
 

GE.22-25752 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 
 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير  23

 سويسرا  

 تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتائج االستعراض  16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
  . والتقرير تجميع للمعلومات الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصاال ، وهو مقّدف في شااوج مو   (1)السااا   

 تقّيدًا بالحّد األقصى لعدد الكلمات.

 اللتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنساننطاق ا -ثانياا  

جعر سااااااويساااااارا على االن ااااااماف ملىة االتقاجي  الدولي  لحماا  حقوق  ميع العما  الم ا ري    -2 شااااااُ
، والبروتوكو  االختياري الملح  بالع د الدولي الخاص بالحقوق االقتصااادا  واال تماةي   (2)وأفراد أساارهم
،  ( 4) كو  االختياري الملح  بالع د الدولي الخاص بالحقوق المدني  والسااااااااااااااياسااااااااااااااي والبروتو ،  (3)والثقافي 

، واتقاجي  خقض حاالت انعداف الجنسااااي ، (5)والبروتوكو  االختياري التقاجي  حقوق األشااااخاص ذوي اإلعاق 
 .(6)واالتقاجي  األوروبي  بشأن الجنسي 

اف  )اليونساوو( ساويسارا بالتصادي  على االتقاجي   وأوصار منمم  األمم المتحدة للتربي  والعلم والثق -3
1960المتعلق  بموافح  التميي  في مجا  التعليم لعاف 

(7). 

وتحت ااااا  ساااااويسااااارا مقر مقوةاااااي  األمم المتحدة لحقوق اإلنساااااان في  ني  وقد قدمر تبرعات   -4
 .(8)سنوي  لدعم عمج المقوةي  خال  القترة المشمول  بالتقرير 

 
 A/HRC/WG.6/42/CHE/2 األمم المتحدة

 
 Distr.: General الجمعية العامة

15 November 2022 

Arabic 

Original: English/French 



A/HRC/WG.6/42/CHE/2 

GE.22-25752 2 

 لوطني لحقوق اإلنساناإلطار ا -ثالثاا  

 اإلطار الدستوري والقانوني -1 

شاااااجعر اللجن  المعني  بالحقوق االقتصاااااادا  واال تماةي  والثقافي  ساااااويسااااارا على التنقيذ الكامج   -5
للحقوق المنصاااااااوص علي ا في الع د الدولي الخاص بالحقوق االقتصاااااااادا  واال تماةي  والثقافي  في م ار  

 .(9)حلي وةمان حصو  ةحااا انت اكات تلك الحقوق على سبج انتصاف قانوني  فعال نمام ا القانوني الم

وأعربر اللجن  المعني  بحقوق اإلنسااااااااان ع  قلق ا م  عدف و ود معلومات ع  تدا ير ملموساااااااا    -6
اتخذت لتدةيم عمليات التدقي  التي نقذت قبج  رح مبادرات الموا ني  للتصوير، وهو ما أوصي به على  

 .(10)األولوي  سبيج

 الهياكل األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -2 

   أشااااااااادت لجن  الق اااااااااع على التميي  العنصااااااااري باعتماد الجموي  االتحادا  في تشااااااااري  األو / -7
قانونًا بشاااااأن منشااااااع م ساااااسااااا  و ني  لحقوق اإلنساااااان. ومع ذلك، أعربر اللجن  ع  أساااااق ا   2021أكتوبر  
دي ا والا  لتلقي الشااااواوف القردا  كما أعربر ع  قلق ا مااع التقارير التي تقيد بأن ا  الم سااااساااا  ليساااار ل ألن
. وأوصااار اللجن  ساااويسااارا باتخاذ الخموات الالام   (11)تملك الموارد المالي  الكافي  للوفاع  واليت ا بقعالي  ال

الم سااااسااااات الو ني  لتع ي    لمواعم  الم سااااساااا  الو ني  لحقوق اإلنسااااان تمامًا مع المبادم المتعلق  بمرك  
.  ( 12) وحماا  حقوق اإلنساااان )مبادم باريس( واصااادار والا  للم ساااسااا  لكي تتلقي الشاااواوف القردا  وتعالج ا

وأوصااااى فري  الخبراع العامج المعني بالمنحدري  م  أصااااج أفريقي  تخصااااية موارد بشااااري  ومالي  كافي  
 .(13)لنماق مس وليات الم سس 

قرةي  لمنع التعذيب وغيره م  ةروب المعامل  أو العقوب  القاسي  أو الالمنساني   وذكرت اللجن  ال -8
 أو الم ين  أن عدف وةااااااااااوح ةيوج اللجن  الو ني  لمنع التعذيب وموانت ا داخج واارة العد  والشاااااااااار   االتحادا  

ع الصاالت  ي  . وأوصار اللجن  القرةي  ساويسارا بقم(14)اسااعد على و ود انمبا  يوحي بأن ا غير مساتقل 
اللجن  الو ني  وواارة العد  والشاار   االتحادا ، وبأن ت ود اللجن  بمي اني  منقصاال  ع  مي اني  واارة العد   

 .(15)والشر   االتحادا  تكون كافي  ل مان استقالل ا التشغيلي وممارست ا السليم  لوظائق ا

لتنساي  التقارير واعدادها للليات    وأوصار لجن  حقوق المقج ساويسارا بانشااع ةيوج حوومي دائم -9
الدولي  واإلقليمي  لحقوق اإلنسااااان والتعاون مع ا، ولتنسااااي  ومتابع  التدا ير الو ني  المّتخذة لمتابع  وتنقيذ  

 .(16)التوصيات والقرارات الصادرة ع  تلك اآلليات

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

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

 المساواة وعدم التمييز -1 

ع  أساق ا ألن عدف و ود قانون    اللجن  المعني  بالحقوق االقتصاادا  واال تماةي  والثقافي أعربر   -10
  حصاااو  ال اااحااا على سااابيج انتصااااف فعا  وحماا  كافي  م  عاف لموافح  التميي  ال ي ا  اعوق ممواني

 . وأوصااار اللجن  ساااويسااارا ( 17) التعرض للتميي  ألي سااابب م  األساااباب المحمورة وم  األشاااوا  المتعددة للتميي  
بأن تصاادر قانونًا عامًا لموافح  التميي  قا اًل لفنقاذ بصااورة موحدة في  ميع أنحاع االتحاد وشاااماًل لجميع  

 .(18)التميي  المحمورة أسباب
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 وأعربر لجن  الق ااااااع على التميي  العنصاااااري ع  بالا قلق ا مااع عدف و ود تشاااااريع احمر  وةاااااوح  -11
. وأوصر سويسرا بأن تدرج في (19)التميي  العنصري واااع عدف و ود سبج انتصاف كافي  وميسرة لل حااا

باشاااار وغير المباشاااار اشاااامج  ميع مجاالت الحياة  تشااااريعات ا تعريقًا واةااااحًا وشاااااماًل للتميي  العنصااااري الم
 . (20)االتقاجي  الدولي  للق اع على  ميع أشوا  التميي  العنصري م     1الخاص  والعام  ويتواف  تمامًا مع المادة  

وأعربر اللجن  نقساااااااااا ا ع  بالا قلق ا مااع التقارير التي تقيد  ت ايد عدد الحوادت، التي اشااااااااااتدت   -12
(، والتي انموت على خمااب كراةيا  عنصااااااااااااااريا ،  19-ائحا  مرض فيرو  كوروناا )كوفيادحادت اا خال   ا

وعلى حوادت تنموي على خماب كراةي  مثني /ديني ؛ واااع كون تساااااجيج الجرائم المرتكب   دافع العنصاااااري   
ي   . وأوصاار سااويساارا باتخاذ تدا ير لمنع خماب الكراةي  العنصاار (21)ال يتم على أسااا  موحد وليس مل امياً 

المو ه ملى أكثر القئات تعرةااااااااًا للتميي  العنصااااااااري، بما في ذلك عندما ُينقىج هذا الخماب على اإلنترنر  
ووسااائج التواصااج اال تماعي، وعلى لسااان شااخصاايات عام  ومساا ولي ، وادانته وموافحته، والحرص على  

 .(22)التحقي  بقعالي  في  ميع حاالت خماب الكراةي  العنصري  المبلا عن ا

 حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه وعدم التعرض للتعذيب -2 

الحماار اللجناا  القرةياا  لمنع التعااذيااب أن أعمااا  التعااذيااب الوحياادة التي اعاااقااب علي ااا بمو ااب  -13
القانون الجنائي والقانون الجنائي العسااوري هي تلك التي ترتكب في سااياق  ريم  ةااد اإلنساااني . وأوصار  

  1ةي  ساااااااااويسااااااااارا بأن تدرج في قانون ا الجنائي  ريم  محددة تتعل  بالتعذيب معر ف  وفقًا للمادة  اللجن  القر 
 .(23)اتقاجي  مناه   التعذيب وغيره م  ةروب المعامل  أو العقوب  القاسي  أو الالمنساني  أو الم ين  م 

تقارير صاااااااادم  ع    وذكر فري  الخبراع العامج المعني بالمنحدري  م  أصاااااااج أفريقي أنه سااااااامع -14
وحشاي  الشار   وتوقع اإلفالت م  العقاب. وأشاار ملى أن قرب الشار   والنياب  العام  والق ااع، وممارسا   

 .(24)السلم  التقديري  لالدعاع احد م  التحقيقات المستقل  في سلوك الشر  

أل ج غير مسااامى   وو  ر اللجن  القرةي  لمنع التعذيب االنتباه ملى حال  األشاااخاص المحتج ي  -15
ع ه الع   64بمو ب المادة   م  القانون الجنائي، وكثير من م اعانون م  اةااامرابات نقساااي  حادة. وقد ُوةااا 

المحتج ون ره  االحتجاا العادي، وأحيانًا في أ نح  مشااددة الحراساا ، حيض ُوةااعوا في الحبس االنقرادي  
 .(25)لقترات  ويل 

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

، أعرب عادد م  المولقي   والااات في م اار اإل راعات الخااصااااااااااااااا  ع  تخوف م  2020في عااف   -16
أن ي دي اعتماد مشرو  القانون المتعل   تدا ير الشر   لموافح  اإلرهاب ملى انت اكات لحوق اإلنسان   م 

 .(26)والحريات األساسي 

تحادي المتعل   تدا ير الشار   لموافح   والحمر لجن  حقوق المقج مع بالا القل  أن القانون اال -17
 سااان ، فحثر ساااويسااارا على تنقيه تشاااريعات ا المتعلق    12اإلرهاب ينمب  على األ قا  الذي  ال تتجاوا أعمارهم  

 .(27)بموافح  اإلرهاب لجعل ا متمشي  مع معايير حقوق المقج

ت اك حقوق اإلنسااااان واعاق   وأوصااااى القري  العامج المعنى بمسااااأل  اسااااتخداف المرت ق  وساااايل  الن -18
 المالحقي   ممارس  ح  الشعوب في تقرير مصيرها بأن ترصد سويسرا حال  الموا ني  السويسريي  المحتج ي  أو 

في  ق اائيًا أو المحووف علي م في الخارج بسابب  رائم متصال  باإلرهاب، وأن تساعى ملى الحصاو  على تساليم م 
  داجي  بأن ُينت ك حق م في أمور م   ملت ا الح  في عدف التعرض الساااااياقات التي تو د في ا شاااااواغج ذات مصااااا

 .(28)للتعذيب والح  في محاكم  عادل 
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 إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -4 

أحا ر اللجن  القرةي  لمنع التعذيب علمًا بالمعلومات الواردة التي تشاااااااااااير ملى أن األشاااااااااااخاص   -19
. وحثر اللجن   (29)تج ي  ليس باموان م الحصااااااو  على ال اااااامانات القانوني  مال عند  داا  اسااااااتجوا  مالمح

المعني  بحاالت االختقاع القسااااري سااااويساااارا على أن تكقج، في القانون والممارساااا  العملي ، ممواني  اسااااتعان   
ة اختاره منذ  دع لحم   الشاااخة المسااالوب الحري  بمحاف، وتمونه م  االتصاااا  فورًا بأقاربه أو بأي شاااخ

 .(30)سلب الحري 

وأوصاار اللجن  القرةي  لمنع التعذيب سااويساارا بأن تنمر في مواعم  م راعات اإليدا  في الحبس   -20
االنقرادي، وأن تكقج أن اوون أي قرار بشاااااااااااأن اإليدا  في الحبس االنقرادي قانونيًا وةاااااااااااروريًا ومتناسااااااااااابًا  

 .(31)تميي ي  وغير 

لق اااااااع على التميي  العنصااااااري تأكيد توصاااااايت ا بأن تنشاااااا  سااااااويساااااارا في  ميع  وكررت لجن  ا -21
الكانتونات آلي  مسااااتقل ، خارج م ار الشاااار   وموتب المدعي العاف، للتحقي  في الشااااواوف المتعلق  بسااااوع 

؛ وحثت ا على م ااااعق   (32)عندما يتعل  األمر باسااااعة المعامل   دوافع عنصاااري   سااايما السااالوك الشااار  ، و 
ا للتصدي بقعالي  لجميع الممارسات التي تستند ملى التصني  العرقي م   انب الموظقي  المولقي     وده

 .(33)بانقاذ القانون 

سااااان  على األقج،    14وأوصااااار لجن  حقوق المقج ساااااويسااااارا  رفع سااااا  المسااااا ولي  الجنائي  ملى   -22
ا ير لمنع ميدا  األ قا  مع البالغي   للمعايير الدولي ؛ وةاامان أن تكون  ميع الكانتونات قد اتخذت تد وفقاً 

 .(34)أثناع مختلف أشوا  االحتجاا 

 الحريات األساسية -5 

، و  ر المقررة الخاصااااااااااااا  المعني   تع ي  وحماا  الح  في حري  الرأي والتعبير  2022في عاف   -23
رف وصاااااااااانادي   م  القانون االتحادي المتعل  بالمصااااااااااا  47انتباه الحووم  ملى الشااااااااااواغج المتعلق  بالمادة  

، وآثاره المحتمل  على الح  في 2016، والمعد  في عاف  1934تشااااااااااااااري  الثاني/نوفمبر    8التوفير الم رخ  
حري  التعبير. والحمر أن هذا القانون ينة على أن أي شاااااخة اوشاااااف ع   يانات العمالع في انت اك  

  التي تكشاف ع  معلومات تلقت ا  للقانون يتعرض لعقوبات  نائي  وأن هذا الحمر امتد ملى األ راف الثالث
م  محدف القئات المساات دف  مباشاارة في القانون. وعالوة على ذلك،  دا ل ا أن الحمر امتد ملى الصااحقيي   

 .(35)ووسائج اإلعالف

والحمر المقررة الخاصاااا  نقساااا ا أنه، حتى ولو كان القانون السااااويسااااري يت اااام  اسااااتثناًع عامًا   -24
صااااالح  عام  أو خاصااااا  را ح ، فان هذا االساااااتثناع ال يبدو أنه  رف تمديده  اأذن بالكشاااااف عندما تو د م

ليشاااااااامج المبلغي  ع  المخالقات أو مقاالت وسااااااااائج اإلعالف. والحمر مع القل  أن القانون السااااااااويسااااااااري  
 .(36)اقدف خارج السياق المصرفي أال حماا  محدودة للمبلغي  ع  المخالقات ال

  معني  بآثار الديون الخار ي  للدو ، وما علي ا م  الت امات مالي  دولي وأوصاااار الخبيرة المسااااتقل  ال -25
  أخرف ذات صال ، في التمتع الكامج بجميع حقوق اإلنساان، وخاصا  الحقوق االقتصاادا  واال تماةي  والثقافي 
 ااااع  بأن تكقج سااااويساااارا اسااااتيقاع حماا  المبلغي  ع  المخالقات في القما  الخاص المعايير الدولي  وأن ت

معايير متسااااااق  تحوم القرارات المتعلق  بما مذا كان امو  اسااااااتخداف المعلومات التي اقدم ا المبلغون ع   
 .(37)استخدامًا صحيحًا كأدل  في اإل راعات الق ائي   المخالقات
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 الحق في الزواج والحياة األسرية -6 

  بالتعديالت المتعلق  بسااااري  التبني،  ي اللجن  المعني  بالحقوق االقتصااااادا  واال تماةي  والثقافترحب   -26
  غير أن ا تالحظ أن األ قا  الذي  يتم تبني م م   لد آخر ال امون م البحض ع  أصاااااااااول م مال بموافق  سااااااااالمات 

. وأوصاااااار اللجن  سااااااويساااااارا  تكثي  (38)ذلك البلد، وأن م ال احموا بالدعم الكافي والالاف خال  هذه العملي 
عم الكافي، بما في ذلك الدعم النقساااي والمالي، لاشاااخاص م   لدان ثالث  الذي     ودها ل ااامان تقدام الد

 .(39)تبناهم والدون سويسريون وبدأوا يبحثون في أصول م

واذ أحا ر لجن  حقوق المقج علمًا بالتوصيات الواردة في تقرير المجلس االتحادي بشأن التبني   -27
ينيات وتسعينيات القرن الماةي، فان ا أوصر سويسرا باعتماد  غير القانوني لا قا  م   لد ثالض في ثمان

مصااااالحات تشااااريوي  وا رائي  ل اااامان كون مبدأ مصاااااله المقج الق اااالى في صااااميم التبني الدولي، ومنع  
. وحثر اللجن  المعني  بحاالت االختقاع القساااااري ساااااويسااااارا على  (40)اختماف األ قا  وبيع م واالتجار   م

ون ي   لتحديد ما مذا كان األ قا  الذي   رف تبني م في  لد ثالض خال  ثمانينيات    م راع تحقيقات شااااااااااامل 
 .(41)وتسعينيات القرن الماةي ربما كانوا ةحااا لالختقاع القسري أو الترحيج غير المشرو 

وأشاارت مقوةاي  األمم المتحدة الساامي  لشا ون الال ئي  ملى أن لم شامج أسار األشاخاص الذي    -28
مرك  الال   بمو ب قانون اللجوع اقتصاااااار على اوج القرد أو شااااااريوه المسااااااجج وأ قاله القصاااااار.   ُمن حوا
امو  لاشاخاص المقبولي  م قتًا التقدف بملب للم شامج األسارة مال بعد فترة انتمار مدت ا ثالت سانوات،   وال

 .(42)أل انب واالندماجوفقط مذا استوفوا الشروط اإلةافي  بمو ب القانون االتحادي المتعل  بالرعااا ا

 الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -7 

بقل  أن العما  الذي  ُاقصالون    اللجن  المعني  بالحقوق االقتصاادا  واال تماةي  والثقافي الحمر   -29
ائق م؛  م  عمل م بسبب مشاركت م في األنشم  النقا ي ، بما في ذلك اإلةراب، ال اح  ل م الر و  ملى وظ

.  ( 43) الكقاا   وأن التعويض المنصااوص عليه في حال  القصااج بساابب النشاااط النقا ي ليس له أثر راد  بما فيه
وأوصر اللجن  سويسرا بمواصل  الحوار مع الشركاع اال تماعيي  م  أ ج ةمان حماا  كافي  م  القصج  

  والثقافي   بالحقوق االقتصااادا  واال تماةي    الع د الدولي الخاص م  العمج بساابب النشاااط النقا ي وفقًا ألحواف  
(، وبشاااااااأن ح   87)رقم    1948واتقاقيتْي منمم  العمج الدولي  بشاااااااأن الحري  النقا ي  وحماا  ح  التنميم،  

 .(44)(98)رقم  1949التنميم والمقاوة  الجماةي ، 

ثير م  األحيان اعانون  وأعربر اللجن  نقساااا ا ع  قلق ا ألن األشااااخاص ذوي اإلعاق  ما االوا في ك -30
م  التميي  في الوصااااااااااااو  ملى سااااااااااااوق العمج وألن م كثيرًا ما اعملون في ورا عمج محمي  ويتلقون أ ورًا  

كافي  لت ويدهم بمسااااااااتوف مويشااااااااي الئ . وأعربر اللجن  ع  قلق ا أا ااااااااًا ألن معد  البمال  المويل    غير 
.  ( 45) وبات أكبر في الر و  ملى ساااااوق العمجاألمد أعلى في أوسااااااط كبار السااااا  وألن ه الع يوا  ون صاااااع

وأوصاااااار اللجن  سااااااويساااااارا بأن تكثف   ودها للتصاااااادي للتحداات التي توا   ا فئات معين  م  السااااااوان،  
في م األشااااخاص ذوو اإلعاق  وكبار الساااا ، في الحصااااو  على عمج، وشااااجعر سااااويساااارا على وةاااع   بم 

 .(46)في سوق العمج ل مان مدماج هذه القئات مدما ًا كامالً  استراتيجيات

 الحق في الضمان االجتماعي -8 

  بقل  أن المعلومات الواردة تشاااير   اللجن  المعني  بالحقوق االقتصاااادا  واال تماةي  والثقافي الحمر   -31
  ملى أن الوصام والج اعات واإل راعات المعقدة في مختلف الكانتونات تشاوج عقبات تحو  دون ممواني  الحصاو  

ت لمواعم  نمم المساااعدة اال تماةي   . وأوصاار سااويساارا بأن تتخذ خموا(47)على االسااتحقاقات اال تماةي 
القائم  في  ميع أنحاع الكانتونات ووةاااع معايير دنيا مشاااترك  لمساااتويات اساااتحقاقات الرعاا  اال تماةي   

 .(48)بغي  ةمان مستوف مويشي الئ  لاشخاص الذي  اويشون في مقليم ا
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ير التي تقيد بأن رعااا البلدان  وأعربر لجن  الق ااااااع على التميي  العنصاااااري ع  قلق ا مااع التقار  -32
الخار   ع  االتحاد األوروبي ال يتقدمون بملب للحصااااااو  على مساااااااعدة ا تماةي  ألن تصااااااريه مقامت م  

 .(49)امو  أن ُاسحىب من م، مما اعرة م لخمر المرد

 الحق في مستوى معيشي الئق -9 

رغم م  أن م ساااااااساااااااات الحماا   أشاااااااار المقرر الخاص المعني بالح  في التنمي  ملى أنه على ال -33
في المائ     7,9اال تماةي  في سااويساارا متمورة بشااوج  يد، وفقا للموتب اإلحصااائي االتحادي، فأن حوالي  

في المائ  من م معرةاي  لخمر    13,9، وكان  2018م  الساوان كانوا اويشاون تحر معد  الققر في عاف  
  واال تماةي  والثقافي  القل  ألن شااااااارائه معين  م  . ويسااااااااور اللجن  المعني  بالحقوق االقتصاااااااادا(50)الققر 

 .(51)األشخاص ذوي اإلعاق  وكبار الس  سيما الالسوان معرة  بشوج مت ايد لخمر الققر، و 

  وأشاار المقرر الخاص المعني بالح  في التنمي  ملى أن الحووم  االتحادا  أ لقر البرنامج الو ني -34
  تنقيذه باالشااتراك مع الكانتونات والمدن والبلداات ومنممات القما  الخاص   لمنع الققر والق اااع عليه، المقرر 

، كان المجلس االتحادي قد قرر مواصااااااااال  الت امه بمنع الققر  2018. وفي عاف  2018و  2013 ي  عامي  
 .(52)م  خال   رنامج و ني لموافح  الققر، ولكنه خقض التمويج 2024حتى عاف 

لحقوق االقتصاااادا  واال تماةي  والثقافي  ساااويسااارا باعتماد اساااتراتيجي  و ني   وأوصااار اللجن  المعني  با  -35
 .(53)لمنع الققر وموافحته، وكقال  تركي ها على األفراد والجماعات األكثر ت ررًا وتخصية موارد كافي  لتنقيذها 

 الحق في الصحة -10 

  لحقوق االقتصااااااااااادا  واال تماةي  والثقافي اللجن  المعني  باعلى الرغم م  التدا ير المتخذة، ال ت ا    -36
في أوساااط الشااباب م  المثليات    ساايما البالقل  ألن معد  االنتحار امج مرتقعًا في الدول  المرف، و   تشاعر 

 .(54)والمثليي  وم دو ي الميج الجنسي ومغايري ال وي  الجنساني  وحاملي صقات الجنسي 

بشاااأن منع    2016تكقج التنقيذ القعا  لخم  عمج عاف    ساااويسااارا بأن  لجن  حقوق المقجوأوصااار   -37
االنتحار، وت اامن ا تدا ير وقائي  خاصاا  بالمراهقي  م  متحولي ال وي  الجنساااني ؛ واالسااتثمار في معالج   

. وأوصااار اللجن  المعني  بالحقوق  (55)األساااباب الكامن  وراع االنتحار وةاااعف الصاااح  العقلي   ي  األ قا 
تماةي  والثقافي  سااااويساااارا باتخاذ تدا ير ل اااامان توافر خدمات الصااااح  العقلي  المناسااااب   االقتصااااادا  واال 

 .(56)وامواني  الحصو  علي ا في  ميع أنحاع البلد

 الحق في التعليم -11 

أشاااااارت منمم  اليونساااااوو ملى أن اإل ار القانوني كان اجب أن اور  بمريق  شاااااامل  الح  في  -38
يساري وكذلك تشاريعات الكانتونات ال تكر  في هذه الحال  ساوف الح  في تعليم  التعليم ولك  الدساتور الساو 

. ولئ  كان التعليم اال تدائي واإلعدادي، ومدته تساع سانوات، مجانيًا في المدار  العام  في كج (57)أسااساي
 .(58)الكانتونات، فان بعض الكانتونات تقرض رسومًا للتسجيج اعتبارًا م  مستوف التعليم الثانوي

 وأعربار اللجنا  المعنيا  باالحقوق االقتصااااااااااااااداا  واال تمااةيا  والثقاافيا  ع  قلق اا ألن األ قاا  الال ئي   -39
واأل قا  ملتمسااااي اللجوع في مراك  اإلقام  االتحادا  ما االوا يوا  ون العديد م  الحوا   للحصااااو  على  

الع األ قا  في التعليم العاف في  ميع . وأوصاار اللجن  سااويساارا باتخاذ تدا ير ل اامان مدماج ه  (59)التعليم
 .(60)الكانتونات وتموين م م  الحصو  على تعليم  يد
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والحمر اللجن  المعني  بحقوق األشاااخاص ذوي اإلعاق  مع القل  ارتقا  عدد األ قا  في  يئات   -40
لجن  . وأوصاااااار  (62)؛ ونقة الموارد في المدار  العادا  لدعم التعليم الشااااااامج للجميع(61)تعليمي  منقصاااااال 
ساااويسااارا بأن تع ا الح  في التعليم الشاااامج للجميع في المدار  العادا  لجميع األ قا  ذوي    حقوق المقج

اإلعاق ، بم  في م األ قا  المصاااااااا ون بالتوحد واأل قا  الذي  اعانون م  صاااااااعوبات في التعلم، وأن تقدف  
 .(63) قائمًا على القصجمرشادات واةح  ملى الكانتونات التي ما االر تمب  ن جاً 

 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -12 

أعرب المقرر الخاص المعني بالح  في التنمي  ع  قلقه مااع ركود المسااااااعدة اإلنمائي  الرسااااامي    -41
. (64)مساااااعدة ، واااع مدراج تكالي  المساااااعدة المقدم  لملتمسااااي اللجوع داخج البلد في تلك ال 2024- 2021للقترة  

  في المائ  م  دخل ا القومي اإل مالي للمسااعدة   0,7وناشاد المقرر الخاص ساويسارا أن تقي بالت ام ا  تخصاية  
 .(65)اإلنمائي  الرسمي 

القل  مااع بصاااام  الكربون المرتقع  بشااااوج غير متناسااااب لسااااويساااارا،    لجن  حقوق المقجويساااااور   -42
وف   ا م ساساات ا المالي  في مجا  الوقود األحقوري، واألثر السالبي  م  خال  االساتثمارات التي تق سايما الو 

  يتماشى  . وأوصر سويسرا بخقض انبعاثات غااات الدفيئ  بما ( 66) لتغير المناخ وتلوت ال واع على صح  األ قا  
ثات  مع االلت امات الدولي  للبلد وةااااامان تنقيذ اساااااتراتيجي  المجلس االتحادي المتمثل  في الوصاااااو  باالنبعا

2050ملى مستوف الصقر في عاف 
(67). 

مع التقدير اعتماد خمط العمج الو ني  المنقح  بشاااااااأن تنقيذ المبادم    لجن  حقوق المقجوتالحظ   -43
  التو ي ي  المتعلق  باألعما  التجاري  وحقوق اإلنسااااااااان وخم  العمج المتعلق  بالمساااااااا ولي  اال تماةي  للشااااااااركات 

عر بالقل  مااع االعتماد على التنميم الذاتي واإل الغ الموعيي  م   انب  ، لكن ا تشااااااااا2023-2020للقترة  
 .(68)قما  األعما  وانعداف المساعل  القانوني  لم سسات األعما  التي تنت ك حقوق المقج

 وذكرت الخبيرة المسااااااتقل  المعني  بالديون الخار ي  أن المجلس االتحادي أحرا في الساااااانوات األخيرة،  -44
.  يد أنه ما اا  هناك مجا  (69)عدد م  الج ود، تقدمًا في كبه التدفقات المالي  غير المشااااروع م  خال   

 للتحساااي . فعلى سااابيج المثا ، امو  اتخاذ تدا ير لتع ي  مسااااعل  الساااوق المالي  الساااويساااري  وتنميم ا واإلشاااراف 
. وأوصااار  (70)الي  غير المشااااروع علي ا لمنع اآلثار الساااالبي  على حقوق اإلنسااااان النا م  ع  التدفقات الم

،  الخبيرة المسااااتقل  سااااويساااارا بأن تكقج جياف المصااااارف والوسااااماع الماليي   بذ  العناا  الوا ب  الكافي  مع العمالع 
 .(71)األشخاص المعرةي  سياسيًا واألفراد ذوي الثروات العالي  سيما الو 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 النساء -1 

أنه، على الرغم م  الج ود العديدة    اللجن  المعني  بالحقوق االقتصاااااااااااااادا  واال تماةي  والثقافي  ذكرت   -45
 المبذول  لتع ي  المساااواة، فان األدوار التقليدا  في األساارة والمجتمع ال ت ا  تعوق تمتع المرأة بحقوق ا االقتصااادا  

مع القل  أن غالبي  النساااااااااااع اعمل   دواف   ئي، وهي حال     واال تماةي  والثقافي  بالكامج. والحمر اللجن 
تسا م في القجوة في األ ور  ي  الجنساي ، وأعربر ع  قلق ا مااع اساتمرار الحوا   التي توا   ا المرأة في 

. والحظ المقرر الخاص المعني بالح  في التنمي   (72)الوصااو  ملى المناصااب العليا ومناصااب صاانع القرار 
ف العقبات التي تحو  دون مشاارك  المرأة على قدف المسااواة مع الر ج في ساوق العمج تتمثج أا اًا أن محد

 .(73)في االفتقار ملى الرعاا  الكافي  في مرحل  المقول  المبورة وتكلقت ا الكبيرة
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واذ الحمار لجنا  الخبراع المعنيا   تمبي  اتقااجياات وتوصااااااااااااااياات منمما  العماج الادوليا  مرة أخرف   -46
جوة في األ ور  ي  الجنسي  ال ت ا  كبيرة في البلد وال تتغير مال  بطع شديد، فقد  لبر ملى الحووم   الق أن

المساااااااااواة   أن تقدف معلومات، بما في ذلك محصاااااااااعات، ع  تنقيذ التدا ير المتخذة في م ار اسااااااااتراتيجي  
 .(74)لموافح  أسباب القجوات في األ ور  2030 لعاف

لقانون المسااااااواة  ي    2018المعني بالح  في التنمي  ملى أن تعديج عاف  وأشاااااار المقرر الخاص   -47
2020الجنسااي  إلدخا  تدا ير قصااد معالج  التميي  في األ ور قد دخج حي  النقاذ في عاف  

 . غير أنه أشااار ( 75) 
ائ   في الم 9شاارك ، ال تشااوج النساااع سااوف   100أا ااًا ملى المعلومات الواردة التي تشااير ملى أنه في أكبر 

 .(76)في المائ  م  تلك الشركات ال ت م امرأة واحدة في مجلس ا التنقيذي   51م  أع اع المجلس التنقيذي وأن  

وأوصار اللجن  المعني  بالحقوق االقتصاادا  واال تماةي  والثقافي  ساويسارا بمواصال  تشاجيع ايادة   -48
ناصااب صاانع القرار، وتع ي  مشاااركت ا في في م ساايما التمثيج المرأة على  ميع مسااتويات اإلدارة العام ، و 

؛ واتخاذ تدا ير فعال  لسد القجوة المستمرة في األ ور  ي  الجنسي ،  (77)األدوار اإلداري  في القما  الخاص
؛ وايادة  (78)بما في ذلك ع   ري  معالج  األسااااباب ال يولي  التي أدت ملى شااااغج النساااااع وظائف أقج أ راً 

  رعاا  األ قا  وامواني  الوصاااااااو  ملي ا والقدرة على تحمج تكاليق ا، بما في ذلك     ودها ل ااااااامان توافر خدمات 
 .(79)م  خال  ايادة التمويج العاف لدور الح ان  الن اري  وادخا   د  لرعاا  المقج

  ويساااااااور لجن  الق اااااااع على التميي  العنصااااااري القل  ألن القانون االتحادي المتعل  بالرعااا األ انب  -49
  اج، الذي ينة على ح  ةااااحااا العنف ال و ي في البقاع في البلد، ال ينقذ ما لم اصااااج مسااااتوف العنف واالندم 

. وأوصر سويسرا ب مان السماح ل حااا العنف ال و ي  (80)ملى عتب  معين  م  الشدة أو ما لم او  من جياً 
دونماا حاا ا  ملى تاذلياج عقباات  باالبقااع في اا بمو اب القاانون االتحاادي المتعل  باالرعااااا األ ااناب واالنادمااج  

 ؛(81)م رائي  مقر   م  شأن ا، م  الناحي  العملي ، أن تترك م دون حماا  حقيقي  وفعال 

 األطفال  -2 

ظلر لجن  حقوق المقج تشااااعر بالقل  ألن مق وف  خير المقج  الوارد في الدسااااتور ال يتواف  مع   -50
 .(82)ق المقجمبدأ مصاله المقج الق لى المور  في اتقاجي  حقو 

وأوصاااااى فري  الخبراع العامج المعني بالمنحدري  م  أصاااااج أفريقي  تقييم الكيمي  التي امو    ا   -51
. (83)للقوالب النممي  العنصاااااااري  السااااااالبي  أن ت دي ملى مبعاد األ قا  وتشاااااااتر أسااااااارهم في محاكم األسااااااارة

هم مال مذا كان ذلك ةااااروريًا  وأوصاااار لجن  حقوق المقج سااااويساااارا بأن تكقج عدف فصااااج األ قا  ع  أساااار 
لمصااااالح م الق اااالى ورهنًا بالمرا ع  الق ااااائي ، وأن الققر واإلعاق ، بما في ذلك اةاااامراب  ي  التوحد،  

 .(84)اوونان أ دًا مبررًا إلخراج  قج م  الرعاا  األ وي  ال

وأعربر لجن  حقوق المقج ع  أساااق ا الساااتمرار ساااويسااارا في موقق ا القائج بأن الحمر الصاااريه   -52
،  ( 85) للعقوب  البدني  في القانون المدني ليس ةاااااروريًا ألن القواني  القائم  بشاااااأن العنف واإليذاع كافي  

بما في ذلك في المن    وأوصاار بأن تحمر سااويساارا العقوب  البدني  صااراح  في القانون في  ميع األماك ،  
 .(86)والمدار  وم سسات رعاا  األ قا ، وأماك  الرعاا  البديل ، والم سسات التأديبي 

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

الحمار اللجنا  المعنيا  بحقوق األشااااااااااااااخااص ذوي اإلعااقا  مع القل  انعاداف الوعي بوراما  وحقوق   -53
في وساااااااائج اإلعالف؛ والمواقف التميي ي  والقوالب النممي  السااااااالبي   األشاااااااخاص ذوي اإلعاق  في المجتمع و 

واألحواف المساابق  تجاه األشااخاص ذوي اإلعاق ، بم  في م األشااخاص المصااا ون بالتوحد واألشااخاص ذوو  
 .(87)اال تماةي  - اإلعاقات الذهني  أو النقسي 
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شااااملتي  لفعاق  لتنقيذ  ميع  وأوصااار اللجن  نقسااا ا ساااويسااارا بأن تعتمد اساااتراتيجي  وخم  عمج  -54
الحقوق المنصوص علي ا في اتقاجي  حقوق األشخاص ذوي اإلعاق  على  ميع مستويات الحووم ، وتع ا 

 .(88)التنسي  والتعاون  ي  الكيانات على صعيد االتحاد والكانتونات والبلداات

  ذوي اإلعاق  في م ساااساااات،  وأشاااارت اللجن  نقسااا ا مع القل  ملى مساااأل  ميدا  البالغي  واأل قا -55
اال تماةي  واألشاخاص المصاا ون بالتوحد، والى   -بم  في م األشاخاص ذوو اإلعاقات الذهني  أو النقساي   
. وأوصااار اللجن  ساااويسااارا  وةاااع اساااتراتيجي  (89)ورود تقارير ع  حاالت عنف وايذاع في هذه الم ساااساااات
ألشااااخاص ذوي اإلعاق  في م سااااسااااات؛ وتع ي  وخم  عمج لوةااااع حد على ساااابيج األولوي  إليدا   ميع ا

 . ( 90)دعم المساعدة الشخصي  والخدمات المقدم  لاشخاص ذوي اإلعاق  للويش بشوج مستقج في المجتمع

 األقليات -4 

أعربااار اللجنااا  المعنيااا  باااالحقوق االقتصاااااااااااااااااداااا  واال تمااااةيااا  والثقاااافيااا  ع  قلق اااا ألن الينيش   -56
يتعرةاااااااااون للتميي  على الرغم م  الج ود المبذول  لالعتراف بالح  في   والسااااااااانتي/مانوا والروما ما االوا

. وأوصاار اللجن  سااويساارا بمواصاال    ودها الرامي  ملى تع ي  موافح  التميي  ةااد  (91)تحديد ال وي  الذاتي 
الينيش والساااااانتي/مانوا والروما، وشااااااجعت ا على منشاااااااع عدد كاف م  منا   االسااااااتقبا  المويل  األ ج  

رة األ ج في  ميع أنحاع البلد، ومواصااال  الج ود الرامي  ملى تيساااير حصاااو  األ قا  المنتمي  ملى  والقصاااي
 .(92)تلك األقليات على التعليم

 المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين -5 

    ع  قلق ا م  أن األشاااخاص الحاملي  لصاااقات أعربر اللجن  المعني  بحقوق األشاااخاص ذوي اإلعاق  -57
الجنسااااي  امو  أن اخ ااااعوا لتدخالت  بي  و/أو  راحي  غير ةااااروري  وال ر ع  في ا، بما في ذلك أثناع  

. وأوصر لجن  حقوق المقج سويسرا بأن تحمر ممارس  العالج المبي أو الجراحي  (93)الرةاع  أو المقول  
ات الجنساااااي  حيثما أمو  تأ يج هذي  اإل راعي  بأمان ملى أن  غير ال اااااروري على األ قا  حاملي صاااااق

 .(94)اصبحوا قادري  على معماع موافقت م المستنيرة

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -6 

 شاخصاًا،   49  000الحمر اللجن  المعني  بالحقوق االقتصاادا  واال تماةي  والثقافي  أن ما اقرب م    -58
لم ا رات، اعملون في األساار المويشااي  في سااويساارا، وأعربر ع  قلق ا ألن قانون  معمم م م  العامالت ا

العماااج االتحاااادي ال احمي هاااذا النو  م  العماااج، ولعااادف و ود آلياااات فعاااالااا  لحماااااااا  ه الع العماااا  م  
  ن ليي  . وأوصاار اللجن  سااويساارا باتخاذ تدا ير مةااافي  تكقج تمتع العما  الم( 95)االسااتغال  واإليذاع والم اااق 

  نقس الشااااروط التي يتمتع   ا غيرهم م  العما  فيما يتعل  باأل ر والراح  وأوقات القراغ وتحديد ساااااعات العمج 
 .(96)والحماا  م  القصج الجائر م  العمج

،  ( 97) وفيما يتعل  بالتوصاايات التي حمير بالتأييد م  الدورة السااابق  لالسااتعراض الدوري الشااامج -59
  . والحمر أن المعد  العاف للحماا  في ساويسارا2019ى تمبي  نماف لجوع  ديد منذ عاف  أثنر المقوةاي  عل

  مرتقع نسابيًا، ولك  البلد امب  ساياسا  تقييدا  لالعتراف بالال ئي . وكثير م  األفراد الذي  تعتبرهم المقوةاي 
ر المقوةااااي  سااااويساااارا ال ئي  مما أن م غير معترف   م على أن م كذلك أو لم ُامنىحوا ح  اللجوع. وأوصاااا

تمشاايًا مع المعايير    بأن تكقج التمبي  الشااامج لتعري  الال   الوارد في االتقاجي  الخاصاا   وةااع الال ئي 
 .(98)الدولي ، بما في ذلك ما يتعل  باألشخاص القاري  م  االةم اد في سياق الن ا  والعنف
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ا ااااااام    2019لمعمو  به منذ عاف  وذكرت مقوةاااااااي  شااااااا ون الال ئي  أن نماف اللجوع الجديد ا -60
نقس المعايير لمراك  االسااتقبا  االتحادا  في  ميع منا   اللجوع الساار. غير أن هذه المعايير ال تنمب   
على مراف  الكاانتوناات التي ال ت ا  المعاايير تتبااي  في اا تباايناًا كبيرًا. فماالبو اللجوع ال ُاحتج ون عموماًا،  

ف االحتجاا لتساااااااا يج الترحيج، بما في ذلك  لك  حريت م في التنقج تكون م قيدة. ومع ذلك، كثيرًا ما ُاسااااااااتخدى
الصاااااااااااااااادرة ع   604/2013معااادة  ااالبي اللجوع ملى دو  أخرف بمو ااب الئحاا  )االتحاااد األوروبي( رقم  

)الئح  د ل  الثالث (. وتواصااج سااويساارا أا ااًا    2013ح يران/يونيه   26البرلمان األوروبي والمجلس  تاريخ  
لجن  الق ااااع على  . وأعربر  (99)عامًا ألغراض ال جرة 18و  15جاا األ قا  الذي  تتراوح أعمارهم  ي  احت

  ع  قلق ا مااع المعلومات التي تقيد بان موظقي  مولقي  باألم  في مراك  اللجوع االتحادا   التميي  العنصااااااري 
وع، واااع عدف و ود آليات فعال   ارتكبوا أعما  عنف في ح  ملتمساي لجوع، وم   ين م أ قا   البو لج

 .(100)لتلقي الشواوف والتحقي  في ا  ومحايدة

وأوصاااار المقوةااااي  سااااويساااارا بأن تكقج الحد األدنى م  معايير االسااااتقبا  في مراك  االسااااتقبا    -61
  االتحادا  والكانتوني  في  ميع أنحاع البلد، مع مراعاة االحتيا ات المحددة لال ئي  وملتمساااي اللجوع، بم
في م األ قا  غير المصاااحوبي  والمنقصااالي  ع  ذوي م؛ وأن تواصاااج تنقيذ توصااايات التقييم الخار ي الذي  

 .(101)أمرت با رائه أمان  الدول  لل جرة فيما يتعل  بمنع ومتابع  أحدات العنف في مراك  االستقبا  االتحادا 

تكقج م راع تقييم فردي وشااااامج  وأوصاااار اللجن  المعني  بحاالت االختقاع القسااااري سااااويساااارا بأن   -62
لخمر وقو  أي شاااااااخة ةاااااااحي  لالختقاع القساااااااري قبج الشااااااارو  في م راعات المرد أو اإلعادة القساااااااري   

 .(102)اإلحال  أو التسليم، بما في ذلك في الحاالت التي يتخذ في ا قرار الرفض في الممار أو على الحدود أو

 عديمو الجنسية -7 

ئي  أن باموان األفراد أن يتقدموا بملب االعتراف   م كأشااااااخاص  ذكرت مقوةااااااي  شاااااا ون الال  -63
عدامي الجنسااااي ،  يد أنه ال يو د م راع متخصااااة لتحديد حاالت انعداف الجنسااااي  في البلد. وقد قررت أمان   
  الدول  لل جرة وةااااااااع اقتراح تشااااااااريعي ل ذا اإل راع، ولك  العملي  لم تنته بعد. وعالوة على ذلك، فان تعري 

ر الشخ ة عدام الجنسي  على النحو المبي  في االتقاجي  المتعلق   وةع األشخاص عدامي الجنسي  قد ُفسّ 
 .(103)تقسيرًا ةيقًا م   انب السلمات والسلم  الق ائي  على الرغم م  بعض التمورات اإلاجا ي  األخيرة

البلد، بصارف النمر  وأوصار لجن  حقوق المقج ساويسارا بأن تكقج لجميع األ قا  المولودي  في  -64
ع  الوةااااع القانوني لوالدي م، ممواني  تسااااجيل م في سااااجج المواليد والح  في الحصااااو  على  نسااااي  عند  

 .(104)الوالدة، أو مخ اع م لشرط مقام  مخقض ملى حد كبير من كانوا عدامي الجنسي 
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