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   املنهجية واملشاورة-  أوالً
سيما التقارير الدورية اليت قدمتها سويسرا  هذا التقرير إىل جمموعة من الوثائق الرمسية، الإعداد   يفنداسُت  - ١

 هيئات الرقابـة    ، والتوصيات اليت قدمتها هذه اهليئات، والتقارير املرفوعة إىل        معاهدات األمم املتحدة  إىل هيئات   
  .)١(التابعة جمللس أوروبا، والتقارير الداخلية لإلدارة االحتادية

رض مشروع التقرير على السلطات الكانتونية واللجان االحتادية غري الربملانية املعنية وألغراض التشاور، ُع  - ٢
). CFR( العنـصرية    ، ومكافحة )CFEJ(، والطفولة والشباب    )CFQF(، وبشؤون املرأة    )CFM(بشؤون اهلجرة   

السلطات االحتادية بوجهات ويبلغ وقفاً حيال حمتواه    لكي يتخذ م  رض مشروع التقرير أيضاً على اجملتمع املدين        وُع
  ).٢٠ انظر املرفق، ص(نظره 

املعلومات يف إطار االستعراض الدوري الشامل اليت        ويتقيد هذا التقرير باملبادئ التوجيهية العامة إلعداد        - ٣
 النقطة بـاء    ٢؛ والفصل   )املنهجية( يطابق النقطة ألف من املبادئ       ١فالفصل  . )٢( جملس حقوق اإلنسان   اعتمدها

تعزيـز حقـوق    ( جيمع بني النقاط جيم ودال وهاء        ٣؛ والفصل   )معلومات أساسية عن البلد واإلطار املعياري     (
). ويات للتغلب على هذه التحديات    ؛ وحتديد اإلجنازات والتحديات؛ واألول    "على أرض الواقع  "اإلنسان ومحايتها   

يف استعداد سويسرا ألن تراعي، لدى تنفيذ التوصيات املقدمة مـن           ) طلبات املساعدة التقنية  (وتتمثل النقطة واو    
عـرض املتابعـة املتعلقـة      (أما النقطة زاي    . اجمللس، جتارب الدول األخرى وأفضل ممارساهتا يف جماالت بعينها        

  . املالحظات اخلتامية٤ويتضمن الفصل . نطبقفال ت) باالستعراض السابق

ويندرج هذا التقرير ضمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويتبع ترتيب احلقوق واحلريات املنصوص عليها   - ٤
  .اللتزامات الدولية اليت قطعتهاسويسرا لويبحث درجة استيفاء . فيه

  )٣( اإلطار املعياري-  ثانياً
. مبـدأ التبعيـة   علـى   تقاسم السلطات بني الدولة املركزية والكانتونات       م  قويو. سويسرا دولة احتادية    - ٥

متارس مجيع احلقوق غري املخوَّلة هي ، و"السيادة"ما مل يقيد الدستور االحتادي هذه " السيادة"ب ت تتمتع فالكانتونا
وزيادة . الدستورمينحه إياها   وبعبارة أخرى، ال ميارس االحتاد إال السلطات اليت         ).  من الدستور  ٣املادة  (لالحتاد  

وتفضي ). من الدستور) أ(٥املادة (مهام الدولة وإجنازها إسناد إىل مبدأ التبعية لدى الركون على ذلك، ال بد من 
  .)٤(هذه البنية االحتادية إىل تداخل معقد بني اختصاصات االحتاد والكانتونات

 مـن   ٣٤ إىل   ٧املـواد   (التقاضي بشأهنا   اليت ميكن   ويتضمن الدستور االحتادي قائمة باحلقوق األساسية         - ٦
. دساتريها اخلاصة هبا؛ إذن فهناك أيضاً قوائم باحلريات األساسية على صعيد الكانتونات          وللكانتونات  ). الدستور

 ال متنحها نطاقاً مستقالً للتطبيق إال يف احلالـة الـيت        ) وهي أعلى سلطة قضائية يف االحتاد     (لكن احملكمة االحتادية    
  .تتجاوز فيها هذه احلماية احلماية اليت يوفرها القانون الدستوري االحتادي
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وهو الـسلطة التنفيذيـة     (وسويسرا من الدول ذات الرتعة الواِحدية؛ لذا، فإن تصديق اجمللس االحتادي              - ٧
لتنفيـذ يف   على معاهدة دولية جيعلها جزءاً من النظام القانوين مبجرد دخوهلـا حيـز ا             ) ويتألف من سبعة أعضاء   

  .سويسرا، دون احلاجة إىل إدراجها يف النظام القانوين احمللي عرب اعتماد قانون خاص

ويف جمال حقوق اإلنسان، صدقت سويسرا على العديد من املعاهدات على الصعيدين العاملي واإلقليمي                - ٨
واحلـق أن  . التوصيات املقدمـة ورفعت العديد من التقارير إىل اهليئات املختصة، وتظل ملتزمة ب         . )٥(على السواء 

ترشحنا لعـضوية   اللتزامات الطوعية اليت قطعناها عند      التعاون التام مع هيئات مراقبة املعاهدات تعبري عن أحد ا         
وتبحث السلطات االحتادية حالياً إمكانية توقيع معاهدتني دوليتني،       . ٢٠٠٦مارس  /جملس حقوق اإلنسان يف آذار    

انظر  (ية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          مها االتفاقية الدولية حلما   
فقد جرت العادة أال توقع سويسرا صكاً دولياً ما مل تكن متيقنة من أهنـا تـستطيع                 . )٣٠- ٢٧أدناه الفقرات   

ن النتائج يف القانون أن يتلقى اجمللس االحتادي معلومات كافية ع     ما  و. التصديق عليه الحقاً ووضعه موضع التنفيذ     
  .بشأن توقيع هذين الصكنييتخذ قراراً االحتادي والكانتوين، س

وفيما خيص التحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان، تدرس سويسرا بانتظام إمكان سحب حتفظاهتـا                - ٩
 خاصة، ٢٠٠٧م ويف هذا الصدد، ميكننا اإلشارة إىل أن سويسرا، يف عا. وتتخذ اإلجراءات الالزمة يف هذا االجتاه

العديد من التحفظات على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وذلك            سحبت  
  . عند ترشحنا لعضوية جملس حقوق اإلنسان٢٠٠٦مارس /طبقاً اللتزاماتنا الطوعية املقطوعة يف آذار

وتتعهد الدول . نسان بتلقي االلتماسات الفرديةواعترفت سويسرا باختصاص احملكمة األوروبية حلقوق اإل  - ١٠
األعضاء يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان بالتقيد باألحكام النهائية اليت تقضي هبا احملكمة يف الرتاعات الـيت            

من جهة، أن تتخذ الدولة تدابري فردية كي حيـصل الطـرف             ويستلزم تنفيذ أحكام احملكمة،   . تكون أطرافاً فيها  
. ضرر على تعويض، ومن جهة أخرى، تدابري عامة قصد جتنب حدوث انتهاكات جديدة مـشاهبة لالتفاقيـة                املت

 حكماً ٧٥ حكماً من أصل ٥٣، وجود انتهاك لالتفاقية يف ٢٠٠٧ديسمرب /واكتشفت احملكمة، حىت كانون األول
اليت تعرض على نظر احملـاكم،      ويف القضايا الفردية    . أصدرته ضد سويسرا اليت نفذت تلك األحكام دون استثناء        

عندما تكيف هذه احملاكم آلياً مواقفها القانونية وتفسريها للقانون الوطين مع متطلبات االتفاقية كما تتجلـى يف                 
  .أحكام احملكمة األوروبية، تقرن احملاكم هذه األحكام بنفاذ مباشر يف القانون احمللي

حقوق اإلنسان، طبقاً اللتزاماتنا الطوعية،     ءات اخلاصة جمللس    املكلفني باإلجرا نتعاون بالكامل مع    حنن  و  - ١١
ـ      إىل مجيع    ٢٠٠٢أبريل  /ونبقي على الدعوة الدائمة املوجهة يف نيسان       سهل املكلفني بـاإلجراءات اخلاصـة، ون

  .الترتيبات اليت حتتاج إليها زياراهتم

ى املستويني االحتادي والكانتوين    بيد أنه يوجد عل   . وال يوجد يف سويسرا مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان         - ١٢
وجتدر اإلشارة باخلصوص إىل اللجان غري . هيئات استشارية رمسية خمتصة حبماية حقوق اإلنسان يف جماالت حمددة        

؛ واللجنة االحتادية )٣٦- ٣١الفقرات :  انظر أدناهCFM(اللجنة االحتادية لشؤون اهلجرة : الربملانية االحتادية التالية
 واللجنة االحتاديـة ملكافحـة   ؛؛ واللجنة االحتادية للطفولة والشباب  )٢٠- ١٥انظر أدناه الفقرات    ( لشؤون املرأة 

وهلذه اللجان صفة استشارية،    . ؛ واللجنة االحتادية لتنسيق شؤون األسرة     )٣٩- ٣٧الفقرات  أدناه  انظر   (العنصرية
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واملكتـب املعـين    ) ٢٠- ١٥اه الفقـرات    انظر أدن (ويضاف إليها املكتب االحتادي للمساواة بني املرأة والرجل         
  انظـر أدنـاه الفقـرات      ( ، ودائرة مكافحة العنـصرية    )٣٠- ٢٧انظر أدناه الفقرات    ( باألشخاص ذوي اإلعاقة  

وال ميكن هلذه اهليئات الرمسية املختلفة أن تتعامل مباشرة         . ؛ وكل هذه اجلهات عبارة عن مصاحل إدارية       )٣٩- ٣٧
لـوحظ يف الـسنوات     الكانتوين والبلدي،    ينصعيدالفعلى  . اكات حقوق اإلنسان  مع احملاكم أو مع مرتكيب انته     

األخرية تزايد بطيء لكن مطرد لعدد أمناء املظامل املكلفني، يف مجلة أمور، بالتحقيق يف املشكالت والطلبات اليت                 
  .يكون السكان واإلدارة العامة أو إدارة الدولة أطرافاً فيها

والكانتونيـة  البلدية  السلطات العامة و  على عاتق مجيع    حقوق اإلنسان ومحايتها    مسؤولية احترام   قع  وت  - ١٣
اإلجراءات القانونية، على األخص، تعود مسؤولية وفيما يتعلق ب. األجهزة القضائية والشرطةال سيما واالحتادية، و

ق األساسية إىل مجيع احملـاكم      مراقبة تقيد القرارات والتدابري اليت تتخذها السلطات االحتادية والكانتونية باحلقو         
والسبل القانونية املتاحة، أمام احملكمة االحتادية، لشخص حيتج بانتهاك حقوقه ). االحتادية والكانتونية على السواء(

فأما الطعن املوحد فيقدم عن انتهاك للقانون االحتادي، مبا . األساسية، هي الطعن املوحد والطعن الدستوري التبعي
وأما الطعن الدستوري التبعي فيقدم ضد      . االحتادي، والقانون الدويل والقوانني الدستورية الكانتونية     فيه الدستور   

ميكـن أن   كما ُيستدل من امسه،     هذا الطعن،   . القرارات الكانتونية اليت ال ميكن تقدمي طعن موحد أساسي بشأهنا         
  .االتفاقيات الدولية املعنية حبماية حقوق اإلنسانحلقوق الدستورية، مبا فيها احلقوق املكفولة باانتهاك بسبب يقدم 

، ذلك أن هذه الـصيغة تعـين أن         "دميقراطية شبه مباشرة  "وميكن نعت النظام السياسي السويسري بأنه         - ١٤
. االستفتاء الـشعيب  باحلق يف النصوص التشريعية الناشئة من املداوالت الربملانية ليست هنائية ألن الدستور يعترف        

 توقيع  ٥٠ ٠٠٠ مجع   يف غضون املائة يوم اليت تلي اعتماد الربملان االحتادي قانوناً من القوانني           أمكن   وهكذا، إنْ 
، لزم إخضاعها للتصويت الشعيب، وال ميكن صحيح لناخبني يودون عرض األحكام اجلديدة على الشعب ليبت فيها

ويصدق األمر نفسه على طلب     .  يف االقتراع  أن تدخل حيز التنفيذ إال إذا قررت ذلك أغلبية املواطنني املشاركني          
 ويف أقرب تقدير، يدخل حيز التنفيذ، مبدئياًميكن أن ويستتبع ذلك أن قانوناً من القوانني . مثانية كانتوناتتقدمه 

وإضافة إىل القوانني االحتادية والقوانني االحتادية املوصـوفة بأهنـا   .  يوم١٠٠ستفتاء البالغة حال انقضاء مهلة اال   
املعاهدات الدولية غـري    ) اختياري(ختضع أيضاً الستفتاء    ،   واحدة مستعجلة واليت ال تتعدى مدة صالحيتها سنة      

حمددة املدة واليت ال ميكن اإلعالن عن انتهائها؛ واملعاهدات املتعلقة باالنضمام إىل منظمة دولية؛ واملعاهدات اليت                
أما التعديالت الدستورية، . تطلب تنفيذها اعتماد قوانني احتاديةياليت تتضمن أحكاماً مهمة حتدد قواعد القانون أو 

الطارئة اليت ختالف الدستور، إضافة إىل االنضمام إىل منظمات لألمن اجلماعي أو إىل جتمعات              العاجلة  والقوانني  
  ذات سلطة تفوق السلطة الوطنية، فال بد يف كل األحوال من قبول مزدوج هلا، مـن الـشعب والكانتونـات                    

  ).استفتاء إجباري(
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   تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها-  ثالثاً
 اإلعالن العاملي حلقوق  من٧ و٢ و١املواد (املساواة، وعدم التمييز   -  ألف

  فئات األشخاص ذوي احلقوق احملددة، و)اإلنسان

   اجلنس- ١

إحـصاءات عـام     ماليني نسمة حسب     ٧,٥ يف املائة من سكان سويسرا البالغ عددهم         ٥١متثل النساء     - ١٥
االحتادي على املساواة أمام القانون وعلى أن النساء والرجال يتمتعون بنفس  من الدستور ٨ وتنص املادة .٢٠٠٥
سيما ما يتعلق باألسرة، والتعليم، والعمل الذي جيب         كم القانون والواقع، ال   حبويكفل القانون املساواة    . احلقوق

، الذي دخل حيز التنفيذ يف      )LEg( وباألخص، ينص قانون املساواة      .أن يتساوى أجره إذا كان متساوي القيمة      
 املساواة بني املرأة والرجل يف الواقع، وينطبق على مجيع جمـاالت            ، على تعزيز  ٢٠٠٤ وُعدل يف عام     ١٩٩٦م  عا

التفاوت يف وتلخصت اآلثار اإلجيابية هلذا القانون من حيث املساواة أساساً يف التركيز على مشاكل . احلياة املهنية
وحيّسن القانون اجلديد للطالق املوقف االقتصادي للمطلقات بسبب مناصفة ما تراكم         . األجور والتحرش اجلنسي  

وعالوة على ذلك، أصبح من املمكن املقاضاة على أساس األضرار البدنية البسيطة . لدى مؤسسات االدخار املهين
  .زواج أو القرناء، تلقائياً وليس بناء على شكوىأو اإلكراه اجلنسي أو االغتصاب الذي يكون بني األ

بشأن تساوي  (١٠٠االتفاقية يف وسويسرا طرف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، و  - ١٦
، ٢٠٠٧فربايـر   /وبعد توقيعها االتفاقية يف شباط    . ملنظمة العمل الدولية  )  التمييز بشأن (١١١واالتفاقية  ) األجور

ويتفق هذا اإلجراء مع االلتزامات الطوعيـة الـيت      . سألة التصديق على الربوتوكول اإلضايف امللحق هبا      ستدرس م 
  .قطعت لدى ترشحنا لعضوية جملس حقوق اإلنسان

املكتب ف. وعلى الصعيد االحتادي، تعمل مؤسستان رمسيتان على اإلعمال التام للمساواة بني املرأة والرجل  - ١٧
املساواة يف احلقـوق،    : املواضيع التالية على سبيل األولوية    يعاجل  ) BFEG( املرأة والرجل    االحتادي للمساواة بني  

ويقدم . وتكافؤ الفرص يف احلياة املهنية، وتساوي األجور، والتعاون الدويل، ومكافحة العنف املمارس على املرأة             
خصصاً يف جمال املساواة داخل اإلدارة      املكتب املشورة للسلطات والشركات واملنظمات واألفراد، وميثل مركزاً مت        

وأخرياً، يدعم املكتب مالياً املشاريع واخلدمات االستشارية اليت تساهم يف إعمال املساواة بني املـرأة               . االحتادية
فلها صالحية إسـداء املـشورة للمجلـس    ) CFQF(أما اللجنة االحتادية لشؤون املرأة    . والرجل يف احلياة املهنية   

وعادة ما تبدي رأيها يف قضايا الساعة وتشارك يف املشاورات اخلاصة مبشاريع قوانني             . جمال املساواة االحتادي يف   
  .وتقدم توصيات خبصوص مواضيع املساواة وتقوم بأعمال العالقات العامة. االحتاد يف هذا الشأن

 ٢٠٠٦فرباير / نشر يف شباطويبني التقييم الذي أجراه اجمللس االحتادي بشأن تنفيذ قانون املساواة والذي          - ١٨
سـتة أعـشار   (أن اإلجراءات القضائية يف جمال التمييز القائم على اجلنس تتعلق مبشكالت املساواة يف األجـور          

. )الُعشران املتبقيان (، واإلقالة القائمة على التمييز      ) احلاالت اُعشر(، والتحرش اجلنسي يف مكان العمل       )احلاالت
دخول القانون حيز التنفيذ كان له آثار إجيابية، إذ إنه أتاح لضحايا التمييز ما يلزم من            ويبني االستقصاء أيضاً أن     
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وعلى أساس هذا التقييم، ُركز بوجه خاص على احلمالت اإلعالمية ومحالت التوعية            . وسائل للمطالبة حبقوقهم  
  .مبشكالت التمييز حبق املرأة

ضمان املساواة بني املرأة والرجل على مجيع املـستويات،       قصد  على الرغم من تنقيح األحكام القانونية       و  - ١٩
فإن الواقع اليومي بعيد جداً عن املساواة الفعلية؛ واألمر أشد بالنسبة إىل النساء اللوايت يعشن أوضاعاً هشة، مثل                  

عـض  ، فإن ب  )٧٧- ٧٤انظر أدناه الفقرات     (فإذا كان حتقق بعض التقدم يف جمايل التعليم والتدريب        . املهاجرات
واألمر يتجاوز مسألة تفاوت األجـور      . )٦٩- ٦٥انظر أدناه الفقرات     (التباينات ال تزال قائمة يف ميدان العمل      

عانني تـراكم املهـام املهنيـة       ي يف املائة يف القطاع اخلاص، ذلك أن النساء          ٢٠الذي يصل يف املتوسط إىل حنو       
يف موضوع  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       منظمة   ٢٠٠٤فحسب دراسة مقارنة أجرهتا يف عام       . واألسرية

تطوير منشآت استقبال األطفـال     : ، ال بد من اختاذ إجراءات على ثالثة مستويات        )٦(التوفيق بني العمل واألسرة   
خارج نطاق األسرة؛ والتشجيع على حتسني ظروف العمل يف الشركات حبيث تكون أنسب لألسر؛ وإزالة احلوافز 

  .مل الوالدينالسلبية إىل ع

وعلى صعيد متثيل املرأة يف احلياة السياسية ويف قطاع اخلدمات العامة، فإن نسبة النساء يف زيادة مستمرة     - ٢٠
فإّبـان  .  على املـستوى االحتـادي     ١٩٧١منذ صدور القانون الذي ينص على حق املرأة يف التصويت يف عام             

 ٢٥( يف املائة ٢٧، بلغت نسبة املنتَخبات ٢٠٠٧أكتوبر /ألولاالنتخابات االحتادية األخرية اليت جرت يف تشرين ا
، أصبح ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣ومنذ ). ١٩٩٩ يف املائة يف انتخابات ٢٢ و٢٠٠٣يف املائة يف انتخابات 

  .يضم ثالث نساء للمرة األوىل يف تارخيه) السلطة التنفيذية، وهو مؤلف من سبعة أعضاء(اجمللس االحتادي 

  طفال األ- ٢

 من الدستور االحتادي محاية خاصة لألطفال والشباب، وتشجع على منوهم وتسمح هلـم              ١١متنح املادة     - ٢١
 منه تنص على أن االحتاد والكانتونات يراعيـان االحتياجـات           ٦٧بإعمال حقوقهم بأنفسهم، يف حني أن املادة        

. لثقافة واألنشطة اخلارجة عن نطاق املدرسـة      اخلاصة باألطفال والشباب من النمو واحلماية يف جمال التدريب وا         
وتتجلى هذه احلماية يف .  الدستور على أن االحتاد يراعي احتياجات األسرة من١١٦ذلك، تنص املادة وإضافة إىل 

األسرة والزواج والطالق والنسب (العديد من األحكام التشريعية، مثل األحكام املنصوص عليها يف القانون املدين      
، ويف واجب التردد على املدرسة، ويف التدريب املهين، ويف تشجيع )تدابري محاية الطفل والوالية والكفالة  والتبين و 

وعالوة على ذلك، يشمل القانون اجلنـائي       . أنشطة الشباب خارج نطاق املدرسة، ويف احلماية من سوء املعاملة         
واعد الرامية إىل محاية النمو املتناسق للطفل حـىت         اليت ترتكب حبق احلرمة اجلنسية جمموعة من الق       جلرائم  املتعلق با 

ويعاقب قانون العقوبات على . ية على أفعال ذات طبيعة جنسية يبلغ سن الرشد الذي يسمح له بأن يوافق مبسؤول        
  املعاملة السيئة لألطفال أو االعتداء اجلنسي عليهم 

قية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال  على الربوتوكول االختياري التفا    ٢٠٠٦وصدقت سويسرا يف عام       - ٢٢
 إبان ٢٠٠٦مارس /وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، طبقاً اللتزاماهتا الطوعية املقطوعة يف آذار

ووقعت اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم احلاسوبية، وصدقت علـى          . ترشحها لعضوية جملس حقوق اإلنسان    
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ملنظمـة  )  أسوأ أشكال عمل األطفال    بشأن (١٨٢و) دىن لسن االلتحاق بالعمل   احلد األ شأن  ب (١٣٨االتفاقيتني  
  .العمل الدولية

وفيما خيص محاية الطفولة حتديداً، تتقاسم العديد من املكاتب االحتادية االختصاصات واملـسؤوليات يف                - ٢٣
ميارسان علـى   ) OFAS( االجتماعي   واملكتب االحتادي للضمان  ) OFP(فاملكتب االحتادي للشرطة    . هذا الصدد 

. التوايل أسبقية االختصاص يف جمال مكافحة جرائم االعتداء اجلنسي على األطفال ومنع أعمال العنف والتجاوزات
فهو يقدم، على سبيل املثال، معلومـات عـن         . وينسق املكتب االحتادي للضمان االجتماعي جمال محاية الطفولة       

مثل احلمالت  (املساعدة والتدريب ودعم مشاريع الوقاية من إساءة معاملة األطفال          اإلمكانات املوجودة يف جمال     
بيد أنه جيب اإلشارة إىل أنه، طبقاً للرتعة االحتادية ومبدأ التبعيـة، تعـود              . أو جيري أحباثاً  ) الوقائية واإلعالمية 

 وضع مجيع السلطات املعنية مبـدأ       االختصاصات يف جمال محاية الطفولة أساساً إىل الكانتونات؛ وبناء عليه، فإن          
ويزاول املكتب االحتادي للضمان االجتمـاعي      . موضع التنفيذ يتطلب جهداً متواصالً    " الفضلىمصلحة الطفل   "

يوجـد حتـت    و. أنشطة النهوض حبقوق الطفل والتشجيع على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل على املستوى الوطين            
االحتاد، بواسطة مساعدات مالية، منظمات غري حكومية متخصصة تنظم         ويدعم  .  مايل هلذا الغرض   تصرفه اعتماد 

أنشطة وتضع مشاريع يف سويسرا أو تنظم تظاهرات خمتلفة تربز تطلعات األطفال وحقـوقهم وتـشجع علـى                  
  ).نوفمرب أو إبان اليوم الوطين لتدريب اآلباء/ تشرين الثاين٢٠اليوم الدويل حلقوق الطفل يف إبان مثالً (مشاركتهم 

 أركان اجلرمية،توسيع نطاق (العقوبات محاية األطفال من االجتار بالبشر بطرائق خمتلفة يف قانون ُعززت و  - ٢٤
وصـدقت  ). وتشديد العقوبة عندما متس األفعال األطفال، وتوسيع نطاق القاعدة ليشمل مرتكيب أفعال معزولة            

 واألطفال، النساء وخباصة باألشخاص، االجتار منع بروتوكول ، على٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األولسويسرا أيضاً، يف 

وعالوة على ذلك، يعترف . الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التفاقية املكمل عليه واملعاقبة وقمعه
ارج ر يف اخل القّص اجلرائم اجلنسية اليت يرتكبها حبقة ومقاضاةاآلن باختصاص السلطات يف مالحقالعقوبات قانون 

مث إن اقتناء مواد إباحية تظهر أطفاالً أو . مل يرحَّل، مما يلغي استلزام التجرمي املزدوجو يف سويسرا شخص موجود
وزيادة على ذلك، أنـشئت     . احلصول عليها أو حيازهتا أعمال يعاقَب عليها باحلرمان من احلرية أو بغرامة مالية            

انظر أدنـاه    ( داخل املكتب االحتادي للشرطة    )SCOTT(هاجرين  مكافحة االجتار بالبشر وهتريب امل    لتنسيق  دائرة  
  .)٥١- ٤٥الفقرات 

استهدفت ويف إثر اعتداءات جنسية خطرية على أطفال، ونشر مواد إباحية عن أطفال، واحنرافات جنسية   - ٢٥
سيق مكافحـة   اإلدارة الوطنية لتن   انتشارها اإلنترنت، أنشأت السلطات االحتادية    ، كان سبب حدوثها أو      أطفاالً

اليت تؤدي، يف مجلة أمور، دور جهة االتصال لألشخاص الـذين يرغبـون يف              ) SCOCI(اجلرمية على اإلنترنت    
والدائرة مكلفة عالوة على ذلك بالبحث عـن احملتويـات غـري            . اإلبالغ بوجود مواقع مشبوهة على اإلنترنت     

، وبـدعم مـن   ٢٠٠٥ويف عام . رائم احلاسوبيةاملشروعة على اإلنترنت، وهي جتري حتليالت معمقة يف جمال اجل  
املـواد اإلباحيـة    (االحتاد والكانتونات، ُشنت محلة وطنية دامت ثالث سنوات ملكافحة اجلرمية على اإلنترنـت              

ويف نفس السنة، شنت منظمات غري حكومية       . يف مجيع أحناء البالد   ) تستهدف األطفال واالحنرافات اجلنسية اليت    
وزيـادة  . تستهدف األطفالاالعتداءات اجلنسية اليت  سنوات ملكافحة   حتاد، محلة دامت ثالث   أيضاً، بدعم من اال   

 حتالفاً وطنياً ملكافحة هذه اآلفة قـصد تعزيـز الوقايـة            ٢٠٠٧مايو  /على ذلك، أنشأت تلك املنظمات يف أيار      
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طفال واملراهقني وضع   هذا التحالف من أجل منع العنف اجلنسي حبق األ        . واكتشاف احلاالت، إضافة إىل التدخل    
مباشرة أو غري مباشرة، وهو مشروع يدعمـه        بصفة  على اإلنترنت برناجماً إعالمياً موجهاً إىل األشخاص املعنيني         

 "سويسرا -  منظمة إهناء بغاء األطفال يف السياحة اآلسيوية      "وخبصوص السياحة اجلنسية، أخرياً، أدخلت      . االحتاد
)ECPAT Switzerland(االستغالل قواعد السلوك حلماية األطفال من" غري حكومية، إىل سويسرا، مدونة ، وهي منظمة 

اثنتـان مـن أكـرب      وحىت اآلن، اعتمدت    . ، وذلك بفضل مسامهة مالية من االحتاد      "اجلنسي يف السفر والسياحة   
نسية اليت يذهب   هذه املدونة بقطعها التزاماً حبماية األطفال ومكافحة السياحة اجل        الشركات السياحية يف سويسرا     

  .ضحيتها قّصر

تجسيد لومع ذلك، فال بد من بذل املزيد من اجلهود          . وتعزيزهاُوضعت أسس محاية حقوق الطفل      قد  و  - ٢٦
  يف بعض األحكام املنصوص عليها يف التشريعات على أرض الواقـع، مثـل احلـق يف االسـتماع إىل الطفـل                     

  .دعاوى الطالق

   املعوقون- ٣

اإلعاقة اجلسدية  ساس  صراحة على حترمي أي متييز على أ      ) ٨ من املادة    ٢الفقرة  (حتادي  ينص الدستور اال    - ٢٧
وقـد  . اإلجحاف حبق املعاقني  أوجه  واملشّرع مكلف بالتنصيص على التدابري الرامية إىل القضاء على          . أو العقلية 

ال اإلعاقة يف مشكلة صـحية      الذي ينص على أنه ال ميكن اختز      للمعوقني  دة يف قانون املساواة     رمجت هذه اإلرا  ُت
 أو  فضية إىل التمييز  نون إىل تعديل الظروف اإلطارية امل      القا يويرم. فردية، ذلك أن اإلطار االجتماعي يؤثر فيها      

ويرمي املشرع إىل إزالة احلواجز اليت تعوق الوصول . أو التخفيف منه أو القضاء عليهاملعوقني حاف حبق  منع اإلج 
وعالوة على ذلـك،  . النقل العاموسائل اخلدمات والتدريب والتدريب املستمر، إضافة إىل     إىل املباين واملنشآت و   

فهوم قانون املساواة ولتيسري إعمال حقوقهم، ميكن ملن يعاين إجحافاً مب. جيب تشجيع استقاللية املعاقني واندماجهم
  .رفع اإلجحاف لطلب )ةدارياإل أو ةدنيامل(أن يرفع دعوى لدى احملاكم املختصة للمعوقني 

. ٢٠٠٤ وبدأ عمله يف بدايـة عـام         قنيو االحتادي للمع   املساواة تبولتحقيق هذه األهداف، أنشئ مك      - ٢٨
وتتلخص مهامه . قنيول املتعلقة باملساواة للمع داخل اإلدارة االحتادية بشأن مجيع املسائواملكتب هو جهة االتصال   

 دراسات واة، زيادة على إجراء وإعمال احلق يف املساقنيو للمعأوالً وقبل كل شيء يف تقدمي معلومات عن املساواة
ص كل سنة مبلغ مليوين قني؛ وخيصَّويع الرامية إىل تعزيز إدماج املع، وخاصة الربامج واملشار أو اإلعالن عنهاعلمية

  .لدعم مشاريع تشمل البلد برمته)  مليون دوالر١,٧(فرنك سويسري 

تقلص أو فقدان القدرة    (قني  وكلف، مبقتضى الدستور، بتشجيع اندماج املع     واالحتاد، إضافة إىل ذلك، م      - ٢٩
ويكون االندماج بتطبيق قانون التأمني على اإلعاقة الذي ينص على تـدابري إعـادة التكيـف،                ). على الكسب 

  .وتعويضات مالية تضمن دخالً كافياً وتساهم يف أن يعيش الشخص املعين عيشة مستقلة

حتادي أنْ توقع سويسرا االتفاقية الدولية بشأن حقوق ذوي اإلعاقة وتـصدق عليهـا،              ويرى اجمللس اال    - ٣٠
  .)٨انظر أعاله الفقرة  (ويستوضح ما يلزم من أمور يف هذا الصدد
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   املهاجرون- ٤

 ١,٥(يف أوروبـا    من أعلى النسب     يف املائة من السكان، وهي       ٢٠تتجاوز نسبة األجانب يف سويسرا        - ٣١
 يف املائـة مـن      ٦ يف املائة من البلقان وتركيا، و      ١٤ثا هؤالء السكان من االحتاد األورويب، و      وثل). مليون نسمة 

.  يف املائة من أصل أفريقي٣ يف املائة من األمريكتني، و٤ يف املائة من آسيا، و٦اجلمهوريات السوفياتية السابقة، و
يزيد عن ثلث املهـاجرين     ال األجانب ال    وعدد العم . وكان عدد األجانب يف تصاعد يف السنوات العشر األخرية        

أما األجانب الذين دخلوا . فأربعة أشخاص من أصل عشرة يدخلون سويسرا بسبب مل الشمل العائلي. ملدة طويلة
  .)٥٥انظر أدناه الفقرة  ( يف املائة٦سويسرا مبوجب تشريعات اللجوء، فال ميثلون سوى زهاء 

 ٢٠٠٢اد األورويب والرابطة األوروبية للتجارة احلرة مطبقة منذ عام وحرية املرور بني سويسرا ودول االحت  - ٣٢
والعمال . ومواطنو الدول غري األعضاء يف هذين التجمعني خيضعون لقيود). ٢٠١٤يف إطار نظام انتقايل حىت عام (

على ترخيص ما وميكنهم احلصول . يف سوق العملقبوالً حمدوداً املؤهلون واألخصائيون هم وحدهم الذين ُيقَبلون 
الرابطة األوروبية للتجارة احلرة يناسـب      / توظيف عامل من سويسرا أو من بلدان االحتاد األورويب         مل يكن ممكناً  

، املوجـه لغـري     عرض القانون اجلديد بشأن األجانب    وي. معايري القبول إذا كانوا يستوفون    املواصفات املطلوبة، و  
ة للتجارة احلرة، ألول مرة مبادئ اندماج األجانب وأهدافه، ويوجِِـد           الرابطة األوروبي /مواطين االحتاد األورويب  
وميكنهم بكل سـهولة تغـيري      . وقد حتسن وضع األجانب املقيمني بشكل قانوين ودائم       . وسائل التنسيق الالزمة  

ة ويشجَّع على جهود االندماج أيضاً بواسط     . وظائفهم أو أماكن إقامتهم، كما ُخففت شروط مل الشمل العائلي         
. وأخرياً، ينص القانون اجلديد بشأن األجانب على عقوبات مشددة قصد ضمان تطبيق قانون األجانب. نظم احلفز

  .واعتمدت تدابري أكثر فعالية ملكافحة اجلرمية والتجاوزات املتعلقة بقانون األجانب

تشجيع التعايش السلمي فهو يرمي إىل . ويقع االندماج يف صلب القانون االحتادي اجلديد بشأن األجانب  - ٣٣
ويشمل القانون اجلديد األهداف احملددة سابقاً يف األمر اخلاص      . يف إطار احترام القيم الدستورية ومبادئ التسامح      

اليت أصبحت تسمى   (، واللجنة االحتادية لألجانب     )ODM(باندماج األجانب، ومهام املكتب االحتادي للهجرات       
، والبلدية، وكذلك مهام السلطات الكانتونية      )لجنة االحتادية لشؤون اهلجرة    ال ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١منذ  

وتظل تنطبق الـشروط    . وما ُينتظر من األجانب، عالوة على مراعاة درجة االندماج يف قرار الترخيص باإلقامة            
لكن . األخرى، مثل اشتراط مسكن مشترك، واالستقالل االقتصادي لألسرة، وتوافر مسكن يناسب االحتياجات           

انظر على سبيل املثـال     (القانون ينص أيضاً على استثناءات تسمح بعدم استيفاء هذه الشروط يف حاالت خاصة              
ويسهل القانون االحتادي بـشأن     ).  من القانون اجلديد بشأن األجانب     ٥٠ و ٤٩شرط املسكن املشترك، املادتان     

 من القانون اجلديد ٣٨ من املادة ٢الفقرة (ول أخرى  األجانب أيضاً التنقل املهين للعمال األجانب القادمني من د        
  ).بشأن األجانب

إذ يـتعني  : وهذه املهمة مزدوجة. أيضاً مبهمة إعالميةالبلديات ويعهد القانون إىل االحتاد والكانتونات و       - ٣٤
لـيت ميكنـهم    إعالم األجانب حبقوقهم وواجباهتم، وبظروف احلياة والعمل يف سويسرا، وبتدابري االندماج ا           أوالً  

وصم وهذا اجلانب مهم جداً ملكافحة      . األجانب اخلاص هؤالء  ثانياً إعالم السكان بوضع     عني  االستفادة منها؛ ويت  
ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن بعض الكانتونات تقدم          ). ٦٩- ٦٥انظر أدناه الفقرات    (السكان األجانب   

  انظـر أدنـاه الفقـرات       (اية، بل واملشاركة يف الشأن العـام      مناذج للممارسات اجليدة يف جمال االندماج واحلم      
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 ٩٠ ٠٠٠، كان يعيش يف سويسرا دون ترخيص حنو         ٢٠٠٤وحسبما جاء يف دراسة أجريت يف عام        . )٦٤- ٦٢
؛ ومسحت الدراسة أيضاً بإلقاء الضوء على أن وجود أشخاص دون وثائق يعود بالدرجة )من دون وثائق(شخص  

للعمل خارج نطاق القانون أكثر     يوجد فيها طلب على يد عاملة مستعدة        وق العمل اليت    األوىل إىل الوضع يف س    
وهذا هو الـسبب  . )يف اخلفاءطالبو اللجوء الذين رفضت طلباهتم والذين أخذوا بالعيش     (منه إىل سياسة اللجوء     

ورافَق .  السوق السوداءباخلصوص يف أن السلطات االحتادية شنت محلة وطنية للتوعية واإلعالم مبكافحة العمل يف
، اللذين دخال حيز    واألمر املتصل به  احلملة سّن القانون اجلديد املتعلق بتدابري مكافحة العمل يف السوق السوداء            

  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١التنفيذ يف 

فالـشروط  . يسيف جمال التجن  تقييدية  وترجع النسبة املرتفعة للسكان األجانب املقيمني أيضاً إىل ممارسة            - ٣٥
علماً بأن الـسنوات املقـضية يف       (التراكمية للتجنيس العادي تنص على اإلقامة يف سويسرا ملدة اثين عشر عاماً             

، واالندماج يف اجملتمع السويسري، واالعتياد على طريقة )سويسرا بني عشر سنوات وعشرين سنة حتسب بالضعف
. انوين، وعدم تعريض األمن الداخلي واخلارجي لالحتاد للخطـر        احلياة والعادات السويسرية، والتقيد بالنظام الق     

قانون املواطنة السويسري أيضاً التجنيس امليسَّر الذي حيظى به باخلصوص األزواج األجانـب ملـواطنني               تيح  وي
 من  سويسريني، لكن ليس للقرناء املثليني املسجلني الذين حيق هلم مع ذلك التجنس عرب الطريق العادية باالستفادة               

التسهيالت اخلاصة مبدة اإلقامة، وكذلك األطفال من أب أو أم سويسرية الذين ال حيملون اجلنسية السويـسرية                 
التجنيس امليسر لـشباب    ) ٦٤- ٦٢انظر أدناه الفقرات    (، رفض الشعب يف استفتاء شعيب       ٢٠٠٤ويف عام   . بعد

وكانت إجراءات التجنيس العادي،    . يل الثالث اجليل الثاين ومنح اجلنسية السويسرية عند والدة األجانب من اجل         
خبصوص الشروط اليت جيب استيفاؤها للتقيد أثارت نقاشاً مبدئياً على النحو الذي تطبق به يف بعض الكانتونات،      

ورأت احملكمة االحتادية أنه إذا كان اختصاص حتديـد اهليئـة املـسؤولة يعـود إىل                . متاماً مببادئ دولة القانون   
بيد أن املبـادرة    . التعليلفإنه جيب التقيد مببادئ دولة القانون، مثل منع كل أنواع التمييز وواجب             الكانتونات،  

 ١جنحـت وسـتعرض للتـصويت يف        " من أجل جتنـيس دميقراطـي     ") ٦٤- ٦٢انظر أدناه الفقرات    (الشعبية  
املواطنة علـى الـصعيد     ح  رية اختيار اهليئة املختصة مبن    البلديات ح وتطلب املبادرة إعطاء    . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

ويف هذا السياق، اعتمد الربملان السويسري قانون اكتساب اجلنسية وفقداهنا . البلدي؛ ويكون قرار هذه اهليئة هنائياً
  .وميثل هذا القانون مشروعاً بديالً غري مباشر يعارض املبادرة الشعبية. ٢٠٠٧يف هناية عام 

من أجل طـرد  ") ٦٤- ٦٢انظر أدناه الفقرات (بادرة الشعبية ، قدم أصحاب امل٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط   - ٣٦
وجاء يف التعديل املقترح يف هذا النص حرمان . لطلب إجراء تعديل دستوريالالزمة التوقيعات " اجملرمني األجانب

 قتل أو اغتصاب أو أي جرمية جنسية خطرية أو عمل من            ترخيص اإلقامة إن أدينوا بارتكاب جرمية     األجانب من   
ال العنف ذي طبيعة خمتلفة مثل السرقة واالجتار بالبشر وهتريب املخدرات والسطو، أو إن تعسفوا يف تلقـي                  أعم

وسيبدي الربملان رأيه باخلصوص يف مدى مطابقة التعـديل  . استحقاقات التأمني االجتماعي أو املعونة االجتماعية    
  ). من الدستور١٣٩املادة (للقواعد اآلمرة للقانون الدويل 

   العنصرية- ٥

سويسرا طرف يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وتعترف باختصاص اللجنة   - ٣٧
وملا . ، مل يوجَّه أي بالغ فردي ضد سويسرا       ٢٠٠٧نوفمرب  /وحىت هناية تشرين الثاين   . يف تلقي البالغات الفردية   
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 مـن   ٨املادة  (ى أساس األصل والعرق واللغة واملعتقد الديين        كانت القاعدة الدستورية متنع كل أنواع التمييز عل       
من ) 171c ()ج(١٧١واملادة ) 261bis CP( مكرر ٢٦١يف املادة العقوبات تتجسد على مستوى قانون ) الدستور
ويعاقب القانون من حيرض علناً علـى الكراهيـة أو   . على التوايل) التمييز العنصري(العسكري  العقوبات  قانون  

إزاء أشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو اإلثين أو الديين، ومن ينتهك الكرامة اإلنسانية أو يرفض تقـدمي                 يز  لتميا
ويعين هذا احلكم أن حرية التعبري ليست . عنصريةأيديولوجيا خدمة موجهة لعامة الناس، إضافة إىل كل من ينشر 

وعالوة على ذلك، يعتمد االحتاد     . امة الغري أو شرفه   سيما عندما يتعلق األمر حبماية كر      مطلقة وأن هلا حدوداً، ال    
  .تدابري وقائية، مثل احلمالت اإلعالمية والتثقيفية

ومكافحة العنصرية إحدى املهام الدائمة للحكومة اليت أنشأت مؤسستني هلذا الغرض، مها دائرة مكافحة                - ٣٨
فاألوىل ). ١٩٩٥يف عام    ١٢ظر أعاله الفقرة    ان(واللجنة االحتادية ملكافحة العنصرية      )٢٠٠١يف عام   (العنصرية  

. مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكره األجانـب      شؤون  هي اجلهة املسؤولة داخل اإلدارة االحتادية عن مجيع         
وتقدم مساعدات ماليـة    . والدمج يف شبكات  ) تدريب والنشر ال(وتؤدي وظيفة مهمة يف جمال الدعم املتخصص        

   مليـون فرنـك سويـسري       ٠,٩ففي كل سنة، خيصَّص مبلـغ       . كافحة العنصرية ملشاريع تستهدف صراحة م   
أما اللجنة االحتادية ملكافحة . تشمل كل البلدلدعم مشاريع )  من دوالرات الواليات املتحدة مليون دوالر٠,٧٨(

العنصرية فتضطلع مبهمة التوعية والعالقات العامة بواسطة محالت وتـدخالت عامـة ومنـشورات ومقـاالت                
وتنشر اللجنة على موقعها على اإلنترت املتاح للجمهور جمموعة من السوابق القضائية املتعلقة باملادة              . )٧(صحفية
قضائية منذ  ال  من السلطات  لكل حكم حكمت به سلطة     ويوجد فيه ملخص  . )٨(العقوبات مكرر من قانون     ٢٦١
لبحث عن قضايا    با  هذا األمر  يسمحو. حكام، علماً بأن امللخص ال يكشف عن األمساء الواردة يف األ          ١٩٩٥عام  

ويف الوقت  . العقوبات مكرر من قانون     ٢٦١ املتعلقة باملادة    عامة عن حالة السوابق القضائية     نظرة   أخذبعينها و 
الذي تراقب فيه اللجنة تطبيق القاعدة اجلنائية يف جمال مكافحة العنصرية، فإهنا غري مؤهلة لرفع دعاوى قـضائية                  

 جمال مكافحة يف تعمل نوعاً ما املعنية باإلدماج البلديةفاهليئات الكانتونية و. اهية والتمييز العنصرينيملكافحة الكر 
  . اإلدارات االحتاديةبالشراكة مع التمييز والعنصرية

 ترمي مالت سياسيةتمييز العنصري أو تتعرض حل بشأن الالعقوبات مكرر من قانون ٢٦١وتعرضت املادة   - ٣٩
فمن املهـم  . ففي جمتمع متعدد الثقافات، ال تكفي القوانني ملكافحة االجتاهات العنصرية      . بل إلغائها إىل إضعافها   

أيضاً العمل على التقريب بني الثقافات واملعتقدات سعياً إىل القضاء على األحكام املسبقة حبق األشخاص الـذين       
يرى االندماج على أنه ) ٣٦- ٣١عاله الفقرات انظر أ( فالقانون اجلديد بشأن األجانب. فلديهم لون أو دين خمتل

  .لفرص؛ وهذا التكافؤ يعين نفاذ كل شخص جلميع قطاعات اجملتمعلتكافؤ 

  األقليات الوطنية - ٦

 اليت تقوم    جمللس أوروبا حلماية األقليات الوطنية، وهي االتفاقية       يةاالتفاقية اإلطار على  صدقت سويسرا     - ٤٠
والحظت جلنة وزراء جملـس     . تمييزال كل أنواع ومكافحة  منع  الوطنية وتعزيز    باألقليات   ضعليها سياسة النهو  

  ، بتنميتـها أوروبا أن اإلطار املؤسسي لسويسرا يسمح لألقليات اللغوية باحلفاظ على العناصر األساسية هلويتها و             
يد نطاق االنطباق اخلاص دواستعملت سويسرا احلرية املتاحة لألطراف املتعاقدة لتأويل وحت. سيما لغاهتا وثقافاهتا ال

، فإن سويسرا ترى أن األقليات الوطنية تتكون من أشـخاص حيملـون اجلنـسية               بناء عليه و. يةلالتفاقية اإلطار 
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إذن، . إرادة احلفاظ معاً على هويتهم املـشتركة      هم  ووحتدالسويسرية ولديهم روابط قدمية ومتينة ودائمة بالبلد        
صفهم أفراد أقليات وطنية هم األشخاص الذين يتحدثون لغات األقليـات           فاألشخاص الذين حيظون باحلماية بو    

ـ             وأفـراد   الرحَّـل ة بالفرنـسية، و   الوطنية، أي الفرنسية واإليطالية والرومانش واألملانية يف الكانتونات الناطق
  .اليهوديةلطائفة ا

 احلفاظ علـى  ريعية الرامية إىل    سّن االحتاد جمموعة من األحكام التش     ف األقليات اللغوية الوطنية،     أما عن   - ٤١
).  من الدسـتور ٧٠املادة (اللغات  ب اخلاصاللغتني اإليطالية والرومانش والنهوض هبما مبوجب النظام الدستوري         

فاالحتاد يقدم  . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٥أيضاً أحد أهداف القانون االحتادي بشأن اللغات املعتمد يف          وهذا  
من أجل دعم تـدابري عامـة       ) Tessin(وتيسان  ) Grisons(مالية لكانتوَني غريزون    على سبيل املثال مساعدات     

وجيب أن تصدر املنشورات الرمسية باللغات      . امللحفاظ على اللغتني والثقافتني اإليطالية والرومانش والنهوض هب       
تكتسي أمهية خاصة فتصدر    أما النصوص اليت    . ة والفرنسية يلفس الوقت، وهي األملانية واإليطا    الرمسية الثالث يف ن   

  . كانتون غريزونادية بعد استشارة مستشارية دولة االحتوحتددها املستشارية. انش أيضاًبالروم

ل بوصـفهم  بالّرح بشأن محاية األقليات الوطنية، اعترفت      يةإن سويسرا، بتصديقها على االتفاقية اإلطار       - ٤٢
يب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات، اعتـرف االحتـاد، يف       ويف سياق التصديق على امليثاق األورو     . أقلية وطنية 

وأكد االحتاد إرادته اختاذ تدابري، بالتعاون      . بوصفها لغة ال إقليم هلا ضمن سويسرا      ) yéniche(تصرحيه، باليينيش   
 مناسبةمواقع  سيما إنشاء    مع الكانتونات، من أجل حتسني ظروف عيش الرحل واحلفاظ على طريقة حياهتم، ال            

  .لإلقامة واملرور العابر

املواطنني، نظـراً إىل محايـة   وقد حتققت جزئياً محاية األشخاص املنتمني إىل فئات أخرى، مبن فيهم غري          - ٤٣
احلقوق األساسية اليت يكفلها الدستور االحتادي والدساتري الكانتونية، إضافة إىل املعاهدات الدولية اليت انضمت              

أما األشخاص أو فئات األشخاص اليت ال تشكل أقليات وطنية باملعىن الوارد يف تصريح سويسرا،               . إليها سويسرا 
النامجة عن اهلجرة، فيستفيدون من مبدأ عـدم        " األقليات اجلديدة "سريني املنتمني إىل    خاصة املهاجرين أو السوي   

هذا احلكم مينع باخلصوص كل متييز قائم       .  من الدستور االحتادي   ٨ من املادة    ٢عليه يف الفقرة     التمييز املنصوص 
  .على األصل أو العرق

   امليول اجلنسية واهلوية اجلنسية- ٧

هذا التعبري يشمل   . الدستور االحتادي حكماً بعدم التمييز على أساس أساليب احلياة        ن   م ٨املادة  ضمن  تت  - ٤٤
 كانون ١وينص القانون بشأن الشراكة، الذي دخل حيز التنفيذ يف . أيضاً، حسب التفسري العادي، املثلية اجلنسية

ل على االعتراف بعالقتهم    ، على تسجيل الشراكة، مما يسمح للقرناء من نفس اجلنس باحلصو          ٢٠٠٧يناير  /الثاين
بيد أنه ال ُيسمح لألشخاص املرتبطني بـشراكة        . على املستوى القانوين؛ وُيعترب القرناء املسجلون قرناء متزوجني       

وحالياً، ال يعاقب أي قانون، حتديداً، على األفعـال         . مسجلة بتبين أطفال وال اللجوء إىل اإلجناب مبساعدة طبية        
  .احملولني جنسياً يف سويسرا وأمزدوجي امليول اجلنسية أو  املعادية للمثليني جنسياً
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الرق ، وحظر   ) من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ٣املادة  (احلياة    -  باء
  )٥املادة (، والتعذيب )٤املادة (

كمل هـذا احلـقَّ الـضمانة       تو.  من الدستور على احلق يف احلياة ومنع عقوبة اإلعدام         ١٠تنص املادة     - ٤٥
 ١٢املادة (ية اليت تتيح لكل من كان يف ضيق فرصة تلقي املساعدة والوسائل الالزمة كي حييا حياة كرمية الدستور

أما عن عقوبة اإلعدام، فسويـسرا      "). كافمستوى معيشي   توفري  " ٧٣- ٧٠انظر أدناه الفقرات    ) (من الدستور 
دنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة      الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق امل       طرف يف   
 التفاقية محايـة    ١٣ و ٦الربوتوكوالن رقم   (جمللس أوروبا املتصلة هبذا املوضوع       ، ويف الصكوك اإلقليمية   اإلعدام

  ).حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام

يف العهـد  طرفاً سويسرا كون الحتادي، فإن وإذا مل يكن حظر الرق منصوصاً عليه صراحة يف الدستور ا    - ٤٦
إلغـاء  بـشأن    (١٠٥ورقم  ) السخرةبشأن   (٢٩الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ويف االتفاقيتني رقم         

وطبقاً لألحكام . ملنظمة العمل الدولية تفضي إىل حظر كل أشكال الرق واالستعباد يف األراضي الوطنية  ) السخرة
م عوضاً عن عقوبة حترم من من أجل النفع العا بأن حيكم بساعات من العمل ءالعقوبات للقضان قانوجييز الدولية، 

  .احلرية، دون أن يتخذ ذلك شكل السخرة

وتشري تقديرات السلطات   . ، وباألخص االستغالل ألغراض جنسية    تتأثر سويسرا بأشكال الرق اجلديدة    و  - ٤٧
ومعظم ضـحايا   . شخص ٣ ٠٠٠و ١ ٥٠٠ سويسرا يتراوح بني     يفاالحتادية إىل أن عدد ضحايا االجتار بالبشر        

ومكافحة . أوروبا وبلدان البلطيق وأمريكا الالتينية وجنوب شرق آسياشرق وجنوب شرق شبكات البغاء هم من 
، صدقت سويسرا على الربوتوكـولني اإلضـافيني        وعلى هذا األساس  هذه اآلفة هدف معلن للمجلس االحتادي؛       

ملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق            التفاقية األمم ا  
 ملنظمة ١٨٢الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، إضافة إىل االتفاقية رقم 

  .العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال

تنسيق مكافحة  لدائرة  فقد أُنشئت   . ضعت العديد من اآلليات والصكوك    يد احمللي، أِعدت وو   وعلى الصع   - ٤٨
انظر  (٢٠٠٣منذ عام   وهي متارس عملها    ، تابعة للشرطة االحتادية،     )SCOTT(االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين     

وهي . حقة اجلنائية ومحاية الضحاياوتنسق الدائرة التدابري املتعلقة مبجاالت الوقاية واملال. )٢٦- ٢١أعاله الفقرات 
ووضعت العديـد مـن     . مبثابة مركز للمعلومات والتنسيق والتحليل ومتثل جهة االتصال يف جمال التعاون الدويل           

. الكانتونات آليات للتشاور بني سلطات املالحقة اجلنائية وإدارات اهلجرة ومراكز املشورة ملـساعدة الـضحايا              
املساعدة تلقي لى حق كل ضحية اعتداء على حرمته البدنية أو اجلنسية أو النفسية يف  وتنص التشريعات الوطنية ع   

ومسألة وضع اإلقامة . وميكن لضحايا االجتار بالبشر التماس مساعدة مراكز املشورة احلكومية أو اخلاصة. واملشورة
امة عند وجود حالة خاصة شديدة قانون األجانب منح ترخيص باإلقجييز و. حلماية للضحاياة أيضاً يف إتاحة احامس

  .وميكن أيضاً منح معونة العودة إىل الوطن. اخلطورة

 من الدستور االحتادي املشار إليها آنفاً كل استعمال للتعذيب أو غريه مـن ضـروب                ١٠املادة  حتظر  و  - ٤٩
 اجلنائية تعريـف حمـدد      ومع ذلك، ال يوجد يف التشريعات     . املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
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 من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضـروب           ١للتعذيب يشمل مجيع العناصر الواردة يف املادة        
طرف يف االتفاقية، باختصاص جلنة     وهي  واعترفت سويسرا،   . املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

ة البالغات اليت تدخل ضمن اختصاصها واليت يقدمها أفراد يدعون أهنم ضحايا            مناهضة التعذيب يف تلقي ودراس    
وجود احتمال   ضد سويسرا، الحظت اللجنة       قُدم فمن أصل حنو ستني بالغاً    . انتهاك ألحكام االتفاقية املذكورة   

  . من االتفاقية يف ست حاالت ترحيل لطاليب جلوء رفضت طلباهتم٣انتهاك للمادة 

 على الربملان التصديق على الربوتوكول اإلضايف       ٢٠٠٦ديسمرب  /لس االحتادي يف كانون األول    واقترح اجمل   - ٥٠
ومن املتوقع  . التفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذه على الصعيد احمللي بإنشاء جلنة احتادية جديدة معنية مبنع التعذيب             

  .قبل هناية السنةأن يبدي الربملان رأيه 

روبية ملنع التعذيب، اليت أنشأهتا االتفاقية األوروبية ملنع التعـذيب واملعاملـة أو             ومل تالحظ اللجنة األو     - ٥١
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، إبان زياراهتا األخرية إىل سويسرا، أي مؤشر يوحي باستعمال التعذيب أو 

سجلت بعض حاالت املعاملة بغلظة من قبل و. املعاملة السيئة الشديدة اخلطورة يف املؤسسات اليت مشلتها الزيارات
وال ميكن تربير هذه احلـاالت؛      . الشرطة، لكن عدد االدعاءات ال يكاد يذكر مقارنة بعدد عمليات إلقاء القبض           

لطعن املستقل يف   لوحلل هذه املشكلة املتنامية، استحدثت كانتونات خمتلفة منذ بضع سنوات إدارات للوساطة أو              
طالب كليـات   وأخرياً، يتلقى   . رطة، وهو قرار رحبت به اللجنة األوروبية املشار إليها آنفاً         جمال التعامل مع الش   

  .تدريباً حمدداً عن إشكالية سوء املعاملة ومبدأ التناسبراسة شرطة احلالشرطة ووحدات 

   إقامة العدل واحملاكمة العادلة -  جيم
  )إلنسان من اإلعالن العاملي حلقوق ا١١ و١٠ و٩ و٨ و٧ و٦املواد (

ومن بني الضمانات ذات الطبيعة العامة حق األطراف يف         . ترد الضمانات اإلجرائية يف الدستور االحتادي       - ٥٢
أن ُينظر يف قضاياهم يف أجل معقول، واحلق يف أن ُيستمع إليهم، وحق األشخاص الذين ليست لـديهم مـوارد         

عرض قضيته على حمكمة مستقلة ونزيهـة، ويف أن         اجملانية، وحق كل شخص يف أن ت      القضائية  كافية يف املساعدة    
أما الضمانات اليت تتركز باألخص على اإلجراءات اجلنائية، فيكفل الدسـتور           . تكون اإلجراءات القضائية علنية   

وعالوة على ذلك، ينص الدسـتور      . حقوق املدعى عليه عند حرمانه من احلرية ووضعه رهن االحتجاز املؤقت          
راض الرباءة واالعتراف لكل شخص متهم باحلق يف أن حياط علماً بالتفصيل بالتهم املوجهة          االحتادي على مبدأ افت   

، وعـدد الـشكاوى بـشأن       املسالك القـضائية  وتتجسد كل هذه الضمانات يف القضايا اجلارية ملختلف         . إليه
اجلديد الذي اعتمده   نائية  ومن املقرر أن حيل قانون اإلجراءات اجل      . االنتهاكات املقدمة إىل اهليئات الدولية حمدود     

 إضـافة إىل    القائمة بشأن اإلجراءات اجلنائيـة،     ٢٦ل حمل القوانني الكانتونية ا   الربملان االحتادي مبجلسيه    مؤخراً  
يسمح بالتقيد أكثـر    اإلجراءات اجلنائية   إن وضع حد لتشتت قانون      . الحتادي بشأن اإلجراءات اجلنائية   القانون ا 

أمـا  . مكافحة اجلرمية مكافحة تتسم باملزيد من الفعاليـة       فضالً عن   انون وتأمني احلقوق    مببادئ املساواة أمام الق   
غري أن توحيد اإلجراءات اجلنائية مير عرب اعتمـاد         .  من اختصاص الكانتونات   ،، مبدئياً  فسيظل التنظيم القضائي 

  .منوذج موحد للمالحقة اجلنائية
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ال جيوز معاقبـة    "اليت تنص على أنه     لعقوبات   من قانون ا   ١يف املادة   " ال عقوبة إال بنص    "ويتجسد مبدأ   - ٥٣
واملكانة اليت يعطيها املشرع هلذا املبدأ تؤكد األمهية اليت         ". شخص ما مل يرتكب فعالً يعاقب عليه القانون صراحة        

  .يوليها للتقيد املطلق به

لقضائية، مما يضمن للمواطنني    ويكفل فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية استقاللية السلطة ا          - ٥٤
ويتجلى عنصر مهم آخر خبصوص . القضائية دون أن يكون للدولة أي تأثري يف اإلجراءات القضائيةالشؤون معاجلة 

  . يف حرية احملامني الذين ال تتوقف مزاولتهم مهنتهم على السلطة التنفيذيةاستقاللية السلطة القضائية

  ) من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان١٤ املادة ( احلق يف طلب اللجوء-  دال

ويف . ١٩٦٧إن سويسرا طرف يف اتفاقية جنيف اخلاصة بوضع الالجئني ويف بروتوكوهلا االختياري لعام          - ٥٥
 شخص بوثيقة إقامة تتعلق مبجال اللجوء، يتمتع ثلثهم بوضـع           ٨٠ ٠٠٠حنو  يعيش يف سويسرا    الوقت الراهن،   

 مقابل  ٢٠٠٦ يف عام    ١٠ ٥٠٠(تواَصل االخنفاض املطرد يف عدد طاليب اللجوء        ويف السنوات األخرية،    . الالجئ
 ٦,٧ مقابل   ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ١٩,٥(، يف حني أن نسبة منح اللجوء يف ارتفاع          )٢٠٠٢ يف عام    ٢٦ ٧٠٠

 ٢٤يف  ) ١٤ة  انظر أعاله الفقـر   (وأِقر التنقيح اجلزئي لقانون اللجوء يف استفتاء شعيب         ). ٢٠٠٣يف املائة يف عام     
تعديالت عدة، من أمهها توسيع نطاق دافع عدم النظر يف بوجاء هذا التشريع اجلديد املقيِّد . ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

ال ُتعترب مقبولة سوى  ساعة من تقدمي الطلب؛ ذلك أنه ٤٨األمر بسبب عدم تقدمي وثائق السفر واهلوية يف غضون 
 شهراً،  ١٨ أشهر إىل    ٩الفترة القصوى لالحتجاز قصد الترحيل من       وقد مددت   . وثائق السفر واهلوية الصحيحة   

حمدد وحظر  مكان إقامة   فرض  وميكن  .  شهراً ١٨  القصوى وبدأ العمل مببدأ االحتجاز بسبب عدم االمتثال ومدته       
ادة إعإجراء وينص القانون املنقح أيضاً على دفع رسوم عن . عدم التقيد مبوعد املغادرةيف حال دخول مكان حمدد 

وإذا كان حيق لطاليب اللجوء، واألشخاص املقبولني بصفة مؤقتة، واألشخاص الـذين            . النظر أو تقدمي طلب آخر    
ينبغي محايتهم، والالجئني املعترف هبم، أن يتلقوا مساعدة اجتماعية مىت كانوا يف حاجة، فإن األشخاص الـذين                 

يف ُينظـر  اليت قدموها أو الذين مل   للجوء  ات طلبات   ُرفضمبدئياً األشخاص الذين    (صدر حبقهم قرار ترحيل نافذ      
بيد أنه حيق هلؤالء األشخاص احلصول علـى مـساعدة   . ميكن استبعادهم من نظام املساعدة االجتماعية ) طلباهتم

 انظر أعاله الفقرات(اليت تراها مناسبة لتوفري الوسائل الالزمة للحياة الكرمية الطريقة أن تقرر طارئة، وللكانتونات 
، بعد مضي ثالثة أشهر على البت يف طلبهوميكن لطالب جلوء ينتظر ).  من الدستور االحتادي١٢املادة ، ٥١- ٤٥
ويف الوقت الذي ُيمنع فيه إبـالغ       .  أن يزاول نشاطاً رحبياً طبقاً لألحكام التشريعة ذات الصلة باملوضوع          ه،تقدمي

لب اللجوء إن كان هذا اإلبالغ يعرض الشخص املعـين أو  الدولة األصلية أو دولة املنشأ بالبيانات الشخصية لطا       
أقاربه للخطر، فإن قانون اللجوء املنقح ينص على أنه جيوز للسلطة املكلفة بتنظيم مغادرة طالب اللجوء الـذي                  

  .األصلية للحصول على وثائق السفر الالزمةدولته أن تتصل برفض طلبه يف احلكم االبتدائي 
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 من اإلعـالن العـاملي      ١٨املادة  ( والدين   جدانوالوحرية الفكر    -  هاء
ات االجتماعاالشتراك يف   ، و )١٩املادة  (، والتعبري   )حلقوق اإلنسان 

  )٢٠املادة (اجلمعيات و

وتترجم هذه احلرية الفرديـة، يف مجلـة   . الدستور االحتادي حرية الوجدان واملعتقد من   ١٥ املادة   كفلت  - ٥٦
  .الشؤون الدينية ويف احلياد الديين للدولة يف اجملال املدرسيأمور، يف منع الدولة من التدخل يف 

سيما عقب اهلجرات القادمة من   املاضية، الةلقد تغري الفضاء الديين السويسري يف السنوات اخلمس عشر  - ٥٧
ع وتضطل).  يف املائة من السكان    ٤,٣(ازدياد عدد املسلمني املقيمني يف سويسرا        ترتب على ذلك من      ماالبلقان و 

وبناء عليه، أنـشأ    . الديانات التوحيدية الكربى اليوم مبسؤولية عظيمة إزاء السلم االجتماعي والديين يف سويسرا           
هذه اهليئة اخلاصة تريـد     .  اجمللس السويسري لألديان   ٢٠٠٦عام   كبار الزعماء املسيحيني واليهود واملسلمني يف     
وهي تعىن بقضايا الساعة املتعلقة بالسياسة الدينية . مع االحتاداور احملتعزيز التفاهم بني الطوائف الدينية وتأدية دور 

  أو إدمـاج األطفـال يف      الـديين   املباين الدينية أو الرموز الدينية يف الفضاء العـام أو التـدريب             : واالجتماعية
  .املدارس العامة

) ٦٤- ٦٢انظر الفقرات  ( التوقيعات لصاحل مبادرة شعبية   يف مجع   ، ُشرع   ٢٠٠٧مايو  /ويف األول من أيار     - ٥٨
تقّيدها باخلـصوص   ستبت يف مدى    اجلمعية االحتادية    فإن   أفلحت هذه املبادرة  ذا ما   فإ. ترمي إىل منع بناء املآذن    

واقف جمموعة من املـواطنني     مهذه املبادرة   وتعكس  ).  من الدستور  ١٣٩املادة  (الدويل  اآلمرة للقانون   بالقواعد  
  .عليها أن تقف موقفاً رمسياً إن جنحت املبادرةوليس مواقف احلكومة اليت يتعني 

فلكل فـرد   . ٢١ و ٢٠ و ١٧ و ١٦سيما يف املواد     وحرية التعبري مكفولة أيضاً يف الدستور االحتادي، ال         - ٥٩
إن حرية التعـبري    . احلق يف التعبري عن رأيه، عالوة على احلق يف احلصول على املعلومات من املصدر الذي خيتاره               

 عنوان صحفي يف قطاع اجلرائد اليومية واجملـالت         ٤٠٠تترجم على املستوى الصحايف بأكثر من       واإلعالم هذه   
 نسخة من ١,٥ مليون نسخة، وهكذا فإن كل أسرة حتصل يومياً على ١٨,٢األسبوعية وبعدد نسخ إمجايل قدره    

  ).جريدة أو جملة(نشرة تتناول قضايا الساعة 

. ٢٣ و٢٢االشتراك يف االجتماعات واجلمعيات السلمية يف املادتني ويتجسد التعبري الدستوري عن حرية   - ٦٠
ـ       )  من الدستور  ٢٨املادة  (واحلرية النقابية    االنـضمام إىل   ؤالء  حتمي العمال وأرباب العمل ومنظماهتم، وحيق هل

  .النقابات للدفاع عن مصاحلهم

دويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة    الدستور االحتادي والعهد ال أحكام  مبوجب  هذه احلريات   وجيوز تقييد     - ٦١
ويف الوقت الذي ينبغي فيه التأكد من عدم انتهاك         . والسياسية عندما يكون هذا التقييد مستنداً إىل أساس قانوين        

جوهر احلقوق األساسية، جيب أن يكون أي تقييد حلق أساسي مربراً مبصلحة عامة أو حبماية حق أساسي للغري،                  
  .نشودوجيب أن يتناسب مع اهلدف امل
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 مـن   ٢١املـادة    ( احلياة السياسية وحق التـصويت     املشاركة يف   -  واو
  )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

هذه الضمانة حتمي   .  أساسية اً حقوق باعتبارها من الدستور االحتادي احلقوق السياسية       ٣٤تضمن املادة     - ٦٢
أمتوا الثامنة وكل املواطنني السويسريني الذين . مإرادهتعن  والتعبري الصادق واألكيد  آراءهمحرية تكوين املواطنني

. الذين ال يشملهم املنع بسبب مرض عقلي حيق هلم ممارسة حقوقهم السياسية على املـستوى االحتـادي                عشرة و 
واالنتخابات االحتادية، واحلق يف )  الشعبجملس(وتشمل هذه احلقوق احلق يف املشاركة يف انتخاب اجمللس الوطين 

  .ومبادرات شعبية وتوقيعها) ١٤انظر أعاله الفقرة  (استفتاءاتطلب إجراء 

 ١٣٨املادتان  (ويعترف الدستور حبق اختاذ مبادرة شعبية تسمح باقتراح مراجعة تامة أو جزئية للدستور                - ٦٣
مواطن ممن حيق هلم التصويت أن يوقعوا مبادرة وأن يطلبـوا يف             ١٠٠ ٠٠٠ل لذا، ميكن   ).  من الدستور  ١٣٩و

فإن مل حتترم . من اإلصدار الرمسي ملبادرهتم، املراجعة اجلزئية للدستور يف شكل مشروع مكتوب شهراً ١٨غضون 
الربملان االحتـادي   أعلن  للقانون الدويل،   اآلمرة  املبادرة الشعبية مبدأ وحدة الشكل ومبدأ وحدة املادة أو القواعد           

ويوصي الربملـان االحتـادي   .  للتصويت عليها الكانتوناتالشعب و على  عرض املبادرة   وُت. كلياً أو جزئياً  بطالهنا  
  .مشروعاً بديالًله أن يطرح بقبوهلا أو رفضها، و

على هذا الصعيد   أوسع نطاقاً   واحلقوق السياسية للمواطنني    . كانتون دستور وتشريعات خاصة به    لكل  و  - ٦٤
 عالوة  تعترف،لعديد من الكانتونات     ذلك أن احلكومة ينتخبها الشعب مباشرة وأن ا        ،منه على الصعيد االحتادي   

سمح لعدد حمدد يي ذق املبادرة التشريعية الحباملبادرة الدستورية، وهي الوحيدة املمكنة يف القانون االحتادي،  على
مكون من   السلطة التشريعية فيها عموماً برملان    ميارس  و. من املواطنني بتقدمي مشروع قانون ليصوت عليه الشعب       

نظام الدميقراطية املباشرة حيث ببعض الكانتونات األخرى وتأخذ . خب وفق نظام التمثيل النسيبومنتجملس واحد 
ينتخبه الشعب ملدة " جملس دولة"فُتسند إىل أما السلطة التنفيذية واإلدارية . متارس مجعية الشعب السلطة التشريعية

كل مخس سنوات يف كانتون فو      (يس سنوياً   يتبدل الرئ : وفق نفس مبادئ اجمللس االحتادي    ويكون منظماً   حمددة،  
)Vaud((     ًيتمتع األجانب حبق التصويت، وأحيانـاً  ويف بعض الكانتونات،    . ، والقاعدة هي اختاذ القرارات مجاعيا

  ).٣٦- ٣١انظر أعاله الفقرات (حبق الترشح لالنتخاب، على صعيد اجلماعات احمللية 

  )قوق اإلنسان من اإلعالن العاملي حل٢٣املادة ( العمل -  زاي

وعلى الدولة أن تكفل حرية اختيـار       ). ٢٧املادة  (يعترف الدستور االحتادي صراحة باحلرية االقتصادية         - ٦٥
وال ُيعترف باحلق الذايت يف العمل باعتباره مطالبة للدولـة بـأن            . نشاط اقتصادي ومزاولته  األخذ ب هنة وحرية   امل

لتـزام  االتور االحتادي ينص، من بني األهداف االجتماعية، علـى          بيد أن الدس  . تساهم إجيابياً يف هذا املوضوع    
  إعالـة نفـسه مبمارسـة عمـل يف         مـن   كل شخص قادر على العمـل       بتمكني  والكانتونات  املنهجي لالحتاد   
  .ظروف منصفة

بظروف اقتـصادية صـعبة     فبعد مرورها   . وتشهد سويسرا نسبة نشاط مرتفعة ويداً عاملة فائقة املهارة          - ٦٦
، جنم عن االنتعاش االقتصادي منذ      ٢٠٠٤الوطين يف عام    ملستوى   يف املائة على ا    ٣,٩بطالة بلغت   ها نسبة   بتسجيل
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 علـى املـستوى   ٢٠٠٧نوفمرب / يف املائة يف تشرين الثاين٢,٧( اخنفاض يف عدد العاطلني عن العمل    ٢٠٠٥عام  
 ٢٤ إىل ١٥من (فالشباب . لى عملبني املناطق من حيث احلصول عتوجد فوارق اجتماعية ومع ذلك،   ). الوطين
يعانون صعوبات أشد من متوسط الـسكان       املعوقون  و)  عاماً ٥٠أكثر من   (والنساء واألجانب واملسنون    ) عاماً

يف الظـروف  ونسبة البطالة بني الشباب قد تبلغ ضعف املتوسـط الـوطين       . لدخول سوق العمل بل العودة إليه     
الباحث عن الشاب أما إن كان . عدم اكتساب خربة أوىل لتربير عدم التوظيفالباً ما ُيحتج بغ: االقتصادية الصعبة

وتعاين النساء صعوبات أشد من    . عمل من أصل أجنيب، فاحتمال أن يقع يف البطالة أكرب مقارنة بشاب سويسري            
ل بنحو الرجال لشغل مناصب عالية، ويعملن بدوام جزئي أكثر من الرجال يف الغالب األعم، ومتوسط أجورهن أق

بيد أن هذا الفارق يف األجور بني اجلنسني آخذ         .  يف املائة من أجور نظرائهن من الرجال عن وظائف مشاهبة          ٢٠
. ن هناك تباينات حادة حسب القطاعات االقتصاديةأيف سويسرا، علماً بالعاملني وميثل األجانب ربع . يف التقلص

ومن مث فإن وضعهم يف سـوق       . ة ال تتطلب تدريباً حمدداً    فهم يشغلون عادة أكثر من السويسريني وظائف روتيني       
أقل عرضـة   اخلمسني  والعمال الذين جتاوزوا    . العمل هش ومتوسط أجورهم أدىن من متوسط أجور السويسريني        

  تـصبح فـرص إعـادة إدمـاجهم أضـعف           حـىت    أن يغادروا الدورة اإلنتاجية   ما  للبطالة من املتوسط، لكن     
  .مقارنة بالشباب

 هذه االختالفات، يظل الوضع يف سوق العمل السويسرية ممتازاً بفضل املرونة الشديدة لـسياسة               ورغم  - ٦٧
عدم تعميم أجـور    : فهذه األخرية تقوم على ثالثة مبادئ أساسية يف قانون العمل السويسري، هي           . سوق العمل 

ويف هذه اجملـاالت، ختـول      . العمل، وقلة اللوائح اليت تنظم أوقات       بإهناء اخلدمة دنيا، ومرونة األحكام املتعلقة     
مسؤوليات كبرية للتفاوض على االتفاقيات اجلماعية حبسب االحتياجات احملددة  الشركاء االجتماعيني   التشريعات  

  .للفروع والقطاعات الصناعية

وتكافح السلطة االحتادية املكلفة بسياسة سوق العمل البطالة مبساعدة الشركاء االجتماعيني والسلطات              - ٦٨
وتضمن تشريعات البطالة للعاطلني عن العمل تعويضاً مناسباً عن فقدان الدخل، وتشجع علـى إعـادة                . احمللية

جمايل التوظيف واستئجار يع خاص حيمي العاملني يف    ريوجد تش و. يف سوق العمل  بصورة سريعة ودائمة    إدماجهم  
الدورات التدريبية أو الفصول الدراسـية      عالوة على   املهين،  أماكن إضافية للتدريب    ُوفرت للشباب   و. اخلدمات

ولتقليص الفجوة القائمة يف األجور يف القطاع اخلاص، اختذ االحتـاد           . حلفز الشباب الذين أهنوا التعليم اإلجباري     
سيما مشروع يرمي  فقد مول مشاريع عدة تركز على املساواة يف األجور، ال. تدابري يف إطار إنفاذ قانون املساواة

راء لتوثيق الشركات اليت متارس املساواة يف األجور بني النساء والرجال، زيادة على مشروع يـوفر                إىل وضع إج  
واختذت تدابري  . معلومات للنساء عن اجلوانب القانونية والصحية املرتبطة باحلمل والنفاس ومزاولة نشاط مأجور           

مثل ( حصول املقيمني األجانب على عمل إدماج على الصعيدين الكانتوين واالحتادي ترمي إىل حتسني القدرة على
كافحة ملوتقترن هذه التدابري زيادة على ذلك بتدابري        . واستخدام وسائل التوظيف أمثل استخدام    ) الكفاءة اللغوية 

  .)٣٦- ٣١انظر أعاله الفقرات  (التمييز وترمي إىل القضاء على األحكام املسبقة

وتبني الدراسة االستقـصائية    . جوانب سياسة سوق العمل   واألمن والصحة يف العمل جانبان مهمان من          - ٦٩
 يف املائة من العاملني السويسريني راضون، بل راضون جداً عن ظروف ٩١األوروبية الرابعة عن ظروف العمل أن 

 يف املائة من األشخاص املستطلعة آراؤهم أعلنوا        ١٩  ف.وتبني الدراسة أيضاً أن مثة إمكانات للتحسني      . )٩(عملهم
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 يـضر    يف املائة أكدوا أن العمـل      ٣١م تغيبوا عن العمل أثناء األشهر االثين عشر األخرية ألسباب صحية، و           أهن
املنظِّمة  اللوائح) األمن يف العمل  (وقانون التأمني من احلوادث     ) الصحة يف العمل  (وحيكم قانون العمل    . بصحتهم

  يش االحتادية والكانتونية تنفيـذ األحكـام اخلاصـة         وتراقب إدارات التفت  . حلماية العمال يف جمال القانون العام     
  .حبماية العمال

  ) من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٢٥املادة (كاف مستوى معيشي توفري  -  حاء

بيـد أن   . يبلغ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف سويسرا مستوى من أعلى املستويات يف العامل                - ٧٠
األشخاص الذين يعيشون   ، ويشمل ذلك     يف املائة  ٨,٥وتبلغ نسبة الفقر حنو     . ة حاد جداً  التباين يف الدخل والثرو   

   فرنك شـهرياً، أي حنـو       ٤ ٦٠٠ فبالنسبة إىل أسرة مكونة من أربعة أشخاص، يبلغ هذا احلد         (دون خط الفقر    
ختلفة، ذلك أن الفقر    وهناك تباينات بني الشرائح االجتماعية امل     ).  من دوالرات الواليات املتحدة    دوالر ٤ ٠٠٠

 نية والعـاطل يصيب باخلصوص الشباب واألسر الكبرية واألجانب واألشخاص الذين يشغلون وظائف غري مستقر  
األسـر  ويعود هذا االختالف إىل أن .  من الرجال عرضة للفقر  أشد   ، يف املتوسط  ، والنساء ؛عن العمل ملدة طويلة   

 عرضةوظائف املتدنية الدخل غالباً ما تشغلها نساء، وأن النساء أشد           لاالوحيدة الوالد غالباً ما تعيلها نساء، وأن        
والتبـاين  .  ضمانات أفـضل   نظام التأمني االجتماعي  هلا  يوفر   احلماية من الفقر عند الشيخوخة       بيد أن . للبطالة

مسـي  اال الـدخل يف  ؤثران تأثرياً خمتلفاً    النظام الضرييب احمللي ي   كلفة املعيشة و  ذلك أن ت  اجلغرايف كبري هو اآلخر،     
العـاملني  يف املائة مـن   ٤,٢، اليت متس حنو "نيالفقراء العامل"انتشار ظاهرة ويؤدي وعالوة على ذلك،  . ماثلامل

  .االجتماعية واالقتصاديةإىل تفاقم التفاوتات ونصف مليون شخص، 

اجاتـه أن يتلقـى     وينص الدستور االحتادي على أنه حيق لكل من يعيش ضيقاً وال يستطيع تلبيـة احتي                - ٧١
سـوى  يـضمن   ال  هذا الدعم   . )٥١- ٤٥انظر أعاله الفقرات     (ساعدة والوسائل الالزمة ليعيش عيشاً كرمياً     امل

واملـساعدة  .  متنعه من التسول الذي ال يليق حبياة اإلنـسان         كرمية بد منها ليحيا املرء حياة       االستحقاقات اليت ال  
ومنذ بـضع   .  مبدئياً حق ذايت يف تلقي مساعدة اجتماعية معينة        االجتماعية من اختصاص الكانتونات، وال يوجد     

سنوات، يتلخص اهلدف العام للسياسة االجتماعية يف اإلدماج أو إعادة اإلدماج يف سوق العمل، مما يقـي مـن                   
ن ماجلهات الفاعلة خمتلف وجيري رسم استراتيجية ملكافحة الفقر مبساعدة . التحول إىل أوضاع اجتماعية غري الئقة

  .القطاعني العام واخلاص

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة الصحة  كل منوخلصت دراسة شارك يف إعدادها     - ٧٢
، وأوضحت أن   "الوضع الصحي والتغطية الصحية الشاملة جيدان     "العاملية عن النظام الصحي السويسري إىل أن        

 يف املائة من الناتج احمللـي       ١١,٥ليار فرنك، أي     م ٥١,٧ر بنحو   د تق )١٠("هلذه النجاحات تكلفة مرتفعة جدا    "
 يف املائة من هذه النفقات يشارك يف تغطيتها التأمني اخلاص والتأمني االجتماعي،             ٦٠وإذا كانت نسبة    . اإلمجايل

انياهتـا  ويتزايد عدد األسر اليت تثقل املصاريف اإلجبارية للتأمني الصحي كاهـل ميز           . فإن الثلث تتحمله األسر   
والتحدي الرئيس الذي   ). ثلث السكان (بيد أن األسر املنخفضة الدخل تستفيد من نظام دعم األقساط           . الشهرية

جيب على السلطات التغلب عليه هو ضبط تكاليف النظام الصحي يف الوقت الذي يستمر فيه حصول جممـوع                  
  . والنهوض بالصحةاالستثمار يف برامج الوقايةوزيادة السكان على خدمات صحية جيدة 
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 سـنة   ٨٣,٩ سنة بالنسبة إىل الرجال و     ٧٨,٧، إذ بلغ     يزداد العمر املتوقع عند الوالدة   وما برح متوسط      - ٧٣
  وأكثر أسباب الوفاة انتـشاراً أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة، يليهـا الـسرطان                 . بالنسبة إىل النساء  
  .واألمراض التنفسية

  )عالن العاملي حلقوق اإلنسان من اإل٢٦املادة ( التعليم -  طاء

وهو حـق ميكـن   ). ١٩املادة  (احلق يف تعليم أساسي كاف وجماين منصوص عليه يف الدستور االحتادي              - ٧٤
الكانتونات الـيت   يقع التعليم يف دائرة اختصاص      و. املسامهة إجيابياً املقاضاة على أساسه ويرغم اجملتمع احمللي على        

 يف التعليم،  على حق عامومع أن الدستور ال ينص. ساسي اجملاين يف املؤسسات العامةيتعني عليها توفري التعليم األ
األطفال والشباب وكل شخص    بتمكني  الحتاد والكانتونات   التزام ا على  تنص  ) ٤١املادة  (ماعية  ت أهدافه االج  فإن

ظيمها بشكل موحد،   ويضطلع االحتاد مبهام جيب تن    . يف سن العمل من تلقي تعليم أويل وتدريب مستمر مناسب         
  . خمتلف أشكال التدريب املهين اليوم لنظام تنظيمي موحدعوباألخص، ختض. مثل التشريع اخلاص بالتدريب املهين

ملنظمة التعـاون   " ٢٠٠٠برنامج التقييم الدويل للطالب لعام      " نتائج الدراسة االستقصائية     وبعد صدور   - ٧٥
من أصل  املنحدرين  جتماعية حمرومة والشباب    ا فئات   نتمني إىل باب امل االقتصادي، تبني أن الش   والتنمية يف امليدان    

وملواجهة هذا الواقع وغريه من مواطن ضـعف        .  مسارهم الدراسي  ن صعوبات أكرب من املتوسط يف     أجنيب يعانو 
ة  أبرزهتا الدراسة، وضعت السلطات املختصة قائمة بتدابري ترمي يف مجلة أمور إىل مـضاعف               اليت النظام املدرسي 

عروض التأطري ما قبل املدرسة وخارج املدرسة، وتشجيع تنمية الكفاءات اللغوية، وضـمان جـودة التعلـيم                 
األخرية حتسن النتائج، مما " ٢٠٠٦ برنامج التقييم الدويل للطالب لعام"ويتبني من الدراسة االستقصائية . اإلجباري

  . املعتمدةيسلط الضوء على احلركية اإلجيابية اليت أحدثتها التدابري

 رمسياً، فـإن    وإذا كان تلقي اجلميع خمتلف أنواع التدريب املهين واملدرسي االبتدائي والثانوي مكفوالً             - ٧٦
فإذا كانت النساء   .  على مستوى اجلنس واالنتماء االجتماعي والقومي      تبايناتفهناك  . الواقع خمتلف بعض الشيء   

التعليم املدرسي ما بعد املرحلة اإلجبارية، فإن نسبة النساء الالئي          اليوم ممثَّالت على قدم املساواة مع الرجال يف         
 يف ٢٣( عاماً والالئي مل يتلقني تعليماً عالياً تظل مرتفعة جداً مقارنة بنسبة الرجال ٦٤ و٢٥ تتراوح أعمارهن بني

 صعوبات مدرسية أكرب    من أصل أجنيب يف املتوسط    املنحدرون  ويعاين األطفال   ).  يف املائة للرجال   ١٣املائة مقابل   
 واألطفـال  ،ومتثل املدرسة عامالً مهمـاً جـداً لالنـدماج   . أطفال الزواج املختلطمن األطفال السويسريني أو  

بيد أنـه مبجـرد   . املهاجرون يقبلون فيها فوراً، أياً كان وضع إقامتهم، وسواء أكان آباؤهم ميلكون وثائق أم ال 
  فرصـة للتـدرب املهـين      صعب عليهم أكثر من غريهم احلـصول علـى          انتهاء التعليم اإلجباري، يصبح من ال     

  ). يف املائة بالنسبة إىل السويسريني٨٣ يف املائة مقابل ٥٦(

وتلقَّن . وتعمل الكانتونات جاهدة بطرائق خمتلفة على مكافحة العنصرية وكره األجانب يف جمال التعليم              - ٧٧
وتراعى حقوق اإلنسان بصورة منهجية . تلف املواد التعليمية إطار خمشامل للقطاعات يفحقوق اإلنسان على حنو 

  .يف الربامج التعليمية اجلديدة اجلاري إعدادها
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   مالحظات ختامية-  رابعاً
وهلا نظام دميقراطي حي وقريب من . إن سويسرا متعلقة جداً بالقيم اليت تؤسس إلعمال احلقوق األساسية  - ٧٨

وحرية الرأي والتعبري، وحرية الوجدان، إضافة .  املدنية والسياسية مكفول فيهاشواغل املواطنني، والتمتع باحلقوق
هذا النظام الدميقراطي الذي يكفل احلريات السياسية يـسمح مبراقبـة           . إىل حرية الصحافة، حقائق معيشة يومياً     

  احلقـوق  السلطات املنتخبة مراقبة مـستمرة، ومـن مث االلتزامـات الربناجميـة هلـذه الـسلطات يف جمـال                    
  .االقتصادية واالجتماعية

نسبة بطالة منخفضة، ونظـام     : ويف هذا الصدد، فإن الوضع ُمرض عموماً مقارنة ببلدان أوروبية أخرى            - ٧٩
ويف ضـوء   .  للحماية اًصحي جيد، ومستوى دراسي وتدرييب جيد، ونظام تأمني اجتماعي يضمن مستوى مرتفع           

، "الفقراء العـاملني  "فالعدد املرتفع من    .  األوضاع اهلشة ال تفتأ تتنامى     هذا الواقع اإلجيايب، ال بد من مالحظة أن       
 الكبرية، وعدم االستقرار الوظيفي، واحلواجز الـيت تعتـرض          واألسرالوالد  الوحيدة  وخطر الفقر احملدق باألسر     

ة اليت تواجهها   من أصل أجنيب يف الفضاء االقتصادي واالجتماعي، والصعوبات املتزايد        املنحدرين  الشباب   اندماج
احلضرية، ظواهر تنتشر انتشاراً مل يسبق له مثيل يف  احملدود للحصول على سكن الئق يف املراكز األسر ذات الدخل

وتعمل السلطات على حل تلك املشاكل بواسطة تدابري اإلدماج يف جمال العمل والتـدريب والـسكن                . سويسرا
  .االجتماعي واحلماية االجتماعية

، وميكـن   ت سويسرا، كغريها من اجملتمعات احلديثة، أن تواجه تنامي التنوع يف مجيع اجملـاال             مث إن على    - ٨٠
. للحركيات املرتبطة بالعوملة أن تفضي إىل مناخ من التوتر االجتماعي وعلى صعيد اهلوية ميكن توظيفه سياسـياً                

بتسهيل انـدماج مجيـع الفـاعلني    والسلطات مقتنعة بأن احلوار االجتماعي البناء والقائم على املشاركة يسمح       
سيما األشخاص املعرضني خلطر التهميش االجتماعي؛ وهكذا، ُتكفل عدم قابلية احلقوق األساسـية              املعنيني، ال 

ويقتضي وجود دميقراطية حية مشاركة مجيع املواطنني الـذين جيـب أن            . للتفرقة والتجزئة، كما ُيكفل تداخلها    
اسية واجتماعية واقتصادية مثلى من أجل املشاركة متـام املـشاركة يف   يستفيدون بدورهم من وجود ظروف سي     

  .الشأن العام

  التشاور مع اجملتمع املدين

والطوائـف  ورابطة اقتصادية استشري يف مشروع التقرير أكثر من مائة منظمة غري حكومية ونقابة عمال       - ٨١
. بعني ممثالً للمجتمع املدين واإلدارة االحتاديـة       مجع حنو أر   ٢٠٠٨فرباير  /وعقد يوم نقاش يف هناية شباط     . الدينية

ولإلدارة . وكان اهلدف من هذا اللقاء إجراء حوار مفتوح وواسع النطاق عن إعمال احلقوق اإلنسانية يف سويسرا
ومن شأن هذا النقـاش  . االحتادية اتصاالت منتظمة مع املنظمات غري احلكومية، لكن على صعيد القطاعات فقط   

  .قرير االستعراض الدوري الشامل أن يساهم يف إزالة العقبات أمام هذا النهجاألويل عن ت

عدم وجود مؤسـسة    : وتكشفت من هذا اللقاء ثالثة شواغل رئيسية عرب عنها ممثلو اجملتمع املدين، هي              - ٨٢
وأخـرياً  وطنية حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ باريس؛ وعدم وجود قانون احتادي ملكافحة مجيع أشكال التمييـز؛                
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  وبـالطبع، هـذه القائمـة    . موقف سويسرا من املقاضاة على أساس احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     
  .ليست شاملة

وجيب . ومنذ سنوات عدة، يطالب اجملتمع املدين بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ باريس  - ٨٣
سمح هلا، يف مجلة أمور، بناء على الطلب أو من تلقاء نفسها،            أن ختوَّل هذه املؤسسة صالحيات واختصاصات ت      

بإسداء املشورة بشأن مجيع املسائل املتعلقة بالتشريعات الوجيهة؛ وتقدمي توصيات عن تطبيق التشريعات اجلديدة؛      
وتشجيع التصديق على صك دويل أو املشاركة، عند االقتضاء، يف وضع خطط العمل الوطنية والـربامج بـشأن               

وعالوة على ذلك، ينبغي أن تكون مهزة الوصل بني السلطات االحتادية           . تعليم والبحث يف جمال حقوق اإلنسان     ال
  .االلتزامات املقطوعة على الصعيد الدويلتنفيذ والكانتونية اليت يتعني عليها 

شخص للتمييز،  من الدستور االحتادي تنص على أنه ال جيوز تعريض أي ٨ من املادة ٢وإذا كانت الفقرة   - ٨٤
سيما بسبب أصله أو عرقه أو جنسه أو عمره أو لغته أو وضعه االجتماعي أو طريقة حياته أو معتقداته الدينية         ال

، فإن جتسيدها يف القانون ال يتم إال قطاعياً،         ية أو نفس  يةبدنية أو عقل  إعاقة  أو الفلسفية أو السياسية، وال بسبب       
أو ) قانون املساواة(، وإما من ناحية املساواة يف جمال العمل ) وجود متييز عنصرييف حالة(إما من الناحية اجلنائية    

  .وينقص اليوم تشريع شامل يرمي إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز على مستوى االحتاد. محاية املعوقني

اً اجتماعية بدالً مث إن التنصيص على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدستور، بوصفها أهداف  - ٨٥
واملوقف الذي تقفه سويـسرا يف إطـار        . من كوهنا حقوقاً وحريات، يساهم يف إضعافها ويضعها يف فئة ثانوية          

املفاوضات بشأن الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية موقف             
دولة إمكانية حتديد احلقوق اليت ميكـن أن تكـون موضـوع            يدافع عن هنج يقول بضرورة أن يكون أمام كل          

فحـسب ممثلـي هـذه      . اإلجراءات املنصوص عليها يف الربوتوكول، وهو هنج تنتقده املنظمات غري احلكوميـة           
والربوتوكول اإلضايف امللحق به ) املنقح(عدم تصديق سويسرا على امليثاق االجتماعي األورويب يكشف املنظمات، 

مجاعية، عن عدم الرغبة السياسية يف جعل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           شكاوى  قدمي  الذي يسمح بت  
  .حقوقاً كاملة

Notes 

1  Troisième rapport périodique au Comité des droits de l’homme des Nations Unies 
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Projet de troisième rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
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