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أولً -مقدمة
 -1تعرض هاذه الوثيقاة األساساية( )1ماا تتمتاع باو سويسارا مان تناو ثقاايف واترخياي وسياساي
وقااانوين .وتتضاامن معلومااات عامااة وبياااانت إحصااائيةي لتيسااري فهاام السااياق السياسااي والقااانوين
واالجتماعي واالقتصادي إلعما حقوق اإلنسان يف سويسرا(.)2
 -2وتسااتند هااذه الوثيقااة إا ئاملباااده التوجيهيااة املنسااقة لتقاادمي التقااارير ملوجااب املعاهاادات
الدوليااة حلق ااوق اإلنس اااني مل ااا يف للااه املب اااده التوجيهيااة لتق اادمي وثيق ااة أساس ااية موح ادة وواثئ ااق
خاصة ملعاهدات بعينهائ املؤرخة  10أاير/مايو )HRI/MC/2006/3( 2006ي اليت وضعتها أمانة
مفوضااية األماام املتحاادة السااامية حلقااوق اإلنسااان ماان أجال إعااداد اجلاازء األو ماان تقااارير الاادو .
وتنقسم هذه الوثيقة إا ثالثة أجزاءي وفقا للشكل املقرتح يف املباده التوجيهياةي وهاي :معلوماات
عامااة عاان سويس ارا (اثني ا ا)ي واإلطااار العااام حلمايااة حقااوق اإلنسااان وتعزيزهااا (اثلث ا ا)ي ومعلومااات
بشأن املساواة وعدم التمييز وسبل االنتصاف الفعالة (رابع ا).
-3

وما مل يُ َشر إا أي اتريخ خمتلفي فتاريخ املعلومات املقدمة هو هناية عام .2015

اثنياً -معلومات عامة عن سويسرا
ألف -اخلص ااااجل اافرا ي ااة وال ارلي ااة والدافرا ي ااة والج فاعي ااة واليقا ي ااة وال ص ااا ية
والقانونية
 -1اخلصااجل اافرا ية
 -4تتس اام سويس ا اراي الدول ااة الص ااغرية الواقع ااة يف قل ااب أوروابي بتن ااو كب ااري .وتتمي ااز معامله ااا
اجلغرافيااة ابلتب اااين وبتف اارد مناظرهااا الطبيعي ااة .ويعك اال التن ااو الثق ااايف يف غن اااه ونفع ااو ه اذا التن ااو
الطبيعي .وتشكل االختالفات امللحوظة الناجتة عن هاذا التناو عنصارا أساسايا مان عناصار اووياة
السويسرية.
 -5ويت ااألف االحت اااد السويس ااري م اان  26ك ااانتوانا و 2 294بلدي ااةي ابإلض ااافة إا مدين ااة ب اارن
بوصاافها مدينااة احتاديااة .والبلاادان اجمل اااورة لسويس ارا هااي فرنسااا غ اراباي وأملاني ااا اااالاي والنمسااا وإم اارة
ليختنشتاين شرق اي وإيطاليا جنوابا .ويبلغ جممو حدودها مع هذه البلدان اخلمسة  1 882كيلومرتا.
 -6وتبلااغ مساااحة إقلاايم سويسارا  41 285كيلااومرتا مربعاا .وتشااكل جبااا األلااب واوضاابة
السويسرية وجباا جاورا اجملااالت اجلغرافياة الثالثاة الكاا يف سويسارا .وتغطاي جباا األلاب 60
يف املائ ااة م اان مس اااحة اإلقل اايم وق ااد ح ااددت من ااذ األ مع ااامل هوي ااة سويسا اراي رغ اام أن األنش ااطة
االقتصادية الرئيسية ترتكز يف اوضبة السويسرية .وال يعيش يف منطقاة جباا األلاب ساو  11يف
املائة من الساكان .وتشاكل الفاااا العديادة املوجاودة يف جباا األلاب السويسارية مارات مهماة.
__________

()1
()2
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وتوجد يف هذه اجلبا  48قمة يتااو علوها  4 000مرت .وأعالها هي قمة دوفور اليت تقع يف
جبل مون رو ي ويبلغ علوها  4 634مرتا.
 -7وتش ااكل املن اااطق الس ااكنية والبني ااات التحتي ااة  7,5يف املائ ااة م اان مس اااحة إقل اايم سويسا اراي
واألراضااي الزراعيااة  35,9يف املائااةي واألراضااي املشااارة  31,3يف املائااة منهاا .ويوجااد أكثاار ماان 97
يف املائااة ماان األراضااي احلرجيااة الاايت نشااأت بااع عااامي  1985و2009ي يف منطقااة جبااا األلااب.
ونشأ جزء كبري من األراضي احلرجية اجلديدة على سطح األراضي الزراعية ملنطقة جباا األلاب الايت
جار التخلاي عان اساتغالوا .وتراجعات األهناار اجلليدياة السويسارية باع عاام  1985وعااام 2009
ملا يتااو بقليل  390كيلومرتا مربع ا .وال تزا تغطي مساحةا تبلغ  1 140كيلومرتا مربع ا.
 -2اخلصااجل ال ارلية
 -8تعكاال املؤسسااات والتنظاايم السياسااي يف سويس ارا يف جاازء كبااري منهماااي مااوروات اتريااخ
طوي اال ميتااد س اابعة ق اارون .وتط ااورت أساااليب احلك اام بفض اال النمااو املت اادرا والتوس ااع بق اادر توس اع
مساااحة اإلقلاايمي أكثاار مااا تطااورت بساابب االنقااالابت أو الثااورات أو احلمااالت املساالحة .فقااد
تطااورت سويس ارا بوصاافها دولااة قائمااة علااى اإلرادة السياسااية .ولاايل العنصاار األساسااي املك اون
للهوي ااة السويس ارية لغ ااة قومي ااة وال تقالي ااد ثقافي ااة أو إثني ااة متاانس ااةي كم ااا ه او الش ااأن يف البل اادان
اجملاااورة .إن هااذه اوويااة تقااوم علااى أسااا القناعااات السياسااية املشاارتكة بااع السااكان السويساريع
رغ اام اخ ااتالف تقالي اادهم اللغوي ااة والثقافي ااة .وتتمث اال القواس اام املش اارتكة يف التش ااب بق اايم الدول ااة
االحتادية والدميقراطية املباشرة والتنو الثقايف واللغوي .ومفهوم احلكم الذايت اإلقليمي هاو العنصار
الناظم لتاريخ االحتااد السويساري ككملاو .وقاد ساامت سياساة احليااد الايت تعتمادها سويسارا مناذ
القرن الساد عشر بشكل كبري يف احلفاا علاى التماساه الاداخلي املتسام بتعادد الثقافاات ويف
محاية البلد من االعتداءات اخلارجية.
 -9وكاناات سويس اراي حااث قيااام الثااورة الفرنساايةي احتاااد دو (الكااانتوانت) كااان يهاادف يف
األصل إا الدفا املشرتك عان االساتقال ضاد مطاامع التوساع اإلقليماي آل هابسابور،ي والحقاا
إا غ اازو وإخض ااا أق اااليم معين ااة (بل اادان اتبع ااة) .ومل تك اان العالق ااات ب ااع الك اانتوانتي يف لل ااه
العهدي حمكومة بدستور بل ملعاهدات حتالف .ومل تتطور السياساة املشارتكة للحلفااء املتحادين إال
ابلتدري ي ألنو كان من الصعب يف البداية جتاو االختالفات السياسية والطائفية.
 -10وبع ااد اح ااتال ق ا اوات حكوم ااة امل ااديرين لسويس ا ارا يف ع ااام 1798ي أتسس اات يهوري ااة
سويسارية موحاادة وفقا ا للنمااولا الفرنسااي .وأُلغياات االمتيااا ات الاايت كاناات للبلاادان احلاكمااة علااى
البلاادان التابعااة وُكفلاات حريااة املعتقااد وحريااة الصااحافة .ويف عااام 1803ي وضاع انبليااون بااوانبرت
هنايااة للصارا بااع االحتاااديع واملركازيع إبصاادار دسااتور جدياادي وثيقااة الوساااطةي أصاابحت ملوجبااو
سويس ارا احتاااد دو ماان جديااد .واقتصاارت اختصاصااات الدولااة املركزيااة علااى السياسااة اخلارجيااة
وحفظ النظام العامي واحتفظت الكانتوانت ابلسيادة يف ييع اجملاالت األخر .
اعرتف ابستقال سويسرا وحيادهاا بوصافهما عنصارين
 -11وخال مؤمتر فيينا لعام 1815ي ُ
مهمااع للت اوا ن األوروي .وعندئااذ اسااتعادت سويس ارا شااكل احتاااد مؤلااف ماان  22كااانتوانا تتمتااع
بدرج ااة عالي ااة م اان االس ااتقال وتوح اادها معاه اادة حت ااالف .ويف لل ااه الوق ااتي ُرمس اات ح اادودها
اخلارجية احلالية.
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 -12وأدت الثا ااورة الفرنسا ااية الا اايت قاما اات يف متو /يوليا ااو  1830إا نشا ااوء حركا ااة ليااليا ااة يف
سويس ارا أيض ا ا .ففااي  12كااانتواناي فرض اات احلركااات الشااعبية دس اااتري ليااليااة تق ااوم علااى مب اادأي
الساايادة الش ااعبية والدميقراطي ااة التمثيليااة .وانتهك اات هااذه الدس اااتري اجلدي اادة ئاملعاه اادة االحتاديااةئ
لع ا اام 1815؛ وابلتاااأي أصاابحت مراجعااة هااذه املعاهاادةي علااى ااو يعااز الساالطة املركزيااةي أم ارا
ضارورايا .وقُطعاات اخلطاوة احلامسااة الاايت أدت إا االنتقاا ماان احتاااد دو إا دولاة احتاديااةي بفضاال
أو دسا ا ااتور احتا ا ااادي ُوضا ا ااع يف عا ا ااام 1848ي بعا ا ااد أن انتصا ا اارت الكا ا ااانتوانت الليااليا ا ااة علا ا ااى
الك ااانتوانت الكاثوليكي ااة احملافظ ااة عق ااب ح اارو أهلي ااة قص اارية (ح اارو ئس ااوندربوندئ) .وظه اارت
ابلتاأي يف قلب أورواب ووسط ملكيات فرتة اإلصاالحي دولاة جتساد األفكاار اجلمهورياة التقدمياة.
وأس ااند الدس ااتور اختصاص ااات جدي اادة إا االحت اااد السويس ااريي وال س اايما يف جم اااالت السياس ااة
اخلارجي ااة واجلم ااارك والاي ااد والعمل ااة النقديااةي وإا ح ااد م اااي الش ااؤون العس ااكرية .وآن ااذاكي أُرس ااي
التنظا اايم احلا اااأ للدولا ااة علا ااى أسا ااا مبا اادأ الفصا اال با ااع السا االطات؛ ويسا ااعى نظامها ااا الاملا اااين
لو اجمللسا ا ااعي املسا ا ااتوحى ما ا اان ا ا ااولا الا ا ااوالايت املتحا ا اادةي إا حتقيا ا ااق ت ا ا اوا ن با ا ااع االجتا ا اااهع
املركزي واالحتادي.
 -13وبعد للهي خضع الدستور السويسري ملراجعتع كاملتع :فقاد عاز ت األواي الايت جارت
يف عااام 1874ي الساالطة املركزيااة وحقااوق امل اواطنع علااى حساااو الكااانتوانت .وأفض ات املراجع ااة
الكامل ااة ال اايت ج اارت يف ع ااام 2000ي م اان جه ااةي إا مواءم ااة ن ااص الدس ااتور الق اادمي م ااع الق ااانون
الدسااتوري الوضااعي :فقااد تعااع سااد الثغ ارات احلاليااةي وحتسااع الصااياغةي وخف ا الكثافااة املعياريااةي
وحتاادي اللغااة (أي مااا يساامى ئعمليااة التحاادي ئ) .ويف إطااار هااذه العمليااةي جاار كااذله ترس ايخ
قائمااة شاااملة ابحلقااوق األساسااية ألو ماارة يف نااص الدسااتور (انظاار الفصاال دا ( )1أدانه) .وماان
جه ااة أخ اار ي ك ااان م اان الض ااروري إدخ ااا مع ااايري جدي اادة يف جم اااأ الس االطات القض ااائية وحق ااوق
امل اواطنعي بغيااة ضاامان وتعزيااز قاادرة الدولااة علااى ا ااال الق ارارات واإلج اراءات يف سااياق التحاادايت
املساتقبلية .ويف عاام  2000أيضااي أياد الشااعب السويساري االتفاقاات الثنائياة ماع االحتاااد األوروي.
وبعد لله بعامعي وافق على االنضمام إا منظمة األمم املتحدة.
 -14وتس اااهم الدميقراطي ااة ش اابو املباش اارة (املب ااادرة الش ااعبية واالس ااتفتاء والامل ااان)ي املكرس ااة يف
الدس ااتوري بش ااكل أساس ااي يف التع ااايش الس االمي ب ااع خمتل ااف الثقاف ااات م اان خ ااال تعزي ا از دور
األقليات اللغوية والسياسية يف عمليات صنع القرار.
 -15كمااا ينبغااي دراسااة النظااام االحتااادي السويسااري يف ضااوء التفااوي املتزايااد للصااالحيات
علااى ماار التاااريخ .وال يقااع ضاامن صااالحيات االحتاااد السويسااري سااو تلااه الاايت يسااندها إلي او
الدس ا ااتور ص ا اراحة؛ وتع ا ااود الص ا ااالحيات األخ ا اار إا الك ا ااانتوانت .وللبل ا اادايت ص ا ااالحيات يف
اجملاالت اليت يفوضها وا الكانتون أو االحتاد السويسري بشكل ضمين.
 -3اخلصااجل الدافرا ية
 -16يبل ا ا ااغ ع ا ا اادد س ا ا ااكان سويسا ا ا ارا  8,3مالي ا ا ااع نس ا ا اامة (إا ح ا ا اادود  31ك ا ا ااانون األو /
ديساما )2015ي ميثال األجاناب  24,6يف املائااة مانهم .وسويسارا دولااة متعاددة اللغاات .فلااديها
أرب ااع لغ ااات رمسي ااة ه ااي األملاني ااة والفرنس ااية واإليطالي ااةي وجزئيا ا اي الرومانش ااية (انظ اار الفق اارة  1م اان
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املادة  70من الدستور االحتادي لالحتاد السويسري املؤرخ  18نيسان/أبريل 1999؛ املشاار إلياو
فيما يلي بعبارة ئالدستورئ)(.)3
 -17و 69يف املائ ااة م اان س ااكان سويس ارا مس اايحيون .وميث اال أغلبي اةَ الس ااكان يف أربع ااة عش اار
كااانتوانا الكاااثوليكيوني ويف ثالثااة كااانتوانت الاوتسااتانتيوني ويف كااانتونع الالدينيااون .واحلالااة يف
الكااانتوانت األخاار متوا نااة نساابي ا .ولاايل للاادين دور رئيسااي يف احلياااة اليوميااة ملعظاام السااكاني
س اواء كااانوا مساايحيع أو مساالمع أو يهااودا .وتبلااغ نساابة األشااخا الااذين ال ينتمااون إا أي
ياعة دينية  23يف املائة ( )2014وما فتئت تتزايد منذ سنوات .ويف هذا الصاددي ميكان اعتباار
سويسرا حق ا ئبلد أقلياتئي سواء من الناحية اللغوية والثقافية أو من الناحية الدينية.
عدد السكان املقيمع بصفة دائمة حث هناية عام ( 2015ابآلالف)

8 327,1

الذكور (ابلنسبة املئوية)

49,5

اإلانات (ابلنسبة املئوية)

50,5

الفئة العمرية (ابلنسبة املئوية)
صفر 19-سنة

20,1

 39-20سنة

26,7

 64-40سنة

35,2

 65سنة وما فوق

17,9

متوسط السن

41,9

األجانب (ابلنسبة املئوية)

24,6

النمو السكاين (ابلنسبة املئوية)

1,1

عدد األطفا لكل امرأة

1,5

متوسط العمر املتوقع عند الوالدة (ابلسنوات)
الذكور

80,7

اإلانات

84,9

حاالت الطالق لكل  1 000نسمة

2,0

األسر املعيشية
األسر املعيشية من فرد واحد (ابآلالف)

1 242,4

األسر الوحيدة الوالد ولديها أطفا (ابآلالف)

1 223,0

متوسط حام األسر املعيشية اخلاصة (عدد األشخا )

2,25

الكثافة السكانية (نسمة فاي الكيلومرت املربع)

208,2

__________
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السااكان املقيمااون حبسااب اللغااة أو اللغااات الرئيسااية يف عااام 2014ي ابلنساابة
املئوية
األملانية/األملانية السويسرية

64,45

الفرنسية

22,7

اإليطالية

8,4

الرومانشية

0,5

لغات أخر

20,9

اجملفوع ابلنساةة ائووياة جملاجملفاوع ي زااوئ ماااة
د يشريون إىل أكير من لفة)

ائاااة ألن األشاااص

115,5

 -4اخلصااجل الج فاعية واليقا ية

(أ) الثقافة
 -18تنااو كبااري يف حيااز ضاايق :أفاار املشااهد الثقااايف السويسااريي الااذي يتميااز بتعااايش عاادة
ياعات لغوية وثقافيةي فضالا عن مسااحة البلاد الصاغريةي تنوعاا ثقافياا هاائالا .واوندساة املعمارياة
والتصميم والفن واألدو والسينما واملوسيقى واملسرح والعادات جماالت متطورة جدا يف سويسرا.
 -19وأنشااا االحتاااد السويسااري ماان خااال احتاااد  26كااانتوانا لكاال واحااد منهااا نظااام قااانوين
وثقافة سياسية ولغوياة ودينياة خاصاة باو وهوياة اترخيياة خمتلفاة .وواذا الساببي ناص الدساتور عادة
مارات علااى كفالااة احارتام التنااو الثقااايف ابعتباااره مباادأ مكااوانا وويااة الدولااة السويساارية؛ فهااو داادد
التوجو السياسي واإلداري للدولة االحتادياة فضاالا عان سياساتها الثقافياة واللغوياة .وابلتااأي يتخاذ
تنظيم السياسة الثقافية لسويسرا شكالا احتادايا وال مركزايا .فليل هادفها كفالاة التااانل بال تعزياز
التنو  .وحتمي األقليات بوجو خا وتكفل التماسه االجتماعي بع املناطق اللغوية األربع.
 -20ويف إطار اويكل االحتادي للدولةي يقوم تشايع الثقافة على مبدأ التبعية املزدوجة .فمن
انحي ااةي يتحم اال القط ااا اخل ااا املس ااؤولية الرئيس ااية ع اان إ اااد الظ ااروف املادي اة للتنمي اة الثقافي ااة؛
وال تقاادم الساالطات العامااة دعمهااا إال إلا كاناات م اوارد القطااا اخلااا غااري كافيااة .وم ان انحيااة
أخاار ي ااري تشااايع الثقافااة ماان األساافل إا األعلااى :فاملس ااؤو األو هااو الس الطات العام ااة
األق ا اارو إا الس ا ااكاني أي البل ا اادايت وامل ا اادني مثي عن ا ااد االقتض ا اااء فق ا ااطي الكي ا ااان األعل ا ااىي أي
اات الساالطات العامااة املخصص اة للثقافااةي
الكااانتون أو االحتاااد السويسااري .وتؤكااد هااذا املباادأَ نفقا ُ
اليت تتحملها ابألسا املدن والكانتوانت.
 -21ويف عام 2013ي علاى سابيل املثاا ي خصصات سالطات االحتااد السويساري والكاانتوانت
واملدن والبلدايت للثقافة ما يناهز  2 724ملياون فرناهي أي او  1,7يف املائاة مان جمماو نفقاات
الساالطات العامااة و 0,43يف املائااة ماان النااات احمللااي اإلياااأ .ووفق اا ملباادأ التبعيااةي سااامت املاادن
والبل ا اادايت حبا ا اواأ  50,7يف املائ ا ااةي والك ا ااانتوانت حبا ا اواأ  38,3يف املائ ا ااةي واالحت ا اااد السويس ا ااري
حبا ا اواأ  11يف املائ ا ااة .وع ا اااد املبل ا ااغ اإلي ا اااأ ملس ا ااامة ك ا اال ف ا اارد يف ه ا ااذا اجملا ا اا  337فرنكا ا ااي
مقابل  4 376فرنك ا يف جما التدريبي و 2 087يف جما النقل و 1 700يف جما الصحة.
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 -22وميثل تعزيز التماسه والتنو الثقايف يف سويسراي ماع تيساري اساتفادة الساكان مان اجملاا
الثق ااايفي أح ااد األه ااداف األساس ااية للسياس ااة الثقافي ااة لالحت اااد السويس ااري .كم ااا يس ااعى اجملل اال
االحتادي إا تشايع بارام التبااد الثقاايف وإا إ ااد الظاروف املواتياة لعمال اجلهاات الفاعلاة يف
جما الثقافة واملؤسسات واملنظمات الثقافية وإا التعريف ابإلبدا الثقاايف السويساري يف اخلاارا.
وُ اري يف الوقاات لاتااو ح اوارا ثقافي اا وطني اا مااع الكااانتوانت واملاادن والبلاادايت بغيااة حتسااع تباااد
املعلوماااتي وتعزيااز التعاااوني وحتديااد املواضاايع الاايت حتظااى ابهتمااام م اوا أو تكميلااي ماان جانااب
الشركاءي وتعزيز التفاهم والثقة املتبادلة.
 -23و ري التعاون املؤسسي باع سويسارا والبلادان األجنبياة يف جماا الثقافاة علاى الصاعيدين
الثنائي واملتعدد األطراف .فعلى الصعيد الثنائيي تتعاون سويسارا ماع البلادان الشاريكة يف جمااالت
مثاال السااينما ونقاال املمتلكااات الثقافيااة؛ وعلااى الصااعيد املتعاادد األطارافي تنشااط سويساارا داخاال
اليونس ااكو وجمل اال أورواب .كم ااا تش ااارك ش اابكة امل اادار السويسا ارية يف اخل ااارا إا ح ااد كب ااري يف
التباد الثقايف على الصعيد الدوأ.
 -24ويشكل التعدد اللغوي إحد السمات الرئيسية لسويسرا .ويعا عنو الدستور االحتادي
بوضوح من خال إسناد والية موسعة بشأن السياسة اللغوية إا االحتاد السويسري والكاانتوانت
(املااادة  70ماان الدسااتور)( .)4و سااد الق ااانون االحت ااادي املتعلااق ابللغااات الوطني ااة والتف اااهم ب ااع
اجلماعااات اللغويااة (القااانون املتعلااق ابللغااات)( )5هااذه الواليااة املتعلقااة بصااون وتعزيااز ثاراء سويس ارا
اللغويي وبتوطيد التماسه االجتماعي.
 -25ويرسااي الدسااتور األملانيااة والفرنسااية واإليطاليااة والرومانشااية كلغااات وطنيااة :فلكاال ياعااة
ماان هااذه اجلماعااات اللغويااة احلااق يف التواصاال بلغتهااا .ولألملانيااة والفرنسااية واإليطاليااة أيضاا وضااع
اللغة الرمسيةي أي أنو ينبغي إاتحة قوانع االحتاد السويسري وواثئقاو الرمسياة اذه اللغاات الاثالات.
ويتواصاال  40يف املائااة تقريبا ا ماان سااكان سويسارا ابنتظااام ككثاار ماان لغااة واحاادة .وابإلضااافة إا
اللغااات الوطنيااةي تسااتخدم اإلنكليزيااة والاتغاليااة واإلساابانية والصاربية والكرواتياة واأللبانيااة يف كثااري
ماان احلاااالت .وماان أصاال سااتة وعش ارين كااانتواناي تعتااا أربع اة كااانتوانت رمسي اا متعااددة اللغاااتي
وها ااي :با اارن (األملانيا ااة والفرنسا ااية)ي وفريبا ااور( ،الفرنسا ااية واألملانيا ااة)ي وفالي ا او (الفرنسا ااية واألملانيا ااة)
وغرابوناادن (األملانيااة والرومانشااية واإليطاليااة) .وتعتااا ماادينتا بيااع وفريبااور ،كااذله ماازدوجيت اللغااة
حي تستخدم فيهما األملانية والفرنسية.

(و) التعليم
 -26تتحم اال الدول ااة مس ااؤولية التعل اايم م اان بداي ااة مرحلت ااو اإللزامي ا اة ح ااث املس ااتو اجل ااامعي
(املعاهد العليا والتدريب املهاين العااأ) .ويتقاسام االحتااد السويساري والكاانتوانت االختصاصاات
يف هذا اجملا  .ومناذ عاام 2006ي دار الشاريكان معااي كال يف إطاار اختصاصااتو واساتنادا إا
األس ااا الدس ااتوري اجلدي اادي عل ااى ض اامان اجل ااودة العالي ااة يف جم ااا التعل اايم يف سويس اارا وإمكاني ااة
النف ااال إلي ااو (امل ااادة (61أ) م اان الدس ااتور)( .)6واملس ااؤولية ع اان التعل اايم يف مرحل ااة م ااا بع ااد التعل اايم
__________
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اإللزاما ااي (التا اادريب العا ااام والتا اادريب املها ااين والتعلا اايم العا اااأ) مشا اارتكة با ااع االحتا اااد السويسا ااري
والكاانتوانتي ويتمتاع يف إطارهاا كاال طارف ابختصاصاات خاصاة بااو .وابإلضاافة إا للاهي فماان
اإللزامي يف معظم الكاانتوانت ارتيااد مؤسساات التعلايم قبال املدرساي مادة سانة أو سانتع .ونظاام
التعليم العام جماين .ومتاو الكاانتوانت والبلادايت التابعاة واا  83يف املائاة مان نفقاات التعلايم الايت
تتحملها السلطات العامة.
 -27وينهي معظام التالمياذ مرحلاة تعلايمهم اإللزاماي يف املادار العاماة التابعاة للبلادايت الايت
يقيمااون فيهااا .ويلتحااق ااو  5يف املائااة ماانهم ابملاادار اخلاصااة (احلالااة يف عااام  .)2015وتااؤدي
املاادار العامااة دورا أساسااي ا يف اإلدمااااي حيا ينتمااي األطفااا الااذين يلتحقااون ااا إا أوسااا
اجتماعية أو لغوية أو ثقافية خمتلفة.
 -28وخيتار ثلثا الشباو تقريب اي بعاد مرحلاة التعلايم اإللزامايي تادريب ا مهنيا ا ماع باع الادرو
النظري ااة واملمارس ااة التطبيقي ااة (الت اادريب األوأ امل اازدوا)ي ينته ااي ابحلص ااو عل ااى ش ااهادة الكف اااءة
االحتادية أو شهادة التدريب املهين االحتادية .كما ميكن أن يتوا التادريب املهاين األوأ ابحلصاو
عل ااى ش ااهادة إهن اااء التعل اايم الث ااانوي املهني ااة .وخيت ااار ااو ثلا ا الش ااباو تعليما اا نظاميا اا (مدرس ااة
املعااارف العامااة أو مدرسااة التعلاايم الث اانوي) يهي ائهم للدراس اات العليااا (املعاهااد العليااا املتخصصااةي
واملعاهد العليا لعلوم الرتبيةي واجلامعات واملعاهد االحتادية التقنية املتعددة التخصصات).
 -29ودص اال ااو  95يف املائ ااة م اان الش ااباو عل ااى ش ااهادة إهن اااء املرحل ااة الثاني ااة م اان التعل اايم
الثانوي .وتتايح وام هاذه الشاهادة إمكانياة بادء احليااة املهنياة مباشارة أو االلتحااق ابملعاهاد املهنياة
العليااا أوي يف حالااة حصااووم علااى شااهادة إهناااء التعلاايم الثااانوي العااام أو املتخصااص أو املهاايني
إمكانيااة متابعااة تعلاايمهم يف املعاهااد العليااا .ويفااوق املعااد اإلياااأ الجتيااا اختبااار شااهادة إهناااء
التعلاايم الثااانوي ( 37 )maturitéيف املائااة (احلالااة يف عااام  .)2015واحلصااو علااى هااذه الشااهادة
شر مطلوو عموم ا للدراسة يف اجلامعات السويسرية.
 -30ويتألف التعليم العاأ من املعاهد العليا (املعاهد العليا املتخصصاةي واملعاهاد العلياا لعلاوم
الرتبيااةي واجلامعاااتي واملعاهااد االحتاديااة التقنيااة املتعااددة التخصصااات) فضاالا عاان التاادريب املهااين
العاأ .وهذا املكون األساسي الثاين للتعليم العاأ موجو للمهنياع لوي اخلااة ويتايح وام إمكانياة
التخص ااص أو تعزي ااز م ااؤهالهتم .ويش اامل دورات تدريبي ااة يف معاه ااد علي ااا متخصص ااة أو اجتي ااا
اختبااار ياانظم علااى الصااعيد االحتااادي (االختبااار املهااين أو االختبااار امله اين العاااأ) .وتبلااغ نساابة
الس ااكان احلاص االع عل ااى دبل ااوم الدراس ااات العلي ااا  52يف املائ ااةي يش ااكل خر ااو سا اله املعاه ااد
العليااا  35يف املائااة ماانهمي وخر ااو سااله معاهااد التاادريب املهااين العاااأ  14يف املائااةي وخر ااو
السل َكع معا  3يف املائة (احلالة يف عام .)2015
 -31وابإلضااافة إا للااهي يتاااح التاادريب املسااتمر لألغ اراض املهنيااة (التاادريب غااري النظااامي
مثل الدورات التدريبية واحللقات الدراسيةي وما إا لله) يف كل مستو من مستوايت التادريب
ويشكل جزءا من مسار التعلم مد احلياة.
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(ا) الفقر
 -32لقيا مستو الفقر يف سويسراي يُستخدم معيار خط الفقر القائم على األجر املعيشاي
األدىن الا ااال م للحيا اااة االجتماعيا ااة .وابلتا اااأي يعتا ااا ما اان الفق ا اراء األشا ااخا الا ااذين ال ميلكا ااون
اإلمكانيات املالية القتناء السلع واخلدمات الال مة حلياة اجتماعية متكاملة.
 -33ويف عا ا ااام 2014ي بلا ا ااغ متوسا ا ااط خا ا ااط الفقا ا اار  2 219فرنك ا ا اا يف الشا ا ااهر للشا ا ااخص
الواحد و 4 031فرنك ا يف الشهر لألسرة املعيشية املؤلفة من شخصع ابلغع وطفلع.
 -34ويف عام 2014ي مل الفقر النقدي  6,6يف املائة من سكان سويسراي أي او 530 000
ش ااخص .وتس ااببت الص ااعوابت املالي ااة يف ح اااالت حرم ااان م ااادي لنح ااو  370 000ش ااخصي
أي  4,6يف املائ ااة ما اان الس ااكان :فلا اام تكا اان لا ااديهم الق اادرة علا ااى احلص ااو علا ااى بع ا ا السا االع
االسااتهالكية املعماارة أو تااوفري الظااروف املعيشااية الاادنيا .وأشااد الفئااات تضاررا هااي األساار املعيشااية
الوحياادة الوالاادي واألشااخا البااالغون الااذين يعيشااون ملفااردهمي واألشااخا الاذين اكتفااوا ملرحلااة
التعليم اإللزاميي واألشخا العاطلوني واألشخا املنتمون إا أسار معيشاية يشاارك أفرادهاا يف
سوق العمل بنسبة منخفضة.

(د) نظام الضمان االجتماعي والرعاية الصحية
 -35يشمل نظام الضمان االجتماعي السويسري مخسة جماالت هي )1( :أتمع كبار السان
والباقع على قيد احلياة والعاجزين عن العمل (ما يسامى بنظاام الركاائز الاثالات)؛ ( )2التاأمع يف
حالااة املاارض واحل اوادات؛ ( )3التعااوي عاان فقاادان الاادخل يف حالااة األمومااة أو اخلدمااة املدنيااة
أو العسكرية؛ ( )4التأمع ضد البطالة؛ ( )5اإلعاانت األسرية.
( )1ينقسم نظام التأمع لكبار السن والباقع على قيد احلياة والعاجزين عان العمال
إا ثااالات ركااائز :وتشامل الركياازة األوا أتمااع كبااار الساان والباااقع علااى قيااد احلياااة والتااأمع ضااد
العا ااز .وه ااو إلزام ااي وع ااام؛ ومي ااو أساسا اا م اان خ ااال اشا ارتاكات امل ا َاؤمنع ومس ااامة السا الطات
العامااة .والركياازة الثانيااة هااي التااأمع املهااين :وهااو إلزامااي ابلنساابة لألج اراء ابتااداء ماان دخاال معااع
ددده القانون .والركيزة الثالثة اختيارية متام ا :ويتعلق األمر ابلتأمع الفردي.
( )2كاال شااخص مقاايم يف سويسارا ملاازم ابلتااأمع الصااحي لتغطيااة خاادمات العااالا
يف حالااة املاارض .وللشااخص املا َاؤمن حريااة اختيااار شااركة التااأمع .وفيمااا يتعلااق ابلتااأمع الصااحي
األساساايي ميكاان للشااخص البااالغ أن خيتااار خصااما ساانوايا ي ارتاوح بااع  300و 2 500فرنااه.
وكلمااا ا ف ا مبلااغ اخلصاام ارتفااع مبلااغ األقسااا الشااهريةي والعكاال ابلعكاال .وابإلضااافة إا
التااأمع اإللزامااي األساساايي توجااد أصااناف عدياادة ماان التااأمع الصااحي تساامى تكميليااةي ضااع
للقاانون اخلاا  .ويكفال التاأمع الصاحي االجتماااعي (التاأمع األساساي) لكال شاخص إمكانيااة
احلصااو علااى الرعايااة الطبيااة اجلياادة النوعيااة يف حالااة املاارض أو احل اوادات إلا كااان التااأمع ضااد
احل ا اوادات ال يغطيه ا ااا .والت ا ااأمع ض ا اد احل ا اوادات إلزام ا ااي ابلنس ا اابة لألج ا اراءي وه ا ااو أتم ا ااع خ ا ااا
ابألش ااخا يرم ااي إا تغطي ااة اآلاثر االقتص ااادية ال اايت لفه ا اا احل ا اوادات املهني ااةي واحل ا اوادات غ ااري
املهنيااةي واألم اراض املهنيااة .ويغطااي الرعايااة الطبيااة وماادفوعات التعويضااات اليوميااة واسااتحقاقات
العاااز واسااتحقاقات الباااقع علااى قيااد احلياااة .ويساااهمي بفضاال اخلاادمات الاايت يوفرهاااي يف جااا
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ما يلحق ابلصحة وابلقدرة على الكسب من األضرار الايت يتعارض واا األشاخا
يقعون ضحااي للحوادات أو الذين يعانون من أمراض مهنية.

املاؤمنع الاذين

( )3ت ااوفر اإلع اااانت املقدم ااة يف حال ااة فق اادان ال اادخل تعويضا اا ع اان فق اادان الرات ااب
لألشااخا الااذين يااؤدون اخلدمااة العسااكرية أو املدنيااة أو خدمااة احلمايااة املدنيااة .ومن اذ  1متااو /
يوليو 2005ي يوفر نظام اإلعاانت املقدمة يف حالة فقدان الادخل أيضا ا إعااانت األموماة للنسااء
اللوايت ميارسن نشاطا مدرا للدخل .وتغطي هذه اإلعاانت نسبة  80يف املائة من دخلهن وتُادفع
خال األسابيع األربعة عشرة التالية للوالدة.
( )4يعطا ا ااي التا ا ااأمع ضا ا ااد البطالا ا ااة للشا ا ااخص احلا ا ااق يف احلصا ا ااو علا ا ااى تعا ا ااوي
يعاد  70أو  80يف املائاة مان أجاره الساابق .وميكناوي حبساب سانو والتزاماتاو فيماا يتعلاق ابلنفقاة
ومدة مسامتوي أن يتلقى بدالا يومي ا خال فرتة ترتاوح بع  90و 520يوما .غاري أن الشار مان
حيا املباادأ هااو أن يكااون الشااخص قااد دفااع أقسااا املسااامة ماادة  12شااهرا علااى األقاال خااال
العامع السابقع.
( )5تشاامل اإلعاااانت األس ارية إعاااانت عاان كاال طفاال حااث ساان  16ساانة قيمتهااا
الشهرية  200فرناه علاى األقالي وإعااانت خاصاة ابلتادريب املهاين قيمتهاا الشاهرية  250فرنكاا
عل ااى األق اال ابلنس اابة لألطف ااا ال ااذين ت ارتاوح أعم ااارهم ب ااع  16و 25س اانة ويت ااابعون ت اادريبا م ااا.
وميكن أن توفر الكانتوانت مبالغ أكا.
 -5اخلصااجل ال صا ية

(أ) العمل
 -36يُعرف سوق العمال يف سويسارا ابساتقراره الكباري .وحتادد االتفاقاات اجلماعياة املاماة باع
منظمااات العمااا وأرابو العماال شاارو العماال يف عاادد كبااري ماان القطاعااات .واإلض اراابت اندرة
ويعتا سوق العمل مرانا ابملقارناة ماع الادو األخار  .ويف عاام ( 2015الرباع الراباع)ي بلاغ معاد
البطال ااةي وفق ا اا ملكت ااب العم اال ال اادوأي  4,7يف املائ ااة .وبل ااغ مع ااد بطال ااة الش ااباو (15-24
ساانة)  9,8يف املائااةي ومعااد بطالااة األشااخا املرتاوحااة أعمااارهم بااع  25و 49ساانة  4,1يف
املائا ااة واملرتاوحا ااة أعما ااارهم با ااع  55و 64سا اانة  4,0يف املائا ااة .ويف هنايا ااة عا ااام 2015ي كانا اات
معدالت البطالة بع الرجاا والنسااء متشاا ة ( 4,6يف املائاة و 4,8يف املائاةي علاى التاواأ) .غاري
أنو لوحظت فوارق كبرية بع السكان السويسريع ( 3,2يف املائة) واألجانب ( 8,8يف املائة).
 -37ويبلغ متوسط األجر الشهري اخلام  6 427فرنك ا يف جممل قطاعات االقتصاد (.)2014
غري أن مستوايت األجور تلف إا حد كبري حبسب الفرو االقتصادية .ورغم اجلهود التشاريعية
املبذولةي فال تزا الفاوة يف األجور بع املرأة والرجل كبرية (انظر أدانهي رابعا -اي).

(و) البياانت االقتصادية

 -38يعتم ااد االقتص اااد السويس ااري بش ااكل ق ااوي عل ااى التا ااارة اخلارجي ااة .ووفقا ا ا للحس اااابت
الوطني ااةي بل ااغ جمم ااو الص ااادرات (الص ااناعة واخل اادمات)  413ملي ااار فرن ااه يف ع ااام 2014ي يف
حااع بلااغ جممااو ال اواردات  340مليااار فرنااه .وابلتاااأي يسااال املي ازان التااااري للبلااد فائض اا.
ويشكل قطا اخلدمات (املصارف وشركات التأمع والسياحة) جزءا مهم ا من التاارة اخلارجية.
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 -39ونصاايب الفاارد ماان النااات احمللااي اإلياااأ يف سويسارا هااو اتسااع أعلااى نصاايب يف العااامل.
فقااد بلااغ  78 432فرنك ا ا سويس ارايا يف عااام  .2014وماان حي ا احلااامي بلااغ متوس اط معااد
النمو السنوي للناات احمللاي اإليااأ يف سويسارا  1,8يف املائاة يف الفارتة املمتادة باع عاام 2000
وعام .2013
 -6اإلحصاءات ائ علقة اباراة وخصااجل النظام القضااي

(أ) اجلرمية
 -40يف عااام 2015ي سااالت إحصاااءات الشاارطة املتعلقااة ابجلرميااة مااا جمموعااو 487 611
خمالفااة لقااانون العقااوابت السويسااري()7ي املااؤرخ  21كااانون األو /ديسااما 1937ي و86 120
خمالفااة للقااانون االحتااادي املتعلااق ابملخاادرات واملااؤثرات العقليااة (القااانون املتعلااق ابملخاادرات)()8ي
امل ا ا ا ااؤرخ  3تش ا ا ا ارين األو /أكت ا ا ا ااوبر 1951ي و 42 184خمالف ا ا ا ااة للق ا ا ا ااانون االحت ا ا ا ااادي املتعل ا ا ا ااق
ابألجانب()9ي املؤرخ  16كانون األو /ديسما  .2005وقد ا ف عدد املخالفات املبلغ عنهاا
فيمااا يتعلااق ااذه القاوانع الرئيسااية الثالثااة ابملقارنااة مااع عااام 2014ي وخباصااة فيمااا يتعلااق بقااانون
العقااوابت .واب فاااض عاادد خمالفااات قااانون العقااوابت إا مااا دون  500 000خمالفااةي فقااد بلااغ
أدىن مستوايتو منذ تنقيح اإلحصاءات يف عام .2009
 -41ولقي ااا مس ااتو خمتل ااف أفع ااا العن اافي ج اار تطبي ااق تص اانيف مبس ااط ألفع ااا العن ااف
اخلط ا اارية وأفع ا ااا العن ا ااف األق ا اال خط ا ااورة .وبل ا ااغ مع ا ااد أفعا ا اا العن ا ااف اخلط ا اارية  3,2يف املائ ا ااة يف
عام 2015ي أي  1 358جرمية .وتشامل اجلارائم املتسامة ابلعناف اخلطاري جارائم القتال ( 57جرمياة
قتل اتمة و 141حماولة قتل)ي واإلصااابت البدنياة اخلطارية ()616ي وحااالت االغتصااو ()532ي
وقطااع الطاارقي وفق اا للتعريااف ال اوارد يف املااادة  140ماان الفصاال  4ماان قااانون العقااوابت ( .)8وإلا
أُخا اذ يف االعتب ااار ع اادد ج ا ارائم القت اال (مل ااا فيه ااا حم اااوالت القت اال) لك اال  100 000نس اامةي بل ااغ
املعد  .2,4وبينماا تُرتكاب نسابة  10يف املائاة مان جارائم القتال (ملاا فيهاا حمااوالت القتال) بواساطة
سااالح انري و 48يف املائااة بسااالح قاااطع أو حااادي فاامن األغلبيااة العظمااى ماان اإلصاااابت البدنيااة
اخلطرية تنام عن عنف بدين حم ( 50,2يف املائة) .ويبقى مساتو جارائم القتال املرتكباة بواساطة
سااالح انري (مل ااا يف لل ااه حم اااوالت القت اال) الب ااالغ ع ااددها  36جرمي ااة أدىن م اان املتوس ااط املس ااال
خال السنوات األخرية (ما متوسطو  42جرمية يف الفرتة من عام  2009إا عام .)2014
 -42ويف عااام 2015ي ُسااالت  6 756جرميااة ضااد السااالمة اجلنسااية .وارتفااع عاادد حاااالت
اإلبال ،بنسبة  4,2يف املائة ( 272+جرمياة) ابملقارناة ماع عاام 2014ي ويعاز للاه ابألساا إا
تزايد مارسة البغاء بشكل غري قانوين وحااالت التعاري .وا فضات اجلارائم املتصالة ابألفعاا اجلنساية
املرتكبااة ضااد األطفاا ( 5,5-يف املائااةي  72-جرميااة) وجارائم االغتصاااو ( 4,3-يف املائااةي 24-
جرمية) بشكل طفيفي ولكنها ال تزا يف املستو لاتو املسال خال السنوات األخرية.
 -43ويف عا ااام 2015ي بلا ااغ معا ااد الفصا اال النها ااائي يف ج ا ارائم القتا اال (ملا ااا فيها ااا حما اااوالت
تالحاظ
القتل)  92,4يف املائة .وفيما يتعلق ابجلرائم األخر املندرجاة يف إطاار قاانون العقاوابتي َ
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فاوارق كباارية يف نساابة اجلارائم الاايت جاار الفصاال فيهااا هنائياا .وتُعااز هااذه الفاوارقي ماان جهااةي إا
األول ااوايت ال اايت حتك ام عم اال الش اارطةي وم اان جه ااة أخ اار إا مالبس ااات ارتك اااو تل ااه اجل ارائم.
وابلتاأي يبلغ معد الفصل النهائي يف اجلرائم اليت تستهدف األرواح والساالمة البدنياة  85,9يف
املائااة والاايت تسااتهدف السااالمة اجلنسااية  82,3يف املائااةي علااى التاواأي وهااو ابلتاااأ معااد مرتفااع
ابلنظاار إا أن الضااحية تعاارف اجلاااين يف كثااري ماان األحيااان .وفيمااا يتعلااق ابجل ارائم املرتكبااة ضااد
املمتلكاتي تؤدي كثرة حاالت السرقة واإلضارار ابملمتلكاات إا ا فااض معاد الفصال النهاائي
يف هذه اجلرائمي ماا جعلاو يبلاغ  19,1يف املائاة يف عاام  .2015وبادون هااتع اجلارميتعي فاملعاد
العااام للفصاال النهااائي يف اجلارائم املرتكبااة ضااد املمتلكااات هااو  58,2يف املائااة .كمااا يااؤدي ارتفااا
عاادد حاااالت الساارقة واإلضاارار ابملمتلكااات إا ا فاااض املعااد العااام للفصاال النهااائي يف اجلارائم
اخلاضعة ألحكام قانون العقوابتي حي يبلغ  32يف املائة.

(و) النظام القضائي
 -44يف سويس اراي تتمت ااع الك ااانتوانت ابلس اايادة يف جم ااا الش اارطة .فه ااي املس ااؤولة ع اان األم اان
والنظام العام وكذله املالحقة اجلنائية .وقد فاوض بعا الكاانتوانت جازءا مان مهاام الشارطة إا
املدن والبلدايت .ويف عام 2016ي بلغ عدد أفراد الشرطة  221فردا لكل  100 000نسمة.
 -45وينبغااي للشاارطةي خااال االضااطال بواليتهاااي أن حتاارتم النظااام القااانويني وال ساايما مباادأ
التناسااب .وعاادا املسااائل األخالقيااةي مثاال صااورة اإلنسااان والكرامااة اإلنسااانية أو املساااواة واحليااادي
يقوم االختبار املطلاوو اجتياا ه يف هناياة التادريب األساساي للشارطة بصافة خاصاة علاى االتفاقياة
األوروبي ااة حلق ااوق اإلنس ااان( )10ومدون ااة األم اام املتح اادة لقواع ااد س االوك امل ااوظفع املكلف ااع إبنف ااال
الق اوانع .و ااب ابلتاااأ أن يكااون أف اراد الشاارطة املاادربع مااؤهلع الح ارتام الكرامااة اإلنسااانية يف
إج اراءاهتم ومراعاااة حقااوق اإلنسااان املنصااو عليهااا يف الدسااتور ويف االتفاقيااة األوروبيااة حلقااوق
اإلنسااان ويف الق اوانع .ومنااذ عااام 2012ي ينشاار معهااد الشاارطة السويسااري نسااخة منقحااة ماان
الاادليل التعليمااي الااذي يتناااو حقااوق اإلنسااان واألخالقيااات املهنيااة .واسااتفاد مؤلفااو هااذا الاادليل
خااال عمليااة التنقاايحي ضاامن يلااة أمااور أخاار ي ماان دعاام املركااز السويسااري للخ ااات يف جمااا
حقااوق اإلنسااان .وابإلضااافة إا للااهي يشااكل منااع ئالتنماايط العنصااريئ إحااد املسااائل املتكااررة
ابلنسبة ويئة قيادة وحدات الشرطةي و ري تناووا أيض ا يف إطار التدريب.
 -46وبينما يندرا التشريع اجلنائي ضمن اختصاصاات االحتااد السويساريي فالكاانتوانت هاي
املس ااؤولة ع اان تنفي ااذ العق ااوابت والت اادابري املتخ ااذة .وق ااد انتظم اات الك ااانتوانت يف ش ااكل ثا االات
جمموعااات تسااعى كاال واحاادة منهااا إا أن حتقااق يف منطقتهاااي درجااة معينااة ماان املواءمااة والتنساايق
اإلداري وجتميع املوارد املتاحة.
 -47وياانص قااانون العقااوابت السويسااري علااى ثالثااة أن اوا ماان العقااوابت يف حالااة ارتكاااو
جرميااة أو جنحااة ماااي وهااي :العقوبااة السااالبة للحريااة وعقوبااة الغرامااة املاليااة وخدمااة اجملتمااع .وميكاان
أن تقاارتن كاال عقوبااة ماان هااذه العقااوابتي ملاادة حمااددةي بقاارار لوقااف تنفيااذها كلي ا ا أو جزئي ا ا .ويف
ه ااذه احلال ااةي ال يُل ا َازم الش ااخص امل اادان بقض اااء العقوب ااة الص ااادرة علي ااو أو اجل اازء املش اارو منه اااي
__________
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إلا اجت ااا ف اارتة املراقب ااة بنا اااح .وابإلض ااافة إا لل ااهي ي اانص ق ااانون العق ااوابت السويس ااري عل ااى
التدابري التالية :التدابري العالجية واالحتاا والتدابري البديلة.
 -48ومدة العقوبة السالبة للحرية عموما هي ستة أشهر كحد أدىن و 20سانة كحاد أقصاى.
و ااو إص اادار حك اام ابلعقوب ااة الس ااالبة للحري ااة م ااد احلي اااةي عن اادما ي اانص الق ااانون عل ااى للا اه
صاراحة .وال ااو للقاضااي أن يصاادر حكما ا هنائيا ا ابلعقوبااة السااالبة للحرياة تقاال ماادهتا عاان سااتة
أشهر إال إلا مل تُستوف شارو وقاف تنفياذ العقوباة وإلا أتكاد عادم إمكانياة تنفياذ عقوباة الغراماة
املاليااة أو خدمااة اجملتمااع .كمااا ااو لااو إقاران العقااوابت السااالبة للحريااة الاايت ال تتااااو ماادهتا 24
شهرا بقرار لوقف تنفيذها وإقران العقوابت السالبة للحرية اليت ال تقل مدهتا عن سنة وال تتااو
ثالات سنوات بقرار لوقف تنفيذها جزئي ا.
 -49وقد ألغت سويسرا عقوبة اإلعدام يف أوقاات السالم يف عاام 1942ي ويف أوقاات احلارو
يف عام .1992
 -50ويف أيلو /س ا اابتما 2015ي ك ا ااان  3 673ابلغا ا ا ا م ا ااداانا حمتاا ا ازين يف مؤسس ا ااة لتنفي ا ااذ
العقوابت والتدابري .وكان  2 725رهن احلبل االحتيااطي أو االحتااا ألساباو أمنياة أو قضاوا
عقوبتهم مسبقا .وكان  316أجنبيا حمتازين بغرض ترحيلهم أو طردهم.
 -51ومنذ عام 1999ي ا ف عدد الساون بشكل كبريي حيا انتقال مان  145إا .117
ويتناق هذا مع الطاقة االستيعابية الرمسياة وعادد احملتاازيني اللاذين ارتفعاا بنسابة  13يف املائاة و18
يف املائة .ويعود لله إا أنو استعي عن املؤسسات الصغرية ملؤسسات أكا حاما.
 -52ويف اليااوم املرجعاايي يف عااام 2014ي كااان  12يف املائااة ماان األشااخا املاادانع البااالغ
عا ا ااددهم  3 749شخص ا ا اا مسا ا اااونع بتهما ا ااة ارتكا ا اااو ج ا ا ارائم القتا ا االي و 4يف املائا ا ااة بتهم ا ا ااة
االغتصاااوي و 9يف املائااة بتهمااة قطااع الطاارق .ويشااكل املساااونون بتهمااة ارتكاااو جارائم متصاالة
ابملخدرات واملساونون بتهمة السرقة أكا نسبة من الساناء ( 23يف املائاة لكال فئاة مان هااتع
الفئتع) .ويف عام 2014ي تويف داخل الساون  15شخصاي انتحر  9منهم.

ابء -النظام الدس وري والسياسي والقانوين
 -1النظام الحتا ي :الحتا السويسري والكان وانت
 -53إن اتريااخ سويسارا وتنوعهااا الثقااايف عااالن النظااام االحتااادي مكااوانا حتمياا ال يتاازأ ماان
مكوانت الدولة السويسرية .وقد أثبتت التاربة أنو ال ميكان صاون وحادة الدولاة دون صاون تناو
األجزاء املكونة وا.
 -54ويتميز النظاام االحتاادي السويساري بتمتاع كال كاانتون ابلسايادة .ويراعاي تقاسام السالطات
بااع الدولااة املركزيااة والكااانتوانت مباادأ التبعيااة :فااال يتمتااع االحتاااد السويسااري إال ابلصااالحيات الاايت
خيووا لو الدستور .وتتمتع الكانتوانت ابلسيادة ماا مل يقياد الدساتور االحتاادي سايادهتا ومتاار يياع
احلق ااوق ال اايت مل تف ااوض لالحت اااد السويس ااري (امل ااادة  3م اان الدس ااتور)( .)11ويبق ااى النظ ااام االحت ااادي
السويسري ابلتاأ عملية دينامية لتفوي السلطاتي يعاد التفاوض بشأهنا ابستمرار.
__________
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 -55وما ااع التح ااو إا الدولا ااة االحتاديا ااةي تعا ااددت املها ااام املوكولا ااة إا السا االطة املركزي ااة الا اايت
أصاابحت مؤسسااة دائمااةي وهااو مااا أد إا جعاال تو يااع االختصاصااات بااع االحتاااد السويسااري
والكااانتوانت أكثاار تعقاادا .وابلتاااأي يناادرا يف الوقاات ال اراهن بع ا اجملاااالت ضاامن اختصااا
االحت اااد السويس ااري بش ااكل كام اال ب اال حص ااري .ويتعل ااق األم ااري عل ااى س اابيل املث ااا ي ابلش ااؤون
اخلارجيا ا ااةي والرسا ا ااوم اجلمركيا ا ااةي والسياسا ا ااة النقديا ا ااةي وخا ا اادمات الايا ا ااد واالتصا ا اااالت السا ا االكية
والالساالكيةي واجل اايشي فض االا ع اان التش اريع يف جم اااالت الطاق ااة النووي ااة ومحاي اة احلي اواانت والنق اال
(السااكه احلديديااةي والتليفريااه ()téléphériqueي واملالحااة والط اريان واملالحااة الفضااائية) ونظااام
املق اااييل .وتن اادرا قطاع ااات أخ اار ض اامن اختصاصا اات الك ااانتوانتي مث اال الش ااؤون الديني ااة أو
الشرطة أو املساعدة االجتماعية.
 -56ويف جماااالت أخاار ي يتساام تو يااع االختصاصااات بدرجااة أقاال ماان الوضااوح؛ فثمااة قواعااد
قانونيااة متداخلااة علااى مسااتو االحتاااد السويسااري والكااانتوانت .ويف كثااري ماان األحياااني تكااون
س االطة س اان القا اوانع م اان اختص ااا االحت اااد السويس ااري وتنفي ااذها م اان اختص ااا الك ااانتوانت؛
وينطبق لله علاى القاانون املادين والقاانون اجلناائي والتاأمع االجتمااعي والساري علاى الطارق .ويف
قطاعات أخر ي خيضع االختصاا التشاريعي لاتاو للتو ياع؛ كماا هاو الشاأني علاى سابيل املثاا ي
يف جماالت الضرائب والصحة والتدريب.
 -57وحبكم هاذا التو ياع لالختصاصاات يف إطاار النظاام االحتااديي يتمتاع االحتااد السويساري
ابختصااا ساان القاوانع يف جمااا التاادريب املهاايني بينمااا يشااكل التعلاايم العااام اختصاصاا حصارايا
للك ااانتوانتي وه ااو م ااا يرتت ااب علي ااو وج ااود اختالف ااات كب اارية ب ااع الك ااانتوانت يف جم ااا التعل ا ايم
(تش ااملي عل ااى س اابيل املثااا ي املن اااه الدراس اايةي وع اادد التالمي ااذ يف ك اال صااف دراس اايي وتنظ ايم
اإلج ا ااا ات املدرسا اايةي وس ا اااعات الدراسا ااةي وم ا ااا إا للا ااه) .ويف  21أاير/م ا ااايو 2006ي وافا ااق
الشااعب السويسااري علااى امل اواد الدسااتورية اجلدياادة املتعلقااة ابلتاادريب .ومنااذ للااه احلااعي يُلاازم
الدستور السلطات املسؤولة عان التادريب ملواءماة بعا العناصار األساساية للنظاام التعليماي علاى
الصعيد الوطين.
 -58وابلنظر إا الطابع اخلا للنظام القانوين لسويسراي فهاي تاراهن علاى اسارتاتياية طويلاة
األجاال يعتماادها يف الوقاات لاتااو كاال ماان االحتاااد السويسااري والكااانتوانت والبلادايت لااد تنفيااذ
املباااده التوجيهيااة املتعلقااة حبقااوق اإلنسااان .و ااري ابلتاادري وضااع إجاراءات حمااددة خاصااة بكاال
جما من جماالت األنشطة ابلتعاون مع أجهزة الدولة ملختلاف مساتوايهتا والعدياد مان املؤسساات
واجلهااات الفاعلااة املختصااةي مث ااري التصااديق عليهااا علااى الصااعيد السياسااي .وهااذا أماار معقاادي
ولكنو يتيح إمكانية التنفيذ بشكل مستدام يتواءم مع خمتلف مستوايت نظام الدولة.
 -2الكان وانت والةلدايت
 -59تش ا ااكل البل ا اادايت أص ا ااغر الكي ا اااانت السياس ا ااية يف الدول ا ااة االحتادي ا ااة .وتض ا اام سويس ا ارا
ح اواأ  2 300بلديااة يتفاااوت حامهااا بشااكل كبااري .واسااتقالوا الااذايت مكفااو ضاامن احلاادود
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اليت ينص عليها قانون الكانتوانت (املادة  50من الدستور)( .)12وأوضح مظاهر هذا االساتقال
الذايت للبلدايت هو متتعها ابلسيادة يف جما الضرائب.
متار من قبل
 -60وليل تنظيم البلدايت موحدا :ففي حع ال تزا السلطة يف العديد منها َ
يعية بلدية ميكن أن يشارك فيها ييع السكان الذين وم حق التصاويتي يوجاد لاد البلادايت
األكااا حامااا برملااان .وتتمثاال الساالطة التنفيذيااة يف اجمللاال البلااديي وهااو جهاا ياااعي يُنتخااب
أعضاؤه يف أغلب احلاالت ابالقرتا العام املباشر.
 -61ويشارك السكان بنشا يف شؤون احلياة البلدياة .وابلتااأي تتسام الدميقراطياة السويسارية
حبياة سياسية واجتماعية وثقافية دينامياة بشاكل ملحاو علاى الصاعيد احمللاي .وتشاكل األحازاو
السياسااية والرابطاااتي واألنشااطة الثقافيااة واملهرجاااانت واملعااارض أو احلفااالت املوس ايقيةي وكثافااة
املكتبات واملتاحف مسة الدميقراطية احمللية.
 -62وابلنظاار إا إمكانيااة اناادماا البلاادايت يف بعضااهاي فاامن عااددها ياانخف ابسااتمرار منااذ
ع ا اادة س ا اانوات .فخ ا ااال الف ا اارتة املمت ا اادة ب ا ااع تع ا اادادي الس ا ااكان لع ا ااام  2000وع ا ااام 2010ي
اختفت  312بلديةي وهو ما يعين ا فاض ا ملعد  30بلدية يف املتوسط سنوايا .ويساتايب هاذا
التطور يف كثري من األحيان لضرورات الرتشيد واالدخار.
 -63ويف التسلس اال اورم ااي للدول ااةي ال ااذي يب اادأ م اان البل اادايت (املس ااتو األدىن) ويص اال إا
االحتاد السويسري (املستو األعلى)ي أتيت الكانتوانت يف الوسط .وتشكل ابلتااأ حلقاة الوصال
يف اويكل السياسي للبلد.
 -64وتض ا اام سويس ا ارا  26ك ا ااانتوانا .وأنش ا ااا أحا اادثها يف ع ا ااام  .1978فق ا ااد واف ا ااق الش ا ااعب
والكااانتوانتي ماان خااال مراجعااة للدسااتوري علااى إنشاااء كااانتون جااورا الااذي كان ات أراضاايو إا
لله احلع خاضعة لسيادة كانتون برن.
 -65ولكل كانتون دستوره وقوانينو اخلاصة بو .وميار فيو السلطةَ التشريعية برملان مان جملال
واحاادي يُنتخااب أعضاااؤه يف أغلااب األحيااان وفق ا ا لنظااام التمثياال النسااي .أمااا الساالطة التنفيذيااة
واإلداري ااةي فتُس ااند إا ئجمل اال دول ااةئ أو ئجمل اال تنفي ااذيئ ينتخب ااو الش ااعب مل اادة حم ااددة وخيض ااع
تنظيماو للمبااده لاهتااا الايت تاانظم اجمللال االحتااادي :فاالرئيل يتغاري كاال سانة والعماال اجلمااعي هااو
القاعاادة السااائدة .ولكاان جتاادر اإلش اارة إا أنااو يف كااانتون أبنااز إناارودن وكااانتون غااالرو جتاار
انتخ اااابت قض اااة الك ااانتون وأعض اااء احلكوم ااةي يف ك ااال الك ااانتونعي وانتخ اااو الا ارئيل (ك ااانتون
غالرو )ي برفاع األيادي علاى غ ارار أي تصاويت خبصاو شاأن مان شاؤون الكانتااوني وللاه يف
إطاار يعيات املواطنع املسماة ئLandsgemeindeئ.
 -66وحصاالت امل ارأة علااى حااق التصااويت علااى صااعيد الكااانتوانت فيمااا بااع عااامي 1959
و( 1990وعل ااى الص ااعيد االحت ااادي يف ع ااام  .)1971ويف ش اابا /فااير 2016ي بلغا ات نس اابة
النساااء يف برملاااانت الكااانتوانت  25,8يف املائااة ويف احلكومااات  24يف املائااة .وقااد انتُخباات أو
امرأة يف إحد حكومات الكانتوانت يف عام ( 1983ويف احلكومة االحتادية يف عام .)1984
__________
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 -67وتتمتااع الكااانتوانت ابلساايادة فيمااا يتعلااق ابلتنظاايم القضااائي .وبصاافة عامااةي توجااد علااى
رأ نظامهااا حمكمااة عليااا (ئحمكمااة الكااانتونئ)ي تعماال بوصاافها هيئااة للطعاان يف القضااااي املدنيااة
واجلنائيااة .وابإلضااافة إا للاهي فلااد كاال كااانتون حمكمااة إداريااة .وقااد أدجماات كااانتوانت عدياادة
حماكمها اإلدارية يف حماكم االستئناف.
 -68وحقااوق امل اواطنع السياسااية علااى صااعيد الكااانتوانت أوسااع نطاق ا ا منهااا علااى الصااعيد
االحتادي .وينتخب الشعب أعضاء احلكومة ابالقرتا املباشري وتعرتف عدة كانتوانتي ابإلضاافة
إا املبااادرة الدسااتوريةي وهااي اإلمكانيااة الوحياادة املتاحااة يف القااانون االحتاااديي ابحلااق يف املبااادرة
التش اريعية ال ااذي يس اامح لع اادد معااع م اان امل اواطنع كن يقرتح اوا عل ااى الش ااعب ق ااانوانا جدي اادا أو
تعااديالا لقااانون ساااري املفعااو  .ويوجااد أيضا ا علااى صااعيد الكااانتوانت نظااام االسااتفتاء االختياااري
أو اإللزامي (وللهي على سبيل املثا ي يف الشؤون املالية أو اإلدارية).
 -69وخالف ا ملا ري على الصعيد االحتاديي و لألجانب أن يشاركوا يف عمليات االقرتا
علااى صااعيد الكااانتوانت و/أو البلاادايت وأن يُنتخب اوا إن كااان قااانون الكااانتون ياانص عل اى للااه.
ومتنح كانتوانت فريبور ،وجورا ونوشاتيل وجنيف وفو الواقعة يف املنطقاة الروماندياة حاق التصاويت
للما اواطنع األجان ااب بش اارو معين ااة .وينطب ااق الش اايء لات ااو عل ااى بعا ا البل اادايت يف ك ااانتوانت
اب  -املدينة وغرابوندن وأبنز آوسرودن.
 -3تنظيم السلطات الحتا ية

(أ) السلطة التنفيذية :اجمللل االحتادي
 -70اجمللل االحتادي هيئة حكومية مؤلفاة مان سابعة أعضااء يتمتعاون بصاالحيات متسااوية.
وينتخااب الاملااا ُن االحتااادي كاال عضااو ماان أعضااائو ملاادة أربااع ساانوات .و ااو إعااادة انتخابااو ماان
دون أي حتديا ااد لع ا اادد الا ااوالايت .وإع ا ااادة االنتخا اااو ه ا اي القاعا اادة يف املمارس ا ااة العاما ااةي وه ا او
ما يضمن للسياسة السويسرية االستمرارية واالساتقرار .وخاال الوالياة التشاريعيةي ال او للاملاان
أن يعز اجمللل االحتادي وال أي عضو من أعضائو .ويتالى هذا املبدأ يف القو املاأثور ئاجمللال
االحتادي خيضع ولكنو ال يستقيلئ.
 -71وتعااع اجلمعيااة االحتاديااة (حبضااور اجمللسااع مع ا ا) ساانوايا رئيس ا ا ماان بااع أعضاااء اجمللاال
االحتادي السبعة .وال يتمتع هذا الرئيلي الذي يعتا جمرد األو بع مالئوي كي سلطة .ويتمثل
دوره قبل كل شيء يف إدارة جلسات احلكومة واالضطال ابملهام التمثيلية.
 -72ويُسااري كاال عضااو ماان أعضاااء اجمللاال االحتااادي إدارة (و ارة) ميثاال مصاااحلها أمااام هيئااة
احلكومة .وال يتخذ اجمللال االحتااديي ابعتبااره هيئاة ياعياةي قراراتاو إال بتوافاق اآلراء أو ابألغلبياة
البسيطة؛ ويتحمل كل عضو من أعضائو املسؤولية عن القرارات املشرتكة.
 -73وابلنظاار إا تكااوين اجمللاال االحتاااديي فهااو سااد تاوا انا لغااوايا وإقليمياا وسياساايا دقيقاا.
وتقضااي التقاليااد كن يكااون دائم اا لألقليااة الالتينيااة (الفرنسااية وااليطاليااة) مااثالن علااى األقاال يف
اجمللاال االحتااادي وكن تكااون الكااانتوانت الكباارية ( يااوريخ وباارن وفااو) مثلااة فيااو ماان حيا املباادأ.
ويف الفرتة املمتدة بع عامي  1959و2003ي كان حل توفيقي سياساي معاروف ابسام ئالصايغة
السحريةئ يضمن الوجود الدائم داخل اجمللل للتشكيالت السياسية األربعة األكثر أمية يف البلد
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وهااي احلاازو اللياااأ  -الراديكاااأ واحلاازو الاادميقراطي املساايحي واحلاازو االشارتاكي (مااثالن عاان
كل حزو) ابإلضافة إا احتاد الوسط الدميقراطي (مثل واحد) .وبعاد االنتخااابت االحتادياة الايت
جا اارت يف  19تش ا ارين األو /أكتا ااوبر 2003ي عا اادلت اجلمعيا ااة االحتاديا ااة نظا ااام تو يا ااع املقاعا ااد
فيم ااا ب ااع األح ازاو لتم اانح مقع اادين الحت اااد الوس ااط ال اادميقراطيي ال ااذي أص اابح يش ااكل أو ق ااوة
سياسااية يف سويس ارا خااال االنتخاااابت التش اريعية لعااام  .1999ومنااذ هنايااة الصاايغة السااحريةي
تتواصال املناقشاات بشاأن تركيباة احلكوماة االحتاديااةي أو بعباارة أدق بشاأن األحازاو الايت ااب أن
تكون مثلة فيها.
 -74وميااار اجمللاال االحتااادي املهااام التقليديااة للساالطة التنفيذيااة (املااادة  174واملااادة 180
وما يليها من الدستور)( .)13وابعتباره مسؤوالا عن اإلدارة السياسية للبلد وعن تنميتوي فهو يسهر
عل ااى حف ااظ النظ ااام الع ااام وك ااذله األم اان ال ااداخلي واخل ااارجي .ويكف اال اح ارتام وتنفي ااذ الدس ااتور
والقوانع وقرارات احملكمة االحتادية ويتخذي عند االقتضاءي التدابري الال ماة لالمتثاا واا .واجمللال
االحتادي هاو اويئاة العلياا لتقادمي الطعاون فيماا يتعلاق ابجملااالت القليلاة الايت اساتثناها الدساتور مان
اختصا احملكمة االحتادية واحملكمة اإلدارياة االحتادياة .وأخارياي فامن دوره املتمثال يف القياام ملهاام
رئيل الدولة علو مثل سويسرا يف اخلارا وحامي مصاحل االحتاد السويسري؛ وهاو الاذي يصادق
أيضاا علااى املعاهاادات الدوليااة الاايت يوافااق عليهااا جملسااا الاملااان االحتااادي .وملقتضااى الفقاارة  2ماان
املادة  166من الدستور()14ي فاجلمعية االحتادية هي املختصة يف املوافقة علاى املعاهادات الدولياة
ابس ااتثناء تل ااه ال اايت يع ااود االختص ااا احلص ااري يف إبرامه ااا إا اجملل اال االحت ااادي ملوج ااب ق ااانون
أو معاهاادة دولي ااة .وتن اادرا ضاامن ه ااذه الفئ ااة املعاهاادات الاايت توصااف كهن ااا لات نط اااق اثن ااوي
ابملعىن الوارد يف الفقرة الفرعية  2من املادة (7أ) من القانون املتعلق بتنظايم احلكوماة واإلدارة()15ي
املؤرخ  21آلار/مار .1997

(و) السلطة التشريعية :اجلمعية االحتادية والشعب
 -75نظااام الاملااان السويسااري املؤلااف ماان جملسااع نتياااة مباشاارة للنظااام االحتااادي .ويتااألف
جمل اال الك ااانتوانت م اان  46انئبا ااي أي انئب ااع اثن ااع لك اال ك ااانتون (وانئ ااب واحا اد لك اال نص ااف
كانتون)ي بصرف النظر عن مساحتو وعادد ساكانو .أماا اجمللال الاوطين فيتاألف مان  200انئاب
عان الشااعبي مااو عع بااع الكااانتوانت حبسااب عادد سااكان كاال كااانتون .وإلا كااان اختيااار طريقااة
انتخاااو أعضاااء جملاال الكااانتوانت ماان اختصااا كاال كااانتون (وقااد اختااارت الكااانتوانت بصاافة
عامة االقرتا وفاق نظاام األغلبياة)ي فامن أعضااء اجمللال الاوطين يُنتخباون بشاكل موحاد وفاق نظاام
التمثيل النسي.
 -76وارتفع ا اات نس ا اابة النس ا اااء يف اجمللس ا ااع االحت ا اااديع بش ا ااكل مس ا ااتمر إا ح ا ااد م ا ااا من ا ااذ
عام 1971ي الذي بدأ فيو أيض ا متتع املرأة يف سويسرا ابحلق يف التصويت والرتشاح لالنتخااابت.
وتبلااغ نساابتهن حاليا ا  32يف املائااة يف اجمللاال الااوطين وحاواأ  15يف املائااة يف جملاال الكااانتوانت
(تشرين األو /أكتوبر .)2015
__________
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 -77وخااال فاارتة الواليااة التش اريعية املمتاادة ماان عااام  2015إا عااام 2019ي يضاام اجمللاال
الوطين  12حزابا .وستة منها مثلة أيض ا يف جملل الكانتوانتي وأربعة يف اجمللل االحتادي.
 -78وم اادة الوالي ااة التشا اريعية أرب ااع س اانوات .ويعق ااد اجمللس ااان أرب ااع دورات عادي ااة يف الس اانة.
ويتمتعاان ابحلقااوق لاهتااا .وحااث يُعتمااد أي مشاارو قااانوني ينبغااي أن يصااوت عليااو اجمللساان وفااق
أحكااام متماثلااة .ويف حااا وجااود خالفااات بااع اجمللسااع لااد دراسااة مشاارو قااانون ماااي اري
اعتماد ئإجراء إ الة اخلالفاتئ .وديل كل جملل املشرو إا اآلخار إا أن تازو اخلالفاات؛ ويف
حا استمرار اخلالفات بعد ثالات إحاالتي تعقد اللانتاان املعنيتاان يف اجمللساع جلساة للتوفياق
بع اآلراء .فملا تعذر حتقيق التوافق يف اآلراءي فشل املشرو .
 -79وتنتخ ااب اجلمعي ااة االحتادي ااةي حبض ااور اجمللس ااع معا ااي أعض اااء اجملل اال االحت ااادي ورئ اايل
ومستشااار االحتاااد السويسااريي ابإلضااافة إا القضاااة االحتاااديعي ويف حالااة احل اروي قائاادا عام ا ا
للايش .كما يتداو اجمللل الوطين وجملال الكاانتوانتي يف جلساات مشارتكةي للحسام يف تناا
االختصاصا ا ااات با ا ااع السا ا االطات االحتاديا ا ااة العليا ا اااي ويف التماسا ا ااات العفا ا ااو (املا ا ااادة  157ما ا اان
الدستور)(.)16
 -80وداادد بصاافة عامااة اتريااخ دخااو أي صااه قااانوين حيااز النفااال خااال التصااويت النهااائي
للمالس ااع .وميكنهم ااا أيض اا تف ااوي الق ارار للمال اال االحت ااادي .غ ااري أن ااو ينبغ ااي االلت ازام ملهل ااة
لالس ااتفتاء حم ااددة يف  100ي ااوم اعتب ااارا م اان اتري ااخ النش اار يف اجلري اادة الرمسي ااة االحتادي ااة .ويع اارتف
الدستور منذ عام  1874ابحلق يف االستفتاء االختياري .فملا جر ي خال األايم املائة اليت تلي
اعتماد اجمللسع االحتااديع لقاانون مااي ياع  50 000توقياع صاحيح للنااخبع الاذين يرغباون يف
أن ضااع األحكااام اجلدياادة للموافقااة الشااعبيةي تعااع إج اراء اسااتفتاء شااعي بشااأهنا وال ااو أن
تاادخل حيااز النفااال مااا مل تقاارر للااه أغلبيااة املاواطنع املشاااركع يف االقارتا  .وينطبااق اإلجاراء لاتااو
بناء على طلب  8كاانتوانت (املاادة  141مان الدساتور)( .)17وابلتااأي ال او أن يادخل قاانون
حيز النفال إال بعد انقضاء مهلة االستفتاء احملاددة يف  100ياوم .وابإلضاافة إا القاوانعي ضاع
أيض اا لالسااتفتاء االختياااري املعاهاادات الدوليااة غااري القابلااة ل بط اا الاايت تُااام ملاادة غااري حمااددةي
وكااذله املعاهاادات الاايت تاانص علااى االنضاامام إا منظمااة دوليااة أو الاايت تتضاامن أحكام ا ا مهمااة
حت اادد قواع ااد قانوني ااة أو ال اايت يقتض ااي تنفي ااذها اعتم اااد ق اوانع احتادي ااة (الفق اارة الفرعي ااة (1د) م اان
امل ا ااادة  141م ا اان الدس ا ااتور)( .)18و ض ا ااع ملوافق ا ااة الش ا ااعب والك ا ااانتوانتي يف يي ا ااع األحا ا اوا ي
تع ااديالت الدس ااتور وإج اراءات االنض اامام إا منظم ااات األم اان اجلم اااعي أو إا اجملموع ااات ال اايت
تتااااو حاادود الواليااة الوطنيااةي وكااذله القاوانع االحتاديااة العاجلااة الاايت لاايل وااا أسااا دسااتوري
والاايت تتااااو ماادة سارايهنا ساانة واحاادة (االسااتفتاء اإللزاماايي وفقا ا للفقاارة  1ماان املااادة  140ماان
الدستور)( .)19و ب عرض هذه القوانع للتصويت خال سنة اعتبارا مان اترياخ اعتمااد اجلمعياة
االحتادية وا (هناية الفقرة (1ا) من املادة  140من الدستور)(.)20
__________

()16
()17
()18
()19
()20
GE.17-09974

.RS 101
.RS 101
.RS 101
.RS 101
.RS 101
19

HRI/CORE/CHE/2017

 -81ومن ااذ ع ااام 1891ي يع اارتف الدس ااتور أيضا اا حب ااق تق اادمي املب ااادرات الش ااعبية ال اايت تت اايح
إمكاني ااة اق اارتاح تع ااديل جزئ ااي للدسااتور (امل ااادة  194ماان الدسااتور)( .)21ويل اازم وااذا األم اار ي ااع
توقيع ا ااات  100 000م ا ا اواطن يف غض ا ااون عاني ا ااة عش ا اار ش ا ااهرا (امل ا ااادة  139وم ا ااا يليه ا ااا م ا اان
الدسااتور)( .)22وال ااو للاملااان أن يعاارتض علااى عاارض املبااادرة الشااعبية لالسااتفتاء .وإلا مل حتاارتم
املبااادرة الشااعبية مباادأ وحاادة الشااكل واملوضااو أو انتهكاات قواعااد القااانون الاادوأ العااام امللزمااةي
جا ااا للامل ااان أن يعلا اان بطالهن ااا أو عا اادم مقبوليتها ااا .وال ااو أن تتعلا ااق املب ااادرات الشا ااعبية إال
ابلتع ااديالت الدس ااتورية ويل اازم العتماده ااا أن حتظ ااى ملوافق ااة الش ااعب والك ااانتوانت معا ا ا .وميك اان
للسلطات أن تعارض تقدمي مشرو مضاد للمبادرة.
تطا ا ااور ائشا ا اااركة
جملائ وسط السنوي)

عفليا ا ااات ال صا ا ااويع عل ا ا ا الصا ا ااعيد الحتا ا ااا ي من ا ا ا عا ا ااام 1998

العام

الناخبون املسالون

املشاركة

عدد االقرتاعات

ع ا ا اادد املس ا ا ااائل
املصوت عليها

1998

4 634 892

43,7

3

10

1999

4 643 610

39,9

3

10

2000

4 670 283

44,3

4

15

2001

4 699 814

45,3

3

11

2002

4 736 552

48,2

4

8

2003

4 760 181

39,2

2

11

2004

4 805 262

46,8

4

13

2005

4 849 474

51,1

3

5

2006

4 891 363

40,6

3

6

2007

4 921 794

41,1

2

2

2008

4 973 571

43,7

3

10

2009

5 020 372

46,1

4

8

2010

5 070 806

44,7

3

6

2011

5 092 212

49,1

1

1

2012

5 153 959

38,4

4

12

2013

5 189 673

46,6

4

11

2014

5 230 302

52,4

4

12

2015

5 260 043

42,8

2

6

__________
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(ا) السكان املقيمون :الناخبون والناخبات
 -82دق لألشخا احلاملع للانسية السويسرية البالغة أعمارهم  18سنة وأكثر التصويت
علااى الصااعيد ال ااوطين .ويبل ااغ ع ااددهم  5,3ماليااعي مل اان ف اايهم السويس اريون املقيم ااون يف اخل ااارا
وعددهم  150 000شخص .وميثل األشخا الذين دق وم التصويت حاواأ  63,5يف املائاة
من السكان املقيمع .ومنذ عام 1991ي الذي ُخف فيو سن احلصو على احلق يف التصويت
إا  18سنةي تتفاوت هذه النسبة بع  64يف املائة و 68يف املائة.

(د) تطور املشاركة يف االنتخاابت وعمليات التصويت
 -83ا فض اات نس اابة املش اااركة يف انتخ اااابت أعض اااء اجملل اال ال ااوطين ابس ااتمرار خ ااال الق اارن
العش ارين .فبعاادما بلااغ معااد املشاااركة حااده األدىن يف منتصااف عااام 1999ي عاااد إا االرتفااا
بشااكل طفيااف خااال االنتخاااابت األخاارية .ومنااذ بدايااة األلفيااة اجلدياادةي يتااأرجح بااع  45و49
يف املائااة .ويفااوق معااد املشاااركة يف االنتخاااابت االحتاديااة معااد املشاااركة يف انتخ ااابت أعضاااء
برملاانت الكاانتوانت .غاري أن معاد املشااركة يف انتخااابت أعضااء برملااانت الكاانتوانت يتفااوت
إا حااد كبااري ماان كااانتون إا آخاار .فبينمااا ال يكاااد يشااارك يف االنتخاااابت ثل ا عاادد الناااخبع
املسااالع يف بعا الكااانتوانتي فقااد يتااااو معااد املشاااركة  60يف املائااة يف كااانتوانت أخاار .
وبصفة عامةي يكاون معاد املشااركة أعلاى عنادما تُطارح للتصاويت مساألة مثارية للااد  .ومعاد
املشاركة يف االنتخاابت الوطنية يف سويسرا أدىن ما يُسال يف أي بلد دميقراطي آخر .وقد يعز
للااه إا أسااباو عدياادة منهااا وتاارية عمليااات التصااويت الشااعبية بشااأن مسااائل حماددة أو ضاعف
األمي ااة ال اايت ت ااوا لالنتخ اااابت االحتادي ااة ابملقارن ااة م ااع بل اادان أخ اار  .وال يق ااوم النظ اام السياس ااي
السويسري على وجود فوارق بع أحزاو احلكومة وأحزاو املعارضة .واألحزاو الرئيساية مثلاة يف
احلكومة (توافق األحزاو يف اجمللل االحتادي).
 -84واملشاركة يف االستفتاءات الشاعبية بوجاو عاام أضاعف مان املشااركة يف انتخااابت اجمللال
الوطين .غري أن عة استثناءات وذه القاعدة عندما تستقطب املسألة املطروحة لالستفتاء إا حاد
مااا الناااخبع بقااوة .وابلتاااأي ت اراوح معااد املشاااركة منااذ عااام  1990بااع  28يف املائااة و 79يف
املائة .ومنذ عام 2000ي استقرت نسابة املشااركة يف االساتفتاءات الشاعبية شايئ ا مااي بال ارتفعات
بشكل طفيف ( 45يف املائة).

(ه) األحزاو املمثلة يف الاملان (احلالة يف عام )2015
 -85حاازو الوسااط الاادميقراطي هااو األكثاار متثاايالا إا حااد كبااري يف اجمللاال الااوطيني أو جملاال
الشااعبي حيا يشااغل  65مقعاادا .ويليااو احلاازو االشارتاكي حبصااة  43مقعااداي واحلازو اللياااأ
الراديكاااأ حبصااة  33مقعااداي واحلاازو الاادميقراطي املساايحي حبصااة  27مقعاادا .وهااذه األح ازاو
األربع ااة مثل ااة أيضا ا ا يف احلكوم ااةي أي يف اجملل اال االحت ااادي .واألحا ازاو الرئيس ااية غ ااري املمثل ااة يف
احلكوم ااة ه ااي ح اازو اخلض اار ( 11مقع اادا) وح ازاب الوس ااط اجلدي اادان  -ح اازو اخلض اار اللياالي ااع
وح ازو الاجوا ي اة الدميقراطي اة  -وحصااة كاال منهمااا  7مقاعااد .ولااد كاال حاازو ماان األح ازاو
اخلمسة األقل متثيالا مقعد أو مقعدان.
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 -86ويف جملل الكانتوانتي يشغل كل كانتون مقعاديني ابساتثناء أنصااف الكاانتوانت وهاي
أبناز آوساارودن وأبنااز إنارودن واب  -الريااف واب  -املدينااة ونيدفالاد وأوبفالاادي الاايت ال تشااغل
سااو مقعااد واحااد .واحلاازو اللياااأ الراديكاااأ واحلاازو الاادميقراطي املساايحي مااا احلازابن األكثاار
متث اايالا حبص ااة  13مقع اادا لك اال واح ااد منهما ااا .ويليهم ااا احل اازو االش ا ارتاكي حبص ااة  12مقعا اادا.
وال يشغل احتاد الوسط الدميقراطيي الذي يهيمن على جملل الشعبي سو  5مقاعد يف جملل
الكانتوانت .ولكل من حزو اخلضر وحزو الاجوا ية الدميقراطية مقعد واحاد .كماا يشاغل أح َاد
املقاعد انئب غري منتم إا أي حزو.
انتخاابت أعضاء جملل
الكانتوانت لعام 2015

انتخاابت أعضاء اجمللل الوطين
لعام 2015
األحزاو

عدد الوالايت

ابلنسبة املئوية

عدد الوالايت

ابلنسبة املئوية

احلزو الليااأ الراديكاأ

33

16,5

13

28,3

احلزو الدميقراطي املسيحي

27

13,5

13

28,3

احلزو االشرتاكي

43

21,5

12

26,1

احتاد الوسط الدميقراطي

65

32,5

5

10,9

حزو اخلضر الليااليع

7

3,5

0

0,0

حزو الاجوا ية الدميقراطية

7

3,5

1

2,2

حزو اخلضر

11

5,5

1

2,2

أحزاو أخر

7

3,5

1

2,2

200

100

46

100

اجملفوع

(و) السلطة القضائية :احملكمة االحتادية
 -87تصاادر احملكمااة االحتاديااة أحكاماا هنائيااة يف املنا عااات بااع املاواطنعي وبااع الكااانتوانتي
وبا ااع امل ا اواطنع والدولا ااةي وبا ااع االحتا اااد السويسا ااري والكا ااانتوانت .وما اان حي ا ا املبا اادأي يشا اامل
اختصاص ا ااها يي ا ااع اجمل ا اااالت القانوني ا ااة :القا ا ااانون املا ا اادين والقا ا ااانون اجلنا ا ااائيي والقا ا ااانون املتعل ا ااق
ابملالحقااات القضااائية وحاااالت اإلفااال ي والقااانون العااام والقااانون اإلداريي ملااا يف للااه القااانون
املتعلااق ابلضاامان االجتماااعي .كمااا تكفاال احملكمااة االحتاديااة علااى وجااو اخلصااو محايااة حقااوق
املواطنع الدستورية.
 -88وبوصف احملكمة االحتادية أعلى سلطة تنظار يف قارارات حمااكم الكاانتوانت احملالاة إليهااي
فمهنااا تساااهم يف توافااق خمتلااف ق اوانع الكااانتوانت مااع القااانون االحتااادي وكااذله يف تطبيااق هااذا
الق ااانون بش ااكل موح ااد .واحملكم ااة االحتادي ااة ملزم ااة بتطبي ااق الق ا اوانع االحتادي ااة والق ااانون ال اادوأ
(املادة  190من الدستور)(.)23
 -89وتت ااألف احملكم ااة االحتادي ااة م اان  38قاض ااي ا 12 :ام ا ارأة و 26رج ا االا يف الوق اات ال ا اراهن
(متو /يوليو  .)2016ويتكلم  3قضاة اللغة اإليطاليةي و 10اللغة الفرنسيةي و 25اللغاة األملانياة.
__________
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وابإلضافة إا للهي تضم  20قاضيا مناوابا تنتخبهم أيضا اجلمعية االحتادية .ويف الوقت الراهني
يتكلم  4منهم اللغة اإليطاليةي و 6اللغة الفرنسايةي و 10اللغاة األملانياة؛ و 9مانهم نسااء .ومياار
فها ا ام ابألس ا ااا أس ا اااتذة أو حم ا ااامون أو قض ا اااة يف
القض ا اااة املن ا اااوبون مه ا ااامهم بش ا ااكل اثن ا ااويُ .
الكااانتوانت .وبصاافة عامااةي ااري اسااتدعاؤهم ليحل اوا حماال قاااض مسااتبعد أو ماري أو يف حالااة
وج ااود ض ااغط يف عم اال احملكم ااة .وخ ااال اإلج اراءات ال اايت يش اااركون فيه اااي يتس اااوون يف احلق ااوق
والواجبات مع القضاة العاديع.
 -4ائنظفات غري احلكومية وائنظفات الدولية
 -90تض اام سويسا ارا منظم ااات غ ااري حكومي ااة عدي اادةي تعم اال ابألس ااا يف جم اااالت الت اادريبي
والعمل االجتماعيي واوارةي ومحاية البيئة وحقوق اإلنسان .وال حتتاا املنظماات غاري احلكومياة إا
ترخيص رمسيي ولكنها ضع ألحكام القانون املتعلق ابلرابطاتي اليت تتيح جماالا واساعا حلرياة الارأي
وتك ااوين اجلمعي ااات .وابلت اااأي فالرص ااد املس اابق للمنظم ااات يف ط ااور اإلنش اااء غ ااري وارد يف الق ااانون
السويسري .وخالف ا لذلهي ينص القانون املدين علاى إمكانياة حال رابطاة تساعى إا حتقياق أهاداف
غااري مشااروعة أو منافيااة لألخااالق .وتتلقااى منظمااات غااري حكوميااة عدياادة مساااعدات ماليااة ماان
الدولة ملوجب قوانع خاصة .وددد قانون اإلعاانت الشرو اإلطارية وذه املساعدات.
 -91ومنااذ أكثاار ماان  100ساانةي تستضاايف سويس ارا منظمااات دوليااة علااى أراضاايها .وحااث
اآلني أبرمت اتفاق مقر مع  25منظمة دولياة :يوجاد مقار  22منهاا يف جنيافي و 2يف بارن و1
يف اب  .وابإلضافة إا للاهي يوجاد يف سويسارا مقار ماا ينااهز  250منظماة غاري حكومياة لات
مركز استشاري لد األمم املتحدة.

اثلياً -اإلطار العام حلفاية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف -ال صديق عل ائعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 -1التفا ات الدولية العائية جملحسب ال سلسل الزمين)
االتفاقيات العاملية
1907

1921

حالة التصديق يف سويسرا

ص ا ا اادق عليه ا ا ااا يف  12أاير/م ا ا ااايو
اتفاقية الهاي
ُ 1910
 .1910س ا ا ااارية النف ا ا ااال من ا ا ااذ 11
متو /يولي ا ا ا ا ا ا ا ااو ( 1910املص ا ا ا ا ا ا ا اانف
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
515-0ي )div
صا ا ا ا ا ا اادق عليها ا ا ا ا ا ااا يف  20كا ا ا ا ا ا ااانون
االتفاقي ا ا ااة الدولي ا ا ااة لقم ا ا ااع االجت ا ا ااار ُ 1926
الثاين/ينا ا اااير  .1926سا ا ااارية النفا ا ااال
ابلنس ا ا اااء واألطف ا ا ااا ي املؤرخ ا ا ااة 30
من ا ا ا ا ا ا ا ا ااذ  1ش ا ا ا ا ا ا ا ا اابا /فااير 1926
أيلو /سبتما 1921
(املصاانف املنهاااي للقاوانع االحتاديااة
)33-311-0
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جوان ا ا ااب حم ا ا ااددة (التحفظ ا ا ااات واإلع ا ا ااالانت
والتقارير واإلجراءات االختيارية)
بصفة خاصةي االتفاقية املتعلقة ابحارتام قاوانع
وأع ا اراف احلا اارو الايا ااةي املؤرخا ااة  18تش ا ارين
األو /أكتا ا ا ااوبر ( 1907املصا ا ا اانف املنهاا ا ا ااي
للقوانع االحتادية )112-515-0
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االتفاقيات العاملية

حالة التصديق يف سويسرا

1926

صا ا ا ا ا ا ا اادق عليها ا ا ا ا ا ا ااا يف  1تش ا ا ا ا ا ا ا ارين
االتفاقي ا ااة اخلاص ا ااة ابل ا اارقي املؤرخ ا ااة ُ 1930
الث اااين/نوفما  .1930س ااارية النف ااال
 25أيلو /ساابتما ( 1926اتفاقيااة
منااذ  1تش ارين الثاااين/نوفما 1930
مناهضة الرق)
(املصاانف املنهاااي للقاوانع االحتاديااة
)37-311-0

1930

ص ا ا اادق عليه ا ا ااا يف  23أاير/م ا ا ااايو
اتفاقي ااة منظم ااة العم اال الدولي ااة رق اام ُ 1940
 .1940س ا ا ااارية النف ا ا ااال من ا ا ااذ 23
 29بشأن العمل اجلاي
أاير/م ا ا ا ا ا ا ا ااايو ( 1941املص ا ا ا ا ا ا ا اانف
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
)9-713-822-0

1948

ص ا ا اادق عليه ا ا ااا يف  6أيلو /س ا ا اابتما
اتفاقيااة منااع جرميااة اإلابدة اجلماعيااة ُ 2000
 .2000س ااارية النف ااال من ااذ  6ك ااانون
واملعاقب ا ااة عليه ا ااا (اتفاقي ا ااة مناهض ا ااة
األو /ديس ا ا ا ا ااما ( 2000املص ا ا ا ا اانف
اإلابدة اجلماعية)ي املؤرخة  9كانون
املنها ا ا ا ا ا ا ا ااي للقا ا ا ا ا ا ا ا اوانع االحتادي ا ا ا ا ا ا ا ااة
األو /ديسما 1948
)11-311-0

1948

صا اادق عليه ا ااا يف  25آلار/م ا ااار
اتفاقي ااة منظم ااة العم اال الدولي ااة رق اام ُ 1975
 .1975س ا ا ااارية النف ا ا ااال من ا ا ااذ 25
 87بش ا ااأن احلري ا ااة النقابي ا ااة ومحاي ا ااة
آلار/م ا ا ا ا ا ااار ( 1976املص ا ا ا ا ا اانف
حااق التنظاايمي املؤرخااة  9متو /يولي او
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
1948
)7-719-822-0

1949

صا اادق عليه ا ااا يف  31آلار/م ا ااار
اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة ُ 1950 12
 .1950س ا ا ااارية النف ا ا ااال من ا ا ااذ 21
آو/أغسطل 1949
تش ا ا ا ا ا ا ارين األو /أكت ا ا ا ا ا ا ااوبر 1950
(املصاانف املنهاااي للقاوانع االحتاديااة
12-518-0ي و23-518-0ي
و42-518-0ي و)51-518-0

1949

ةة ا
اتفاقي ةةر اال ةةاب اخا ةةا
واس ةةل دع رة ةةا ا ةةر ،املؤ خ ةةر 2
كانون ا وع/ريسمرب 1949

1949

صدق عليها يف  17آو/أغسطل
اتفاقي ااة منظم ااة العم اال الدولي ااة رق اام ُ 1999
 .1999س ا ا ااارية النف ا ا ااال من ا ا ااذ 17
 98بش ااأن تطبي ااق مب اااده احل ااق يف
آو/أغس ا ا ااطل ( 2000املص ا ا اانف
التنظيم واملفاوضة اجلماعيةي املؤرخاة
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
 1متو /يوليو 1949
)9-719-822-0

1951

ص ا ا ا ا ا اادق عليه ا ا ا ا ا ااا يف  21ك ا ا ا ا ا ااانون
االتفاقي ااة اخلاص ااة بوض ااع الالجئ ااع ُ 1955
الثاين/ينا ا اااير  .1955سا ا ااارية النفا ا ااال
(االتفاقيا ا ا ااة املتعلقا ا ا ااة ابلالجئا ا ا ااع)ي
من ا ا ا ا ا ا ااذ  21نيس ا ا ا ا ا ا ااان/أبريل 1955
املؤرخة  28متو /يوليو 1951
(املصاانف املنهاااي للقاوانع االحتاديااة
)30-142-0

24

جوان ا ا ااب حم ا ا ااددة (التحفظ ا ا ااات واإلع ا ا ااالانت
والتقارير واإلجراءات االختيارية)

مل يصدق عليها

يف عا ا ا ااام 1963ي سا ا ا ااحب الا ا ا ااتحفظ املتعلا ا ا ااق
ابلفقرات (1أ) و(1و) و 3من املادة 24
يف عا ا ااام 1972ي سا ا ااحب الا ا ااتحفظ املتعلا ا ااق
ابملادة 17
يف ع ااام 1980ي الس ااحب الكام اال لل ااتحفظ
املتعلق ابلفقرتع (1أ) و(1و) من املادة 24
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حالة التصديق يف سويسرا

1951

اتفاقي ااة منظم ااة العم اال الدولي ااة رق اام 1972
 100بش ا ا ا ا ااأن مس ا ا ا ا اااواة العم ا ا ا ا ااا
والعامالت يف األجر عن عمال لي
قيم ا ا ا ا ا ااة متس ا ا ا ا ا اااويةي املؤرخ ا ا ا ا ا ااة 29
حزيران/يونيو 1951

1954

االتفاقيااة املتعلقااة بوضااع األشااخا
ع ا ا ا ا اادميي اجلنس ا ا ا ا اايةي املؤرخ ا ا ا ا ااة 28
أيلو /سبتما 1954

1956

االتفاقي ا ااة التكميلي ا ااة إلبط ا ااا ال ا اارق 1964
وجتارة الرقياق واألعاراف واملمارساات
الشا ا ا ا ا ا ا اابيهة ابلا ا ا ا ا ا ا اارقي املؤرخا ا ا ا ا ا ا ااة 7
أيلو /سبتما 1956

1957

اتفاقي ااة منظم ااة العم اال الدولي ااة رق اام 1958
 105بش ااأن إلغ اااء العم اال اجل ااايي
املؤرخة  25حزيران/يونيو 1957

1958

اتفاقي ااة منظم ااة العم اال الدولي ااة رق اام 1961
 111بشااأن التمييااز يف االسااتخدام
واملهن ا ااةي املؤرخ ا ااة  25حزيران/يوني ا ااو
( 1958مع توصية)

1960

اتفاقيا ااة اليونسا ااكو بشا ااأن مكافحا ااة
التمييز يف جما التعليمي املؤرخاة 14
كانون األو /ديسما 1960
االتفاقيا ااة املتعلق ا ااة خبف ا ا ح ا اااالت
مل يصدق عليها
انعا ا ا ا ا اادام اجلنسا ا ا ا ا اايةي املؤرخا ا ا ا ا ااة 30
آو/أغسطل 1961
ص ا ا ا ا اادق عليه ا ا ا ا ااا يف  29تش ا ا ا ا ا ارين
االتفاقياة الدوليااة للقضااء علااى يياع ُ 1994
الثاين/نوفما  .1994ساارية النفاال
أش ااكا التميي ااز العنص ااريي املؤرخ ااة
من ا ا ااذ  29كا ا ا ااانون األو /ديسا ا ا ااما
 21كانون األو /ديسما 1965
( 1994املصنف املنهاي للقاوانع
االحتادية )104-0

1961
1965
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1972

جوان ا ا ااب حم ا ا ااددة (التحفظ ا ا ااات واإلع ا ا ااالانت
والتقارير واإلجراءات االختيارية)

ص ا ا ا ا اادق عليه ا ا ا ا ااا يف  25تش ا ا ا ا ا ارين
ُ
األو /أكت ا ا ا ا ا ااوبر  .1972س ا ا ا ا ا ااارية
النفا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال منا ا ا ا ا ا ا ا ا ااذ  25تش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارين
األو /أكت ا ا ا ااوبر ( 1973املص ا ا ا اانف
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
)0-720-822-0
صا ا ا ا اادق عليها ا ا ا ااا يف  3متو /يوليا ا ا ا ااو
ُ
 .1972س ا ا ا ااارية النف ا ا ا ااال من ا ا ا ااذ 1
تش ا ا ا ا ا ا ارين األو /أكت ا ا ا ا ا ا ااوبر 1972
(املص ا ا ا ا ا اانف املنها ا ا ا ا ا ااي للقا ا ا ا ا ا اوانع
االحتادية )40-142-0
ص ا ا اادق عليه ا ا ااا يف  28متو /يولي ا ا ااو
ُ
 .1964س ا ا ااارية النف ا ا ااال من ا ا ااذ 28
متو /يولي ا ا ا ا ا ا ا ااو ( 1964املص ا ا ا ا ا ا ا اانف
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
)371-311-0
ص ا ا اادق عليه ا ا ااا يف  18متو /يولي ا ا ااو
ُ
 .1958س ا ا ااارية النف ا ا ااال من ا ا ااذ 18
متو /يولي ا ا ا ا ا ا ا ااو ( 1959املص ا ا ا ا ا ا ا اانف
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
)5-720-822-0
ص ا ا اادق عليه ا ا ااا يف  13متو /يولي ا ا ااو
ُ
 .1961س ا ا ااارية النف ا ا ااال من ا ا ااذ 13
متو /يولي ا ا ا ا ا ا ا ااو ( 1962املص ا ا ا ا ا ا ا اانف
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
)1-721-822-0
مل يصدق عليها

يه اادف ال ااتحفظ عل ااى امل ااادة ( 4حظ اار يي ااع
أش ااكا الدعاي ااة والتنظيم ااات ال اايت تش اااع أي
ش ااكل م اان أش ااكا الكراهي ااة العنص ارية والتميي از
العنص ااري) إا محاي ااة حري ااة تك ااوين اجلمعي ااات.
وابلتاأي ال و املعاقبة على االنتمااء إا رابطاة
عنصرية
وتسااعى سويسارا إا االحتفااا حبريااة التصاارف
يف إط ااار الق ا اوانع املتعلق ااة ابلس ااماح ب اادخو
األجانا ااب ما اان خا ااال الا ااتحفظ علا ااى الفقا اارة
(1أ) من املادة 2
25
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1966

صا اادق عليا ااو يف  18حزيران/يونيا ااو
العه ا ا ااد ال ا ا اادوأ اخل ا ا ااا ابحلق ا ا ااوق ُ 1992
 .1992سا ا اااري النفا ا ااال منا ا ااذ 18
االقتص ا ااادية واالجتماعي ا ااة والثقافي ا ااة
أيلو /سا ا ا اابتما ( 1992املصا ا ا اانف
(العهااد االجتماااعي أو العهااد األو
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
ملنظمااة األماام املتحاادة)ي امل اؤرخ 16
)1-103-0
كانون األو /ديسما 1966
صا اادق عليا ااو يف  18حزيران/يونيا ااو
العه ا ا ااد ال ا ا اادوأ اخل ا ا ااا ابحلق ا ا ااوق ُ 1992
 .1992سا ا اااري النفا ا ااال منا ا ااذ 18
املدنيااة والسياسااية (العهااد املاادين أو
أيلو /سا ا ا اابتما ( 1992املصا ا ا اانف
العهااد الثاااين لألماام املتحاادة)ي املااؤرخ
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
 16كانون األو /ديسما 1966
)2-103-0

1966

الاوتوكو االختياري امللحق ابلعهد
الثاااين ملنظمااة األماام املتحاادةي امل اؤرخ
 16كا ااانون األو /ديسا ااما 1966
(إجراء البالغات الفردية)
ص ا ا ا اادق علي ا ا ا ااو يف  20أاير/م ا ا ا ااايو
الاوتوكو اخلاا بوضاع الالجئاعي ُ 1968
 .1968سا ا اااري النفا ا ااال منا ا ااذ 20
امل ا ا ا ا ااؤرخ  31ك ا ا ا ا ااانون الثاين/ين ا ا ا ا اااير
أاير/م ا ا ا ا ا ا ا ااايو ( 1968املص ا ا ا ا ا ا ا اانف
1967
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
)301-142-0

1966

1967

26

مل يصدق عليو

جوان ا ا ااب حم ا ا ااددة (التحفظ ا ا ااات واإلع ا ا ااالانت
والتقارير واإلجراءات االختيارية)
يف حزيران/يونيااو 2003ي اعرتفاات سويساراي ماان
خااال إعالهنااا قبااو املااادة ( 14الساااري النفااال
من ا ااذ  19حزيران/يوني ا ااو )2003ي ابختص ا ااا
اللانة ابلنظر يف البالغات املقدمة من األفراد أو
اجلماعات

جر سحب التحفظ على الفقارة (2و) مان
امل ا ااادة 10ي بش ا ااأن الفص ا اال ب ا ااع األح ا ااداات
والبالغع خال فرتة احلبل االحتياطي
حتف ااظ عل ااى الفق اارة  1م اان امل ااادة  12املتعلق اة
حب ا ا اق الشا ا ااخص يف حريا ا ااة التنقا ا اال ويف حريا ا ااة
اختيار مكان إقامتو (غري مكفو لألجانب)
جر ي يف عام 2007ي سحب التحفظ علاى
الفقا ا ا اارة  5ما ا ا اان املا ا ا ااادة 14ي املتعلقا ا ا ااة حب ا ا ا اق
الشا ااخص يف اللاا ااوء إا حمكما ااة أعلا ااى كا ااي
تعيد النظر يف قرار إدانتو جنائي ا
حتفظ على املادة 20ي املتعلقة ابلتدابري الرامياة
إا حظر الدعاية للحرو
حتف ااظ عل ااى امل ااادة (25و)ي املتعلق ااة ابحل ااق يف
التص ا ا ا ااويت الس ا ا ا ااري (غ ا ا ا ااري مكف ا ا ا ااو خ ا ا ا ااال
االنتخا ا ا ا اااابت يف إطا ا ا ا ااار يعيا ا ا ا ااات امل ا ا ا ا اواطنع
ئLandsgemeindenئ أو يف اجلمعيات البلدية).
حتفااظ عل ااى امل ااادة  26املتعلقااة ابملس اااواة ب اع
اجلمي ااع أم ااام الق ااانون وحبظ اار أي متيي ااز :فق ااد
قيدت سويسراي بسبب أوجو عادم املسااواة يف
املعامل ا ااة القانوني ا ااة ال ا اايت مت ا اال بعا ا ا النس ا اااء
واألجان ا ا اابي نط ا ا اااق احلظ ا ا اار الع ا ا ااام للتميي ا ا ااز
املنص ااو علي ااو يف ه ااذه امل ااادة ليقتص اار عل ااى
حقوق اإلنسان املكفولة يف العهد الثاين
يا اانظم الاوتوكا ااو االختيا اااري امللحا ااق ابلعها ااد
الث اااين ملنظم ااة األم اام املتح اادة احل ااق يف تقا ادمي
البالغا ااات الفرديا ااة .مل تصا اادق سويس ا ارا علا ااى
هذا الاوتوكو االختياري األو
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1973
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1979

1984
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جوان ا ا ااب حم ا ا ااددة (التحفظ ا ا ااات واإلع ا ا ااالانت
والتقارير واإلجراءات االختيارية)

صا اادق عليا ااو يف  16حزيران/يونيا ااو
الاوتوكااو االختياااري الثاااين امللحااق ُ 1994
 .1994سا ا اااري النفا ا ااال منا ا ااذ 16
ابلعهااد الثاااين ملنظمااة األماام املتح ادة
كا ا ا ا ا ااانون األو /ديسا ا ا ا ا ااما 1994
(إلغاااء عقوبااة اإلعاادام)ي املااؤرخ 15
(املص ا ا ا ا ا اانف املنها ا ا ا ا ا ااي للقا ا ا ا ا ا اوانع
كانون األو /ديسما 1989
االحتادية )22-103-0
مل يوقع عليها
اختفاقيةةر ا يو يةةر مع ة ن قم ة جابميةةر
ا فصل ا عنصةاب وععاقةةر عابتيةي،ةا،
املؤ خة ة ةةر  30تع ة ة ةابيين ا فة ة ةةا /نو مرب
1973
ص ا ا اادق عليه ا ا ااا يف  17ش ا ا اابا /فااير
الاوتوكا ااوالت اإلضا ااافية التفاقيا ااات ُ 1982
 .1982س ا ا ا ا ااارية النف ا ا ا ا ااال من ا ا ا ا ااذ 17
جنيا ا ااف لعا ا ااام 1949ي املؤرخا ا ااة 8
آو/أغس ا ا ا ا ااطل ( 1982املص ا ا ا ا اانف
حزيران/يونيو 1977
املنها ا ا ا ا ا ا ا ااي للقا ا ا ا ا ا ا ا اوانع االحتادي ا ا ا ا ا ا ا ااة
 521-518-0و)522-518-0
صا اادق عليه ا ااا يف  23آلار/م ا ااار
اتفاقيااة القضاااء علااى ييااع أشااكا ُ 1997
 .1997س ا ا ااارية النف ا ا ااال من ا ا ااذ 26
التميي ا ا ااز ض ا ا ااد امل ا ا ارأةي املؤرخ ا ا ااة 18
نيس ا ا ا ا ااان/أبريل ( 1997املص ا ا ا ا اانف
كانون األو /ديسما 1979
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
)108-0

جاار يف عااام  2004سااحب الااتحفظ علااى
املادة (7و) (احلاق يف مارساة يياع الوظاائف
العاما ااةي علا ااى قا اادم املسا اااواة) (كا ااان القا ااانون
العسكري السويساري دظار علاى املارأة مارساة
مهااام تتطلااب اشااتباك ا مساالح ا يتااااو نطاااق
الدفا عن النفل)
جاار يف عااام  2013سااحب الااتحفظ علااى
الفقاارة  ) (1ماان املااادة 16ي املتعلقااة ابملساااواة
يف احلق ا ااوق ب ا ااع ال ا اازوجع خبص ا ااو اختي ا ااار
االسا ا اام العا ا ااائلي (املا ا ااادة  160ما ا اان القا ا ااانون
املدين)
حتفااظ علااى الفقاارة  2ماان املااادة ( 15األهليااة
القانونيااة املماثلااة ألهليااة الرجاال) وعلااى الفقاارة
(1ح) من املادة ( 16املساواة يف احلقوق باع
الزوجع فيماا يتعلاق مللكياة وحياا ة املمتلكاات
واإلشراف عليها وإدارهتا والتمتع ا والتصرف
فيها ااا) ألنا ااوي ابلنظا اار إا األحكا ااام االنتقالي ا ااة
املختلف ا ا ااة لنظ ا ا ااام ال ا ا اازوااي أُتيح ا ا اات ل ا ا ااأل واا
املت ا اازوجع ملوج ا ااب الق ا ااانون الق ا اادميي خ ا ااال
عمليا ااة مراجعا ااة قا ااانون الا اازواا لعا ااام 1984ي
إمكاني ا ااة احلف ا ااا عل ا ااى نظ ا ااام واجه ا اام وفق ا ا ا
للقانون القدمي
صا ا ا ا ا ا اادق عليها ا ا ا ا ا ااا يف  2كا ا ا ا ا ا ااانون تع ا اارتف سويسا ا ارا ابختص ا ااا جلن ا ااة مناهض ا ااة
اتفاقيااة مناهضااة التعااذيب وغااريه ماان ُ 1986
األو /ديس ا ا ا ا ااما  .1986س ا ا ا ا ااارية التع ا ا ااذيبي وفق ا ا ا اا للم ا ا ااادتع  21و 22ما ا ا اان
ضااروو املعاملااة أو العقوبااة القاسااية
أو الالإنس ا ااانية أو املهين ا ااةي املؤرخا ا ااة
النف ا ا ا ا ااال من ا ا ا ا ااذ  26حزيران/يوني ا ا ا ا ااو االتفاقية
( 1987املصنف املنهاي للقاوانع
 10كانون األو /ديسما 1984
االحتادية )105-0
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حالة التصديق يف سويسرا

1989

ص اادق عليه ااا يف  24ش اابا /فااير
اتفاقيااة حقااوق الطفاالي املؤرخااة ُ 1997 20
 .1997س ا ا ااارية النف ا ا ااال من ا ا ااذ 26
تشرين الثاين/نوفما 1989
آلار/م ا ا ا ا ا ااار ( 1997املص ا ا ا ا ا اانف
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
)107-0

1989

صا اادق عليا ااو يف  18حزيران/يونيا ااو
الاوتوكااو االختياااري الثاااين امللحااق ُ 1992
 .1992سا ا اااري النفا ا ااال منا ا ااذ 18
ابلعها ا ااد الا ا اادوأ اخلا ا ااا ابحلقا ا ااوق
أيلو /سا ا ا اابتما ( 1992املصا ا ا اانف
املدنية والسياسيةي اواادف إا إلغااء
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
عقوب ااة اإلع اادامي امل ااؤرخ  15ك ااانون
)22-103-0
األو /ديسما 1989

28

جوان ا ا ااب حم ا ا ااددة (التحفظ ا ا ااات واإلع ا ا ااالانت
والتقارير واإلجراءات االختيارية)
جاار يف عااام  2004سااحب الااتحفظ علااى
امل ااادة  5املتعل ااق ابلق ااانون السويس ااري بش ااأن
السلطة األبوية
منذ بادء نفاال التعاديالت املدخلاة علاى قاانون
اجلنسا ا اايةي ا ا ااو لألطفا ا ااا عا ا اادميي اجلنسا ا ااية
املقيما ااع يف سويس ا ارا منا ااذ  5س ا اانوات تقا اادمي
طلب للتانل امليسار بغا النظار عان مكاان
والدهتاام .وتسااىن ابلتاااأ سااحب الااتحفظ علااى
املادة  7يف عام 2007
حتفااظ علااى الفقاارة  1ماان املااادة 10ي املتعلقااة
بلاام اال األساارة (ال ُ يااز القااانون السويسااري
املتعلااق ابألجانااب مل اال األساارة للاماعااات
وفئات معينة من األجانب)
حتف ااظ عل ااى امل ااادة (37ا)ي املتعلق ااة بش اارو
ساالب احلريااة (الفصاال بااع القاصاارين والبااالغع
غري مكفو يف ييع احلاالت)
ب اادأ يف ع ااام  2004س اراين س ااحب ال ااتحفظ
علااى الفقاارة الفرعيااة و( )6ماان الفقاارة  2م ان
املا ااادة 40ي املتعلقا ااة بضا اامان احلصا ااو علا ااى
مساعدة مرتجم شفوي جماانا
جاار يف عااام  2007سااحب الااتحفظ علااى
الفقاارة الفرعيااة و( )5ماان الفقاارة  2ماان املاادة
40ي املتعلق ا ااة حب ا اق الش ا ااخص يف اللا ا ااوء إا
حمكمااة أعلااى كااي تعيااد النظاار يف ق ارار إدانتااو
جنائيا
حتفا ااظ علا ااى الفقا اارة الفرعيا ااة و( 2و )3ما اان
الفق اارة  2م اان امل ااادة 40ي (ع اادم وج ااود ح ااق
غري مشرو يف احلصو على املساعدة وعادم
الفصا اال با ااع سا االطة التحقيا ااق والسا االطة الا اايت
تصاادر احلكاام) .إن هااذا الفصاال يتعااارض مااع
التقالي ا ا ااد القانوني ا ا ااة السويسا ا ا اريةي ألن معظا ا ا ام
الك ا ااانتوانت يا ا ار أن ا ااو م ا اان مص ا االحة الطف ا اال
الفض ا ا االى أن ُميث ا ا اال الش ا ا ااخص لات ا ا ااو س ا ا االطة
التحقيا ااق يف القضا ااية وسا االطة إصا اادار احلكا اام
فيها .وقد ال يتسىن سحب هذا التحفظ
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حالة التصديق يف سويسرا

1990

االتفاقيا ا ااة الدوليا ا ااة حلمايا ا ااة حقا ا ااوق
يي ا ا ااع العما ا ا ااا امله ا ا اااجرين وأف ا ا ا اراد
أسا ا ا ا ا ا اارهمي املؤرخا ا ا ا ا ا ااة  18كا ا ا ا ا ا ااانون
األو /ديسما 1990
صا اادق عليه ا ااا يف  24آلار/م ا ااار
اتفاقي ا ا ااة حظ ا ا اار اس ا ا ااتعما و ا ا ا ازين ُ 1998
 .1998دخلاات حيااز النفااال يف 1
وإنتاا ونقال األلغاام املضاادة لألفاراد
آلار/م ا ا ا ا ا ااار ( 1999املص ا ا ا ا ا اانف
وت اادمري تل ااه األلغ ااامي املؤرخ ااة 18
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
أيلو /سبتما 1997
)092-515-0
ص ا ا ا ا ا اادق علي ا ا ا ا ا ااو يف  12تشا ا ا ا ا ا ارين
نظ ا ااام روم ا ااا األساس ا ااي للمحكم ا ااة ُ 2001
األو /أكتااوبر  .2001دخاال حيااز
اجلنائي ا ا ا ا ا ااة الدولي ا ا ا ا ا ااةي املا ا ا ا ا ا ااؤرخ 17
النف ا ا ا ا ااال يف  1متو /يولي ا ا ا ا ااو 2002
متو /يوليو 1998
(املص ا ا ا ا ا اانف املنها ا ا ا ا ا ااي للقا ا ا ا ا ا اوانع
االحتادية )1-312-0

1999

الاوتوك ا ا ا ااو االختي ا ا ا اااري التفاقي ا ا ا ااة 2008
القضاااء علااى ييااع أشااكا التمييااز
ضااد امل ارأة (إج اراء تق اادمي البالغ ااات
الفرديا ا ا ا ا ا ا ااة)ي املا ا ا ا ا ا ا ااؤرخ  6تش ا ا ا ا ا ا ا ارين
األو /أكتوبر 1999
االتفاقي ا ااة رق ا اام  182بش ا ااأن حظ ا اار 2000
أسا ا ا ا اوأ أش ا ا ا ااكا عم ا ا ا اال األطف ا ا ا ااا
واإلج اراءات الفوريااة للقضاااء عليهاااي
املؤرخة  17حزيران/يونيو 1999

2000

اتفاقي ا ا ااة األم ا ا اام املتح ا ا اادة ملكافح ا ا ااة 2006
اجلرمي ا ا ا ا ااة املنظم ا ا ا ا ااة ع ا ا ا ا ااا الوطني ا ا ا ا ااة
وبروتوكوالهتااا اإلضااافيةي املؤرخااة 15
تشرين الثاين/نوفما 2000

2000

الاوتوك ا ا ا ااو االختي ا ا ا اااري التفاقي ا ا ا ااة 2002
حق ا ا ا ااوق الطف ا ا ا اال بش ا ا ا ااأن اشا ا ا ا ارتاك
األطف ا ا ااا يف املنا ع ا ا ااات املس ا ا االحةي
املؤرخ  25أاير/مايو 2000

2000

الاوتوك ا ا ا ا ااو االختي ا ا ا ا اااري امللح ا ا ا ا ااق 2006
ابتفاقيااة حقااوق الطفاالي بشااأن بيااع
األطف ا ا ااا واس ا ا ااتغال األطف ا ا ااا يف
البغ ا اااء ويف املا ا اواد اإلابحي ا ااةي امل ا ااؤرخ
 25أاير/مايو 2000

ص اادق علي ااو يف  29أيلو /س اابتما
ُ
 .2008سا ا اااري النفا ا ااال منا ا ااذ 29
كا ا ا ا ا ااانون األو /ديسا ا ا ا ا ااما 2008
(املص ا ا ا ا ا اانف املنها ا ا ا ا ا ااي للقا ا ا ا ا ا اوانع
االحتادية )1-108-0
صا ا ا ا اادق عليها ا ا ا ااا يف  9أاير/ما ا ا ا ااايو
ُ
 .2000س ا ا ااارية النف ا ا ااال من ا ا ااذ 28
حزيران/يونيا ا ا ا ااو ( 2001املصا ا ا ا اانف
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
)2-728-822-0
ص ا ا ا ا اادق عليه ا ا ا ا ااا يف  27تش ا ا ا ا ا ارين
ُ
األو /أكتا ا ا ا ااوبر  .2006دخل ا ا ا ا اات
حي ا ا ا ا ا ا ااز النف ا ا ا ا ا ا ااال يف  26تش ا ا ا ا ا ا ارين
الثا ا ا ا اااين/نوفما ( 2006املصا ا ا ا اانف
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
)54-311-0
صا اادق عليا ااو يف  26حزيران/يونيا ااو
ُ
 .2002سا ا اااري النفا ا ااال منا ا ااذ 26
متو /يولي ا ا ا ا ا ا ا ااو ( 2002املص ا ا ا ا ا ا ا اانف
املنهاا ا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ا ااة
)1-107-0
ص اادق علي ااو يف  19أيلو /س اابتما
ُ
 .2006سا ا اااري النفا ا ااال منا ا ااذ 19
تش ا ا ا ا ا ا ارين األو /أكت ا ا ا ا ا ا ااوبر 2006
(املص ا ا ا ا ا اانف املنها ا ا ا ا ا ااي للقا ا ا ا ا ا اوانع
االحتادية )2-107-0

1997

1998

1999

جوان ا ا ااب حم ا ا ااددة (التحفظ ا ا ااات واإلع ا ا ااالانت
والتقارير واإلجراءات االختيارية)

مل يوقع عليها
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وفقا للفقرة  1من املاادة  103مان نظاام روماا
األساس ااي للمحكم ااة اجلنائي ااة الدولي ااةي تعل ا ان
سويس ارا اسااتعدادها لتنفيااذ أحكااام العقااوابت
الس ااالبة للحري ااة ال اايت تص اادرها احملكم ااة عل ا اى
امل ا ا اواطنع السويس ا ا اريع أو علا ا ااى األشا ا ااخا
الذين يقيمون بصفة اعتيادية يف سويسرا
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2002

2006

2006

2006

2008

2011

حالة التصديق يف سويسرا

ص اادق علي ااو يف  24أيلو /س اابتما
الاوتوك ا ا ا ااو االختي ا ا ا اااري التفاقي ا ا ا ااة ُ 2009
 .2009سا ا اااري النفا ا ااال منا ا ااذ 24
مناهضة التعذيب وغريه من ضاروو
تش ا ا ا ا ا ا ارين األو /أكت ا ا ا ا ا ا ااوبر 2009
املعاملا ا ا ا ااة أو العقوبا ا ا ا ااة القاسا ا ا ا ااية أو
(املص ا ا ا ا ا اانف املنها ا ا ا ا ا ااي للقا ا ا ا ا ا اوانع
الالإنس ا ااانية أو املهين ا ااةي امل ا ااؤرخ 18
االحتادية )1-105-0
كانون األو /ديسما 2002
ص ا اادق عليه ا ااا يف  15نيس ا ااان/أبريل
اتفاقي ا ا ااة حق ا ا ااوق األش ا ا ااخا لوي ُ 2014
 .2014س ا ا ا ااارية النف ا ا ا ااال من ا ا ا ااذ 15
اإلعاق ا ا ا ا ا ااةي املؤرخ ا ا ا ا ا ااة  13ك ا ا ا ا ا ااانون
أاير/مايو ( 2014املصانف املنهااي
األو /ديسما 2006
للقوانع االحتادية )109-0
الاوتوك ا ا ا ااو االختي ا ا ا اااري التفاقي ا ا ا ااة
مل يصدق عليو
حق ا ااوق األش ا ااخا لوي اإلعاق ا ااةي
املا ا ااؤرخ  13كا ا ااانون األو /ديسا ا ااما
2006
ُوقا ااع عليها ااا يف  19كا ااانون الثا اااين/
االتفاقيا ا ا ااة الدوليا ا ا ااة حلمايا ا ا ااة ييا ا ا ااع
ين ا اااير 2011ي وعمليا ا ااة التصا ا ااديق
األشااخا ماان االختفاااء القسااريي
عليها قيد اإلعداد
املؤرخا ااة  20كا ااانون األو /ديسا ااما
2006
الاوتوكو االختياري امللحق ابلعهد
مل يوقع عليو
الاادوأ اخلااا ابحلقااوق االقتصااادية
واالجتماعيا ااة والثقافيا ااةي املا ااؤرخ 10
كانون األو /ديسما 2008
مل يوقع عليوي وعملياة التصاديق قياد
الاوتوك ا ا ا ااو االختي ا ا ا اااري التفاقي ا ا ا ااة
اإلعداد
حقااوق الطفاال املتعلااق إبجاراء تقاادمي
البالغ ا ا ا ا اااتي امل ا ا ا ا ااؤرخ  19ك ا ا ا ا ااانون
األو /ديسما 2011

جوان ا ا ااب حم ا ا ااددة (التحفظ ا ا ااات واإلع ا ا ااالانت
والتقارير واإلجراءات االختيارية)

يف  18كانون األو /ديساما 2015ي اعتماد
جملسا الاملاان االحتاادي قارار اجمللال االحتاادي
بشأن التصديق على هذه االتفاقية
تكم ا اان نقط ا ااة اخل ا ااالف الرئيس ا ااية يف املس ا ااألة
األساس ااية املتعلق ااة إبمكاني ااة االحتا اااا أم ااام
القضا ا اااء ابحلقا ا ااوق االقتصا ا ااادية واالجتماعيا ا ااة
والثقافية

 -2التفا يات اإل ليفية ائ علقة حبقوق اإلنسان جملحسب ال سلسل الزمين)
االتفاقيات على الصعيد األوروي

حالة التصديق يف سويسرا

1950

اتفاقي ا ا ااة محاي ا ا ااة حق ا ا ااوق اإلنس ا ا ااان
واحل ا ا ا ارايت األساس ا ا ا ااية (االتفاقي ا ا ا ااة
األوروبية حلقوق اإلنساان)ي املؤرخاة
 4تشرين الثاين/نوفما 1950

ص ا ا ا ا اادق عليه ا ا ا ا ااا يف  28تشا ا ا ا ا ارين
ُ 1974
الثاااين/نوفما  .1974سااارية النفااال
من ا ا ا ااذ  28تش ا ا ا ا ارين الث ا ا ا اااين/نوفما
( 1974املصنف املنهااي للقاوانع
االحتادية )101-0

1952

الاوتوكا ا ا ا ااو اإلضا ا ا ا ااايف لالتفاقيا ا ا ا ااة
األوروبي ااة حلق ااوق اإلنس ااان (محاي ااة
امللكي ااةي واحل ااق يف التعل اايمي والتا ازام
الاادو األط اراف بتنظاايم انتخاااابت
حاارة ابالق ارتا السااري)ي املااؤرخ 20
آلار /مار 1952

ُوق ا ا ا ا ااع علي ا ا ا ا ااو يف  19أاير/م ا ا ا ا ااايو
1976

30

جوانا ا ا ااب حما ا ا ااددة (التحفظا ا ا ااات واإلعا ا ا ااالانت
والتقارير واإلجراءات االختيارية)
س ا ا ااحبت سويس ا ا ا ارا يف ع ا ا ااام  2000حتفظاهت ا ا ااا
وإعالانهتا ا ااا التفس ا ا اريية بشا ا ااأن املا ا ااادة ( 6الق ا ا ارار
االحتادي املؤرخ  8آلار/مار 2000ي املصانف
الرمسي للقوانع االحتادية )1142 2002
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االتفاقيات على الصعيد األوروي
1961

امليثاق االجتماعي األورويي املاؤرخ
 18تشرين األو /أكتوبر 1961
الاوتوكااو رق اام  4امللحااق ابالتفاقي ااة
األوروبي ا ااة حلق ا ااوق اإلنس ا ااان (حظ ا اار
السان بسبب الديني وحرية اختياار
الش ا ا ااخص ملك ا ا ااان اإلقام ا ا ااة وحري ا ا ااة
مغادرت ا ااو ألي بل ا اادي مل ا ااا في ا ااو بل ا اادهي
وحظا ا اار عمليا ا ااات الطا ا اارد اجلما ا اااعي
لألجان ا ا ا ااب)ي امل ا ا ا ااؤرخ  16أيل ا ا ا ااو /
سبتما 1963
اتفاقيا ااة محايا ااة األف ا اراد فيما ااا يتعل ا اق
ابملعاجل ا ا ا ا ا ا ا ااة اآللي ا ا ا ا ا ا ا ااة للبي ا ا ا ا ا ا ا اااانت
الشخص ا ا اايةي املؤرخ ا ا ااة  28ك ا ا ااانون
الثاين/يناير 1981

1983

الاوتوكو رقم  6امللحاق ابالتفاقياة
األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان واملتعل اق
إبلغاااء عقوبااة اإلعاادامي املااؤرخ 28
نيسان/أبريل 1983

1984

الاوتوكااو رق اام  7امللحااق ابالتفاقي ااة
األوروبي ا ا ا ا ا ا ا ااة حلق ا ا ا ا ا ا ا ااوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ا ااان
(الضااماانت اإلجرائيااة يف حااا طاارد
األجان ا اابي واحل ا ااق يف ع ا اادم اإلدان ا ااة
مرتع يف القضية لاهتاي واملسااواة باع
الا ا ا ا ا اازوجع)ي املا ا ا ا ا ااؤرخ  22تش ا ا ا ا ا ارين
الثاين/نوفما 1984

1987

االتفاقيا ااة األوروبيا ااة ملنا ااع التعا ااذيب
واملعامل ااة أو العقوب ااة الالإنس ااانية أو
املهينااة (االتفاقيااة األوروبيااة ملناهضااة
التع ا ا ااذيب)ي املؤرخ ا ا ااة  26تشا ا ا ارين
الثاين/نوفما 1987
الاوتوك ا ا ا ا ااو اإلض ا ا ا ا ااايف للميث ا ا ا ا اااق
االجتماااعي األوروي (املساااواة بااع
املرأة والرجل يف احلياة املهنيةي وحق
العما ا ا ا ا ا ا ااا يف احلصا ا ا ا ا ا ا ااو علا ا ا ا ا ا ا ااى
املعلوما ا ا ا اااتي وحا ا ا ا ااق األشا ا ا ا ااخا
املسا اانع يف احلمايا ااة االجتماعيا ااة)ي
املؤرخ  5أاير/مايو 1988

1963

1981

1988
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جوانا ا ا ااب حما ا ا ااددة (التحفظا ا ا ااات واإلعا ا ا ااالانت
والتقارير واإلجراءات االختيارية)

ُوقع عليو يف  6أاير/مايو 1976
مل يوقع عليو

صا ا ا ا ا اادق عليه ا ا ا ا ا ااا يف  2تش ا ا ا ا ا ارين
ُ 1997
األو /أكت ا ا ا ا ااوبر  .1997س ا ا ا ا ااارية
النفا ا ا ا ا ااال منا ا ا ا ا ااذ  1شا ا ا ا ا اابا /فااير
( 1998املص ا ا ا ا ا ا ا اانف املنها ا ا ا ا ا ا ا ااي
للقوانع االحتادية )1-235-0
ص ا ا ا ا اادق علي ا ا ا ا ااو يف  13تشا ا ا ا ا ارين
ُ 1987
األو /أكتا ا ا ا ااوبر  .1987سا ا ا ا اااري
النفال مناذ  1تشارين الثااين/نوفما
( 1987املص ا ا ا ا ا ا ا اانف املنها ا ا ا ا ا ا ا ااي
للقوانع االحتادية )06-101-0
ص اادق علي ااو يف  24ش اابا /فااير
ُ 1988
 .1988س ا ا اااري النف ا ا ااال من ا ا ااذ 1
تشا ا ا ا ا ا ارين الث ا ا ا ا ا اااين/نوفما 1988
(املص ا ا ا ا اانف املنها ا ا ا ا ااي للقا ا ا ا ا اوانع
االحتادية )07-101-0

صا ا ا ا ا اادق عليه ا ا ا ا ا ااا يف  7تش ا ا ا ا ا ارين
ُ 1988
األو /أكت ا ا ا ا ااوبر  .1988س ا ا ا ا ااارية
النفا ا ا ا ا ااال منا ا ا ا ا ااذ  1شا ا ا ا ا اابا /فااير
( 1989املص ا ا ا ا ا ا ا اانف املنها ا ا ا ا ا ا ا ااي
للقوانع االحتادية )106-0
مل يوقع عليو

حتف ااظ عل ااى امل ااادة  1بش ااأن إعط اااء األس اابقية
لق ارار اجمللاال االحتااادي يف حالااة وجااود هتديااد
لألمن الداخلي أو اخلارجي
حتف ا ااظ عل ا ااى امل ا ااادة  5بش ا ااأن امل ا ااادة  160م ا اان
القانون املدين واملادة (8أ) مان البااو األخاري مان
القا ااانون املا اادين (االسا اام العا ااائلي)ي وامل ا اواد 161
و )1(134و )1(149من القانون املدين واملاادة
(8و) ما اان البا اااو األخا ااري ما اان القا ااانون املا اادين
(اكتساو حق االنتمااء) وكاذله املاواد  9و(9أ)
و(9ا) و(9د) و(9ه) و 10و(10أ) م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان
الباو األخري من القاانون املادين (أحكاام القاانون
االنتقاأ املتعلقة بنظام الزواا)
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1992

امليثاق األوروي للغات اإلقليمياة أو
لغ ااات األقلي اااتي امل ااؤرخ  5تش ارين
الثاين/نوفما 1992

صا ا ا ا ا اادق عليا ا ا ا ا ااو يف  23كا ا ا ا ا ااانون
ُ 1997
األو /ديس ا ا ااما  .1997س ا ا اااري
النفا ا ا ا ا ااال منا ا ا ا ا ااذ  1نسا ا ا ا ا اايان/أبريل
( 1998املص ا ا ا ا ا ا ا اانف املنها ا ا ا ا ا ا ا ااي
للقوانع االحتادية )2-441-0

1993

الاوتوكا ااوالن رقا اام  1و 2امللحقا ااان
ابالتفاقي ااة األوروبي ااة ملن ااع التع ااذيب
واملعامل ااة أو العقوب ااة الالإنس ااانية أو
املهين ا ا ا ا ا ااةي املؤرخ ا ا ا ا ا ااان  4تشا ا ا ا ا ا ارين
الثاين/نوفما 1993

ص ا اادق عليهم ا ااا يف  9آلار/م ا ااار
ُ 1994
 .1994ساااراي النفااال منااذ  1آلار/
م ااار ( 2002املص اانف املنها ااي
للقوانع االحتادية )106-0

1995

االتفاقيااة اإلطاريااة حلمايااة األقليااات
القومي ا ااةي املؤرخ ا ااة  1ش ا اابا /فااير
1995

ص ا ا ا اادق عليه ا ا ا ااا يف  21تش ا ا ا ا ارين
ُ 1998
األو /أكت ا ا ا ا ااوبر  .1998س ا ا ا ا ااارية
النفا ا ا ا ا ااال منا ا ا ا ا ااذ  1شا ا ا ا ا اابا /فااير
( 1999املص ا ا ا ا ا ا ا اانف املنها ا ا ا ا ا ا ا ااي
للقوانع االحتادية )1-441-0

1996

االتفاقيااة األوروبيااة املتعلقااة ملمارسااة
حقااوق الطفاالي املؤرخااة  25كااانون
الثاين/يناير 1996

1996

االتف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااق األوروي املتعل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااق
ابألشخا املشاركع يف إجاراءات
احملكمااة األوروبيااة حلقااوق اإلنساااني
املؤرخ  5آلار/مار 1996

1996

امليثاق االجتماعي األوروي املنقحي
املؤرخ  3آلار/مار 1996

مل يوقع عليو

1997

االتفاقيااة األوروبيااة بشااأن اجلنساايةي
املؤرخ ا ا ااة  6تشا ا ا ارين الث ا ا اااين/نوفما
1997

مل يوقع عليها

1997

االتفاقي ااة األوروبي ااة املتعلق ااة حبق ااوق
اإلنسان والطب األحياائيي املؤرخاة
 4نيسان/أبريل 1997
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جوانا ا ا ااب حما ا ا ااددة (التحفظا ا ا ااات واإلعا ا ا ااالانت
والتقارير واإلجراءات االختيارية)

تعلاان سويس ارا أن األقليااات القوميااة يف سويس اراي
ابملعاىن الاوارد يف هااذه االتفاقياة اإلطارياةي تتشااكل
من ياعات األشخا الاذين يقال عاددهم عان
بقية ساكان البلاد أو الكاانتوني ودملاون اجلنساية
السويسريةي ودافظون علاى رواباط قدمياة وراساخة
ودائم ااة م ااع سويسا اراي ول ااديهم الرغب ااة يف احلفا اا
كاماعا ااة علا ااى ما ااا يشا ااكل ها ااويتهم املشا اارتكةي
وال سيما ثقافتهم أو تقاليدهم أو دينهم أو لغتهم
تعلاان سويس ارا أنااو ااري تطبيااق أحكااام االتفاقيااة
اإلطاريااة الاايت تاانظم اسااتخدام اللغااة يف العالقااات
با ااع األف ا اراد والسا االطات اإلداريا ااةي دون املس ا اا
ابملباااده الاايت يراعيهااا كاال ماان االحتاااد السويسااري
والكانتوانت لد حتديد اللغات الرمسية

مل يوقع عليها
صدق عليو يف  27آو/أغسطل
ُ 1998
 .1998س ا ا اااري النف ا ا ااال من ا ا ااذ 1
كا ا ا ا ااانون الثا ا ا ا اااين /ينا ا ا ا اااير 1999
(املص ا ا ا ا اانف املنها ا ا ا ا ااي للقا ا ا ا ا اوانع
االحتادية )3-101-0

ال تنطباق أحكااام الفقاارة (2أ) مان املااادة  4ماان
ه ا ا ااذا االتف ا ا اااق عل ا ا ااى املا ا ا اواطنع السويسا ا ا اريع
املالحقا ا ا ااع أو املا ا ا اادانع يف سويس ا ا ا ارا بسا ا ا اابب
ارتكاااو جرميااة خطاارية متاال الدولااة أو الاادفا
الوطين أو القوة الدفاعية للبلد

ص ا اادق عليه ا ااا يف  24متو /يولي ا ااو
ُ 2008
 .2008س ا ا ااارية النف ا ا ااال من ا ا ااذ 1
تشا ا ا ا ا ا ارين الث ا ا ا ا ا اااين/نوفما 2008
(املص ا ا ا ا اانف املنها ا ا ا ا ااي للقا ا ا ا ا اوانع
االحتادية )2-810-0
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1998

الاوتوكا ا ا ا ااو اإلضا ا ا ا ااايف لالتفاقيا ا ا ا ااة
املتعلقا ااة حبقا ااوق اإلنسا ااان والط ا ااب
األحي ا ا ا ا ااائيي امل ا ا ا ا ااؤرخ  12ك ا ا ا ا ااانون
الثاين/يناير 1998

2000

الاوتوك ا ا ا ا ا ااو رق ا ا ا ا ا اام  12امللح ا ا ا ا ا ااق
ابالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنساان
(حظ اار التميي ااز)ي امل ااؤرخ  4تشا ارين
الثاين/نوفما 2000
الاوتوكااو اإلضااايف التفاقيااة محايااة
األف اراد فيمااا يتعلااق ابملعاجلااة اآلليااة
للبيا ا ا اااانت الشخصا ا ا اايةي املا ا ا ااؤرخ 8
تشرين الثاين/نوفما 2001

2002

الاوتوك ا ا ا ا ا ااو رق ا ا ا ا ا اام  13امللح ا ا ا ا ا ااق
ابالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنساان
(إلغ اااء عقوب ااة اإلع اادام)ي امل ااؤرخ 3
أاير/مايو 2002

2002

2004

الاوتوكو رقم  14امللحاق ابالتفاقياة
األوروبيا ااة حلقا ااوق اإلنسا ااان (تعا ااديل
نظااام املراقبااة)ي املااؤرخ  13أاير/م اايو
2004

2006

2005

اتفاقية جملل أورواب بشأن مكافحة
االجت ا ا ا ا ااار ابلبش ا ا ا ا ااري املؤرخ ا ا ا ا ااة 16
أاير/مايو 2005

2012

2007

اتفاقي ااة جمل اال أورواب بش ااأن محاي ااة
األطف ااا م اان االس ااتغال اجلنس ااي
واالعتا ا ااداء اجلنسا ا اايي املؤرخا ا ااة 25
تشرين األو /أكتوبر 2007

2014

2011

اتفاقي ا ااة جمل ا اال أورواب بش ا ااأن من ا ااع
ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف
العائلي

2001

GE.17-09974

جوانا ا ا ااب حما ا ا ااددة (التحفظا ا ا ااات واإلعا ا ا ااالانت
والتقارير واإلجراءات االختيارية)

ص ا ا اادق علي ا ا ااو يف  24متو /يولي ا ا ااو
ُ 2008
 .2008س ا ا اااري النف ا ا ااال من ا ا ااذ 1
تشا ا ا ا ا ا ارين الث ا ا ا ا ا اااين/نوفما 2008
(املص ا ا ا ا اانف املنها ا ا ا ا ااي للقا ا ا ا ا اوانع
االحتادية )21-810-0
مل يوقع عليو

2007

صا ا ا ا ا اادق عليا ا ا ا ا ااو يف  20كا ا ا ا ا ااانون
األو /ديس ا ا ااما  .2007س ا ا اااري
النفا ا ا ا ا ااال منا ا ا ا ا ااذ  1نيسا ا ا ا ا ااان/أبريل
( 2008املص ا ا ا ا ا ا ا اانف املنها ا ا ا ا ا ا ا ااي
للقوانع االحتادية )11-235-0
صا ا ا ا اادق عليا ا ا ا ااو يف  3أاير/ما ا ا ا ااايو
ُ
 .2002س ا ا اااري النف ا ا ااال من ا ا ااذ 1
متو /يوليا ا ا ا ا ا ااو ( 2003املصا ا ا ا ا ا اانف
املنهاا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ااة
)093-101-0
ص اادق علي ااو يف  25نيس ااان/أبريل
ُ
 .2006س ا ا اااري النف ا ا ااال من ا ا ااذ 1
حزيران/يوني ا ا ااو ( 2010املص ا ا اانف
املنهاا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ااة
)094-101-0
ص ا ا ا ا اادق عليه ا ا ا ا ااا يف  17ك ا ا ا ا ااانون
ُ
األو /ديس ا ا ا ا ااما  .2012س ا ا ا ا ااارية
النفااال منااذ  1نيسااان/أبريل 2013
(املصنف املنهاي للقوانع االحتادية
)543-311-0
ص اادق عليه ااا يف  18آلار/م ااار
ُ
 .2014س ا ا ااارية النف ا ا ااال من ا ا ااذ 1
متو /يوليا ا ا ا ا ا ااو ( 2014املصا ا ا ا ا ا اانف
املنهاا ا ا ا ا ااي للق ا ا ا ا ا اوانع االحتاديا ا ا ا ا ااة
)40-311-0

ُوق ااع عليه ااا يف  11أيلو /س اابتما
2013

وفقا للمادة  45مان االتفاقياةي حتاتفظ سويسارا
ابحلااق يف ع اادم تطبي ااق امل ااادة الفقاارة (1د) م ان
املادة 31ي على األشخا عدميي اجلنسية
بناء على الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة  3من
امل ا ااادة 20ي حت ا ااتفظ سويسا ا ارا ابحلا ا اق يف ع ا اادم
تطبيااق الفقاارة (1أ) و(ه) ماان املااادة  20عل اى
إنتاا أو حيا ة مواد إابحية تشمل أطفاالا بلغوا
سا اان الرشا ااد السا اااري يف البلا ااد املعا اايني عنا اادما
تكااون هااذه الصااور ماان إنتاااجهم ودتفظااون ااا
برضاهم الستخداماهتم اخلاصة فقط
بناء على الفقرة  3من املادة 24ي حتتفظ سويسرا
ابحل اق يف عاادم تطبيااق الفقاارة  2ماان املااادة 24ي
على فعل االستمالة ابملعىن الوارد يف املادة 23
بناء على الفقرة  3من املادة 25ي حتتفظ سويسرا
ابحلق يف عدم تطبيق الفقرة (1ه) من املادة 25
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ابء -اإلطار القانوين حلفاية حقوق اإلنسان عل الصعيد الوطين
 -1ال شريعات

(أ) احلماية الدستورية للحقوق األساسية
 -92يتضمن الدستور االحتادي قائمة ابحلقوق األساسية .والسامة املشارتكة باع هاذه احلقاوق
هي إمكانية االحتااا ا أمام القضاء .وينص الدستور صراحة على ما يلي:
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الكرامة اإلنسانية (املادة )7؛



املساواة وعدم التمييز (املادة )8؛



احلماية من االجراءات التعسفية ومحاية مبدأ حسن النية (املادة )9؛



احلق يف احلياة ويف احلرية الشخصية (املادة )10؛



محاية األطفا والشباو (املادة )11؛



احلق يف احلصو على املساعدة يف حاالت الشدة (املادة )12؛



محاية اخلصوصية (املادة )13؛



احلق يف الزواا ويف احلياة األسرية (املادة )14؛



حرية الوجدان واملعتقد (املادة )15؛



حرية الرأي واإلعالم (املادة )16؛



حرية وسائط اإلعالم (املادة )17؛



حرية اللغة (املادة )18؛



احلق يف التعليم األساسي (املادة )19؛



حرية العلم (املادة )20؛



حرية الفن (املادة )21؛



حرية التامع (املادة )22؛



حرية تكوين اجلمعيات (املادة )23؛



حرية اإلقامة (املادة )24؛



احلماية من الطرد والتسليم واإلعادة القسرية (املادة )25؛



ضمان حق امللكية (املادة )26؛



احلرية االقتصادية (املادة )27؛



احلرية النقابية واللاوء إا اإلضراو (املادة )28؛



الضماانت اإلجرائية العامة (املادة )29؛
GE.17-09974
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ضمان اللاوء إا القضاء (املادة (29أ))؛



ضماانت اإلجراءات القضائية (املادة )30؛



احلماية من سلب احلرية (املادة )31؛



ضماانت اإلجراءات اجلنائية (املادة )32؛



احلق يف تقدمي االلتماسات (املادة )33؛



احلقوق السياسية (املادة .)34

 -93وينبغي إعما احلقوق األساسية يف إطار النظام القانوين ككل (الفقارة  1مان املاادة 35
من الدستور)( .)24و ب أن يستند أي تقيياد حلاق أساساي إا ساند قاانوين .وال ينحصار اشارتا
وجود سند قانوين يف طابعاو الرمسايي بال يقتضاي أيضااي وفقاا للساوابق القضاائيةي الدقاة املوضاوعية
للمعايري القانونية املنطبقة .وينبغي أن ضع التقييدات الشديدة لنص قاانوين .وتُساتثىن مان للاه
حاااالت اخلطاار اجلساايم واملباشاار والوشاايه .وعااالوة علااى للااهي ينبغااي أن يسااتند أي تقييااد حلااق
أساسي إا مار متليو املصلحة العامة أو محاية حق أساسي من حقاوق اآلخاريني وينبغاي كاذله
أن يتناسب مع الغارض املتاوخى .وابإلضاافة إا للاهي ال او املساا راوهر احلقاوق األساساية
(املااادة  36ماان الدسااتور)( .)25وجتاادر اإلشااارة يف هااذا الصاادد إا أن احملكمااة االحتاديااة حااددت
ابلتفصيل شرو التقييد يف سوابقها القضائية الوفرية يف هذا الشأن.
 -94ويشكل املبدأ املسمى ئسلطة األمن العاامئي املنصاو علياو يف الفقارة  1مان املاادة 36
من الدستور()26ي استثناءا للقاعدة اليت تنص على أن أي تقيياد للحارايت الفردياة اب أن يساتند
إا أس ااا ق ااانوين صا اريح .وتق اار احملكم ااة االحتادي ااةي عل ااى س اابيل االس ااتثناءي كن ااو ااو للس االطة
التنفيذيةي استنادا إا مبدأ سلطة األمن العامي أن تتخذي حث يف حالة عدم وجاود أساا قاانوين
صريحي التدابري الال مة الستعادة النظام العام خال حاالت االضطراابت اخلطرية أو حلماية هاذا
النظام من األخطار اجلسيمة والوشيكة الايت هتادده .ويساتند اختصاا اجمللال االحتاادي إبصادار
أواماار ومراساايم أمنيااة عاجلااة إا املااادة  185ماان الدسااتور( .)27ولتفااادي إساااءة اسااتخدام مباادأ
الشاارعية وانتهاكااوي تراقااب احملكمااة االحتاديااة بص ارامة اللاااوء إا اسااتخدام هااذه الساالطة .وعلااى
غارار للااهي فاامن ماادة ساراين هااذه األواماار واملراساايم األمنيااة العاجلااة حماادودة للغايااة (الفقاارة  3ماان
املادة  185من الدستور)(.)28
 -95وابلنظاار إا أن كاال كااانتون لااو دسااتوره اخلااا بااوي فثمااة أيضا ا قاوائم ابحلارايت األساسااية
علااى صااعيد الكااانتوانت .وال متنحهااا احملكمااة االحتاديااة نطاق ا ا مسااتقالا للتطبيااق إال عناادما تااوفر
محاية أكا من تله اليت يوفرها القانون الدستوري االحتاديي وهي حالة اندرة جدا.
__________
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 -96وتكمل األحكام املوضوعية لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنساان()29ي الايت صادقت عليهاا
سويسا ارا يف ع ااام 1974ي احلق ااوق الدس ااتورية امل ااذكورة أع اااله .وعل ااى غا ارار احلق ااوق املكرس ااة يف
الدستوري تنطبق هذه الضماانت بشكل مباشر .فهاي ملزماة للمشار وللمحااكم وإدارات االحتااد
السويسري والكانتوانتي و و للمواطنع االحتااا ا مباشرة أمام القضاء.
 -97وتا ااا احلكوما ااة السويس ا اريةي يف تقريرها ااا املعنا ااون ئ 40سا اانة ما اان انضا اامام سويس ا ارا إا
االتفاقيااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان :احلصاايلة واآلفاااقئي املنشااور يف عااام 2014ي اآلاثر اإل ابيااة
العديدة وذه االتفاقية على النظام القانوين السويسري خال العقود األخرية .ويتناو هاذا التقريار
ظروف انضمام سويسرا إا االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان والتأثري الفعلي لالتفاقياة وللساوابق
القضااائية للمحكمااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان يف سويسارا (انظاار 40 :ساانة ماان انضاامام سويسارا
إا االتفاقيااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان :احلصاايلة واآلفاااقي تقرياار اجملل ال االحتااادي تنفيااذا ملقاارتح
ستوكلي 4187-13ي املقدم يف  12كانون األو /ديسما .)2013
 -98وص اادقت سويس ا ارا عل ااى اتفاقي ااات أخ اار بش ااأن حق ااوق االنس ااان .وتتوق ااف إمكاني ااة
التقاض ااي بش ااأن انته اااك ه ااذه االتفاقي ااات أم ااام احمل اااكم الوطني ااة عل ااى االنطب اااق املباش اار للمعي ااار
املس ااتَند إلي ااو .فعل ااى س اابيل املث ااا ي يكف اال العه ااد ال اادوأ اخل ااا ابحلق ااوق املدني ااة والسياس اايةي
املااؤرخ  16كااانون األو /ديسااما )30(1966ي حقااوق اإلنسااان التقليديااة ال اواردة يف امل اواد ماان 6
إا  .27وتنطبااق هااذه املعااايري بشااكل مباشاار وأتخااذ ااا احملكمااة االحتاديااة علااى غ ارار مااا تفعلااو
فيما يتعلق ابحلقوق املنصو عليها يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان .وعلى خاالف للاهي
ت اار احملكم ااة االحتادي ااةي يف ح اااالت عدي اادةي أن االلتزام ااات الدولي ااة الناش اائة ع اان االنض اامام إا
اتفاقيا ااات دوليا ااة أخا اار تكتسا ااي إا حا ااد كبا ااري طابع ا ا ا برانجمي ا ا اي وأهنا ااا تسا ااتلزم أن يقا ااوم املشا اار
بتوضاايحها وتنفيااذهاي وال تنشاااي ماان حيا املباادأي أي حقااوق ميكاان االحتااااا ااا مباشاارة أمااام
القضاء (انظر الفصل  2أدانه).
 -99ووفق اا للمااادة  165ماان الدسااتور()31ي ااو ي عنااد االقتضاااءي اعتبااار الق اوانع االحتاديااة
لات طااابع عاجاال وتنفيااذها فااورا .غااري أنااو ينبغااي أن حتظااى ملوافقااة
الاايت لاايل وااا أسااا دسااتوري َ
الشااعب والكااانتوانت خااال الساانة التاليااة العتمادهااا ماان قباال الاملااان .ويهاادف هااذا احلكاام إا
ضمان التوا ن بع احلاجة إا تنفيذ قانون ما دون إبطاء واحلر على احلاد مان تقيياد أو انتهااك
احلقوق الدميقراطيةي وال سيما احلرايت األساسية.
 -100وخال الفرتة املمتدة بع عامي  2000و2015ي اعتُا ما جمموعو  29قاانوانا لا طاابع
عاج اال ملوج ااب امل ااادة  165م اان الدس ااتوري ومنه ااا م ااؤخرا الق ااانون االحت ااادي امل ااؤرخ  12ك ااانون
األو /ديس ااما  2014ال ااذي دظ اار تنظ اايم ئالقاع اادةئ وتنظ اايم ئالدول ااة اإلس ااالميةئ والتنظيم ااات
املرتبط ا ااة م ا ااا()32ي أو الق ا ااانون االحت ا ااادي امل ا ااؤرخ  28أيلو /سا ا ابتما  2012املتعل ا ااق ملكافح ا ااة
األمراض البشرية املنقولة (القانون املتعلق ابألوبئة)(.)33
__________
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 -101وأخ ا ارياي جت اادر اإلشا ااارة إا أن أي تقيي ااد للح ا ارايت األساس ااية يتع ااع أن يتواف ااقي منا ااذ
عا ااام 1974ي ما ااع مقتضا اايات املا ااادة  15ما اان االتفاقيا ااة األوروبيا ااة حلقا ااوق اإلنسا ااان()34ي ومنا ااذ
عام 1992ي مع املادة  4من العهاد الادوأ اخلاا ابحلقاوق املدنياة والسياساية( .)35ومل تساتخدم
سويسرا حث اآلن إمكانيات التقييد املنصو عليها يف هذه األحكام.

(و) إدماا الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
 -102تعتااا سويسارا ماان الاادو لات النظااام القااانوين األحااادي؛ وابلتاااأي تصاابح أي معاهاادة
دولي ااة يص اادق عليه ااا اجملل اال االحتااادي ج اازءا م اان النظ ااام الق ااانوين السويس ااري اعتب ااارا م اان اتري ااخ
دخووااا حيااز النفااال يف سويس اراي دون حاجااة إا إدماجهااا يف النظااام القااانوين احمللااي ماان خااال
اعتماد قانون خاا  .وقاد يُساتمد هاذا املبادأي مان جهاةي مان املاادة  190مان الدساتور()36ي الايت
تاانص علااى أن احملكمااة االحتاديااة تطبااقي يف ييااع احلاااالتي الق اوانع االحتاديااة وكااذله القااانون
الادوأي ومان جهاة أخار ي مان الفقارة (1و) مان املاادة  189مان الدساتور()37ي الايت تانص علاى
أن احملكمة االحتادية خمتصة أيضا يف النظر يف الدعاو املتعلقة ابنتهاك معاهدة دولية ما.
 -103وتعا ا اارتف احملكما ا ااة االحتاديا ا ااة مبا ا اادئي ا كسا ا اابقية القا ا ااانون الا ا اادوأي ما ا ااع اإلق ا ا ارار با ا اابع
االستثناءات .ومن حي املبدأي فمن القانون الدوأ لو األسبقية على القوانع الوطنيةي ما مل تكان
اجلمعيااة االحتاديااة قااد اعتماادتي عاان قصاادي نص اا قانوني اا يتعااارض مااع القااانون الاادوأ .ويف هااذه
احلالةي فمن هذا احلكم (الالحق) هو الذي ينطبق (ئالسوابق القضائية املتعلقة بقضية شوبرتئ).
غ ااري أن حق ااوق اإلنس ااان ال اايت يكفله ااا الق ااانون ال اادوأ حتظ ااى منهايا ا ا ابألس اابقية عل ااى القا اوانع
االحتاديااة (ئالساوابق القضااائية املتعلقااة بقضااية حاازو العمااا الكردسااتاينئ؛ انظاار :توضاايح العالقااة
باع القاانون الادوأ والقاانون احمللايي تقرياار اجمللال االحتاادي تنفياذا للمقارتح 3805-13ي املقاادم
يف  12حزيران/يونيو .)2015
 -2اخ صاصات السلطات القضااية واإل ارية والسلطات األخرى

جمال حقوق اإلنسان

(أ) إمكانية االحتااا املباشر كحكام الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان أمام احملاكم الوطنية
 -104كما سبقت اإلشارة اا للهي تصبح املعاهدات الدولية اليت يوافق عليها الاملان ساارية
املفعو ي منذ بدء نفالهاي ليل على الصعيد الدوأ فحسب وإ ا أيضا على الصاعيد احمللايي أي
أهنا تصبح علاى الفاور جازءا ال يتاازأ مان النظاام القاانوين السويساري .وابإلضاافة إا للاهي او
للم اواطنع االحتااااا مباشاارة كحكااام معاهاادة دوليااة مااا أمااام هيئااة قضااائيةي ش اريطة أن تكااون
واجبة التطبيق بشكل مباشر (النفال التلقائي)ي وتشكل أسا القرارات اليت تتخاذها السالطات.
ويقتضااي لل ااه مس اابقا أن يكااون مض اامون حك اام الق ااانون ال اادوأ الع ااام الااذي ُد اات ب ااو واض ااحا
وملموسا ملا فيو الكفاية ليشكل أساسا لقرار ما .وينبغاي للمشار الاوطين حتدياد وتوضايح املعاايري
اليت ال تنطبق بصورة مباشرة.
__________
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 -105وأخرياي تعود إا احملاكم مسألة حتديد مد االنطباق املباشر حلكم أو معاهادة مان هاذا
القبيلي يف كل حالة على حدة.

(و) املبادرات الشعبية
 -106خااال الساانوات األخااريةي وافااق الشااعب والكااانتوانت يف عاادة مناساابات علااى مبااادرات
شااعبية أاثرت مشااكلة متعلقااة ملسااألة الت اواؤم مااع بع ا أحكااام القااانون الاادوأ :املبااادرة املتعلقااة
بعقوبة احلبل مد احلياة ملرتكي اجلرائم اجلنسية أو العنيفة الذين يُعتاون شديدي اخلطورة وغري
قااابلع للعااالا (جاارت املوافقااة عليهااا يف  8شاابا /فااير )2004ي أو املبااادرة الشااعبية املعارضااة
لبناء املآلن (جرت املوافقة عليهاا يف  29تشارين الثااين/نوفما  )2009أو املباادرة مان أجال طارد
األجانب اجملرمع (جرت املوافقة عليها يف  28تشرين الثاين/نوفما .)2010
 -107وكشاافت املبااادرات الشااعبية املشااار إليهااا عاان وجااود تضااارو بااع حااق املبااادرة الشااعبية
والقااانون الاادوأ؛ واكتساات ابلتاااأ مسااألة العالقااة بااع القااانون الاادوأ والقااانون احمللااي أميااة يف
النقاش السياسي .واقرتنت هاذه اخلالفاات يف بعا األحياان بتوجياو انتقاادات للصاالحيات الايت
متارسااها احملكمااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان ولاابع األحكااام الصااادرة عاان حمكمااة سرتاساابور.،
مللتمسااع اثنااعي اقاارتح اجمللاال االحتااادي تاادابري ملموسااة لضاامان قاادر أكااا ماان التوافااق
واسااتاابة َ
بااع املبااادرات الشااعبية واحلقااوق األساسااية؛ وابلنظاار إا االنتقاااد الااذي لقيتااو هااذه التاادابري خااال
عملية املشاورةي فقد ُحبذ عدم تنفيذها .غري أن الاملان يواصل بذ جهوده إل ااد حال مناساب
من شأنو إرضاء األغلبية السياسية.
 -3سةل الن صاف ائ احة
 -108ينط ااوي اويك اال االحت ااادي عل ااى ت ااداخل معق ااد ب ااع اختصاص ااات االحت اااد السويس ااري
واختصاصااات الكااانتوانت .فبينمااا يناادرا التش اريع يف جماااأ القااانون املاادين والقااانون اجلنااائي منااذ
وقاات طوياال ضاامن اختصاصااات االحتاااد السويسااريي فاامن الكااانتوانت هااي الاايت تاانظم ابألسااا
الق ااانون اإلجرائ ااي يف ه ااذين اجمل ااالع .وح ااث هناي ااة ع ااام 2010ي كان اات توج ااد إجا اراءات مدني ااة
وإجراءات جنائية على صعيد كال كاانتون مان الكاانتوانت الساتة والعشارين وكاذله علاى الصاعيد
االحتااادي .وملوجااب اإلصااالح القضااائي الااذي وافااق عليااو الشااعب والكااانتوانت يف عااام 2000ي
أُس ااند إا االحت اااد السويس ااري اختص ااا التشا اريع يف ك اال م ااا يتعل ااق بق ااانون اإلجا اراءات املدني ااة
واإلج اراءات اجلنائيااة .ومنااذ  1كااانون الثاين/يناااير 2011ي دخاال حيااز النفااال قااانون اإلج اراءات
املدني ااة()38ي امل ااؤرخ  19ك ااانون األو /ديس ااما 2008ي وق ااانون اإلجا اراءات اجلنائي ااة السويس ااري
(ق ااانون اإلج ا اراءات اجلنائي ااة)()39ي امل ااؤرخ  5تش ا ارين األو /أكت ااوبر 2007ي والق ااانون االحت ااادي
املتعلا ا ااق ابإلج ا ا اراءات اجلنائيا ا ااة املنطبقا ا ااة علا ا ااى القاصا ا اارين (اإلج ا ا اراءات اجلنائيا ا ااة املنطبقا ا ااة علا ا ااى
القاصرين)()40ي املؤرخ  20آلار/مار 2009ي اليت جر توحيدها يف يياع أ ااء سويسارا .غاري
أن التنظيم القضائي ال يزا من اختصا الكانتوانت؛ ويرتتب علاى للاه اساتمرار اتساام تنظايم
__________
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اويئ اات القضااائية يف الكااانتوانت باابع التنااو حااث اآلن .ويف اجملااا اإلداريي فاامن كاال كااانتون
وكذله االحتاد السويسري لديو إجراءات خاصة بو.

(أ) املسائل اجلنائية
 -109إن القااانون اجلنااائي املوضااوعي موحااد ابألسااا يف قااانون العقااوابت()41ي الااذي خضااع
لعدة تنقيحات.
 -110ووفق اا لق ااانون اإلج اراءات اجلنائي ااة السويس ااري (ق ااانون اإلج اراءات اجلنائي ااة)()42ي تتمث اال
املراحل الرئيسية ل جراءات اجلنائية يف احملاكم االبتدائية وحماكم االستئناف فيما يلي:


اإلجاراءات األولياة :تُسااتهل اإلجاراءات األولياة بتحقيقااات الشارطةي وللاه علااى
وجااو التحديااد ماان خااال فااتح النيابااة العامااة لتحقيااق .واواادف ماان لل اه هااو
حتديد ما إلا كانت توجد أدلة كافية لالعتقاد كن جرمية قد ارتكبت؛



حفاظ اإلجاراءات أو اإلجاراءات املسااتعالة أو توجياو االهتااام :يف حالااة عاادم تاوافر
الشاارو الال مااة ال ااال إج اراءات مسااتعالة أو توجيااو االهتااامي ااريي ماان حي ا
املبدأي حفظ إجراءات التحقياق بصافة هنائياة .وعنادما تار النياباة العاماة أن األدلاة
احملااددة اسااتنادا إا التحقيااق كافيااة وأنااو ال ااو ا ااال إج اراءات مسااتعالةي فهااي
تباشر إجاراء توجياو االهتاام أماام احملكماة املختصاة .ويف ظاروف معيناةي او للنياباة
العامة أن تنهي القضية إبجراءات مستعالةي يف حالة اجلرائم البسيطة؛



تباشاار اإلجاراءات الرئيسااية أمااام احملكمااة االبتدائياة وتنتهااي
اإلجاراءات الرئيساايةَ :
إبصدار حكم بشأهنا؛



إجراءات الطعن :و الطعن يف احلكم الصاادر أو اساتئنافو (مان قبال الشاخص
املدان أو الطرف املدين أو النيابة العامة).

 -111ووفقا اا لق ااانون احملكم ااة االحتادي ااة()43ي امل ااؤرخ  17حزيران/يوني ااو 2005ي تب اات احملكم ااة
االحتاديااة يف الطعااون املقدمااة بشااأن األحكااام الصااادرة يف القضااااي اجلنائيااة عاان حماااكم االسااتئناف
التابعة للكانتوانت وعان احملكماة اجلنائياة االحتادياة .وال يتااح هاذا السابيل القاانوين لالنتصااف إال
يف حالاة إخااال اويئااة السااابقة ابلقااانون االحتااادي .وكمااا هااو الشااأن يف القضااااي املدنيااةي ال ااو
للمحكمة االحتاديةي من حي املبادأي إعاادة النظار يف احلكام الصاادر .وجتاو اإلشاارةي يف ماذكرة
الطعن لاهتاي إا املطالب املدنية اليت ينبغي معاجلتها يف إطار دعو جنائية.
 -112وتنظر حمكمة الشاؤون اجلنائياة التابعاة للمحكماة اجلنائياة االحتادياة يف بيلينازوني ابتادائياي
يف اجل ارائم املندرجااة ضاامن اختصااا القضاااء االحتااادي (مثاال اإلرهاااوي واوامااات ابسااتخدام
املتفاراتي والتاسلي واخليانة العظمىي وغسل األموا ي واجلرمية املنظمةي واجلرمية االقتصادية).
و ااو اس ااتئناف ه ااذه األحك ااام أم ااام احملكم ااة االحتادي ااة .كم ااا ااتص احملكم ااة االبتدائي ااة لتق اادمي
الشكاو التابعة للمحكمة اجلنائية االحتادية يف النظار يف الطعاون املقدماة ضاد إجاراءات املادعع
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العااامع لالحتاااد السويسااري أو أوجااو تقصااريهمي وضااد التاادابري اجلايااةي ويف تسااوية قضااااي تنااا
االختصااا  .و ااو اسااتئناف الق ارارات املتعلقااة ابلتاادابري اجلايااة أمااام احملكمااة االحتاديااة .وتباات
حمكمااة االسااتئناف لتقاادمي الشااكاو يف الطعااون املتعلقااة ابملساااعدة الدوليااة يف املسااائل اجلنائيااة.
وال يوجد سو سبيل انتصاف قانوين واحد للطعن يف قراراهتا ينحصر يف احملكمة االحتادية.
 -113وخيض ا ااع للق ا ااانون العس ا ااكري والقض ا اااء العس ا ااكري العس ا ااكريون أثنا اااء اخلدم ا ااة وموظف ا ااو
ومسااتخدمو االحت اااد السويس ااري والك ااانتوانتي إلا كان اات أفع اااوم متاال ال اادفا ال ااوطيني وك ااذله
امل اادنيون ال ااذين ي اادانون ابرتك اااو جا ارائم خاض ااعة ألحك ااام الق ااانون ال اادوأ الع ااام يف إط ااار نا ازا
مسلحي ما دامت هذه األفعا مساتوجبة للعقااو ملوجاب قاانون العقاوابت العساكري املاؤرخ 13
حزيران/يونيو  .)44(1927وال يتعلق األمر بقاانون أو قضااء اساتثنائي (األساا الرمساي هاو قاانون
اإلج ا اراءات اجلنائيا ااة العسا ااكرية املا ااؤرخ  23آلار/ما ااار  )45()1979وتشا اابو االج ا اراءات املتبعا ااة
كااذله اا حااد كبااري تلااه الاايت تطبقهااا حماااكم القضاااء العااام .ويتماثاال عاادد كبااري ماان األحكااام
اجلنائيااة يف قااانون العقااوابت العااادي وقااانون العقااوابت العسااكريي ومنهااا علااى وجااو اخلصااو
القاعدة اجلنائية ملكافحة التمييز العنصري املعتمدة يف عام ( 1994املادة  261مكررا من قاانون
العقوابت()46ي مقابل املادة (171ا) من قانون العقوابت العسكري)( .)47غري أناو او حماكماة
األشاخا اخلاضاعع للقاانون اجلنااائي العساكري مان قباال احملااكم املدنياة فيمااا يتعلاق ابجلارائم غااري
املنصو عليها يف قانون العقوابت العسكري.
 -114ومنذ عام 2007ي جر فصل القانون اجلنائي املتعلاق ابألطفاا واملاراهقع عان القاانون
اجلنااائي املتعلااق ابلبااالغع .وساان الرشااد القااانوين أو ساان املسااؤولية اجلنائيااة حماادد يف  10ساانوات
(املااادة  3ماان القااانون االحتااادي امل ااؤرخ  20حزيران/يونيااو  )2003الااذي ياانظم الوضااع اجلن ااائي
للقاصرين (القانون اجلنائي املتعلق ابلقاصارين)( .)48وابلتااأي ال يعاقَاب جنائياا َمان يرتكاب جرمياة
مااا ماان األطفااا دون ساان العاشاارة .ويتااوخى القااانون اجلنااائي املتعلااق ابلقاص ارين ابلدرجااة األوا
محايااة األحااداات وهتااذيبهم .ووااذا الساابب ال يُصاادر قضاااء األحااداات يف كثااري ماان األحيااان أي
عقوبة ابملعىن الدقيقي بل أيمر ابألحر بتدابري عالجية أو هتذيبياة .وإمكانياة اللااوء إا احملكماة
االحتادية متاحة للطعن يف القرارات الصادرة عن اويئات العليا يف الكانتوانت.

(و) املسائل املدنية
 -115القانون املدين املوضوعي مادون ابألساا يف القاانون املادين السويساريي املاؤرخ  10كاانون
األو /ديسااما  )49(1907ويف قااانون االلتزامااات السويسااريي املااؤرخ  30آلار/مااار )50(1911ي
اللذين جر تعديلها وتنقيحهما مرات عديدة وتكميلهما بعدة قوانع خاصة.
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 -116ويف اإلج اراءات العاديااةي يوجااو املتقاضااي الااذي يرغااب يف املطالبااة حبااق ماادين يف سويس ارا
طلب ا ا إا احملكمااة االبتدائيااة املختصااة .وابسااتثناء بع ا احلاااالتي فاامن هااذه اإلج اراءات تساابقها يف
اجلااوهر حماولااة للمصاااحلة أمااام هيئااة للمصاااحلة بغاارض تسااوية املنا عااة بشااكل ودي يف هااذه املرحلااة.
ويقاادم الطاارف اخلصاام ردا علااى هااذا الطلااب .و ااو للمحكمااة أن أتمااري عناادما تسااتدعي الظااروف
للهي بتقدمي املذكرات أو املرافعات مرة اثنياة .وينبغاي لكال طارف أن يقادم أدلاة إثباات الوقاائع الايت
يدعيها .ويقدم الطرفان الحق اي خال اإلجراءات الرئيسيةي استنتاجاهتما واألسل الايت تساتند إليهاا
وتقوم احملكمة بتمحيص األدلة .و او للطارفع بعاد للاه إباداء رأيهماا بشاأن نتاائ متحايص األدلاة
وبشاأن القضااية .وبعااد تقياايم األدلااة املقدمااة أو عنادما تكااون القضااية جاااهزة إلصاادار احلكاام بشااأهناي
تنهي احملكمة اإلجراءات اب ال قرار بشأن األسل املوضوعية أو قرار بعدم املقبولية.
 -117ول ااد ت ا اوافر شا اارو معينا ااةي ااو اسا ااتئناف ق ا ارارات احملكما ااة االبتدائي ااة أم ااام حمكما ااة
االسااتئناف يف الكااانتون الاايت تتاايح للمحكمااة العليااا إعااادة النظاار بش اكل كاماال يف القضااية ككاال
(تطبيق القانون والتحقق مان الوقاائع) .وعنادما ال تتااح إمكانياة االساتئنافي او أن يقادم أيضا ا
إا حمكمة االساتئناف يف الكاانتون طعان يف القاراري يقتصار علاى النظار يف ماد تطبياق القاانون.
غري أنو و إعادة النظر يف احلكم الصادر إلا تبع بوضوح عدم دقة التحقيق.
 -118وتنظ اار احملكم ااة االحتادي ااة يف الطع ااون يف األحك ااام الص ااادرة ع اان حم اااكم االس ااتئناف يف
الكانتوانت وفقا للمادة  72وما يليها مان قاانون احملكماة االحتادياة( .)51ويف املساائل املالياةي او
للمحكمااة االحتاديااة أن تراقاابي خااال النظاار يف الطعااون املتعلقااة ابلقضااااي املدنيااةي مااد تنفيااذ
القانون االحتادي يف القضاااي الايت ال تقال فيهاا القيماة املالياة املتناا بشاأهنا عان  30 000فرناه
سويسااري .ويُسااتثىن ماان للااه قااانون العماال وقااانون اإل اااري حي ا ُحااددت القيمااة املاليااة الاادنيا
املتنااا بشااأهنا يف  15 000فرنااه سويسااري .وبصاارف النظاار عاان القيمااة املاليااة املتنااا بشااأهناي
فاامن اللاااوء إا احملكمااة االحتاديااة مكفااو دائم اا عناادما يتعلااق األماار ملسااألة قانونيااة ماان حي ا
املباادأ .و ااو للمحكمااة االحتاديااة أيض ا ا أن تنظااري يف إطااار الطعااون املتعلقااة ابلقضااااي املدنيااةي يف
األحكااام املتصاالة ابملالحقااة القضااائية وحاااالت اإلفااال وكااذله يف األحكااام الصااادرة يف قضااااي
القانون العام اليت وا صلة مباشرة ابلقانون املدين.

(ا) املسائل اإلدارية
 -119على صعيد الكانتوانتي و الطعن بصافة عاماة يف القارارات الايت تتخاذها اإلدارة أماام
جه ااا م اان أجه اازة الس االطة التنفيذي ااة أو جمل اال طع اان مس ااتقل أو حمكم ااة إداري ااة .وق ا اد أدجم اات
كانتوانت عديدة حماكمها اإلدارية يف حماكم االستئناف.
 -120واستُعي عان جماالل الطعان االحتادياة القدمياة ودوائار الطعان التابعاة لا دارات ابحملكماة
اإلداري ااة االحتادي ااة .ويوج ااد مقره ااا من ااذ ع ااام  2012يف س ااانت غ ااالن .وتنظ اار احملكم ااة اإلداري ااة
االحتادية ابتدائيا يف الطعون املقدمة ضد قارارات اإلدارة االحتادياةي مثال تلاه الايت واا صالة بتعياع
م ااوظفي االحت اااد السويس ااري وإدارات الضا ارائب االحتادي ااة واجلم اااركي وبطلب ااات اللا ااوء .و ااو
الطعن يف بع قرارات احملكمة اإلدارية االحتادية أمام احملكمة االحتادية.
__________
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 -121وعلااى صااعيد الكااانتوانتي يوجااو املتقاضااي الااذي يرغااب يف االعارتاض علااى قارار صااادر
عن اإلدارة أو عن مؤسسة طعن داخل اإلدارة طعن ا إا احملكمة اإلدارية .وتبت فيو هاذه احملكماة
بعد أن تستمع أيض ا إا رأي اإلدارة املعنية .وإلا كانت املنا عاة تتعلاق بتطبياق القاانون االحتااديي
جااا ي ماان حيا املباادأي عاارض القضااية علااى احملكمااة االحتاديااة ماان خااال طعاان يف إطااار القااانون
العام (املادة  82وما يليها من قانون احملكمة االحتادية)(.)52

(د) الطعن الدستوري الفرعي
 -122تنظ اار احملكم ااة اإلحتادي ااة أيض ا اي يف إط ااار الطع ااون املقدم ااة إليه اااي يف التظلم ااات املتعلق ااة
ابنتهاك احلقوق الدستورية للمواطنع .وعندما ال يُقبل أي طعن مان الطعاون العادياة (علاى سابيل
املثااا بساابب عاادم بلااو ،القيمااة املاليااة املتنااا بشااأهنا احلااد األدىن الكااايف)ي ااو التصااديي ماان
خااال طعاان دسااتوري فرعاايي النتهاااك احلقااوق الدسااتورية يف ق ارار صااادر علااى صااعيد الكااانتون
(املادة  113من قانون احملكمة االحتادية)(.)53
 -4اآلليات الدولية ل قدمي الشكاوى الفر ية
 -123قبل اات سويسا ارا اختص ااا آلي ااات عدي اادة للنظ اار يف الش ااكاو وتض ااطلع ب اادور فع ااا يف
تعزيزه ااا وتطويره ااا .و ااو ألي ف اارد ي اادعي انته اااك سويسا ارا حلقوق ااوي بع ااد أن يسا اتنفد يي ااع س اابل
االنتصاف احملليةي أن يلاأ إا جلنة القضااء علاى التميياز العنصاريي أو اللاناة املعنياة ابلقضااء علاى
التميي ااز ض ااد املا ارأةي أو جلن ااة مناهض ااة التع ااذيب .وابإلض ااافة إا لل ااهي أع اادت سويسا ارا إج ااراءات
االنضامام إا الاوتوكااو االختيااري الثالا التفاقياة األماام املتحادة حلقااوق الطفال الااذي يانص علااى
إجراء تقدمي البالغات الفردية إا جلنة حقوق الطفل (انظر الفصل رابعا-حاءي أدانه).
 -124وعلااى الصااعيد اإلقليماايي قبلاات سويسارا اختصااا احملكمااة األوروبيااة حلقااوق اإلنساااني
الاايت تضااطلع باادور ابلااغ األميااة يف النظااام القضااائي السويسااري .وقااد سااامت املمارسااة املنشااأة
يف سرتاسا ا اابور ،بشا ا ااكل أساسا ا ااي يف صا ا ااياغة االجتها ا ااادات القضا ا ااائية للمحكما ا ااة االحتاديا ا ااة يف
جما احلقاوق األساساية  -الايت كاناتي جزئيا ا ولفارتة طويلاةي غاري مدوناة  -وكاان واا أثار يف وضاع
قائم ا ااة احلق ا ااوق األساس ا ااية احمل ا ااددة يف الدس ا ااتور احل ا اااأ (انظ ا اار الفص ا اال اثلث ا ا ا-دا ( )1أع ا ااالهي
والفصل رابعا-حاءي أدانه).

جيم -إطار تعزيز حقوق اإلنسان عل الصعيد الوطين
 -1ائؤسسات الوطنية حلفاية حقوق اإلنسان وتعزيزها
 -125تقااع مسااؤولية احارتام حقااوق اإلنسااان ومحايتهاااي بوجااو عااامي علااى ييااع الساالطات علااى
صعيد االحتاد والكانتوانتي وكذله على هيئات الشرطة واويئاات القضاائيةي بوجاو خاا (انظار
املادة  35من الدستور)(.)54
__________
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 -126وق ااد أُنش اائت عل ااى ص ااعيد االحت اااد والك ااانتوانت وح اادات إداري ااة خمتص ااة خمتلف ااة حلماي ااة
حقوق اإلنسان يف جمااالت حماددة .فعلاى الصاعيد االحتااديي ميكان اإلشاارة علاى وجاو اخلصاو
إا ما يلي:


املكتب االحتادي للمساواة بع املرأة والرجل؛



املكتب االحتادي لكفالة املساواة لألشخا



دائرة مكافحة العنصرية؛



وحاادات أخاار ماثلااة داخاال اإلدارة االحتاديااة (وال ساايما داخاال الااو ارة االحتاديااة
للشؤون اخلارجية وو ارة العد والشرطة) وكذله يف عدة كانتوانت.

لوي اإلعاقة؛

 -127وينضاااف إا هااذه الوحاادات اللاااا ُن غاري الاملانيااة املختصااةي وال ساايما اللانااة االحتاديااة
لش ااؤون اوا اارةي واللانااة االحتادي ااة لش ااؤون امل ارأةي واللانااة االحتادي ااة لش ااؤون الطفول ااة والش ااباوي
واللانااة االحتاديااة لتنساايق الشااؤون األس اريةي واللانااة االحتاديااة ملكافحااة العنص ارية .وقااد أنشااأها
اجملل اال االحت اااديي ولكنه ااا تض ااطلع ب اادور انتق ااادي لعم اال احلكوم ااة حبك اام إش اراك اجملتم ااع امل اادين
وجهات سياسية فاعلة شث.
 -128وتض ااطلع خمتل ااف ال اادوائر املش ااار إليه ااا مله ااام عدي اادة .وميكنه ااا تق اادمي ال اادعم واملش ااورة
لألش ااخا املعني ااعي وق ااد تق ااوم ب اادور الوس اايط أو توج ااو شخصا ا ا إا دائ اارة أخ اار تبعا ا ا لطبيع ااة
الصعوابت اليت يواجهها.

(أ) املركز السويسري للخاات يف جما حقوق اإلنسان
 -129يف  1متو /يولي ااو 2009ي اعتم ااد اجملل اال االحت ااادي تقري اارا معن ااوانا ئإنش اااء جلن ااة احتادي ااة
معني ا ااة حبق ا ااوق اإلنس ا ااان :اإلمكاني ا اات والف ا اار والب ا اادائلئ .وأش ا ااار يف ه ا ااذا التقري ا اار إا وج ا ااود
احتياجات فيما يتعلق ابلدعم واخلدمات يف جما حقوق اإلنسان.
 -130وبعا ااد للا ااهي أُنشا ااا املركا ااز السويسا ااري للخ ا ااات يف جما ااا حقا ااوق اإلنسا ااان كمشا اارو
ولجي أُعد بتفوي من االحتاد السويسري.
 -131وه ااو مرك ااز خ اادمات يتمت ااع بكف اااءات يف جم ااا حق ااوق اإلنس اااني وبص اافة أخ ااص يف
جماااالت اوااارةي والشاارطة والعااد ي والسياسااة اجلنسااانيةي وسياسااة الطفولااة والشااباوي واملسااائل
املؤسس ااية واالقتص ااادية .ويق اادم املرك ااز دراس ااات ترك ااز عل ااى املمارس ااة العملي ااةي وخا ااات ون اادوات
ودورات تدريبي ااةي ويق ااوم بنش ااا إعالم ااي .وابلت اااأي يس ااعى املرك ااز إا املس ااامة يف بنا ااء ق اادرات
خمتلااف اجلهااات الفاعلااة يف جمااا تعزيااز ومحايااة حقااوق اإلنسااان يف سويسارا وإا تشااايع النقاااش
العااام بشااأن هااذه املسااألة .واخلاادمات الاايت يقاادمها املركااز موجهااة إا الساالطات واملنظمااات غااري
احلكومية واجلهات الفاعلة االقتصادية .ولديو ميزانية سنوية قدرها مليون فرنه.
 -132وماادد اجمللاال االحتااادي خلماال ساانوات فاارتة واليااة هااذا املركاازي احملااددة بداي اةا يف مرحلااة
جتريبي ااة م اان ع ااام  2011إا ع ااام  .2015وسيواص اال املرك ااز أنش ااطتو ال اايت ابش اارها من ااذ بداي ااة
عااام 2016ي لفاارتة أقصاااها  5ساانواتي وللااه إا حااع إنشاااء مؤسسااة جدياادة .ويف حزي اران/
يونيااو 2016ي كلااف اجمللاال االحتااادي و ارة الشااؤون اخلارجيااة وو ارة العااد والشاارطة كن يُعااداي
حبلو حزيران/يونيو 2017ي مشرو قانون احتادي إلنشاء مؤسسة دائمة ومستقلة.
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(و) مؤسسة الوسيط
 -133عينا اات عا اادة كا ااانتوانت وما اادن وسا اايطا()55ي انتخبا ااو الاملا اااني يتمتا ااع ابالسا ااتقال عا اان
السلطات ويتدخل بصفتو وسيط ا حمايدا بع املواطن واإلدارة.

 -134ومنااذ الساابعينيات ماان القاارن املاضاايي ُوضااعت عاادة مشاااريع تتااوخى إنشاااء هيئااة للوساااطة
علااى الصااعيد االحتااادي .ويف صاايف عااام 2002ي ارأت اجمللاال االحتاااديي بعااد إع اادة النظاار يف
هذه املسألةي أن من واجب كل وحدة إدارية اعتماد سلوك قائم على احارتام املاواطنع وأناو ال ميكان
تفااوي هااذا الواجااب ويئااة وساااطة احتاديااة .غااري أن جلنااة املؤسسااات السياسااية التابعااة للمالاال
الااوطين اعتماادتي يف عااام 2003ي مسااودة مشاارو قااانون احتااادي إلنشاااء مكتااب وساااطة احتااادي
كان يهدف ابألسا إا تعزيز ثقاة الساكان يف السالطات االحتادياة .وكاان املشارو يانص علاى أن
ُ ري املكتب مقابالتي ويقادم توصايات ومقرتحاات للتساوية الودياةي ولكان مان دون أن او إلياو
أي سلطة ال ال القرار .وقررت اللانة التخلي عنو يف عام .2004
 -2نشر صكوك حقوق اإلنسان
 -135اتفاقياات األمام املتحادة حلقاوق اإلنساان الايت صادقت عليهاا سويسارا منشاورة ابإليطالياة
والفرنسية واألملانية على املوقع الشبكي لالحتاد السويسري (.)www.admin.ch
 -136وبعا االتفاقياااتي مثاال اتفاقيااة حقااوق الطفاال()56ي مرتيااة أيضا ا إا الرومانشاايةي وهااي
اللغة الوطنية الرابعة.
 -137وابإلض ا ااافة إا لل ا ااهي نش ا اارت ال ا ااو ارة االحتادي ا ااة للش ا ااؤون اخلارجي ا ااة الكتي ا ااب املعن ا ااون
ئABC des droits de l'hommeئ (أردية حقوق اإلنسان) الذي يتضمن نباذة اترخيياة ماوجزة عان
القانون الادوأ حلماياة حقاوق اإلنساان ويعارض أسساو القانونياة الرئيسايةي والقضاااي الراهناة والتازام
سويسارا يف هااذا اجملااا  .ويتاااح ابجملااان حتمياال هااذا الكتيااب الااذي يتااوخى املسااامة يف حتقيااق فهاام
أفضل حلقوق اإلنسان لد يهور واسع.
 -138كما تُنشار علاى املوقاع الشابكي ملكتاب العاد االحتاادي قارارات وأحكاام منتقااة صاادرة
عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن سويسرا ودو أخر .
 -139وعندما يرغب اجمللال االحتاادي يف التصاديق علاى اتفاقياة مااي يادعو اجلهاات املعنياة إا
ا ااال موقااف بشااأن للااه (الكااانتوانتي واألح ازاو السياساايةي واملعاهااد العلياااي واملنظمااات غااري
احلكومي ااةي وم ااا إا للااه) .وعق ااب ه ااذه املشاااورةي يق اارر م ااا إلا كان اات االتفاقي ااة سااتعرض عل ااى
الاملااان للموافقااة عليهااا .وإلا كااان األماار كااذلهي وجااو رسااالة إا اجلمعيااة االحتاديااة يوضااح فيهااا
نط اااق التص ااديق عل ااى االتفاقي ااة وآاثره .وتُنش اار ه ااذه الرس ااالة يف اجلري اادة الرمسي ااة االحتادي ااةي وه ااي
وساايلة النشاار الرمسيااة لالحتاااد السويسااريي ويتاااح ابلتاااأ االطااال عليهااا جلميااع اجلهااات املعنيااة.
كمااا ااري نشاار املناقشااات الاملانيااة بشااأن املشاارو ونقلهااا عااا الصااحافة واإللاعااة والتلفزيااون.
وكثريا ما تثري عملية التصديق على اتفاقية ما مناقشات علاى هاامش املناقشاات الايت جتاري خاال
املؤمترات أو حلقات العمل أو احللقات الدراسية اليت تنظمها املعاهد العليا أو مؤسسات أخر .

__________

( )55يوجااد حالي اا يف مخسااة كااانتوانت (اب  -الرياافي واب  -املدينااةي و يااوريخي وفااوي و و )،وساات ماادن (باارني
ولوتسريني وفينرتتوري و يوريخي وسانت غالني ورابرسفيل  -يوان).
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 -3أنشااطة ال وعيااة حبقااوق اإلنسااان ماان خااةل ال املامو ال يقيفيااة ونشاار ائعلومااات اادعم ماان
السلطات العامة
 -140ينشااط املركااز السويسااري للخ ااات يف جمااا حقااوق اإلنسااان أيض اا يف مياادان التاادريب
املستمر والتوعية يف جما حقوق اإلنساني ولله على سبيل املثا من خال ندوات ومنشاورات
موجهة بصورة رئيسية إا السلطات واملنظماتي وكذله إا السكان.
 -141ويف جم ااا حق ااوق اإلنس ااان ومكافح ااة العنصا اريةي يق اادم االحت اااد السويس ااري ال اادعم إا
مؤسسااة التعلاايم  21إلنتاااا وسااائل التعلاايم واملاواد التعليميااة املكيفااة مااع خمتلااف املناااه الدراساايةي
للمدرسااع .وابإلضااافة إا للااهي
ولتعميمهااا يف املاادار  .كمااا يااوفر التاادريب املسااتمر املناسااب ُ
تنشط يف هذا اجملا مؤسسات شثي مثل مركز التثقيف يف جما حقوق اإلنسان التابع للمدرسة
الرتبوية العليا يف لوتسرين الذي يضاطلع بنشار القواعاد واخلااات العملياة يف جماا التثقياف حبقاوق
اإلنسااان يف املاادار ويف أوسااا املدرسااعي أو جامعااة جنيااف الاايت تضاام وحاادة تعليميااة مكرسااة
حلقوق الطفل.
 -142وعااالوة للااهي فاامن نشاار اتفاقيااة حقااوق الطف ال( )57وتااوفري التاادريب بشااأهنا مكف اوالن يف
إطااار االجتماعااات الساانوية ملاؤمتر املسااؤولع علااى صااعيد الكااانتوانت ماان أجاال محايااة الطفاال ودعاام
الشااباو وم اؤمتر مناادوي الكااانتوانت ماان أجاال النهااوض ابلطفولااة والشااباو .وجتتمااع جلنتااا هااذين
امل ا اؤمترين أربا ااع م ا ارات يف السا اانة وُميثا اال أعضا اااؤما منا اااطق سويس ا ارا اللغويا ااة األرب ااع .وي اانظم القا ااانون
االحتا ا ااادي املتعلا ا ااق بتشا ا ااايع أنشا ا ااطة األطفا ا ااا والشا ا ااباو خا ا ااارا املدرسا ا ااةي املا ا ااؤرخ  30أيلا ا ااو /
ساابتما ( 2011قااانون النهااوض ابلطفولااة والشااباو()58؛ امل اواد  18و 20و )21تباااد املعلومااات
وتطوير الكفاءات على صعيد االحتاد السويسري والكانتوانت يف جما سياسة الطفولة والشباو.
 -143ويف جما مكافحة التمييزي يشكل اإلعالم والتوعية العامة أحاد األهاداف املهماة لااام
اإلدم اااا عل ااى ص ااعيد الك ااانتوانت .ويف جم ااا إس ااداء املش ااورةي وبغ اارض مكافح ااة التميي اازي ح ادد
االحتاد السويسري والكانتوانتي على وجو اخلصو ي األهداف التالية:

-4



إع ا ااالم الس ا ااكان ابلوض ا ااع اخل ا ااا لألجان ا ااب وابأله ا ااداف واملب ا اااده األساس ا اية
لسياسة اإلدماا وتشايع االندماا؛



إعااالم مؤسسااات اوياكاال العاديااة واجلهااات املعنيااةي وقيامهااا إبسااداء املشااورة يف
جما مكافحة التمييز؛



استفادة ضحااي التمييز بسبب أصلهم أو عرقهم من املشورة والدعم اخلاصع.

ور اجمل فع ائدين/ائنظفات غري احلكومية
 -144تضطلع منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكوميةي اليت يستفيد العدياد منهاا مان
مساعدة أو دعم للمشاريع من االحتاد السويسريي بدور حاسم يف تعزيز حقوق اإلنسان.
 -145وترصااد املنظمااات غااري احلكوميااة إجاراءات الساالطات و ضااعها للتحلياال النقاادي .وتعااد
تقااارير بديلااة موجهااة إا اللااااني وحتاار علااى نشاار تقااارير الدولااة واملالحظااات اخلتاميااةي وتعلااق

__________
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علااى هااذه املالحظااات وتاربط االتصااا ابلساالطات املعنيااة ماان أجاال كفالااة تنفيااذ التوصاايات علااى
أفض اال وج ااو .وابإلض ااافة إا لل ااهي تس اااهم إا ح ااد كب ااري يف إلك اااء ال ااوعي الع ااام م اان خ ااال
املنش ااورات أو احللق ااات الدراس ااية أو التظ اااهرات وحت اار عل ااى نش اار االتفاقي ااات يف سويس ارا ويف
اخلارا على حد سواء.
 -146وابلتعاون ماع املنظماات غاري احلكومياةي يلتازم الساكان املادنيوني املمثلاون يف العدياد مان
املنظماتي التزاما راسخا بتعزياز حقاوق اإلنساان .وعلاى سابيل املثاا ي فقاد سااموا ماؤخرا إساهاما
كباريا يف رفا التصاويت الشاعي علااى مباادرة تنفياذ الطارد الفعلااي لألجاناب اجملارمعي وللاه ماان
خال تعبئة السكان الناخبع (شبا /فااير .)2016
 -5خمصصات ائيزانية واجتاهاهتا
 -147تراعا اى حق ااوق اإلنس ااان يف سويسا ارا بش ااكل منها ااي يف يي ااع جم اااالت اإلدارة العام ااة.
وال تُرصااد وااا ميزانيااة حمااددة ولكاان متويلهااا منصااو عليااو يف عاادد كبااري ماان بنااود امليزانيااة الوطنيااة
مثل بنود التعليمي والصحة والرعاية الطبيةي والضمان االجتماعيي وإدارة احملاكم.
 -6ال عاون وائساعدة

جمال ال نفية

 -148وفقا اا للدس ااتوري تش ااكل مس ااألة تعزي ااز الس ااالم واحا ارتام حق ااوق اإلنس ااان أح ااد أه ااداف
السياسة اخلارجية السويسرية وتكتسي أمية رئيسية يف هذا اجملا .
 -149ويف إطار الوالياة اإلنساانيةي يهادف التعااون اإل اائي السويساري إا تعزياز احارتام ومحاياة
حقوق اإلنساان والقاانون الادوأ اإلنسااين .وعاالوة علاى للاهي يسااهم التعااون اإل اائي يف تعزياز
حقوق اإلنسان يف البلدان أو املناطق لات األولوية .ومراعاة حقوق اإلنسان يف السياقات اوشاة
على وجو اخلصو هادف صاريح مان األهاداف الايت تساعى إليهاا سويسارا مان أجال املساامة يف
منع العنف .و دد الاملان االعتمادات اإلطارية املعنية ويوافق عليها كل أربع سنوات.
 -150وق ااد اعتم اادت ال ااو ارة االحتادي ااة للش ااؤون اخلارجي ااة يف ش اابا /فااير  2016اس ارتاتياية
بشا ااأن حقا ااوق اإلنس ا ااان ئاس ا ارتاتياية حقا ااوق اإلنس ا ااان للف ا اارتة 2019-2016ئ .وتا ااوفر ه ا اذه
االسارتاتياية ألو ماارة إطااارا مرجعياا خاصاا ابلتازام سويسارا علااى الصااعيد الاادوأ يف جمااا حقااوق
اإلنسااان .فهااي حتاادد مباااده سويسارا وأهاادافها يف هااذا اجملااا  .وتسااتند إا القاايم والساابل املالئمااة
اخلاص ااة بسويسا ارا مث اال احلا اواري وحتقي ااق تواف ااق اآلراءي ومحاي ااة األقلي اااتي والتض ااامني فضا االا ع اان
تقاليدها يف جماالت األنشطة اإلنسانية واملسااعي احلميادة والوسااطة .وعلاى هاذا األساا ي ترسام
االسارتاتياية معااامل املسااامة احملااددة الاايت ميكاان أن تقاادمها سويس ارا يف جم اا تعزيااز اح ارتام حقااوق
اإلنسان يف العامل.
 -151ويف عا ااام 2004ي أصا اادر الاملا ااان ألو ما اارة قا ااانوانا احتا ااادايا يها اادف إا وضا ااع تا اادابري
ملموسااة لتعزيااز الساالم املاادين وتوطيااد حقااوق اإلنسااان .ووافااقي بصاافة خاصااةي علااى إق ارار أو
وحااددت قيمااة آخاار اعتماااد جارت املوافقااة عليااو
اعتماااد إطاااري يتعااع جتديااده كاال أربااع ساانواتُ .
يف  310ماليع فرنه للفرتة  .2016-2012وستُمكن الرسالة املتعلقة ابلتعااون الادوأ خاال
الف ا اارتة  2020-2017م ا اان ايدة تعزي ا ااز مراع ا اااة حق ا ااوق اإلنس ا ااان يف جم ا ااا التع ا اااون اإل ا ااائي
واملساعدة اإلنسانية ويف سياسة سويسرا اخلارجية بصفة عامة.
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 -152وشاااركت سويسارا بنشااا ي خااال الساانوات األخااريةي يف صااياغة خطااة التنميااة املسااتدامة
لع ااام  2030وأه ااداف التنمي ااة املس ااتدامة .وو ااذا الغ اارضي اس ااتندت إا مب اااده احا ارتام حق ااوق
اإلنس ا اااني واحا ا ارتام ح ا اادود الكوك ا اابي واإلدم ا اااا واملس ا اااواة االجتماعي ا ااةي والش ا ااموليةي واتس ا اااق
السياسات .و عل اودف  16من أهداف التنمية املستدامةي الذي يتاوخى التشاايع علاى إقاماة
جمتمع ااات مس اااملة وش اااملة للامي ااعي إمكاني ااة الوص ااو إا العدال ااة واإلدارة املس ااؤولة يف ص ااميم
التعاون اإل ائي الذي يراعي السياقات والنزاعاتي ويؤياد ابلتااأ أهاداف سويسارا املتمثلاة يف بنااء
السااالم وبناااء الدولااة علااى النحااو املبااع يف ئاخلطااة اجلدياادة لال ارا يف مساااعدة ال ادو اوشااةئ
(ئNew Deal for Engagement in Fragile Statesئ [منظم ا ا ا ا ا ااة التع ا ا ا ا ا اااون والتنمي ا ا ا ا ا ااة يف املي ا ا ا ا ا اادان
االقتصاديي وجلناة املسااعدة اإل ائياة /الشابكة الدولياة املعنياة حبااالت النازا واوشاشاة]) .وتعمال
علااى وجااو اخلصااو ي ضاامن يلااة أمااوري ماان أجاال كفالااة األماان املااائي والعماال الالئااق واملساااواة
بع اجلنسع.

ال -عفلية إعدا ال قارير الوطنية
 -153تضا ااطلع اإلدارة االحتاديا ااةي ابلتعا اااون ما ااع السا االطات االحتاديا ااة وسا االطات الكا ااانتوانت
املعني ااةي إبع ااداد التق ااارير املوجه ااة إا هيئ ااات رص ااد تنفي ااذ االتفاقي ااات املتعلق ااة حبق ااوق اإلنس ااان.
وتتكلااف مكات ااب احتادي ااة عدي اادة بعملي ااة التنس اايق :مديري ااة الق ااانون ال اادوأ الع ااام التابع ااة لل ااو ارة
االحتادي ااة للش ااؤون اخلارجي ااة (االتفاقي ااة الدولي ااة للقض اااء عل ااى يي ااع أش ااكا التميي ااز العنص ااري)ي
ومكت ااب الع ااد االحت ااادي الت ااابع لل ااو ارة االحتادي ااة للع ااد والش اارطة (اتفاقيا اة مناهض ااة التع ااذيب
والعهد الدوأ اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية)ي واملكتب االحتادي للمساواة باع املارأة والرجال
(اتفاقي ااة القض اااء عل ااى يي ااع أش ااكا التميي ااز ض ااد املا ارأة)ي واملكت ااب االحت ااادي لكفال ااة املس اااواة
لألشااخا لوي اإلعاقااة (اتفاقيااة حقااوق األشااخا لوي اإلعاقااة)ي وكااذله املكت اب االحتااادي
للض اامان االجتم اااعي الت ااابع ل ااو ارة الداخلي ااة االحتادي ااة (مرك ااز الرص ااد اإلقليم ااي)ي وأمان ااة الدول ااة
للشااؤون االقتصااادية التابعااة للااو ارة االحتاديااة لالقتصاااد والتاادريب والبحا (العهااد الاادوأ اخلااا
ابحلقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة) .وليساات صااالحية صااياغة التقااارير حمااددة بش ااكل
هنااائي و ااو تعااديلها بناااء علااى اتفاااق بااع الوحاادات االحتاديااة املعنيااة .وابملناساابةي فقااد خضاعت
لتعديل جزئي خال دورة الصياغة األخرية.
 -154ويف بداي ا ااة عملي ا ااة ص ا ااياغة تقري ا اار دوريي جت ا ااري استش ا ااارة الوح ا اادات االحتادي ا ااة املعني ا ااة
ملوضوعو .كما يدعو اجمللل االحتادي الكانتوانت والبلدايت إا إبداء آرائها بشأن املواضيع الايت
تندرا ضمن اختصاصاهتاي إما من خال إاتحتها إمكانية ا ال موقف بشأن مشرو التقرياري أو
الارد علااى اساتبياني أو يااع املعلوماات املتعلقااة ابحلالاة يف اجملاااالت املعنياة .وقبال تقادمي التقرياار إا
اجمللل االحتادي للموافقة عليوي تنظم عملية تشاور رمسية على الصعيد االحتادي.
 -155وجتاري ترياة النساختع الاارمسيتع اإلنكليزياة والفرنساية ماان املالحظاات اخلتامياة للهيئااات
الدوليااة بشااأن تقااارير دولااة سويسارا إا اللغتااع األملانيااة واإليطاليااةي مث ااري عرضااها علااى اجمللاال
االحتااادي ونشاارها .ويساامح نشاار هااذه املالحظااات اخلتاميااة للارأي العااام بتكااوين فكاارة عاان حالااة
محاية حقوق اإلنسان يف سويسرا وتطورها والصعوابت املطروحة يف هذا اجملا .
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وترسال املالحظااات اخلتاميااة الصااادرة عاان كال جلنااة إا الوحاادات االحتاديااة الاايت شاااركت
َ -156
يف عملية مشاورة املكاتب وكذله إا الكانتوانت والدوائر املعنية بغرض كفالة تنفيذ التوصايات.
وحتياال الكااانتوانت هااذه التوصاايات إا الس الطات املعنيااة يف الكااانتوانت وإا البلاادايتي وأيض ا ا
إا حماااكم الكااانتوانت يف بع ا األحيااان .وحتاادد الوحاادة االحتاديااة املعنيااة أو املكت اب االحتااادي
املعااين بتوصااية ماااي علااى وجااو اخلصااو ي التاادابري اإلضااافية الااال م ا الهااا لتنفيااذ التوصاايات علااى
الصعيد االحتادي.

را عاً -معلومات عن ائساواة وعدم ال فييز وسةل الن صاف الفعالة
ألف -تنظيم جهو احلكومة ل عزيز ائساواة

احلقوق وئنع ال فييز

 -157الكراما ااة واملسا اااواة ما ااا أو حقا ااع ما اادرجع يف قائما ااة احلقا ااوق األساسا ااية يف الدسا ااتور
وجتس ااد املب اادأين الدس ااتوريع املتمثل ااع يف
االحت ااادي (امل ا اواد م اان  7إا  34م اان الدس ااتور(ُ .))59
املساااواة أمااام القااانون وعاادم التمييااز (املااادة  8ماان الدسااتور( ))60عاادةُ قاوانع احتاديااةي منهااا علااى
ساابيل املثااا ي قااانون املساااواة بااع املارأة والرجاالي وقااانون كفالااة املساااواة لألشااخا لوي اإلعاقااةي
وقااانون القاران املاادين املثلااي .ولاائن كااان صااحيح ا أن سويسارا ال متلااه تشاريعات شاااملة ملكافحااة
التمييز رميع أشاكالو علاى الصاعيد االحتااديي فامن هاذه السامة الفريادة ال تاد علاى وجاود ثغارة
ماان حي ا اجلااوهري وإ ااا علااى خصوصااية النظااام القااانوين السويسااري الااذي يتمياازي ماان جهااةي
بتشاابثو ابلتقليااد املتمثاال يف النظااام القااانوين األحاااديي وماان جهااة أخاار ي ابلنظااام االحتااادي الااذي
د اادد تو ي ااع امله ااام ب ااع االحت اااد السويس ااري والك ااانتوانت .ويع ااين لل ااهي ابلتحدي اادي أن أحك ااام
االتفاقيا ا ااة الدوليا ا ااة للقضا ا اااء علا ا ااى ييا ا ااع أشا ا ااكا التمييا ا ااز العنصا ا ااري()61ي املؤرخا ا ااة  21كا ا ااانون
األو /ديسااما 1965ي تنطب ااق عل ااى نط اااق ع ااام وو ااا أث اار عل ااى النظ ااام الق ااانوين ككمل ااو .ومن ااذ
التصديق على هذه االتفاقية ودخووا حيز النفال ابلنسبة لسويسراي بدأت احملكمة االحتادية تشاري
إليها ابلفعل يف اجتهاداهتا القضائية.
 -158وخال السنوات األخريةي تزايد االهتماام ابلادفا عان حقاوق اإلنساان بصافة عاماة وحبظار
التمييز العنصري بصفة خاصة .وقد انعكل هاذا التطاور بشاكل واضاح جادا يف الدساتور االحتاادي
اجلدياادي الااذي وافااق عليااو الشااعب والكااانتوانت يف  18نيسااان/أبريل  1999ودخاال حيااز النفااال
يف  1ك ااانون الثاين/ين اااير  .)62(2000وال تش ااري قائم ااة احلق ااوق األساس ااية فق ااط إا كفال ااة أبس ااط
احلقااوق األساساايةي مثاال احلااق يف احلياااة ويف احلريااة الشخصاايةي وإ ااا كااذلهي يف املااادة ( 7اح ارتام
الكرامة اإلنساانية) ويف املاادة ( 8احلظار العاام جلمياع أشاكا التميياز) إا ضامان القواعاد الدساتورية
املهمااة يف إطااار مكافحااة العنص ارية .وملوجااب الفقاارة  3ماان املااادة  35ماان الدسااتور االحتااادي()63ي
حتر السلطاتي قدر اإلمكاني على إعما احلقوق األساسية كذله يف العالقات بع األفراد.
__________
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 -159وحرص ا ا علااى كفالااة تنفيااذ االتفاقيااات علااى الصااعيد االحتاااديي تتبااع احلكومااة السويس ارية
حالي ا اسرتاتياية تتمثال يف التادوين املتساق جلمياع أحكاام حظار التميياز املنطبقاة يف جمااالت حماددة.
وتر السلطات االحتادية أن الانه القطااعي يكفال احلماياة بقادر أكاا مان خمتلاف أشاكا التميياز
لفئات خمتلفة من األشخا  .وعلى سبيل املثا ي يغطي كل من القاانون االحتاادي املتعلاق ابملسااواة
بع املرأة والرجل (قانون املساواة)()64ي املؤرخ  24آلار/ماار 1995ي أو القاانون االحتاادي املتعلاق
ابلقض اااء علا ااى أوجا ااو ع اادم املسا اااواة الا اايت مت اال األشا ااخا لوي اإلعاقا ااة (ق ااانون كفالا ااة املسا اااواة
لألشااخا لوي اإلعاقااة)()65ي املااؤرخ  13كااانون األو /ديسااما 2002ي أو كااذله املااادة 261
مكررا من قاانون العقاوابت( )66املتعلقاة ابلتميياز العنصاريي الايت أثبتات فعاليتهاا يف املمارساة العملياةي
أشااكاالا حمااددة ماان التميياازي وهااو مااا يتاايح ابلتاااأ إمكانيااة التصاادي املؤسسااي األنسااب لكاال حالااة
علا ااى حا اادة .ويبقا ااى اجمللا اال االحتا ااادي متيقظ ا ا ا جتا اااه التطا ااورات احملتملا ااة ويقا اارتح حتسا اايناتي عنا ااد
االقتضاااء .ويعطااي األولويااة لآلليااات الاايت يضااعها ويتفااق عليهااا الشااركاء االجتماااعيون علااى أسااا
التعاااون القااائم علااى املوافقااة احلاارة واملساابقة .غااري أنااو يبقااى علااى اسااتعداد العتماااد أحكااام قانونيااة
أخر ملزمةي عند االقتضاء.
 -160وفيما يتعلق ملكافحة التمييز القائم علاى ناو اجلانلي احتفلات سويساراي يف عاام 2011ي
ابلااذكر األربعااع ملاانح امل ارأة حااق التصااويت علااى الصااعيد االحتاااديي وابلااذكر الثالثااع العتماااد
املااادة الدسااتورية املتعلقااة ابملساااواةي وابلااذكر اخلامسااة عشاارة ل َسان القااانون االحتااادي للمساااواة بااع
املرأة والرجل (قانون املسااواة)( .)67ويهادف هاذا القاانون إا تعزياز املسااواة الفعلياة باع املارأة والرجال
يف عقااود العم االي وينطب ااق عل ااى عق ااود العم اال الاايت ينظمه ااا ق ااانون االلتزام ااات والق ااانون الع ااام عل ااى
الصااعيد االحتااادي أو علااى صااعيد الكااانتوانت أو البلاادايت (املاااداتن  1و 2ماان قااانون املساااواة).
ووفقا للفقرة  1من املادة  3من قانون املساواةي ُدظر التمييز ضاد العماا علاى أساا ناو اجلانلي
سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرةي وهاو ماا ساد احلاق يف املسااواة يف األجار عان العمال املتسااوي
القيم ااةي القاب اال ل نف ااال أم ااام احمل اااكم واملكف ااو ملوج ااب الفق اارة  3م اان امل ااادة  8م اان الدس ااتور(.)68
وابلتاااأي ا ااذ اجمللاال االحتااادي تاادابري ووضااع آليااات لتعزيااز املساااواة الفعليااة يف األجااور بااع امل ارأة
والرجاال .وميكاان اإلشااارةي علااى ساابيل املثااا ي إا آليااة لوجيااب ()Logibي وهااي أداة تتاايح للشااركات
التااري ااة مراقب ااة مارس اااهتا يف جم ااا األج ااور (املراقب ااة الذاتيا اة) .وفيم ااا يتعل ااق ابخل اادمات املقدم ااة يف
سويسراي ال يُسند االحتاد السويسري الصفقات إال إا أصاحاو العطااءات الاذين يكفلاون املسااواة
يف األجاور (الفقاارة (1ا) ماان املاادة  8ماان القااانون االحتااادي املتعلاق ابملشاارتايت العامااةي املااؤرخ 16
ك ااانون األو /ديس ااما 1994ي ق ااانون املش اارتايت العام ااة)( .)69وو ااذا الغ اارضي ااو ل ااو أن ااري
مراقبة فيما يتعلق ابملساواة يف األجور أو أيمر إبجرائها وفق ا للفقرة  4مان املاادة  6مان األمار املتعلاق
ابملش اارتايت العام ااةي املا ااؤرخ  11ك ااانون األو /ديس ااما  .)70(1995وما اان حي ا ا املب اادأي يضا ااطلع
يالحااظ تطااور إ اااي يف
املكتااب االحتااادي للمساااواة بااع املارأة والرجاال ااذه املراقبااة .وبصاافة عامااةي َ
__________
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هااذا الصاادد :فمتوسااط فاااوة األج اور بااع الرجاال وامل ارأة يف القطااا اخلااا يتناااقص باابطء ولكاان
ابنتظ ااام .ورغ اام لل ااهي ال تا ازا املا ارأةي حبس ااب مك ااافا ال اادوام الكام االي تتقاض ااى أج اارا أق اال بكث ااري
من الرجل.
 -161وفيمااا يتعل ااق ملس ااألة النساااء ض ااحااي العن ااف الع ااائليي حتل اال الساالطات االحتادي ااة احلال ااة
ابنتظ ااام وتتخ ااذ ت اادابري جدي اادة عن ااد االقتض اااء .ومن ااذ  1نيس ااان/أبريل 2004ي ض ااع ج ا ارائم
اإلصاااابت البدنيااة البساايطة (الفقارات ماان  3إا  5ماان املااادة  123ماان الفصاال الثاااين ماان قااانون
العقااوابت)()71ي واالعتااداءات املتكااررة (الفقاارة (2و) و(و مكااررا) و(ا) ماان املااادة  126ماان
قااانون العقااوابت)ي والتهديااد (الفقاارة  2ماان املااادة  180ماان قااانون العقااوابت)ي واإلكاراه اجلنسااي
(املادة  189مان قاانون العقاوابت) واالغتصااو (املاادة  190مان قاانون العقاوابت) الايت ترتكاب
ضااد أحااد الاازوجع أو الش اريه للمالحقااة القضااائية تلقائي ا ا .ويف  13أاير/مااايو 2009ي أحااا
اجمللل االحتادي إا اجمللال الاوطين تقريارا عنواناو ئالعناف يف إطاار العالقاات باع األ واا .أسابابو
والتاادابري املتخااذة بشااأنو يف سويس ارائي ااردي ضاامن يلااة أمااوري التاادابري املنصااو عليهااا علااى
الصااعيد االحتااادي ملكافحااة العنااف ومنعااو يف العالقااات بااع األ واا .ويتمتااع املكتااب االحتااادي
للمساواة بع املرأة والرجل ابختصا تنفيذ هاذه التادابري علاى الصاعيد االحتاادي .كماا خضاعت
مسااألة الز ااات القس ارية لتاادابري :فعقااب باادء نفااال القااانون االحتااادي اجلديااد ملكافحااة الز ااات
القس ارية يف  1متو /يولي ااو 2013ي أُدرج اات ه ااذه املمارس ااة ابعتباره ااا جرمي ااة يف ق ااانون العق ااوابت
(املادة (181أ) من قانون العقوابت)( .)72وابإلضاافة إا للاهي أطلاق اجمللال االحتااديي يف 14
أيلو /سبتما 2012ي برانجم ا وطني ا ملكافحة الز ات القسرية (للفرتة .)2017-2013
 -162وملكافحااة مارسااة تشااويو األعضاااء التناساالية األنثويااةي أُدرجاات يف قااانون العقااوابت مااادة
جدي اادة (امل ااادة  124م اان ق ااانون العق ااوابت)ي يف  1متو /يولي ااو 2012ي م اان أج اال وض ااع ح ااد
ملشااكليت تعريااف هااذه املمارسااة وإثباهتااا القااائمتع حااث للااه احلااع .فبينمااا ك اان يعاقَااب ابلفعاال
علااى مارسااة تشااويو األعضاااء التناساالية األنثويااة ملوجااب قااانون العقااوابت ابعتباره اا إص اابة بدنيااة
خطااريةي فقااد أصاابحت اآلن حمكومااة باانص حماادد .وينطبااق هااذا الاانص أيض اا يف حالااة ارتكاااو
اجلرمية يف اخلاراي حث عندما ال يعاقَب عليها جنائي ا يف الدولة اليت ارتُكبت فيها.
 -163وبفض اال التص ااديقي يف أيل ااو  /س اابتما 2008ي عل ااى الاوتوك ااو االختي اااري التفاقي ااة
القضاء على ييع أشكا التميياز ضاد املارأة()73ي املاؤرخ  6تشارين األو /أكتاوبر 1999ي أصابح
ابإلمكااان تقاادمي البالغااات الفرديااة ضااد سويس ارا .وحااث اآلني عُرضاات أو حالااة علااى اللانااة
املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأةي ولكنها ال تزا ابنتظار البت فيها.
 -164ويف سويسا اراي ميك اان لألش ااخا لوي اإلعاق ااة ال اادفا ع اان أنفس ااهم أم ااام احمل اااكم ض ااد
مارسات عدم املساواة أو التمييز .وأاتح القاانون االحتاادي للقضااء علاى أوجاو عادم املسااواة الايت
متاال األشااخا لوي اإلعاقااة (قااانون كفالااة املساااواة لألشااخا لوي اإلعاقااة)()74ي املااؤرخ 13
كا ااانون األو /ديسا ااما 2002ي منا ااذ دخولا ااو حيا ااز النف ااال يف عا ااام 2004ي إح ا ارا تقا اادم كبا ااري
__________
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أو املسااامة يف إحارا ه يف جمااا القضاااء علااى أوجااو عاادم املساااواة الاايت يعاااين منهااا األشااخا لوو
اإلعاقة .وتتالى أوجو التقدم هذه بصفة خاصة يف جماالت البناء والنقل العام واخلادمات .ويركاز
املكتاب االحتااادي لكفالااة املساااواة لألشااخا لوي اإلعاقااةي ابعتباااره مركاازا خمتصا ا يف هااذا اجملااا
يف االحتاد السويسريي أنشطتو على دعم تنفيذ القوانع املتعلقة بكفالة املسااواة لألشاخا لوي
اإلعاقااةي ويساادي املشااورة إا دوائاار اإلدارة االحتاديااة (ئتعماايم ثقافااة مراعاااة اإلعاقااةئ)ي ويضااطلع
ملشا اااريع مبتكا اارة هتا اادف إا إدما اااا مراعا اااة ها ااذه املسا ااألة يف سا االوك اجملتما ااع .ويف  15نيسا ااان/
أبرياال 2014ي انضاامت سويس ارا إا اتفاقيااة حقااوق األشااخا لوي اإلعاقااة()75ي املؤرخااة 13
ك ااانون األو /ديس ااما  .2006وم اان خ ااال االنض اامام إا ه ااذه االتفاقي ااةي تؤك ااد سويسا ارا م اان
جدي ااد إرادة القي ااام بك اال م ااا يف وس ااعها م اان أج اال تعزي ااز مب اادأ كفال ااة املس اااواة لألش ااخا لوي
اإلعاقااةي وهااو مااا تعهاادت بااو منااذ عشاار ساانوات مااع باادء نفااال قااانون كفالااة املساااواة لألشااخا
لوي اإلعاقة(.)76
 -165ومكافحة التمييز العنصري مهمة شاملة جلميع أجهزة اإلدارة .ويلتزم االحتااد السويساري
كن جتري ابستمرار وعلى املد الطويل أنشطة للوقاية والتوعية من أجال مكافحاة العنصارية وكاره
األجانااب .وقااد انضاامت سويس ارا إا توافااق اآلراء املعااا عنااو يف الوثيقااة اخلتاميااة مل اؤمتر اسااتعراض
دي ارابن املعقااود يف جنيااف يف عااام  .2009ويف سويس اراي تُعاقااب املااادة  261مكااررا ماان قااانون
العقوابت()77ي املشار إليها أعاالهي علاى التحاري علاى الكراهياة أو التميياز علاى أساا االنتمااء
العرقي أو اإلثين أو الديين.
 -166ولالطااال علااى املزيااد ماان املعلومااات بشااأن اجلهااود الاايت تبااذوا سويسارا ملكافحااة التمييااز
يف جماالت خمتلفةي دا إا التقارير األخرية املقدمة مان دولاة سويسارا إا اللاناة املعنياة ابلقضااء
علا ااى التميي ا ااز ض ا ااد امل ا ارأةي يف  2حزيران/يوني ا ااو CEDAW/C/CHE/4-5( 2015ي احملا ااا يف 25
شا اابا /فااير )2015ي وإا جلنا ااة القضا اااء علا ااى التمييا ااز العنصا ااريي يف  14أاير/ما ااايو 2013
(CERD/C/CHE/7-9ي احمل ااا يف  3ك ااانون األو /ديس ااما )2012ي وإا اللان ااة املعني اة حبق ااوق
األشااخا لوي اإلعاقااة (الااذي اعتمااده اجمللاال االحتااادي يف حزيران/يونيااو  .)2016وابإلضااافة
إا للهي تنشر دائرة مكافحة العنصرية كل سنتع تقريارا بشاأن التميياز العنصاري يقادم حملاة عاماة
عن البياانت اجملمعة والتدابري املتخذة يف هذا اجملا .
 -167ويف تقرياار مفص ال نُشاار مااؤخرا عقااب مقاارتح برملاااين قُاادم يف عااام 2012ي ا ااذ اجمللاال
االحتااادي موقف اا بشااأن موضااو ئاحلااق يف احلمايااة ماان التميياازئ .وأُسااندت إا املركااز السويسااري
للخاات يف جما حقوق اإلنسان مهمة إجنا دراسة بشأن إمكانية الوصاو إا العدالاة يف حالاة
التع اارض للتميي ااز يف سويس اارا .ووفقا ا ا لنت ااائ ه ااذه الدراس ااةي يتس اام الق ااانون السويس ااري ملكافح ااة
التمييزي يف الوقت لاتوي بنقا قوة كثرية وملواطن ضعف وثغرات شث .وتكمن نقا قوة القاانون
السويسااري يف إدراا حظاار التمييااز يف الدسااتور االحتااادي ويف اعتماااد ق اوانع خاصااةي مثاال قااانون
املساواة بع املرأة والرجل وقانون كفالة املساواة لألشخا لوي اإلعاقاةي مان شاأهنا أن أتخاذ يف
االعتب ااار خص ااائص ك اال ش ااكل م اان أش ااكا التميي ااز .وابإلض ااافة إا لل ااهي أثب اات التحلي اال أن
__________
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املنظمات واملراكز االستشارية تتبىن إا حد كبري هذه القوانع اخلاصاةي وتكتساب مهاارات دقيقاة
يف ه ا ااذه اجمل ا اااالت .وتتب ا اااين الثغ ا ا ارات احمل ا ااددة يف الق ا ااانون السويس ا ااري ملكافح ا ااة التميي ا ااز تبع ا ا ا ا
للمااالتي وهي يف الوقت لاتو موضوعية وإجرائية.
 -168ويعلن املركز السويسري للخااات يف جماا حقاوق اإلنساان صاراحة يف الدراساة الايت أجنزهاا
أنااو ال يوصااي ابعتماااد قااانون إطاااري ملكافحااة التمييااز ياانظم ييااع اجملاااالت لات الصاالة وداال حماال
الق اوانع اخلاصااة املعمااو ااا .وتبااع الدراسااة أن هااذه اجملاااالت تنطااوي علااى إشااكاليات خمتلفااة إا
ح ااد كب ااريي وسا ايكون م اان الص ااعب وض ااع مع ااايري ش اااملة م اان ش ااأهنا أن تتن اااو كا االا منها اا بش ااكل
صحيح .ومن شأن قاانون إطااري مان هاذا القبيال أن يقاوض املكاساب احملققاة ويضاعف مؤسساات
راسااخة اجلااذور للرصااد واملشااورة والاادعم .وعاااا املركااز أيض ا ا عاادة مواضاايع حم اددةي وقاادم توصاايات
بش ااأن املس اااواة ب ااع اجلنس ااعي وبش ااأن املثلي ااات واملثلي ااع ومزدوج ااي املي اال اجلنس ااي ومغ ااايري اووي ااة
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسعي وبشأن العنصريةي وكفالة املساواة لألشخا لوي اإلعاقة.
 -169وأك اادت الدراس ااة االستقص ااائية ال اايت أجراه ااا املرك ااز يف أوس ااا أعض اااء نقاب ااة احمل ااامع
واحملاااكم رأي اجمللاال االحتااادي :فاألساال القانونيااة املوضااوعية املتاحااة مالئمااة وكافيااة بصاافة عامااة
للحماية من التمييزي وال سيما يف القاانون العاام .وخالفا ا لاذلهي يبادو أن بعا الثغارات ال تازا
قائمااة يف القااانون اخلااا  .وُكلااف فريااق عاماال أُنشااا داخاال اإلدارة إبجاراء حتلياال مفصاال للنتااائ
احملصاال عليهااا بفضاال هااذه الدراسااة املوسااعة .وكااان مااثالا يف هااذا الفريااقي ابإلضااافة إا مكتااب
العد االحتادي (املكتب املختص)ي املكتب االحتادي لكفالة املساواة لألشخا لوي اإلعاقاةي
واملكت ااب االحت ااادي للمس اااواة ب ااع امل ارأة والرج االي ودائ اارة مكافح ااة العنص ارية .ونظ اار ه اذا الفري ااق
العامل ابلتفصيل يف توصيات املركاز السويساري للخااات يف جماا حقاوق اإلنساان بغارض حتدياد
املقرتحات اليت ميكن تنفيذها أو إخضاعها لدراسة معمقة.
 -170وأعرباات احلكومااة السويس ارية بوجااو خااا عاان اسااتعدادها للتعمااق يف دراسااة توصاايات
املركز املتعلقة بتعزيز احلماية من التمييز يف جماالت معينةي وبتوسيع نطااق قاانون عمال املنظمااتي
وخبف ا ا رس ا ااوم اإلج ا اراءات املدني ا ااةي وابلتوعي ا ااةي وي ا ااع البي ا اااانت ع ا ان التميي ا ااز وكفال ا ااة املس ا ااواة
لألشااخا لوي اإلعاقااة وللمثليااات واملثليااع ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغااايري اوويااة اجلنسااانية
وحاملي صفات اجلنسع (انظر :احلق يف احلماياة مان التمييازي تقريار اجمللال االحتاادي املاؤرخ 25
أاير/مايو 2016ي ردا على مقرتح انيف 3543-12ي املقدم يف  14حزيران/يونيو .)2012

ابء -سةل الن صاف الفعالة
 -171دا اادد الدسا ااتور الضا ااماانت اإلجرائيا ااة السا ااارية املفعا ااو (امل ا اواد ما اان  29إا .)78()32
وتشاامل الضااماانت اإلجرائيااة العامااة حااق الشااخص يف أن داااكم خااال أجاال معقااو ي وحقااو يف
أن يُسااتمع إليااوي وحااق األشااخا الااذين ال ميلكااون امل اوارد الكافيااة يف احلصااو علااى املساااعدة
القضائية اجملانيةي واحلق يف املثو أمام حمكمة مستقلة وحمايادةي واحلاق يف إجاراءات علنياة .وتانص
املادة (29أ) من الدستور على أنو من حق كل شخص أن حتكم هيئة قضائية يف قضيتو.
__________
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 -172وفيم ااا يتعل ااق ابلض ااماانت اخلاص ااة ابإلجا اراءات اجلنائي ااةي ي اانص الدس ااتور عل ااى حق ااوق
األشخا املتهمع خال فرتة االحتااا أو احلابل االحتيااطيي وكاذله علاى مبادأ قريناة الاااءة
وحق كل شخص يف أن ري إبالغو على و مفصل ابلتهم املوجهة إليو.
 -173وترد سبل االنتصاف القانونية املتاحة يف اإلجراءات احمللية ابلتفصيل يف الفصال دا 3-
أعاله .و و ألي شخص ير أن حقوقو قد انتهكت أن يقادم طعنا ا يف هاذا الصادد شاريطة أن
يستويف طلبو شرو املقبولية.
 -174وابإلضافة إا للهي تعارتف سويسارا كمياة إاتحاة األفاراد إمكانياة اللااوء علاى الصاعيد
الدوأ إا آليات تقدمي البالغات والشكاو يف حالة وقو انتهاك للحقوق األساسية.
 -175وتاانص االتفاقيااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان( )79علااى إج اراءات للتنفيااذ تتاايح للفاارد تقاادمي
شكو إا احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف سرتاسبور ،يف حالة انتهاك طرف متعاقاد لالتفاقياة
أو بروتوكوالهتااا .وينطبااق مباادأ التبعيااة ابعتبااار أن األطاراف املتعاقاادة هااي املسااؤولة األوا عاان احارتام
أحكام االتفاقية وعن تنفيذهاي مع متتعها امش للتقادير .ويارد مبادأ التبعياة أيضا ا يف املاادة  13مان
االتفاقية اليت تانص علاى أن األطاراف املتعاقادة ملزماة إبرسااء سابيل انتصااف فعاا أماام هيئاة وطنياة
يتيح للمواطنع تقدمي شكو بشأن انتهاك الضماانت املنصو عليها يف االتفاقية.
 -176وقُدم و  6 500شكو ضد سويسرا يف الفرتة املمتدة بع عاام ( 1974العاام الاذي
صدقت فيو سويسرا على االتفاقية) وهناية عام  .2015وقُدم أكثر مان نصافها باع عاام 2002
وع ا ااام  .2015وح ا ااث هناي ا ااة ع ا ااام 2015ي أص ا اادرت حمكما ا اة حق ا ااوق اإلنس ا ااان وجلن ا ااة ال ا ااو راء
ما جمموعو  181حكم ا/قرارا هنائي ا يف قضااي تتعلق بسويسرا .وخلصتا إا وقاو انتهااك ألحكاام
االتفاقيااة يف  104حاااالت .وابلنظاار إا عاادد الشااكاو املقدمااة بااع عااام  1974وعااام 2015
وعدد الشكاو اليت أفضت إا إدانة سويسرا خال الفرتة لاهتاي يالحاظ أن هااء  1,6يف املائاة
من الشكاو املقدمة ضد سويسرا أفضت إا إدانتها.
 -177وإلا كا ااان عا اادد اإلداانت منخفض ا اا جا اادا ابملقارنا ااة ما ااع عا اادد الشا ااكاو املقدما ااة ضا ااد
سويسا اراي فق ااد اقتض ااى بعض ااها مواءم ااة القا اوانع عل ااى ص ااعيد االحت اااد والك ااانتوانت أو مارس ااات
الس االطات املس ااؤولة ع اان التنفي ااذ .ويف بعا ا األحي اااني اس ااتغرق إجا اراء ه ااذه التعا اديالت بعا ا
الوقااتي ولكاان الساالطات املعنيااة نفااذت القارارات بشااكل أاتح للانااة الااو راءي وهااي اويئااة املكلفااة
برصد تنفيذ األحكامي إمكانية إغالق ملف اإلجراءات بصفة هنائية.
 -178واضااطلعت احملكمااة االحتاديااة باادور حاساام يف عمليااة إدماااا أحكااام االتفاقيااة األوروبيااة
حلق ااوق اإلنس ااان يف النظ ااام الق ااانوين السويس ااري .فبع ااد دخ ااو ه ااذه االتفاقي ااة حي ااز النف ااال بف اارتة
قص ااريةي اعرتف اات يف أح ااد قراراهت ااا كن الض ااماانت املنص ااو عليه ااا يف االتفاقي ااة تكتس ااي طابعا اا
دسااتورايا وجعلتهااا ابلتاااأي ماان الناحيااة اإلجرائيااةي متساااوية مااع احلق اوق الدسااتورية .ويعااين للااهي
ابلنساابة لساالطات الكااانتوانتي أنااو يف حالااة ادعاااء وقااو انتهاااك حلاق دسااتوري بساابب قااانون أو
ق ا اراري ا ااو كا ااذله االحتاا اااا دائم ا اا (أو حص ا ارايا) بوقا ااو انتها اااك لالتفاقيا ااة األوروبيا ااة حلقا ااوق
اإلنس ااان .ويش ااري تقري اار س ااتوكلي املش ااار إلي ااو أع اااله (انظ اار 40 :س اانة م اان انضا امام سويس ارا إا
االتفاقي ااة األوروبي ااة حلق ااوق اإلنس ااان :احلص اايلة واآلف اااقي تقري اار اجملل اال االحت ااادي تنفي ااذا ملق اارتح
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س ااتوكلي 4187-13ي املق اادم يف  12ك ااانون األو /ديس ااما  )2013إا ارتف ااا ع اادد األحك ااام
الصااادرة عاان احملكمااة االحتاديااة الاايت تشااري إا االتفاقيااة .ويف الوقاات ال اراهني غالب ا ا مااا يسااتند ادعاااء
انتهاااك حقااوق اإلنسااان يف الوقاات لاتااو إا الدسااتور االحتااادي وإا االتفاقيااة .وينطبااق للااه أيض ا ا
على احلقوق لات الصلة املكرسة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنساان الايت وضاعتها األمام املتحادة.
وعلى سبيل املثا ي شكلت احلقوق واحلرايت اليت دميها العهاد الثااين لألمام املتحادة موضاو أكثار
ماان  200ق ارار قضااائي صااادر عاان احملكمااة االحتاديااة خااال الفاارتة املشاامولة ابلتقرياار الاادوري الرابااع
املقدم إا اللانة املعنية حبقوق اإلنساني وهو ماا يؤكاد أن أعضااء نقاباة احملاامع وأغلبياة الارأي العاام
على دراية ابلعهد وأن احملكمة االحتادية تُوليو أمية كبرية يف اجتهاداهتا القضائية.
 -179وابإلضااافة إا احملكمااة األوروبيااة حلقااوق اإلنساااني تعاارتف سويسارا رليااات دوليااة أخاار
لالنتص ااافي وه ااي :إجا اراءات تق اادمي الش ااكاو الفردي ااة إا جلن ااة مناهض ااة التع ااذيبي وإا جلن ااة
القضاااء علااى التمييااز العنصااريي وإا اللانااة املعنيااة ابلقضاااء علااى التمييااز ضااد املاارأة .وحااث هنايااة
عام 2015ي قُادم  175شاكو ضاد سويسارا إا جلناة مناهضاة التعاذيبي أفضاى  17منهاا إا
اسااتنتاا وقااو انتهاااك التفاقيااة مناهضااة التعااذيب وال يازا  22منهااا ابنتظااار احلساام فيهااا .وحااث
اآلني تلقاات جلنااة القضاااء علااى التمييااز العنصااري باادورها شااكويع ضااد سويسارا :فبينمااا مل تفا
إحااداما إا إدانتهاااي ال تازا األخاار ابنتظااار الباات فيااو .ويف عااام 2015ي قُاادمت أو شاكو
ضااد سويسارا إا اللانااة املعنيااة ابلقضاااء علااى التمييااز ضااد املارأة الاايت مل تصاادر بعااد قرارهااا بشااأن
القضية .ويف الوقت الراهني طط سويسرا للتصاديق علاى الاوتوكاو االختيااري الثالا التفاقياة
حقوق الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات يف حالة انتهاك هذه االتفاقية.
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