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 والتشاور  المنهجية -أوالا  

 قديم تقليد الدولة، أعمال جميع في إليهما واالستناد األساسية، والحريات اإلنسان  حقوق   احترام إن -1
  في مكرسوة  وهي  لسوويسورا  والخارجية  الداخلية السوياسوة صوميم في  األسواسوية  الحقوق  هذه وتوجد  سوويسورا. في

  تنفيذها   وتكفل  حي، بضووومير  وتنفذها  الجد  محمل  على  الدولية  التزاماتها  سوووويسووورا وتأخذ  االتحادي.  الدسوووتور
  الشووووووامل الدوري   االسووووووتعرا  من  األخيرة الثالث  الدورات  وخالل  ذلك، ومع  العملي.  الصووووووعيد  على بفعالية
  النظر  وإعادة معينة، مجاالت  في اإلنسووان  حقوق  حماية  تعزيز على  سووويسوورا ُحثت اإلنسووان،  حقوق   لمجلس

 بالتحديد. السياق هذا في التقرير هذا ويأتي االقتضاء. عند الثغرات، وسد القائمة األنظمة في

  الثالث الشووامل الدوري   االسووتعرا  نهاية في  سووويسوورا  قبلتها التي التوصوويات  تنفيذ  التقرير  ويتناول -2
 إلى أيضووووا    يشووووير  االقتضوووواء،  وعند  .( 1) تنفيذها في المحرز التقدم  ويبين 2017  الثاني/نوفمبر  تشوووورين  9 في

 اإلرشوووووووادية  المذكرة  التقرير  ويتبع محددة. بتوصووووووويات تتصووووووول وال نطاقا   أوسوووووووع سوووووووياق عن ناشووووووو ة  تطورات
  إطارا   ويتخذ  الشوامل،  الدوري   االسوتعرا  من  الرابعة للدورة اإلنسوان  لحقوق   السوامية المتحدة األمم لمفوضوية

 والحريات. للحقوق   ترتيبه  فيتبع اإلنسان، لحقوق  العالمي اإلعالن   له

 ولزيادة  المسوووووووووووتدامة.  بالتنمية  وثيقا    ارتباطا   ترتبط اإلنسوووووووووووان  حقوق   بأن متزايد دولي اعتراف وثمة -3
 على كمثال التقرير، لهذا الختامية المالحظات  تبين ،2030 عام  وخطة اإلنسوووووان  حقوق   بين  الصووووولة  تعزيز
  الشوووامل  الدوري   االسوووتعرا  توصووويات  تنفيذ إلى الرامية  التدابير تعني كيف  المواضوووي،ية،  المجاالت بعض
 .أيضا   المستدامة التنمية أهداف تحقيق نحو تقدم إحراز

  االتحادية، اإلدارة مع واسوووووعة تشووووواور عملية موضوووووو   التقرير هذا  كان  ،2022  عام  صووووويف وفي -4
 تنظيم  وتم  المعنيووة.  واألوسووووووووووووووواط  الموودني،  والمجتمع  البرلمووان،  خووار   من  االتحوواديووة  واللجووان  والكووانتونووات،

 21 في  :المودني  والمجتمع والجوامعوات  والبلوديوة  والكوانتونيوة االتحواديوة اإلدارات  ممثلي  مع  عوامين نشوووووووووووووواطين
 آذار/  23 وفي ،الرابع الشووووووووامل الدوري  لالسووووووووتعرا   سووووووووويسوووووووورا اسووووووووتعدادات بدء ،2021  أيلول/سووووووووبتمبر

  مجال في  الصوووووولة  ذات  األخيرة السوووووونوات  تطورات  لمناقشووووووة مسووووووتديرة مائدة اجتماعات عقد ،2022 مارس
 سويسرا. في الشامل الدوري  االستعرا  توصيات  وتنفيذ اإلنسان حقوق 

 والمؤسسي المعياري  اإلطار -ثانياا  

 الدولي  المعياري   اإلطار -ألف 

  وخالل لسوووويسووورا. بالنسوووبة كبيرة  أهمية اإلنسوووان  لحقوق  الدولية الصوووكو  على  التصوووديق  يكتسوووي -5
 اتفاقية :التالية االتفاقيات على بالتصوووووووديق السوووووووويسوووووووري  الم،ياري  اإلطار إثراء تم  االسوووووووتعرا ، قيد الفترة

  دخلت التي اسووووطنبول(، )اتفاقية  ومكافحتهما العائلي والعنف النسوووواء ضوووود العنف من للوقاية  أوروبا  مجلس
 العمل باتفاقية  الملحق 2014 عام  وبروتوكول ،2018  نيسووووووان/أبريل  1 في لسووووووويسوووووورا  بالنسووووووبة النفاذ حيز

 .( 2) 2018 أيلول/سبتمبر 28 في لسويسرا بالنسبة النفاذ حيز دخل الذي ،الدولية العمل لمنظمة الجبري 

 مؤسسي  إطار -باء 

  مجال  في  التزاماتها  تنفيذ لرصووووووووود  قطاعيا   نهجا   االتحادي، نظامها إلى بالنظر  سوووووووووويسووووووووورا،  تعتمد -6
 االتحاد  بين  المجال هذا في  االختصووووووووواصوووووووووات  تنقسوووووووووم  السوووووووووويسووووووووورية، الدولة لنهج فوفقا    اإلنسوووووووووان.  حقوق 

  لحقوق  الدولية  بالسوووووياسوووووة المعني  اإلدارات  بين المشوووووتر  "الفريق  االتحادية الدولة  أنشوووووأت وقد  والكانتونات.
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  وممثلي  المعنية االتحادية  اإلدارات  جميع  االتحادية،  الخارجية  وزارة قيادة تحت  يضوووووووووووووم،  الذي  اإلنسوووووووووووووان"،
 المعلومات  تدفق ويكفل  اإلنسووان  حقوق   سووياسووات  قضووايا الفريق  هذا وينسووق  .( 3) الكانتونات  حكومات  مؤتمر

 .( 4) اإلنسان لحقوق  الدولية الهي ات أمام سويسرا تجريها التي االستعراضات  عن

 االتحادي العدل لمكتب التابعة اإلنسوووان لحقوق  الدولية  الحماية  وحدة تعمل  ذلك، إلى  وباإلضوووافة -7
 "الفريق يتخذها  التي  القرارات  وتنفيذ  إعداد عن مسووووووؤولة وهي  .( 5) اإلبالغ  إجراءات لتنسوووووويق اتصووووووال  كنقطة

  تخطيط ولتبسوووووويط  .( 6) السووووووياق هذا في اإلنسووووووان  لحقوق  الدولية  بالسووووووياسووووووة  المعني  اإلدارات  بين  المشووووووتر 
 لتنسوويق مخصوو   اإلنترنت شووبكة على موقع  بإنشوواء حاليا    الوحدة تقوم  الدوائر،  مختلف  بين  العمل وتنسوويق
 الوطنية.  التقارير

  لحقوق   وطنية مؤسووووسووووة  إنشوووواء مشوووورو   على  البرلمان  وافق  ،2021  األول/أكتوبر  تشوووورين 1 وفي -8
 من  واعتبارا    .( 7) 2019 األول/ديسوووووومبر  كانون  13 المؤرخ االتحادي  المجلس  اقتراح  أسوووووواس على  اإلنسووووووان،

  حقوق   ميدان  في  للخبرات  السوووويسوووري  المركز  محل  اإلنسوووان  لحقوق   الوطنية المؤسوووسوووة  سوووتحل ،2023 عام
 العامة  المشوواورة  نتائج  الواجب النحو على النموذ   ويراعي  التجريبية.  الفترة  انتهاء  بعد ،دائم بشووكل اإلنسووان

 القانون  في اإلنسووان  لحقوق  الوطنية  بالمؤسووسووة المتعلقة األحكام  أدرجت وقد  .( 8) باريس ومبادئ 2017 لعام
  لحقوق  الوطنية  المؤسووووسووووة  وسووووتضوووومن اإلنسووووان.  وحقوق  السووووالم  لتعزيز المدنية بالجهود المتعلق االتحادي
  الكانتونات   وسوووووووتتحمل االتحاد.  من ماليا    دعما   وسوووووووتتلقى  المعنية  االجتماعية للقوى   تعدديا    تمثيال   اإلنسوووووووان

 .( 9) التحتية البنية  تكاليف

  قانون   مؤسوسوة   شوكل   في   بها   الخاصوة   القانونية  شوخصويتها  اإلنسوان   لحقوق  الوطنية   للمؤسوسوة   وسويكون  - 9
  :اإلنسووووووان  حقوق   وحماية   لتعزيز   النطاق   واسووووووعة  والية  لها   وسووووووتكون   . ( 10) المطلوب   باالسووووووتقالل   وسووووووتتمتع  عام 

  مجوال  في   التثقيف   ( 5)   والتعواون   الحوار   تعزيز   ( 4)  المشوووووووووووووورة    ( 3)   البحوث   ( 2)   والوثوائق    المعلوموات  ( 1) 
 مهام أي   المؤسوووسوووة   تتولى  لن  المقابل،  وفي   . ( 11) الدولي   الصوووعيد   على   التبادالت  ( 6)   والتوعية   اإلنسوووان   حقوق 
 الوساطة.  أو   الرصد  وظيفة  تمارس  ولن   الفردية  الشكاوى   تسجل   لن   الخصوص،   وجه  وعلى   إدارية. 

 من عنصوووووورا   الشووووووعبية  المبادرات   طريق  عن  الدسووووووتور  تعديل   في  السووووووويسووووووري  المواطن   حق   ويعتبر  - 10
 على للسوكان  الواسوعة   والمشواركة   المباشور   التشواور   ويمثل  سوويسورا.   في  للديمقراطية   األسواسوية   والحقوق   العناصور 

  وشورعية   التعددية   في  يسوهمان   وهما  بعمق  ومتجذرة  بالحياة  نابضوة  ديمقراطية  عن   تعبيرا    الدولة   مسوتويات  جميع 
  اإللزامية   القواعد  المبادرات  هذه   تحترم  أن   يجب   الشووووووعبية،  المبادرات   بصووووووحة   يتعلق  وفيما   السووووووياسووووووية.   القرارات 
  الغيوة   أنهوا   البرلموان   يعلن   الودولي،   للقوانون   اإللزاميوة   للقواعود   شوووووووووووووعبيوة   مبوادرة   تمتثول   لم   وإذا   . ( 12) الودولي   للقوانون 
  التدابير من  حزمة   البرلمان  رفض   ، 2016 عام  وفي   . ( 13) للتصووويت   والكانتونات   الشووعب  على   ُتطرح  وال   وباطلة 

 المبادرات  تنفيذ  ولدى   . ( 14) الدولي   القانون  مع  الشوووووووووعبية  المبادرات   توافق  تحسوووووووووين  إلى   تهدف  التي   التشوووووووووري،ية 
  التزاماتها  بين  محتمل  تعار    حدوث  تجنب   إلى   منهجي   وبشكل   اإلمكان   قدر   سويسرا  تسعى   المقبولة،   الشعبية 
 . ( 15) الدولي   القانون  مع   يتسق  الشعبية  للمبادرات   تفسير   باعتماد   الدستوري   والقانون  الدولي   القانون   بموجب 

  لدى سووووويسوووورا  لتمثيل  مرشووووحين ثالثة أصوووول من  مرشووووحان اختير االسووووتعرا ، قيد  الفترة  وخالل -11
  وسووتتواصوول   .( 17) تنافسووي اختيار  وإجراء  عام تنافسووي عر  طريق عن  ،( 16) المتحدة األمم معاهدات  هي ات

 أخرى. دولية هي ات إلى المقدمة السويسرية الطلبات في أيضا    ُتعتمد التي الممارسة، هذه المستقبل في

 اإلنسان حقوق   مجال  في  الخارجية  السياسة -جيم 

  جميع  في  والديمقراطية  اإلنسان   حقوق  احترام   بتعزيز  االتحادي   المجلس  إلى  االتحادي   الدستور  يعهد  - 12
  طرائق  عنها   الناتجة   واالسووتراتيجيات   ( 19) 2023- 2020  الخارجية  السووياسووة   اسووتراتيجية  وتحدد   . ( 18) العالم  أنحاء 
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 كيف  ( 21) 2024- 2021 اإلنسوووان  لحقوق  التوجيهية   المبادئ  وتحدد   . ( 20) اإلنسوووان   حقوق  بحماية  سوووويسووورا  التزام 
 ووفقا   اإلنسووووان.  بحقوق  يتعلق  فيما   الخارجية   السووووياسووووة  اسووووتراتيجية  أهداف   تنفيذ  االتحادية  الخارجية   وزارة   تعتزم 
 وتشوووير واألقليات.   والتعذيب  اإلعدام   وعقوبة   التعبير  حرية  لقضوووايا   خاصوووا    اهتماما    سوووويسووورا   تولي   المبادئ،  لهذه 

 ومن واالقتصواد،   واألمن،   السوالم  مجاالت   في  اإلنسوان   حقوق   تعزيز  ضومان   كيفية  إلى  أيضوا   التوجيهية   المبادئ 
 االستدامة.  منظور 

 وحمايتها اإلنسان حقوق  تعزيز -ثالثاا  

 المحددة  الحقوق   وأصحاب  التمييز  وعدم  المساواة -ألف 

 نصووووووص  جميع في  األسووووواسوووووية  الحقوق   بإعمال  االلتزام  يرد كما  الدسوووووتور،  في  التمييز  حظر  يرد -13
 ألن  الواسوووووع،  بمعناه  التمييز  بشوووووأن  محدد  قانون  سوووووويسووووورا  لدى ليس  أخرى، ناحية  ومن  .( 22) القانوني النظام

 لذوي  المسوووووووواواة   وقانون   الجنسووووووووين  بين المسوووووووواواة  قانون  مثل  قوانين  وتعالج .جدا    متنوعة  التمييز  إشووووووووكاليات
  القانون  في  الراهنة  الحالة توفر االتحادي،  للمجلس ووفقا    .( 23) التمييز من معينة  أنواعا   مباشر بشكل  اإلعاقة
 .( 24) التمييز من كافية حماية العام  والقانون  المدني

 الجنس نوع -1 

 عن  عبارة  وهي   . ( 25) 2030  المسووواواة  اسوووتراتيجية   االتحادي   المجلس   اعتمد   ، 2021  نيسوووان/أبريل   في  - 14
 ميدان  في  عمل   مجاالت  أربعة  إلى   االسووووووووتراتيجية   وتسووووووووتند   اإلدارات.  جميع  فيه  تشووووووووار    اتحادي   عمل   برنامج 

  وترمي  والتمييز.  الجنسوووواني،   والعنف   واألسوووورة،   والمصووووالحة   والعامة،  المهنية  الحياة  :والرجل  المرأة   بين  المسوووواواة 
 وحالتها المدنية   حالتها  عن   النظر   بصوورف   حياتها،   طوال  للمرأة   االقتصووادي  االسووتقالل   تعزيز  ( 1)   :يلي   ما  إلى 

 واألسوووووووورية  الخاصووووووووة  الحياة   بين  للتوفيق   المؤاتية  اإلطارية   الظروف  من   والرجل  المرأة  اسووووووووتفادة  ( 2)  األسوووووووورية، 
  العنف  خفض  ( 3)  واألسوووووووووري    المنزلي  المأجور،   وغير  المأجور   للعمل   المتوازن   التوزيع  عن   فضوووووووووال    والمهنية، 

 والتحيز  التمييز  مع   المجتمع   تسووووام    عدم  ( 4)   للمرأة   الشووووخصووووي  األمن   وتحسووووين  العائلي   والعنف   المرأة  ضوووود 
 . ( 26) والرجال  النساء  حياة  أنماط   بتقييد  لها   السماح  وعدم   الجنسانية  النمطية  والقوالب  الجنسي 

 اسوتراتيجية تنفيذ إلى تهدف التي العمل، خطة من األولى  النسوخة ُنشورت ،2021 عام نهاية وفي -15
 تتضوووومن ذلك، إلى وباإلضووووافة  .2023-2021 للفترة األولوية  ذات  التدابير وتجسوووويد 2030 لعام المسوووواواة 

 حتى  تنفيوذهوا أفق  يمتود  أن  يمكن  والمودن،  والكوانتونوات  االتحواديوة  الودولوة جوانوب من جوديودة  تودابير العمول  خطوة
 .( 27) 2030 عام

 العموول  خطووة  ،2022  حزيران/يونيووه  22  في  االتحووادي،  المجلس  اعتموود  ذلووك،  إلى  وبوواإلضوووووووووووووووافووة -16
  مجال في  مواضووووووي،ية  أولويات  ثالث  تتضوووووومن  وهي  .2026-2022 للفترة  اسووووووطنبول اتفاقية  لتنفيذ الوطنية

 األولي  التودريوب  (2)  السووووووووووووووكوان،  وتوعيوة  اإلعالم  (1)  :العوائلي  والعنف  المرأة   ضووووووووووووووود  العنف  ومكوافحوة  منع
  تن   األولويات، هذه من واحدة ولكل  .( 28) الجنسووووووي العنف (3)  والمتطوعين،  الفنيين للموظفين  والمسووووووتمر

 والبلديات.  الكانتونات مستوى  على وكذلك االتحاد مستوى  على تدابير على الخطة

 ضحايا حماية  تحسين إلى  الرامية التشري،ية  التنقيحات  من  عدد  دخل  ،2020  تموز/يوليه 1  وفي -17
  حوواالت  في  الجنووائيووة  اإلجراءات  وإغالق  تعليق  الئحووة  تنقي   من  والقصووووووووووووووود  .( 29) النفوواذ  حيز  العووائلي  العنف

 عن التخفيف هو  الزوجية  العالقات  في اإلكراه  أو  التهديد  أو  المتكرر االعتداء أو البسووووووويط  البدني الضووووووورر
 وإغالقها.  اإلجراءات تعليق دون  تحول التي  العقبات  وزيادة  أكبر،  تقديرية  سووووولطة المحاكم  ومن  الضوووووحايا،
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 تكرار  من الضووووووووووووووحيوة لحموايوة  بهوا  يوأمر  أن  للقواضووووووووووووووي  يمكن  التي  التودابير  نطواق  توسوووووووووووووويع  أيضووووووووووووووا    وجرى 
  أجل  من  العنف  من  الحماية مجال  في القضووووووووائية  بالقرارات  السوووووووولطات إبالغ تحسووووووووين  وتم  ،( 30) االعتداءات

  .( 32() 31) الحماية في والثغرات التنسيق ومشاكل االزدواجية تجنب

 بإنشووواء   الكانتونات قيام تنسووويق على االتحادي  المجلس  وافق  ،( 33) برلمانية مسوووائل لعدة  واسوووتجابة -18
  اسووطنبول. اتفاقية في عليه  المنصوووص النحو على العنف، أعمال من  المتضووررين  لألشووخاص  سوواخن  خط

 االتحاد  بين كتبادل 2021  نيسوووان/أبريل في عقد الذي  العائلي، العنف  حول االسوووتراتيجي  الحوار  وبمناسوووبة
  تحوديود   الكوانتونوات  في  االجتمواعيوة  الشووووووووووووووؤون   موديري   مؤتمر  قرر  المودني،  المجتمع  ومنظموات  والكوانتونوات

  ومديري   مديرات  مؤتمر  تعهد نفسوووووها، المناسوووووبة وفي  .( 34) اتصوووووال  كنقطة سووووواخن  خط  إلدخال  سووووويناريوهات
 على األمر،  لزم إذا تعديالت،  وإجراء اتخاذها  الواجب التدابير بتحديد الكانتونات  في  والشرطة  العدل إدارتي
 .( 35) العامين والمدعين الشرطة أفراد  تدريب وإعادة  تدريب

 نهوايوة  منوذ  ( 36) وطني  سووووووووووووووواخن خط  بوالفعول  يوجود  واسووووووووووووووتغاللهم،  بوالبشوووووووووووووور  االتجوار  مجوالي  وفي -19
 .( 37) الناس عامة بين أوسع نطاق على به  التعريف من بد ال  ولكن ،2015 عام

 منذ األنثوية التناسووووووووولية األعضووووووووواء تشوووووووووويه جريمة على  صوووووووووراحة  السوووووووووويسوووووووووري   القانون   وين  -20
  والضوحية  الطفل  مصولحة بوضوع اتخاذها،  الواجب  التدابير  تقييم  لدى  ،دائما    ملتزم واالتحاد  .( 38) 2012 عام
  لألشووووخاص  والوقاية اإلعالم جهود على أيضووووا   االتحاد  يعتمد ولذلك،  المطروحة.  األفكار  جميع  صووووميم في

 ومجالي  االجتماعية  الميادين  في  والسووووووووولطات  األخصوووووووووائيين  بين والتواصووووووووول  الوعي إذكاء وعلى  المعنيين،
 .( 39) المعنيين لألشخاص إقليمية اتصال نقاط إنشاء عن فضال   والصحة، الهجرة

 االتحادية  اإلدارة في  الجنسوووواني للمنظور  المراعية  الميزنة  إدخال  مسووووألة الماضووووي  في  ُدرسووووت وقد -21
 - االجتماعية  الشوواغل  مع  محددة أمور  على  التركيز  يتعار   وقد  .( 40) مختلفة حجج  أسواس على  وُرفضوت

  في تؤخذ أن  يجب  التي الميزانية،  موارد  تخصوووووووووووووي  في  المناطق  بين  التوازن  مثل  األخرى،  السوووووووووووووياسوووووووووووووية
 الهي ات مختلف أن  بيد الجنسووووين.  بين  بالمسوووواواة   الخاصووووة  األهداف  بها تراعى التي الطريقة بنفس  االعتبار
 التي  المجاالت في المسوووووووووواواة   تحقيق أهداف على اإلنفاق آلثار تحليالت  إجراء في  حرة  واإلدارات االتحادية

 .( 41) مفيدة  تعتبرها

 الوودولي   التعوواون   مجووال  في  الجنسووووووووووووووواني،  للمنظور  المراعيووة  الميزنووة  كووانووت  لطووالمووا  المقووابوول،  في -22
 الوكالة  أجرت  ،2018/2019 الفترة وفي  .( 42) البرنامجي العمل عناصوووووووووور  من هاما   عنصوووووووووورا   لسووووووووووويسوووووووووورا،

  شووورائ  لجميع  الشووواملة "الميزنة موضوووو   حول المشووواريع شوووركاء مع  تعلم عملية  والتعاون   للتنمية  السوووويسووورية
 على للرصووووووووود  مماثل م،يار صوووووووووي  وقد مقابلة. عمل أداة  وطورت الجنسووووووووواني"  للمنظور  والمراعية  المجتمع
 المؤسسي. المستوى 

 األطفال -2 

  وتطلوب  . ( 43) والمجواني  الكوافي   األسووووووووووووواسوووووووووووووي   التعليم   في   األطفوال  جميع   حق  على   الدسوووووووووووووتور  ين   - 23
 اإللزامي،  التعليم   متابعة  من   يتمكنوا   حتى   بالمدارس  بااللتحاق   األطفال  لجميع  السوووماح  المدارس  من   الكانتونات 

  األطفوال   ضوووووووووووووود   التمييز   ومكوافحوة  إلدموا    تودابير   كوانتون  كول   ولودى  إقواموة.   تصوووووووووووووري    لوديهم   يكن   لم   وإن   حتى 
 . ( 44) اإلعاقة  ذوي   األطفال   أو   المهاجرين   أطفال  سيما  وال   التعليم،  على   الحصول   في   والمحرومين   المهمشين 

 الفترة،  تلك   وخالل   . ( 45) 19- كوفيد   جائحة  بسووبب  للمدارس  عام   إغالق   أسووابيع   8  إال   سووويسوورا   تشووهد  ولم  - 24
 الخاصوووة،   االحتياجات  ذوي   للتالميذ  الخدمات   من  أدنى   حدا   السوووواء  على   والعادية  المتخصوووصوووة  المدارس   أدخلت 

 المنزلية.  الزيارات  أو   والتالميذ  باألسر   المباشر  واالتصال   التالميذ،   من  صغير  لعدد   أبوابها  فت    ذلك   في  بما 
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 فإن البدني، العقاب تحظر  صووووووووووووووريحة قاعدة  غياب في  حتى أنه  السووووووووووووووويسوووووووووووووورية الحكومة وترى  -25
  حماية  الطفل حماية  سوولطات وتكفل  الطفل.  مصوولحة  مع يتفق ال  تعليمية  كوسوويلة للعنف المنتظم  االسووتخدام

  وتصول وصوي  وتعيين  بالتعليم  تتعلق تعليمات  إصودار  بين تتراوح  تدابير  تعتمد  قد  وهي العنف، من  األطفال
 من المعاملة سووووووء من  األطفال حماية وُعززت  العقوبات. قانون   وبموجب الوالدية،  السووووولطة  سوووووحب حد إلى

 يبدو عندما الطفل  حماية  سولطة  بإخطار وااللتزام  الحق  بشوأن المدني  القانون  من جديدة أحكام  إدخال  خالل
 كانون  1 منذ التنفيذ حيز دخلت أحكام وهي ،مهددة للطفل الجنسوووووووووية أو  النفسوووووووووية أو  البدنية  السوووووووووالمة أن

 إلى  تدعو ( 47) فرضوووووية  أيضوووووا    البرلمان  أصووووودر ،2020  الثاني/نوفمبر  تشووووورين وفي  .( 46) 2019  الثاني/يناير
  التقرير   وهذا  .( 48) التعليم في  العنف  من  األطفال  حماية  المدني القانون   تضوووووومين  يجب  كان إذا ما  في النظر

 بالوقاية  أيضوووووا    ملتزمة  السوووووويسووووورية والحكومة  .2022  عام  خريف في  نشوووووره المتوقع  ومن حاليا   اإلعداد قيد
 .( 49) والشباب األطفال لمساعدة متطور نظام  وبوضع

  كجزء  والمراهقين  األطفوال  بين  االنتحوار  منع  بتعزيز  والكوانتونوات  االتحواد  التزم  ،2017  عوام  ومنوذ -26
 العقلية،  بووووووووووووووووالصووحة  المتعلقة  الكانتونية  العمل  برامج وتعد  .( 50) االنتحار  لمنع  الوطنية العمل  خطة  تنفيذ من

  لدى العقلية  األمرا   عن المبكر والكشوووووووووووف العقلية  الصوووووووووووحة  لتعزيز هاما    تدبيرا    ،2017  عام  أطلقت التي
 هو  منها  األسوووووووووواسووووووووووي  والهدف  .( 51) البرامج من  النو  هذا اآلن  الكانتونات غالبية ولدى  والمراهقين.  األطفال

 .( 52) ولمحيطهم والشباب لألطفال الشخصية  الموارد  وتعزيز التأقلم على القدرة  تعزيز

 التي   يوفنتوتي،  برو  منظمة مثل الشوووباب، لحماية  الهامة الوطنية  المنظمات أيضوووا   االتحاد  ويدعم -27
  جائحة  وخالل .( 53) السوووووووواعة مدار على متاحة  خدمات  وهي األزمات،  حاالت  في  االسووووووووتقبال  خدمات  تدير

 لمسووواعدة المسوووتشوووارين  من المزيد توظيف  من  تتمكن حتى  المنظمة لهذه دعمه من االتحاد زاد ،19-كوفيد
  لمنع   مخصووووووووووصووووووووووا    إلكترونيا   موقعا   أيضووووووووووا   االتحاد  يدير  ،2019  عام ومنذ  المكروبين. والشووووووووووباب  األطفال
  إدارة  على األمور أولياء أو  المعلمين  أو  المهنيين  تسوووووووواعد أن  يمكن إعالمية منشووووووووورات ويوفر  ( 54) االنتحار
 .( 55) والشباب لألطفال االنتحارية والسلوكيات التجارب

 السن كبار -3 

 التي بالمسوواهمة أفضوول بشووكل  االعتراف هو  بالشوويخوخة  الخاصووة سووويسوورا سووياسووة من الهدف إن -28
 اسوووووتقاللهم السوووووياسوووووة هذه تشوووووجع أن ويجب المادي.  وأمنهم  رفاههم وضووووومان  للمجتمع، السووووون كبار  يقدمها
 في المادي  باألمن يتعلق وفيما  .( 56) األجيال  بين  التضووامن  وتعزز  االجتماعية الحياة  في  ومشوواركتهم الذاتي

  من   والهدف  .( 57) الشوويخوخة  ضوود  للتأمين  إصووالحا    2021  األول/ديسوومبر  كانون  في  البرلمان  اعتمد  التقاعد،
 . 2030 عام  حتى  للنظام  الكافي  التمويل   وضومان   التقاعدية  المعاشوات   مسوتوى  على   الحفاظ   هو  اإلصوالح  هذا 

 مزايا اعُتمدت ،2021  تموز/يوليه 1 وفي  .( 58) 2022  أيلول/سوووووووووووبتمبر  25 في للتصوووووووووووويت  طرحه  وسووووووووووويتم
  ، عاما    60 سوووون  بعد  البطالة  ضوووود  للتأمين اسووووتحقاقهم  يتوقف  الذين العمل عن العاطلين السوووون لكبار  انتقالية

 .( 59) الموارد  بتوافر رهنا   وذلك

  للمنظمات   سويسري  فرنك  مليون   72  حوالي  تبل    سنوية  إعانات  االتحاد   يخص    ذلك،   إلى   وباإلضافة  - 29
  أو  المشوورة   تقديم   بينها  السون،   لكبار   خدمات  تقدم   والتي   عامة  منفعة   ذات   بكونها   المعترف  وطنيا    النشوطة   الخاصوة 

 . ( 60) وتطويرية   تنسيقية  مهام   تنفيذ   في   أو  تحسينه   أو   استقاللهم   على  الحفاظ   في   تعينهم   دروس   تنظيم 

 السووووووون  كبار رعاية دور على المفروضوووووووة  القيود أن جليا   أصوووووووب  ،2020 عام وخريف  ربيع وفي -30
  سوووووووبب هو  وهذا  والزوار. المقيمين على متناسوووووووب  غير بعبء  مصوووووووحوبة كانت 19-كوفيد  جائحة بسوووووووبب
 مرونة. أكثر وجعلها الحق وقت في األمن مفاهيم  تكييف
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 اإلعاقة ذوو األشخاص -4 

 المسووواواة  بتحقيق  المعني االتحادي للمكتب األولوية  ذات  المواضووويع أحد  العمل في  المسووواواة  تمثل -31
 إلى  اإلعاقة ذوي   األشوووووخاص  وصوووووول  بإمكانية  الوعي إذكاء  في المكتب ويسوووووهم اإلعاقة. ذوي   لألشوووووخاص

 2018 عام   البرنامج  هذا   ُأطلق   وقد   . ( 61) والعمل"  "المساواة   المعنون  األولوية   ذي   برنامجه   خالل   من  العمل  عالم 
  منظموات  إلى  وكوذلوك  والكوانتونوات، االتحواد  إلى  موجوه  وهو اإلعواقوة.  بوذوي   المتعلقوة السوووووووووووووويواسووووووووووووووة  من كجزء

 والموظفين. العمل أرباب وممثلي والشركات اإلعاقة ذوي  االشخاص

  وتوسيع  تعزيز  (1) :هي  أهداف أربعة  2022-2018  الفترة  برنامج من األولى  المرحلة وتضمنت -32
  والقطا   والكانتونات االتحاد مسوووتوى   على التدابير  تنفيذ (2)  وآثارها  المسووواواة   تدابير بشوووأن المعارف  نطاق

 بين الربط (4) المناسووووووب  النحو على المصوووووولحة  أصووووووحاب  وإبالغ  الحالية المعارف تنسوووووويق (3) الخاص 
 نشوووووووووووور على (2026-2023) الثانية  المرحلة  وسووووووووووووتركز  وخارجها. االتحادية  اإلدارة  داخل الفاعلة  الجهات

  وتعزيز  والخاص العام  القطاعين  في العمل أرباب  مع العمل مجال  في المسوووووووووووووواواة   تعزيز  أدوات  وتشووووووووووووووغيل
 .( 62) العمل مكان اختيار في االستقاللية

  "االسووووووتقاللية"،  المعنون  األولوية ذي  البرنامج  والكانتونات االتحاد  أطلق  ،أيضووووووا    2018 عام وفي -33
 حاليا    البرنامج  وينتقل  .( 63) المجتمع  في وإدماجهم  اإلعاقة  ذوي   األشوووووووخاص  تمكين تسوووووووهيل إلى يهدف الذي
 العمل، (2) اإلسوووووووكان، (1) :هي األربعة العمل ومجاالت  .2026-2023 األعوام تغطي  ثانية  مرحلة إلى

 جميع على الحكومية الفاعلة  الجهات السووووونوات المتعدد  البرنامج يشووووومل وال المشووووواركة. (4) الخدمات، (3)
 .( 64) القطاعية والرابطات اإلعاقة ومنظمات المدني المجتمع أيضا   يشمل بل فحسب، االتحادية المستويات

  ولتعزيز   والمالئم  والمناسووب الكافي  التعليم  في  الحق لضوومان  متنوعة قانونية  أسووس  سووويسوورا ولدى -34
 المسووووووتوى  على سووووووواء التعليم، مسووووووتويات مختلف في  اإلعاقات أو العاهات ذوي   التالميذ إشوووووورا   أو إدما 

  عن   مسوووووووؤولة  الكانتونات  أصوووووووبحت ،2008 عام ومنذ  .( 65) الكانتونات  بين المشوووووووتر  المسوووووووتوى  أو الوطني
 الكوانتونوات  عززت  وقود  .عواموا    20و  0  بين  أعموارهم  تتراوح  الوذين اإلعواقوة  ذوي   والشووووووووووووووبواب األطفوال  تودريوب
 هذا  يكن لم وإذا  .( 66) العادية  الدراسووووووية  الفصووووووول في إدماجهم لدعم  الخاصووووووة االحتياجات ذوي   تعليم  تدابير

 التلميذ، توجيه لدى وُتراعى، متخصووووصووووة. مدرسووووة إلى  أو خاص  فصوووول إلى التلميذ يحال  ،ممكنا   االندما 
 اإللزامي،  التعليم مرحلوة  انهواء  وبعود  .( 67) المودرسوووووووووووووويين  والتنظيم  البي وة  مراعواة  مع  تطويره  وإمكوانيوات  رفواهيتوه

  والتدريب  العليا  الثانوية المدارس  يشوومل الذي  الثاني،  الثانوي  المسووتوى   من التدريب في الدعم  الشووباب  يتلقى
 .( 69) العمالية والمنظمات  والكانتونات االتحاد  بين مشتركة مهمة  المهني التدريب  ويمثل  .( 68) األولي  المهني

 التيسووووووووووويرية   الترتيبات توفير  وجوب على  السوووووووووووياسوووووووووووية بالحقوق  المتعلق  االتحادي  القانون   وين  -35
  مسوؤولة  والكانتونات .( 70) اآلخرين مع المسواواة  قدم على السوياسوية حقوقهم لممارسوة  اإلعاقة ذوي   لألشوخاص

  أخرى،  حالة  أي  أو  إعاقتهم  تحول  الذين  األشوخاص فيهم  بمن التصوويت، من  الجميع  يتمكن أن ضومان  عن
 عدة توجد الغاية ولهذه  .( 71) التصووووووووويت في  حقهم لممارسووووووووة الالزمة باألعمال  قيامهم دون  دائمة، وبصووووووووفة
 ثالثة. أطراف من المساعدة على بالحصول الخصوص، وجه على األشخاص، لهؤالء تسم  إجراءات

 تعديل  على جنيف  وكانتون  جمهورية  شووووووووووووعب  وافق  ،( 72) 2020  الثاني/نوفمبر  تشوووووووووووورين  18 وفي -36
  التمييز  على  قادرين "غير  يعتبرون  الذين  اإلعاقة  ذوي   األشوووووووخاص اسوووووووتبعاد  إمكانية إلغاء بهدف  الدسوووووووتور

 .( 73) والكانتوني االتحادي المستويين على التصويت في حقهم ممارسة  من نهائي" بشكل

  العوائق.  من   خواليوة   منصووووووووووووووة   ُأطلقوت   ، 2019و   2015  لعوامي   االتحواديوة   بواالنتخوابوات   يتعلق   وفيموا  - 37
 االنتخابات عن   معلومات  عن   فضوال    الثالث،  الوطنية  باللغات   اإلشوارة  بلغة  فيديو   أشورطة  المنصوة  تلك   وشوملت 

  وفي   . 2023 عام   النتخابات   سهلة   بلغة  عر    تقديم   أيضا    المقرر  ومن   تجريبي.  مشرو   من   كجزء   سهلة  بلغة 
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  تقرير، من   كجزء   يعر ،  بأن  االتحادي  المجلس   إلى   تعليمات  أيضوووووووا    البرلمان   أصووووووودر  ، 2021  حزيران/يونيه 
 . ( 74) والعامة  السياسية  الحياة  في  العقلية   اإلعاقة  ذوي   لألشخاص   التمييزية   غير  للمشاركة   تدابير 

 األجانب وحقوق  المهاجرون  -5 

  سوووووووياسوووووووة أهداف نفس  تطبيق ،2014 عام  منذ يجري،  الكانتونية،  اإلدما   برامج  إطالق بفضووووووول -38
  وتنفذ   الكانتونية اإلدما  برامج تمويل في  والكانتونات االتحاد  ويشووووووتر  سووووووويسوووووورا. أنحاء  جميع  في اإلدما 
 والبلديات. الكانتونات في المهاجرين إدما  سياسة تغيير في أسهما وقد سنوات.  أربع لمدة  عموما  

 اإلعالم  (1)  :هي  ركوووائز  ثالث  حول  2017-2014  البرامج  من  األولى  المرحلوووة  تمحورت  وقووود -39
 برامج نجاح  لمدى اسوووووووووتعرا  ويظهر االجتماعي. واإلدما   التفاهم (3) والعمل،  التدريب (2) والمشوووووووووورة،

 االجتماعي التماسووووووووووك  تعزيز (1)  :التالية  المجاالت  في  كبيرا   تقدما    2017-2014 للفترة  الكانتونية اإلدما 
 من  بروح معا   ال،يش من واألجانب،  السووويسووريين  السووكان،  تمكين (2) االتحادي  الدسووتور  قيم  أسوواس على

  الحياة   في   المشوواركة   من   األجانب   جميع   تمكين   خالل   من   الفرص   تكافؤ   تحقيق   ( 3)   والتسووام     المتبادل   االحترام 
  الكانتونية  اإلدما  برامج  من ثانية  مرحلة بنجاح وُنفذت  .( 75) سووووويسوووورا  في  والثقافية  واالجتماعية  االقتصووووادية

  ،2027-2024  للفترة  البرنووامج،  هووذه  من  الثووالثووة  المرحلووة  تبوودأ  أن  المتوقع  ومن  .2021-2018  الفترة  في
 .2023-2022 الفترة خالل انتقالية مرحلة  بعد

  ُتعتبر  وال  الكانتونية. اإلدما  برامج صووووميم  في  والثقافية  واالجتماعية  االقتصووووادية  المشوووواركة  وتقع -40
  للقوانين  يخضووووووعون   الذين السووووووكان نسووووووبة  وتبل  أولوية.  المقيمين  األجانب للسووووووكان السووووووياسووووووية المشوووووواركة

 .( 76) حاليا   المائة في 20 السياسية، الحقوق  غياب بسبب  فيها التأثير  يستطيعون  ال  لكنهم السويسرية،

 مسوتقرة غير عمل بظروف تتميز التي القطاعات في  سوويسورا في  األجانب يعمل  أن  المرج   ومن -41
  تنفيذ  إلى وباإلضووووافة  .( 77) العاملين السووووكان متوسووووط من بالبطالة تأثرا   أكثر  وهم الموسوووومية،  القطاعات وفي

 سووووووويسوووووورا برنامج جدول  إطار في  األخيرة السوووووونوات في كبيرة جهود أيضووووووا   ُبذلت  الكانتونية، اإلدما  برامج
 .( 78) المستهدفة الف ة هذه حالة لتحسين لإلدما 

 عالم   في  والالج ين مؤقتة  بصوووووووووفة  المقبولين  األشوووووووووخاص بإدما  التعجيل إلى النظام هذا ويهدف -42
 سوووولبية  حوافز  يولد  الحالي النظام  يزال وال  .( 79) االجتماعية المسوووواعدة على  اعتمادهم  وتقليل والمجتمع العمل
  اعتماد  ومنذ  وهكذا، العمل. سوووووق   في  مؤقتة/الالج ين  بصووووفة  المقبولين  لألشووووخاص  السووووريع االندما  تعوق 

  لألشوووووووخاص الفردية االحتياجات  لتقييم  بمهنيين االسوووووووتعانة تمت  الكانتونات، في لإلدما   سوووووووويسووووووورا  برنامج
 التعجيل  في  كبيرا   إسوووووووووووووهاما   ذلك  ويسوووووووووووووهم لهم. الهدف  محدد  دعم تقديم  وبالتالي  مؤقتا/الالج ين،  المقبولين
 .( 80) األولي العمل سوق  في مستدام بشكل إدماجهم أو ما تدريب في بإشراكهم

 أن   سوويسورا في  الحكومية  غير  والمنظمات اإلعالم وسوائل من  العديد ذكر  ،2021  عام  ربيع وفي -43
  ُكلفت لذا اللجوء. لطالبي االتحادية  المراكز في والمنهجي المفرط العنف يسوووووووووووتخدمون  األمن  أجهزة موظفي

 أيلول/  في  نشوووووووووووووور  الوذي  التقرير  وخل   االدعواءات.  هوذه  في  مسووووووووووووووتقول  تحقيق بوإجراء للهجرة الودولوة  أموانوة
  جانب  من عام تحيز أو اللجوء  طالبي  لحقوق   منهجي  انتها  على دليل  يوجد ال أنه إلى  2021 سووووووووووووووبتمبر

  التقرير   ويشووووواطر  مثبت. وغير كاذب ،أيضوووووا    تقديمه تم الذي التعذيب، ادعاء  وأن األمنية،  األجهزة موظفي
  المراكز في  عموما   ُتحترم األسوووواسووووية  والحقوق   اإلنسووووان  حقوق   بأن القائل رأيها التعذيب  لمنع الوطنية  اللجنة

 أمانة  وتقوم األمن، مجال  في التحسوووووووووووين  لزيادة توصووووووووووويات عدة  التقرير  ويقدم  .( 81) اللجوء  لطالبي االتحادية
 تنفيذها. باستعرا  حاليا   للهجرة الدولة
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 مفهوم وضوووع بينها التدابير، من سووولسووولة بالفعل نفذت قد للهجرة الدولة أمانة كانت  السوووابق، وفي -44
  بميسوري   ُيسوتعان ذلك، إلى  وباإلضوافة اللجوء. لطالبي  االتحادية المراكز جميع في  ينفَّذ العنف،  لمنع  شوامل

 النزاعات تجنب  أجل من اللجوء طالبي  لمقابلة  اللجوء لطالبي االتحادية المراكز  في النزاعات نشوووووووووووووووب  منع
 التصوووووووووووووعيد  حاالت عدد انخفض  وبذلك،  الحوادث.  تقارير تكييف  أيضوووووووووووووا    وجرى   فتيلها. نز   األقل على أو

 .كبيرا   انخفاضا   اللجوء لطالبي االتحادية المراكز في الشرطة وتدخالت

 األجانب قانون   بموجب  اإلداري  االحتجاز   حول  أرقاما    للهجرة  الدولة  أمانة  نشوورت  ، 2020 عام  ومنذ  - 45
 . ( 82) اللجوء   إحصاءات   من   جزءا    تعد  التي  اللجوء،  بمجال  المتعلقة  اإلعادة   عمليات   تنفيذ   مراقبة  من   كجزء 

 العنصرية -6 

 الحماية  ( 1)   :التالية  المحاور   إلى   سووووووويسوووووورا   في  العنصووووووري   التمييز   لمكافحة   العامة   السووووووياسووووووة  تسووووووتند  - 46
  برامج   إطار   في   والبلديات   الكانتونات   مسوووووتوى  على   العنصوووووري   التمييز   من  الحماية   وتعزيز   ترسوووووي    ( 2)   القانونية  
  الجنسووواني   المنظور  مراعاة   وتعميم   المؤسوووسوووي   االنفتاح  ( 4)   والمهاجرين   األقليات  حماية  ( 3)   الكانتونية   اإلدما  

 . ( 83) اإلنترنت   شبكة  على   العنصرية  الكراهية   خطاب  على  حاليا   تركز  التي   الشعبية،   المبادرات   تعزيز  ( 5) 

 االتحادي.  المسووتوى  على  العنصوورية  منع  أنشووطة  وتنسوويق  بتصووميم  العنصوورية  مكافحة  دائرة  وتقوم -47
  وكره السووووووووووامية ومعاداة  بالعنصوووووووووورية  يتعلق فيما والوقاية والتوعية التدريب  لمشوووووووووواريع المالي الدعم تقدم وقد

 .( 84) اإلثنيات بين والحوار األجانب

  وتكفل الوطني.   الصعيد  على   التمييز   مكافحة   في   مركزية   أداة  أيضا    الكانتونية  اإلدما   برامج   وتشكل  - 48
 الحماية  تحسين  ودعم  التمييز   لضحايا   المختصة   المشورة   إسداء   والكانتونات   االتحاد   بين  عليها   المتفق   األهداف 

  مكافحة   تشووكل   الكانتونية،  اإلدما   برامج   وفي   . ( 85) المؤسووسووات   داخل   الهيكلي   التمييز  ذلك   في  بما   التمييز،  من 
  والتدريب العمل   على   المهاجرين   حصوووووووووووول  تعيق   التي  تلك  سووووووووووويما   وال   والفردية،   الهيكلية   العقبات  وإزالة   التمييز 
 . ( 86) اإلدما    تعزيز   في  أساسيا    عنصرا   الحياة   مجاالت  من  ذلك   وغير   والترفيه  والسكن 

 والتوعية المعلومات توفير في أيضوووووووووا    الكانتونية اإلدما  لبرامج  الواضوووووووووحة األهداف  أحد  ويتمثل -49
  مسووواعدات العنصووورية  مكافحة دائرة  قدمت  األخيرة، السووونوات  وفي  .( 87) العنصوووري   والتمييز العنصووورية بشوووأن

 عمل. وحلقات وأدوات أساسية وثائق اقتراح خالل من الصدد هذا في مختلفة

 االتحوادي   المكتوب  مثول  المكواتوب  من  وغيرهوا  العنصووووووووووووووريوة  مكوافحوة  دائرة  تودعم  ،2020  عوام  ومنوذ -50
 العنصووورية  مكافحة دائرة  أنشوووطة  وتركز اإلنترنت".  عبر  "الكراهية  لمكافحة  ملموسوووة  مشووواريع  ( 88) لالتصووواالت

  االسوووووووتشوووووووارات،  مراكز مثل الفاعلة،  للجهات  الدعم تقديم  (1) :التالية الثالثة األهداف على  المجال هذا في
 اإلعالم (3)  الموضوووووووووووووعي  العمل (2)  اإلنترنت  على  العنصوووووووووووورية  لمكافحة المالي  الدعم تقديم خالل من

  في  العنصوورية،  لمكافحة االتحادية  اللجنة  أطلقت ،ذلك إلى  وباإلضووافة اإلدارة.  داخل ذلك  في  بما والتوعية،
 العنصووووووووووووووري   الكراهيوووووة  خطووووواب  عن  لإلبالغ  الشووووووووووووووبكيوووووة  المنصووووووووووووووووووة  ،2021  الثووووواني/نوفمبر  تشوووووووووووووورين

www.reportonlineracism.ch. هذا مثل عن اإلبالغ تسوهل أنها :هما رئيسويان هدفان المنصوة ولهذه 
 .( 89) ومداها المشكلة طبيعة عن أفضل عامة لمحة وتعطي اإلنترنت شبكة على الخطاب

  يبين   تقرير بصوووووووووياغة حاليا    لالتصووووووووواالت االتحادي المكتب  يقوم  ،( 90) برلمانية مبادرة أعقاب وفي -51
 التقرير هذا وسوُينشور .( 91) المحتملة القصوور أوجه ويحدد الكراهية  خطاب  لمكافحة  المتاحة والوسوائل  التدابير

 .2023 حزيران/يونيه في
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 األقليات -7 

 الجواليوات   بوأعضووووووووووووووواء  يعترف  القوميوة،  األقليوات  لحموايوة  اإلطواريوة  أوروبوا  مجلس  اتفواقيوة  بموجوب -52
 سووويسوورية. قومية  كأقليات  القومية، اللغوية  األقليات أعضوواء  عن  فضووال    والسوونتي/المانو ، الينيش  اليهودية،

  ويبين  .2021  األول/أكتوبر  تشورين 1  في اإلطارية  االتفاقية  هذه  تنفيذ عن  الخامس  تقريرها سوويسورا  وقدمت
  قومية أقليات إلى  المنتمين  األشووووووووووخاص  لصووووووووووال  األخيرة  السوووووووووونوات  في حدثت إيجابية  تطورات أن  التقرير

 .( 92) األقليات لغات أو اإلقليمية اللغات صون  ولصال 

  الينيش مجتمعات  حياة   مجاالت  جميع  تغطي   عمل   خطة   السوويسوري  االتحاد  نشور  ، 2016 عام   ففي  - 53
  سوووووياق   وفي   والهوية.  والثقافة  االجتماعية   والقضوووووايا   والتعليم  االسوووووتقبال   مناطق  مثل   والروما   والسوووووينتي/المانو  

  مناطق  عدد  زيادة   تظل   والروما،   والسوونتي/مانو   الينيش  ثقافة   وتعزيز   الرحل  للبدو  الم،يشووية   الظروف  تحسووين 
  تبذلها التي   الجهود   ورغم   . ( 93) المجتمعات   هذه   حياة   أسلوب   على   للحفاظ  األهمية   حاسمة   مسألة   واإلقامة  العبور 

  ويودعم  . ( 94) مرتفعوة  المنواطق  هوذه  مثول  إلى   الحواجوة  تزال   ال  جوديودة،  اسوووووووووووووتقبوال  منواطق  إلنشوووووووووووووواء   كوانتونوات  عودة 
 . ( 95) المذكورة  المجتمعات  ولغة   ثقافة  على   للحفاظ   مشاريعها   في  المنظمات   مختلف  االتحاد 

  في  والحق  التعليم في  الحق  بين  التوفيق ناحية،  من  :لتحديين التصووووودي  يجب  التعليم، ميدان وفي -54
 تاري  تدريس في الموضوووووووعي الطابع إضووووووفاء أخرى، ناحية ومن للرحل، التقليدي الحياة  أسوووووولوب ممارسووووووة

 غير  أسر  من  أطفاال    تضم التي المدرسية  المجتمعات  وفي  والروما.  والسنتي/والمانو  الينيش  أقليات  وثقافة
 تمويل تم وقد  الطالب.  لهؤالء  المحددة باالحتياجات المدرسووووووية  السوووووولطات توعية إلى  حاجة  هنا  مسووووووتقرة،

 .( 96) المجال هذا في  مشاريع عدة

  التي  األقليات  أمن   تعزيز   بتدابير  المتعلق   المرسووووووووووووووم   دخل   ، 2019  الثاني/نوفمبر   تشووووووووووووورين  1 ومنذ  - 55
  هجمات   لخطر   األقلية  تعرضووووت  إذا   خاصووووة  حماية   إلى   حاجة  وثمة   . ( 97) النفاذ   حيز   خاصووووة   حماية  إلى  تحتا  

  2020  األعوام  وفي   . ( 98) السوووووووووووووكوان  لبقيوة   العوام   التهوديود   يتجواوز   الوذي   العنيف   التطرف  أو   بواإلرهواب  متصووووووووووووولوة 
 التي  األقليات  حماية  إلى   يهدف   مشوووووروعا    27 مجموعه  ما   للشووووورطة  االتحادي   المكتب   دعم  ، 2022و   2021و 

 المالية.  المساعدة   طلبات  من  العظمى   الغالبية   اليهودية   الجاليات   قدمت  وقد  . ( 99) خاصة   حماية  إلى  تحتا  

 هذا  في أهميوة اإلنترنت عبر الكراهيوة خطواب  مكوافحوة  اكتسووووووووووووووبوت ،19-كوفيود  جائحوة أعقواب وفي -56
  مكافحة  دائرة  وتدعم السووامية. معاداة  على  تنطوي  التي المؤامرة نظريات  في  الزيادة بسووبب سوويما ال  المجال،

 يقال ما تشورح  أو  اإلنترنت،  على  الكراهية  خطاب تكاف   التي المدني  المجتمع مشواريع  من العديد العنصورية
 بالغات. تتلقى أو المؤامرات  عن

 وطنيوة  عمول  خطوة  واعتمواد  بوضووووووووووووووع  والبلوديوات  والمودن  والكوانتونوات االتحواد قوام ،2017  عوام وفي -57
  وتن    التخصوصوات متعدد  نهج إلى الوطنية العمل  خطة  وتسوتند  .( 100) العنيف والتطرف  التعصوب  لمكافحة

 األيوديولوجيوات مكوافحوة (3)  والتنسوووووووووووووويق،  التعواون   (2) والخبرة، المعرفوة (1)  :عمول مجواالت  خمسووووووووووووووة  على
 إلى  التودابير  بعض  وتهودف  الودولي.  التعواون   (5)  اإلدموا ،  وإعوادة  االرتبواط  فوك  (4) المتطرفوة،  والجمواعوات

  في  الدينية،  الطوائف مختلف ممثلي  بين األديان"  "حوارات مثل  مشوووووووووووووواريع، عدة  وتسووووووووووووووهم  التمييز،  مكافحة
 نهاية في العنيف والتطرف  الراديكالية  مكافحة  بشوووووووووووأن الثانية الوطنية  العمل  خطة  اعتماد وسووووووووووويتم  تنفيذها.

 .2023 عام التنفيذ حيز وستدخل 2022 عام

 الجنسانية والهوية الجنسي الميل -8 

  الذين  األشووووخاص   أو   جنسوووويا    المتحولين   األشووووخاص  لدى  أصووووب    ، 2022  الثاني/يناير   كانون   1 منذ  - 58
  السوووجل   في  األولى   وأسووومائهم  بجنسوووهم   المتعلقة   المعلومات   تغيير   خيار  الجنسوووي  النمو   في  اختالف   من   يعانون 
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  2020  األول/ديسومبر   كانون   18  في   البرلمان   اعتمده  الذي   القانون  تعديل   ويسوم    . ( 101) وسوهولة   بسورعة   المدني 
  إلى   يقدم  إعالن   خالل  من  األولى  واألسوووووووووماء  بالجنس  المتعلقة  المؤشووووووووورات   بتعديل   المعنيين   لألشوووووووووخاص  اآلن 

 ألي  يجوز  إذ   . ( 102) لذلك  أسوووواسوووويا    شوووورطا   العقم  وليس   وسووووريع.   بسوووويط   إجراء  من   كجزء   ، المدني   السووووجل  مكتب 
 . ( 103) ذلك  يعلن  أن  المدني   السجل   في   المسجل  الجنس   إلى   ينتمي   ال  بأنه  ودائم  حميم   اقتنا    لديه   شخ  

  بين   الزوا   اآلن  2020  األول/ديسوووووووووووووومبر  كووووووانون   18  بتوووووواري   الموووووودني  القووووووانون   تنقي   ويتي  -59
  التنفيذ   حيز  ودخل ،2021  أيلول/سوووووبتمبر 26 في أجري  تصوووووويت  في  التنقي  هذا  اعُتمد وقد  .( 104) المثليين

  مؤسوووووووووسووووووووويا   األزوا ،  من وغيرهم  المثليين األزوا   بين المسووووووووواواة  تتحقق  وبذلك، .2022  تموز/يوليه  1 في
 أيضوووووووا    المتزوجات للمثليات  ويمكن  مشوووووووتر . بشوووووووكل  طفل  تبني أيضوووووووا    المثليين لألزوا   وُيسوووووووم   .وقانونيا  

 السويسري.  القانون   عليها ين  التي للشروط وفقا   المنوية بالحيوانات تبر  على الحصول

  والتحريض  التمييز   حظر   نطاق  2018  األول/ديسووومبر   كانون   14 مؤرخ   آخر  اتحادي  قانون   ويوسوووع  - 60
 حيز  القانون  هذا   دخل  وقد   . ( 105) الجنسوووووي   التوجه   أسووووواس   على  فيها   يحدثا  التي   الحاالت   ليشووووومل  الكراهية  على 

 جميع  ولدى  . 2020  شوووووووووووووباط/فبراير   9  في  أجري  تصوووووووووووووويت   في   اعتماده  بعد   2020  تموز/يوليه   1  في   التنفيذ 
  الجنسوووووووووي  الميل  ومزدوجي   والمثليين   المثليات   أطفال   مضوووووووووايقة   وضووووووووود   التمييز   ضووووووووود   تدابير   تقريبا    الكانتونات 

  األخرى  الجنسووانية  الف ات  وأفراد  الجنسووين  صووفات   وحاملي  الجنسووانية   الهوية   وأحرار  الجنسووانية   الهوية   ومغايري 
 على ذلك  ويسواعد   . ( 106) الف ات  بهذه   المتعلقة  الموضووعات   أيضوا    تتناول  الجنسوية   التربية   دروس  أن  إلى  وتشوير 

  قسوووووووووووووم   يوجد   الكانتونات،   من   العديد   وفي   التمييز.  ومكافحة  المدارس   في   والشوووووووووووووباب   األطفال   بين  الوعي   زيادة 
 السكان.   وعي   إلذكاء  محددة   مشاريع   يطلق   و/أو  المشورة  يقدم   الموضو ،  هذا   في   متخص  

  المسووماة   الوطنية   المنصووة   خالل   من   االجتماعية   للتأمينات   االتحادي   المكتب   يعمل   نفسووه،   الوقت   وفي  - 61
  قبل   من   الرقمية   اإلعالم   لوسووائل   والمسووؤول   اآلمن   االسووتخدام   تعزيز   إلى   تهدف   التي   اإلعالم"،   ووسووائل   "الشووباب 
  وأولياء   لألطفال   اإلعالمية   األمية   محو   تعزيز   بشوووووووأن   والمعلومات   المشوووووووورة   المنصوووووووة   وتقدم   والمراهقين.   األطفال 
  بمواضووووووويع   أيضوووووووا    ذلك   ويتعلق   . ( 107) الصووووووولة   ذات   األخرى   المهنية   والمجموعات   للمعلمين   أيضوووووووا    ولكن   األمور، 
  الجنسوووووووووووووي   الميول   ومزدوجي   والمثليين   المثليوات   ضوووووووووووووود   التمييز  ذلوك   في  بموا   والتمييز،   والتطرف   الكراهيوة   خطواب 

 األخرى.   الجنسانية   الف ات   وأفراد   الجنسين   صفات   وحاملي   الجنسانية   الهوية   وأحرار   الجنسانية   الهوية   ومغايري 

 والتعذيب  الرق  وحظر  الحياة  في  الحق -باء 

 الجنسي واالستغلل بالبشر االتجار مكافحة -1 

  وفي الجريمة. هذه  لمكافحة  كبيرة أهمية  وتولي بالبشوووووووووور لالتجار وعبور مقصوووووووووود بلد  سووووووووووويسوووووووووورا -62
 الدولية  والمنظمات  والكانتونات االتحاد من خبراء  قبل  من الثانية الوطنية  العمل  خطة  ُوضعت ،2016 عام

  ، الوقاية  ( 1)   :ركائز   أربع   إلى  مقسووووومة   تدبيرا    28 على   وتحتوي  ، 2020- 2017 للفترة  مصوووووممة  وهي   والمدنية. 
 الشراكة. (4) الضحايا، حماية (3) الجنائية، المالحقة (2)

 :الثانية الوطنية العمل  خطة  تنفيذ بفضوول كبير  تقدم  إحراز من  سووويسوورا تمكنت ،2017 عام  ومنذ -63
  في  وكذلك العمل، ومفتشووي القنصووليين  والموظفين الصووحيين  المهنيين  بين  الوعي لزيادة  أنشووطة  تنفيذ تم فقد

  وُحسوووووونت  باألطفال  االتجار  عن  تقرير أُعد  ذلك، إلى  وباإلضووووووافة الجمهور. وعامة  الخاص القطا   وسوووووواطأ
  في  باألخصائيين قائمة  ُوضعت  القانون، إنفاذ  مجال وفي االستغالل.  أشكال بمختلف المتعلقة  اإلحصاءات

 المكلفين للموظفين تدريبية دورات عدة وُنظمت الكانتونات، شووووووووووورطة  قوات  داخل بالبشووووووووووور االتجار  مكافحة
  وتقديم   باإلقامة يتعلق  فيما  القانونية  اليقين عدم  أوجه  وحلت  الهجرة،  لسووووووووولطات  تدريب وُنظم  القوانين.  بإنفاذ

  . ( 108) االجتماعية والمسوووواعدة الضووووحايا مسوووواعدة  بين  التمييز  بشووووأن توصوووويات  وُقدمت للضووووحايا، المسوووواعدة
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  القانون  تطوير  في  تقدم وُأحرز  التخصوصوات، والمتعدد الدولي  التعاون   لتعزيز مختلفة مشواريع ُنفذت ،وأخيرا  
 .( 109) بالبشر االتجار لمكافحة الدولي

 مع   وتمشوووووووووووووويووا    بنجوواح،  نفووذت  قوود  التوودابير  معظم  أن  الثووانيووة  الوطنيووة  العموول  لخطووة  تقييم  وأظهر -64
 الفاعلة  الجهات احتياجات  أسوواسووا   الحسووبان في الوطنية  العمل  خطة  وأخذت  .( 110) أعاله  المحددة  المؤشوورات
  أظهر  التقييم  أن بيد الدولية.  الهي ات توصوووويات واتبعت سووووويسوووورا  في بالبشوووور االتجار  مكافحة  في  الرئيسووووية

 أمر جديدة  وطنية عمل  خطة  إعداد وأن االتحادي المسووووووووتوى  على  أقوى  تنسوووووووويق إلى  حاجة ثمة أن أيضووووووووا  
 .( 111) 2022 عام خالل الثالثة الوطنية العمل خطة وستعتمد فيه. مرغوب

 بالبشوووور. االتجار مرتكبي ضوووود التحري  إجراءات من عددا   سووووويسوووورا نفذت األخيرة،  السوووونوات وفي -65
 بالبشور االتجار ضوحايا من  ضوحية 120 على  سونويا    المتوسوط في التعرف تم ،2020-2017  الفترة  وخالل

  في الفاعلة  الجهات  مختلف توعية  بفضل كعمال  ُيستغلون  الذين  الضحايا  هوية تحديد  وزاد  للبغاء.  والترويج
 األمامية. الخطوط

 العديد   أنشأ الضحايا، دعم  وخدمات  الهجرة  وسلطات والقضاء  الشرطة  بين  التعاون   تحسين وبغية -66
  اختصووووووووواصوووووووووات خاللها ُتحدد مسوووووووووتديرة"، "موائد شوووووووووكل  اآلليات هذه  وتتخذ  للتعاون. آليات  الكانتونات من

  المشووووووكلة  هذه  إزاء  المتبع  النهج مواءمة  تتي  وهي  المشووووووتركة،  ومهامها وأهدافها  والسوووووولطات  الدوائر مختلف
 .( 112) الحلول ووضع

  اليوروبول مع   وثيقا    تعاونا    سوووووووويسووووووورا   تتعاون  فعالة،   مكافحة   الحدود   عبر   بالبشووووووور  االتجار   ولمكافحة  - 67
  لمكافحة   التخصصات   المتعدد   األوروبي   اإلطار "   منابر   في  سويسرا   تشار    الخصوص،   وجه  وعلى   واإلنتربول. 

 العديد  في  األخيرة   السوونوات   في  شوواركت   وقد   المهاجرين،   وتهريب  بالبشوور  االتجار   لمكافحة   " اإلجرامية   األخطار 
 هوية تحديد   إلى   هذه   المشتر    العمل  أيام  وتهدف   واألطفال.  بالبشر  االتجار   لمكافحة   المشتر "   العمل   "أيام  من 

 الجريمة  بمجاالت  المتصووووووولة  الظواهر  لمختلف  المشووووووواركة  اإلدارية   الدوائر  بين   الوعي   وزيادة  والجناة  الضوووووووحايا 
 المشوووتر  العمل  أيام   خالل  الرقابة   تدابير  بتنسووويق   للشووورطة  االتحادي  المكتب   قام   الوطني،  الصوووعيد  وعلى  هذه. 

 . ( 113) الحدود  وأمن   للجمار   االتحادي   والمكتب  والمدن   الكانتونات   مختلف   بمشاركة   ونفذها 

 منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة -2 

لطات تحقيق، مسووووؤولية مقاضوووواة ومعاقبة أفراد  يتولى المدعون العامون المسووووتقلون، بصووووفتهم سوووو  -68
الشوووورطة الذين يرتكبون أخطاء. ويجوز لضووووحايا عنف الشوووورطة تقديم شووووكوى مباشوووورة إلى الشوووورطة وطلب  

 .( 114) معالجة الحادث، أو تقديم شكوى مباشرة إلى مكتب المدعي العام المستقل عن السلطات

من مرحلة   لمنع عنف الشووووووورطة. ويؤخذ هذا الجانب في االعتبار بدءا   ويولى اهتمام كبير أيضوووووووا   -69
خالل عامي التدريب األسوووواسووووي لقوات   ومركزيا   هاما   لمبدأ التناسووووب موضوووووعا   التوظيف. ويمثل العمل وفقا  

الشوووووووووووووورطوة في الكوانتونوات، ويتكرر هوذا الموضووووووووووووووو  في جميع الودورات العمليوة وفي التودريوب أثنواء الخودموة.  
ر العقيودة المتعلقوة بهوذا وتُودمج   المعوارف والخبرات الملموسووووووووووووووة المكتسووووووووووووووبوة من التودخالت في التودريوب وُتطوَّ

على   خاصووووووا    تركيزا   الموضووووووو  على هذا األسوووووواس. ويركز المكتب االتحادي للجمار  وأمن الحدود أيضووووووا  
جميع  ل داخليا  احترام التناسوووووووووب في اسوووووووووتخدام اإلكراه وغيره من تدابير الشووووووووورطة في تدريباته. وهو يسوووووووووج

الحوادث التي يتناولها قانون العقوبات أو القانون التأديبي فيما يتعلق بعمليات تفتيش األشووخاص. وإذا تبين  
م شووووووووووكوى جنائية لدى السوووووووووولطات   أن الموظفين ارتكبوا في هذه المناسووووووووووبة أفعاال   يعاقب عليها القانون، ُتقدَّ

 .( 115) المختصة
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ة الوطنيوة لمنع التعوذيوب، وهي لجنوة مسووووووووووووووتقلوة، من االسووووووووووووووتخودام ، تتحقق اللجنو 2012ومنوذ عوام  -70
، كجزء من المتناسووووووووب لإلكراه أثناء اإلعادة القسوووووووورية لألشووووووووخاص عن طريق الجو. وتراقب اللجنة أيضووووووووا  

واليتها، اإلشووووراف الطبي، ومعاملة األشووووخاص الضووووعفاء بوجه خاص، بمن فيهم األسوووور التي لديها أطفال،  
دمة إلى األشوووووخاص المعنيين، وتقيمها في ضووووووء المعايير الدولية لحقوق اإلنسوووووان. ونوعية المعلومات المق

وُتدر  جميع المالحظات والتوصوووووووووويات الناتجة عن مراقبة عمليات الترحيل هذه في تقرير سوووووووووونوي ُينشوووووووووور 
مؤتمر قادة شوووووورطة   وُيناق ش بانتظام مع السوووووولطات المشوووووواركة في إطار حوار تقني مؤسووووووسووووووي. ويقوم حاليا  

إلى توصويات اللجنة الوطنية لمنع التعذيب، بوضوع توصويات للشورطة بشوأن   انتونات في سوويسورا، اسوتنادا  الك
 هذا الموضو  في شكل دراسة استقصائية عن أفضل الممارسات.

من أجل تعزيز القدرة االسووووووووتيعابية    دراسووووووووة أو تطبيق عدة مشوووووووواريع في الكانتونات وتجري حاليا   -71
. وبعد تنفيذ هذه المشوووواريع الجديدة، ينبغي أن تحل مشووووكلة اكتظاظ السووووجون في ( 116) للسووووجون السووووويسوووورية

تنفيذ مشواريع إلنشواء  بعض الكانتونات. وفيما يتعلق بالهياكل األسواسوية الصوحية في السوجون، يجري أيضوا  
الرعاية لألشووخاص الذين يعانون من اضووطرابات عقلية والمحكوم بهدف تقديم   هياكل ألغرا  أكثر تحديدا  

. وباإلضوووافة إلى ذلك، يعمل المركز السوووويسوووري  ( 117) عليهم بتدبير عالجي مؤسوووسوووي على وجه الخصووووص
 .( 118) للخبرات في مجال تنفيذ العقوبات الجنائية على تحقيق التواؤم في ممارسات القطا  الصحي

صووووور السوووووابق للمحاكمة، تتي  الغالبية العظمى من المؤسوووووسوووووات المعنية وفيما يتعلق باحتجاز القُ  -72
خار  زنازينهم، بينها ساعتان في الهواء الطلق. وفي المؤسسات   للقصر ما ال يقل عن ثماني ساعات يوميا  

  المتبقيوة، ُتتخوذ خطوات لإلغالق النهوائي لألمواكن غير المسووووووووووووووتوفيوة للمعوايير أو لتكييف الهيواكول معمواريوا  
 .( 119) ويدها بعدد كاف من الموظفينوتز 

وين  قانون العقوبات السوووووووووويسوووووووووري على الفصووووووووول في السوووووووووجون بين مختلف ف ات المحتجزين  -73
. ولذلك، فإن القاعدة هي أن يكون هنا  مؤسووووووووسووووووووات محددة ( 120) )الرجال والنسوووووووواء أو البالغين واألحداث(

على سووووبيل المثال في  ،وفي حاالت اسووووتثنائية.  ( 121) لتنفيذ العقوبات أو أقسووووام منفصوووولة لإلناث أو القصوووور
يمكن، بعد تقييم المصوووال  على أسووواس كل حالة على حدة، قبول التعايش، لفترة قصووويرة   ،الهياكل الصوووغيرة

 .( 122) ألسباب اجتماعية، مثل عدم تر  الشخ  بمفرده في قسم معزول بعينه  ،من الزمن

 إقامة العدل والمحاكمة العادلة -جيم 

اعتمد المجلس االتحادي الرسوووووووووالة المتعلقة بمراجعة قانون اإلجراءات   ،2020فبراير  /في شوووووووووباط -74
المدنية. ولتيسير الوصول إلى المحاكم، يقترح المجلس االتحادي تخفيض مبل  الرسوم القضائية الذي يدفع 

ل الدولة، في  وتعديل األحكام المتعلقة بتسووووووية الرسووووووم القضوووووائية في نهاية اإلجراءات، بحيث تتحم  مسوووووبقا  
مناقشوووة المشووورو  في   . وتجري حاليا  حالة إعسوووار الطرف الفاشووول، احتمال اسوووترداد المبال  المدفوعة مسوووبقا  

إلى البرلمان لتعزيز    مشوووووووروعا   ، قدم المجلس االتحادي أيضوووووووا  2021البرلمان. وفي كانون األول/ديسووووووومبر 
ات بموجب القانون الحالي وإيجاد إمكانية أدوات العمل الجماعي. والهدف من ذلك هو تطوير عمل المنظم

 .( 123) لتأكيد الحق في جبر الضرر

ودخلت اتفاقية مجلس أوروبا لمنع اإلرهاب وبروتوكولها اإلضووووافي حيز النفاذ بالنسووووبة لسووووويسوووورا   -75
. وفي التاري  نفسوووووووووه، دخلت عدة تنقيحات تشوووووووووري،ية حيز النفاذ في سوووووووووويسووووووووورا، 2021تموز/يوليه    1في 
. وفي الوقت  ( 124) يعاقب عليه سوووفر لغر  المشووواركة في أعمال إرهابية وتمويل هذا السوووفر أمرا  جعل ال مما

نفسه، تم تعزيز اختصاصات مكتب اإلبالغ عن غسل األموال، وهو وحدة االستخبارات المالية السويسرية، 
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مويول في سوووووووووووووويواق التعواون الودولي مع نظرائوه األجوانوب، سووووووووووووووواء في مجوالي مكوافحوة غسوووووووووووووول األموال أو ت 
 .( 125) اإلرهاب

لقانون غسووول األموال وقوانين أخرى بما في    تنقيحا    2021، اعتمد البرلمان في آذار/مارس وأخيرا   -76
ذلك القانون المدني، بهدف تعزيز التدابير الوقائية في مكافحة غسوووووووول األموال وتمويل اإلرهاب، وال سوووووووويما 
فيما يتعلق بالتحقق من هوية صوواحب الحق االقتصووادي وتحديث بيانات العمالء. وتحسوون هذه التنقيحات، 

. ومن المتوقع ( 126) فيما يتعلق بتمويل اإلرهاب متزايدا   التي تشوووكل خطرا   في جملة أمور، شوووفافية الجم،يات
أن تووودخووول هوووذه التووودابير الجوووديووودة، بموووا في ذلوووك األحكوووام التنفيوووذيوووة الالزموووة، حيز النفووواذ بحلول نهوووايوووة  

 .( 127) 2022 عام

 الحق في التماس اللجوء -دال 

بوضوووووووووع الالج ين في تشوووووووووريعاتها  الخاصوووووووووة   1951تنفذ سوووووووووويسووووووووورا بالكامل اتفاقية جنيف لعام  -77
 .( 129) بل وتتجاوزها في بعض األحيان  ( 128) ألحكام هذه االتفاقية، وممارساتها، وتمن  الالج ين الحماية وفقا  

 1وأجرت سووووووووووووووويسوووووووووووووورا إعوادة هيكلوة لنظوام اللجوء الخواص بهوا، ودخلوت أحكواموه حيز التنفيوذ في   -78
يع إجراءات اللجوء، مما يسووووووووووووم  بإدما  أسوووووووووووور   . والهدف من إعادة الهيكلة هو تسوووووووووووور 2019آذار/مارس 

والعودة األسور  لألشوخاص الذين ال يحتاجون إلى حماية   لالج ين المعترف بهم واألشوخاص المقبولين مؤقتا  
. وال يوزَّ   يوما    140. وسوويتم االنتهاء من غالبية اإلجراءات بموجب النظام الجديد في غضووون ( 130) سووويسوورا

ونات إال إذا كانت هنا  حاجة إلى مزيد من التوضوووووويحات، مما يطيل أمد اإلجراء،  طالبو اللجوء بين الكانت 
 بقبول طلب لجوئهم. أو بعد أن يكونوا قد تلقوا بالفعل قرارا  

لسوووويادة القانون، يحق لطالبي  ومن أجل تنفيذ اإلجراء المعجل الجديد بشووووكل صووووحي  وعادل وفقا   -79
قانونية وتمثيل قانوني مسوتقلين ومجانيين. ويبلغهم الممثل القانوني  اللجوء منذ البداية الحصوول على مشوورة  

بفرص نجاح طلب اللجوء، ويرافقهم أثناء المقابلة المتعلقة بإجراء دبلن وأثناء جلسوة االسوتما  بشوأن أسوباب  
ذا تمت إذا لزم األمر. وإ بشوووووأن مشووووواريع قرارات أمانة الدولة للهجرة ويصووووووغ اسوووووت نافا   اللجوء، ويتخذ موقفا  

معالجة طلب اللجوء بموجب اإلجراء الموسووع بسووبب تعقيده أو بسووبب خصوووصوويات الحالة، ُيحال الشووخ   
إلى كانتون ما يتولى متابعة إقامته واإلشوووراف عليه. وبالنسوووبة للمراحل الحاسووومة من اإلجراء، يجوز لطالب  

 ي يعمل في الكانتون.اللجوء أن يتقدم بطلب مجاني إلى مكتب المشورة القانونية المعتمد الذ

. وُيبلَّ   ( 131) نظام داخلي إلدارة الشووووووووووووووكاوى  ولدى جميع المراكز االتحادية لطالبي اللجوء أيضووووووووووووووا   -80
ملتمسووووووووو اللجوء بمختلف إمكانيات االسووووووووت ناف من خالل جلسووووووووات إعالمية وجداول إبالغ. وتعكف أمانة 

، كجزء من مشورو  تجريبي، على دراسوة إنشواء مكتب إعالمي يمكن لملتمسوي اللجوء  شوؤون الالج ين حاليا  
 إليه لتقديم شكاوى تتعلق باإلقامة واإلشراف واألمن في هذه المراكز. اللجوء

وقد أظهر تقييم اإلجراءات الجديدة من قبل خبراء خارجيين أن اإلجراءات المعجلة أثبتت جدارتها  -81
. ويعرف طالبو اللجوء بسوورعة أكبر بكثير من  ( 132) صووحي  مع احترام سوويادة القانون ويجري تطبيقها بشووكل 

ذي قبل ما إذا كانوا سووووويحصووووولون على الحماية أو ما إذا كان ينبغي عليهم مغادرة سوووووويسووووورا. ويعتبر تنفيذ  
 .( 133) أيضا   جيدا   الحماية القانونية أمرا  

من قدرته على اإليواء، فبات لديه  تحاد أيضوووووا  وفي ضووووووء اإلجراءات الجديدة المتسوووووارعة، زاد اال -82
  140مكان في المراكز االتحادية لطالبي اللجوء، حيث يقيم طالبو اللجوء لمدة أقصواها   5000اآلن حوالي 

من تقووديم طلووب لجوئهم، قبوول توزيعهم على الكووانتونووات والبلووديووات التي تتولى متووابعووة إقووامتهم   اعتبووارا    يومووا  
وة على ذلك، تستخدم أمانة الدولة للهجرة موارد الموظفين وقدرات اإليواء بما يضمن واإلشراف عليهم. وعال
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. ويجوب أن ( 134) سووووووووووووووير إجراءات اللجوء في المراكز االتحواديوة لطوالبي اللجوء، حتى في حوالوة حودوث زيوادة
األسووووووووور  . ويشووووووووومل ذلك قواعد محددة لحماية ( 135) تسوووووووووتوفي جميع مراكز اللجوء المعايير االتحادية الموحدة

والقصووووور غير المصوووووحوبين بذويهم واألشوووووخاص الضوووووعفاء. وكجزء من إدارة جودة اإلقامة، ُيراق ب االمتثال 
 للمعايير بانتظام.

ويتماشووووووووى التنقي  المذكور أعاله لقانون اللجوء مع توصوووووووويات المنظمة السووووووووويسوووووووورية لمسوووووووواعدة  -83
المثال، يضوووومن التنقي  التمثيل القانوني  . فعلى سووووبيل ( 136) الالج ين فيما يتعلق بالقصوووور غير المصووووحوبين

. وتؤخذ ( 137) عن إمكانية الوصوول إلى الخدمات الصوحية والتعليم األسواسوي  في جميع مراحل اإلجراء فضوال  
االحتياجات المحددة لطالبي اللجوء القصوور غير المصووحوبين ومصووال  الطفل الفضوولى في االعتبار بشووكل 

ويخضوووع سوووكن طالبي اللجوء القصووور غير المصوووحوبين في مراكز   .( 138) منهجي منذ بداية إجراءات اللجوء
االتحاد للمبادئ التوجيهية الملزمة الواردة في دليل شوووووووامل إلدارة بشوووووووأن رعاية طالبي اللجوء القصووووووور غير 

 .2020المصحوبين، ُوضع في عام 

ين في بداية ومنذ التنقي  المذكور، بات لطالبي اللجوء القصوور غير المصووحوبين ممثل قانوني يع -84
مهمة الدفا    محل ثقة،  إقامتهم في مركز اتحادي لطالبي اللجوء. كما يؤدي هذا الشوخ ، بوصوفه شوخصوا  

عن مصووووال  القاصوووور وضوووومان رفاهه. ويود  طالبو اللجوء القصوووور غير المصووووحوبين في هياكل منفصوووولة  
تربوي منفصوووووووووول يتماشووووووووووى مع أعمارهم. وبعد نقل القاصوووووووووور إلى أحد   -  ويسووووووووووتفيدون من تأطير اجتماعي

للوصووووووووووووواية وتوفر الرعاية واإلقامة    الكانتونات، تتخذ سووووووووووووولطات الكانتونات المعنية بحماية القصووووووووووووور تدبيرا  
 .( 139) المناسبتين لسن القاصر

مانة تضوووومن أ ( 140) وفي حالة رفض طلب اللجوء واتخاذ قرار بترحيل طالب اللجوء من سووووويسوووورا، -85
الدولة للهجرة توضووي  الحقائق بشووكل كامل وصووحي . وتتعلق هذه التحريات بالحالة العامة لحقوق اإلنسووان 

عن حالة التهديد الملموسوووووة التي يتعر  لها  والحالة السوووووياسوووووية في البلد األصووووولي أو بلد المنشوووووأ، فضوووووال  
  وقابال    وممكنا   شوووووخ  ما قانونيا    . وتحدد أمانة الدولة للهجرة ما إذا كان أمر ترحيل( 141) صووووواحب الشوووووكوى 

. وإذا لم يسوووووووووتوف األمر أحد هذه الشوووووووووروط الثالثة لإلنفاذ، يصووووووووودر أمر بقبول  ( 142) للتنفيذ بشوووووووووكل معقول
 .( 144) ، ينبغي إيالء اهتمام خاص لرفاه الطفل. وإذا كان أمر اإلبعاد يشمل أطفاال  ( 143) الشخ  مؤقتا  

ضووع انعدام الجنسووية مكفول ألي شووخ  يطلبه. وتعال ج والوصووول إلى إجراء إداري لالعتراف بو  -86
لالتفاقية المتعلقة بوضووع األشووخاص عديمي الجنسووية، حتى  طلبات االعتراف بحاالت انعدام الجنسووية وفقا  

على دراسة    . وتعكف أمانة الدولة للهجرة حاليا  ( 145) في غياب تشريعات وطنية محددة لمعالجة هذه الطلبات
على إجراءات االعتراف بانعدام الجنسوووووية كجزء من وضوووووع مفهوم م،ياري يشووووومل   إضوووووفاء الطابع الرسووووومي

 .( 146) الكانتونات

 حرية الفكر والوجدان والدين والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات -هاء 

طلبت اللجنة االتحادية لمكافحة العنصورية إجراء تحليل للسووابق القضوائية  ،2021في أوائل عام  -87
بشوووووووووووووووأن القووانون الجنووائي ضووووووووووووووود التمييز والتحريض على الكراهيووة وإنكووار وقو  محرقووة اليهود أو التقليوول 

وخلصووووووووووووووت اللجنوة إلى أن تطبيق هوذا الم،يوار لم يطرح أي صووووووووووووووعوبوات كبيرة، بول على   .( 147) حجمهوا من
. غير أنها شوددت على ضورورة توضوي   ( 148) أدى إلى نشووء سووابق قضوائية راسوخة ومتسوقةمن ذلك  العكس

مسووووألتي المسووووؤولية الجنائية والوالية القضووووائية اإلقليمية في حاالت خطاب الكراهية العنصوووورية في وسووووائل  
 .( 149) التواصل االجتماعي
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وينعكس التزام سووويسوورا بمنع الفظائع على الصووعيد الوطني في دورها النشووط في التحالف الدولي  -88
  وثيقووا    . ويرتبط عموول وزارة الخووارجيووة االتحوواديووة في هووذا المجووال ارتبوواطووا  ( 150) إلحيوواء ذكرى محرقووة اليهود  

، اعُتمد 2022ي آذار/مارس بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية االتحادية لمكافحة العنصووووووووووورية والتمييز. وف
يدعوان إلى إنشوواء موقع تذكاري في سووويسوورا لضووحايا النازية. وينبغي اسووتخدام هذا    ( 151) اقتراحان برلمانيان

الموقع ألغرا  التثقيف والتوعية والوقاية، ألن دراسووة الماضووي تسووهم في اتبا  نهج مدروس إزاء تحديات 
حقوق اإلنسان أو العنصرية أو الديمقراطية أو حرية الصحافة    الحاضر والمستقبل، مثل معاملة األقليات أو

والرأي. وباإلضوووووافة إلى ذلك، تلتزم سوووووويسووووورا بمواصووووولة تطوير المواد التعليمية المتعلقة بمحرقة اليهود، مع 
 .( 152) حتى اآلن، مثل الروما والسنتي/المانو  التركيز على الضحايا الذين لم ُيشر إليهم إال قليال  

ما تكون مؤسووووووووووووسووووووووووووية، في    ي الحوار بين الطوائف الدينية والدولة بأشووووووووووووكال مختلفة، غالبا  ويجر  -89
الكووانتونووات وعلى المسووووووووووووووتوى المحلي. وقوود أنشوووووووووووووووأ العووديوود من الكووانتونووات منووابر أو منتووديووات للحوار بين  

وُتنظم لقووواءات بشووووووووووووووكووول دوري. واتخوووذت بعض الكوووانتونوووات خطوات إلذكووواء الوعي لووودى جمهور  األديوووان
في هذا الصوووودد. وهي  هاما   وتؤدي األقسووووام المتخصووووصووووة بالمسووووائل الدينية التابعة للسوووولطات دورا   .أوسووووع

 تضطلع بدور المحاورين في القضايا المتعلقة بالدين، وتعزز إمكانات اندما  الطوائف الدينية وتخلق مناخا  
 .( 153) من الثقة

 العمل -واو 

مسوووتهدفة لكل هي ة تشوووري،ية من أجل توزيع   قاما  يحدد االتحاد السوووويسوووري، بوصوووفه رب عمل، أر  -90
للشووووركات االتحادية. ولدى   النسوووواء والرجال بوجه عام وعلى المسووووتوى اإلداري. وثمة أرقام مسووووتهدفة أيضووووا  

ميزانية سونوية يحددها البرلمان لدعم المنظمات غير الربحية   المكتب االتحادي للمسواواة بين الجنسوين أيضوا  
 .( 154) ة إلى تحقيق المساواة في الحياة العمليةفي مشاريعها الرامي 

،  2024ويتضووووووومن ترتيب أولويات الدعم المالي الصوووووووادر عن وزارة الداخلية االتحادية حتى عام   -91
لتعزيز تنفيذ تدابير المسووووووووووواواة. ولذلك، فإن األمر يتعلق بزيادة االسوووووووووووتحقاقات   وبشوووووووووووكل صوووووووووووري ، أحكاما  

والمنتجات التي تسووووووووووووهم في تحقيق المسوووووووووووواواة في األجر بين المرأة والرجل وفي التوفيق بين الحياة المهنية 
ي المهن والحياة األسوووورية. وباإلضووووافة إلى ذلك، ينبغي تشووووجيع مشوووواركة المرأة والرجل على قدم المسوووواواة ف

 .( 155) التي تعاني من نق  العمالة الماهرة

وقد ُرفضت في السنوات األخيرة جميع التدخالت البرلمانية الرامية إلى اتخاذ تدابير ملزمة لتعزيز   -92
تمثيل المرأة في المجلس الوطني. غير أن االنتخابات األخيرة للمجلس الوطني أظهرت أن تمثيل المرأة آخذ  

. وسويواصول المجلس االتحادي جهوده لزيادة الوعي بين الجهات  ( 156) ون تلك التدخالتفي التحسون حتى بد
الفاعلة السوووووياسوووووية بمسوووووألة التمثيل الناق  للمرأة من خالل التعميم الذي يوزعه على سووووولطات الكانتونات،  

 .( 157) 2022والذي من المتوقع اعتماده في خريف عام 

أصووووووووحاب العمل في القطاعين العام والخاص الذين  بات يجب على  ،2020تموز/يوليه   1ومنذ   -93
شووووووخ  إجراء تحليالت منتظمة تتعلق بالمسوووووواواة في األجور. ويتحقق طرف   100يوظفون ما ال يقل عن 

ثالث من حسووون سوووير هذه التحليالت ويبل  الموظفون بنتائجه، وفي حالة الشوووركات المدرجة في البورصوووة، 
أرباب العمل الذين يثبت هذا التحليل أنهم يحترمون المسووووووووووووواواة في    يبل  المسووووووووووووواهمون بهذه النتائج. ويعفى

 .( 158) األجر، من الخضو  لعمليات تحقق أخرى 
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بصووووووفتها صوووووواحب عمل، هذه التحليالت  ، تجري اإلدارة االتحادية السووووووويسوووووورية،2011منذ عام  -94
ى تمييز في األجور بين  المنتظمة للتحقق من المسوووووواواة في األجور. وحتى اآلن، لم يعثر على أي دليل عل

 الرجال والنساء في اإلدارات االتحادية.

، اعُتمدت إجازة أبوة مدفوعة األجر لمدة أسوبوعين في سوويسورا.  2021كانون الثاني/يناير   1وفي  -95
ويمكن لآلباء الحصوووووووووول على إجازة مدفوعة األجر لمدة أسوووووووووبوعين في غضوووووووووون سوووووووووتة أشوووووووووهر من والدة 

 .( 159) طفلهم

تحاد على إنشواء أماكن لرعاية األطفال خار  نطاق األسورة كجزء من برنامج تشوجيعي ويشوجع اال -96
تدعو إلى االسوووووووووتعاضوووووووووة عن هذا البرنامج بدعم   . وثمة مبادرة برلمانية معروضوووووووووة حاليا  ( 160) محدود زمنيا  

والبلوديوات التي تزيود من    ، يودعم االتحواد الكوانتونوات2018. وبواإلضووووووووووووووافوة إلى ذلوك، منوذ عوام  ( 161) مسووووووووووووووتودام
دعمهوا لرعوايوة األطفوال خوار  أسوووووووووووووورهم من أجول تقليول التكواليف التي يتكبودهوا اآلبواء واألمهوات على رعوايتهم 
ودعمها للمشووواريع التي تكيف العر  بشوووكل أفضووول مع احتياجات اآلباء واألمهات. وباإلضوووافة إلى ذلك، 

 10  100نفقات رعاية طرف ثالث لألطفال من    وكجزء من الضووووووريبة االتحادية المباشوووووورة، سوووووويزداد خصووووووم
 .2023كانون الثاني/يناير   1من  اعتبارا   فرنك سويسري لكل طفل سنويا   25 000 إلى

 المستوى المعيشي اللئق -زاي 

، شووووووووووووووار  االتحواد في البرنوامج الوطني لمكوافحوة الفقر 2018إلى عوام   2014في الفترة من عوام  -97
ت في عملها من خالل توفير المعارف وتسوووووووووووهيل التنسووووووووووويق وتبادل الخبرات ودعم لدعم الكانتونات والبلديا

. ولذلك، قررت الحكومة مواصولة التزامها هذا في  المشواريع وإصودار التوصويات. وكان تقييم البرنامج إيجابيا  
، تنفيوووذ  2022من عوووام    الوووذي يووودعم، اعتبوووارا    2024-2019إطوووار المنبر الوطني لمكوووافحوووة الفقر للفترة  

 .( 162) توصيات البرنامج ويعمق عمله في بعض المجاالت ذات األولوية، بما في ذلك فقر اأُلسر

،  2022من عام    وباإلضوووافة إلى ذلك، اسوووُتحدثت آلية لرصووود الفقر. وسوووتعمل هذه اآللية، اعتبارا   -98
  وبدورات من خمس سووووووونوات، على رصووووووود تطور الفقر في سوووووووويسووووووورا وتنفيذ اسوووووووتراتيجيات مختلف الجهات

الفاعلة. وسوووتسوووواعد المعارف المكتسووووبة في هذا الصوووودد في توجيه السووووياسووووات العامة بشووووأن الوقاية. ويجب  
. وتتعاون الكانتونات بنشوواط في المنبر الوطني لمكافحة  2025تقديم تقرير الرصوود األول بحلول نهاية عام 

 .( 163) الفقر وفي وضع آلية رصد الفقر موضع التنفيذ

وتمثل المعونة اإلنسووانية والتعاون اإلنمائي أولوية هامة من أولويات السووياسووة الخارجية لسووويسوورا.  -99
وتسوهم سوويسورا، من خالل تعاونها الدولي، في الحد من الفقر وتعزيز التنمية المسوتدامة في البلدان النامية. 

والتعاون اإلنمائي، وتعزيز السوووووالم  ويسوووووتند التعاون الدولي لسوووووويسووووورا إلى ثالث ركائز: المعونة اإلنسوووووانية، 
  ،2024-2021واألمن البشووري. وُحددت أهداف التعاون الدولي السووويسووري في اسووتراتيجية التعاون الدولي 

مليار فرنك   11,25التي خصووو  فيها المجلس االتحادي والبرلمان خمسوووة ائتمانات إطارية يبل  مجموعها 
 .( 164) سويسري لتنفيذها

في الموائوة  0,51وبلغوت نسووووووووووووووبوة المسوووووووووووووواعودة اإلنموائيوة الرسووووووووووووووميوة إلى الودخول القومي اإلجموالي  -100
مما وضووع سووويسوورا في المرتبة الثامنة من التصوونيف الدولي لمنظمة التعاون االقتصووادي ،  ( 165) 2021 عام

في المائة  0,7األمم المتحدة والمتمثل في تخصوووي  والتنمية. وتقر سوووويسووورا بالهدف المتفق عليه من قبل  
من المسوووووووووووووواعودة اإلنموائيوة الرسووووووووووووووميوة/الودخول القومي اإلجموالي وتودعموه بوصووووووووووووووفوه م،يوارا غير ملزم طويول  

. واألمر مترو  للبرلمان لتحديد اعتمادات االلتزام، وهي على التوالي الميزانيات السوونوية للتعاون  ( 166) األجل
 الدولي السويسري.
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وعلى أسوووواس اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسوووواد، تلتزم سووووويسوووورا بتجميد األصووووول المتأتية من  -101
مصووووووودر غير مشووووووورو  ومصوووووووادرتها وإعادتها إلى األوطان المعنية. وتبين تجربة سوووووووويسووووووورا أن هذا اإلطار  

 سووويسوورا أيضووا   . وعلى الصووعيد الدولي، تشووار ( 167) القانوني أثبت جدواه وأنه مناسووب لتحقيق نتائج ملموسووة
في مجال رد األصول وتنظم اجتماعات دورية للخبراء، وحلقات لوزان الدراسية، من أجل المساهمة في نقل 

 .( 168) المعارف وتعزيز التعاون الدولي

 حقوق اإلنسان والقطاع الخاص -حاء 

أن تحترم  يتوقع المجلس االتحادي من الشووووركات التي تعمل في سووووويسوووورا أو التي يقع مقرها فيها -102
حقوق اإلنسووان في جميع أنشووطتها، بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه. وهذا التوقع مكرس في خطة  

لتنفيذ مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشوأن األعمال التجارية وحقوق    2016العمل الوطنية السوويسورية لعام  
خطة العمل بشووووووووأن "المسووووووووؤولية  . وباإلضووووووووافة إلى ذلك، ُنقحت 2020عام    اإلنسووووووووان وفي نسووووووووخة منقحة

. وهي تركز على تعزيز تنفيوذ المبوادئ التوجيهيوة لمنظموة التعواون  2020االجتمواعيوة للشووووووووووووووركوات" في عوام  
والتنمية في الميدان االقتصووووووووووووووادي المتعلقة ببذل العناية المعقولة لجميع القطاعات ولقطاعات محددة، مثل 

 .( 169) المعادن والزراعة والمنسوجات والتمويل

وتتوقع سوووووووووووووويسووووووووووووورا من الشوووووووووووووركات العاملة في مناطق النزا  أن تبذل العناية الواجبة مع مراعاة  -103
الظروف المحلية. ومن أجل دعم الشركات السويسرية في عملية العناية المعقولة في مجال حقوق اإلنسان، 

لواجبة، وتنظيم مناسوبات تعمل اإلدارة االتحادية على إذكاء الوعي وتدريب الشوركات على إجراءات العناية ا
ألصووووحاب المصوووولحة المتعددين، وتعزيز تعاونها مع السووووفارات السووووويسوووورية في الخار ، ودعم وضووووع أدلة  

 .( 170) محددة

، ُرفضوت المبادرة الشوعبية المعنونة "األعمال التجارية المسوؤولة  2020وفي تشورين الثاني/نوفمبر   -104
تصوووووووويت شوووووووعبي. ولذلك فإن المشووووووورو  المضووووووواد غير المباشووووووور في  من أجل حماية الناس والبي ة" في  -

 1. وتقدم األحكام الجديدة لقانون االلتزامات، التي دخلت حيز التنفيذ في ( 171) البرلمان هو الذي سووووووووووووينطبق
، ميزتين جديدتين. فمن ناحية، يتعين على الشوووركات والمؤسوووسوووات المالية الكبيرة 2022كانون الثاني/يناير  

بموا في ذلوك المعلوموات المتعلقوة بقضووووووووووووووايوا العمول وحقوق  ،  ( 172) رير عن المعلوموات غير المواليوةأن تقودم تقوا
اإلنسووان. ومن ناحية أخرى، يقع على عاتقها واجب بذل العناية المعقولة واإلبالغ عن المعادن المسووتخرجة  

لى الشووووووووركات بما في ذلك اإلبالغ عن العمل القسووووووووري وعمل األطفال. وسوووووووويتعين ع، ( 173) من مناطق نزا 
 .2024ونشر تقاريرها األولى في عام  2023تطبيق األحكام ألول مرة في السنة المالية 

 ملحظات ختامية -رابعاا  

إن تعزيز حقوق اإلنسووان وحمايتها يكتسوويان أهمية قصوووى بالنسووبة لسووويسوورا، سووواء في السووياسووة   -105
مكرسووووة في الدسووووتور السووووويسووووري. وفي الوقت  الخارجية أو الداخلية. وحقوق اإلنسووووان والحريات األسوووواسووووية 

نفسووووووه، يكلف الدسووووووتور السوووووولطات بتعزيز حقوق اإلنسووووووان في جميع أنحاء العالم. وفي هذا السووووووياق، تؤكد 
 سوويسورا من جديد أهمية االسوتعرا  الدوري الشوامل في تعزيز حقوق اإلنسوان على الصوعيد الدولي، اسوتنادا  

، فإن االسووتعرا  الدوري الشووامل هو أسوواس ما حدث  لسووويسوورا أيضووا    إلى نهج الحوار بين الدول. وبالنسووبة
 من تطورات إيجابية، كما أظهر هذا التقرير.

وبينما يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن تطورات حقوق اإلنسوان في سوويسورا في السونوات األخيرة،  -106
مع   نطاق هذا التقرير. وتماشوويا    فمن الواضوو  أن القائمة ليسووت شوواملة، ألن العر  الكامل سوويتجاوز بكثير
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التقاليد السووويسوورية العريقة في مجال حقوق اإلنسووان، تأخذ سووويسوورا على محمل الجد الدور التوجيهي الذي 
تعطيه معايير حقوق اإلنسووان لعمل الدولة وتعتبرها أسوواسووية لديمقراطية غنية وفعالة. وتعلق سووويسوورا أهمية 

الفصوووول الفعال بين السوووولطات والمحاكم   قوق اإلنسووووان، يكفله عمليا  كبيرة لتحقيق مسووووتوى عال من حماية ح
من أجل مواكبة تطور المجتمع  مسوووتمرا   المسوووتقلة. وفي الوقت نفسوووه، تتطلب حماية حقوق اإلنسوووان تطويرا  

بشووووووووووووووكول خواص. وبطبيعوة الحوال، يفت  ذلوك البواب أموام   19-والواقع القوائم، وهو موا أظهرتوه جوائحوة كوفيود
هات جديدة قد تتعار  مع اإلعمال الفعلي لحقوق اإلنسوووووووووووان، بما في ذلك في سوووووووووووويسووووووووووورا.  تحديات واتجا

ولذلك، تغتنم سوووويسووورا فرصوووة هذا التقرير لتؤكد من جديد التزامها بحقوق اإلنسوووان وتنظر إلى االسوووتعرا   
 الخاص بها بروح من الحوار المفتوح. المقبل

 المرفقات

 المختصرات قائمة المرفق األول

 حالة التنفيذ   :( لسويسرا 2017ولة الثالثة لالستعرا  الدوري ) الج  عن   المنبثقة  التوصيات  :المرفق الثاني 
Notes 

 1 Sur les 261 recommandations reçues lors du troisième cycle de l’EPU, la Suisse en a acceptées 160. 

 2 Cf. Recommandations 146.1 à 146.6. 

 3 «Kerngruppe internationale Menschenrechtspolitik» (KIM). Le groupe est coordonné par la Division 

Paix et droits de l’homme du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 

 4 Cf. Recommandations 146.20, 146.21 et 147.27. 

 5 Cf. Recommandations 146.7 à 146.10. 

 6 Sur la base d’une étude du Centre de compétence pour les droits humains (CSDH), les services 

concernés ont décidé, en décembre 2016, de mettre en place un mécanisme qui assure une meilleure 

coordination de leurs tâches en lien avec ces procédures. Ce mécanisme s’applique aux procédures de 

rapports nationaux présentés aux comités d’experts de l’ONU et du Conseil de l’Europe ainsi qu’à 

l’EPU. 

 7 Cf. Recommandations 146.11 à 146.14. 

 8 Cf. Recommandations 147.5 à 147.9. 147.11 à 147.22. 

 9 Cf. Recommandations 147.17 à 147.22. 

 10 Cela signifie qu’elle pourra définir ses propres activités dans le cadre de son mandat et réagir 

rapidement aux développements qui se présentent. Son indépendance lui permettra de coopérer avec 

les autorités gouvernementales à tous les niveaux, avec les organisations non gouvernementales, le 

secteur privé, la recherche et les organisations internationales afin de soutenir leurs activités en 

matière de droits de l’homme. 

 11 Cf. Recommandations 147.11, 147.17 et 147.24. 

 12 Art. 139, al. 3, art. 193, al. 4 et art. 194, al. 2 de la Constitution (Cst.). 

 13 La question de la compatibilité d’une initiative populaire avec les engagements internationaux de la 

Suisse est d’abord examinée par le Conseil fédéral et le Parlement. Le résultat de cet examen est 

présenté dans le message du Conseil fédéral à l’attention du Parlement, avec la recommandation 

d’accepter ou de rejeter l’initiative populaire concernée. Le cas échéant, la question de la 

compatibilité avec le droit international est également traitée dans les explications du Conseil fédéral 

qui sont envoyées avant chaque votation à tout citoyen suisse en âge de voter. ; Cf. 

Recommandations 146.15, 146.18 et146.19. 

 14 Cf. Recommandation 146.17. 

 15 Cf. Recommandations 146.16. 

 16 La candidature pour le Sous-comité pour la prévention de la torture du Protocole facultatif à la 

Convention contre la torture et la candidature pour le Comité des droits des personnes handicapées. 

 17 Cf. Recommandation 147.23. 

 18 Art. 54, al. 2, Cst. 

 19 Disponible sur : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/publikationen/alle-

publikationen.html/content/publikationen/fr/eda/schweizer-aussenpolitik/Aussenpolitische-Strategie-

2020-2023.html 

 20  Pour agir avec efficacité, la Suisse dispose de divers instruments dont elle peut se servir de manière 

flexible, aux niveaux tant bilatéral que multilatéral. Il s’agit entre autres des activités des 

représentations suisses à l’étranger, des dialogues sur les droits de l’homme, d’initiatives menées dans 

le cadre de l’ONU, ainsi que du soutien à des projets et des initiatives de la société civile. La Suisse 

https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/publikationen/alle-publikationen.html/content/publikationen/fr/eda/schweizer-aussenpolitik/Aussenpolitische-Strategie-2020-2023.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/publikationen/alle-publikationen.html/content/publikationen/fr/eda/schweizer-aussenpolitik/Aussenpolitische-Strategie-2020-2023.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/publikationen/alle-publikationen.html/content/publikationen/fr/eda/schweizer-aussenpolitik/Aussenpolitische-Strategie-2020-2023.html


A/HRC/WG.6/42/CHE/1 

GE.22-17025 20 

 

accorde une importance particulière aux initiatives multipartites favorisant la recherche de solutions 

pragmatiques et le dialogue dans la promotion et la défense des droits de l’homme. Depuis le 1er avril 

2002, la Suisse a transmis une invitation permanente à toutes les procédures spéciales thématiques à 

mener une visite en Suisse. Elle a ainsi reçu la visite du Rapporteur spécial sur le droit au 

développement en 2019 et du groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine en 

2021. 

 21 Disponible sur : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/67115.pdf 

 22 Art. 35 Cst. 

 23 Le CSDH ne recommande pas de créer une loi générale contre la discrimination. Les problématiques 

de discrimination sont très différentes. C’est pourquoi il serait délicat de créer une loi propre à toutes 

les couvrir. En outre, une loi générale contre la discrimination pourrait remettre les acquis en question 

et affaiblir le monitorage, les conseils et le soutien établis dans ces domaines. ; voir « Étude sur 

l’accès à la justice en cas de discrimination » du CSDH, disponible sur : 

https://www.skmr.ch/frz/domaines/genre/publications/etude-discriminiation.html 

 24 Cf. Recommandation 146.27. 

 25 Par le biais de la stratégie pour l’égalité 2030 et de son plan d’action, la Suisse contribue également à 

la mise en œuvre de l’Objectif de développement durable (ODD) 5. Voir le rapport du Conseil 

fédéral, La mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable : rapport national de la 

Suisse 2022, p. 24 et suivantes. ; cf. Recommandations 146.29 et 147.47. 

 26 Cf. Recommandations 146.85, 146.86 et 146.87. 

 27 Disponible sur : https://www.egalite2030.ch/fr/plan-d-action/ ; Le plan d’action sera actualisé en 

principe deux fois par années. Un bilan intermédiaire de la Stratégie Egalité 2030 sera réalisé d’ici fin 

2025. 

 28 PAN CI disponible sur : https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/violence-

domestique/coordination-et-reseautage.html ; cf. Recommandations 146.76 à 146.79, 146.81 et 

146.82. 

 29 Cf. Recommandations 146.55 et 146.80. 

 30 Art. 28c du Code civil (CC), art. 55a du Code pénal (CP) et 46b du Code pénal militaire (CPM). 

 31 Art. 28b al. 3bis CC ; Une évaluation du droit existant avait montré que l’information insuffisante ou 

l’implication d’autres autorités dans les cas de violence domestique, qui sont souvent liés à une 

situation conflictuelle complexe, était due à une lacune spécifique du droit en vigueur. Désormais, le 

tribunal qui ordonne une mesure pour cause de violence, de menaces ou de harcèlement doit 

communiquer sa décision à d’autres autorités, notamment à l’autorité de protection de l’enfant et de 

l’adulte compétente, si cela paraît nécessaire à l’accomplissement de leur tâche ou à la protection du 

requérant. 

 32 En outre, toutes les procédures et décisions relatives à la violence, aux menaces et au harcèlement au 

sens des dispositions susmentionnées sont désormais gratuites pour la victime (art. 114 let. f. et art. 

115 du Code de procédure civile (CPC)). 

 33 cf. p.ex. : Motion Herzog (20.4463), « Mise en place de permanences destinées aux personnes 

concernées par des actes de violence, comme le prévoit la convention d’Istanbul ». 

 34 Comme première étape, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales 

(CDAS) avait déjà adapté son site internet en 2019 et l’avait développé dans ce champ thématique. 

L’élaboration de possibilités de mise en œuvre d’un numéro de téléphone national est en cours au 

niveau technique. Des variantes seront prochainement présentées dans le processus politique. ; cf. 

Recommandation 146.68. 

 35 Cf. Recommandations 146.79 et 146.81. 

 36 Numéro de téléphone : 0840 212 212 (alternativement, en ligne sur 

https://www.act212.ch/fr/hotlinenational) 

 37 La Confédération a alloué plus de 200’000 francs depuis 2017 à ACT212 pour soutenir la ligne 

d’appel national. Le « Bureau national d’enregistrement des déclarations contre la traite des êtres 

humains et l’exploitation » est employé par l’organisation non gouvernementale ACT212 et soutenue, 

entre autres, par les autorités fédérales. Les signalements qui y sont reçus (de manière anonyme) sont 

évaluées par les expert(e)s de l’organisation et puis transmis aux services administratifs, aux unités 

spécialisées de la police et aux autres organismes compétents. Les personnes concernées sont mises 

en réseau avec les services de soutien appropriés. ; cf. Recommandation 147.49. 

 38 Art. 124 CP. 

 39 La Confédération a lancé en 2016 le Réseau suisse contre l’excision des jeunes filles 

https://www.excision.ch/ et soutient depuis lors ses activités d’information, de conseil et de 

prévention auprès des communautés de migrants concernées et des groupes professionnels pertinents ; 

Cf. Recommandations 146.83 et 146.84. 

 40 La part élevée des transferts dans les dépenses fédérales limite en principe fortement la possibilité 

d’une répartition des ressources budgétaires en fonction du sexe. Pour les cantons, les villes et les 

communes, ainsi que pour les tiers, la charge de travail liée aux relevés serait disproportionnée si une 

approche de budgétisation sensible au genre était mise en œuvre de manière appropriée. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/67115.pdf
https://www.skmr.ch/frz/domaines/genre/publications/etude-discriminiation.html
https://www.egalite2030.ch/fr/plan-d-action/
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/violence-domestique/coordination-et-reseautage.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/violence-domestique/coordination-et-reseautage.html
https://www.act212.ch/fr/hotlinenational
https://www.excision.ch/
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 41 Dans ce contexte, le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) prévoit, dans le 

cadre de la Stratégie Egalité 2030, d’organiser une rencontre au cours du second semestre 2022 afin 

de faire connaître aux services fédéraux intéressés les pratiques et les expériences d’autres pays dans 

ce domaine. Des spécialistes de pays pratiquant à budgétisation sensible au genre ainsi que 

d’organisations internationales seront invités à cette occasion. 

 42 Cela est aussi explicitement mentionné dans les directives thématiques de la DDC (2015-2018), qui 

sont actuellement renouvelées et dans une fiche thématique de la DDC au titre « Budgétisation 

socialement inclusive et sensible au genre » développée en avril 2019. 

 43 Art. 19 et 62 Cst. 

 44 Voir aussi le rapport du Conseil fédéral, L’encouragement précoce du langage en Suisse, 29 juin 

2022, qui concerne notamment l’intégration et l’inclusion des enfants en âge préscolaire allophones 

ou ayant des besoins particuliers, et les pratiques cantonales en la matière. 

 45 Du 16.03.2020 jusqu’au 08.05.2020. 

 46 Art. 314c à 314e CC. 

 47 Postulat Bulliard-Marbach (20.3185), « Protection des enfants contre la violence dans l’éducation ». 

 48 Cf. Recommandation 146.103. 

 49 Pour cette raison, la Confédération soutient au moyen d’aides financières les programmes relevant par 

les cantons. En avril 2021, le Conseil fédéral et les cantons ont conjointement défini les champs 

d’action importants dans la feuille de route sur la violence à l’égard des femmes et la violence 

domestique. Il a notamment été stipulé que les projets visant la non-violence et l’égalité entre filles et 

garçons à l’école et l’éducation sans violence au sein de la famille devaient être encouragés. Ces 

dernières années, les cantons ont amélioré leurs plans de prévention et d’intervention, notamment en 

renforçant la formation et la sensibilisation des spécialistes et professionnels travaillant avec des 

enfants. 

 50 Cf. Recommandations 146.73, 146.74 et 146.75. 

 51 Les programmes ainsi que les aides supplémentaires aux projets sont financés par la fondation 

Promotion Santé Suisse ainsi que par les cantons. 

 52 Cf. Recommandation 146.75. 

 53 Pro Juventute gère notamment une hotline ouverte 24 heures sur 24. L’organisation est soutenue par 

la Confédération à hauteur de près de 4 millions francs (2021-2024). 

 54 Cf. Recommandation 146.75. 

 55 www.parler-peut-sauver.ch 

 56 Le rapport du Gouvernement de 2007 pose, sous forme de lignes directrices, les bases d’une telle 

politique : Rapport du Conseil fédéral, Stratégie en matière de politique de la vieillesse, 29 août 2007. 

 57 Il s’agit d’une réforme du régime de base de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). 

 58 Voir https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/20220925/stabilisation-de-l-AVS-

(AVS-21).html 

 59 Cf. Recommandation 147.63. 

 60 Au sein d’un groupe de travail commun de la Confédération et des cantons chargé de piloter les aides 

financières aux organisations pour personnes âgées actives dans toute la Suisse, les cantons ont 

obtenu la possibilité de se prononcer sur le versement des aides financières. Le mandat de ce groupe 

de travail comprend également la planification de mesures d’échange d’informations et d’expériences. 

 61 Cf. Recommandation 146.109. 

 62 Cf. Recommandation 146.107. 

 63 Cf. Recommandation 146.109. 

 64 Cf. Recommandation 146.107. 

 65 Au niveau fédéral, on peut citer la Constitution, la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités 

frappant les personnes handicapées (LHand), la Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), 

la Loi sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes 

écoles (LEHE). Au niveau intercantonal, ce sont le Concordat sur la pédagogie spécialisée et ses 

instruments de coordination et les différents concepts ou lois cantonaux mis en place pour les élèves 

ayant des besoins éducatifs particuliers. ; cf. Recommandation 146.71. 

 66 Les rapports du Conseil fédéral aussi constituent un cadre propice pour les cantons à cet égard : p. ex. 

Rapport du Conseil fédéral, Politique en faveur des personnes handicapées, 9 mai 2018 ; et Rapport 

du Conseil fédéral sur les Possibilités de reconnaissance juridique des langues des signes suisses, 24 

septembre 2021. 

 67 La proportion des élèves scolarisés dans une classe ordinaire, est passée de 94,7 à environ 97% au 

cours des 15 dernières années. Presque 50% des élèves avec des besoins éducatifs particuliers sont 

intégrés dans une classe ordinaire. ; cf. Recommandations 146.105, 146.106, 146.107 et 146.108. 

 68 Les jeunes peuvent, par exemple, bénéficier d’une orientation professionnelle qui les soutient dans le 

choix de la formation à entreprendre. D’autres mesures peuvent également s’appliquer, comme un 

encadrement professionnel individuel. ; cf. Recommandation 146.108. 

 69 L’art. 18 de la Loi sur la formation professionnelle (LFPr) prévoit des aménagements, aussi pour des 

personnes qui ont des difficultés d’apprentissage ou qui présentent un handicap. De plus, l’art. 35 de 

http://www.parler-peut-sauver.ch/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/20220925/stabilisation-de-l-AVS-(AVS-21).html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/20220925/stabilisation-de-l-AVS-(AVS-21).html
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l’Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) permet de mettre en œuvre des compensations 

des inégalités pour les examens de la formation professionnelle initiale et supérieure pour des 

personnes présentant un handicap. 

 70 En prenant des mesures pour faciliter l’exercice du droit de vote des personnes handicapées, la Suisse 

contribue également à la mise en œuvre de l’ODD 16. Voir le rapport du Conseil fédéral, La mise en 

œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable : rapport national de la Suisse 2022, p. 48 et 

suivantes. 

 71 Art. 6 de la Loi fédérale sur les droits politiques (LDP). 

 72 Voir https://www.ge.ch/votations/20201129/cantonal/1/ 

 73 La modification est entrée en vigueur le 19 novembre 2020 : 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/1846_fga/fr 

 74 Il s’agit notamment d’examiner l’exclusion des droits politiques. Le rapport sera publié dans le 

courant de l’année 2023. 

 75 Cf. Recommandation 146.46. 

 76 Certains cantons, comme le canton de Neuchâtel (à la condition que la personne soit en possession 

d’un permis d’établissement et séjourne dans le canton depuis au moins cinq ans) ou le canton du Jura 

(à la condition que la personne réside depuis dix ans en Suisse, dont au minimum un an dans le 

canton), offrent la possibilité aux personnes ne détenant pas la nationalité Suisse de voter à l’échelon 

cantonal. Certaines communes octroient le droit de vote ainsi que le droit d’éligibilité à des personnes 

d’origine étrangère sous certaines conditions. En revanche, tant le droit de vote que d’éligibilité n’est 

pas accessibles aux personnes migrantes au niveau fédéral. Pour ce faire, il est nécessaire de détenir la 

nationalité suisse. Les différentes mesures d’intégration et de soutien existantes visent à permettre à 

toutes personnes étrangères de satisfaire aux critères juridiquement ancrés relatifs à la naturalisation. 

Entre autre, en ce qui concerne la promotion de l’apprentissage de la langue. 

 77 En août 2021, le taux de chômage (chômage enregistré) était de 2,0% pour les nationaux et de 4,7% 

pour les étrangers. 

 78 Cf. Recommandation 147.60. 

 79 Par le biais de l’Agenda Intégration Suisse (AIS), la Suisse contribue également à la mise en œuvre de 

l’ODD 10. Voir le rapport du Conseil fédéral, La mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le 

développement durable : rapport national de la Suisse 2022, p. 34 et suivantes. 

 80 Cf. Recommandation 147.46. 

 81 Cf. Recommandation 146.116. 

 82 Il convient toutefois de souligner que la transparence nécessaire était déjà assurée les années 

précédentes, puisque le SEM publiait les chiffres correspondants sur demande à tous les cercles 

intéressés. ; cf. Recommandation 146.120. 

 83 Cf. Recommandations 146.30, 146.31, 146.34 et 146.37. 

 84 Par exemple le projet « Dialogue en route » d’IRAS COTIS ou le projet « Feckerchilbi » de 

l’Association des gens de la route ; cf. Recommandations 146.24, 146.36 et 146.40. 

 85 Cf. Recommandation 146.41. 

 86 Cf. Recommandations 146.32, 146.35 et 146.36. 

 87 Cf. Recommandations 146.28, 146.33, 146.42, 146.43 et 146.44. 

 88 En 2021, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) a publié un rapport sur la formation de 

l’opinion publique sur les plateformes en ligne (p. ex. les réseaux sociaux) qui aborde aussi la 

question des discours de haine sur internet. Par ailleurs, l’OFCOM a lancé un appel à projets (2022-

2023) pour soutenir des projets de recherche, notamment en sciences de la communication, en droit 

ou en sciences politiques, visant à mener des études quantitatives et qualitatives sur les discours de 

haine et s’intéressant en particulier au rôle des nouveaux médias tels que les réseaux sociaux, les 

moteurs de recherche, les plateformes de partage de vidéos ou encore les services de microblogage. 

 89 Cf. Recommandations 146.30, 146.38 et 146.39. 

 90 Postulat Minder (21.3450) « Discours de haine. La législation présente-t-elle des lacunes? ». 

 91 Cf. Recommandations 146.38 et 146.39. 

 92 Cf. Recommandation 146.114. 

 93 Voir Message concernant l’encouragement de la culture pour la période 2021 à 2024, adopté par le 

Conseil fédéral le 26 février 2020. 

 94 Selon le plan d’action, la Confédération s’engage à mettre à disposition des moyens supplémentaires 

pour les cantons qui poursuivent des projets de création de telles aires. Pour la période 2021-2024, le 

Parlement a augmenté les subventions de 80% par rapport à la période précédente, portant leur total à 

5,4 millions de francs. 

 95 La fondation « Assurer l’avenir pour le gens du voyage suisses », entièrement soutenue par la 

Confédération, est directement impliquée dans la poursuite des efforts visant à améliorer le mode de 

vie des communautés nomades. L’Office fédéral de la culture (OFC) alloue à la fondation depuis 

2017 une subvention supplémentaire annuelle de 50’000 CHF pour des nombreux projets culturels. 

La Confédération soutien également l’organisation « Radgenossenschaft der Landstrasse », qui est 

l’organisation la plus active dans le maintien et la documentation du patrimoine linguistique Yéniche. 

https://www.ge.ch/votations/20201129/cantonal/1/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/1846_fga/fr
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Outre un petit dictionnaire imprimé et un livre d’enfants en langue Yéniche, elle a développé en 

2021/2022 une application pour appareils mobiles qui permet d’apprendre des termes Yéniches, de les 

partager et d’enrichir le lexique de manière interactive. Cette application est destinée à être utilisée 

par tous les locuteurs Yéniches en Europe. L’organisation « Radgenossenschaft der Landstrasse », en 

coopération avec la haute école pédagogique de Zurich, a aussi développé un matériel didactique pour 

les écoles qui sensibilise les élèves à l’histoire et à la culture des Yéniches, Sinti/Manouches et Roms. 

; cf. Recommandation 146.115. 

 96 Cf. Recommandation 146.115. 

 97 Cf. Recommandation 147.31. 

 98 Sur la base de cette ordonnance, la Confédération a pu participer financièrement, jusqu’à 500’000 

francs par an, aux coûts des mesures de protection architecturales, techniques ou organisationnelles 

ainsi qu’aux mesures de formation et de sensibilisation destinées à prévenir les infractions contre les 

minorités menacées. A partir de 2023, 2,5 millions de francs par an seront disponibles. Il est attendu 

des cantons qu’ils participent financièrement à parts égales avec la Confédération. 

 99 Cf. Recommandation 147.30. 

 100 Cf. Recommandation 147.28. 

 101 Art. 30b CC. 

 102 Cf. Recommandation 146.48. 

 103 Le consentement du représentant légal est nécessaire si la personne est âgée de moins de 16 ans 

révolus, si elle est sous curatelle de portée générale ou si l’autorité de protection de l’adulte en a 

décidé ainsi. La modification de l’indication du sexe dans le registre d’état civil n’a aucune influence 

sur les relations relevant du droit de la famille. De même, la binarité des sexes (homme/femme) 

demeure inchangée : à l’avenir, seule reste possible l’inscription d’une personne en tant qu’individu 

de sexe masculin ou féminin. L’introduction d’une troisième catégorie de sexe ou l’abandon général 

de la mention du sexe font l’objet d’un rapport en réponse aux postulats des conseillères nationales 

(Postulat Arslan (17.4121), « Inscription d’un troisième sexe à l’état civil » et Postulat Ruiz 

(17.4185), « Introduction d’un troisième genre. Conséquences pour l’ordre juridique et pour Infostar 

»). 

 104 En approuvant le mariage pour tous, la Suisse contribue également à la mise en œuvre de l’ODD 10. 

Voir le rapport du Conseil fédéral, La mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement 

durable : rapport national de la Suisse 2022, p. 34 et suivantes. ; Cf. Recommandation 147.34. 

 105 Art. 261bis CP et art. 171c para. 1 CPM. 

 106 Cf. Recommandation 146.47. 

 107 Cf. Recommandation 147.32. 

 108 Cf. Recommandations 146.62, 146.65 et 146.66. 

 109 Cf. Recommandations 146.61 et 146.63. 

 110 Cf. Recommandation 146.64. 

 111 Cf. Recommandations 146.65 et 147.46. 

 112 Cf. Recommandation 146.64. 

 113 Cf. Recommandation 146.61. 

 114 En outre, de nombreux cantons prévoient la possibilité de déposer une plainte auprès de l’organe de 

surveillance compétent pour la police. Comme il s’agit d’une procédure administrative, l’accent est 

mis ici sur la détection de dysfonctionnements dans l’organisation administrative et non sur la 

sanction d’une personne concrète. ; Cf. Recommandations 146.56, 146.57 et 146.58. 

 115 Cf. Recommandation 146.59. 

 116 Cf. Recommandations 146.60 et 147.43. 

 117 Cf. Recommandation 147.43. 

 118 Disponible sur : 

https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/La_medication_en_detention_Document_cadre.pdf 

 119 La mise à la conformité du secteur pour mineurs à la prison régionale de Thoune en est un exemple 

récent ; cf. Recommandation 147.43. 

 120 Art. 377, al. 2 CP et art. 61, al. 2 CP. 

 121 Cf. Recommandation 147.44. 

 122 En se fondant sur les bases légales en vigueur en Suisse, l’Office fédéral de la justice a mené en 2020 

une enquête auprès de tous les établissements en milieu fermé pour adultes et a pu constater qu’en 

2019, à une exception près, la séparation entre adultes et mineurs (ou jeunes adultes qui ont commis 

le délit avant 18 ans) a été respectée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ainsi que 

lors de la détention administrative relevant du droit des étrangers. 

 123 L’action des organisations en Suisse est aujourd’hui limitée aux atteintes à la personnalité. Selon le 

projet du Conseil fédéral, elle pourra à l’avenir porter sur toutes les atteintes illicites. En outre, la 

nouvelle procédure d’action des organisations permettra aux parties de trouver un accord amiable. 

Elle liera toutes les personnes qui participent à l’action de l’organisation. Exceptionnellement, une 

transaction collective sera possible alors même qu’aucune organisation n’aura intenté d’action au 

préalable. 

https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/La_medication_en_detention_Document_cadre.pdf
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 124 Art. 260sexies CP. 

 125 Art. 11a Abs. 2bis de la Loi sur le blanchiment d’argent (LBA); cf. Recommandation 146.54. 

 126 C’est-à-dire les associations qui, à titre principal, collectent ou distribuent directement ou 

indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou 

sociales. Ces dernières seront assujetties à des règles de transparence similaires à celles des autres 

personnes morales, c’est-à-dire l’obligation de s’inscrire au registre du commerce, de tenir une liste 

de leurs membres ainsi que de désigner un représentant domicilié en Suisse. 

 127 Cf. Recommandation 146.54. 

 128 Ainsi, plusieurs règles et garanties de la Convention sur les réfugiés ont été reproduites dans le droit 

national ou y sont précisées. ; Cf. Recommandation 146.118. 

 129 Le droit national s’inspire également d’autres dispositions du droit international public, comme la 

Convention européenne des droits de l’homme, qui accorde une protection plus étendue aux 

requérants d’asile dans certaines situations. Dans le cadre de modifications de la loi sur l’asile, les 

dispositions de la Convention sur les réfugiés ont en outre servi par le passé de normes minimales en 

ce qui concerne la notion de réfugié et le traitement des réfugiés, cf. Rapport du Conseil 

fédéral, Actualité et portée de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, 23 juin 2021, 

p.12 et suivantes. 

 130 Cf. Recommandation 146. 119. 

 131 Il s’agit notamment de la permanence régulière du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), d’une 

boîte de feedback librement accessible aux demandeurs d’asile, d’un système de signalement 

confidentiel en cas de suspicion d’incidents violents et de la possibilité de déposer un recours en cas 

de mesures disciplinaires. Les demandeurs d’asile disposent également d’un accès au WiFi et d’une 

ligne téléphonique. 

 132 Cf. Recommandation 146.119. 

 133 Cf. Communiqué de presse, Asile : les procédures accélérées fonctionnent globalement bien ; des 

améliorations ont été réalisées ou sont en cours de réalisation, 23 août 2021, 

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-84791.html 

 134 Cf. Recommandation 146.120. 

 135 Cf. Recommandation 147.62. 

 136 Cf. Recommandation 147.61. 

 137 Cf. Recommandations 146.70 et 146.72. 

 138 Au cours de la procédure d’asile, les RMNA sont entendus par une personne formée aux spécificités 

de l’audition des mineurs. Lorsqu’une demande d’asile est rejetée par manque de pertinence des 

motifs invoqués, l’intérêt supérieur du mineur est un élément fondamental dans l’évaluation de la 

question d’un éventuel renvoi. Une décision de renvoi n’est prise que s’il existe une garantie de prise 

en charge adéquate du mineur dans le pays de retour. Dans le cas contraire, les autorités renoncent à 

un renvoi et prononcent une admission provisoire. Les procédures sont conduites de manière 

prioritaire afin que les mineurs autorisés à rester en Suisse puissent entamer dès que possible un 

processus d’intégration sociale et professionnelle. ; cf. Recommandation 146.104. 

 139 Les recommandations sur l’hébergement et l’accompagnement et la prise en charge des mineurs non 

accompagnés publiées par la CDAS en 2016 servent ici de cadre d’orientation aux cantons. 

 140 Art. 44 de la Loi sur l’asile (LAsi). 

 141 Cf. Recommandation 146.117. 

 142 Art. 83 al. 2-4 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). 

 143 Art. 83 al. 1 LEI ; l’exécution n’est notamment pas autorisée lorsque des obligations de droit 

international public de la Suisse s’opposent à la poursuite du voyage de l’étranger dans son pays 

d’origine, dans son pays de provenance ou dans un État tiers. 

 144 Voir p. ex. Postulat Marti (20.4421), « Bien de l’enfant dans le cadre du droit de l’asile et des 

étrangers ». 

 145 Cela résulte de l’application de la loi fédérale sur la procédure administrative et la jurisprudence du 

Tribunal fédéral administratif et du Tribunal fédéral. 

 146 Cf. Recommandation 146.121. 

 147 Art. 261bis CP. 

 148 La CFR publie tous les décisions et les jugements relatifs à l’article en question rendus par les 

différentes instances judiciaires de Suisse depuis 1995. Ce recueil permet aux personnes intéressées 

d’effectuer des recherches ciblées et offre aux juristes un aperçu de la jurisprudence. De 2007 à 2020, 

88 décisions et jugements cantonaux ont été rendus sur cet article de loi, dont 70 condamnations. 

 149 Cf. Recommandations 146.22 et 146.23. 

 150 La Confédération collabore par exemple avec la Conférence des directeurs et directrices de 

l’instruction publique (CDIP) pour l’organisation de la « Journée de la Mémoire de l’Holocauste et de 

la prévention des crimes contre l’humanité » dans les écoles. À cette occasion, la Conférence des 

directeurs de l’instruction publique (CDIP) élabore un dossier destiné à aider les enseignants à 

aborder le sujet en classe et à leur proposer des activités et des ressources pédagogiques. Dans le 

rapport Définition de l’antisémitisme adoptée par l’International Holocaust Remembrance Alliance 

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-84791.html
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(IHRA) du 4 juin 2021 le Conseil fédéral a en outre récemment reconnu la valeur et la pertinence de la 

définition opérationnelle de l’antisémitisme adoptée par l’IHRA, notamment comme guide 

supplémentaire pour identifier les incidents antisémites. 

 151 Motion Heer (21.3181), « Lieu de commémoration en Suisse des victimes du national-socialisme » et 

Motion Jositsch (21.3172), « Lieu de commémoration en Suisse des victimes du national-

socialisme » ; Les deux motions ont également été soutenues par le Conseil fédéral. 

 152 Cf. Recommandation 146.25. 

 153 Cf. Recommandation 146.26. 

 154 En 2020, ce budget était d’environ 4,5 millions de francs. 

 155 Cf. Recommandations 146.85, 146.90, 146.92, 146.93, 146.95, 146.96, 146.99, 146.101, 146.102, 

147.50, 147.51 et 147.52, 147.54 et 147.56. 

 156 A l’issue des élections au Conseil national de 2019, 84 femmes et 116 hommes ont prêté serment au 

sein du Conseil national nouvellement élu. Par rapport aux élections de 2015, la proportion de 

femmes a donc augmenté de 10 points de pourcentage pour atteindre 42%. 

 157 En assurant une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans les parlements, la 

Suisse contribue également à la mise en œuvre de l’ODD 5. Voir le rapport du Conseil fédéral, La 

mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable : rapport national de la Suisse 2022, 

p. 24 et suivantes. : Cf. Recommandations 146.89, 146.90, 146.91, 146.93, 147.50. 147.51, 147.52 et 

147.54. 

 158 Cf. Recommandations 146.93, 146.94, 146.95, 146.97, 146.98, 146.99, 146.100, 146.102, 146.110, 

146.111, 146.112, 146.113, 147.52 et 147.54. 

 159 Deux types de congés pour proches aidants ont aussi été introduits en 2021 : un congé rémunéré de 14 

semaines pour les parents (salariés ou indépendants) d’un enfant gravement malade ou accidenté et un 

congé payé en faveur des salariés pour la prise en charge d’un membre de la famille atteint dans sa 

santé d’une durée maximum de trois jours par cas et de dix jours par an au total. 

 160 Plus de 19 années après son introduction, la Confédération a soutenu la création de 70’000 nouvelles 

places d’accueil à hauteur de 438 millions de francs. ; cf. Recommandation 146.88. 

 161 L’Initiative parlementaire 21.403, Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux 

réalités actuelles demande de remplacer ce programme par un soutien durable visant à réduire 

considérablement les contributions versées par les parents et à améliorer l’éducation de la petite 

enfance. Un projet dans ce sens a été mis en consultation élargie par la Commission parlementaire 

compétente. Cette proposition est étroitement liée aux recommandations sur la qualité et le 

financement de l’accueil extrafamilial et parascolaire adoptées par la CDAS et la CDIP. Etant donné 

qu’une solution de remplacement ne pourra être mise au point avant que les mesures 

d’encouragement en cours n’arrivent à leur terme, la Commission parlementaire compétente a déposé 

une seconde initiative parlementaire (22.403) qui vise à prolonger la loi actuelle jusqu’à l’entrée en 

vigueur de la nouvelle loi, mais tout au plus jusqu’à fin 2024. Le Gouvernement est favorable à cette 

prolongation. 

 162 Avec la plateforme nationale de lutte contre la pauvreté 2019-2024, la Suisse contribue également à la 

mise en œuvre de l’ODD 1. Voir le rapport du Conseil fédéral, La mise en œuvre de l’Agenda 2030 

pour le développement durable : rapport national de la Suisse 2022, p. 16 et suivantes. ; Cf. 

Recommandations 146.69 et 147.56. 

 163 En réponse au Postulat 19.3954, un rapport de la Confédération en matière de prévention de la 

pauvreté a été adopté en avril 2022, qui se fonde déjà sur les activités menées par la Plateform jusqu’à 

cette date : Rapport du Conseil fédéral, Maintien du rôle stratégique de la Confédération en matière 

de prévention de la pauvreté, 6 avril 2022. 

 164 Cf. Recommandation 146.52. 

 165 Entre 2020 et 2021, le coefficient APD/RNB de la Suisse a progressé de 0,49% à 0,51%. Cette 

augmentation est principalement due à deux crédits supplémentaires approuvés par le Parlement pour 

faire face aux conséquences de la pandémie et de la crise en Afghanistan. 

 166 Voir p. ex. Message sur la coopération international 2017-2020, p. 2180, 2244 et 2520 ; cf. 

Recommandations 146.49, 146.50 et 146.51. 

 167 Par exemple, la Suisse a pu restituer 16 millions de dollars américains au Pérou dans le cadre de 

procédures basées sur la CNUCC. En 2020, l’Ouzbékistan et la Suisse ont signé un accord-cadre en 

vue d’une restitution d’environ 131 millions de dollars en faveur du développement durable en 

Ouzbékistan. Dans un esprit d’amélioration continue, la Suisse révise actuellement sa stratégie Asset 

Recovery pour tenir compte des développements en la matière ainsi que des nouvelles connaissances 

et expériences acquises. 

 168 Cf. Recommandation 146.53. 

 169 La Confédération a commandé en outre au printemps 2022 une étude externe visant à évaluer le 

niveau de connaissance des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales et des Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

ainsi que la mise en œuvre par les entreprises suisses des instruments de diligence raisonnable qu’ils 

contiennent. Le niveau de mise en œuvre du contrôle de diligence raisonnable doit être examiné aussi 
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bien au niveau intersectoriel que dans les secteurs de la finance, des textiles, de l’agriculture et des 

minéraux. Les résultats de l’étude sont attendus fin 2022 et serviront de base à d’éventuelles activités 

supplémentaires. 

 170 Cf. Recommandation 147.39. 

 171 Le Conseil fédéral et le Parlement avaient recommandé de rejeter l’initiative, car ils estimaient qu’elle 

allait trop loin, notamment en ce qui concerne les règles de responsabilité, et que l’initiative aurait 

peut-être entraîné une insécurité juridique et une perte d’emplois et de prospérité. Dans le contre-

projet indirect du Parlement, ils ont préconisé un système qui mise alternativement sur une action 

concertée au niveau international. 

 172 Similaire à la Directive 2014/95/UE de l’UE. 

 173 Similaire au Règlement 2017/821 de l’UE. 
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