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ردود على األسئلة مقَدمة من الفريق العامل قبل الـدورة يف مـا يتعلـق بـالنظر يف                     
 (CEDAW/C/CHE/3)التقرير الدوري الثالث لسويسرا 

    
  مالحظات عامة    

. ترى سويسرا، إن كل شكل من أشـكال التمييـز هـو انتـهاك خطـري حلقـوق اإلنـسان              
علــى كــل بلــد أن يبــذل جهــداً مــستمراً لتجنــب التمييــز يف  وقبــول هــذا املبــدأ يعــين إنــه يــتعني  

وبناء عليه، فإن التقرير الثالـث احلـايل املقـدم مـن سويـسرا واإلجابـات الـواردة أدنـاه           . سياساته
علـى األسـئلة الـيت طرحهـا الفريـق العامـل قبـل الـدورة متثـل لقطـات فحـسب علـى الــدرب يف             

ح وبنَّاء بـني مجيـع العناصـر املـشاركة يف هـذا             ويشحذ هذه العملية حوار مفتو    . عملية مستمرة 
ويف حالــة بقــاء أســئلة معينــة طرحهــا املقـرر مفتوحــة أو أُجيــب عنــها جزئيــاً فحــسب،  . الـشأن 

سيكون مـن دواعـي سـرور أعـضاء الوفـد السويـسري بـالطبع تقـدمي معلومـات إضـافية عنـدما                       
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧يقدمون التقرير يف 
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  عام  -  ١    
  

  :١السؤال   
 مــن تقريــر الدولــة الطــرف، فــإن أحكــام االتفاقيــة قابلــة للتطبيــق   ٥٣طبقــاً للفقــرة     

بـــشكل مباشـــر وميكـــن االحتجـــاج مباشـــرة بـــاحلقوق الناشـــئة عنـــها أمـــام الـــسلطات  
 نطــاق حمــدود تعتــرف ســوى يف غــري أن احملــاكم ال. السويــسرية علــى مجيــع املــستويات

.  من التقرير، بقابلية التطبيق املباشر لالتفاقيـة يف احلـاالت الفرديـة       ٧٦جداً طبقاً للفقرة    
  .ُيرجى توضيح ذلك

      
  :اإلجابة    

 من التقرير فيما يتعلق بالسؤال نـاتج عـن          ٧٦ و   ٥٣إن التناقض الواضح بني الفقرتني        
  .٥٣سوء فهم يف تفسري الفقرة 

رد يف هذه الفقرة، تطبق سويـسرا مبـدأ الوحدانيـة الـذي يعـين أن           وحسب التفسري الوا    
أحكــام املعاهــدات الــيت تكــون سويــسرا طرفــاً فيهــا ميكــن االحتجــاج هبــا مباشــرة يف احملــاكم     

وهـذا  . الوطنية إذا ما اعتربت تلك األحكام قابلة للتطبيق بشكل مباشر وعندما تصبح كـذلك             
القول بأنه ميكن االحتجاج مباشـرة بـاحلقوق املؤكـدة          ، يف   ٥٣حاولنا أن نشرحه يف الفقرة       ما

الــذي تكــون األحكــام املماثلــة يف ) بالقــدر(يف االتفاقيــة أمــام الــسلطات السويــسرية إىل احلــد  
  .االتفاقية قابلة للتطبيق بشكل مباشر

واألمر متروك للمحاكم نفسها لكي تقرر أي األحكام ترى أهنا قابلة للتطبيـق بـشكل        
ويقتـضي  . ري ملزمة بأية آراء بشأن املوضوع قد تعبِّـر عنـها الـسلطات التنفيذيـة              مباشر، وهي غ  

ــنص احلكــم املعــين        ــق أم ال تفــسرياً ل ــابالً للتطبي ــا ق ــا إذا كــان حكــم م ــشأن م ــرار ب . عــادة الق
وكقاعدة عامة جيب أن يكـون احلكـم املعـين واضـحاً ودقيقـاً بدرجـة كافيـة ليـصبح باإلمكـان                      

  .لتزاماهتم ولكي يسهم كأساس قانوين لقرار ماحتديد حقوق األفراد وا
ومؤخراً، عاجلـت احملكمـة االحتاديـة مـسألة قابليـة تطبيـق أحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى                       

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بشكل مباشر يف سـياق التـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري       
ئل مــن ِقبــل، أو نيابــة عــن أفــراد   أنــه جيــوز أن تقــدم الرســا ٢لالتفاقيــة الــذي يــذكر يف املــادة  

وجمموعات أفراد خاضعني لوالية دولة طرف يدَّعون أهنم ضحايا انتهاك تلـك الدولـة الطـرف                
ويف هذا الـسياق، أكـد جملـس االحتـاد وجهـة نظـره الـيت                . ألي من احلقوق الواردة يف االتفاقية     

ة موجهــة إىل الربملــان رســال( عنــد التــصديق علــى االتفاقيــة  ١٩٩٧عبَّــر عنــها بالفعــل يف عــام  
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 بــشأن القــضاء علــى مجيــع  ١٩٧٩ خبــصوص اتفاقيــة عــام  ١٩٩٥أغــسطس /آب ٢٣مؤرخــة 
، الـيت أشـارت فيهـا إىل أنـه ملـا كانـت هـذه        )[BB1 1995 IV 901]أشـكال التمييـز ضـد املـرأة     

االتفاقية تفرض التزامات أوالً وقبل كل شيء علـى الدولـة، فإنـه جيـب علـى الـدول األطـراف                     
ج االتفاقيــة يف قانوهنــا الــداخلي، وأن أحكامهــا، كقاعــدة عامــة، ليــست قابلــة للتطبيــق أن تــدم

  .بشكل مباشر
وعــالوة علــى ذلــك، مل يــتم يف ذلــك احلــني اســتبعاد قــدر مــن املــضمون علــى األقــل،     

 مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ٩كاالشــتراطات الــواردة يف املــادة 
ــة ١٥واملــادة ) ية وفقــداهنااكتــساب اجلنــس( املــساواة يف احلقــوق، املــساواة أمــام  ( مــن االتفاقي

القـــانون، األهليـــة القانونيـــة يف الـــشؤون املدنيـــة املماثلـــة ألهليـــة الرجـــل، واملـــساواة يف مجيـــع 
) اإلجــراءات القانونيــة، احلقــوق املتــساوية يف حريــة التنقــل واختيــار حمــل الــسكن واإلقامــة         

الـزواج والعالقـات    ( مـن االتفاقيـة      ١٦واملـادة   ) احلياة السياسية والعامة  (فاقية   من االت  ٧ واملادة
ومجيعها حمددة بدرجة كافية ومن مث ميكن اعتبارها قابلة للتطبيق فعلياً بـشكل مباشـر      ) اُألسرية

مــن ِقبــل احملكمــة العليــا االحتاديــة والــسلطات القــضائية األخــرى علــى مــستوى االحتــاد وعلــى   
  .عاتمستوى املقاط

    
  :٢السؤال   
ُيرجى تقدمي معلومات عـن عمليـة إعـداد التقريـر الـدوري الثالـث، تـشمل تفاصـيل                       

بشأن مـشاركة خمتلـف مـستويات الـسلطة يف الدولـة الطـرف، ومـسامهات املؤسـسات                  
ــة باإلضــافة إىل       العامــة علــى كــل مــن املــستوى االحتــادي ومــستوى الكيانــات االحتادي

  .ظمات غري احلكوميةتفاصيل املشاورات مع املن
      

  :اإلجابة    
ال توجد أية إجراءات موحـدة يف سويـسرا بـشأن إعـداد التقـارير الدوريـة املقدمـة إىل                      

وبدايةً، يتم إعداد مشروع داخلي لبعض التقارير قبـل         . هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة    
لبلــديات واملنظمــات غــري   أن تــصبح الوحــدات األخــرى يف اإلدارة االحتاديــة واملقاطعــات وا    

غري أنه، كقاعدة عامة، ترسل بادئ ذي بدء رسالة إىل مجيـع            . احلكومية مشاركة يف املوضوع   
الوحدات اإلداريـة املعنيـة يف بدايـة عمليـة إعـداد التقريـر، يطلـب فيهـا تقـدمي مجيـع املـسامهات                        

لبلـديات واملنظمـات    ورهناً بالتقرير، جيوز أيضاً طلب مسامهات من املقاطعات وا        . ذات الصلة 
وعقب إعداد مشروع التقرير، ورهناً أيضاً بالتقرير، ُيرسـل اسـتبيان ذو            . األهلية املعنية مباشرة  

ويــستخدم هــذا . طــابع تقــين إىل املقاطعــات وإىل املنظمــات الــيت مت إشــراكها يف إعــداد التقريــر
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 حاجــة إىل تقــدمي االســتبيان للتثبــت مــن أن املعلومــات املقدمــة صــحيحة ومــا إذا كانــت هنــاك
وقبل تقدمي تقرير ما إىل جملس االحتـاد إلقـراره، هنـاك إجـراء للتـشاور                . معلومات إضافية أم ال   

  .مع خمتلف مكاتب االحتاد املعنية
وانبثق التقريـر الثالـث بـشأن االتفاقيـة أيـضاً عـن إجـراءات تـشاورية عديـدة شـاركت                

وجلمـع أحـدث املعلومـات املطلوبـة        . املعنيةفيها حكومة االحتاد واملقاطعات وخمتلف املنظمات       
للتقرير، تولت دائرة القانون الدويل العـام بالتعـاون مـع املكتـب االحتـادي املعـين باملـساواة بـني                     

 مـع املكاتـب االحتاديـة املـشاركة يف          ٢٠٠٥خريـف عـام     /اجلنسني إجراء مـشاورات يف صـيف      
اناً تفــصيلياً إىل املكاتــب املعنيــة عمليــة تقــّصي احلقــائق ذات الــصلة باملوضــوع وأرســلت اســتبي 

بتكافؤ الفرص التابعة للمقاطعات والبلديات، وقدمت هذه املكاتب يف معظـم األحـوال ردوداً              
، جـرى   )علـى سـبيل املثـال، االجتـار بالنـساء، العنـف ضـد املـرأة               (ويف بعض اجملاالت    . تفصيلية

ــة لتقــدمي معلومــات حمــددة    ا األســاس ومبــساعدة  وعلــى هــذ . االتــصال مبنظمــات غــري حكومي
املعلومات املتاحة لدى اجلمهور من منظمات نـسائية ومـن منظمـات حلقـوق اإلنـسان، أصـبح                  

 مجيـع   ٢٠٠٦ديسمرب  /باإلمكان إعداد أول مشروع تقرير استطاعت مبقتضاه يف كانون األول         
املقاطعــات وعــدد خمتــار مــن املنظمــات النــسائية ومنظمــات حقــوق اإلنــسان تقــدمي معلومــات   

واختـذ مواقـف شـاملة      ). باللغتني األملانية والفرنـسية   (يقات إضافية يف سياق استقصاء تقين       وتعل
مــن بينــها فريــق ( وعــشر منظمــات متخصــصة ٢٦ مــن املقاطعــات البــالغ عــددها ٢٤نوعــاً مــا 

ومت إدراج  ). التنسيق بني املنظمات غري احلكومية يف سويسرا، املسؤول عن إعداد تقريـر الظـل             
 إىل املكاتـب االحتاديـة   ٢٠٠٧مـايو   /هرية ومالحظاهتم يف نص منقح قُدم يف أيـار        إضافاهتم اجلو 

  .يف سياق إجراء مشاورات رمسية) بلغة واحدة(
أما دائرة القانون الدويل العام التابعة لوزارة اخلارجية االحتادية، فإهنا قامـت، بالتـشاور         

، )لداخليــة والــشؤون االقتــصاديةالعــدل والــشرطة والــشؤون ا(مــع الــوزارات االحتاديــة املعنيــة  
اإلبــالغ عنــد (باســتحداث أداة عمــل علــى شــبكة اإلنترانــت وشــبكة اإلنترنــت علــى الــسواء    

، اليت ينبغي أن تبسِّط كثرياً عملية إعداد التقارير القطرية الدورية يف املـستقبل والعمـل                )الطلب
  .يف نفس الوقت على تبسيط وحتسني التنسيق بني اإلدارات

    
  :٣ال السؤ  
 مـن   ٢ُيرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تزمـع سـحب حتفظاهتـا علـى الفقـرة                      

 مــن االتفاقيــة، بنــاء علــى توصــية ١٦مــن املــادة ) ح (١و ) ز (١ والفقرتــان ١٥املــادة 
انظـر  (اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية على التقريـر األول والثـاين املوحـدين للدولـة الطـرف                 

A/58/38١٠٠ابع، الفقرة ، الفرع الر.(  
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  :اإلجابة    
مبجرد أن يعتمد الربملـان القـانون اجلديـد بـشأن احلـق يف اختيـار اسـم اُألسـرة ويـدخل                

 كـأن   ١٦من املادة   ) ز (١، ميكن سحب التحفظ فيما يتعلق بالفقرة        )٢٧السؤال  (حيز النفاذ   
، ١٦مـن املـادة     ) ح( ١ والفقـرة    ١٥ مـن املـادة      ٢أما التحفظ بـشأن الفقـرة       . مل يكن موجوداً  

وطاملــا مــن املتوقــع حــدوث خالفــات بــشأن امللكيــة الزواجيــة   . فإنــه يتعلــق بالقــانون االنتقــايل 
، ال ميكـن وجــود  ١٩٨٨ينـاير  / كـانون الثـاين  ١القائمـة علـى أسـاس القـانون املعمـول بــه قبـل       

زواج غري أنه ميكن الزعم بأن عدداً حمـدوداً فحـسب مـن األ            . يدعو إىل سحب هذا التحفظ     ما
  .والزوجات هو املتضرر من هذه املسألة

    
  اإلطار التشريعي واملؤسسي  -  ٢    

  
  :٤السؤال   
ُيرجــى تقــدمي بيانــات إحــصائية عــن عــدد القــضايا املدنيــة واجلنائيــة املرفوعــة لــدى         

  .احملاكم ذات الصلة باالتفاقية والعقوبات الصادرة بشأهنا
      

  :اإلجابة    
أمــا اإلحــصاءات احلاليــة بــشأن     . عــن القــضايا املدنيــة   ال توجــد إحــصاءات متاحــة      

  .اإلدانات، فإهنا مستمدة من السجالت اجلنائية وال تشمل معلومات عن الضحايا
 مــن الدســتور االحتـــادي   ٨ مـــن املــادة  ٣وباإلشــارة إىل احلكــم الرئيــسي يف الفقــرة       

كمــة العليــا االحتاديــة السويــسري بــشأن املــساواة بــني املــرأة والرجــل أمــام القــانون، أجــرت احمل
وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أنـه يف ظـل           . استقصاًء يقدم إجابة تقريبية على السؤال املثار      

عــدم وجــود أداة حمــددة للفهرســة، ال ميكــن مــع األســف الوصــول أُوتوماتيــاً إىل القــرارات          
املتعلقــة باملــساواة بــني الــصادرة عــن احملكمــة االحتاديــة السويــسرية يف القــضايا املدنيــة واجلنائيــة 

وملـا كانـت املـساواة بـني        . الرجل واملرأة، لكن ميكن احلصول عليها بوسـائل الفحـص اليـدوي           
 املـذكورة أعـاله، فقـد أجرينـا حبثـاً مستفيـضاً لقاعـدة               ٨ مـن املـادة      ٣اجلنسني حتكمهـا الفقـرة      

 هـذه املـادة مـن       بيانات احملكمـة العليـا االحتاديـة السويـسرية علـى شـبكة اإلنترنـت مـستخدمني                
ومــع ذلــك نرجــو مراعــاة أن النتــائج املتحــصل عليهــا هبــذه الطريقــة  . القــانون ككلمــة مرشــدة

  .تقريبية، ويرجع ذلك بوجه خاص إىل استحالة تنفيذ البحث استناداً إىل معايري دقيقة
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ــامي       ــني ع ــرة ب ــك، يف الفت ــع ذل ــسرا   (٢٠٠١وم ــر األويل لسوي ــاد التقري ) وقــت اعتم
 قــراراً يف إطــار القــانون اخلــاص  ١٩ت احملكمــة العليــا االحتاديــة السويــسرية  ، أصــدر٢٠٠٨ و

 يف ١، و ٢٠٠٢ يف عــام ٢، و ٢٠٠١ يف عــام ٢، صــدر منــها ٨ مــن املــادة ٣تتعلــق بــالفقرة 
 يف عــام ٢، و ٢٠٠٧ يف عــام ٣، و ٢٠٠٦ يف عــام ٥، و ٢٠٠٥ يف عــام ٤، و ٢٠٠٣عــام 

وهــذه القــرارات مــوجزة يف   . نون اجلنــائيوال يــشمل أي مــن هــذه القــرارات القــا    . ٢٠٠٨
  :اجلدول أدناه

  
  ٢٠٠٨- ٢٠٠١ يف الفترة ٨ من املادة ٣موجز للقرارات املتعلقة بالفقرة     

  )بالكامل(القبول   )جزئياً(القبول   الرفض  )حرفياً(عدم القبول   )غري حمدد(الشطب  اجملموع  السنة

٢  ٢٠٠١      5P.173/2001 4C.383/2002   
٢  ٢٠٠٢    5P.222/2002   4C.57/2002   
١  ٢٠٠٣      4C.383/2002     
            صفر  ٢٠٠٤
٤  ٢٠٠٥      7B.35/2005  

5A.4/2005  
5P.47/2005 

  4C.138/2005 

٥  ٢٠٠٦      5C.77/2006  
5P.274/2005  

5P.52/2006  
5C.7/2006  

5P.343/2006 

    

٣  ٢٠٠٧      5A_75/2007  
5C.11/2006 

  4A_12/2007 

٢  ٢٠٠٨      5A_767/2007  
5A_42/2008 

    

    
وتتضمن القرارات التالية اإلشارة إىل القانون االحتادي السويسري بشأن املساواة بـني              

ويف . 4A_12/2007 و 4C.138/2005 و 4C.57/2002 و 4C.383/2002: (GEA)املـــرأة والرجـــل 
ثــالث مــن تلــك احلــاالت، مت االدعــاء بــالتمييز يف األجــر حــسبما حــدده قــانون املــساواة بــني    

، أيــدت (4C.138/2005)ويف احلالــة الرابعــة،  . ، وتأكــد يف كــل حالــة  (GEA)الرجــل واملــرأة  
احملكمة العليا االحتادية السويسرية استئناف املدعية بأهنا قد ُحرمت علـى حنـو ضـار مـن الترقيـة              

  ).التمييز فيما يتعلق بالترقي(
 www.gleichstellungsgesetz.chوينبغي أيضاً اإلشارة إىل قاعدة البيانـات علـى املوقـع              

ــصاحلية اســتناداً إىل       ــضائية وكــذلك إجــراءات ت ــضمن إجــراءات ق ــيت تت ــال االحتــادي انون الق

http://www.gleichstellungsgesetz.ch/�
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تـشمل قاعـدة    :  مـن سويـسرا الناطقـة باألملانيـة        املساواة بني املرأة والرجـل    السويسري بشأن   
 لسويـسرا الناطقـة بالفرنـسية       www.leg.chأمـا املوقـع     . (8.3.2009)قـضايا    ٤٠٣البيانات حالياً   

  . قرارا٥٦ًفإنه يتضمن 
    

  :٥السؤال   
ُيرجــى وصــف اآلليــات ووســائل االنتــصاف املتاحــة للمــرأة الــيت ترغــب يف تقــدمي         

ا كانت سويسرا تنظـر يف إنـشاء        وُيرجى أيضاً بيان ما إذ    . شكوى تتعلق بتمييز جنساين   
انظـر قـرار اجلمعيـة العامـة        (مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ بـاريس          

  ).، املرفق٤٨/١٣٤
      

  :اإلجابة    
 مــن الدســتور االحتــادي، للمــرأة والرجــل ٨بدايــةً جتــدر اإلشــارة إىل أنــه طبقــاً للمــادة   

وحيظر القـانون االحتـادي السويـسري       . قانون يتمسكان به حسب ال    دستوري يف املساواة   حق
ويـستطيع العـاملون الـذين      . بشأن املساواة بني املرأة والرجل التمييز اجلنـساين يف مكـان العمـل            

ويفــرض القــانون . جيــري التمييــز ضــدهم رفــع دعــوى أمــام جملــس التحكــيم أو أمــام احملكمــة   
ولــيس لــدى سويــسرا . إلثبــاتاملــذكور علــى املدعيــة طلبــات أقــل تــشدداً فيمــا يتعلــق بعــبء ا

  .قانون ملناهضة التمييز على هذا النحو
ــة مــستقلة حلقــوق  وجتــدر اإلشــارة إىل مــا يلــي بــشأن مــسألة وجــود       مؤســسة وطني
، فوضــت احلكومــة السويــسرية وزارة اخلارجيــة االحتاديــة بنــاء علــى ٢٠٠٣يف عــام : اإلنــسان

وأجــرت . لة حلقــوق اإلنــسانطلــب الربملــان دراســة استــصواب إنــشاء مؤســسة وطنيــة مــستق   
الوزارة املذكورة عدداً من الدراسات وصاغت عديداً من النماذج وأجرت مـشاورات واسـعة             
ــة لفهــم مواقــف واحتياجــات خمتلــف األطــراف املهتمــة باملوضــوع، مبــا فيهــا      النطــاق يف حماول

ومـة  ، فوضـت احلك   ٢٠٠٧ويف عـام    . الوزارات واملقاطعـات واجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص          
وتــدرس وزارة اخلارجيــة . فريـق عمــل مــشترك بــني االحتــاد واملقاطعـات لزيــادة تطــوير املفهــوم  

وعـالوة علـى ذلـك،      . االحتادية حالياً خيارات عديدة استناداً إىل تقرير فريق العمل املشار إليـه           
، يف سياق االسـتعراض الـدوري الـشامل جمللـس حقـوق اإلنـسان       ٢٠٠٨يونيه / حزيران ١٢يف  

ظر سويسرا يف إمكانية إنـشاء      تن”:  لألمم املتحدة، قدمت سويسرا االلتزام الطوعي التايل       التابع
  .“مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ باريس

http://www.leg.ch/�
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  القوالب النمطية والتعليم  -  ٣    
  

  :٦السؤال   
يــشري التقريـــر إىل أن الدولـــة الطـــرف اختـــذت مبــادرات خمتلفـــة، مـــن بينـــها محلـــة       

، بغيـة مكافحـة القوالـب النمطيـة         “اإلنصاف يف العمـل   ” ومحلة   “ املرتل اإلنصاف يف ”
ُيرجـى  . املتعلقة بدورّي الرجـل واملـرأة ومـسؤولياهتما يف احليـاة اُألسـرية واحليـاة املهنيـة                

بيــان مــا إذا كــان قــد مت إجــراء تقيــيم لألثــر مــن أجــل حتديــد اإلجنــازات والــصعوبات     
، ومـا إذا كانـت قـد اُتخـذت إجـراءات تـصحيحية يف               الرئيسية املتعلقة هباتني املبـادرتني    

  .هذا الشأن
      

  :اإلجابة    
بيَّنت احلملتـان املـذكورتان أعـاله أن الـصعوبة الرئيـسية لكـثري مـن األزواج تكمـن يف             

ومـن مث فـإن   . إجياد رعاية للطفل خارج املرتل تكون جيدة وموثوق هبا وميكن حتّمـل تكاليفهـا        
انظـر الفقـرة    (ى إنـشاء أمـاكن إضـافية يف حـضانات الرعايـة النهاريـة               الربنامج احلايل للحث عل   

له أمهية بالغة يف جناح محالت زيادة الوعي باحلاجـة إىل التوفيـق بـني العمـل                 )  من التقرير  ٣١٦
زيــورخ، بــرن، (ويف عــدد مــن املقاطعــات . وال تــزال هــذه اجلهــود مــستمرة. واحليــاة اُألســرية

ي االتــصال بــالزوجني وباآلبــاء بطريقــة مالئمــة يف حفــالت  علــى ســبيل املثــال، جيــر) لوســرين
  .الزفاف ويف املناسبات العائلية يف الكنائس

وتــشمل اجلهـــود املبذولــة إلجيـــاد مزيـــد مــن الـــوعي متويـــل مــشاريع مناســـبة للوفـــاء       
باشتراطات القانون االحتادي السويسري بشأن املساواة بني املرأة والرجل، اليت تشمل الـربامج             

عية والندوات عن طريق اإلنترنت وأدوات العمل الالزمـة ألولئـك املـسؤولني عـن املـوارد                 اإلذا
  ).www.topbox.chانظر (البشرية 

    
  :٧السؤال   
ُيرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن اخلطـوات الـيت مت اختاذهـا إلدمـاج املـساواة بـني                      

معـايري حقـوق اإلنـسان يف منـاهج املـدارس االبتدائيـة والثانويـة يف                اجلنسني وغريها مـن     
  .خمتلف مقاطعات الدولة الطرف

      

http://www.topbox.ch/�
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  :اإلجابة    
  .ختتلف حالياً املناهج التعليمية يف سويسرا من منطقة لغوية إىل أخرى  
وتفـرض بعـض    . وتضع قـوانني املقاطعـات املنظمـة للتعلـيم متطلبـات املنـاهج التعليميـة                
 اشتراطات قانونية للتعليم املتكـافئ بـني اجلنـسني يف املـدارس االبتدائيـة، علـى سـبيل           املقاطعات

 (SGS-Nr 640) مـن قـانون التعلـيم    ٦٣مـن املـادة   ) أ (١املثال، يف مقاطعة بازل، تـنص الفقـرة   
 التزامــاً علــى املــدارس ٢وتفــرض الفقــرة . علــى حــق التالميــذ يف تعلــيم متكــافئ بــني اجلنــسني 

  . السواء باحترام مبادئ التفرقة بني اجلنسني يف أساليبهما التعليميةوالسلطات على
وعلى النقيض من احلالة الراهنة، سيكون لكل منطقة لغوية يف املستقبل منهج تعليمـي                
وللمقاطعـات الناطقـة بالفرنـسية    “ Lehrplan 21”للمقاطعات الناطقـة باألملانيـة املنـهج    : واحد

ومت بالفعــل إعــداد األخــري، أمــا األول فقــد مت   . “Plan d'études romand [PER]”املنــهج 
  .٢٠٠٩مايو / أيار٣١يناير إىل / كانون الثاين٢٨تقدميه إلجراء عملية تشاورية استمرت من 

ــارات         ــستندان إىل امله ــشابه وي ــشابه هيكــل م ــان هيكــل م ــهجان التعليمي ــذان املن . وهل
ومت . رات العامـة واملوضـوعات العامـة      ويفرق كل واحد منهما بني املهارات املتخصـصة واملهـا         

ــة علــى أســاس أن مــصطلح       ــنظم أو املوضــوعات التقليدي ــى ال ــائم عل ــهج الق جمــال ”رفــض الن
يعبِّر على حنو أدق عن املنظور الواسع والنهج العـام للظـواهر العامليـة الـيت تعتمـدها                   “ املوضوع

ــاً ات شخــصية واجتماعيــة اكتــساب مهــار(املقــصود مــن املهــارات العامــة   أمــا. املــدارس حالي
فهــو تنميــة الشخــصية املــستقلة والقــدرة علــى مواصــلة عمليــة التعلــيم طــوال ) ومنهجيــة علميــة

ومــن الواضــح أن هيكــل املنــهج التعليمــي  . احليــاة، وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن املنــهج التعليمــي 
”Lehrplan 21“        يـشمل اكتـساب مهـارات اجتماعيـة، مــن بينـها كيفيـة التعامـل مـع التنــوع  :

  .قبول االختالفات وجتربة التنوع كإثراء للمساواة والنهوض هبا
  :وميكن العثور على معلومات إضافية على الوصالت التالية  
  - Lehrplan 21:  

>http://www.lehrplan.ch/dokumente/vernehmlassung/Bericht_zur_Vernehmlassung.pdf<  

  - Plan d'études romand:  
>http://www.consultation-PER.ch/html/SHS/SHSPresentation.html<  

 “L'école de l'égalité”بينها تعليم املـساواة  ومت أيضاً إعداد مواد تعليمية مناسبة من   
-http://www.egalite.ch/uploads/pdf/ecole-egal: انظـــــر(للمقاطعـــــات الناطقـــــة بالفرنـــــسية 

descriptif-060814.pdf(اعدة الطلبــــــة علــــــى تقريــــــر ، وهنــــــاك منــــــشورات خمتلفــــــة ملــــــس

http://www.lehrplan.ch/dokumente/vernehmlassung/Bericht_zur_Vernehmlassung.pdf�
http://www.consultation-per.ch/html/SHS/SHSPresentation.html�
http://www.egalite.ch/uploads/pdf/ecole-egal-descriptif-060814.pdf�
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ــسار ــوظيفي املــ ــة  الــ ــوع إىل القوالــــب النمطيــ ــشرت   . دون الرجــ ــك، نــ ــى ذلــ ــالوة علــ وعــ
ــة ــف مقاطع ــاً جني ــرأة          كتّيب ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة الق ــن اتفاقي ــاً ع تعليمي
ــوراً يتـــــضمن ــة صـــ ــاً    فوتوغرافيـــ ــها أيـــــسر فهمـــ ــاهيم جلعلـــ ــر (توضـــــح خمتلـــــف املفـــ انظـــ

http://www.geneve.ch/egalite/conventioninternationale/images-pour-egalite/.(  
وأخـرياً، جـدير بالـذكر أن وزارة اخلارجيـة االحتاديـة اختـذت خطـوات لـضمان إتاحــة           

ان، للمدرسـني علـى املـستويني األعلـى واألدىن علـى            مواد تعليمية عـن موضـوع حقـوق اإلنـس         
ويتنـاول كـل منـوذج مـن النمـاذج موضـوع التمييـز، ال سـيما ضـد املـرأة، بطريقـة                     . حد سـواء  

كمـا أن ضـعف النـساء والفتيـات والعنـف املرتكـب حبقهمـا               . مالئمة للمستوى التعليمي املعين   
للمدرسني جماناً وميكن حتميلـها علـى       وهذه املواد التعليمية متاحة     . مشموالن يف هذه النصوص   

  .اإلنترنت لتيسري الوصول إليها
    

  :٨السؤال   
ُيرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن تثقيف الفتيات والنساء من أصـول أجنبيـة ومـن           

سيما املهـاجرات مبـن فـيهم ملتمـسات حـق اللجـوء والالجئـات يف             األقليات اإلثنية، ال  
 جمـــال املـــساواة بـــني اجلنـــسني حتديـــداً، بـــسبب  جمـــال حقـــوق اإلنـــسان عمومـــاً، ويف 

  .الصعوبات احملددة اليت تواجهها النساء والفتيات األجنبيات
      

  :اإلجابة    
يوىل قدر كبري من االهتمام على مجيع مستويات احلكومـة يف سويـسرا هلـذه املـسائل،                   

ــاهلجرة  ــق ب ــز املتعل ــال   . أي التميي ــة، علــى ســبيل املث ــل مــن  وتنظــر الفقــرات التالي ، يف عــدد قلي
اجلوانب ذات الصلة باألنشطة احلكومية، على أن يكون مفهوماً أنه ميكـن زيـادة إيـضاح هـذه                  

  .اجلوانب يف سياق حوار بنَّاء
  على املستوى االحتادي    

يف سـياق اجلهـود املبذولـة       “ التمييـز املـضاعف   ”يلزم إيالء مزيد مـن االهتمـام جلانـب            
يف إطار اجلهود املبذولة ملكافحة التمييز العنـصري، مـن املطلـوب            و. ملكافحة العنصرية والتمييز  

  .أن تراعي دائرة مكافحة العنصرية اجلوانب اجلنسانية
ــام    ــب االحتــادي      ٢٠٠٨ويف ع ــع املكت ــاون م ــصرية بالتع ــرة مكافحــة العن ، قامــت دائ

يم للمــساواة بــني اجلنــسني واملكتــب االحتــادي للمــساواة بــني األشــخاص ذوي اإلعاقــات بتنظــ 

http://www.geneve.ch/egalite/conventioninternationale/images-pour-egalite/�
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بغرض تقييم الصكوك القانونيـة القائمـة       “ احلماية من التمييز  ”اجتماع للخرباء بشأن موضوع     
  .واقتراح التحسينات

وتدعم دائرة مكافحة العنصرية أيضاً املشاريع اليت تقترحها األطراف األخـرى املهتمـة               
  :FemmesTISCHE (2008)ومثال ذلك برنامج . هبذا امليدان

 جــوالت نقاشــية تلتقــي فيهــا النــساء لتبــادل اآلراء   FemmesTISCHEويقــدم برنــامج   
أمـا النـساء اللـوايت يعملـن        . حول جمموعة متنوعة مـن املـسائل االجتماعيـة حتـت توجيـه منـّسق              

  .وتنفذ هذه االجتماعات بلغات متنوعة. كوسطاء، فإهنن أيضاً منسقات ثقافيات
ــامج       ــه، جيمــع برن ــع كلمات ــاً FemmesTISCHEومــن واق ــون مــع  أ” مع شخاصــاً يعمل

األطفال ويبحثون يف جوالت نقاشية خاصة غـري نظاميـة مـسائل كـالتعليم واألدوار الـسلوكية                 
ويطرح هذا الربنامج من خالل املعلومات وتبادل اخلربات احتمـاالت خمتلفـة للعمـل     . والصحة

هنـاك  و. “ويـساعد الربنـامج علـى إنـشاء شـبكات اجتماعيـة         . يف املستقبل ويفتح آفاقاً جديـدة     
ــاً  ــع أحنــاء     ٢٠حالي ــاً الجتماعــات املــشاركني يف الربنــامج الــيت تــضم مهــاجرين مــن مجي  مكان

واهلدف من هذا املشروع هو متكـني املـشاركني مـن اكتـساب الثقـة      . سويسرا الناطقة باألملانية 
ــالنفس  ــتمكني(بـ ــارات     )الـ ــصحية واملهـ ــة الـ ــة والرعايـ ــسائل التعليميـ ــهم باملـ ــسني معرفتـ ، وحتـ
  .ة ومساعدهتم على االندماج يف اجملتمعاالجتماعي
 حدود دنيا، ويتيح أيضاً للمهـاجرات حمفـالً لتبـادل اآلراء        FemmesTISCHEولربنامج    

ومتـت إدارتـه بنجـاح يف شـكل مـشاريع حمليـة          . وميثل جهـداً طويـل األجـل      . وخمرجاً من العزلة  
األخرية مبـساعدة األفـالم     وجماالت املواضيع املشمولة يف السنوات      .  سنوات ١٠ملدة تزيد على    

الوقايـة مـن اإلدمـان يف حمـيط اُألسـرة، والعـيش             : والكتيبات واملبادئ التوجيهية تغطـي مـا يلـي        
ــا           يف جمتمـــع اســـتهالكي، والتوفيـــق بـــني احليـــاة اُألســـرية واحليـــاة املهنيـــة والـــصحة وغريهـ
ــصول( ــوقعني      للحـ ــوع إىل املـ ــن الرجـ ــافية ميكـ ــات إضـ ــى معلومـ  www.femmestische.chعلـ
  ).www.idoc-integration.zh.ch و

  .وتبيِّن التجربة أن هلذا املشروع تأثري رئيسي يف حتريك األمور وأثر كبري مضاعف  
  على مستوى املقاطعات    

اهلجرة حمــل اهتمــام دائــم ملــؤمتر وزراء التعلــيم يف      معاجلــة وحبــث مواضــيع تتعلــق بــ      
ــسرية  ــات السوي ــؤمتر يف جمــاالت أخــرى      . املقاطع ــود امل ــع جه ــذا العمــل م ــق ه ــدريس (ويتف ت

وجــدير باملالحظــة هنــا بوجــه خــاص  ). اللغــات، اهلياكــل النهاريــة، املعــايري التعليميــة، وغريهــا 
وينـسق هـذا االتفـاق ألول       . “اإللزامـي بشأن تنـسيق التعلـيم      شترك بني املقاطعات    االتفاق امل ”

http://www.femmestische.ch/�
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ــوطين        ــيم علــى الــصعيد ال ــة يف خمتلــف مراحــل التعل ــة واألهــداف بالغــة األمهي مــرة املــدة الزمني
ــى معلومــات إضــافية عــن هــذا املوضــوع، ميكــن     . وكــذلك أســاليب االنتقــال  وللحــصول عل

ــارة ــبكة اإلنتر    زيــ ــسرية علــــى شــ ــات السويــ ــيم يف املقاطعــ ــؤمتر وزراء التعلــ ــع مــ ــتموقــ : نــ
>http://www.cdep.ch/dyn/11659.php<.  

 عــن التعلــيم ٢٠٠٦تقريــر عــام ”واجلــدير بالــذكر أيــضاً يف هــذا الــسياق اإلشــارة إىل   
، الكفـاءة   )التأثري(الفاعلية  : وينظر هذا التقرير إىل ثالثة أبعاد للنظام السويسري       . “السويسري

، وذو أمهيـة خاصـة يف هـذا الـسياق، اإلنـصاف             )فاعلية التكاليف؛ العالقة بني املدخل والناتج     (
مقابـــل املتطلبـــات الـــسياسية ) أ(ويـــتم تقيـــيم هـــذه األبعـــاد ). العدالـــة واملـــساواة يف الفـــرص(
دراســات طوليــة، تعتمــد (اســتناداً إىل مقارنــات ذات صــلة بــالفترة الزمنيــة  ) ب(، )األهــداف(
. مــن خــالل مقارنــات بــني املقاطعــات    ) ج(، و )ألحــوال علــى الرصــد الــدوري   معظــم ا يف

وميكـن العثـور علـى معلومـات        . ٢٠١٠املقـرر صـدور تقريـر جديـد عـن التعلـيم يف عـام                 ومن
: إضــافية عــن الرصــد التعليمــي علــى موقــع مــؤمتر وزراء التعلــيم يف املقاطعــات علــى اإلنترنــت  

>http://www.cdep.ch/dyn/11663.php<.  
ــدودة        ــات احملــ ــيم اللغــ ــذكر دورة تعلــ ــديرة بالــ ــرى اجلــ ــشطة األخــ ــن بــــني األنــ ومــ
التعلـيم  ”وعالوة على ذلك، هناك أيضاً خمتلـف بـرامج       . (MuKi-Deutsch)واألطفال   لُألمهات
: ديداً النـساء املهـاجرات   سيما فيما يتعلق بالشابات وتشمل مشاريع تستهدف حت        ، ال “اخلاص

، وهــو مــشروع يــستهدف النــساء املهــاجرات الباحثــات عــن   )incluso(مثــال ذلــك مــشروع  
وجيمـع هـذا املـشروع التعليمـي املهـاجرات يف اتـصال مـع النـساء احملترفـات           : التلمذة الـصناعية  

 اللــوايت يعملــن كمــدربات ويقــدمن الــدعم يف اختيــار مــسار وظيفــي ويف البحــث عــن التلمــذة
: انظـــــر معلومـــــات ذات صـــــلة باملوضـــــوع مـــــن منظمـــــات تـــــدعم املـــــشروع. الـــــصناعية

www.isabern.chو  www.caritas-zuerich.ch .    ــشروع ــسياق املــ ــذا الــ ــرى يف هــ ــة أخــ وأمثلــ
Cresenda Gründungszenturm Für Migrantinnen ،www.crescenda.ch ،)  ــامل ــامج ش برن

ـــة      ــشاريعهـــن اخلاصــ ــشــاء م ـــن إن ـــرات مـ ــســاء املهاجـ ـــن الن ـــب لتمكيـ ـــس والتدريـ ) للتدريـــ
  .the café secondas ،www.cafesecondas.ch و

http://www.cdep.ch/dyn/11659.php�
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  العنف ضد املرأة  -  ٤    
  

  :٩السؤال   
ُيرجى تقدمي بيانات ومعلومات إحصائية عن العنف اجلنـسي والعنـف املـرتيل يف كـل                    

مقاطعة، مبا يف ذلك االغتصاب الزواجـي وبوجـه خـاص عـدد الـشكاوى والتحقيقـات،                 
ا أو واحملاكمــات واإلدانــات والعقوبــات املفروضــة، والتعويــضات املقدمــة إىل الــضحاي      

  أُسرهن 
      

  :اإلجابة    
فيما يتعلق ببيانات الشرطة، حىت اآلن تقـوم كـل مقاطعـة بتجميـع إحـصاءاهتا اخلاصـة                    

ولـن تـصبح البيانـات املوحـدة بـشأن الـشكاوى والتحقيقـات        . هبا، واليت ال تكون غالباً منسقة    
.  احملاكمـات  وال توجد أيـة بيانـات خبـصوص       . ٢٠١٠الواردة من املقاطعات متاحة إال يف عام        

  . أعاله فيما يتعلق باإلدانات٤انظر حتت السؤال 
ميكـن  (وستسهم اإلحصاءات يف مقاطعة زيورخ كدليل إرشادي وكأسـاس للمناقـشة              

أمـا قـانون زيـورخ بـشأن احلمايـة مـن العنـف املـؤرخ           ): معاجلة أية أسئلة يف سياق احلوار البنَّاء      
وبعــدها . ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان١ذ يف ، فإنــه دخــل حيــز التنفيــ   ٢٠٠٦يونيــه /حزيــران ١٩
ُنشرت اإلحصاءات التالية عن إجراءات الشرطة للحماية من العنف املرتيل عن الفترة مـن               بعام
: ألغـراض التقريـر، انظـر الوصـلة التاليـة         . ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٣١ إىل   ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ١

http://www.ist.zh.ch/internet/ji/ist/de/home.SubContainerList.SubContainer1.Content 

ContainerList.0021.DpwnloadFile.pdf.(  
  

انون احلمايـة مـن العنـف        الـسنة األوىل لقـ     -إجراءات الشرطة للحماية مـن العنـف املـرتيل          
  )٢٠٠٨مارس / آذار٣١ - ٢٠٠٧أبريل /نيسان ١(
  اجملموع  شرطة بلدية ونترهر  شرطة بلدية زيورخ  شرطة مقاطعة زيورخ  

  ١ ١٣٢  ٨٤  ٢٨٤  ٧٦٤  جمموع أوامر احلماية
  )٦١ (٦٩١  )٦٠ (٥٠  )٥٦ (١٥٨  )٦٣ (٤٨٣  من بينها أوامر اإلبعاد

  )٦,٧ (٧٦  )٧ (٦  )٤ (١٠  )٨ (٦٠  قرارات احملكمة
  )٣٥,٢ (٣٩٩  )٢٦ (٢٢  )٣٩ (١١٠  )٣٥ (٢٦٧  التماسات املد

  )٨٩,٢ (٣٥٦  ١٧  ٩٩  ٢٤٠  املوافقات
  )٤,٦ (٥٢  )١٠ (٨  )٣ (٩  )٥(٣٥  جتديد تدابري احلماية

http://www.ist.zh.ch/internet/ji/ist/de/home.SubContainerList.SubContainer1.ContentContainerList.0021.DpwnloadFile.pdf�
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  اجملموع  شرطة بلدية ونترهر  شرطة بلدية زيورخ  شرطة مقاطعة زيورخ  

        إجراءات جنائية مت الشروع فيها
  )١١,١ (١٢٦  )١٠ (٨  )٢ (٧  )١٥ (١١١  بدون إجراءات جنائية
  )١٠,٨ (١٢٢  ١٤  ١٤  ٩٤  أحكام صادرة يف ُجنح

  )٧٧,٣ (٨٧٥  ٦٢  ٢٥٩  ٥٥٤  جنايات/ُجنح
جمموع اإلجراءات اجلنائية اليت 

  ُشرع يف اختاذها
٨٥ (٦٥٣(  ٢٧٧) ٩٨(  ٧٦) ٩٠(  ١ ٠٠٦) ٨٨,٩(  

تقارير عن التعّرض للخطر تشمل 
  األطفال

٥٨ (٤٤٠(  ١٢١) ٤٣(  ٤٧) ٥٦(  ٦٠٨) ٥٣,٧(  

  ١٢  صفر   )١ (٤  )١ (٨ رض للخطر من جانب شبابالتع
  )٧,٤ (٨٤  )٤ (٣  )٧ (١٩  )٨ (٦٢  التعرض للخطر من جانب نساء

    
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨تدّخل الشرطة يف حاالت العنف املرتيل     

  
  )مبا يف ذلك حاالت تشمل أوامر وقائية(  
  )٢٠٠٦ (١ ٣٩٢  )٢٠٠٧ (١ ٦٠٨    جمموع تدخالت الشرطة  
  ١١      ١٨     حماوالت القتلمبا يف ذلك  
  ١٤      ٣٠  حاالت خطرية لالعتداء والضرب 
          
  :١٠السؤال   
ُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن أي خطــط لتــشجيع املقاطعــات علــى تــوفري دور إليــواء      

  .النساء أو متويلها
      

  :اإلجابة    
ار عوجلـــت مـــسألة املـــسؤولية عـــن محايـــة النـــساء وتـــوافر دور إليـــواء النـــساء يف إطـــ  

ــد          ــدما مت التأكي ــات، عن ــاد واملقاطع ــني االحت ــسؤوليات ب ــشأن تقاســم امل ــشات األخــرية ب املناق
ومنـذ سـنوات عديـدة ُبـذلت جهـود إلبـرام          . بوضوح علـى أن تبقـى املـسؤولية مـع املقاطعـات           

لكن من املؤسف أن هذه اجلهـود مل تـسفر عـن            . اتفاق بني املقاطعات للوفاء بالتكاليف تبادلياً     
  .شيء
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 هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل قانون دعم الضحايا الذي مت تنقيحـه متامـاً والـذي                 ويف  
 ١وطبقـاً للفقـرة   ): وو (١٣، ال سيما املادة ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١دخل حيز التنفيذ يف     

 من هذا القانون، تتوىل مراكز تقدمي املشورة الترتيب لتدبري دور إليواء الـضحايا              ١٤من املادة   
 مـن القـانون علـى أن        ٩وتـنص املـادة     . الت الطوارئ وألقربائهم املقربني عنـد الـضرورة       يف حا 

ــشارة       ــدمي االست ــة لتق ــوفري مراكــز خاصــة أو عام ــن ت ــسؤولة ع ــات م ــب  . املقاطع ــد الترتي وعن
  .لالستشارة، تراعى االحتياجات اخلاصة ملختلف فئات الضحايا

    
  :١١السؤال   
جلهــود الــيت بذلتــها الدولــة الطــرف ملنــع العنــف  ُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن نتــائج ا     

وهل تتوفر خدمات يسهل حـصول      . وأشكال اإلساءات األخرى ضد النساء املهاجرات     
ــة        ــة اللغوي ــساين عليهــا مــن الناحي ــات املهــاجرات مــن ضــحايا العنــف اجلن ــساء والفتي الن

  .والثقافية؟ ُيرجى أيضاً بيان ما إذا كانت هذه اخلدمات ُتديرها نساء
      

  :اإلجابة    
هناك خدمات متخصصة لالستشارة لـصاحل املهـاجرات، مـن بينـها، علـى سـبيل املثـال،                   

فيمـا يتعلـق   و ؛)Frabina Bernمركـز بـرن    (مراكـز االستـشارة للزوجـات مـن خمتلـف اجلنـسيات      
، باملــسائل اُألســرية والقــانون واملاليــة والــصحة خلدمــة املهــاجرين مــن اجلنــسني مبختلــف اللغــات  

إلدمــاج األجانــب  ) Fabia Lucerneمركــز لوســرين  (؛ و )Infodona Zurichيــورخ مركــز ز(
ــاً ــال،     . عموم ــشارية األخــرى، علــى ســبيل املث ــشمل مراكــز اخلــدمات االست  Appartenancesوت

ومن بني املنظمات املتخصـصة يف      . ، ومركز صحة املهاجرين يف جنيف     Camarada  و Pluriels و
ــاهلجرة  FIZمــات جمــايل العنــف واهلجــرة مركــز معلو   ــساء وب ــائم يف  املعــين باالجتــار يف الن  والق

 ُيـردن االنفـصال أو الطـالق        لـوايت ويقدم االستشارات للنساء ضحايا االجتار والعنف، ال      . زيورخ
  .أو جيدن أنفسهن يف وضع غري قانوين/ لديهن مشاكل تتعلق مبركز اإلقامة ولوايتوال

. شارات ودعـم ضـحايا االجتـار بالنـساء     مركز متخصص يف تقدمي االستـ FIZ Makasiو   
ويقدم خدمات تشمل الدعم القانوين والنفسي وكـذلك املـساعدة فيمـا يتعلـق مبركـز اإلقامـة يف               

 يف املائـة مـن متويلـه مـن          ٢٥ويتلقـى املركـز     . سويسرا واألخطار املنتظرة فيما يتـصل ببلـد املنـشأ         
ويف العـام املاضـي، قـدم    ). www.fiz-info.ch.(مقاطعات خمتلفة على أساس اتفاقات تتعلق باألداء   

 يف  ٢٥ يف العام السابق، بزيـادة       ١٣٣ ضحية لالجتار بالنساء، مقابل      ١٦٧املركز مساعدات إىل    
ومــن املالحــظ بــصفة خاصــة ارتفــاع نــسبة النــساء مــن .  بلــدا٢٨ًوالــضحايا قــادمون مــن . املائـة 

http://www.fiz-info.ch/�
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والشرقية، اليت كانت متثل يف العام السابق ثلث عـدد الـضحايا والـيت هـي حاليـاً             أوروبا الوسطى   
  .مصدراً لنصف عدد هؤالء الضحايا

    
ــشأ     ــالد من ــساء ضــحايا ب ــار بالن ــا : االجت ــة٩أفريقي ــا ( شخــصاً ١٥:  يف املائ ، ١إثيوبي

، ٧، الكـامريون    ١، زمبـابوي    ١، جنوب أفريقيا    ١، مجهورية أفريقيا الوسطى     ١ ترتانيا
، ١، الفلـــبني ٢١تايلنـــد ( شخـــصاً ٢٣:  يف املائـــة١٤؛ آســـيا )١، نيجرييـــا ٢املغـــرب 

، ٢٦الربازيـل  ( شخـصاً    ٤٥:  يف املائـة   ٢٧؛ أمريكا الالتينيـة والكـارييب       )١قريغيزستان  
؛ أوروبـا الـشرقية     )٢، املكـسيك    ٢، كولومبيـا    ١، فرتويـال    ١٤اجلمهورية الدومينيكيـة    

، ١٠، بلغاريــا ٥، أوكرانيــا ١، ألبانيــا ٤الحتــاد الروســي ا( شخــصاً ٨٤:  يف املائــة٥٠
، ٣، كوســوفو ٣، صــربيا ٣، ســلوفاكيا ٤١، رومانيــا ٤، مجهوريــة مولــدوفا ٣بولنــدا 
  .؛ وفرنسا شخص واحد)٦هنغاريا 

      
 يف رعايـة الـضحايا،   FIZ Makasiويف عدد من املقاطعـات الـيت تـشارك فيهـا مؤسـسة        

وهـن أكـرب   . ساء من رومانيا قبل كل شيء جيـري اسـتغالهلن  كشفت قيادات الشرطة عن أن ن    
واالجتـار بالنـساء موجـود يف املـدن وكـذلك يف            . فئة من الضحايا اليت يف رعايـة هـذه املؤسـسة          

ويف حـني أن ثُلـث عـدد النـساء يف     .  بلـداً ١٤ ضحايا من FIZ Makasiوترعى : املناطق الريفية
رطة، ارتفعــت النــسبة إىل الثُلــث تقريبــاً يف   قــادمون إىل املؤســسة عــن طريــق الــش ٢٠٠٦عــام 

وهذه الزيـادة نتيجـة حتـسُّن التعـاون بـني الـشرطة واملؤسـسة، ورمبـا أيـضاً بـسبب                  . السنة التالية 
  .زيادة الوعي بني أفراد الشرطة

 يـوفر الـسكىن يف     مـأوى خـاص يف فيوليتـا للنـساء املهـاجرات          ولدى مقاطعة زيورخ      
ة إىل اخلـــدمات القانونيـــة واالستـــشارة النفـــسية وخـــدمات مكـــان حيظـــى باحلمايـــة، باإلضـــاف

ــارهبن     ــساء ضــحايا العنــف وأق ــق اهلــاتف للن ــشارة عــن طري ــشارات  . االست ــا است ويقــدم فيوليت
وتـشمل هـذه اخلـدمات      . احترافية على يد فريق مشترك الثقافات متخصص يف شـؤون اهلجـرة           

باللغات العربية والفارسـية واالسـبانية   واالستشارات متاحة . دورات يف اللغة األملانية واإلدماج    
  .والصربية
ودور إيواء النساء السويسريات مفتوحـة أيـضاً لألجانـب الـذين تتـاح هلـم االستـشارة                    

ــشارة  “ Frauenhaus Winterthur”مبختلــف اللغــات، كمــا هــو احلــال يف    حيــث تقــدم االست
  .انيةبالفرنسية واألملبالفارسية واالسبانية والبولندية والتركية واالنكليزية وكذلك 



CEDAW/C/CHE/Q/3/Add.1  
 

09-33471 19 
 

وتــستطيع خــدمات االستــشارة اهلاتفيــة يف حــاالت الطــوارئ ومراكــز تقــدمي املــشورة     
أن تقدم املشورة يف حاالت العنف املرتيل إىل النساء املهـاجرات بعـدد   ) كما يف مركز زيورخ   (

  .من اللغات
 ميكــن ويقتــضي هــذا النــوع مــن العمــل مــع النــساء واألطفــال مهــارات ثقافيــة متعــددة  

وحـىت دور إيـواء النـساء الـيت علـى           . اكتساهبا بطـرق شـىت مـن بينـها عـن طريـق تـدريب حمـدد                
خالف مآوى فيوليتا ال تتعامل حتديداً مع نساء مهـاجرات، تـستطيع يف حـاالت كـثرية طلـب                   

  .خدمات اختصاصيني ممن لديهم خلفية ذات صلة باهلجرة
. ط للعمـل يف دور اإليـواء النـسائية        وميكن القـول عمومـاً بأنـه يـتم توظيـف النـساء فقـ                

  .ورهناً باملفهوم احمللي، جيوز توظيف الرجال يف إطار مشاريع حمددة كتنظيم أنشطة األطفال
  

  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء  -  ٥    
  

  :١٢السؤال   
ُيرجـى تقــدمي معلومــات مـستوفاة عــن أيــة حماكمــات وإدانـات جــرت مبوجــب املــادة        

ديــسمرب / مــن قــانون العقوبــات الــيت دخلــت حيــز النفــاذ يف كــانون األول١٨٢اجلديــدة 
٢٠٠٦.  

      
  :اإلجابة    

 أن يقـدم قائمـة      ٢٠٠٧قرر الفريق العامل املعين باالجتار بالبـشر وهتريـب البـشر يف عـام                 
وتقـوم  . عامة للتحقيقات األولية واإلجراءات اجلنائية فيما يتصل باالجتـار بالبـشر وتـرويج البغـاء              

ملقاطعات باإلبالغ عن هـذه اإلجـراءات طوعيـاً، ولـيس هنـاك أي سـند قـانوين لـشرط اإلبـالغ                      ا
وحتــتفظ . وتبقــى املعلومــات علــى القائمــة إىل حــني إصــدار حكــم مــن احملكمــة االبتدائيــة   . هــذا

املفوضــية املعنيــة باالجتــار بالبــشر وهتريــب البــشر التابعــة للــشرطة اجلنائيــة االحتاديــة هبــذه القائمــة   
حصول على نظـرة إمجاليـة عـن اإلجـراءات اجلاريـة للـشرطة ومطابقتـها مـع النـشاط التنـسيقي                      لل

وملا كانت هذه القائمة اإلمجالية ال تزال يف مرحلـة التجميـع، فـإن مجيـع اإلجـراءات                  . اخلاص هبا 
  .بشأن االجتار بالبشر ليست مسجلة فيها

 دعوى بشأن االجتار بالبـشر   ٢٥  ما ال يقل عن    ٢٠٠٨وطبقاً هلذه القائمة، أُقيم يف عام         
وأقامـت هـذه الـدعاوى      . بغرض االستغالل اجلنسي واالستغالل يف العمل أو أحيلت إىل احملاكم         
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والتحقيقـات بـشأن    . سلطات االدعاء اجلنائي يف املقاطعات والسلطات االحتادية يف حالة واحدة         
  .يسرااالجتار بالبشر لغرض االستغالل اجلنسي آخذة يف االزدياد يف سو

   من القانون اجلنائي١٨٢اإلدانات طبقاً للمادة اجلديدة     
 إىل تسجيل لإلدانات املتعلقة باالجتار بالبشر       ٢٠٠٧/٢٠٠٨تستند األرقام التالية للفترة       

املرسـوم    مـن  ١ مـن املـادة      ٣وترويج الدعارة حسبما أبلغ مكتب الشرطة االحتادي طبقاً للفقـرة           
). SR 312.2مرسـوم االتـصال،   (اإلدانــات الـيت متـت يف املقاطعـــات    املتعلق باإلبالغ عن أحكام 

وهذه األرقام مؤقتة، حيث يعين اختالف اإلجراءات يف املقاطعات وجود تأخري يف اإلبـالغ عـن             
 ٢٠٠٧اإلدانــات، وألســباب تقنيــة، مل يقــدم مكتــب اإلحــصاء االحتــادي أرقامــاً هنائيــة للــسنتني   

  .٢٠٠٨ و
ــرة    ــة اســتناداً إىل املــادة    ٨، صــدرت ٢٠٠٧/٢٠٠٨ويف الفت  مــن ١٨٢ إدانــات جنائي

 مـن   ١٩٦ استناداً إىل املـادة الـسابقة        ٢٠٠٧كما أُعلنت إدانات إضافية يف عام       . القانون اجلنائي 
وتتراوح األحكـام املفروضـة بـشأن االجتـار بالبـشر بـني الـسجن سـتة أشـهر إىل                    . القانون اجلنائي 

.  فرنـك  ٤٠٠٢ فرنـك و     ٩٠٠اوح الغرامـات املفروضـة بـني        وتتـر .  سنة مع إيقاف التنفيـذ     ٢,٥
وأقـصى مبلـغ مـدفوع      .  مـن القـانون اجلنـائي      ١٨٢ سـنة إىل املـادة       ٢,٥ويستند احلكم بالـسجن     

 ١٥ ٠٠٠ فرنـك وأعلـى تعـويض كـان حبـد أقـصى              ٢ ١٠٠للضحايا للتعويض عن الضرر كان      
  .فرنك

    
  :١٣السؤال   
 برنـامج العمـل ملناهـضة االجتـار بالبـشر الـذي             ُيرجى وصف النتائج اليت توصـل إليهـا           

 وحــدة التنــسيق السويــسرية ملناهــضة االجتــار باألشــخاص وهتريــب   ٢٠٠٣وضــعته عــام 
  .املهاجرين

      
  :اإلجابة    

فيما يلي مـوجز النتـائج الرئيـسية للتقريـر املرحلـي لوحـدة التنـسيق السويـسرية ملناهـضة                      
  :االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين
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  لتشريعا    
، دخــل حيــز النفــاذ يف سويــسرا بروتوكــول منــع   ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٦يف   -  

وقمع االجتار باألشخاص، ال سـيما النـساء واألطفـال واملعاقبـة عليـه، واملكمـل التفاقيـة                  
  .األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

ــوبر / تـــشرين األول١٩يف   -   ــز الن٢٠٠٦أكتـ ــول  ، دخـــل حيـ ــسرا الربوتوكـ ــاذ يف سويـ فـ
ــال واســتغالل        ــاء األطف ــال وبغ ــع األطف ــة ببي ــل املتعلق ــة حقــوق الطف ــاري التفاقي االختي

  .األطفال يف املواد اإلباحية
، وقَّعـــت سويـــسرا علـــى اتفاقيـــة جملـــس أوروبـــا بـــشأن ٢٠٠٨ســـبتمرب / أيلـــول٢٨يف   -  

  .يةوال تزال عملية التصديق جار. إجراءات مناهضة االجتار بالبشر
جتـرِّم املـادة    وال. مت حتسني الصكوك اليت يتوخاها القانون اجلنائي ملناهضة االجتار بالبشر        -  

 من القانون اجلنائي السويسري حالياً االجتار بالبشر ألغـراض االسـتغالل اجلنـسي              ١٨٢
. فحسب، بل جترِّم أيضاً االجتـار ألغـراض االسـتغالل يف العمـل أو إزالـة أحـد األعـضاء                

 حاليــاً االجتـار بالبــشر لتحقيــق مكاسـب ماليــة واالجتــار بالقـصَّر ضــمن الظــروف    ويعتـرب 
  .املزعجة هلذا العنصر من عناصر اجلرمية

 وأحكامه التنفيذيـة الـيت دخلـت حيـز     (LEtr, RS 142.20)بفضل قانون األجانب اجلديد   -  
البـشر أثنـاء    ، فإن إقامـة ضـحايا وشـهود االجتـار ب          ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١النفاذ يف   

 مـن   ٣٥؛ واملـادة    ٣٠املـادة   (مهلة التفكري واختاذ اإلجراءات القضائية، حيكمها القـانون         
ويتـوخى  ). ١٤٢/٢٠١املرسوم املتعلق بـالقبول واإلقامـة وممارسـة نـشاط جمـز؛ والقـرار         

  ).٦٠املادة (القانون أيضاً إمكانية تقدمي املساعدة مع العودة ومع إعادة اإلدماج 
 كــانون ١يح التــام لقــانون املعونــة املقدمــة للــضحايا، الــذي دخــل حيــز النفــاذ يف  والتنقــ  -  

، يفرض االشتراط على املقاطعات، عندما تقترح تقدمي املساعدة، أن          ٢٠٠٩يناير  /الثاين
تضع يف االعتبار االحتياجات احملددة ملختلف فئـات الـضحايا، ال سـيما ضـحايا االجتـار                 

  .لى تقدمي مساعدة متخصصة إىل الضحاياويشجع هذا اإلجراء ع. بالبشر
  يف جمال اإلجراءات اجلنائية    

حتسُّن التعاون يف عديد من اجملاالت بني سلطات االدعاء واهليئات واملنظمـات املـسؤولة                -  
، نظمـت تـسع مقاطعـات اجتماعـات مائـدة           ٢٠٠٧ففي هناية عـام     . عن محاية الضحايا  

 متكِّن الشرطة وسلطات العدالة والـسلطات       مستديرة أو آليات أخرى للتعاون املؤسسي     
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املسؤولة عن اهلجرة واملراكـز العامـة واخلاصـة لتقـدمي املـشورة للـضحايا مـن التعـاون يف                    
  .حماربة االجتار بالبشر

نتيجة هلذا التعاون املتزايـد، جتـري حماربـة االجتـار بالبـشر واجلـرائم املتـصلة بـه علـى حنـو                  -  
، تـضاعف  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ففـي عـامي    . ال يف املاضـي   أكثر فاعلية عما كان عليـه احلـ       

ثالث مرات متوسط عدد األشخاص احملكوم عليهم يف هذه اجلرائم باملقارنة مع األرقام             
  .٢٠٠٠السائدة يف السنوات القليلة األوىل بعد عام 

ــة     -   ــسات املعنيـ ــل املؤسـ ــة داخـ ــصة والتنفيذيـ ــراءات املتخصـ ــوير اإلجـ ــري تطـ ــذ . جيـ ومنـ
، عقــد معهــد الــشرطة السويــسري دورات بــشأن االجتــار بالبــشر  ٢٠٠٧أبريــل /نيــسان

وعلـى  . لقوات الشرطة وحرس احلدود والسلطات املسؤولة عن املسائل املتعلقة باهلجرة         
ومجيــع .  فريــق عامــل مــشترك بــني املقاطعــات٢٠٠٧مــستوى الــشرطة، أُنــشئ يف عــام 

. ة مـن منـاطق االتفـاق   املقاطعات ممثلة يف هذا الفريق الـذي يـضم ممـثلني مـن كـل منطقـ         
كمــا ترســل املقاطعــات الــيت ليــست عــضواً يف االتفــاق منــدوبني عنــها، وكــذلك يفعــل  
ــار     ــة باالجتـــار بالبـــشر وباالجتـ ــية املعنيـ مكتـــب الـــشرطة االحتـــادي الـــذي متثلـــه املفوضـ

والغــرض مـن الفريــق العامـل هــو تبـادل املعلومــات العمليـة وحتــسني تــدابري     . باملهـاجرين 
  .ر بالبشرمكافحة االجتا

  يف جمال محاية الضحايا    
يف الــسنوات األخــرية، اســتفاد مــن احلمايــة عديــد مــن ضــحايا االجتــار بالبــشر الــذين      -  

يعيشون يف سويسرا بصورة غري قانونية، وذلك يف شـكل مـنحهم حـق البقـاء يف فتـرة                   
، كـان   ٢٠٠٦  و ٢٠٠٥ويف عـامي    . التفكري يف العـودة أو فتـرة اإلجـراءات القانونيـة          

ــدابري، ال        ه ــذه الت ــن ه ــتفادت م ــيت اس ــذه احلــاالت ال ــن ه ــة م ــاك حنــو مائ ــيما يف  ن س
أمـا إمكانيـة البقـاء يف البلـد لفتـرة حمـدودة،             . املقاطعات اليت توجد فيها آليات للتعاون     

ــدعم االجتمــاعي والقــانوين وإعــداد املــساعدة علــى       فإهنــا جعلــت باإلمكــان تقــدمي ال
 احلاالت النـادرة، مت مـنح احلـق يف اإلقامـة الدائمـة              ويف عدد من  . العودة إىل بلد املنشأ   

  .يف سويسرا
واملقاطعــات، حيــصل حاليــاً عــدد متزايــد مــن ضــحايا االجتــار بالبــشر علــى مــساعدات    -  

، مركـــز االستـــشارات الوحيـــد يف سويـــسرا  FIZ Makasiمتخصـــصة مـــن مؤســـسة 
، قـدم املركـز   ٢٠٠٦ويف عـام  . املتخصص يف تقدمي الدعم لضحايا االجتار مـن النـساء      

 مــن ضــحايا االجتــار بالبــشر وهــو مخــسة أضــعاف العــدد يف عــام         ١٣٣الــدعم إىل 
٢٠٠٢.  
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  يف جمال الوقاية    
يستثمر االحتاد سنويا بني مليوينّ فرنك وثالثة ماليني فرنك يف وقاية ومحايـة الـضحايا                 -  

سويـسرا يف إطـار     وحملاربة االجتار بالبشر أولوية يف التدابري الدولية ل       . يف بلدان منشأهم  
  .املنظمات الدولية ويف جمال التعاون اإلمنائي

، اليت أطلقتها اجلمعية الـيت      “ ملناهضة االجتار بالنساء   ٢٠٠٨يورو  ”يف سويسرا، محلة      -  
، كانـت ترمـي     ٢٠٠٨حتمل نفس االسم قبل وأثناء بطولة كرة القدم األوروبيـة لعـام             

ودعـم االحتـاد املـشروع بتقـدمي      .  الوقايـة  إىل إجياد تأثري لـدى اجلمـاهري العامـة وحتـسني          
وقـدمت مقاطعـات خمتلفـة أيـضاً دعمـاً ماليـاً            .  فرنك ١٠٠ ٠٠٠منحة أولية مقدارها    

  .إىل تلك احلملة
وسويسرا مستعدة حالياً ملواجهة املشاكل النامجة عن االجتـار بالبـشر علـى حنـو أفـضل                   

 ملكافحـة االجتـار بالبــشر   ومكتـب التنـسيق  . عمـا كـان عليـه احلـال منـذ مخـس ســنوات مـضت       
ويتـألف هـذا املكتـب مـن اهليئـات       . وباملهاجرين هو املسؤول عن تنسيق التدابري يف هـذا اجملـال          

ــات          ــثلني للمنظم ــن مم ــاهرة وم ــك الظ ــن مكافحــة تل ــسؤولة ع ــات امل ــاد واملقاطع ــة لالحت التابع
  .اديوله دائرة دائمة يف مكتب الشرطة االحت. احلكومية واملنظمات غري احلكومية

    
  :١٤السؤال   
ُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة ملنــع اســتغالل األطفــال يف املطبوعــات       

 أن الفتيـات معّرضـات لـألذى بـشكل خـاص وعـن حـاالت              السـيما اإلباحية ومكافحتـه    
ــا بتهمــة       ــة الطــرف أو خارجه ــهم يف الدول ــذين جتــري حماكمت ــسريني ال ــواطنني السوي امل

  . يف اخلارج، وخباصة ضد األطفالارتكاب جرائم جنسية
      

  :اإلجابة    
ويلـي ذلـك اختيـار عـدد مـن التـدابري            . سريكز الفرع التايل أولياً على التـدابري التـشريعية          

األخــرى الرئيــسية الــسياسية والفعليــة مث مــوجز للمقترحــات الربملانيــة بــشأن موضــوع اســتغالل    
  .األطفال يف املطبوعات اإلباحية مبعناه األوسع

  التدابري القانونية    
ـــؤرخ     -   ـــادي املـــــــ ـــون االحتــــــــ ــشــريـــــن األول٥رأى القانــــــ ـــر / تـ  ٢٠٠١أكتوبـــــــ

)(AS 2002 408; BB1 2000 2943    ١٩٧ مكـرراً مـن املـادة    ٣ ضـرورة إضـافة الفقـرة 
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من قانون العقوبـات السويـسري الـيت تـنص علـى أنـه يعاقـب بالـسجن ملـدة تـصل إىل                       
ة واحــدة أو بالغرامــة كــل َمــن حيــوز أو يــشتري أو ميتلــك بنــوداً أو رســوماً بــاملعىن ســن

وثائق خطية إباحية، سـواء تـسجيالت صـوتية أو           (١٩٧ من املادة    ١الوارد يف الفقرة    
مرئية أو صوراً فوتوغرافية أو مواد أخرى من هذا النوع أو معارض لـصور إباحيـة أو                 

الـــيت تـــشمل أفعـــاالً جنـــسية مـــع األطفـــال أو ) فزيـــونالدعايـــة هلـــا يف اإلذاعـــة أو التل
  .احليوانات أو أفعاالً جنسية عنيفة

، صدَّقت سويسرا على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة         ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٩يف    -  
 فيما يتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء األطفـال     ٢٠٠٠مايو / أيار٢٥حقوق الطفل املؤرخة   

؟ ودخـل الربوتوكـول حيـز    (SR 0.107.2)عـات اإلباحيـة   واسـتغالل األطفـال يف املطبو  
  .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٩النفاذ يف سويسرا يف 

 مـن قـانون العقوبـات السويـسري، باإلضـافة إىل توسـيع              ١٨٢تتضمن املـادة اجلديـدة        -  
. نطاقها، أحكاماً أطول أجـالً يف حـاالت االجتـار باألطفـال واالجتـار ألغـراض جتاريـة                 

ى ذلك، مت توسيع نطاق املعيار اجلنائي ليشمل مرتكيب تلـك األفعـال ألول              وعالوة عل 
  .مرة؛ وتضم أيضاً مرحلة االستخدام األوىل كُجرم جنائي مت ارتكابه

 من القانون اجلنـائي توسـيع نطـاق تطبيـق أحكـام             ٥من املادة   ) أ (١مت مبوجب الفقرة      -  
ليتـسىن مقاضـاة اجلـرائم      )  اخلـارج  اجلرائم ضـد القـصَّر يف     (القانون اجلنائي السويسري    

 حتديداً اإليذاء اجلنسي لألطفـال، علـى حنـو أكـرب ممـا كـان عليـه                  -املرتكبة يف اخلارج    
ــائي     . الوضــع ســابقاً  ــانون اجلن ــة للق ــدابري األخــرى إجــراء تنقيحــات جزئي ــشمل الت وت

طفـال  السويسري لتمديد الفترة اليت تنقضي فيها املسؤولية عن اجلرائم اجلنائية ضد األ           
وإجـراء تنقـيح    . وما يتعلق بالطابع اجلنائي حليازة وامتالك صور للعنف وصـور إباحيـة           

 ميكِّـن مـن حتقيـق حتـسينات تتعلـق حتديـداً       (SR/RS 312.5)أيضاً لقانون دعم الـضحايا  
وجيري بذل جهود يف الربملان لتجـرمي اسـتخدام        . باألطفال يف جمال اإلجراءات اجلنائية    

كمــا يتـضمن ســّن قــانون بــشأن اعتمـاد اتفاقيــة الهــاي لعــام   . الرسـوم إباحيــة لألطفــ 
  . املعنية بالتبنِّي حتسينات عديدة يف جمال عمليات التبنِّي على الصعيد الدويل٢٠٠١

/  كـانون الثـاين  ١ الـساري املفعـول منـذ    (SR 312.5)طبقاً لقانون دعم الضحايا املنقح   -  
علـى سـبيل    (مـال جنائيـة خطـرية معينـة         ، جيوز حالياً لألطفـال ضـحايا أع       ٢٠٠٩يناير  

ــواد   ــال، امل ــائي  ١٨٩ و ١٨٨ و ١٨٧املث ــانون اجلن ــن الق ــاء حــىت ســّن   )  م ــدمي ادع تق
أمــا األنظمــة املتعلقــة باســتجواب األطفــال فقــد مت اإلبقــاء عليهــا دون أيــة   . عامــاً ٢٥

  .تغيريات
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  تدابري أخرى    
مـن أجـل    ”تيجية ُتـدعى     ورقـة اسـترا    ٢٠٠٨أغسطس  /اعتمد اجمللس االحتادي يف آب      -  

وتنادي هـذه االسـتراتيجية باختـاذ تـدابري         . “بشأن الشباب واألطفال  سويسرية  سياسة  
. خمتلفة يف جمال محاية الطفل وحقوق الطفل ووضع سياسـة بـشأن الـشباب واألطفـال             

ويرغب اجمللس االحتادي يف إجياد أساس قانوين واضح يتيح لالحتاد اسـتحداث أنـشطة           
خل وزيـادة الـوعي حبقـوق الطفـل وكـذلك منـع إسـاءة معاملـة األطفـال                   يف جمايلّ التـد   

لكــل مقاطعــة علــى حــدة الــسلطة املطلقــة يف جمــال : مالحظــة. والعنــف ضــد األطفــال
وفيما يتعلـق بالنـهوض بالـشباب، يقتـرح اجمللـس االحتـادي تنقيحـاً كليـاً           . محاية الطفل 

ص توسـيع نطاقهـا لتعمـل       للتشريعات االحتادية للنهوض بأنشطة الـشباب، وبوجـه خـا         
  ,يف بيئة مفتوحة

ميكن رؤية حتسني يف التنـسيق بـني الواليـات وإجـراءات التحقيقـات الدوليـة وكـذلك                    -  
هتريب البشر ومكافحـة اسـتغالل األطفـال يف         /عمليات الشرطة ملناهضة االجتار بالبشر    

يـة جتهيـز   وأُدخلـت حتـسينات يف عمل   . املواد اإلباحيـة ودعـم اجلهـود يف تلـك اجملـاالت           
امللفــات والتنــسيق بــني املقاطعــات وإجــراءات التــشغيل واســتخالص املعلومــات عنــد    
إنشاء وحديتّ تنسيق مستقلتني يف جمـاالت االجتـار بالبـشر أو هتريـب البـشر ومكافحـة                  
استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واليت قامـت الـشرطة اجلنائيـة االحتاديـة بتطويرمهـا       

والوحـدتان كليهمـا متـثالن سويـسرا يف         . ٢٠٠٧ ومنتـصف عـام      ٢٠٠٣يف هناية عـام     
ــة      ــة والــشرطة اجلنائي ــة الدولي ــة التابعــة للــشرطة اجلنائي ــة والدولي ــة الوطني األفرقــة العامل

  .األوروبية
ــة         -   ــوم اإلباحي ــة مبكافحــة الرس ــسيق املعني ــاً وحــدة التن ــشارك حالي ــة  (ت ــشرطة اجلنائي ال

. ن حــــاالت إيــــذاء األطفــــال يف اخلــــارجيف وضــــع إجــــراء لإلبــــالغ عــــ) االحتاديــــة
ــذ ــول   ومنـ ــن أيلـ ــع مـ ــبتمرب /التاسـ ــات   ٢٠٠٨سـ ــالغ مالحظـ ــان إبـ ــبح باإلمكـ ، أصـ
ســياحة اجلــنس الــيت تــضم قاصــرات وذلــك عــن طريــق تعبئــة منــوذج    االشــتباه يف عــن

ــق       ــراء التحقيـ ــدء يف إجـ ــصة البـ ــسلطات املختـ ــستطيع الـ ــت، وتـ ــى اإلنترنـ ــالغ علـ إبـ
)www.stop-childsextourism.ch .(          وهذا اإلجراء فريد يف العامل ومت تطـويره بالتعـاون

وهنــاك حــىت اآلن ســت حــاالت مت اإلبــالغ . مــع املؤســسة السويــسرية حلمايــة الطفــل
  .عنها وقامت مبعاجلتها وحدة التنسيق املعنية مبكافحة الرسوم اإلباحية

ــاين كــانون ١يف   -   ــاير /الث ــة ملكافحــة جــرائم     ٢٠٠٣ين ــسيق الوطني ــشئت وحــدة التن  أُن
ــصال  ــات      (KOBIK)االتـ ــشرطة يف املقاطعـ ــة والـ ــديري العدالـ ــؤمتر مـ ــالل مـ ــن خـ  مـ

http://www.stop-childsextourism.ch/�
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وتقوم الوحدة املـذكورة بواجبـات يف       . السويسرية واإلدارة االحتادية للشرطة والعدالة    
تكليفهـا ضـمن أمـور أخـرى        جمايلّ املعلومـات والتنـسيق يف جمـال جـرائم االتـصال ومت              

بتقدمي مسامهة هامة إىل احملاكمات اجلنائية املتعلقة باإليذاء اجلنـسي والرسـوم اإلباحيـة              
  .لألطفال وذلك من خالل البحث النشيط والرصد على اإلنترنت

لكي تكـون الوقايـة فعالـة، يلـزم أوالً وقبـل كـل شـيء توعيـة الوالـدين مبـسألة اإليـذاء                        -  
ــسياجلنــسي واالســتغال  ــة    . ل اجلن ــدورات التدريبي ــسياق ال ــذكر يف هــذا ال وجــدير بال

غـري أن مـساعدة الوالـدين    . للوالدين اليت ينظمها االحتاد السويـسري لتثقيـف الوالـدين       
ودعمهمــا يف القيــام بواجباهتمــا يــشكالن وســيلة ممتــازة للوقايــة وجيعــالن مــن املمكــن  

كمـا يلعـب دوراً   .  أو إيـذائهما منعهما من إمهال أطفاهلما أو استخدام العنـف ضـدمها      
حيوياً يف هذا الصدد التشاور القائم على الـشراكة وتنظـيم اُألسـرة والتثقيـف اجلنـسي                 
واملراكز االستشارية لُألمهات واألطفال وكذلك تلعب أمـاكن اللقـاءات دوراً حيويـاً             

  ).يف حاالت الرتاعات يف ممارسة حق الوالدين يف االتصال(يف هذا الصدد 
مي اجلمعيات الرياضية إىل إعطـاء إشـارة واضـحة إلدانـة االعتـداء اجلنـسي يف جمـال                   تر  -  

وتعاجل اللجنة األوليمبية السويسرية ومكتب الرياضة االحتادي هـذا         . األلعاب الرياضية 
املوضوع بتقدمي املعلومات والدعم العملي للـشباب واملـدربني واألشـخاص املـسؤولني            

  .داخل اجلمعيات ولآلباء أيضاً
للجنـة األوليمبيـة السويـسرية علـى اإلنترنـت معلومـات            “ اللعب النظيف ”يقدم موقع     -  

ومبادئ توجيهية ومشورة عمليـة وكـذلك قائمـة مـن اخلـدمات االستـشارية يف مجيـع                  
  .أحناء سويسرا

املعلومات عن سوء معاملة األطفال واستغالل األطفال جنـسياً وعـن حقـوق األطفـال                 -  
يع األطفــال مــن خالهلــا محايــة أنفــسهم مدرجــة يف األعمــال       والوســائل الــيت يــستط  

وبالتــايل تتعــاون مجعيــات محايــة الطفــل واجلماعــات  . التعليميــة ويف الــربامج املدرســية
ولــدى . الــصحية مــع املــدارس يف مناقــشة مــشكلة ســوء املعاملــة وســبل التغلــب عليهــا

وء املعاملـة أو  املدارس أيضاً عنـد الطلـب موظفـون حتـت تـصرفها ملواجهـة حـاالت سـ           
ميكنـهم مـساعدة    ) ممرضات يف املدارس بوجه خـاص     (موظفون طبيون، كقاعدة عامة     
كما اُتخـذت تـدابري وقائيـة يف عـدد مـن املقاطعـات              . األطفال الذين أُسيئت معاملتهم   

توزيــع نــشرات عمليــة، وعقــد اجتماعــات إعالميــة وإصــدار رســائل إخباريــة : تــشمل
ــة الطفــل  وتــدريب املدرســني والعمــال الــشب  ومت . اب وأولئــك العــاملني يف جمــال رعاي

. أو معارض متنقلـة لزيـارة املـدارس   /تنفيذ تدابري مشاهبة يف شكل أفالم ومسرحيات و    
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جـسدي  ”وعلى سبيل املثال، هناك املعرض التفاعلي جلمعيـة رفـاه الطفـل السويـسرية             
ن الـصف   الـذي يطـوف سويـسرا والـذي يتـيح لتالميـذ املـدارس االبتدائيـة مـ                 “ خيصين

انظــر أيــضاً  (الثــاين إىل الرابــع تقــدمي مهــاراهتم واســتراتيجياهتم للــدفاع عــن الــنفس        
  ).٤ و ٢السؤالني 

ــال ”  -   ــال  “٢٠٢٠ريـــاض األطفـ ــة األطفـ ــامج سويـــسرا الـــوطين حلمايـ ــام : ، برنـ يف عـ
ــة     ٢٠٠٧ ــة األطفــال بوضــع مفهــوم وطــين حلماي ــسرية حلماي ــة السوي ، كُلفــت اجلمعي
هوم هو تعزيـز التعـاون بـني خمتلـف الكيانـات اخلاصـة والعامـة               وهدف هذا املف  . الطفل

  .يف جمال محاية الطفل يف سويسرا
  املقترحات الربملانية احلالية    

تتناول خمتلـف املقترحـات الربملانيـة احلاليـة موضـوع اسـتغالل األطفـال يف املطبوعـات                    
 املــؤرخ [08.3609] فيــاال علــى ســبيل املثــال، االقتــراح الربملــاين املقــدم مــن دوريــس   (اإلباحيــة 

ــشرين األول ٢ ــوبر /ت ــادة اجلــ ” ٢٠٠٨أكت ــواد   زي ــال يف امل زاءات يف حــاالت اســتغالل األطف
 كـــانون ٢٠ املـــؤرخ [06.3884]واالقتـــراح الربملـــاين املقـــدم مـــن رولـــف شـــويغر . “اإلباحيـــة
، ومبـــادرة مقاطعـــة “علـــى اهلواتـــف احملمولـــةباحيـــة اإلصور للـــ ال”، ٢٠٠٦ديـــسمرب /األول
ــازل ــد - ب ــاين ٣٠ املؤرخــة [06.301s] الن ــاير / كــانون الث ــى   ”، ٢٠٠٦ين ــة عل ــة املعاقب إمكاني

زيـادة اجلـزاء    . استهالك وتوزيع الصور اإلباحية لألطفال وغريهـا مـن املـواد اإلباحيـة احملظـورة              
  .“]من قانون العقوبات) أ (١ مكرراً من املادة ٣الفقرة [القانوين 
لكـن  . سرا، ال تقتصر مناقشة إيذاء الطفل على عنوان الصور اإلباحية للطفل          ويف سوي   

: قائمة املقترحات اليت تتناول على حنو أكثر مشـوالً مـشكلة منـع اإليـذاء اجلنـسي قائمـة طويلـة                     
اقتراح سـوماروغا   ( من قانون العقوبات     ٦٧على سبيل املثال، امتداد احلظر املهين طبقاً للمادة         

ــوطين      ؛ امل)08.3373 ــة للمجلــس ال ــة التابع ــشؤون القانوني ــة ال ــة للجن ــادرة الربملاني  أو (08.448)ب
وينبغـي أيـضاً اإلشـارة إىل أن    . الرعاية اإللزامية بعد انقضاء فترة سجن مرتكيب اجلرائم اجلنسية       

وهنـاك يف الربملـان عـدد مـن       . “جرميـة الـشبكات   ”الصور اإلباحية للطفل هي قسم جزئي من        
/  شـباط ٢٧ويف . “جرميـة الـشبكات  ”علقة تتناول شكالً أو آخر مـن موضـوع        االقتراحات امل 

، أعلن اجمللس االحتادي موقفه بـشأن هـذه االقتراحـات ووضـع يف الوقـت نفـسه                  ٢٠٠٨فرباير  
  .استراتيجية ملكافحة جرائم اإلنترنت يف السنوات القادمة
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  :١٥السؤال   
ــادة اإل         ــل وإع ــادة التأهي ــرامج إع ــان ب ــساء   ُيرجــى بي ــسرا للن ــاج املوجــودة يف سوي دم

ــربامج املخصــصة للراغبــات يف       والفتيــات مــن ضــحايا االجتــار بالبــشر، مبــا فيهــا تلــك ال
كمـا يرجـى إعطـاء تفاصـيل عـن املـوارد املخصـصة للـربامج                . العزوف عن ممارسة البغـاء    

ق الـيت تــستهدف إعـادة تأهيــل ضـحايا االجتــار ليُعــدن إىل اجملتمـع، مبــا يف ذلـك عــن طريــ     
  .التدريب املهين، واملساعدة القانونية والرعاية الصحية احملاطة بالسرية

      
  :اإلجابة    

وحيصلن على االستشارة ويـتم     . لضحايا االجتار بالبشر احلق يف خدمات معونة الضحايا         
“ FIZ Makasi”انظـر  (وتوجد أيضاً خـدمات استـشارية متخصـصة    . إحلاقهن بدور إيواء النساء

  .وميكنهن أيضاً طلب احلصول على عالج طيب حماط بالسرية). ١٣يف السؤال 
وجيري حالياً بتعمُّق مناقـشة أفكـار ومـشاريع متنوعـة تتعلـق هبـذه املـسائل علـى خمتلـف                        
وعلى سبيل املثال، هناك مشروع جترييب ملكتـب منظمـة اهلجـرة الدوليـة يف سويـسرا                 . املستويات

  .“Rückkehrhilfe AuG”عنوان الذي لديه برنامج للمساعدة على العودة ب
وأدار املكتب االحتـادي للـهجرة لعـشر سـنوات برناجمـاً للمـساعدة علـى العـودة وإعـادة                      

وألول مــرة يقــدم القــانون  . اإلدمــاج مــن أجــل املغــادرة الطوعيــة لألشــخاص يف ســياق اللجــوء  
ألشـخاص  االحتادي اجلديد بشأن األجانب الوصـول إىل مـساعدة للعـودة جملموعـات معينـة مـن ا               

وجيري املكتب االحتادي للهجرة مشروعاً جتريبياً لألشخاص الذين يـستطيعون     . من فئة األجانب  
 مـن القـانون املـذكور       ٦٠مـن املـادة     ) ب (٢حالياً احلصول علـى مـساعدة للعـودة طبقـاً للفقـرة             

وايت ويستهدف هذا الربنامج أساساً ضحايا وشهود االجتار بالبشر وراقـصات املالهـي اللـ         . أعاله
ــة مــن  . يتعرضــن لالســتغالل يف سويــسرا   إىل ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١وتــستمر املرحلــة التجريبي

والغــرض مــن املــشاريع التجريبيــة دعــم األشــخاص الــذين يــستحقون    . ٢٠١٠مــارس /آذار ٣١
انظــــــر ). أو يف دولــــــة ثالثــــــة (العــــــودة الطوعيــــــة وإعــــــادة االنــــــدماج يف دولتــــــهم اُألم     

http://www.ch.iom.int/fileadmin/media/pdf/programme/counter_trafficking/allg_infos/Flye

r_Pilotprojekt_AuG-d_1_.pdf.  

http://www.ch.iom.int/fileadmin/media/pdf/programme/counter_trafficking/allg_infos/Flyer_Pilotprojekt_AuG-d_1_.pdf�
http://www.ch.iom.int/fileadmin/media/pdf/programme/counter_trafficking/allg_infos/Flyer_Pilotprojekt_AuG-d_1_.pdf�
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   والعامة وصنع القراراملشاركة يف احلياة السياسية  -  ٦    
  

  :١٦السؤال   
تكشف البيانات الواردة يف مرفق هذا التقرير بشأن متثيـل املـرأة يف الـسلك اخلـارجي             

ُيرجـى بيـان نتـائج التـدابري املتخـذة لزيـادة            . عن أن مشاركة املـرأة ال تـزال متدنيـة كـثرياً           
  .دولة الطرفوجود املرأة يف السلك الدبلوماسي، والوارد ذكرها يف تقرير ال

      
  :اإلجابة    

 من التقرير والتدابري الوارد وصفها لزيادة نسبة        ٢٠٢باإلضافة إىل املالحظات يف الفقرة        
االجتـاه املـشار إليـه يف    ) ٢٠٠٨ديـسمرب  /حـىت كـانون األول  (النساء، تؤكد النتائج احلديثة التالية    

  .التقرير
  التدابري    

نــساء املــستهدفة لتحقيــق هــدف زيــادة نــسبة   معلومــات إضــافية موجهــة بــشأن فئــة ال   -  
  .النساء يف عملية التوظيف

  . يف املائة يف توظيف الدبلوماسيات٥٠لتحقيق نسبة ) غري رمسي(هدف   -  
  .موظفة شؤون املساواة بني اجلنسني عضوة يف جلنة اختيار الدبلوماسيات  -  

  النتائج    
 الدبلوماسـي ات يف الـسلك     املعينـ النـساء املوظفـات     ، كانـت نـسبة      ٢٠٠٣منذ عام     -  

ــة ٥٠ ــة٥٠: ٢٠٠٨( يف املائـ ــساء يف  ).  يف املائـ ــة للنـ ــسبة الكليـ الـــسلك وظلـــت النـ
 يف  ١٨,٨: ٢٠٠٤ (٢٠٠٤ تتزايد ببطء، لكنها زادت بـاطراد منـذ عـام            الدبلوماسي

 يف املائـة مـن   ٢٣,٤: ٢٠٠٨ يف املائـة مـن النـساء؛        ٢١,٧: ٢٠٠٧املائة مـن النـساء؛      
  ).النساء

 يف املائـة مـن      ٤١,٤: ٢٠٠٤: تتزايد نسبة النساء أيـضاً بـاطراد      :  القنصلي كسلاليف    -  
).  يف املائــة مــن النــساء٤٥,٣: ٢٠٠٨ يف املائــة مــن النــساء، ٤٣,٧: ٢٠٠٧النــساء، 

حالياً يف النظـام    ( يف املائة من النساء      ٥٥ نسبة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨وتشمل حصيلة الفترة    
 يف املائـة   ٥٧ هـذا االجتـاه، حيـث أن         وينبغـي أن يزيـد    ). كدبلوماسيات حتـت التمـرين    

  . مقدمة من النساء٢٠٠٩من الطلبات لعملية االختيار لعام 
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وتسليماً بنظام املسار الوظيفي يف السلك الدبلوماسي والطـابع الرمسـي لفـرص الترقـي                  
على النحو الوارد يف تقرير الدولة الطرف، من العسري زيادة نـسبة النـساء يف هـذا املـستوى يف                    

وسيــستغرق األمــر بعــض الوقــت لكــي تــصبح الدبلوماســيات املعينــات يف  .  زمنيــة قــصريةفتــرة
الــسنوات األخــرية يف مناصــب مرموقــة أو البــديل أن يــتم وضــع نظــام للترقــي الــوظيفي يكــون  

واالحتمال األخري موضع مناقشة حالياً كجزء مـن صـياغة االسـتراتيجية اجلديـدة              . أكثر مرونة 
  .بني اجلنسنيلالحتاد بشأن املساواة 

وجتدر اإلشـارة هنـا إىل عـدد مـن التـدابري الـيت يـتم اختاذهـا حاليـاً للتخفيـف مـن هـذه                           
ومــن أجــل احلفــاظ علــى صــغار الدبلوماســيات يف وظــائفهن، جيــري بــصفة مــستمرة . املــشكلة

مناقشة املواءمة بني احلياة الوظيفية واحلياة اُألسرية، حسبما جرى، على سبيل املثـال، يف إطـار                
ويف هـذا الـسياق، ُوضـعت توصـيات ومت تـشكيل            . ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦مؤمتر السفراء يف عـامّي      

كمـا جتـدر اإلشـارة إىل مـشروع جيـري          . فريق عامـل رمسـي ُعهـد إليـه بتنفيـذ تلـك التوصـيات              
  .حالياً لدعم النشاط املهين لألشخاص املرافقني

  
  :١٧السؤال   
يئــة القــضائية علــى مــستوى كــل مــن ُيرجــى تقــدمي إحــصاءات عــن متثيــل املــرأة يف اهل    

  .االحتاد واملقاطعات
    

  :اإلجابة    
التوزيع التايل يبـيِّن الفـرق بـني القـضاة يف حمـاكم املقاطعـات والقـضاة يف احملكمـة العليـا                        

  .االحتادية السويسرية
  )٢٠٠٠(القضاء واملّدعون العامون حسب املناطق الرئيسية واملقاطعات     

عـدد القاضـيات واملـدعيات العموميـات حـسب املنـاطق الكـبرية          ملعرفة حملـة عامـة عـن          
واألرقـام  . واملقاطعات، انظـر اجلـدول األخـري التـايل املتـاح مـن مكتـب اإلحـصاءات االحتـادي                  

  . وتقدم صورة جيدة للحالة الراهنة٢٠٠٠مأخوذة من تعداد السكان االحتادي لعام 
  ٢٠٠٠املقاطعات، القضاء واملّدعون العامون حسب املناطق الرئيسية و

  النسبة املئوية للنساء  النساء  الرجال  اجملموع  

  ٣٠,٨  ٦٦٨  ١ ٥٠٣  ٢ ١٧١  سويسرا
  ٣٠,٥  ١٣٦  ٣١٠  ٤٤٦  إقليم حبرية جنيف

  ٣٣,١  ٨٢  ١٦٦  ٢٤٨  مقاطعة فود  
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  النسبة املئوية للنساء  النساء  الرجال  اجملموع  

  ١٥,٠  ٦  ٣٤  ٤٠  مقاطعة فايل  
  ٣٠,٤  ٤٨  ١١٠  ١٥٨  مقاطعة جنيف  

  ٢٤,٧  ٩٧  ٢٩٥  ٣٩٢  ميوالند
  ٢٣,٣  ٥٠  ١٦٥  ٢١٥  مقاطعة برن  
  ٢٧,٩  ١٩  ٤٩  ٦٨  مقاطعة فريبورغ  
  ٢٥,٥  ١٢  ٣٥  ٤٧  مقاطعة سولوزرن  
  ٢٤,٤  ١١  ٣٤  ٤٥  مقاطعة نوشاتل  
  ٢٩,٤  ٥  ١٢  ١٧  مقاطعة جورا  

  ٣٨,٢  ٨٦  ١٣٩  ٢٢٥  مشال غرب سويسرا
  ٤٠,٤  ٢٣  ٣٤  ٥٧  مقاطعة مدينة بازل  
  ٣٨,٧  ٢٤  ٣٨  ٦٢   الند-مقاطعة بازل   
  ٣٦,٨  ٣٩  ٦٧  ١٠٦  مقاطعة آرغو  

  ٣٣,٣  ١٩٩  ٣٩٩  ٥٩٨  زيورخ
  ٣٢,٧  ٩٠  ١٨٥  ٢٧٥  شرق سويسرا

  ٣٣,٣  ٣  ٦  ٩  مقاطعة غالروس  
  ٢٥,٩  ٧  ٢٠  ٢٧  مقاطعة سكافهاوزن  
  ٢٥,٠  ٢  ٦  ٨ ARمقاطعة أبرتل   
    -  -  - IRمقاطعة أبرتل   
  ٤١,٦  ٥٧  ٨٠  ١٣٧  مقاطعة سانت غالن  
  ١٠,٠  ٤  ٣٦  ٤٠  مقاطعة غروبوندن  
  ٣١,٥  ١٧  ٣٧  ٥٤  مقاطعة زورغاو  

  ٢٧,٣  ٥٠  ١٣٣  ١٨٣  وسط سويسرا
  ٢٧,٤  ٢٦  ٦٩  ٩٥  مقاطعة لوسرين  
  ٣٧,٥  ٣  ٥  ٨  مقاطعة أوري  
  ٢٤,١  ٧  ٢٢  ٢٩  مقاطعة شويز  
  ١٢,٥  ١  ٧  ٨  مقاطعة أوبوالدن  
  ١٤,٣  ١  ٦  ٧  مقاطعة نيدوالدن  
  ٣٣,٣  ١٢  ٢٤  ٣٦  مقاطعة زوغ  
  ١٩,٢  ١٠  ٤٢  ٥٢  تيسني

  
، 11 67، 713 032، مركز املعلومات، قـسم الـسكان واهلجـرة،    ٢٠٠٠حتادي لعام تعداد السكان اال    :املصدر

info.dem@bfs.admin.ch.  
    

mailto:info.dem@bfs.admin.ch�


CEDAW/C/CHE/Q/3/Add.1
 

32 09-33471 
 

  متثيل املرأة يف احملكمة العليا االحتادية السويسرية    
  :٢٠٠١حدثت التطورات التالية يف احملكمة العليا االحتادية منذ عام   

  املوظفات اإلداريات  كاتبات احملكمة  القاضيات  السنة

١٦,٧ (٥  ٢٠٠١(  ٣١) ٣٣,٣(  ٩٣) ٧١,٥(  
٢٠,٠ (٦  ٢٠٠٢(  ٣٣) ٣٥,٩(  ١٠٤) ٦٨,٤(  
٢٠,٠ (٦  ٢٠٠٣(  ٣٠) ٣٣,٠(  ١٠٤) ٦٦,٧(  
٢٣,٣ (٧  ٢٠٠٤(  ٢٦) ٢٨,٩(  ٩٣) ٦٦,٤(  
٢٣,٣ (٧  ٢٠٠٥(  ٢٥) ٢٧,٨(  ٩٧) ٦٤,٧(  
٢٣,٣ (٧  ٢٠٠٦(  ٣٠) ٣١,٩(  ٩٥) ٦٢,٩(  
٢٣,٧ (٩  )١(٢٠٠٧(  ٤٦) ٣٣,٨(  ١٢٨) ٦٥,٣(  
٢٣,٧ (٩  ٢٠٠٨(  ٤٩) ٣٥,٨(  ١٣٠) ٦٥,٣(  
  )٦٥,٦ (١٢٨  )٣٧,٣ (٥٠  )٢٦,٣ (١٠  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣١
        

  :١٨السؤال   
شار إليهـا يف تقريـر      ُيرجى بيان النتائج اليت متخـضت عنـها التـدابري اخلاصـة املؤقتـة املـ                   

وُيرجى تقـدمي معلومـات هبـذا الـشأن عـن االحتـاد وعـن             ). نظام احلصص (الدولة الطرف   
  .كل مقاطعة

        
  :اإلجابة    

وردت املعلومات املستكملة التالية من عدد مـن املقاطعـات عـن النـهوض باملـساواة بـني             
  :٢٠٠٨-٢٠٠١اجلنسني يف املقاطعات والتطورات احلالية يف الفترة 

  آرغو    
 يف  ٤٢,١ يف املائـة و      ٤٠ للنساء يف اإلدارة املركزيـة       ٢٠٠٥كانت النسبة املئوية عام       

  . يف املائة٢,١وميثل ذلك زيادة بنسبة . ٢٠٠٨املائة يف عام 
 يف املائــة يف ١٦,٧) ٢٣-١٧فئــات الراتــب (كانــت نــسبة املــرأة يف املناصــب الرفيعــة   

وهبطــت نــسبة املــرأة . ٢٠٠٨يف عــام ) يف املائــة ٢,٣(+ يف املائــة ١٩، وكانــت ٢٠٠٥عــام 
_________________ 

  .اندماج بني احملكمة العليا االحتادية السويسرية وحمكمة التأمني االحتادية: ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١  )١(  
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 ٢٠٠٨ يف املائــة يف عــــام ١٠,٩ إىل ٢٠٠٥ يف املائــة يف عــــام ١٥الوظــائف القياديــــة مــن  يف
 يف املائـة يف     ٧٥وبلغت نسبة الوظـائف الـيت تـشغلها النـساء لـبعض الوقـت               ).  يف املائة  ٢,٧-(

  .٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٧٣,٥ و ٢٠٠٥عام 
وكـان  . ٢٠٠٥ املعروف عـدد أيـام رعايـة الطفـل يف الـشهر الواحـد يف عـام                   ليس من   
ــرقم  ــساواة بــني     . ٢٠٠٨ يف عــام ٩٧ال ــذ امل ــدابري املتخــذة لتنفي ــة قائمــة بالت ووضــعت املقاطع
  .اجلنسني

  )املقاطعة واملدينة (برن    
كانـت  ) ال تـشمل مديريـة التعلـيم      (نسبة النساء يف مجيع مستويات التسلسل الـوظيفي           
  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٤٢,٨ وارتفعت إىل ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٣٨,٥

 يف املائـة    ١٧مـن   : كانت هناك أيضاً زيادة يف نسبة النساء يف مستويات اإلدارة العليـا             
  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ١٩,٣ إىل ٢٠٠١يف عام 

ت دائـرة   لـيس مـن بينـهم موظفـا       (ارتفعت نـسبة املـوظفني العـاملني جـزءاً مـن الوقـت                
. فيمـا يتعلـق بالنـساء    ) ٢٠٠٧( يف املائة    ٥٧,٦ يف املائة إىل     ٥٤,٢من  ) التعليم يف مجيع الرتب   

  . يف املائة١٥,٥ يف املائة إىل ١٢,٢ويف نفس الفترة ارتفعت نسبة الرجال من 
 ٢٠٠٠ يف املائـــة يف عـــام ٣٠,٨كانـــت نـــسبة النـــساء يف اإلدارة احملليـــة ملدينـــة بـــرن   

  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٣٨,٧وارتفعت إىل 
وارتفعـت هـذه   .  يف املائـة ١٦,٨، كانت نسبة النساء يف اإلدارة العليـا     ٢٠٠٢يف عام     

  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ١٨,١النسبة بدرجة طفيفة فحسب إىل 
 يف املائة من املوظفـات    ٦٠,٨ يف املائة من مجيع املوظفني و        ٧,١ كان   ٢٠٠٧يف عام     

 يف املائـة للمـوظفني   ١١,٧ هـي  ٢٠٠٧وكانت األرقام املماثلة لعام     . تيعملون جزءاً من الوق   
  . يف املائة للموظفات٦١,٨و 

 يف املائــة تقريبــاً، بينمــا ارتفــع ٦٠يف حالــة املــرأة، اســتقر متوســط النــسبة املئويــة عنــد    
  . يف املائة١١,٧ يف املائة إىل ٧,١يتعلق بالرجل من  فيما

ر، املعـروف فحـسب هـي األرقـام املـأخوذة مـن التحليـل               فيما يتعلق بالتباين يف األجـو       
وإمجــاالً، تكــسب املــرأة يف إدارة مدينــة بــرن يف ”:  يف إدارة املدينــة٢٠٠٦الــذي أُجــري عــام 

غـري القابـل للتفـسري      أما مقدار عـدم املـساواة يف األجـر          .  يف املائة أقل من الرجل     ٨,٦املتوسط  
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 يف املائـة مبـا يعـود بالـضرر علـى       ٢,٨ يـصل إىل     حسب نوع اجلنس أو التمييـز يف األجـر، فإنـه          
  .“املرأة

  مدينة بازل    
ــضاً      ــات أيــ ــسبة املوظفــ ــة؛ ٥٣,٩٧: ٢٠٠٤(زادت نــ  يف ٥٤,٧٤: ٢٠٠٧ يف املائــ

وكـان اإلمجـايل املؤقـت الـذي        . وزادت نسبة النساء يف الوظـائف العليـا بدرجـة طفيفـة           ). املائة
 يف ٠,٣٣(+ يف املائـــة ٢٣,٦٢ و ٢٠٠٤ يف املائـــة يف عـــام ٢٣,٢٨يـــشمل املستـــشفيات  ال

  .٢٠٠٧يف عام ) املائة
ــاملني جــزءاً مــن الوقــت بنحــو        ــوظفني الع ــة٥وزاد إمجــايل امل ــسبة  .  يف املائ وبلغــت ن

 يف املائــة ٧٤,١١ و ٢٠٠٤ يف املائــة يف عــام ٧١,٩١املوظفــات العــامالت جــزءاً مــن الوقــت 
  .٢٠٠٧يف عام )  يف املائة٢,٢(+

 ٢٠٠٤ يف املائــة يف عــام ٢٦,٨٩ني العــاملني جــزءاً مــن الوقــت وبلغــت نــسبة املــوظف  
  .٢٠٠٧يف عام )  يف املائة٣,٠٢(+ يف املائة ٢٩,٩١ و

ــة يف عــام ١,٥واخنفــض الفــرق يف متوســط األجــر بــني املــرأة والرجــل بنحــو        يف املائ
  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٨,٩٨- يف املائة ١٠,٥٤ و ٢٠٠٤

ــادة حتــسني املــساواة بــني اجلنــسني، مت إعــادة    ويف إطــار إضــفاء الطــابع املؤ    ســسي وزي
ــؤرخ          ــة امل ــة املقاطع ــرار حكوم ــن خــالل ق ــات م ــات املقاطع ــة حلكوم ــد األهــداف القائم تأكي

  .٢٠٠٨يوليه /متوز ١
  فريبورغ    

ُتجري مقاطعة فريبورغ دراسة عن املساواة يف األجر وعن توزيع الرجـال والنـساء يف                 
  .ليل يف هذا الشأن لكن النتائج ليست بعد جاهزة للنشروجار تقييم حت. مناصب اإلدارة

  رينسلو    
 يف إدارة مقاطعــة ٢٠٠٧ مــا مل ُيــذكر خــالف ذلــك، إىل عــام -تــشري األرقــام التاليــة   
  :لوسرين

  . من الرجال٥٩,٤ يف املائة من النساء و ٤٠,٦من هذه األرقام   
 يف املائـــة ٦ملائـــة للنـــساء و  يف ا٤نـــسبة التوزيـــع اجلنـــساين يف مناصـــب اإلدارة العليـــا    
.  يف املائـة للرجـال  ٢٤ يف املائـة للنـساء و   ٧ويف وظائف اإلدارة املتوسطة واألدىن تبلـغ     . للرجال

  ). يف املاشة٦٩الرقم املقابل للرجال ( يف املائة ٨٩ونسبة النساء بدون خط وظيفي 
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  :والتوزيع طبقاً للنسب املئوية للعاملني كما يلي  
  ). يف املائة من الرجال٨٢( يف املائة ١٠٠-٩٠من النساء يعملن بنسبة  يف املائة ٤١  
 يف املائـــة فقـــط مـــن ١٤( يف املائـــة ٨٩-٥٠ يف املائـــة مـــن النـــساء يعملـــن بنـــسبة  ٤١  

  ).الرجال
  ). يف املائة من الرجال٤( يف املائة ٤٩ - يف املائة من النساء يعملن بنسبة صفر ١٩  
  : على النحو التايل٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٧وزاد متوسط األجور من عام   
  . يف املائة١,٨٤ يف املائة والرجال ٢,٣١النساء   
 فرنــك ٢٠ ٠٠٠وأرقــام أجــور النــساء أدىن كــثرياً مــن تلــك املتعلقــة بالرجــال، تقريبــا      

  .فوقها  وما١٠، بينما الرجال يف فئات األجور ٨وغالبية النساء يف فئات األجور حىت . وأقل
  سانت غالني    

ــات املوظفــات أو علــى رأس     يف   ــاً يف عــداد فئ ــساء وحــدهن عملي  املاضــي، كانــت الن
ــسبة أقــل مــن     ــة١٠٠مــستوى األقــسام الــيت تعمــل بن ــاً فــإن بعــض الرجــال   .  يف املائ أمــا حالي

  .خيفضون نسبهم املئوية لرعاية أطفاهلم املولودين حديثاً
رية بنسبة مئوية قليلـة يبلـغ    يف السنوات األخالنساء يف وظائف اإلدارة العليا   وزاد عدد     

  ).تشمل هذه األرقام أيضاً املعلمات يف املدارس الثانوية( يف املائة ٢٩جمموعها حالياً 
  . بصورة كبرية لكنه ال يزال غري كاف وجيري زيادتهاتاحلضانوزاد عدد أماكن   

  فود    
 يف  ٧٤فـود   ، كان متوسط النسبة املئوية لنشاط املرأة يف إدارة مقاطعة           ٢٠٠٨يف عام     

ــت    ــا كان ــة، بينم ــة للرجــل ٩٤,٢املائ ــذه     .  يف املائ ــشمل ه ــك، ال ت ــذكر خــالف ذل ــا مل ُي وم
  .اإلحصاءات املوظفني يف مرحلة التدريب وموظفي التكايا ورعاة األبروشيات والقساوسة

  .وتبني األرقام أدناه أن نسبة النساء يف وظائف اإلدارة آخذة يف االزدياد على الدوام  
ــة ٢٦ الــيت تــشغلها املــرأة بلغــت نــسبة تتــراوح بــني    ٣٢-٢٤راتــب وفئــات ال    يف املائ

وعلى الـرغم مـن اسـتمرار زيـادة عـدد النـساء يف الوظـائف                . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٣٤,١ و
  .العليا، فإن احلالة ختتلف كثرياً طبقاً للرتبة واإلدارة اليت تعمل فيها املرأة
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 ٧٤,٦، و   ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام        ٧٨,٣رأة  وكان متوسط النسبة املئويـة لنـشاط املـ          
 يف املائـة يف عـام       ٩٤,٢أما فيمـا يتعلـق بالرجـال، فقـد بلغـت النـسبة              . ٢٠٠٨يف املائة يف عام     

  .٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٩٥,١، و والنساء ٢٠٠٥
 حاليـاً اجلـدول الـزمين الـسنوي       دوائـر  ١٠وبفضل جهود النـهوض بـاملرأة، يطبـق حنـو             

وهنــاك دوائــر أخــرى يف مرحلــة التنفيــذ أو يف مرحلــة  . سنوي لــساعات العمــلالتجميــع الــ أو
  .التفكري يف هذا الشأن

  )املقاطعة واملدينة(زيورخ     
ــاة اُألســرية         ــة واحلي ــاة املهني ــاً أفــضل بــني احلي حــدد اجمللــس احلكــومي للمقاطعــة توافق

  ).١٢اهلدف التشريعي  (٢٠١١ إىل ٢٠٠٧كهدف تشريعي للسنوات 
يـــع املـــوظفني يعملـــون بعـــض الوقـــت   يف املائـــة مـــن مج٥١، كـــان ٢٠٠١ ويف عـــام  

  .يف املائة طول الوقت ٤٩ و
 يف املائـة إىل     ٣، ارتفعت نسبة املوظفني العاملني جزءاً من الوقت من          ٢٠٠٧ويف عام     

 يف املائـة مـن الرجـال      ٢٥ يف املائة من النساء و       ٢٢، متت ترقية    ٢٠٠٧ويف عام   .  يف املائة  ٥٤
 يف املائـة    ٣١وكانـت النـسبة يف الفئـة املتوسـطة الثالثـة املوازيـة              . ة الدنيا الثالثة للمرتبات   يف الفئ 

 إىل ٢٠٠٠وتبني هذه األرقام حتسناً مقارنـة مـع الـسنوات مـن        .  يف املائة للنساء   ٣٠للرجال و   
ويف هذه السنوات األربع، مت ترقية عدد من الرجال أكـرب كـثرياً مـن النـساء يف مجيـع                    . ٢٠٠٤

  . يف املائة للنساء٨١ يف املائة للرجال مقابل ١١٤: فئات األجور
، قـرر جملـس مدينـة زيـورخ االنـضمام إىل امليثـاق األورويب للمـساواة                ٢٠٠٧ويف عام     

  .بني املرأة والرجل يف احلياة احمللية
مـن غـري املدرسـني واملـوظفني يف مرحلـة           (ومتت زيادة نسبة النساء يف وظـائف املدينـة            
  .٢٠٠٧ إىل عام ٢٠٠٢ يف املائة يف الفترة من عام ٥١ يف املائة إىل ٤٩,٥من ) بالتدري

 يف املائـة مـن      ٣٠ يف بلـوغ نـسبة       ١٩٩٤واهلدف الـذي وضـعه جملـس املدينـة يف عـام               
ــاجمللس          ــة ب ــة املتعلق ــه يف املقترحــات االنتخابي ــيتم الوصــول إلي ــة س كــل جــنس يف جلــان املدين

  ). يف املائة للرجل٦٧ يف املائة للمرأة و ٣٣ (٢٠١٠-٢٠٠٦التشريعي للفترة 
وجملس املدينة مصمم على املضّي قُدماً يف حتقيق املساواة يف األجر بـني الرجـل واملـرأة                 

 وباإلسـراع يف    ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١وذلك مـن خـالل تقـدمي نظـام لألجـور يف املدينـة حبلـول                 
  .التدابري اإلضافية املصاحبة هلذا النظام
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  :١٩السؤال   
ُيرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اختـذت أيـة تـدابري لزيـادة مـشاركة املـرأة                        

ــسائية      ــة الطــرف يــشري إىل مــشاركة ن ــر الدول ــسياسية، إذ أن مرفــق تقري يف األحــزاب ال
  .متدنية للغاية يف بعض األحزاب السياسية

      
  :اإلجابة    

باسـتثناء زيـادة الـوعي واملعلومـات يف     على املستوى االحتادي، مل ُتتخذ إجراءات رمسيـة     
، نشرت املستشارية االحتادية    ٢٠٠٣وقبل انتخابات اجمللس الوطين يف عام       . اإلعداد لالنتخابات 

جمموعة عامة من التعليمات االنتخابية اليت تشري إىل نقص متثيـل املـرأة يف الربملـان وأمهيـة التمثيـل                    
، أعلنت مستشارة االحتاد أيـضاً أهنـا        ٢٠٠٧ابات لعام   ويف كتّيب االنتخ  . السياسي املالئم للمرأة  

  .ترحب بانتخاب أكرب عدد من النساء
ــشريعية، قامـــــت املكاتـــــب       ــة والتـــ ــالس التنفيذيـــ ــات للمجـــ ــات املقاطعـــ ويف انتخابـــ
ــة ــساواة املعنيــــ ــة    باملــــ ــادة التوعيــــ ــالت لزيــــ ــة ومحــــ ــالت إعالميــــ ــورخ (حبمــــ ، ٢٠٠٧زيــــ

http://www.gleichstellung.zh.ch/internet/ji/ffg/de/schwerpunkte/politik.html وأجـــــــــــــرت ،
وعالوة على ذلـك، جـرى تـشجيع        ). /www.stagl.gr.ch(كذلك دراسات عن نقص متثيل املرأة       

ــسياسية    ــدخول اجمللــس الئ(النــساء علــى تــويل املــسؤولية ال ــدريب املــرأة علــى خــوض  (، )قــة ل ت
  ).االنتخابات، مقاطعة برن

  العمالة والفقر  -  ٧    
  

  :٢٠السؤال   
، ال تزال فئة النساء اللـوايت يـربني أطفـاهلن           )٣٨٧الفقرة  (طبقاً لتقرير الدولة الطرف         

ة ملكافحـة  ُيرجـى بيـان نتـائج التـدابري املتخـذ     . مبفردهن الفئة اليت متثل أعلـى معـدل للفقـر        
هذه املشكلة، وُيرجى تقدمي معلومـات مـستكملة عـن املبـادرة الـوارد وصـفها يف الفقـرة                  

  . من تقرير الدولة الطرف العتماد نظام إعانات لُألسر ذات الدخل املنخفض٣٩٠
      

http://www.gleichstellung.zh.ch/internet/ji/ffg/de/schwerpunkte/politik.html�
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  :اإلجابة    
يشمل أحد األهـداف الرئيـسية للـسياسة السويـسرية يف جمـال اُألسـرة دعـم اُألسـر ذات                      
املنخفض وحتسني املواءمة بني العمل واحلياة اُألسرية لكي يستطيع األفـراد كـسب قـوهتم               الدخل  

  .وجتنب الوقوع يف مصيدة الفقر
  .ويرد أدناه آخر التطورات يف هذا السياق  
ــول    ــاين ٣١حبل ــاير / كــانون الث ــر مــن  ٢٠٠٩ين ــشاء أكث ــد  ٢١ ٥٠٠، مت إن  مكــان جدي

نوات للنهوض بتطوير مراكز رعاية الطفل بدأ يف عام         لرعاية األطفال بفضل برنامج مدته مثان س      
 مكانــاً للرعايــة النهاريــة لألطفــال ذي طــابع ١١ ١٩٥ويف فتــرة ســت ســنوات، أُنــشئ . ٢٠٠٣
 أماكن شبه مدرسـية لرعايـة       ١٠ ٣٠٧باإلضافة إىل   ) دور حضانة، بيوت حضانة هنارية    (مجاعي  
هيكالً لتنسيق مراكـز الرعايـة النهاريـة، إمـا           ٨٥ويف الفترة نفسها، مت تقدمي الدعم إىل        . األطفال

لتدريب املنسقني أو املرافقني لألطفال أو من أجل مشاريع لتحـسني التنـسيق أو جـودة خـدمات          
 مكـان مبـا يعـادل    ٢٤ ٠٠٠وجيري حالياً جتهيز طلبـات اإلحلـاق، وسـيتم إنـشاء      . رعاية األطفال 
  .الطفل منذ انطالق الربنامج يف املائة تقريباً يف أماكن رعاية ٥٠زيادة بنسبة 

أكتوبر، أصبح باإلمكان تقدمي الدعم للمـشاريع التجريبيـة         / تشرين األول  ١واعتباراً من     
ويـتم يف إطـار هـذا النظـام تـوفري كفيـل       . من أجل األخذ بنظام الكفيل يف دور احلـضانة النهاريـة   

 مـن   ٢٠٠٩أبريـل   /يف نيـسان  لألطفال املودعني يف هياكل مجاعية لرعاية األطفال سيتم افتتاحهـا           
  .جانب مدينة لوسرين يف إطار واحد من املشاريع التجريبية األوىل

ووضعت جلنة برملانية على جدول األعمال اقتراحاً يدعو إىل توسيع نطاق هذا الربنامج               
ومـن املقـرر أن تبـدأ مناقـشة        . وأوصت احلكومـة االحتاديـة الربملـان باعتمـاد هـذا االقتـراح            . احملفز
  .انية بشأن تلك املسألة يف دورة الربيعبرمل

واالقتراح بإنشاء خدمات إضافية لُألسر الواقعة يف مصيدة الفقـر، علـى النحـو املـذكور                  
وخالفــاً لــذلك .  مــن تقريــر سويــسرا الثالــث ال يــزال قيــد الفحــص يف الربملــان   ٣٩٠يف الفقــرة 

  .تكن هناك أية تطورات جديدة منذ اعتماد التقرير مل
يتعلق بدعم حتمُّل جزء من تكلفة تربية األطفال، فـإن القـانون االحتـادي لبـدالت                وفيما    

، يضع بـدالت جديـدة حبـد أدىن    ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين ١اُألسرة، الذي دخل حيز النفاذ يف       
، ١٦ فرنـك سويـسري يف الـشهر لألطفـال مـن سـن صـفر إىل          ٢٠٠حـد أدىن    : لسويسرا ككـل  

، ســواء كــانوا حيــضرون إىل ٢٥ إىل ١٦ألطفــال مــن ســن  فرنــك سويــسري ل٢٥٠وحــد أدىن 
وينطبق القانون  . وللمقاطعات احلرية يف زيادة هذه البدالت     . املدرسة أو يلتحقون بتدريب مهين    
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على مجيع كسبة األجور وينبغي أن متنح البـدالت بالكامـل بـصرف النظـر عمـا إذا كـان العمـل                      
 مقاطعات معينة ختفض بدالت العمال الـذين        يف السابق كانت  (طول الوقت أو جلزء من الوقت       

ويـنص القـانون أيـضاً علـى أن األشـخاص غـري املـستخدمني بـأجور                 ). يعملون جزءاً مـن الوقـت     
وال ينطبـق   .  فرنـك سويـسري، يـستحقون بـدالت اُألسـرة          ٤١ ٠٤٠يتجـاوز دخلـهم      جمزية وال 

قاطعات ضـمن فئـة املـستحقني       حالياً هذا القانون على املوظفني ذاتياً، ومع ذلك رمبا تدرجهم امل          
وهناك قيد النظر اآلن مبادرة برملانية تدعو لتوسيع الشمول هبذه          )  مقاطعة ١٣تفعل ذلك حالياً    (

  .االستراتيجية
وفيما يتعلق باملشاكل املرتبطة بتزايد الفقر، طلب الربملان إىل احلكومة وضع استراتيجية               

شاركة العناصــر الفاعلــة الرئيــسية املعنيــة هبــذا  مبــ٢٠٠٩وطنيــة ملكافحــة الفقــر حبلــول هنايــة عــام 
االحتاد واملقاطعات  (وهذه االستراتيجية، اليت تشمل املستويات الثالثة للدولة السويسرية         . الشأن

، وكذلك الشركاء االجتماعيني، ترمـي إىل مكافحـة الفقـر مبزيـد مـن الفاعليـة سـواء             )والبلديات
وتأخذ االستراتيجية شكل خطة عمل     . ألخذ بتدابري جديدة  بتنفيذ التدابري القائمة أو من خالل ا      

ويستهدف واحد من تلك النقاط حتديـداً أُسـر الفقـراء العـاملني واُألسـر وحيـدة       . من ست نقاط  
واهلدف هو وضع تدابري ماليـة وهيكليـة علـى الـسواء مـن شـأهنا متكـني األسـر وحيـدة                      . الوالدين

طرح االسـتراتيجية يف مـؤمتر خـاص عـن الفقـر حيـث              وست. الوالدين من االندماج يف عامل العمل     
  .سيتم مناقشتها قبل التنفيذ

وعلى صـعيد الـضرائب، ختطـط احلكومـة إلجـراء إصـالح حيقـق حتـسناً سـريعاً يف حالـة                        
زيــادة يف االقتطاعــات املــسموح هبــا يف : والتــدابري املقترحــة كمــا يلــي. اُألســر الــيت لــديها أطفــال
ة فيما يتعلق باألطفال، وتقدمي اقتطاع ملرافقـة الطفـل مـن جانـب طـرف                الضريبة االحتادية املباشر  

وعالوة على ذلك، فإن الضريبة املفروضة على اُألسر وحيـدة الوالـدين واآلبـاء املنفـصلني                . ثالث
  .جيب أن تعكس قوة الكسب ألولئك املعنيني هبذا األمر

شروع، فإنـه ال ميكـن بعـد        وملا كانت هذه التطورات حديثة جداً وال تزال يف مرحلة امل            
  .قياس تأثريها
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  :٢١السؤال   
أن أجــور النــساء أقــل بكــثري مــن أجــور  ) ٢٧٢ و ١٣انظــر الفقرتــان (يبــيِّن التقريــر     

. ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ١٩,١الرجال؛ وأن الفرق يف األجور يف القطاع اخلـاص بلـغ            
حــد مــن الفــرق يف األجــور بــني  ُيرجــى تقــدمي إحــصاءات تــبني نتــائج التــدابري املتخــذة لل 

الرجال والنساء، يف القطاعني اخلاص والعام على السواء وتفسري سبب بقـاء هـذا الفـرق                
وُيرجى أيضاً بيان أية تدابري مت اختاذها لزيـادة عـدد النـساء يف املناصـب          . يف القطاع العام  

  .القيادية يف القطاع اخلاص
      

  :اإلجابة    
لــدعم للمــشاريع الــيت تنــهض باملــساواة بــني اجلنــسني يف  يف حماولــة لكــسب مزيــد مــن ا   

ــاين١القطــاع اخلــاص، يقــدم االحتــاد أيــضاً منــذ    ــاير / كــانون الث ــاً ملــشاريع  ٢٠٠٩ين  دعمــاً مالي
 للقضاء على ممارسات    “احلوار بشأن املساواة يف األجور    ”وانطلق مشروع   . الشركات التجارية 

أما روابط العاملني وأصحاب العمل فقد وحَّـدت       . اصاألجور اليت متيز ضد املرأة يف القطاع اخل       
 املكتب االحتادي للمـساواة بـني اجلنـسني، وأمانـة الدولـة      -جهودها مع املكاتب االحتادية املعنية     

 لــدعم جهــود الــشركات ومجيــع    -للــشؤون االقتــصادية، واملكتــب االحتــادي املعــين بالعدالــة      
 وعنــد االقتــضاء اختــاذ خطــوات للقــضاء علــى القطاعــات االقتــصادية ملراجعــة سياســات األجــور

، أن يـستغرق مخـس      ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢ومن املتوقـع هلـذا املـشروع، الـذي أُطلـق يف             . التمييز
وميكن احلصول على مزيـد مـن املعلومـات عـن احلـوار بـشأن       . سنوات، سيتم بعدها إجراء تقييم   
  .www.lohngleichheitsdialog.ch: املساواة يف األجور على املوقع

، باإلضـافة إىل املعلومـات الـواردة يف التقريـر،           القطـاع العـام   وفيما يتعلق بالتطورات يف       
التحليـل املقـارن ألجـور النـساء        ”اليت ال تزال صـاحلة، للحـصول علـى معلومـات إضـافية، انظـر                

ويـستند هـذا    . “٢٠٠٦ إىل عام    ١٩٩٨ل األجور من عام     والرجال استناداً إىل إحصاءات هياك    
التحليل إىل حبـث أجرتـه جامعـة بـرن ومركـز دراسـات العمـل والـسياسات االجتماعيـة يف عـام                       

التقريـر اخلتـامي لـصاحل مكتـب     (، كجزء مـن تقيـيم فاعليـة قـانون املـساواة بـني اجلنـسني          ٢٠٠٨
  .www.bfs.admin.ch اجلنسني، انظر اإلحصاءات االحتادي واملكتب االحتادي للمساواة بني

وطبقــاً هلــذه الدراســة، يرجــع التبــاين يف األجــور يف القطــاع العــام وكــذلك يف القطــاع     
 يف املائــة مــن تبــاين ٨٠وبرجــع حنــو . اخلــاص إىل حــد مــا إىل الفــروق يف هياكــل أمــاكن العمــل

الحتادي إىل عوامل موضوعية كالـسمات ذات الـصلة بـالفرد أو مكـان           األجور يف القطاع العام ا    

http://www.lohngleichheitsdialog.ch/�
http://www.bfs.admin.ch/�
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 يف ٢٠وترجـع نـسبة الــ    . العمل، وجمال النشاط، واملنطقة وغريها من العوامـل الـيت حتـدد األجـر           
وبالتايل بلغ الفرق الناتج عن التمييز يف األجر يف القطاع العام االحتـادي             . املائة املتبقية إىل التمييز   

ومل يـتم بعـد إجـراء أي        ).  يف املائـة يف القطـاع اخلـاص        ٩مقابـل    (٢٠٠٦ائة يف عام     يف امل  ٣حنو  
  .حتليل متعمق يف القطاع العام يف التابع للمقاطعات والسلطات احمللية

، يلزم أن يتـضمن التقريـر التغـيريات أو    ٢٠٠٦-١٩٩٨واستناداً إىل هذا التحليل للفترة    
  :اإلضافات التالية

  . يف املائة٩ أن التمييز يشكل حنو ٢٠٠٦ني اإلحصاءات حىت عام تب: ٢٧٣الفقرة   -  
أُجــري ألول مــرة استقــصاء للقطــاع العــام التــابع للــسلطات احملليــة يف عــام : ١٥الفقــرة   -  

٢٠٠٦.  
ومـن جهـة    . أقل بدرجة طفيفة عنه يف القطاع العـام االحتـادي         )  يف املائة  ٩-(الفرق هنا     

  .متعادل مع القطاع اخلاص)  يف املائة١٨,٨-(ات، الفرق أخرى يف القطاع العام يف املقاطع
  :والتحليل متاح على املوقع  

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/

nach_geschlecht.Document.112211.pdf.  
وكصاحب عمل، ُتويل اإلدارة االحتادية أولوية عليا ملبدأ املـساواة يف األجـر فيمـا يتعلـق                   

ومـن مث يـتم     . بالعمل املتعادل القيمة، وهو يف الواقع حجر الزاويـة يف سياسـة األجـور يف االحتـاد                
 األجر يف اإلدارة االحتادية لضمان عدم وجود أي متييز، مباشر أو غري مباشر، مـن             تصميم هيكل 

غري أنه مل يتم حالياً حتديداً إجراء دراسة عن موضوع التمييز يف األجـر بـني النـساء                  . حيث املبدأ 
ومع ذلك، يتم تشجيع خمتلف الوحدات اإلداريـة علـى اختبـار            . والرجال داخل اإلدارة االحتادية   

ــس ــب     امل ــامج لوغي ــسني مبــساعدة برن ــر بــني اجلن ــذي مت   . (logib)اواة يف األج ــامج ال ــذا الربن وه
اســتحداثه لــصاحل املكتــب االحتــادي للمــساواة بــني اجلنــسني، يــستند إىل أســلوب الختبــار مــدى 

وحبلول بداية عـام    . مراعاة مبدأ املساواة يف األجر بني النساء والرجال يف األسواق العامة لالحتاد           
ــب   ٢٠٠٩ ــار لوغيـ ــذ اختبـ ــل تنفيـ ــة   (logib)، مت بالفعـ ــب االحتاديـ ــف اإلدارات واملكاتـ  يف خمتلـ

ولـدعم  ). الشؤون االقتصادية؛ النقل؛ الطاقة واالتصاالت؛ الشؤون اخلارجية؛ الشؤون الداخلية  (
إدارة الوحــدات اإلداريــة، أعــدَّ مكتــب شــؤون األفــراد االحتــادي، مبــساعدة خــرباء مــن مكتــب    

ومـن املقـرر إصـدار      . (logib)اجلنسني االحتـادي، كتيبـاً ملـستخدمي برنـامج لوغيـب            املساواة بني   
  .٢٠٠٩مارس /هذا الكتيب يف شكل إلكتروين يف آذار

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/nach_geschlecht.Document.112211.pdf�
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/nach_geschlecht.Document.112211.pdf�
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  :٢٢السؤال   
انظـر الفقـرة    (يشري التقريـر إىل أن معـدل البطالـة بـني النـساء أعلـى منـه بـني الرجـال                          

ُيرجــى بيــان التــدابري . مــن الوقــتوأن مثــة نــسبة أعلــى مــن النــساء يعملــن جلــزء   ) ٢٧١
احملددة املتخذة ملكافحة هذه الظاهرة لـضمان حـصول املـرأة علـى وظـائف دائمـة بـدوام                   

  .كامل
      

  :اإلجابة    
  عام    

ــة يف           ــور البطال ــة لتط ــرق املختلف ــم الط ــر ولفه ــواردة يف التقري ــات ال ــتكماالً للمعلوم اس
  .بطالة اجلزئية واهليكلية والدوريةصفوف النساء والرجال، من املفيد التمييز بني ال

نتيجة احلد األدىن مـن الوقـت الـالزم للعثـور علـى عمـل بعـد فتـرة مـن             (فالبطالة اجلزئية     
أعلى بـني النـساء اللـوايت ميكـن ألسـباب أُسـرية أن       ) البطالة أو بعد فقدان العمل على غري املتوقع   

لرجال ويسعني يف وقت الحـق لـدخول   متلن إىل االنسحاب من العمل على حنو أكثر تواتراً من ا       
  .سوق العمل من جديد

بــسبب أوجــه التعــارض بــني املهــارات املتاحــة وتلــك  (وعلــى مــستوى البطالــة اهليكليــة    
يبدو أن اخلطر أيضاً أكرب يف صفوف النساء عنـه بـني            ) املطلوبة أو عدم احلراك اجلغرايف للعاطلني     

 بكثري، وعقب فترة من البطالة، ألسباب أُسرية، جتـد          ويف املتوسط، فإن املرأة أقل تأهالً     . الرجال
أحياناً صعوبة يف إقناع أصحاب العمل احملتملني مبهاراهتا، وهي مرتبطة غالباً باملنطقة الـيت يعمـل                 

  .فيها شريكها
ــذا            ــن هـ ــاة مـ ــاالً للمعانـ ــر احتمـ ــال أكثـ ــإن الرجـ ــة، فـ ــة الدوريـ ــق بالبطالـ ــا يتعلـ وفيمـ
ــوع ــر  مــن الن ــة يف فت ــواع البطال ــوة يف    أن ــدي بق ــسبب وجــودهم التقلي ــصادي ب ات الركــود االقت

ــاع ــانوي  القطـ ــشييد (الثـ ــصناعة والتـ ــساد    ). الـ ــأثراً بالكـ ــر تـ ــانوي أكثـ ــاع الثـ ــع أن القطـ والواقـ
انظــــــــر مكتــــــــب اإلحــــــــصاءات االحتــــــــادي (مــــــــن قطــــــــاع اخلــــــــدمات  االقتــــــــصادي

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.Document.111095.pdf.(  
وللحد مـن التباينـات يف البطالـة ونقـص التوظيـف بـني النـساء والرجـال، يلـزم أن تزيـد                         

تقـضي النـساء يف سـن       و. سويسرا مـن حتـسني القـدرة علـى التوفيـق بـني العمـل واحليـاة اُألسـرية                  
مــا يقــارب ضــعف الوقــت الــذي يكرســه )  للرجــل٦٤-١٥ للمــرأة و ٦٣-١٥(ممارســة العمــل 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.Document.111095.pdf�
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 سـاعة، انظـر   ١٨ سـاعة يف املتوسـط أسـبوعياً مقابـل           ٣٢مبعـدل   (الرجل للعمل املرتيل واُألسري     
  ).٢٧٨الفقرة 

  التوفيق بني العمل واحلياة اُألسرية    
بذولة الستحداث تـدابري جتعـل مـن األيـسر التوفيـق      يف سويسرا، متضي ببطء اجلهود امل       

ــاة اُألســرية   ــة يف هــذين اجملــالني عــدداً مــن     . بــني العمــل واحلي ــذ األهــداف الوطني ويواجــه تنفي
  :العقبات املتشابكة، من بينها العقبات الثالث الرئيسية التالية

  ت؛نقص الترابط بني املسؤوليات على مستوى االحتاد وعلى مستوى املقاطعا  -  
  نقص املعلومات ووجود حتيزات؛  -  
  .مشكلة املوارد املالية  -  

  اإلجراءات على املستوى االحتادي    
املستوى االحتـادي مـن بـني مـستويات احلكومـة الـثالث الـذي لديـه سـلطات حمـدودة                     

وتركـز احلكومـة    . للغاية عندما يتعلق األمر باجلهود املبذولة للتوفيق بني العمل واحلياة اُألسـرية           
  :االحتادية حالياً جهودها يف أربعة جماالت رئيسية

  ).٣١٢ و ١٥٣الفقرتان (املعلومات والتوعية واملشورة   - ١
  اإلعانات املالية استناداً إىل قانون املساواة؛  -  
اجلهود اليت تبذهلا إدارة الشؤون االقتصادية االحتادية وبالتحديد أمانة الدولـة للـشؤون               -  

  .ملعلومات وزيادة الوعياالقتصادية لتقدمي ا
 التـوازن  –منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي، األطفـال والرؤسـاء        ‘١’  

  بني العمل واحلياة اُألسرية؛
مقــدار الــدخل اإلضــايف الــذي ُيتــرك ُألســرة معيــشية؟ دراســة متاحــة باألملانيــة   ‘٢’  

  فقط؛
  هتا املواتية لُألسرة؛ مزايا شركة ما وسياسا-دراسة عن حتليل تكاليف   ‘٣’  
، تــدابري “العمــل واُألســرة”كتيــب عــن مؤســسات صــغرية إىل كــبرية احلجــم     ‘٤’  

  تستهدف التوفيق بني العمل واحلياة اُألسرية؛
، بينت إدارة الشؤون االقتـصادية   “التوفيق بني العمل واحلياة اُألسرية    ”يف جمال     ‘٥’  

ومـن املقـرر إطـالق    . مـل  الـسبيل بـصفتها صـاحبة ع   ٢٠٠٧االحتادية منـذ عـام    
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يف ربيـع عـام     “ التوفيـق بـني العمـل واحليـاة اُألسـرية         ”موقع على اإلنترنت عـن      
وسيقدم هذا املوقع، الذي سيجري استكماله بانتظام، معلومـات عـن           . ٢٠٠٩

ومـن خـالل طـرح التـدابري        . التدابري اليت تتخـذها املقاطعـات والـسلطات احملليـة         
جمملة، هتدف هذه الوسيلة إىل املسامهة يف نقـل         القائمة بطريقة عملية وسريعة و    

والقصد من هذا احملفل أن يكون خدمة يقـدمها االحتـاد إىل            . األفكار واخلربات 
  .املقاطعات والبلديات وإىل األطراف األخرى املعنية أيضاً

  ).٣٦انظر الفقرة (رعاية الطفل خارج نطاق اُألسرة   - ٢
   احتادي للمعونة املالية؛برنامج حتفيز: هياكل رعاية الطفل  -  
  .إجياد فرص جديدة للتدريب: موظفون لرعاية الطفل  -  
  ).٣٢١ و ٣٧انظر الفقرتني (إدخاهلا على املستوى االحتادي : إجازة اُألمومة  - ٣
انظــر (ضــريبة األزواج واُألســرة (إعــداد إصــالح للــضريبة االحتاديــة املباشــرة : الــضرائب  - ٤

  ).٣٢٧الفقرة 
ة االحتادية كصاحبة عمل ساعات العمـل املرنـة والعمـل جـزءاً مـن الوقـت                تشجع اإلدار   

ويف . لتجعل من األيسر التوفيـق بـني العمـل واحليـاة اخلاصـة، دون اإلخـالل باحتياجـات اخلدمـة                
 يف املائـة فقـط      ٩,٤ يف املائة من النساء تعملن جلزء من الوقـت مقابـل             ٤٩,٧، كان   ٢٠٠٨عام  

والنـساء أوالً وقبـل كـل       ).  يف املائة من العمل جلزء من الوقت       ٩٠أقل من   : تعريف(من الرجال   
غـري أن هنـاك زيـادة     . شيء يف فئات األجر األدىن اللوايت يعتمدن علـى العمـل جـزءاً مـن الوقـت                

طفيفة يف العمل جلزء من الوقـت يف مجيـع فئـات األجـر وفيمـا يتعلـق بكـال اجلنـسني، مـع أعلـى                          
والعمــل جــزءاً مــن الوقــت وســيلة كفــؤة  . توســطة إىل العليــاالزيــادات يف فئــات الرواتــب مــن امل

لــإلدارة االحتاديــة لتجعــل منــها جهــة أكثــر جاذبيــة ولتحقيــق أكــرب قــدر مــن الــوالء يف صــفوف   
غـري أن األمـر متـروك لكـل إدارة          . املوظفني ومن مث جيري تشجيع مثـل هـذا العمـل هلـذا الـسبب              

وبوجه خاص، تدعم إدارة الـشؤون االقتـصادية        . توُشعبة لتقرير الوظائف احملددة جلزء من الوق      
 يف ١٠٠ إىل ٨٠(ممارســة العمــل جلــزء مــن الوقــت مــن خــالل اإلعــالن عــن الوظــائف الــشاغرة 

  ).املائة
وجدير بالذكر أيضاً تقدمي إجازة والدية ملدة أسـبوع إىل مـوظفي االحتـاد والـيت دخلـت                    

اً دراسة مشروع لتحـسني املـساعدة املاليـة         وجتري أيض . ٢٠٠٨يناير  /حيز النفاذ يف كانون الثاين    
ومن املقرر االنتـهاء مـن هـذه الدراسـة يف وقـت مـا يف عـام                  . لتربية الطفل املتاحة ملوظفي االحتاد    

٢٠٠٩.  
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  :٢٣السؤال   
ُيرجى تقدمي معلومات عن تنفيذ املشاريع الرامية إىل إدماج املعـوقني يف احليـاة املهنيـة                

  .اوالنتائج اليت متخضت عنه
      

  :اإلجابة    
، ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١٩اهلدف الرئيسي للتعديل اخلامس للقانون االحتـادي املـؤرخ            

، هــو ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين١بــشأن التــأمني ضــد االعــتالل والــذي دخــل حيــز النفــاذ يف   
 قـدمها   ومن بـني التـدابري اجلديـدة الـيت        . املساعدة على بقاء املؤمَّن عليهم يف سوق العمل العادي        

  :هذا القانون جتدر اإلشارة بوجه خاص إىل ما يلي
يومـاً علـى     ٣٠إدخال نظام إنذار مبكر لغرض التنبؤ بعجز األشـخاص عـن العمـل ملـدة                  -  

األقل دون انقطاع أو الذين، ألسباب صحية، تغيبوا تكراراً عـن العمـل لفتـرات قـصرية                 
هم لتقريـر مـا إذا كـان يلـزم اختـاذ            ويتم فحص احلالة الشخصية للمـؤمَّن علـي       . أثناء العام 

  تدابري للتدخل مبكراً أم ال؛
تدابري التدخل يف مرحلة مبكـرة دون أي حتقيـق مـسبق، ومـن بينـها تكييـف اشـتراطات               -  

ــل         ــادة التأهيـ ــين وإعـ ــه املهـ ــل، والتوجيـ ــة العمـ ــدورات التدريبيـــة، ومكانـ ــل، والـ العمـ
 األشـخاص العـاجزين يف مكـان         املهين، واليت جيب أن تـساعد علـى إبقـاء          - االجتماعي

. العمل أو التمكني من إعادة تأهيلهم لعمل جديـد يف نفـس الـشركة أو يف مكـان آخـر                   
وإذا عجزت هذه التـدابري عـن حتقيـق هـذه األهـداف ووجـود خطـر عجـز مـستمر عـن                       
العمل، جيـري بـذل جهـود لفحـص مـسألة مـا إذا كـان مت الوفـاء بـشروط مـنح التـدابري                         

  تأهيل مبوجب أحكام القانون أم ال؛العادية إلعادة ال
نظام اإلنـذار املبكـر والتـدخل مـصمَّم خصيـصاً لألشـخاص الـذين يعـانون مـن حـاالت                       -  

وملا كان هناك نسبياً مزيد من النساء اللوايت تعانني من هذه احلاالت، فإن املـرأة   . نفسية
ق اإلنـذار  ، مت يف سـيا ٢٠٠٨ويف غضون عـام  . ستكون أول من يستفيد من هذا النظام    

 حالة، يف   ١٠ ٨٠٠املبكر إخطار سلطات التأمني ضد العجز عن حاالت بلغ جمموعها           
  معظمها إما عن طريق أصحاب العمل أو بواسطة األشخاص أنفسهم؛

اُتخذت تدابري جديـدة إلعـادة اإلدمـاج متهـد الطريـق إلعـادة التأهيـل املهـين ومت توسـيع                      -  
تــدابري الــيت تنطبــق علــى الــشركات، اعُتمــدت هــذه ويف حالــة ال. نطــاق التــدابري القائمــة

التدابري وجرى تنفيذها بالتعاون الوثيـق مـع أصـحاب العمـل، وتـستطيع هيئـات التـأمني                  
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ضد العجز أن تـدفع لـصاحب العمـل بـدل انـضمام للعمـل يف احلـاالت الـيت يبقـى فيهـا                        
  .العامل مع الشركة يف سياق هذه التدابري

ذكورة أعاله يف إطار التـأمني ضـد العجـز، يـدعم االحتـاد أيـضاً                وباإلضافة إىل التدابري امل     
مشاريع لتحسني اإلدمـاج املهـين لألشـخاص ذوي اإلعاقـات يف إطـار القـانون االحتـادي املـؤرخ                    

  . بشأن القضاء على التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقات٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٣
 اليت تظهر كيـف تـستطيع عمليـات التكيـف           ويف هذا السياق، ُتعطى األولوية للمشاريع       

وجيـب يف   . مع بيئة العمل أن تساعد على حتقيق فرص عمل متكافئة لألشخاص ذوي اإلعاقـات             
واجلـدير بالـذكر بوجـه خـاص يف هـذا           . هذا الـصدد إيـالء اهتمـام خـاص حلالـة النـساء املعاقـات              

ليم وتدريب الفتيات والنـساء     السياق مشروع يرمي لبيان كيفية مكافحة العوائق اجلنسانية يف تع         
وشـأن معظـم   . ذوات اإلعاقة والذي مت استحداثه وتنفيـذه علـى يـد النـساء املعنيـات هبـذا الـشأن         

مشاريع النهوض باإلدماج املهين املدعومة يف إطـار القـانون االحتـادي للقـضاء علـى التمييـز ضـد                     
  .األشخاص ذوي اإلعاقات، ال يزال هذا املشروع بانتظار استكماله

  الصحة  -  ٨    
  

  :٢٤السؤال   
أن الرعاية يف جمال الصحة اإلجنابيـة واجلنـسية الـيت           ) ٣٧٢انظر الفقرة   (يذكر التقرير       

حتصل عليها النـساء املهـاجرات ليـست جبـودة الرعايـة املتاحـة للنـساء السويـسريات وأن                   
ولة الطـرف   ُيرجى وصف أية خطوات اختذهتا الد     . التنسيق والتوعية اإلقليمية غري كافيني    

  .ملكافحة ذلك التمييز ضد النساء املهاجرات
      

  :اإلجابة    
ــة الــصحية         ــدابري ملموســة لــضمان جــودة العــالج فيمــا يتعلــق بالرعاي ــسرا ت تتخــذ سوي

وهـذه  . ولتحسني الوصول إىل الرعاية الصحية والتدابري الوقائيـة ذات الـصلة بالنـساء املهـاجرات              
اسـتراتيجيته يف جمـايلّ اهلجـرة والـصحة         العامـة يف إطـار      هي أهـداف املكتـب االحتـادي للـصحة          

٢٠١٣-٢٠٠٨.  
 للمهاجرات والقـضاء علـى      تكافؤ الفرص يف الرعاية الصحية    وستعزز هذه االستراتيجية      

  .املساوئ اليت ميكن جتنبها فيما يتعلق بالصحة
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هات املتعلقـة  ومت حتديد األهداف الرئيسية التالية يف سياق اجلهود املبذولة لتحسني االجتا       
  :بالصحة وحالة الصحة العامة والوصول إىل نظام الرعاية الصحية

  اكتساب معارف إضافية عن اهلجرة والصحة؛  -  
  تعزيز برامج النهوض بالصحة والوقاية من األمراض اليت تشمل األشخاص املهاجرين؛  -  
 موصـلة  حصول املهاجرات على معلومات عـن الـصحة متكِّنـهن مـن اعتمـاد سـلوكيات               -  

  للصحة؛
  ؛)متعددة الثقافات(تدريب عمال الصحة على مهارات حمددة تتعلق باهلجرة   -  
زيــادة االعتمــاد علــى الترمجــة االحترافيــة املــشتركة بــني الثقافــات لــتعكس االحتياجــات    -  

  .الفعلية
  الرعاية الصحية: الصحة اجلنسية واإلجنابية    

الء مــن خــالل اســتحداث مهــارات  يلــزم حتــسني االتــصال بــني عمــال الــصحة والعمــ    
متعددة الثقافات بني الفئة األوىل، وكذلك عن طريـق زيـادة اسـتخدام متـرمجني حمتـرفني ذوي                  

  ).على سبيل املثال، مشروع املستشفيات صديقة املهاجرين(ثقافات مشتركة 
  الوقاية: الصحة اجلنسية واإلجنابية    

 يقــدم معلومــات بلغــات خمتلفــة فيمــا   www.migesplus.chموقــع املعلومــات الــصحية    
اإليـدز، صـحة   /كتيبـات عـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية      : يتعلق بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة     

اُألمومة، الرعايـة الـسابقة     /املرأة، الفحص الوقائي، الكشف عن سرطان الثدي والرحم، احلمل        
  .رعاية الطفل/مومة، ختان اإلناث، موانع احلمل، الرضاعة الثدييةللوالدة، معلومات عن اُأل

وموقــع معلومــات مراكــز االستــشارات السويــسرية بــشأن الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة    
)www.isis.info.ch ( الــذي يتــضمن بيانــات عــن املهــارات احملــددة ملختلــف املختــصني يف جمــال

  .اهلجرة متاح مباشرة ومستكمل بصفة مستمرة
والتقييم السريع فيما يتعلق حبالة الصحة اجلنسية واإلجنابيـة واهلجـرة يتـيح اختـاذ تـدابري               

). علـى سـبيل املثـال، مكتـب تنظـيم اُألسـرة           (إلجياد الوعي الالزم داخـل املؤسـسات التنظيميـة          
 مـع رابطـة مرضـى الـسرطان         ٢٠٠٩وعالوة على ذلـك، مـن املقـرر إجـراء مناقـشات يف عـام                

  .بشأن تدابري حمددة للوقاية من سرطان الثدي وسرطان الرحم بني النساء املهاجرات
  

http://www.migesplus.ch/�
http://www.isis.info.ch/�
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  :٢٥السؤال   
ــر إىل تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث        ). ٣٨٤ إىل ٣٨٠الفقــرات (يتطــرق التقري

احملـددة الـيت مت   ُيرجى تقدمي بيانات إحصائية عن مدى وقوع هذا التشويه وبيـان التـدابري         
اختاذها ملنع هذه املمارسات ومكافحتها لدى شرائح حمددة مـن املهـاجرين والنتـائج الـيت         

  .أفضت إليها هذه التدابري
      

  :اإلجابة    
  :تقرير الدولة الطرفينبغي منذ البداية إضافة االستكماالت التالية إىل   

  : من التقرير٣٨٢يف الفقرة   -  
ففـي مقاطعـة فريبـورغ يف       . جنائيتان يف سويسرا بشأن ختان فتـاة      هناك حالياً حماكمتان      

ــران ــه /حزي ــاة عمرهــا يف ذلــك احلــني     ٢٠٠٨يوني ، ُحكــم علــى أُخــت غــري شــقيقة لفت
عاماً، بالـسجن ملـدة سـتة أشـهر مـع إيقـاف التنفيـذ لفـشلها يف واجبـها كوصـيَّة يف                 ١٣

جلـرم املـشار إليـه قـد حـدث          وملا كان ا  . ) من قانون العقوبات   ٢١٩املادة  (رعاية الطفلة   
يف الصومال، حيـث ال يعاقـب القـانون هنـاك علـى ممارسـة اخلتـان، فقـد تعـذر مقاضـاة                       
اُألخــت غــري الــشقيقة للتــسبب يف إحــداث ضــرر بــدين خطــري ألســباب تتعلــق بــالتجرمي 

ويف احلالــة األوىل مــن نوعهــا الــيت تتــضمن عمليــة ختــان ُنفــذت يف سويــسرا، . املــزدوج
 علـى والـدّي     ٢٠٠٨يونيـه   /كمة استئناف مقاطعـة زيـورخ يف حزيـران        حكمت أيضاً حم  

فتاة، كان عمرها وقت ارتكاب اجلُرم عامني، بالـسجن ملـدة سـنتني مـع إيقـاف التنفيـذ                
  .بابنتهما)  من قانون العقوبات١٢٢، املادة ٢٤املادة (إلحلاقهما ضرراً جسدياً خطرياً 

  : من التقرير٣٨٣يف الفقرة   -  
 جلنـة فرعيـة   ٢٠٠٨مـايو  /الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطين يف أيـار   أنشأت جلنة     

أُوكل إليهـا فحـص خمتلـف االحتمـاالت لتنفيـذ املبـادرة الربملانيـة إليـضاح املـسائل ذات               
، اعتمدت اللجنـة    ٢٠٠٩يناير  /ويف كانون الثاين  . الصلة هبذا الشأن وتقدمي تقرير حوهلا     

تقدميه إىل اللجنة بأكملها، واملتوقع أن تتخذ قراراً بـشأنه          الفرعية مشروع تقرير برملاين ل    
  .٢٠٠٩فرباير /يف شباط

، جـدير  بالتدابري السياسية واإلدارية ذات الصلة على املـستوى االحتـادي    وفيما يتعلق     
  :بالذكر اإلشارة إىل جهود املكتب االحتادي للصحة العامة يف هذا السياق
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 - ضمن أمور أخرى مـسؤول عـن تنفيـذ مقتـرح روث              املكتب االحتادي للصحة العامة     -  
 الذي يـدعو الختـاذ تـدابري للتوعيـة مبـشكلة تـشويه األعـضاء            05.404برناسكوين الربملاين   

  التناسلية لإلناث واحلاجة إىل اختاذ تدابري وقائية يف هذا الشأن؛
طنيـة ملنـع    عالوة على ذلـك، يقـدم املكتـب املـذكور أعـاله دعمـاً ماليـاً لوكالـة إعـالم و                      -  

  :وتقوم هذه الوكالة بالواجبات التالية. ختان اإلناث يف سويسرا
الــربط الــشبكي وإجيــاد الــوعي بــني االحتــرافيني النــشيطني يف جمــاالت اإلدمــاج    )١(  

  والعمل االجتماعي والتثقيف؛
تدريب النساء من البلدان اليت ميـارس فيهـا تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث،                    )٢(  

سؤولني عن اجلهود املباشرة ملنع تلك املمارسـة يف اجملتمعـات املعنيـة             كوسطاء م 
  ؛)ُتبذل يف هذا الصدد جهود متزايدة إلشراك الرجال أيضاً(

  إعداد ونشر مواد إعالمية عن موضوع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛  )٣(  
  قيادة فريق وطين من اخلرباء يف جمال ختان اإلناث؛  )٤(  

 إيـضاح احلاجـة للتنـسيق       ٢٠٠٩اً املكتب االحتادي للصحة العامة يف عـام         سيحاول أيض   -  
مع مكتب اهلجرة االحتادي ومكتب العدالة االحتادي وكذلك وزارة اخلارجية االحتاديـة            

  .والنظر يف االحتياجات اإلعالمية للمقاطعات
اســتناداً إىل : وأخــرياً، جتــدر اإلشــارة إىل دراســة عــن التــدابري القانونيــة الوقائيــة املمكنــة    

تكليف من مكتب اليونيسيف يف سويسرا وإىل دراسـة أجراهـا مركـز حبـوث اُألسـرة يف جامعـة                    
وتــبني هــذه . “القــانون املــدين ومحايــة الطفــل ومنــع ختــان اإلنــاث يف سويــسرا   ”بــازل بعنــوان 

  .ثالدراسة نطاق وقيود القانون املدين حلماية الطفل وتنظر يف خمتلف وسائل منع ختان اإلنا
    

  :٢٦السؤال   
ــة  ٣٧٩ُيرجــى توضــيح نطــاق القــانون اجلديــد املــذكور يف الفقــرة         ــر الدول  مــن تقري

ــز النفــاذ يف عــام        ــذي دخــل حي ــشأن تعقــيم املعــوقني، وال ــسية ب ــه الرئي الطــرف وأحكام
٢٠٠٥.  
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  :اإلجابة    
 بـشأن شـروط   ٢٠٠٤ديـسمرب  / كـانون األول  ١٧جمال تطبيق القانون االحتادي املـؤرخ         

ــيم األشــخاص   ــيم  (وإجــراءات تعق ــانون التعق ــه  . جمــال شــامل ) SR 211.111.1ق غــري أن اهتمام
مـن  ) و (٧املـادة   (الرئيسي ينصب على تعقيم األشخاص العاجزين دائماً عن التمييز بني األشياء            

  ).قانون التعقيم
 ٢رة  الفقـ (والطبيب وحده الذي يستطيع إجراء عملية التعقيم مبوافقة السلطات الراعيـة              

وجيـب علـى الـسلطات عنـد اختـاذ          ).  مـن قـانون التعقـيم      ٨ من املـادة     ١ والفقرة   ٧من املادة   ) ز(
  :قرارها أن تضمن الوفاء بالشروط املسبقة التالية على أساس تراكمي

 مـن   ٧مـن املـادة     ) ب (٢الفقـرة   (وجوب إعطاء األسـبقية لألسـاليب األخـرى الوقائيـة             -  
  ؛)قانون التعقيم

  ؛) من قانون التعقيم٧ من املادة ١الفقرة ( عاماً ١٦عمر الشخص املعين عن أال يقل   -  
 مـع عـدم وجـود توقّـع باكتـساب القـدرة             –جيب أن يقرر رأي طيب أن الشخص املعين           -  

 ١الفقـرة   (غري قادرة بصفة دائمة على التمييـز        ) ٧من املادة   ) ج (٢الفقرة  (على احلكم   
  ؛) من قانون التعقيم٨ادة من امل) ج (٢ والفقرة ٧من املادة 

جيب إجراء عملية التعقيم لـصاحل الـشخص املعـين مـع األخـذ يف االعتبـار مجيـع األشـياء                       -  
  ؛) من قانون التعقيم٧املادة (

) ج (٢الفقـرة   (مسموح بالتعقيم فقط عندما يكون من املتوقع احلمل يف طفل ووالدتـه               -  
 من املادة   ٢الفقرة  ( صحة اُألم املعنية     وعندما يعّرض احلمل بدرجة خطرية    ) ٧من املادة   

  ). من قانون التعقيم٧
  الزواج واُألسرة  -  ٩    

  
  :٢٧السؤال   
ُيرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن املبــادرة الربملانيــة بــشأن اختيــار اســم اُألســرة      

مــن ) ز(مبــا يف ذلــك أي خطــط لــسحب الــتحفظ علــى الفقــرة الفرعيــة  ) ٤٣٥الفقــرة (
  . من االتفاقية١٦ادة  من امل١الفقرة 
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  :اإلجابة    
 ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٢٢اعتمدت جلنة الشؤون القانونية التابعـة للمجلـس الـوطين يف              

وجيـوز هلمـا أن خيتـارا       .  ختلى فيه عن اختيار اسم اُألسـرة للـزوج والزوجـة           تعديالً للقانون املدين  
ررا االعتراض على اعتماد اسـم      إما اسم الزوج أو اسم الزوجة كاسم لُألسرة أو بوسعهما أن يق           

وجيـب علـى    . ويف احلالة األخرية، حيـتفظ الـزوج والزوجـة بـامسّي جـدمها األكـرب              . موحد لُألسرة 
العريسني اللذين يقرران االحتفـاظ بامسيهمـا أن يقـررا يف وقـت الـزواج أي األمسـاء القائمـة قبـل                      

اسب، جيوز إعفـاء العريـسني      وإذا رأى موظفو السجل وجود مربر من      . الزواج سيحملها أطفاهلم  
  .ومن املقرر أن يناقش الربملان هذا التعديل قريباً. من تقدمي هذا اإلعالن

  .٣وبشأن مسألة إمكان سحب التحفظ، ميكن الرجوع إىل السؤال   
    

  :٢٨السؤال   
ُيرجى تقدمي معلومات عن اقتراحات جملس االحتـاد بـشأن الـزواج بـاإلكراه املـذكور                    

 مــن تقريــر الدولـة الطــرف، مبــا يف ذلــك املوافقـة احلــرة الالزمــة كــشرط   ٤٣٨يف الفقـرة  
.  عامـاً  ١٨لصحة الزواج وعـدم االعتـراف بالزجيـات بـني أشـخاص تقـل أعمـارهم عـن                   

وُيرجى أيضاً إيضاح ما إذا كانت الزجيـات بـاإلكراه الـيت ُعقـدت يف اخلـارج تقـع حتـت                     
  .طائلة القانون اجلنائي السويسري

      
  :اإلجابة    

ــاين ٥يف    ــشرين الث ــوفمرب / ت ــق    ٢٠٠٨ن ــشروعاً يتعل ــاد م ــس االحت ــانون ، أرســل جمل بالق
 إلجـراء مـشاورات يف جلـسات اسـتماع تـستمر      االحتادي بشأن تـدابري منـع الزجيـات القـسرية        

  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٥حىت 
 فيمــا يتعلــق بــاإلعالن عــن احملظــورات واإلجــراءات القــانون املــدينويعــين ذلــك تعــديل   

خرى الضرورية قبل الزواج وتعديل النص ليتسىن الطلب إىل مكتب السجل بأن حيـدد مـا إذا                 األ
وعـالوة  . كانت توجد أي أسباب أم ال قد تـبني أن التطبيـق مل يـتم وفـق اإلرادة احلـرة للخطيبـة                   

على ذلك، سيجري توسيع نطاق األسـباب الـيت جتعـل مـن املمكـن إبطـال الـزواج يف أي وقـت                       
األول يف حالة إمتام عقد زواج بدون اإلرادة احلرة للزوجني، واآلخـر  . جديدينلتشمل عنصرين   

  . عاماً وقت الزواج١٨إذا كان أحد الزوجني مل يبلغ سن 



CEDAW/C/CHE/Q/3/Add.1
 

52 09-33471 
 

 ملنـع الزجيـات القـسرية عـن      القانون الدويل اخلـاص   وجيب أن ُتبذل جهود على مستوى         
وهـذه الزجيـات مل يعـد       .  فيهـا  طريق تشديد النظم اليت حتكـم الزجيـات الـيت تكـون القاصـر طرفـاً               

ويف حالة عقد زجيات قسرية يف اخلـارج، يتـيح   . مسموحاً هبا يف سويسرا حىت يف حالة األجانب     
التجـرمي  (القانون السويسري وحده املقاضاة إذا كـان اجلـرم معاقبـاً عليـه أيـضاً يف مكـان اجلرميـة                     

ــة يف مكــان اجلرميــة    )املــزدوج ــة عــدم وجــود ســلطة عقابي ــهم يف  ؛ ويف حال املــذكور، حيــاكم املت
سويسرا أو يتم تسليمه للدولة اليت يتبعها استناداً إىل هذا اجلـرم أو، علـى الـرغم مـن أن القـانون                      

 ١الفقرة  (السويسري يسمح بتسليم املتهمني يف مثل هذه احلاالت، ال يتم تسليم مرتكب اجلرم              
وجيب تلبية هذه االشـتراطات إذا      ). لفرعية من القانون اجلنائي، مبدأ العدالة اجلنائية ا       ٧من املادة   

وإذا مل يكـن مرتكـب اجلـرم أو         . أو الـضحية حيمـالن اجلنـسية السويـسرية        /كان مرتكب اجلرم و   
الضحية مواطناً سويسرياً، خيضع اجلـرم للمقاضـاة يف سويـسرا وحـدها إذا كانـت، باإلضـافة إىل          

هـذا الطلـب لـسبب ال يتعلـق بطبيعـة           ذلك، الدولة األجنبية قـدمت طلبـاً بتـسليم اجلـاين وُرفـض              
اجلرم، أو إذا كان اجلاين قد ارتكب جرمية تعد خطرية بوجه خاص ومت جتريده من مجيع حقوقـه    

ــدويل     ــة مــن جانــب اجملتمــع القــانوين ال ــادة  ٢الفقــرة (القانوني ــائي ٧ مــن امل ).  مــن القــانوين اجلن
سري يف جمملـها أكثـر تـشدداً مـن     ينبغي أن تكون العقوبات املفروضة مبوجب القانون السوي   وال

  ). من القانون اجلنائي٧ من املادة ٣الفقرة (تلك اليت يقتضيها القانون السائد يف مكان اجلرمية 
وقد اقُترح حالياً عدم تعديل القانون اجلنائي، حيث أنه ميكن مقاضاة الزجيـات القـسرية                 
، كجـرائم  “الزجيـات القـسرية   ”ومـن مث فـإن مناقـشة   . مبوجب القانون القـائم   “ إكراه”بوصفها  

  .مشمولة بقوانني برملانية، سيتعني عليها االنتظار
    

  :٢٩السؤال   
وُيرجـى  . ُيرجى تقدمي معلومات عن نـوع املمتلكـات الـيت تـوزع عنـد فـسخ العالقـة                     

إذا كان القانون يـنص علـى توزيـع إمكانيـات الكـسب يف املـستقبل ورأس                  أيضاً بيان ما  
أخذ يف احلسبان حتسن إمكانيات الكسب أو رأس املـال البـشري بـأي              املال البشري أو ي   

علـى سـبيل املثـال، مـن        (طريقة كانت يف توزيع املمتلكـات عنـد فـسخ العالقـة الزوجيـة               
خــالل مــنح مبلــغ مقطــوع يعكــس احلــصة املقــدرة ألحــد الــزوجني يف هــذا النــوع مــن     

  ).األصول أو بالسماح مبنح مبلغ تعويضي ألحد الزوجني
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  :اإلجابة    
بنفقة زوجية غري ممكنـة إال عقـب فـسخ زجيـة مـا أو عنـدما جيـوز أن                    ) القانونية(املطالبة    

ويــتم حتديــد مبلــغ املطالبــة باإلعالــة بعــد النظــر يف عــدد مــن   . “شــراكة مــسجلة”تكــون احلالــة 
وتــشمل هــذه العوامــل املــؤهالت املهنيــة وقــدرة الــزوجني ذات الــصلة علــى الكــسب    . العوامــل

وجيــري حاليــاً تنقــيح األحكــام املتعلقــة حبقــوق ).  مــن القــانون املــدين١٢٥ مــن املــادة ٧رة الفقــ(
ومــن بــني املــسائل ).  مــن القــانون املــدين١٢٤-١٢٢املــواد (املعــاش التقاعــدي يف هــذا الــصدد  

اجلاري مناقشتها يف هذا السياق، إمكانيـة مـنح أكثـر مـن نـصف احلـصة للتعـويض عـن اخنفـاض             
ومـن املتوقـع    . إذا كان أحد الزوجني املطلقني مثقالً بأعبـاء مـسؤوليات والديـة           احتماالت العمل   

  .٢٠٠٩أن يكون مشروع القانون جاهزاً للتشاور بشأنه يف هناية عام 
  


