
 

GE.22-24979 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
 الدورة الثانية واألربعون 

 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير  23

 * موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن سويسرا   

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاة دورية االستعراض  16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1

جهة من  25. وهو موجز لورقات معلومات مقدمة من  (1)الدوري الشاااااااااااامس ونتا ا االساااااااااااتعراض الساااااااااااا  
ي في شاوس موجز دقً دًا بال د ا قل     (2)الجهات صااحبة الملال ة بشانن االساتعراض الدوري الشاامس، وُيقدف

 لعدد الكلمات.

 الجهات صاحبة المصلحةالمعلومات المقدمة من  -ثانياا  

 والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان (3)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

بنن دلادق ساويسارا بسارعة عل  البرودوكوخ االرت اري ا وخ المل     6أوصا  الورقة المشاتركة   -2
دولي الخاص  بالعهد الدولي الخاص بال قوق المدن ة والساااااا اساااااا ة، والبرودوكوخ االرت اري المل   بالعهد ال

  . ( 4) بال قوق االقتلاااااداة واالجتماو ة والثقاو ة والبرودوكوخ االرت اري الدةاح ة حقوق ا شااااخاص قوي اإلعاقة 
بشانن رة  حاالت انعداي الجنسا ة   1961بنن دنضا  ساويسارا  ل  ادةاح ة عاي    7وأوصا  الورقة المشاتركة 

1997واالدةاح ة ا وروب ة بشااااانن الجنسااااا ة لعاي  
بالتلااااادي  عل  المًثاق    8صااااا  الورقة المشاااااتركة  . وأو (5)

 .(6)االجتماعي ا وروبي

وقكرت ال ملة الدول ة للقضاااال عل  ا سااال ة النووية أنا عل  الرأ  من أن البرلمان الساااويساااري   -3
في التلاااادي  عل  معاهدة حألر ا ساااال ة النووية، ف ن قل   ًا  أصاااادر دعل مات  ل  ال وومة بالمضااااي قدم

 .(7)ودع  سويسرا  ل  التلدي  عل  دل  المعاهدةا دث بعد،  ل 

  

 دلدر هذه الوث قة من دون د رير رسمي. *
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رالخ االسااااتعراض الدوري الشااااامس    ًا، ل  أن سااااويساااارا أحا   علم 6وأشااااارت الورقة المشااااتركة   -4
ا رًر،  توصاا ة ب لءال الت ةألات المعرع عنها بشاانن ادةاح ة حقوق الوةس وأوصاا  بنن دك ع دشااريعادها  

 .(8)لتتمون من س ب هذه الت ةألات

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 

 اإلطار الدستوري والقانوني -1 

اعلن بوالن أي مبادرة شاعب ة ال دتواف  مع  ًا  بنن دلادر ساويسارا قانون 6أوصا  الورقة المشاتركة   -5
 .(9)القانون الدولي ل قوق اإلنسان والمعايًر الدول ة ل قوق اإلنسان ومع ال قوق ا ساس ة الواردة في الدستور 

 اإلطار المؤسسي وتدابير السياسة العامة -2 

، مشارو  2021بنن البرلمان الساويساري أقر، في دشارين ا وخ/أبتوبر   6أفادت الورقة المشاتركة   -6
قانون  نشااال مسسااسااة و ن ة ل قوق اإلنسااان. أًر أن افتقار هذه المسسااسااة  ل  التمويس الكافي وعدي وجود  

. والحأل   (10) ان أن من أًر المرجح أن دتمون من العمس باسااااتقالخ دايوالاة صااااري ة دتعل  بال مااة اعن
اللجنة الو ن ة لمنع التعذيب بقل  بالغ أن المًزان ة المقترحة للمسساااااساااااة الو ن ة ل قوق اإلنساااااان ال دتواف   

 .(11)مع واليتها الشاملة المتمثلة في دعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها

س أوروبا بنن دنشا  ساويسارا في أقرع وق  ممون مسساساة و ن ة  وأوصا  لجنة الوررال في مجل -7
مع المبادئ المتعلقة بمركز المسساااااااساااااااات الو ن ة لتعزيز وحمااة حقوق اإلنساااااااان  ًا  ل قوق اإلنساااااااان دمشااااااا 

)مبادئ باريس(، وال ساا ما و ما يتعل  باسااتقاللها المسسااسااي والمالي، ونواق واليتها، وأن دنشاا  مسسااسااات 
 .(12)المستوى االد ادي ومستوى الكانتونات  منال المألال  عل 

 ل  أن متابعة ما الاادر عن االسااتعرااااات الدول ة ل قوق اإلنسااان    6وأشااارت الورقة المشااتركة   -8
ااااا  ةة وأوصاااا  ب نشااااال شل ة دنسااااً  مشااااتركة  ًن اإلدارات قات  ابع مسسااااسااااي ودزويدها بما اوةي من 

 .(13)ل قوق اإلنسان بما في قل  المتابعة الموارد لتنةًذ واستعراض االلتزامات الدول ة

الضاااااول عل  رمس قضاااااااا كان  دمثس  شاااااوال ة راصاااااة بالنسااااابة    5وسااااالو  الورقة المشاااااتركة   -9
  للةالحًن السااااااويسااااااريًن ودتعل  ب عالن ا م  المت دة المتعل  ب قوق الةالحًن وأًره  من العاملًن في المنا   

العادخ، والمشاااركة المتساااوية لجم ع الةالحًن، وال   في ال لااوخ    الريف ة وهي: الساا ادة الءذا  ة، والدرس
 .(14)عل  المعلومات، وال لوخ عل  ا رااي، والضمان االجتماعي للةالحات

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -جيم 

 تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الساري  -1 

 المساواة وعدي التمًًز   

ًا  أن اللاوو  القانون ة لت قً  العدالة لضا ااا التمًًز أًر كاو ة، نألر  6قكرت الورقة المشاتركة   -10
بنن دعزر ساااويسااارا ال مااة من جم ع  6لعدي وجود قانون عاي لمواف ة التمًًز. وأوصااا  الورقة المشاااتركة  

جهات الةاعلة الخاصااااااااة، عن  ري  واااااااااع القوانًن  أشااااااااواخ التمًًز، بما في قل  التمًًز الذي دسااااااااببا ال
وأوصااااا  لجنة الوررال في مجلس أوروبا بنن دتور   .(15)والسااااا اساااااات المناسااااابة ودوفًر ما يلزي من دمويس

 .(16)سويسرا  عادة النألر في  موان ة اعتماد دشريع اد ادي شامس لمواف ة التمًًز 
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ااااااااح وشاااااااامس للتمًًز العنلاااااااري في القانون  عدي وجود دعريع وا  6والحأل  الورقة المشاااااااتركة   -11
الدساااااااتوري أو اإلداري أو المدني، كما الحأل  أن ساااااااويسااااااارا دةتقر  ل  روة عمس و ن ة لمواف ة التمًًز  

 .(17)العنلري وكره ا جانب وما يتلس  ذل  من دعلب

دًا بوثًر أن دعريع التمًًز العنلاااااري في قانون العقوبات أبثر دقًً 4والحأل  الورقة المشاااااتركة   -12
من التعريع المنلااوص عل ا في القانون الدولي. وعل  أساااا هذا التعريع، ال اشاامس التمًًز العنلاري،  
ب ساااااب قانون العقوبات، ساااااوى ا فعاخ المردكبة في ال ًز العاي أو ا فعاخ الرام ة  ل  منع الوصاااااوخ  ل   

مورر من قانون العقوبات    261دة  الخدمات المخلااالاااة لالساااتخداي العاي. وعالوة عل  قل ، ال دن  الما
وهي دسااااااااااااااتثني ا فعاااخ القااا مااة عل    ، ال عل  ا فعاااخ القااا مااة عل  االنتمااال العرقي أو اإلثني أو الاديني

  . ( 18) من االدةاح ة الدول ة للقضال عل  جم ع أشواخ التمًًز العنلري   1"ا صس القومي" المشار  لًها في المادة  

بنن دضاااع ساااويسااارا دشاااريعات مناهضاااة للتنم   العرقي واإلثني في   6  وأوصااا  الورقة المشاااتركة -13
 .(19)العدالة وأن د سن فرص لجول ا ااا التنم   العنلري  ل  قوانًن الشر ة االد اداة والكانتون ة والبلداة؛  

عن ا سااااااااام  رال المنا  القمعي، وحت  التمًًزي العلني في بع    4وأعرب  الورقة المشاااااااااتركة   -14
الذي اعاني منا العديد من المتقااااًن المن درين من أصااس أفريقي في جن ع. ودشاامس هذه المعاناة    ا ح ان، 

أو الذين    من المتهمًن/المتهمات الذين/اللوادي يتعرااون/يتعران للعنلارية، وال سا ما المن درين ًا  عدد  اً أاضا
  .(20)ينألر  لًه  عل  أنه  من درون من شماخ  فريق ا أو من  ثن ة الروما

  ، راد رواع الكراه ة والتمًًز ااااااااد ا قل ات 19- أنا رالخ جا  ة كوفًد   6وقكرت الورقة المشاااااااتركة  -15
. وأوصاا  اللجنة االسااتشااارية المعن ة باالدةاح ة اإل ارية  (21)الدين ة وكذل  اااد ا قل ات القوم ة ريادة كبًرة

في أوانها، وال س ما في الخواع العاي،    ل مااة ا قل ات القوم ة ب دانة جم ع حاالت التعلب  دانة منهج ة
 .(22)عن الت قً  المنهجي في هذه التلري ات ومقاااة مردكبًها فضالً 

 ح  الةرد في ال  اة وال رية وا مان عل  شخلا وعدي التعرض للتعذيب  
بنن دواصاااس ساااويسااارا العمل ة التي  دأدها لتجري  التعذيب في قانونها   6وأوصااا  الورقة المشاااتركة   -16

 .(23)الجنا ي،  هدف اعتبار التعذيب جريمة بما يتماش  مع التعريع الوارد في ادةاح ة مناهضة التعذيب

خ دشعر بالقل   ق الحأل   مجلس أوروبا  ل  أنها ال دزا  -وأشارت اللجنة ا وروب ة لمنع التعذيب   -17
أن التوصاااا ات الر  ساااا ة، وال ساااا ما دل  المتعلقة بالضاااامانات التي دوفرها الشاااار ة ل شااااخاص الم رومًن  

حريته  وكذل  احتجار ا شااااااااخاص في سااااااااجون موتألة في سااااااااويساااااااارا الرومانداة، ل  يت  دنةًذها بعد.   من
ردها في سااااااااويساااااااارا الرومانداة،  ابتألاظ السااااااااجون مشااااااااولة ر  ساااااااا ة في المسسااااااااسااااااااات التي دم  ريا وظس
19-االنخةاض الوف ع في عدد ا شخاص الذين احُتجزوا في أعقاع جا  ة كوفًد  رأ 

(24). 

مجلس أوروباا  ل  أناا عل  الرأ  من الجهود التي   -وأشااااااااااااااارت اللجناة ا وروب اة لمنع التعاذياب   -18
ر كاٍف مقارنة باالحت اجات، وعل ا،  دبذلها السالوات الساويسارية، ف ن عدد ا مابن المتخلالاة ال يزاخ أً

ف ن ا شاخاص الذين اعانون من اااورابات نةسا ة ما رالوا ا تجزون في مسساساات أًر متخلالاة وأًر 
 .(25)مخللة لهذا الءرض

 حقوق اإلنسان ومواف ة اإلرهاع  
هاع درس حًز  أن القانون االد ادي بشااااااانن ددا ًر الشااااااار ة لمواف ة اإلر   6وقكرت الورقة المشاااااااتركة   - 19

عل  التمتع ب قوق اإلنسااااااااان. وأوصاااااااا   ًا كبًر ًا  ، وأن دنةًذ القانون اشااااااااوس رور 2022التنةًذ، في حزيران/يون ا  
بنن دقوي سااويساارا عل  وجا الساارعة ب صااال  ا حواي المتعلقة بمواف ة اإلرهاع ب ً  دمتثس   6الورقة المشااتركة 

 يسدي دوبً  أي قانون لمواف ة اإلرهاع  ل  التمًًز اد  جم ع التدا ًر لقانون حقوق اإلنساان؛ وبنن دضامن أال 
 .  ( 26) الجماعات اإلثن ة والدين ة واد الالجئًن و البي اللجول، ال س ما من رالخ التنم   العنلري 
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  قامة العدخ، بما في قل  مسنلة اإلفالت من العقاع، وس ادة القانون   

لتابعة لمجلس أوروبا  ل  أن الضاااااااامانات اااااااااد سااااااااول وأشااااااااارت اللجنة ا وروب ة لمنع التعذيب ا -20
المعاملة ال دزاخ أًر كاو ة. فعل  سبًس المثاخ، ال ُاعترف بال   في   الغ قريب أو  رف ثال  بال رمان  
من ال رية وفي الوصوخ  ل  م اي و بًب  ال عندما يود  الشخ  المعني رهن ال بس االحت ا ي ول س  

 .(27)منذ ل ألة ال رمان من ال رية

التي حألً    (28)وو ما يتعل  بالتوصاااا ات المنبثقة عن الدورة الثالثة لالسااااتعراض الدوري الشااااامس -21
 تنيًد سااااااويساااااارا، قكرت اللجنة الو ن ة لمنع التعذيب أن  موان ة دقدا  شااااااووى  ل  شل ة مسااااااتقلة في أعقاع  

  .( 29) نة في كثًر من ا ح انعنم أو ساااول معاملة من جانب موظةًن مولةًن ب نةاق القوانًن ل سااا  مضااامو 
 . ( 30) بنن دضمن السلوات سبس انتلاف في حالة الشواوى المتعلقة بعمس الشر ة   8وأوص  الورقة المشتركة  

 ل  أن حقوق اإلنساااان ال دزاخ دُنته  بشاااوس منهجي أثنال االحتجار   6وأشاااارت الورقة المشاااتركة   -22
  . ( 31) في االحتجار الساااااااااا   للم ابمة منا في النألاي الجنا ي الساااااااااا   للم ابمة وأن معدخ االنت ار أعل  بوثًر  

بعدي وجود دع  قانوني منهجي للسااجنال في   ار دنةًذ ا حواي والتدا ًر  ًا  أاضاا  6وأفادت الورقة المشااتركة 
 .(32)وأن السجنال ُيتركون دون حمااة من التعداات الخوًرة عل  حقوقه  ا ساس ة

حالة    70 ل  أنا ل  دجر حت  اآلن سااااااوى م ابمة واحدة من  ًن   6وأشااااااارت الورقة المشااااااتركة   -23
من قضاااااااا جرا   ال رع الدول ة أماي الم ومة الجنا  ة االد اداة، وأوصااااا  ساااااويسااااارا  توفًر الموارد  ًا  دقريب

الالرمة لموتب المدعي العاي لمقاااااااااة مردكبي هذه الجرا   بموجب القانون الدولي م ابمة فعالة وال ًلولة  
 .(33) وخ سويسرا  ل  مالق شمن لمردكبًهادون د

 ال رّيات ا ساس ة وال   في المشاركة في ال  اة العامة وال  اة الس اس ة  

بالقضااااااال عل  التمًًز  ًن الووا م الدين ة في اسااااااتخداي ا مابن    1وأوصاااااا  الورقة المشااااااتركة   -24
 .(34)صوخ في كانتون جن عالعامة لالحتةاالت الدين ة المنقون  ها حسب ا 

وأعرب  الهًئة الدول ة لضاااااااااريبة الضااااااااامًر والساااااااااالي عن قلقها  ن قانون الخدمة المدن ة ا دد مدة   -25
عقا  ة للخدمة المدن ة بالمقارنة مع مدة الخدمة العسااورية، و ن الشااروط ا ررى للخدمة البديلة امون اعتبارها  

 ة المعلومات التي دشااااًر  ل  أن الخدمة المدن ة دسااااتمر فترة أ وخ  . والحأل  حركة التلااااالح الدول (35)عقا  ة
الذين يرفضاااون جم ع أشاااواخ الخدمة    وأن المساااتنكةًن اااامًرياً   ؛ ( 36) في الما ة من الخدمة العساااورية العاداة   50   

 .(37)من القانون الجنا ي العسوري   8ا ابمون ودلدر اده  أحواي من قبس م اب  عسورية، بموجب المادة  

ًّاداً  6وقكرت الورقاة المشاااااااااااااتركاة  - 26 دون مبرر ال   في حرياة التعبًر وحرياة    أن دنق  ًن دشاااااااااااااريعًًن ق
اللااااا افة في السااااانوات ا رًرة،  ق سااااام ا للم اب  المدن ة بنن دنمر بادخاق ددا ًر مسقتة بساااااهولة أببر لمنع أي  

  التساريبات التي د توي عل    انات  وساًلة  عالم ة من نشار معلومات؛ وأن قانون البنو  الساويسارية اعاقب عل 
بنن دتخذ ساااويسااارا الخووات الالرمة لتعديس هذه القوانًن التي دقًد ال      6ملااارو ة. وأوصااا  الورقة المشاااتركة 

في حرية التعبًر دون مبرر؛ وبنن دضامن عدي  عاقة نشار المعلومات التي دخدي الملال ة العامة بني شاوس من  
 . ( 38)  لءال العقوبات التي يتعرض لها المبلءون عن المخالةات   ا شواخ، بما في قل  عن  ري  

اسااااااااُتهدف ما ال اقس عن ساااااااابع منألمات أًر   ،2016أنا منذ عاي    6وقكرت الورقة المشااااااااتركة   -27
دعوى قضااا  ة اسااتراد ج ة اااد المشاااركة العامة وأوصاا  سااويساارا باعتماد ال  ة   12 حووم ة سااويساارية  

 .(39)القضا  ة أو ال د منها في مرحلة أول ة لمنع هذا النو  من الدعاوى
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معًنة، بما في ًا   ل  أن ال   في حرية التجمع السااااالمي يواجا قًود 6وأشاااااارت الورقة المشاااااتركة   -28
من االبتةال    ما اقترن بالعديد من الشااااروط المةرواااااة،  دالً ًا  قل  شاااارط ال لااااوخ عل   قن مسااااب ، وأالب
 ًر التي دتخذها الشاااااااار ة في المألاهرات أًر الملاااااااار   ها،   بسااااااااا ة ب روار الساااااااالوات، وببع  التدا

 .(40)وبالتهديد بمخا ر )مال ة( عال ة لإلجرالات والءرامات الناجمة عن قل 

والحظ موتب المسساااااساااااات الدامقرا  ة وحقوق اإلنساااااان التابع لمنألمة ا من والتعاون في أوروبا   -29
  المتعلاااااب اااااااد ا قل ات والقوالب النمو ة  رال المرأة في  أن بع  الم اورين أعربوا عن قلقه   رال الخواع 

  . واقتر  موتب المسسااااسااااات الدامقرا  ة وحقوق اإلنسااااان التابع لمنألمة( 41)التءو ة اإلعالم ة أثنال االنتخابات
  ا من والتعاون في أوروبا أن دسااتةًد سااويساارا من اسااتعراض اإل ار القانوني القا   من أجس ااامان االعتراف

 .(42)ي  دوافع الت ًز، وفرض عقوبات مناسبة عل  الجناةالةعل

أن  والحظ موتب المسسسات الدامقرا  ة وحقوق اإلنسان التابع لمنألمة ا من والتعاون في أوروبا   -30
 .(43)دمويس ال مالت االنتخا  ة ال يزاخ أًر منأل   ل  حد كبًر ويةتقر  ل  الشةاو ة رأ  التوص ات السابقة 

 خلوص ةال   في ال  
مح با في   6وأفادت الورقة المشاااااتركة   -31 بنن الرصاااااد الشاااااامس والعشاااااوا ي لالدلااااااالت السااااالك ة ساااااُ

ظروف معًنة. وعالوة عل  قل ، امون دخزين الب انات الوصااف ة لمدة سااتة أشااهر، ودضااور الشااركات  ل   
 .(44)دقدا  الب انات  ل  سلوات االدعال الجنا ي وأجهزة االستخبارات

 الزواج وال  اة ا سريةال   في   
  ل  يتلقوا الدع  الكافي من سااااالوات ًا  أن ا شاااااخاص الذين د  دبنًه  دول    6والحأل  الورقة المشاااااتركة  -32

الكانتونات في ب ثه  عن أصااوله ، وأوصاا  بضاامان  نشااال مشاارو  يت ح الوصااوخ  ل  المعلومات المتعلقة  
  212ACT . وأ ررت جم  ة(45)د  دبنًه  منابء  النألر عن البلد الذي   -بنصااااوخ ا شااااخاص المتبنًن  

بننها أشااااارف  عل  عمل ات التبني الدول ة ل  ةاخ من   ،2020أن ال وومة الساااااويسااااارية اعترف ، في عاي  
 .(46) لد ثال  في السبعًن ات والثمانًن ات والتسعًن ات، مما أدى  ل  مئات عمل ات التبني أًر القانون ة

لجمع شاامس ا ساارة،  ًا أامضااة نسااب ًا  ن القانون االد ادي واااع شاارو وقكرت منألمة أسااًل وس أ -33
من التقدير. ومن شثار النألاي االد ادي الساااااويساااااري أن ح  ا جانب في ال  اة  ًا كبًر ًا  للكانتونات قدر ًا  دارك

بالكانتون الذي ا  شااااااون و ا. ومن الوااااااااح أن بع  الكانتونات دتجاور ما هو  ًا كبًر ًا  ا ساااااارية يتنثر دنثر 
 .(47)لها عند دوبً  القانون االد ادي وال دمتثس لمقتض ات السوا   القضا  ة مسمو 

 حألر جم ع أشواخ الرق، بما في قل  االدجار با شخاص  
 دراساااااااة دبًن حدوث ريادة في حاالت اساااااااتءالخ الًد العاملة،  ًا  علم  ACT212وأحا   جم  ة  -34

في قواعات الةنادق والضااااااااااااا افة والبنال والزراعة.  وأ لء  عن هذه ال االت في سااااااااااااا اق العمالة المنزل ة، و 
وأشاااااااارت  ل  أن الخبرال دعوا  ل  دءًًر القانون الجنا ي من أجس  دراج دعريع صاااااااريح لالدجار بالبشااااااار 

 .(48) أراض االستءالخ في العمس

( أن ااا ااا  FIZوقكرت جم  ة مناصاارة ودع  المهاجرات وااا ااا االدجار، ريور  )سااويساارا( ) -35
  جاار الاذين اساااااااااااااُتءلوا في  لاد شرر اعاادون في الكثًر من ا ح اان، في   اار نألااي د لن،  ل  نةس البلاد الذي االد 

ًا  . وقكرت منألمة أسااًل وس أن الساالوات، وال ساا ما الشاار ة، ل ساا  مدربة ددريب (49)دعراااوا و ا لالسااتءالخ
.  (50)ل في سااويساارا عل  حمااة كاو ة عل  مساانلة االدجار، ولذل  ال ا لااس الضاا ااا الذين يلتمسااون اللجو ًا  باو  

وباإلااااافة  ل  قل ، عادة ما دكون أحواي الم اب  اللاااادرة ب   المتجرين مخةةة، وال يزاخ عدد المتجرين  
 .(51)نسب اً ًا المدانًن منخةض
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  ؛( 52) وأوصااااااا  المركز ا وروبي للقانون والعدالة ساااااااويسااااااارا  تكث ع المالحقة القضاااااااا  ة للمتجرين -36
وأوصااااااااا  جم  ة   .(53)د ديد هوية الضااااااااا ااا، ودعزيز المسااااااااااعدة وال مااة الموةولة له ود ساااااااااًن سااااااااابس 

ACT212    بضامان  داحة التدريب بشانن االدجار بالبشار لجم ع الةئات المهن ة التي ا تمس أن دتعامس مع
 .(54)ا ااا االدجار 

 ال   في العمس وفي ظروف عمس عادلة ومواد ة  

أن سويسرا ال د تري ادةاح ة منألمة العمس الدول ة بشنن ال رية النقا  ة    8وقكرت الورقة المشتركة   -37
( وادةاح ة منألمة العمس الدول ة بشنن دوبً  ح  التنأل   والمةاواة الجماو ة  87وحمااة ح  التنأل   )رق   

رج في دشاااريعادها مبدأ ال   في  عادة اااا ااا الةلاااس من العمس  ساااباع نقا  ة ( ورفضااا  أن دد98)رق   
ب ً  ال اضمن ال مااة  ًا   ل  وظا ةه . وعالوة عل  قل ، ف ن التعوي  الذي دمن ا الم اب  منخة  جد

 .(55)الةعالة من الةلس من العمس  سباع نقا  ة

تمتعون بني مركز قانوني في ساااااااويسااااااارا أن ا شاااااااخاص الذين ال ي  8والحأل  الورقة المشاااااااتركة   -38
اعملون في الءااالااب دون أن اوونوا مسااااااااااااااجلًن في الرعااااااة االجتماااو ااة ودون أن اوون له  أي داانثًر في 

 .(56)ظروف عمله  أو في سبس حمايته . وكان  هنا  حاالت عديدة من سول المعاملة واالستءالخ

خ ال دزاخ أًر كاو ة. وما رال  دكال ع هذه  أن ردمات رعااة ا  ةا  6وقكرت الورقة المشااااتركة  -39
الخدمات مردةعة للءااة مما اعً  دروخ ا ي  ل  ساااااوق العمس،  ن درلها في أبثر ال االت أقس من درس  

بنن دنشااا  ساااويسااارا ه ابس للرعااة النهارية دكون ردمة عامة أساااعارها   6ا ع. وأوصااا  الورقة المشاااتركة  
 .(57)ا ول  من ح اة ا  ةاخ وسنوات ما قبس المدرسة والسنوات المدرس ة  للسنوات  معقولة وجوددها عال ة،

أن ا شاااااخاص قوي اإلعاقة ما رالوا يواجهون التمًًز والكثًر من العقبات    6وقكرت الورقة المشاااااتركة  -40
 تعزيز التي د وخ دون حلاااااوله  عل  الخدمات الخاصاااااة والوظا م في ساااااوق العمس المةتوحة، وأوصااااا   

 .(58)من التمًًز من جانب الجهات الةاعلة الخاصة في قانون مواف ة التمًًز عل  أساا اإلعاقة  ال مااة

 ال   في الضمان االجتماعي  

   ل   موان ة اللجول  ل  دقل   الرعااة االجتماو ة أو حت   ل   لءا ها   6وأشاااارت الورقة المشاااتركة   -41
 تقل   الرعااة االجتماو ة وبةرض قًود علًها،    بعقوبة دنديب ة، وأوصااااااااا  ساااااااااويسااااااااارا بالتوقم عن اإلقن

في قل  كعقوبة دنديب ة،  ن من شااااانن قل  أن يسدي  ل  عدي دمون الناا من الوصاااااوخ  ل  مساااااتوى  بما
 .(59)م  شي ال  

لمعااايًر اإلدماااج الواردة في قااانون الرعااااااا ا جااانااب  ًا  أنااا وفقاا  8والحألاا  الورقااة المشااااااااااااااتركااة  -42
دلااااريح اإلقامة في حالة  لب المساااااعدة االجتماو ة. وباإلاااااافة  ل  قل ، ف ن  وإدماجه ، امون ساااا ب  

عدي دلقي المسااااااااعدة االجتماو ة شااااااارط لقبوخ  لب ل  شااااااامس ا سااااااارة. ولذل ، ف ن العديد من الم تاجًن،  
 . ( 60) س ما ا ااا العنم ا سري، ال يلتمسون المساعدة من المسسسات المتخللة، بما في قل  المالج   وال 

 ال   في مستوى م  شي ال    

أن منلاااااااااااااااة مواااف ااة الةقر حلاااااااااااااالاا  عل  مًزان ااة أًر كاااو ااة  8وقكرت الورقااة المشااااااااااااااتركااة  -43
وأوصاااا  سااااويساااارا  واااااع ساااا اسااااة اد اداة منسااااقة لمنع الةقر ومواف تا دضاااامن لكس    2024-2019 للةترة

 .(62)(61)شخ  موارد مال ة كاو ة لتلب ة احت اجادا ا ساس ة
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أن العديد من الناا في سااااااااااااااويساااااااااااااارا ااااااااااااااااوروا  ل  اللجول  ل     6رقة المشااااااااااااااتركة  وقكرت الو  -44
الخًرية لل لااااوخ عل  ما اوةي من الءذال  نةسااااه  وأسااااره ، وأن هذا الواااااع قد دةاق  بساااابب  المنألمات

19-جا  ة كوفًد
بنن دضاااامن سااااويساااارا ال   في الءذال لجم ع   8و  6. وأوصاااا  الورقتان المشااااتركتان  (63)

 .(64)لد، من رالخ اعتماد س اسات دسمح للناا ب  عاي أنةسه الناا في الب

 ال   في الل ة  
أدت  ل  دةاق  أوجا عدي المسااااااااواة القا مة في   19-أن جا  ة كوفًد 6وقكرت الورقة المشاااااااتركة   -45

بنن د مي ساااويسااارا ال   في التمتع بنعل     6ال لاااوخ عل  الرعااة اللااا  ة. وأوصااا  الورقة المشاااتركة 
من ًا  باالعتراف القانوني بال   في اللااااا ة  وصاااااةا حقًا  مون من اللااااا ة البدن ة والعقل ة،  دلمساااااتوى م

 .(65)حقوق اإلنسان القا لة لإلنةاق، وبالسعي  ل  د قً  اإلنلاف في مجاخ الل ة

ما اوونون في واااااع أًر مسات من  ًا عن القل   ن المهاجرين كثًر   2وأعرب  الورقة المشااااتركة   -46
مشااااًرة  ل  أن مشااااابس اللءة امون أن دشااااوس   ،(66)بما في قل  اللاااا ة الجنساااا ة واإلنجا  ةحً  اللاااا ة،  

 .(67)أماي ال لوخ عل  الخدماتًا كبًر ًا عا ق

أن وسااااا س منع ال مس ال اءوًها التنمًن اللاااا ي وأن االساااات قاقات   2وقكرت الورقة المشااااتركة   -47
  قل ، دوجد حواجز  دارية د وخ دون ال لااااوخ  االجتماو ة ال دشاااامس دكال ع منع ال مس. وباإلاااااافة  ل

 .(68)عل  وسا س منع ال مس في ال االت الوار ة

لعدة أحواي صاااادرة عن الم ومة االد اداة، اجب أن اساادد  ًا  أنا وفق  8والحأل  الورقة المشاااتركة   -48
ع قل ،  التنمًن اللااااااا ي ا سااااااااساااااااي دكال ع العالج الضاااااااروري من الناح ة الوب ة لتنبًد نو  الجنس. وم

 .(69)رفض  التنمًنات الل  ة، في كثًر من ال االت، دءو ة هذا العالج

من االنت ار.  ًا  لإلحلالات، لديها معدخ مردةع جدًا  أن سويسرا، وفق 8والحأل  الورقة المشتركة   -49
جس معدخ أببر من م اوالت االنت ار  ًن الشاااباع من المثل ات والمثلًًن ومزدوجي المًس الجنساااي ومءا   يري وساااُ

أن    6وأفادت الورقة المشاااااتركة    .(70)الهوية الجنساااااان ة وأحرار الهوية الجنساااااان ة وحاملي صاااااةات الجنساااااًن
( وأن النق  في الرعااة  2016في الموارد المال ة لتنةًذ روة العمس الو ن ة لمنع االنت ار )ًا  هنا  نقلااااااااا

19-ة كوفًدل  ةاخ والمراهقًن قد دةاق  رالخ جا   الوب ة النةسان ة - النةس ة
(71). 

  ساااويسااارا بوةالة أن اوون عدد المهنًًن الوبًًن المسهلًن، بما في قل   6وأوصااا  الورقة المشاااتركة   -50
أرلااا ًو عل  نةس ا  ةاخ وا  بال النةسااًون ل  ةاخ، كاو ًا لتلب ة احت اجات ا  ةاخ في مجاخ اللا ة  

ب دراج المثل ات والمثلًًن ومزدوجي المًس    8ة وأوصاااااااااا  الورقة المشااااااااااترك  .(72)العقل ة في جم ع الكانتونات
الجنساااي ومءايري الهوية الجنساااان ة وأحرار الهوية الجنساااان ة وحاملي صاااةات الجنساااًن، وراصاااة الشاااباع،  

 .(73)بمجموعات معراة للخور بشوس راص في الخوة الو ن ة لمنع االنت ار 

لساااااويساااااري اجًز الموت بمسااااااعدة  ب ة في وأ رر المركز ا وروبي للقانون والعدالة أن القانون ا -51
، اعتماادت الجم  اة  2022وأفاااد الت ااالم الاادولي للاادفااا  عن ال ريااة أنااا في أاااار/مااايو    .(74)حاااالت معًنااة

الوب ة الساااويسااارية مبادئ دوجًه ة جديدة حوخ   دارة االحتضاااار والوفاة ، مما وساااع نواق التوبً  ل شااامس 
ر فًهاااار مرض المري   حااااالت  المعاااانااااة التي ال امون قبولهااا ا/د ملهاااا ، ول س فق  ال ااااالت التي  ريبرّا
. وقكر الت الم  (75)كما هو ال اخ في المبادئ التوجًه ة السااااااااااااابقة  االفتراض القا س بنن نهااة ح ادا قريبة 

 .(76)في سويسراًا الدولي للدفا  عن ال رية أن ال لوخ عل  الرعااة الملّوةة الجًدة ال يزاخ م دود

شاااااااااااااابواة العماس الدولي من أجس أأذاة ا  ةااخ عن قلقها   -  أعرب  جم  اة جن ع لتءاذاة الوةاسو  -52
 رال نق  ددا ًر دع  الراااااعة الوب   ة وأعرب  عن رأبتها في أن يلتزي ملااانعو ال لًب اللاااناعي في 

 .(77)سويسرا بالقانون الدولي لتسوي   دا س لبن ا ي عل  ا رااي السويسرية ورارجها
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 في التعل  ال     
 ل  أن ا  ةاخ المنتمًن  ل  أوساااااط المهاجرين اعانون من حرمان    6وأشااااارت الورقة المشااااتركة   -53

شااااديد عندما يتعل  ا مر بالمساااااواة في ال لااااوخ عل  التعل  . وباإلاااااافة  ل  قل ، ال يزاخ ا  ةاخ قوو  
أن ا  ةاخ الذين ا  شااااااااون في  8. وقكرت الورقة المشااااااااتركة  (78)اإلعاقة يودعون في مدارا راصااااااااة  ه 

 .(79)مسسسات رعااة اد اداة ويتعلمون فًها امون أن اعانوا من عدي كةااة نوو ة التدريس

بننا حت  اآلن، ل  اضاااااااااع أي كانتون روة اإلصاااااااااالحات القانون ة    6وأفادت الورقة المشاااااااااتركة   -54
اإلعاقة لبنال نألاي دعل مي شااااااامس. المنهج ة بعًدة المدى المولوبة بموجب ادةاح ة حقوق ا شااااااخاص قوي  

في الما ة من التالمًذ قوي االحت اجات التعل م ة الخاصااااة المتزايدة    50فةي جم ع أن ال سااااويساااارا، ما راخ  
أو ل  ا للوا عل  دعل   شامس يتك ع مع احت اجاده  الخاصة في مدارا منةللة.    منةلالً ًا  يتلقون دعل م

 . ( 80) مس لبنال نألاي دعل مي شامس لجم ع ا  ةاخ والشباع قوي اإلعاقة  واع روة ع   6وأوص  الورقة المشتركة  

وأوصاا  منألمة "الوبشااورة الموسااورة" بنن دعزر سااويساارا ساا اسااادها العامة لضاامان دمتع ا  ةاخ   -55
المن درين من أصااااس أجنبي بنفضااااس مسااااتوى ممون من التعل   ودموًن ا  ةاخ ملتمسااااي اللجول وا  ةاخ  

ودعزيز جهودها    ؛(81)وثا   ثبود ة من ال لاااااااااااوخ عل  التعل  ، وال سااااااااااا ما التعل   الثانوي  الذين ال ا ملون 
الرام ة  ل  التلاادي الردةا  معدالت الرسااوع والتساارع من المدارا، وال ساا ما في التعل   الثانوي، بما في 

 .(82)والكانتونيقل  عن  ري  دنةًذ  رنامجها للةرصة الثان ة لتلقي التعل   عل  اللعًدين االد ادي 

 التنم ة والبًئة وا عماخ التجارية وحقوق اإلنسان  
عدي وجود نها متساا   رال  دماج اإلعاقة في  -سااويساارا   -وقكرت منألمة "الوبشااورة الموسااورة"   -56

وأوصااا  بنن دضاااع مبادئ دوجًه ة إلدماج ا شاااخاص قوي اإلعاقة في جم ع   ،(83)العمس الدولي لساااويسااارا
أن  حدى الخووات الهامة في دنةًذ  عالن    3وقكرت الورقة المشااااااااااتركة    .(84)تعاون الدولياسااااااااااتراد ج ات ال

ا م  المت دة المتعل  ب قوق الةالحًن وأًره  من العاملًن في المنا   الريف ة دتمثس في اااااااااااامان دوو ة 
 .(85)  حقوق الةالحًن جم ع الق مًن عل  الس اسة الخارج ة السويسرية بمضمونا، وبا ثر الم تمس لس اساده  عل 

المناري واإلنما ي و ما يتعل     أن ساااويسااارا ال دةي بالتزامادها بالتمويس  6وقكرت الورقة المشاااتركة  -57
أن رة  االنبعاثات في الخارج ال اعوض عن عدي    8. وقكرت الورقة المشاااااااتركة  (86)بادةاق باريس للمنا 

سويسرا أن دمنح المعونة المال ة الالرمة لبلدان    وجود هدف م لي كاف لخة  االنبعاثات، وأنا اجب عل 
 6. وأوصاااا  الورقة المشااااتركة  (87)الجنوع، دون دعوي  قل   تخف ضااااات في أنشااااوة التعاون اإلنما ي ا ررى 

مع االلتزاي ال تمي  ًا  وأن دضامن موالمتا دمام 2030بنن دساتعرض ساويسارا هدفها لخة  االنبعاثات لعاي  
درجة مئوية ك د أقلا ؛ وبنن دزيد من حج     1,5اور االردةا  في حرارة ا رض  بالهدف المتمثس في عدي دج

 .(88)المنا   ل  البلدان ا قس ثرال ريادة كبًرة كي دكون ددا ًر التخف ع والتك ع متسقة مع حقوق اإلنسان   دمويس

  ديد ( الضااااااااول عل  الذوبان الشااااااااJust Atonement Inc-JAI’منألمة التعوي  العادخ  )   وساااااااالو   -58
ل نهار الجلًداة في جباخ ا لب، والذي سااااا ساااااتمر في الزيادة بسااااابب دءًر المنا ، مما يتسااااابب في فقدان  

للتنو   ًا  . وباإلااااااااااافة  ل  قل ، أشاااااااااارت  ل  أن دءًر المنا  اشاااااااااوس دهديد(89)ساااااااااويسااااااااارا لخزان م اه مه 
 .(90)البًولوجي في سويسرا

وقكرت المنألمة أن القوا  المالي الساااااويساااااري ال يزاخ اساااااتثمر بوثافة في الوقود ا حةوري وأنا   -59
ينبءي لساااويسااارا أن دشاااجع سااا ب االساااتثمارات من قوا  الوقود ا حةوري وأن دساااع  جاهدة لوااااع قواعد  

.  ( 91) ومنعهاا  لزام اة للشااااااااااااااركاات لإل الغ عن المخاا ر البًئ اة والمناار اة والمخاا ر عل  حقوق اإلنساااااااااااااااان
،  ًنما ا ق  كبار دجار التجز ة أرباحه  عل  حسااااع المنتجًن والمساااتهلكًن،  5وب ساااب الورقة المشاااتركة  

 .(92)ال انرذ سعر السوق في االعتبار التنثًر السلبي للزراعة الموثةة عل  البًئة
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رام ة  ل  ال د  بنن دنةذ ساااويسااارا دوصااا ات مجموعة العمس المالي ال  8وأوصااا  الورقة المشاااتركة   -60
 .(93)من أسس ا مواخ؛ وبنن دعزر أنألمة الشةاو ة الموبقة عل  البنو  التي ددير ا صوخ قات المنشن ا جنبي 

أنا عل  الرأ  من أن أالب ة الناربًن وافقوا عل  المبادرة االد اداة    8وقكرت الورقة المشااااااااااتركة   -61
لة، ف ن أالب ة الكانتونات ل  دقرها وعل ا فهي ل  ُدعتمد.  المتعلقة بالشاركات المتعددة الجنسا ات أًر المساسو 

واالقترا  المضاااااااااااااااد   23-2020ول  دكن المقترحاات الباديلاة للمجلس االد اادي، مثاس رواة العماس الو ن اة  
للمبادرة، كاو ة. وال دتضااامن روة العمس ددا ًر ملزمة وال انرذ االقترا  المضااااد في ال سااابان جم ع حقوق  

بشاااانن   2022 ل  أن القانون الذي سااااان في عاي    6. وأشاااااارت الورقة المشاااااتركة  (94)لااااالة  اإلنساااااان قات ال
ر العنااة الواجبة عل  عمس ا  ةاخ وبع    الرقابة عل  الشااااااركات السااااااويساااااارية العاملة في الخارج، قبلااااااب

 .(95)المعادن المسججة للنزاعات، وإل  أن عدي االمتثاخ ل س لا عواقب قانون ة

 ددين أو فئات محددةحقوق أشخاص مح -2 

 النسال  

 ل  أن اإل ار القانوني القا   ال يزاخ أًر كاٍف بشاااااااااوس واااااااااااح   4أشاااااااااارت الورقة المشاااااااااتركة   -62
  وال ساااااا ما دل  المتعلقة بالمجاخ المهني.  ،قمع العنم الجنساااااااني وجم ع أنوا  التمًًز ا ررى /يتعل  بمنع و ما

مساااااااواة  ًن الجنسااااااًن، الذي ين  عل  دخف ع عبل اإلثبات عل   فعل  ساااااابًس المثاخ، اسااااااتبعد قانون ال
 .(96)ا ااا التمًًز في موان العمس، هذه اإلموان ة في حاالت التمًًز في التوظ ع أو الت رش الجنسي

 ل  أن التدا ًر التي ادخذت لمواف ة الوبال أدت  ل  دةاق  أوجا عدي   6وأشارت الورقة المشتركة   -63
ًا  ناقلاااا أن المرأة ال دزاخ ممثلة دمثًالً   6. وقكرت الورقة المشااااتركة (97)لجنسااااًن في سااااويسااااراالمساااااواة  ًن ا

بشااوس راص في ا دوار الر  ساا ة في الساا اسااة واإلدارة والعدالة والعلوي والشااركات الخاصااة وأن الةجوة في 
 .(98)ا جور  ًن الجنسًن وكذل  الةجوة في المعاشات التقاعداة ال دزاخ قا مة

أن العنم الزوجي واالأتلاااااااااع والت رش الجنسااااااااي وأًر قل  من    8وقكرت الورقة المشااااااااتركة   -64
أشاااواخ العنم الجنسااااني ما رال  شاااا عة. أًر أنا ال يوجد دمويس إلقكال الوعي بننشاااوة العنم الجنسااااني  

.  ( 99) من قل    ومنعها، كما ال دوجد مرابز اساااااتقباخ/دور شمنة للضااااا ااا. أما بالنسااااابة للمهاجرين، فالوااااااع أساااااوأ 
ال سا ما   ًا،لكنها أشاارت  ل  أن ساويسارا أحررت دقدم (100)مالحألات قات صالة 2وقدم  الورقة المشاتركة  

من رالخ التلااادي  عل  ادةاح ة مجلس أوروبا للوقااة من العنم ااااد النساااال والعنم العا لي ومواف تهما  
2018)ادةاح ة اساااونبوخ(، التي درل  حًز النةاق في عاي  

  بنن دنةذ ساااويسااارا   2وصااا  الورقة المشاااتركة . وأ ( 101) 
 .(102)ادةاح ة اسونبوخ باستمرار دون دمًًز، من رالخ االستثمار بقوة في الوقااة وحمااة الض ااا ودعمه 

أنا عل  الرأ  من المناقشاااااااااااااات البرلمان ة الجارية لتعزيز اإل ار    4والحأل  الورقة المشاااااااااااااتركة   -65
ف ن دعريع االأتلااااع ال يزاخ مقًدًا للءااة وأن أفعاخ العنم الجنساااي    ،ةالقانوني المتعل  بالجرا   الجنسااا 

د   دلااان ع اإلبراه الجنساااي. والواقع أن مردكب االأتلااااع معرض للساااجن    ا ررى دندرج  وجا راص
عل  حااد أدن  لعقوبااة اإلبراه الجنسااااااااااااااي.    ون نالقااالماادة عاااي عل  ا قااس )أو لعقوبااة مااال ااة(  ًنمااا ال ين   

وقد أوصاااا     .(103)رش الجنسااااي فهو  بسااااا ة أًر موجود في قانون العقوبات في الوق  ال اااااار الت  أما
سويسرا ب صال  قانون الجرا   الجنس ة ال الي لضمان دعريع مبني عل  أساا القبوخ   6الورقة المشتركة  

 .(104)لالأتلاع والجرا   الجنس ة

  ( أن ساالواتFIZر، ريور  )سااويساارا( )والحأل  جم  ة مناصاارة ودع  المهاجرات وااا ااا االدجا -66
ا سااااري.    في دوبً  هامش مناورة كبًر عل  حسااااااع اااااا ااا العنمًا  الكانتونات وأمانة الهجرة ل  دتردد

وإدماجه   وجوع أن ُا ذف من التوجًهات االد اداة المتعلقة  تنةًذ قانون الرعااا ا جانب  ًا  ورأت الجم  ة أاضاااااا
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انرذ   للساااااااما  للضااااااا  ة بالبقال في البلد، كون هذا الشااااااارط ال ًا،ج اشاااااااتراط أن اوون العنم ا ساااااااري منه
ًا  االعتبار الوابع المعقد للألاهرة. وال يتجرأ العديد من الضااا ااا المهاجرين عل  در  شاااري  عن ع روف  في

 .(105)من الترحًس

امرأة وفتاة في ساااااويسااااارا دضاااااررن من ممارساااااة    22  400أن حوالي   6وقكرت الورقة المشاااااتركة   -67
يا ا عضاااال التناسااال ة ا نثوية أو هن معرااااات لها، وأوصااا   تعزيز اإلجرالات الرام ة  ل  القضاااال  دشاااو 

 . ( 106)عل  هذه الممارسة، بما في قل  عن  ري  دنةًذ حمالت دوو ة عامة لتءًًر التلورات المردبوة  ها

 ا  ةاخ  

  يودعون  ما ًا االت فقر مدقع كثًر  ل  أن أ ةاخ ا ساااار التي د  ش في ح   6وأشااااارت الورقة المشااااتركة  -68
ما يتر  ا  ةاخ  ًا  أو بعد االنتهال من التعل  ، كثًر ًا  عام 18في مسسااسااات أو مع أساار حاااانة. وبعد ساان 

بضمان أال اوون    6. وأوص  الورقة المشتركة (107)المعنًون لًتد روا أموره  بننةسه  دون أي دع  حوومي
 ت سااااًن مشاااااركة ا قارع في    8. وأوصاااا  الورقة المشااااتركة  (108)لةلااااس الوةس عن والدااًا مبرر ًا  الةقر أ د

 .(109)لجم ع قرارات هًئة حمااة ا  ةاخ والبالءًنًا جم ع مراحس اإلجرال ووفق

بنن القانون والسااوا   القضااا  ة في سااويساارا ال اسااتبعدان بشااوس قا ع    6وأفادت الورقة المشااتركة  -69
اقترا   رلمااني يدعو  ل  ال   في عدي التعرض للعنم في التعل    العقوبة البادن اة كتاد ًر دعل مي. وال يزاخ 

وأوصااا  الورقة بنن د ألر ساااويسااارا صاااراحة جم ع ممارساااات العقاع البدني ل  ةاخ وأن دخلاا     ًا.معلق
 .(110)موارد كاو ة ل مالت التوو ة الرام ة  ل  دعزيز أشواخ درب ة ا  ةاخ اإلاجا  ة وأًر العن ةة والتشارك ة

 خاص قوو اإلعاقةا ش  

أنا ال دوجد اسااااااااتراد ج ة وروة عمس شاااااااااملتان ومتماسااااااااوتان لتنةًذ   6وقكرت الورقة المشااااااااتركة   -70
االلتزامات المتعلقة بادةاح ة حقوق ا شااخاص قوي اإلعاقة، وأوصاا  بنن دعتمد سااويساارا اسااتراد ج ة وروة 

ي جم ع قواعات ال وومة وعل  جم ع عمس من هذا القبًس لتنةًذ ال قوق المنلااوص علًها في االدةاح ة ف
 .(111)المستويات االد اداة

 ل  أنا ال يزاخ هنا  عدد كبًر من ا شخاص قوي اإلعاقة معزولًن    6وأشارت الورقة المشتركة   -71
عن المجتمع. ول  اضااااع االد اد والكانتونات والهًئات المشااااتركة  ًن الكانتونات أي رو  منهج ة لإلنهال  

 .(112)داي المسسسات وسًلة للرعااةالتدريجي الستخ

 ا قل ات  

بنن التدا ًر المزمعة لمواف ة التمًًز اله ولي ااااااد الًن ش والسااااانتي   8وأفادت الورقة المشاااااتركة   -72
  . والحأل  الورقة(113)والروما ل  دنةذ بعد. وال دوجد شل ات رصااااااد وال مًزان ة  ااااااااو ة لمواببة التدا ًر المعتمدة 

  اآلن، ل  يت  االعتراف بشاعب الروما كنقل ة قوم ة في التقارير التي دقدمها الدولة  ل   أنا حت 6المشاتركة  
 .(114)مجلس أوروبا بموجب االدةاح ة اإل ارية بشنن ا قل ات القوم ة

اللجنة ا وروب ة لمناهضاة العنلاارية والتعلاب التابعة لمجلس أوروبا أنا ينبءي االسااتثمار    وقكرت  -73
كاف من المواقع لتلب ة احت اجات الرحس من الًن ش والسااااانتي/المانوش والروما، بالتشااااااور مع  في  نشاااااال عدد  

 .(115)المجتمعات الم ل ة المعن ة
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 المثل ات والمثلًون ومزدوجو المًس الجنسي ومءايرو الهوية الجنسان ة وحاملو صةات الجنسًن  
دورة االسااااااااااتعراض الدوري الشااااااااااامس   عن التوورات التي حدث  منذ  2وأ لء  الورقة المشااااااااااتركة   -74

الساااااابقة، بما في قل  التشاااااريعات الجديدة التي دساااااهس دءًًر نو  الجنس في الساااااجالت المدن ة الرسااااام ة،  
.  ( 116) مشاااًرة مع قل   ل  أن التشاااريع الجديد ال يتضااامن التلااان ع الثنا ي الجنساااي أو ر ار الجنس الثال  

 ل  أن الناربًن الساويساريًن وافقوا عل  مشارو  قانون في   2وباإلااافة  ل  قل ، أشاارت الورقة المشاتركة  
للتمًًز الذي يواجها ا رواج المثلًون، وهو اضمن، عل  وجا ًا  اضع حد  2021استةتال في أيلوخ/سبتمبر 

 .(117)الخلوص، دمونه  من الزواج
، قرار 2020أن الناربًن الساااااويساااااريًن أبدوا في اساااااتةتال شرر عاي    2وقكرت الورقة المشاااااتركة   -75

البرلمان دكً ع القانون الجنا ي الساااااويساااااري بما ا ألر التمًًز عل  أسااااااا التوجا الجنساااااي وأن التشاااااريع  
ًاذ في دمور/يول اا   . ومع قلا ، ال يزاخ التمًًز ااااااااااااااد المثل اات والمثلًًن ومزدوجي 2020المعادخ دراس حًز التنة

 .(118)والةئات الجنسان ة ا ررى منتشرا الجنسي ومءايري الهوية الجنسان ة وحاملي صةات الجنسًن المًس

وعي باالنتهابات الجس مة ل قوق ا  ةاخ مع  ًا  أنا ال يوجد حال   InterActionوقكرت مسسسة  -76
.  ( 119) دباين الخلااا   الجنساا ة والتدرالت الجراح ة الهرمون ة التي دساابب عواقب ور مة في مرحلة البلوغ 

الرأ  من االنتقادات المتكررة من قبس هًئات حقوق اإلنساااااااااان   ل  أنا عل   6وأشاااااااااارت الورقة المشاااااااااتركة  
التابعة ل م  المت دة لمثس هذه الممارساات الضاارة، ف ن اإلجرالات التي دعدخ الخلاا   الجنسا ة وأًرها  

 .(120)من العالجات التي ال رجعة فًها قد نةذت في سويسرا دون موافقة حرة وكاملة

 اللجولالمهاجرون والالجئون وملتمسو   
أن نألاي التجنس االد ادي الثالثي اةرض شااروط دجنس دقًًداة، في  6وقكرت الورقة المشااتركة   -77

ظس  جرالات دعساف ة، ودكال ع مردةعة يت ملها مقدمو الولبات، حت  بالنسابة  ولئ  الذين ولدوا ودرعرعوا  
 .(121)في سويسرا

انون الرعااا ا جانب وإدماجه  من أجس  من ق  116 تنق ح المادة    1وأوصااااااااا  الورقة المشاااااااااتركة   -78
 .(122) لءال دجري  دقدا  المساعدة اإلنسان ة للمهاجرين أًر الشرعًًن

قكرت منألمة أساااًل وس أن ساااويسااارا اعتمدت،   ،(123)وو ما يتعل   توصااا ة حألً   تنيًد ساااويسااارا -79
  ال امون  ثبات الوقا ع  ب ًًا  ،  جرالات لجول معجلة.  ًد أنا  قا كان  القضااااا ة معقدة جد2019في عاي  

ما انتهو  أمانة  ًا الالرمة في اإلجرال المعجس، ينبءي  حالة القضاااااااااا ة  ل  اإلجرال المووخ. ومع قل ، كثًر 
 .(124) ل  اإلجرال المووخ ًا الهجرة واجبها في الت قً  ول  د وخ جم ع القضااا ا بثر دعقًد

منذ   وأشااااااااااااااارت منألماة أسااااااااااااااًل وس  ل  أناا عل  الرأ  من اعتمااد  درااخ عمل اة اللجول المعجاس -80
، ل  اون هنا  د سااااااااان يذكر،  ن وجد، في القدرة االسااااااااات عا  ة لمركز اللجول االد ادي وال في 2019 عاي

اللجول   ظروفا الم  شاااااااا ة. وباإلاااااااااافة  ل  قل ، ف ن العنم الذي يلجن  ل ا حراا ا من اااااااااد ملتمسااااااااي
. وحث  منألمة أسااااًل وس سااااويساااارا عل  ااااامان معايًر موحدة  (125)بالءاً ًا  والنق  في الت ق قات يثًران قلق

 ل من في مرابز اللجول. ويجب ادخاق  جرالات فورية لت ساااااااًن ال الة و ما يتعل  ًا  للرعااة والنألافة ورلاااااااوصااااااا
 .(126)باستخداي أفراد ا من للعنم اد ملتمسي اللجول

الخاصااااة  وااااع   1951منألمة أسااااًل وس بنن سااااويساااارا دوب  ادةاح ة ا م  المت دة لعاي  وأفادت   -81
ًا  الااااااااااااااعاب عل  الةرد دقادا  أدلاة كااو اة عل  التعرض لالاااااااااااااااوهااد   ًادااة للءااااة ب  الالجئًن بوريقاة دقً

ًا  أهل ة وعنة ًا لل لوخ عل  مركز الالج ، ال س ما بالنسبة ل شخاص الةارين من البلدان التي دعاني حروب
واسااااااااع النواق. وعل ا،  قا رأت سااااااااويساااااااارا أن الشااااااااخ  ال يندرج في فئة الالجئًن، ولكن  عاددا  ل   لده  

وهو ما اساام  بالمركز واو،    ًا،مسقت ا صاالي مساات ًلة أو أًر مقبولة أو أًر معقولة، ُامنح الشااخ  قبوالً 
 .(127)الذي ال امنح الشخ  نةس ال قوق التي يتمتع الشخ  ال اص عل  مركز الالج 
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وقكرت الهًئة الدول ة لضاااااريبة الضااااامًر والساااااالي أن ا حواي القانون ة المتعلقة باللجول امون أن   -82
الخاصااااة  واااااع الالجئًن حً   1951دتعارض مع التزامات سااااويساااارا بموجب ادةاح ة ا م  المت دة لعاي  

 .(128)وا مسهلًن  سباع أررى ال لوخ عل  اللجول ما ل  اوون ًا  ُقبر صراحة أنا ال امون للمستنكةًن امًري 

وقكرت منألمة أسااااااااًل وس أن التوصاااااااا ات التي حألً  بالتنيًد في جولة االسااااااااتعراض الدوري  -83
. ول س لدى هسالل ا  ةاخ فرص  (129)الشاااااامس الساااااابقة بشااااانن ا  ةاخ الضاااااعةال ل  دنةذ بما و ا الكةااة
ل  ةاخ  ًا  لتعل  . ودلقي التعل   ل س حقباو ة لل لاوخ عل  التعل   واالندماج بسابب عزله  في الساون وا

لم دوداة فرص ال لوخ عل  الرعااة الوب ة،  ًا  ونألر   ًا.عام  16ملتمسي اللجول الذين دزيد أعماره  عن 
ما اوون ا  ةاخ ملتمسااااو اللجول أًر قادرين عل   ًا  وال ساااا ما و ما يتعل  بمشااااابس اللاااا ة العقل ة، كثًر 

أن معايًر اساااااااتقباخ ا  ةاخ ملتمساااااااي    6رت الورقة المشاااااااتركة  . وقك(130)دلقي العالج الوبي المناساااااااب
. وحث  منألمة  (131) ًن الكانتوناتًا  كبًر ًا  اللجول الملاااااااا وبًن وأًر الملاااااااا وبًن ال دزاخ دتةاوت دةاود

لتراعي اااااعم ا  ةاخ  ًا  أسااااًل وس سااااويساااارا عل  ااااامان أن دكون  جرالات اللجول ملااااممة رلاااا لاااا
 .(132)ودتك ع مع احت اجاده 

رت اللجنة الو ن ة لمنع التعذيب أنها أعرب  لسااااااااالوات الكانتونات عن قلقها  رال الألروف الماداة  وقك  -84
وإرال    ما دكون مسسااسااات شاابًهة بالسااجون ول ساا  مسسااسااات متخلاالااة، ًا  لمراف  االحتجار اإلداري، التي كثًر 

مختلةة    أن أشااااواالً  6ركة  . وقكرت الورقة المشاااات(133)القًود المةر ة التي دخضااااع لها هذه الةئة من الم تجزين 
من االحتجار اإلداري دوب  ريثما يت   رد ا شااااااخاص. ويمون أن اسااااااتمر االحتجار المووخ لمدة دلااااااس 

 .(134)وال دخضع جم ع أنوا  االحتجار للمراجعة القضا  ة ًا،شهر  18 ل  

ي للقًود  االساااااااااااااااتخاداي المنهج ًا  ودكرار ًا  وقكرت اللجناة الو ن اة لمنع التعاذياب أنهاا انتقادت مرار  - 85
البااادن اااة )ا أالخ( أثناااال عمل اااات النقاااس  ل  المواااار وا عمااااخ الت ضاااااااااااااااًرياااة في المواااار، وأثناااال  

الجوية المتلااااااالة باإلعادة القسااااااارية، وأن هذه الممارساااااااة ال دزاخ أًر متساااااااقة  ل  حد كبًر   الرحالت 
 . ( 135) الكانتونات   ًن 

 عدامو الجنس ة  

ب ااةال الوابع   ( 136) رأ  من أن ساويسارا أيدت دوصا ة أنا عل  ال   7وقكرت الورقة المشاتركة   - 86
الرساااامي عل   جرال د ديد حاالت انعداي الجنساااا ة، ف نا ال دوجد جهود ملموسااااة إلصااااال  القانون في 

ورأ  اعتماد عدد من التءًًرات، ال يزاخ يتعًن عل  ا شاااااااااااااااخاص الذين يتقدمون    . ( 137) هذا اللااااااااااااااادد 
يثبتوا أنه  فقدوا جنسًته  دون أي رون من جانبه . ولذل ،   بولبات لت ديد حاالت انعداي الجنس ة أن 

المتعلقة  واااااااااع ا شااااااااخاص عدامي    1954ف ن الممارسااااااااة السااااااااويساااااااارية ال دمتثس بعد الدةاح ة عاي  
بنن دضااع سااويساارا  جرال د ديد حاالت انعداي الجنساا ة في  7. وأوصاا  الورقة المشااتركة  ( 138) الجنساا ة 

لجم ع ا شاااخاص في ساااويسااارا، بء  النألر  ًا  ومتاح   وفعاالً   ال عادالً القانون وأن دكةس أن اوون اإلجر 
 . ( 139) عن واعه  القانوني 

أن قانون الجنساااااااا ة السااااااااويسااااااااري ال ا وخ دون وقو  حاالت انعداي   7وقكرت الورقة المشااااااااتركة   -87
يسرية  الجنس ة عند الوالدة، وأنا بموجب القانون، ال امون للوةس عدا  الجنس ة ال لوخ عل  الجنس ة السو 

. وباإلاافة  ل  قل ،  (140) ال عن  ري  التجنس "المبس "  قا كان لداا رمس سنوات من اإلقامة القانون ة
ًا  ل  ُيتبح ال لااااااااوخ عل  الجنساااااااا ة الم ساااااااار  ال ل  ةاخ عدامي الجنساااااااا ة المق مًن بلااااااااورة قانون ة رالف 

 .(141)ةالمتعلقة  واع ا شخاص عدامي الجنس  1954من ادةاح ة عاي  32 للمادة
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