
CEDAW/C/SR.895  األمــم املتحـدة 

 

  اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
24 September 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

كمــا ينبغــي تبياهنــا يف مــذكرة  .بغــي تقــدمي التــصويبات بإحــدى لغــات العمــلوين. هــذا احملــضر قابــل للتــصويب
 Chief, Official : إىلغضون أسبوع واحد من تاريخ نشر احملـضر وإدراجها يف نسخة من احملضر وإرساهلا يف 

Records Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza.  
هــذه الــدورة يف وثيقــة تــصويب واحــدة عقــب انتــهاء الــدورة بفتــرة وستــصدر أيــة تــصويبات حملاضــر جلــسات 

  .وجيزة
 

 

09-42442 (A) 
*0942442* 

   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة
    رابعة واألربعون الالدورة
  ٨٩٥ موجز للجلسة حمضر
  ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠٩يوليه /متوز ٢٧، االثنني يف املقر، نيويورك، يوم املعقودة

  
  ة جربالسيد  :ةالرئيس

      
  احملتويات

  

  )تابع( من االتفاقية ١٨ة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املاد
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  .٠٠/١٥افُتتحت اجللسة الساعة   
  

ــارير املقدمــ   ــر يف التق ــراف مبوجــب    النظ ــدول األط ــن ال ة م
  )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة

 (/CEDAW )تـابع (التقرير الـدوري الثالـث لسويـسرا          
C/CHE/3 ؛CEDAW/C/CHE/Q/3 و (Add.1 

بنـــاء علـــى دعـــوة مـــن الرئيـــسة، أخـــذ أعـــضاء وفـــد    - ١
  .سويسرا أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة

  
  )تابع (٦ إىل ١املواد 

قـال، رداً علـى األسـئلة       ): سويـسرا  (السيد ميسارس   - ٢
، إن احلكومــة السويــسرية ليــست  ٨٩٤املطروحــة يف اجللــسة 

ر، الـيت   راضية عن األحكام املفروضة على جرائم االجتار بالبش       
بــصراحة أكثــر تــساحماً مــن تلــك املوجــودة يف بلــدان أوروبيــة   

، جرى تقدمي تدريب جديـد      ٢٠٠٨وفيما يتعلق بعام    . أخرى
ألعضاء اهليئة القـضائية بـشأن مجـع األدلـة، وهـي مهمـة شـاقة                
بوجــه خــاص يف حــاالت االجتــار بالبــشر باإلضــافة إىل حتــسُّن  

 أمــا تقريــر عــام  .اإلجــراءات القــضائية يف مثــل هــذه احلــاالت 
 املقدم من وحدة التنسيق السويـسرية ملكافحـة االجتـار           ٢٠٠٧

باألشخاص وهتريب املهاجرين عن التقدم يف مكافحـة االجتـار          
بالبشر، واجلاري توزيـع نـسخة منـه علـى خـرباء اللجنـة، فإنـه                
يقــدم إحــصاءات مفيــدة، تــشمل أعــداد طلبــات االستــشارات  

وطبقـاً  .  املعونـة إىل الـضحايا  اليت تتلقاها سنوياً وكاالت تقدمي 
 استـشارة   ٩٠هلذا التقريـر، أفـادت مـصادر رمسيـة عـن وجـود              

، بينمــا أبلغــت منظمــات غــري ٢٠٠٦مــن هــذا القبيــل يف عــام 
، ارتفـع العـدد     ٢٠٠٧ويف عـام    .  استشارة ١٣٠حكومية عن   

ــام   ١٦٠ و ١٢٨إىل  ــوايل؛ ويف عـ ــى التـ ــت ٢٠٠٨ علـ ، كانـ
نظمـــات غـــري حكوميـــة اإلحـــصاءات الوحيـــدة املتاحـــة مـــن م

ــشارة١٦٠أبلغــت عــن   ــاً  .  است ــاك حالي ــة اجتــار  ٢٧وهن  حال

، كانـت   ٢٠٠٦ويف عـام    . بالبشر جيري حماكمتها يف سويسرا    
  . إدانات لالجتار بالبشر٥ إدانة لبغاء باإلكراه و ١٤هناك 

وانتقــل إىل احلــديث عــن التعــاون الــدويل للــشرطة،        - ٣
يـدة معنيـة باالجتـار     وحدة جد٢٠٠٤فقال إنه أُنشئت يف عام    

وتقلــدت . بالبــشر كجــزء مــن الــشرطة اجلنائيــة السويــسرية     
الوحــدة منــذ ذلــك احلــني مزيــداً مــن املــسؤوليات وأصــبحت    
حالياً مسؤولة عـن التعـاون الـشرطي يف اخلـارج، مبـا يف ذلـك                

وعالوة على ذلك، توظـف   . تبادل البيانات عن االجتار بالبشر    
ا يف كـل مـن الواليـات        سويسرا ملحقـني شـرطيني يف سـفاراهت       

املتحدة األمريكية، وتايلنـد، واجلمهوريـة التـشيكية، وإيطاليـا،          
. ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة، والربازيـل، وأملانيـا        

ويقوم امللحق بإجراءات اتصاالته مع تلك البلدان يف احلـاالت          
ــسريني    ــواطنني سوي ــشمل م ــيت ت ــدة   . ال وتعمــل الوحــدة اجلدي

الجتار بالبـشر بالتعـاون مـع قـوات الـشرطة يف البلـدان              املعنية با 
  .اليت ليس هلا اتصال مباشر بامللحقني الشرطيني

وفيما يتعلـق حبـق ضـحايا االجتـار بالبـشر يف البقـاء يف              - ٤
سويسرا إذا مل يتعاونوا مـع الـشرطة، قـال إن قـانون األجانـب               

س اجلديــد وأحكامــه يف هــذا الــصدد ميتثــل متامــاً التفاقيــة جملــ   
حاجـة  مـن مث ال     و. أوروبا بشأن العمل ملناهضة االجتار بالبشر     

. إىل تعديل قانون األجانب لكي يتماشى مع أحكـام االتفاقيـة          
وعــالوة علــى ذلــك، تلتــزم سويــسرا بدقــة مببــدأ عــدم التمييــز، 

ويف حالـة وجـود   .  من قانون األجانـب    ٨٣كما ورد يف املادة     
ــة     ــأن الــضحية قــد تلقــى ســوء معامل ــشأه  يف بشــواغل ب ــد من ل

منشأها، ال يـتم إرسـاله أو إرسـاهلا إىل موطنـه أو موطنـها،                أو
  .بل يتم منح تصريح إقامة

قالــت، رداً علـى ســؤال  ): سويـسرا  (الـسيدة إزبيــدن   - ٥
عن راقصات املالهي، إنه بغية محاية حقوق راقصات املالهـي          
علــى حنــو أفــضل، جيــب، مبوجــب قــانون األجانــب اجلديــد        

ــهى عــن   يقــل عمــر را  أال ــصة املل ــاً، واإلعــالن عــن   ٢٠ق  عام



CEDAW/C/SR.895  
 

09-42442 3 
 

موعــد وصــوهلا إىل سويــسرا بــصرف النظــر عــن مــدة إقامتــها؛ 
ــة؛ واحلــصول علــى     واإلقامــة يف سويــسرا ألربعــة أشــهر متوالي

ومـن املـسموح لراقـصات    . عقد من وكالة مرخص هلا بالعمل    
املالهي تغيري املالهي، لكن مـن غـري املـسموح بـه التحـول إىل               

ــة أخــرى ممــ   ــن     مهن ــواع أخــرى م ــع حتــسينا ألن ــد يف الواق ا يع
وُنشر كتيـب معلومـات بـشأن       . تصاريح اإلقامة قصرية األجل   

مركــز وحقــوق راقــصات املالهــي ومت توزيعــه يف مجيــع أحنــاء   
ومـــا زالـــت سياســـة احلكومـــة بـــشأن راقـــصات  . املقاطعـــات

  .املالهي موضع مناقشة مستفيضة ومكثفة
نـه، باإلضـافة إىل     قالـت إ  ): سويـسرا  (السيدة ويكلت   - ٦

ما تقدم، تلتزم راقصات املالهي بالتوقيع على عقود عملـهن يف           
  .القنصلية يف الوقت الذي حتطن فيه علماً حبقوقهن يف سويسرا

رداً على سـؤال عـن نظـام        ): سويسرا (السيدة ماسيتا   - ٧
الــضرائب يف سويــسرا، قالــت إن هنــاك نظــام ضــرييب احتــادي   

وقـــد اعتمـــدت  . للمقاطعـــات نظامـــاً ضـــريبياً  ٢٦واحـــد و 
األول . احلكومــة نــوعني مــن التــدابري بــشأن ضــرائب اُألســر      

يستهدف إهناء التمييز ضد الوحـدات الفعليـة، ويـشمل خـصم            
والنظام الثاين، الذي مـا  . نصف الدخل األقل ُألسرة هلا دخلني  

ــضرائب     ــصياغة، يرمــي إىل ختفــيض عــبء ال ــة ال زال يف مرحل
ــديه    ــيت ل ــى كاهــل اُألســر ال ــوين   عل ــال، ســواء كــان األب ا أطف

متزوجني أو وحيدين ويشمل شرحية ضريبية لألبوين وختفيـضاً         
وعلـى الـرغم مـن أن النظـام         . فـال من أجل تكاليف تربيـة األط     

ــه ســيكون مــن      مل ينفــذ بعــد إال علــى املــستوى االحتــادي، فإن
ويبلــغ احلــد  . املطلــوب قريبــاً مــن املقاطعــات القيــام بتطبيقــه     

 فرنــــك سويــــسري، ١٢ ٠٠٠فيــــضات األقــــصى هلــــذه التخ
  .للمقاطعات حرية تثبيت احلد األقصى الختيارها بينما
قالت إن احلكومـة اختـذت      ): سويسرا (السيدة موللر   - ٨

خطـــوات ملكافحـــة القوالـــب النمطيـــة، مـــن بينـــها االحتفـــال  
السنوي باليوم الوطين للفتاة الذي يتيح الفـرص للفتيـات علـى            

اب على إعادة النظـر يف توزيـع        املستوى الفردي ويساعد الشب   
األدوار يف اجملتمـــع، وسيوســـع املـــؤمتر السويـــسري ملنـــدوبات  
مجعيــات املــساواة بــني اجلنــسني نــشاطه ليــشمل املــشاركة يف    

يـة توعيـة الـشباب الـذين يفكـرون          معرض الـزواج واُألسـرة بغ     
الـــزواج أو الـــزوجني اللـــذين لـــديهما أطفـــال فيمـــا يتعلـــق  يف

  .باألدوار التقليدية
وأضافت قائلـة إن وسـائط اإلعـالم تلعـب غالبـاً دوراً               - ٩

ــة  ــز القوالــب النمطي ــة مناهــضة  . يف تعزي وحظــرت مــؤخراً جلن
التنافس غري العادل على صناعة اإلعـالم اسـتخدام املـرأة جملـرد             

وباإلضافة إىل ذلـك، مت البـدء       . جذب االنتباه وتصويرها منطياً   
نــسني باســتثمار يف مــشروع حبــث وطــين عــن املــساواة بــني اجل

 ماليني فرنك الكتساب رؤية متعمقة يف أسـباب        ٨تبلغ قيمته   
عـدم املـساواة يف سويــسرا ومتكـني احلكومـة مــن وضـع تــدابري      

  .مالئمة حلل هذه املشكلة
وانتقلـــت للحـــديث عـــن مـــسألة العنـــف ضـــد املـــرأة   - ١٠

ــيَّن أن     ــداً ب ــراً جدي فقالــت إن احلكومــة أصــدرت مــؤخراً تقري
 ال يزال مشكلة خطـرية، علـى الـرغم مـن إحـراز          العنف املرتيل 

 ال ســيما يف بــرامج التــدريب املتعلقــة بتوعيــة     ،بعــض التقــدم 
ومت وضـع سياسـة جديـدة فيمـا يتعلـق جبمـع بيانـات               . الشرطة

جنسانية يف حاالت العنـف ضـد املـرأة ليتـسىن حتليـل العالقـة،               
واعُتمدت مبادرة أخـرى    . إن ُوجدت، بني الضحايا واملعتدين    

لحد من العنـف ضـد املـرأة تتمثـل يف بـرامج تدريبيـة إلذكـاء                 ل
مــأوى  ١٨وهنــاك . ومــوظفي اخلــدمات الطبيــةوعــي القــضاة 

ــه     ــا جمموع ــضم م ــسرا ت ــساء يف سوي ــت  ٢٠٠للن ــرير؛ وبّين  س
ــواء       ــاً، مــع رفــض إي ــيس كافي ــة أن هــذا العــدد ل دراســة حديث

  .يف املائة من الضحايا سنوياً ٥٢
ــسري   - ١١ ــسيدة رامـ ــسر (الـ ــه يف حـــني  ): اسويـ قالـــت إنـ
ــه       مل ــائي، إال أن ــانون اجلن ــداً يف الق ــاث حتدي ــان اإلن ــذكر خت ُي

 ١٢٢يعاقــب عليــه بوصــفه إيــذاًء جــسدياً مبوجــب املــادتني       
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، دعـت مبـادرة   ٢٠٠٥ويف عـام  .  من القانون اجلنائي  ١٢٣ و
ــن       ــل م ــائي جتع ــانون اجلن ــدة يف الق ــادة جدي ــة إلدراج م برملاني

اً حمدداً، حىت ولو مت تنفيذه ف بلـد         ختان اإلناث عمالً إجرامي   
وأثـارت املـادة    . خارج سويسرا ال يعامل فيه على هـذا النحـو         

ــى      ــق بتركيزهــا عل املقترحــة جــدالً كــثرياً، ال ســيما فيمــا يتعل
ختان اُألنثـى فحـسب، ولـيس علـى ختـان الـذكور؛ وال يـزال          

أما املكتب االحتـادي للـصحة    . مشروع هذه املادة قيد املناقشة    
ــة بــشأن محــالت    العامــ ــادرة الربملاني ة، املــسؤول عــن تنفيــذ املب

إذكاء الوعي حول ختان اإلناث، فإنه يـدعم األنـشطة الراميـة            
إىل منــع ختــان اإلنــاث الــيت تــشمل توزيــع املعلومــات وإنــشاء  

  .فريق خرباء بشأن هذا املوضوع
  

  ٩ إىل ٧املواد 
قالـت إنـه لـيس مـن الواضـح مـا إذا             : السيدة نيوبوير   - ١٢
انــت مبــادرات كالتوصــيات املقدمــة إىل املهنــيني يف وســائط ك

اإلعــالم الــيت نــشرهتا اللجنــة االحتاديــة املعنيــة بقــضايا املـــرأة        
لتحقيق مزيد من املساواة يف تغطية االنتخابات تـشكل إجـراًء           
ــة      ــصورة منتظم ــة تعمــل ب ــا إذا كانــت احلكوم منفــصالً، أو م

ــاة ا    ــسني يف احلي ــني اجلن ــساواة ب ــز امل ــسياسيةلتعزي ــد أن . ل وبع
أشارت إىل أن املشروع الذي يستهدف زيادة عـدد الـشابات           
ــالزم،     ــل ال ــسياسية مل يعــد حيــصل علــى التموي يف الوظــائف ال
تـــساءلت كيـــف تعتـــزم حكومـــة سويـــسرا معاجلـــة العجـــز       

. الــدميقراطي فيمــا يتعلــق بتعــيني املــرأة يف مواقــع صــنع القــرار  
صول علـــى وأضــافت أنــه ســيكون مــن دواعــي التقــدير احلــ       

ــسائية أو مجاعــات      ــات إضــافية عــن وجــود مجاعــات ن معلوم
معنيـــة باملـــساواة بـــني اجلنـــسني داخـــل األحـــزاب الـــسياسية،  
وكــذلك اخلطــوات الــيت اختــذهتا احلكومــة لتــشجيع األحــزاب   

  .السياسية على حتقيق املساواة بني اجلنسني
قالـــت إنـــه يف ضـــوء :  زرداين-الــسيدة بلميهـــوب    - ١٣

 يــشكلها النظــام االحتــادي لسويــسرا، فإهنــا     الــصعوبات الــيت 

تتساءل هل سيكون ممكناً إنـشاء آليـة لتوحيـد تـدابري املـساواة              
ــستوى االحتــادي ومــستوى املقاطعــات      ــى امل ــسني عل بــني اجلن
وبالتــايل تيــسري تنفيــذ االتفاقيــة؛ كمــا أهنــا تــود أن تعــرف إذا    

كانت احلكومة قد نظرت يف توسيع نطـاق منـوذج احلـزب             ما
ــ ــىت   الـ ــرى أو حـ ــزاب األخـ ــشمل األحـ ــسيحي ليـ دميقراطي املـ

وفيما يتعلق بـاالقتراح الـذي طُـرح     . ليشمل التمثيل يف الربملان   
مؤخراً يف الدورة احلادية عـشر جمللـس حقـوق اإلنـسان بـشأن              
إنشاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان، اقترحـت أنـه يف حالـة         

دة إنـشاء مثــل هــذه املؤســسة، ينبغـي أن تــسعى سويــسرا جاهــ  
. لتحقيــق مــساواة بــني اجلنــسني تكــون كاملــة أو شــبه كاملــة  

ومـــن شـــأن خطـــوة كهـــذه أن تـــضمن اســـتمرار سويـــسرا       
كنموذج ليس يف جمال حقوق اإلنسان فحسب، بـل أيـضا يف            

  .جمال حقوق املرأة
الحظــت أن املقاومــة : الــسيدة موريللــو دي ال فيغــا  - ١٤

 وتــساءلت السويــسرية ألي إجــراء إجيــايب يعــوق تقــدم املــرأة، 
عما إذا كانت احلكومة االحتادية الـيت بوسـعها اعتمـاد قـوانني              
أساسية، ليس لديها القوة للتغلب على أية مقاومة على صـعيد          

وباملثـــل، ينبغـــي وجـــود وســـيلة متكِّـــن احلكومـــة . املقاطعـــات
االحتاديــة مــن املطالبــة بتطبيــق سياســات للمــساواة علــى كافــة  

ــسىن   ــضائي ليت ــستويات النظــام الق ــن   م ــادة عــدد القــضاة م  زي
النـساء؛ وينبغــي أن تكــون قــادرة علـى إنفــاذ تطبيــق سياســات   
ــة،    املــساواة يف التوظيــف مــن جانــب مجيــع اإلدارات احلكومي
اليت مت اإلبالغ عـن أن معظمهـا ال ينـصاع لتنفيـذ التوجيهـات               

وأضافت أنه ليس من الواضـح إذا       . وال حيتفظ بأية إحصاءات   
ل الفجـوة الكـبرية يف األجـور بـني          كانت احلكومة تقوم بتحليـ    

وتـساءلت  . الرجال والنساء على أساس معايري موضوعية حقـاً       
يف اخلتام عما إذا كان قـد أُويل اعتبـار إلنـشاء إجـازة والديـة،                
لكي تصبح للمرأة السويـسرية احلـق يف االسـتفادة مـن منـوذج              

  .خمتلف من التوازن بني العمل واألعباء اُألسرية
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ــود ): سويـــسرا (كلـــتالـــسيدة وي  - ١٥ أشـــارت إىل وجـ
مقاومـــة عنيـــدة يف سويـــسرا لتطبيـــق إجـــراء احلـــصص أو أي  
إجراء إجيايب آخر، يـرى فيـه اجلمهـور انتـهاكاً حلقـوق الرجـل               

 يف املائـة مـن اجلمهـور عـن          ٨١ومتييزاً جنـسانياً حيـث أعـرب        
وكدولـــة دميقراطيـــة،  . رفـــضهم يف اســـتفتاء جـــرى مـــؤخراً   

 إرادة الناس املعبَّر عنها علـى هـذا         تستطيع سويسرا معارضة   ال
ــاع     . النحــو ــر اســتغرق ســنوات كــثرية إلقن وأضــافت أن األم

اجلمهــور حــول احلكمــة مــن إنــشاء إجــازة أُمومــة، ورمبــا قــد    
  .ينطبق نفس الشيء هناك

وقالت إن احلكومة ال متول أية أحـزاب سياسـية بـأي              - ١٦
 عليهـا   حال من األحوال، ومن مث ال تستطيع احلكومة أن متلي         

غـري أن احلـزب الـدميقراطي االجتمـاعي نفـسه أنـشأ             . ما تفعله 
  . يف املائة وقد أثبتت جناحها٤٠حصة للمرأة بنسبة 

قالــت إهنــا عالمــة تبعــث ): سويــسرا (الــسيدة مــوللر  - ١٧
علــى األمــل يف أنــه حــىت األحــزاب األكثــر ميينيــة يف سويــسرا    

وأيـضاً،  . بـات ُتعيِّن عدداً من النساء املرشحات خلوض االنتخا     
داخــل األحــزاب الــسياسية يوجــد مزيــد مــن النــساء حاليــاً يف   

وتعمل احلكومـة مـع وسـائط اإلعـالم إلذكـاء           . جمالس إداراهتا 
ــشغل      ــرأة لـ ــدم املـ ــة أن تتقـ ــسري بأمهيـ ــشعب السويـ ــي الـ وعـ
املناصــب وأن تــذهب كــذلك إىل صــناديق االقتــراع؛ ومتــارس  

ــنح املرشــ     ــى وســائط اإلعــالم مل ــضغط عل ــضاً ال حات نفــس أي
  .االهتمام أثناء االنتخابات القادمة

قالـت، فيمـا يتعلـق بإجيـاد        ): سويسرا (السيدة وايس   - ١٨
/  متـوز  ١هيئة وطنية حلقـوق اإلنـسان، إن احلكومـة قـررت يف             

ــه  ــرة مخـــس   ٢٠٠٩يوليـ ــرييب، أن تنـــشئ لفتـ ــشروع جتـ ، كمـ
ســـنوات شـــبكة مؤســـسات جامعيـــة ملعاجلـــة قـــضايا حقـــوق   

مــا متديــد ذلــك النظــام خلمــس ســنوات اإلنــسان، يــتم بعــدها إ
إضــافية أو إنــشاء هيئــة وطنيــة متكاملــة حلقــوق اإلنــسان طبقــاً 

  .ملبادئ باريس

  ١٤ إىل ١٠املواد 
 ، فـسألت عمـا    ١٠أشارت إىل املادة    : السيدة بيمنتل   - ١٩

مت عملــه علــى املــستوى االحتــادي وعلــى مــستوى املقاطعــات   
وأضــافت أن . للقــضاء علــى التمييــز ضــد األشــخاص املعــاقني  

املنظمات غري احلكومية أيضاً أشارت إىل وجـود متييـز هيكلـي        
ضــــد النــــساء املهــــاجرات يف جمــــاالت التوظيــــف والــــضمان 
االجتمــــاعي والتعلــــيم حيــــث ال ُيعتــــرف غالبــــاً بــــدبلوماهتم 

ــا إذا كانــت بــرامج التلمــذة       . األجنبيــة ومــن املفيــد معرفــة م
لـيت جـرت مناقـشتها      وغريها من الربامج املتعلقـة باملهـاجرات ا       

قد ) ٢٥٩ إىل   ٢٥٧ الفقرات   (CEDAW/C/CHE/3يف التقرير   
وطلبــت إىل الوفــد ضــرورة    . أهنــت التمييــز يف جمــال التعلــيم   

التعليــق علــى زعــم املنظمــات غــري احلكوميــة بــأن املهــاجرات    
ينقــــسمن إىل فئــــتني، أولئــــك القادمــــات مــــن دول االحتــــاد  

وكندا، والوافدات مـن    األورويب والواليات املتحدة األمريكية     
  .بقية بلدان العامل الاليت فيما يبدو يواجهن متييزاً

قالــت إن املــساواة بــني اجلنــسني يف    : الــسيدة بيلــي   - ٢٠
التعليم مل تتحقق بعد، على الرغم من اجملموعات الواسـعة مـن        

فـاملرأة  . الربامج واملبادرات املوجـودة علـى املـستوى االحتـادي         
ــل    ــز الالفــت   تعــاين مــن نقــص التمثي ــايل والتميي ــيم الع يف التعل

ــدكتوراه ويف      ــستوى الـ ــى مـ ــة علـ ــاالت الدراسـ ــر يف جمـ للنظـ
وتساءلت كيف تطبق سويسرا برنامج تكـافؤ     . التدريب املهين 

 يف اجلامعــات ومعاهــد التعلــيم ٢٠٠٢الفــرص االحتــادي لعــام 
العايل األخرى لكي تدفع مزيداً مـن النـساء فعليـاً للـدخول يف              

ــال غــري تق  ــف تعــزز املنظــور      أعم ــة وأجــور أفــضل، وكي ليدي
ــيما يف     ــات، ال سـ ــات والباحثـ ــسبة الطالبـ ــادة نـ ــساين لزيـ اجلنـ

وبعـــد أن الحظـــت أن سويـــسرا   . اجملـــالني العلمـــي والـــتقين  
مشغولة بإصالح جـامع للتعلـيم الثـانوي، سـألت كيـف ميكـن         
ــرار يف      ــات اإلدارة وصــنع الق ــساء يف هيئ ــن الن ــد م وضــع مزي

ــيم العـــ   ــسات التعلـ ــدم إىل   مؤسـ ــساين املقـ ــدريب اجلنـ ايل والتـ
  .الرجال والنساء يف تلك املواقع
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قالت إنه يف حني يلتحق مزيد مـن        : السيدة بوبسكو   - ٢١
النساء باجلامعات، يتسرب منها كـثري منـهن أيـضاً، وسـيكون            

. مــن املفيــد معرفــة أعــداد املتــسربات يف مجيــع مراحــل التعلــيم 
ر متويــل الربنــامج وأضــافت أنــه مــن املؤكــد ضــرورة أن يــستم 

االحتادي لتعيني أساتذة من النساء مبا يتجـاوز اهلـدف املتحقـق            
ــسبة   ــة١٤احملــدد بن ــات    .  يف املائ ــدد اجلامع ــساءلت عــن ع وت

وأشارت إىل أنه مـن الواضـح مـن التقريـر           . املشمولة بالربنامج 
نفسه ومن مصادر خارجية أنـه مت إدخـال منظـور جنـساين يف               

املقاطعات فقط وليس علـى املـستوى   النظام التعليمي يف بعض   
وعالوة على ذلك، ال تزال معظم الكتب املدرسـية         . االحتادي

وال ريـــب يف أن اإلصـــالح املعتـــزم . تعـــزز القوالـــب النمطيـــة
للمناهج الدراسية الذي يستهدف إجياد منهاج دراسي موحـد         
بالصيغ اللغوية األربعـة سـيتيح فرصـة جيـدة السـتعراض املـواد          

ــة امل ــشأن التعليمي ــة هبــذا ال ــه يف حــني تركــز   . تعلق وأضــافت أن
احلكومة على تيسري حصول املهـاجرات علـى التـدريب املهـين            
ــة كيــف ختطــط       ــد معرف ــن املفي ــة، ســيكون م يف جمــاالت معين
لضمان حصوهلن على تعلـيم متنـوع لتزويـدهن بفـرص عمالـة             

  .أوسع نطاقاً فيما بعد
 حظــــت يف معــــرض اإلشــــارة إىلال: الــــسيدة بــــاتن  - ٢٢
، أن عزل املرأة يف جمال التعلـيم أدى أيـضاً إىل عزهلـا         ١١ املادة

ــة    ــة الـــصحية واخلـــدمات االجتماعيـ ــاً يف جمـــاالت الرعايـ مهنيـ
والتدريس، مما أدى إىل الفجوة يف األجور وسألت عما تفعلـه           
احلكومــة لتــشجيع املــرأة علــى دخــول جمــاالت يــسيطر عليهــا   

مــة األعمــال الــذكور مــع عــدم احلــط يف نفــس الوقــت مــن قي  
وأضافت أنه سيكون من املفيد معرفـة مـا إذا          . التقليدية للمرأة 

كــان لــدى احلكومــة سياســة حمــددة لتعزيــز املــساواة يف األجــر 
مقابل العمل املتساوي القيمة وهو مفهوم خيتلـف عـن مفهـوم             
األجر املتساوي مقابـل العمـل املتـساوي، ومـا إذا كـان جيـري             

 إذا كــان قــضاة العمــل يتلقــون  تقيــيم النتــائج مبوضــوعية؛ ومــا 
 وكـذلك   ،توجيهات حمـددة مـن احلكومـة بـشأن تلـك املـسألة            

بـــشأن التمييـــز يف األجـــور عمومـــاً، ومـــا إذا كـــانوا يطبقـــون  
ــة يف أحكــامهم ) د (١١أحكــام املــادة  . ويــشريون إىل االتفاقي

وطلبــت ضــرورة تقــدمي معلومــات أيــضاً عــن كيفيــة تيــسري        
ــشركاء    ــة احلــوار بــني ال ــسبب اســتياء  احلكوم االجتمــاعيني، ب

االحتـــاد السويـــسري لنقابـــات العمـــال مـــن عـــدم اســـتعداد       
ــزم      ــشترك ملـ ــد مـ ــشاركة يف رصـ ــسرية املـ ــشركات السويـ الـ

  .للقضايا املتعلقة باملساواة يف األجور
قال إنه يـود احلـصول علـى تأكيـد بـأن            : السيد برون   - ٢٣

ام  مــن االتفاقيــة منفــذة ذاتيــاً داخــل النظــ     ١١أحكــام املــادة  
 علــى ســبيل املثــال، حظــر الفــصل مــن -القــانوين السويــسري 

ــل   ــسبب احلم ــل ب ــضاة، يف    . العم ــان الق ــضاً إذا ك ــساءل أي وت
ــد     ــساواة، قـ ــانون املـ ــار قـ ــع يف إطـ ــثرية الـــيت تقـ ــاالت الكـ احلـ

ــادة    ــل إىل املـ ــن قبـ ــوا مـ ــام  ١١احتكمـ ــاروا إىل أحكـ ، أو أشـ
  .١١١ و ١٠٠ اقيّيت منظمة العمل الدولية رقمياتف
ــح أن     - ٢٤ ــن الواضـ ــه مـ ــار إىل أنـ ــن  ٨٠وأشـ ــة مـ  يف املائـ

العــاملني بعــض الوقــت مــن النــساء، وأن غالبيــة النــساء يعملــن 
بعض الوقت وهو ما ميكن اعتباره متييـزاً غـري مباشـر، يقتـضي              
تــدريباً إضــافياً للمــرأة للــسماح هلــا باالنتقــال إىل العمــل طــول 

املــرأة وأضــاف أن احلكومــة مل تعمــل بقــوة ملــساعدة  . الوقــت
على التوفيق بني العمل واحلياة اُألسـرية، ونفـس الـشيء ميكـن             
أن يقــال عــن أحكــام إجــازة اُألمومــة، وهــي ضــعيفة باملعــايري   

وقال إن مسألة إجازة الوالدية حمل جـدل وتـساءل          . األوروبية
  .عما إذا كانت توجد أية خطط للتعامل معها

ــة  : الـــسيدة هاياشـــي  - ٢٥ ــداول العمـــل املرنـ الحظـــت جـ
ــة أطفــال مــوظفي      ــدعم املــايل لرعاي والعمــل خــارج املوقــع وال
ــذه       ــد نطــاق ه ــن م ــساءلت ع ــة وت ــصادية االحتادي اإلدارة االقت

وبدون تـشجيع الرجـال،     . التسهيالت لتشمل العمال اآلخرين   
 فإن املرأة وحدها هي اليت سـوف تتحمـل هـذه اخليـارات، ممـا              

نة ماليـة   وأضافت أن سويسرا تقدم معو    . يعزز القوالب النمطية  
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حلمالت اإلعالم املتعلقة باملهاجرات وتدريبهن، وسيكون مـن        
املفيد معرفة نوع التدريب املقدم هلـن علـى املـستوى االحتـادي             

ــى مــستوى املقاطعــات  ــأن    . وعل ــة ب ــادت مــصادر بديل ــد أف وق
العامالت املهاجرات يـواجهن صـعوبات لالعتـراف مبـؤهالهتن          

ري اختاذهــا إلهنــاء هــذا التعليميــة، وتــساءلت عــن التــدابري اجلــا 
وقالت إهنا تشجع احلكومة على تطبيق التوصية العامـة         . التمييز

  . بشأن العامالت املهاجرات٢٦للجنة رقم 
 ،١٢أشــارت إىل املــادة : الــسيدة أروكــا دومينغــويز  - ٢٦

فطلبــت إىل الوفــد الــرد علــى زعــم وجــود حتّيــز ملحــوظ حنــو   
ن الوقايـة مـن أمـراض       التكنولوجيات احلديثة يف العالج بدالً م     

وسـألت مـا إذا كانـت معـدالت      . السرطان اليت تصيب النساء   
هذه األمراض آخذة يف االزديـاد وكيـف تـؤثر علـى معـدالت              

وسيكون من املفيد أيضاً احلصول على تفاصيل عـن          . الوفيات
وأضافت إنـه فيمـا يتعلـق       . برامج الفحص املبكر ومدى مشوهلا    

طلوبــة عــن الوصــول إىل   بتلــك األمــراض، فــإن املعلومــات م   
ــخاص      ــا واألشــ ــة كالرومــ ــات األقليــ ــصحية لفئــ ــة الــ الرعايــ
املـــسافرين، يف ظـــل املـــشاكل النامجـــة عـــن أســـلوب حيـــاهتم   

وأعربت عن رغبتها يف أن تعرف ما إذا كانت رعايـة           . املتنقلة
املهاجرات أثناء احلمل قد حتسنت ومـا هـي الـربامج املوجـودة             

فيد أيـضاً احلـصول علـى       وسيكون من امل  . من أجل املهاجرات  
معلومــات عــن الــصحة العقليــة ومعــدالت االنتحــار واإلدمــان  

  .والعنف املرتيل
بعد أن الحظـت أنـه طبقـاً        : السيدة زو إكسياوكياو    - ٢٧

للتقرير الدوري تتناول املرأة مهدئات نفسية أكثر من الرجـال          
وتعــاين كــثرياً مــن االضــطرابات والــضغوط النفــسية، تــساءلت 

كانــت توجــد بــرامج لالستــشارات النفــسية ملــساعدة عمــا إذا 
ــانني مــن هــذه املــشاكل    ــي يع ــق إزاء  . الالئ وأعربــت عــن القل

تضرر األمهات الوحيدات واملهاجرات واملسنات مـن ارتفـاع         
ــأمني       ــن الت ــت تفاصــيل ع ــة وطلب ــات االجتماعي ــة التأمين تكلف

ــصحي    ــسياسات يف اجملــال ال وســألت . االجتمــاعي احلــايل وال

وطلبـت  . نت قد اُتخذت خطوات خلفض التكـاليف      إذا كا  ما
معلومــات عــن قــانون إعقــام األشــخاص املعــوقني الــذي دخــل 

، وحتديـــداً كـــم عـــدد الرجـــال  ٢٠٠٥حيـــز التنفيـــذ يف عـــام 
  .والنساء املهاجرين الذين مت إعقامهم

ــوم  - ٢٨ ــأ: الــــسيدة بيغــ ــارة إىل ســ لت يف معــــرض اإلشــ
ــادتني ــساء ١٤ و ١٣ املـ ــتفادة النـ ــن مـــدى اسـ ــا ذلـــك ، عـ  مبـ

املــسنات واملطلقــات بــصورة فعالــة مــن برنــامج القــضاء علــى   
وطلبــت معلومــات عــن اإلمكانــات اإلمنائيــة للمــرأة يف . الفقــر

املنــاطق الريفيــة والنــساء املهــاجرات واملعوقــات وملتمــسات      
وفيمـا يتعلـق بـالعنف ضـد املـرأة، سـألت عـن وجـود                . اللجوء

ــا   ــة مـــن املقاطعـ ــواء يف كـــل مقاطعـ ــاكن لإليـ وطلبـــت . تأمـ
ــة املتاحــة للمــرأة     ــة والثقافي معلومــات عــن اإلمكانــات الترفيهي
الريفيــة، وحــصوهلا علــى الــضمان االجتمــاعي واملــساعدة الــيت 

  .تقدمها الدولة يف تسويق منتجاهتا
قالت إهنا مهتمة مبا جيـري اختـاذه مـن    : السيدة راسخ   - ٢٩

. رةإجراءات ملواجهة نقص املعرفة بتوافر خدمات تنظيم اُألسـ        
وسألت ملـاذا ال تعاقـب سويـسرا علـى حـاالت ختـان اإلنـاث                

وأضــافت أن . الــيت تنفَّــذ يف بلــدان ال تعتــرب فيهــا غــري قانونيــة  
حصول املهاجرات والنساء الالئي ال حيملن وثائق هويـة علـى           
الرعاية الصحية والوصول إىل خدمات الـصحة العقليـة جمـاالن      

  .تطلب عنهما معلومات إضافية
قالت إن احلـق يف املـساواة       ): سويسرا (دة موللر السي  - ٣٠

يف األجــر مقابــل العمــل املتــساوي القيمــة وارد يف الدســتور      
وهناك قانون غّين باحلاالت يف هذا اجملال، مبا يتفق مـع اتفاقيـة             
القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ومــع اتفــاقيّيت    

ملــرأة وتكــسب ا. ١١١ و ١٠٠منظمــة العمــل الدوليــة رقمــّي 
حالياً أكثر من ذي قبـل وحيظـر القـانون االحتـادي التمييـز بـني          

  .املرأة والرجل يف جمال التدريب
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قالـت إن تقيـيم احلكومـة       ): سويـسرا  (السيدة أريويل   - ٣١
ــة      ــساء يف اجلامعـ ــال والنـ ــني الرجـ ــرص بـ ــافؤ الفـ ــامج تكـ لربنـ
ــامج      ــد الربن ــد خلــص إىل ضــرورة أن ميت ومــدارس اخلــرجيني ق

وهلـــذا . ، مـــع إدخـــال تعـــديالت معينـــة٢٠١١ بعـــد عـــام ملـــا
التمثيـل املتكـافئ للرجـال والنـساء يف         : الربنامج ثالثـة أهـداف    

اهليئــات التعليميــة والوظــائف األكادمييــة مــن الُرتــب املتوســطة  
والتـــدريس والوظـــائف اإلداريـــة والتقنيـــة؛ والتوعيـــة بقـــضايا   

  .اجلنسني وإدماج املساواة يف التعليم والبحث واإلدارة
قالــت إنــه ال يوجــد أي ): سويــسرا (الــسيدة ماســيتا  - ٣٢

متييز ضد املرأة يف نظامهم للضمان االجتماعي، لكن ملـا كـان            
ــات       ــإن املعاشـ ــدخول، فـ ــستويات الـ ــى مـ ــد علـ ــام يعتمـ النظـ

غـري أنـه مـن املهـم مالحظـة أن كـل             . التقاعدية قد تكون أقـل    
. شخص مشمول بالنظام، حىت لو توقف الشخص عن العمـل     

ددت التعـديالت املعتمـدة لنظـام الـضمان االجتمـاعي           كما حـ  
ــيم    ــرات التعلـ ــة لفتـ ــسابات املعاشـــات التقاعديـ بـــدالت يف حـ

الوقــت الــذي ُينفــق يف تعلـــيم الطفــل أو رعايــة األقـــارب       أو
ويسفر طـالق شخـصني مـؤمَّن عليهمـا علـى تقـسيم          . املعوقني

ويقــدم النظــام . االســتحقاقات علــى أســاس دخلــهما املــشترك 
ىن مضمون للمعاش التقاعدي بعد االشتراك عن الفتـرة   حداً أد 
 أسـبوعاً ُتـدفع     ١٤وتغطي استحقاقات اُألمومة فتـرة      . املطلوبة
 يف املائة من الراتب، لكـن إجـازة الوالديـة ال تعتـرب              ٨٠مبعدل  

وتشكل تكاليف الرعايـة الـصحية عبئـاً علـى          . أولوية حكومية 
إعانـات احتاديـة   عاتق اُألسر املعيـشية، علـى الـرغم مـن وجـود           

ــأمني       ــساط التـ ــن أقـ ــزء مـ ــة جـ ــساعد يف تغطيـ ــات تـ للمقاطعـ
وهـذه األجـور املتواضـعة املكتـسبة ال تكفـي لـسداد             . الصحي

  .التأمني الصحي لتلك اُألسر
وأشــارت إىل أن هــذا التمييــز القــانوين الواضــح ضــد     - ٣٣

 يف املائــة ٩٠املهــاجرات متــت معاجلتــه يف اتفاقيــة ثنائيــة حتمــي 
  .نبمن األجا

وقالت إنه مت تغطية ثالثة مواضيع يف التقرير بشأن نوع      - ٣٤
االنتحار والعنف والصحة العقلية والـشيخوخة      : اجلنس والصحة 

  .وحيتوي كل فصل على بيانات وتوصيات. والصحة
وفيمــا يتعلــق مبــسألة الفقــر، قالــت إن هنــاك مبــادرة         - ٣٥

لذين يعملون طول برملانية لتقدمي مزايا تكميلية، أساساً للفقراء ا    
وهنـاك أيــضاً  . الوقـت أو يقومـون بأعمـال طــول الوقـت تقريبـاً     

استراتيجية وطنية ترمي إىل حماربـة الفقـر، ال سـيما يف صـفوف              
  .اُألسر ذات العائل الوحيد، على مجيع املستويات االحتادية

ــدن   - ٣٦ ــسيدة إزبيـ ــسرا (الـ ــراف  ): سويـ قالـــت إن االعتـ
تــب االحتــادي للتعلــيم املهــين  مبــؤهالت املهــاجرين ينظمــه املك 

والتكنولوجيا، لكن تكمن املشكلة الرئيـسية يف إذكـاء الـوعي           
ــة  ــذه العملي ــب     . هب ــشر املكت ــدة، ن ــتراتيجية جدي ــار اس ويف إط

ــه    املـــذكور معلومـــات تـــستهدف املهـــاجرين اجلـــدد، غـــري أنـ
كان بعض أصحاب العمل يترددون يف تـشغيل املهـاجرين،           ملا

. عي هبذه املسائل بني أصـحاب العمـل  كان من املهم زيادة الو  
ولـــدى املكتـــب برنـــامج ُيـــدار بالفعـــل يف بعـــض املقاطعـــات   
ــارات املهـــاجرين، حيـــث أن الـــشهادات    للتـــصديق علـــى مهـ

ــدخوهلم يف قــوة العمــل   ــة عنــصر رئيــسي ل كمــا تقــدم . الرمسي
بعض املقاطعات للمهـاجرين عنـد الـضرورة دورات ملـدة عـام             

  .لتعلُّم اللغة
ــى    وأضــافت   - ٣٧ ــشجع عل ــربامج ي ــد مــن ال تقــول إن العدي

تنـــوع املـــستقبل الـــوظيفي يف صـــفوف الـــشابات، مبـــا يف ذلـــك 
ــه ــدير املكتـــب االحتـــادي للتـــدريب املهـــين  . برنـــامج للتوجيـ ويـ

ــة، ال ســيما      ــدم إدارة للحــاالت الفردي ــاً يق ــا برناجم والتكنولوجي
ــعوبات      ــة أو صـ ــعوبات يف اللغـ ــون صـ ــذين يواجهـ ــال الـ لألطفـ

برامج يف مقاطعات كثرية إلبالغ األبوين بنطاق       وهناك  . أخرى
ــى    ــاهلن مـــن األوالد والبنـــات علـ ــاح ألطفـ التـــدريب املهـــين املتـ
  .السواء، ومت تقدمي الدعم ملشاريع ابتكارية توفر موارد للوالدين



CEDAW/C/SR.895  
 

09-42442 9 
 

وقالت إن استراتيجية اهلجـرة والـصحة تتـضمن بنـوداً           - ٣٨
 كتيبـات   تتعلق باملهاجرات احلوامل وجيري نـشر معلومـات يف        

واملكتــب االحتــادي . متاحــة يف خمتلــف املواقــع وعلــى اهلــاتف  
للصحة العامة هو املسؤول يف هناية املطاف عـن ضـمان رعايـة          

  .املهاجرات احلوامل
قالـت إن املـادة اجلديـدة       ): سويـسرا  (السيدة رامسري   - ٣٩

املقترحة يف القانون اجلنائي مـن شـأهنا أن جتعـل ختـان اإلنـاث               
يف سويسرا حىت ولـو مت تنفيـذه يف بلـد ال يكـون           قابل للعقاب   

وكانــت . فيـه ُجرمـا ال يعاقــب عليـه، ومل ُيطعـن يف هــذا البنـد     
ــة لتعــويض األشــخاص  ١٩٩٩هنــاك، يف عــام  ــادرة برملاني ، مب

وكـان اإلعقـام    . الذين مت إعقامهم ضد إرادهتم أو حتت ضغط       
باإلكراه ينفَّذ يف سويـسرا حـىت الثمانينـات وكانـت كـثري مـن               

. حــاالت إجــراء اإلجهــاض مــشروطة باملوافقــة علــى اإلعقــام   
وقــد أيــد اجمللـــس االحتــادي التنظــيم القـــانوين لإلعقــام لكـــن      

ــضحايا  ــويض ال ــانون   . عــارض تع ــسري ق ــان السوي ــر الربمل وأق
يوليـــه / ودخـــل حيـــز النفـــاذ يف متـــوز٢٠٠٤اإلعقـــام يف عـــام 

وأشارت إىل عدم وجود أية بيانات متاحة عـن عـدد       . ٢٠٠٥
  .خاص الذين مت إعقامهم باإلكراهاألش

  
  ١٦ و ١٥املادتان 

أعربـت عـن القلـق إزاء    :  كاداري-السيدة هالربين     - ٤٠
التوزيع غري املتكافئ لألصول عند الطـالق وآثـاره االقتـصادية           

وأضــافت أنــه علــى الــرغم مــن اعتــراف احلكومــة . علــى املــرأة
ارت وأشـ . هبذه املشكلة، فإن أوجه العالج ليست بعـد كافيـة         

إىل أن التغيريات الـيت أُدخلـت علـى حقـوق املعـاش التقاعـدي               
ــها مل تكــن كافيــة، ال ســيما بالنــسبة     ــة جيــدة لكن كانــت بداي

. للــزوجني صــغار الــسن البعيــدين بــسنوات عــن ســن التقاعــد  
وقالت إن استمرار األدوار النمطيـة للجنـسني تعـين أن تقـضي             

عمـل ومـن    املرأة نصف الوقت الذي يقضيه الرجل يف سـوق ال         
مث لن تستطيع إعالـة أطفاهلـا إال بوجـود توزيـع عـادل ألصـول                

 يف قائمـة    ٢٩وقد أشار الـرد املكتـوب علـى الـسؤال           . حقيقية
 إىل أنه جتري مناقـشة      (CEDAW/C/CHE/Q/3/Add.1)القضايا  

إمكانيــة مــنح نــصيب أكــرب يف حــصة األصــول للتعــويض عــن   
 من دواعـي    وأضافت أنه سيكون  . اخنفاض آفاق العمل للمرأة   

تقديرها احلصول على معلومات عن أي اقتراح فعلـي يف هـذا            
 (CEDAW/C/CHE/3)وأضــافت أن التقريــر الــدوري . الــصدد

أشـــار إىل أن اللجنـــة االحتاديـــة املعنيـــة بقـــضايا املـــرأة نـــشرت 
دراســة عــن أحكــام احملــاكم  تفحــص فيهــا احلالــة االقتــصادية   

ــالق و  ــد الطــ ــرأة بعــ ــة  للمــ ــة مهتمــ ــبحت اللجنــ ــة أصــ مبعرفــ
  .البيانات تلك
وأعربــت عــن القلــق مــن أن املــرأة يف العالقــة الواقعيــة   - ٤١

ليس هلا أية ضمانات اقتـصادية وال أي حـق يف توزيـع امللكيـة               
. أو أيــة نفقــة بعــد انتــهاء العالقــة فيمــا عــدا دعــم األطفــال        

وأضـــــافت أن الـــــردود تـــــشري أيـــــضاً إىل احلقـــــوق املتـــــصلة 
ملا كانت تلـك العالقـات مـن        ، ولكن   “بالشراكات املسجلة ”

املفترض أهنا غـري متاحـة إال للـزوجني مـن نفـس اجلـنس، فإنـه                 
  .سيكون من املرحب به أي إصالح إضايف يف هذا اجملال

وقالت إن اللجنة تلقـت معلومـات عـن اقتـراح بـشأن         - ٤٢
ــة األطفــال ويعــين ذلــك وجــود مفهــوم املــساواة      تقاســم رعاي

لكـن االقتـراح    . عية السويـسرية  الرمسية من جانب اهليئة التـشري     
يتغاضى عن الواقع بأنه يف سويسرا ال تـزال املـرأة هـي مقدمـة               

وقـد أظهـرت التجربـة يف       . الرعاية الرئيسية يف معظم احلـاالت     
بلدان غربية أخرى أن مثل هذه التدابري تدعمها بصفة رئيـسية     
جمموعات من الرجـال وأهنـا ُتـستخدم كحيلـة لتخفـيض قيمـة              

ــذي   ــدعم ال ــال  ال ــاء لألطف ــه اآلب ــإن   . يدفع واحلــال كــذلك، ف
  .االقتراح املشار إليه لن يعود بالنفع على املرأة

حثـــــت حكومـــــة :  زرداين-الـــــسيدة بلميهـــــوب   - ٤٣
، ٢، الفقـرة  ١٥سويسرا على أن تسحب حتفظاهتا على املـادة         

  ).و(و ) ز (١، الفقرتني ١٦وعلى املادة 
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ع تعــديل أشــارت إىل مــشرو: الــسيدة شــيمونوفيتش  - ٤٤
قــانون األحــوال الشخــصية فيمــا يتعلــق باختيــار اســم اُألســرة، 
وسألت عما سـيحدث يف حالـة عـدم اتفـاق الزوجـة والـزوج               

وأضـافت أنـه سـيكون مـن دواعـي          . على اسم أُسـرة أطفاهلمـا     
ــديرها أيــضاً احلــصول علــى معلومــات عــن التقــدم احملــرز        تق

ل اُألسـرة  يتعلـق حبمايـة الفتيـات مـن العقـاب البـدين داخـ            فيما
ويف املـــدارس ويف املؤســـسات، طبقـــاً لتوصـــية اللجنـــة بـــشأن  

  .حقوق الطفل
قالـــت إن املناقـــشات ): سويـــسرا (الـــسيدة رامـــسري  - ٤٥
ــد       ال ــسألة احلــضانة بع ــة وم ــع امللكي ــشأن توزي ــة ب ــزال جاري ت

. ٢٠٠٩الطــالق ومــن املتوقــع أن ُتختــتم حبلــول هنايــة عــام       
ون علــى تقــسيم   وحــسب علمهــا حــىت اآلن، ال يــنص القــان    

وجـار  . القدرة على الكسب ورأس املال البـشري يف املـستقبل      
ــها       ــة، لكن ــوق املعاشــات التقاعدي ــشأن حق ــام ب ــيح األحك تنق

  .تستطيع تقدمي أية معلومات إضافية ال
 مـن   ١٦من املادة   ) و (١وبشأن التحفظ على الفقرة       - ٤٦

االتفاقية، قالت إنه سيتم سـحب هـذا الـتحفظ مبجـرد اعتمـاد              
الربملــان القــانون اجلديــد بــشأن اســم اُألســرة ودخولــه حيــز        

وأضــافت أن عــدداً حمــدوداً مــن املتــزوجني فقــط هــم  . التنفيــذ
الــذين مــسَّهم الــتحفظ علــى الفقــرة املتعلقــة بامللكيــة يف إطــار   

وعندما ال يكون هناك أي مزيد من املتـزوجني الـذين     . الزواج
 ســيتم حينئــذ   تــشملهم األحكــام االنتقاليــة يف هــذا الــصدد،    

  .سحب التحفظ
ــت   - ٤٧ ــسيدة ويكلــ ــسرا (الــ ــانون  ): سويــ ــت إن قــ قالــ

  .العقوبات السويسري حيظر العقاب البدين
ــسيد ســبينلي   - ٤٨ ــسرا (ال ــال إن جمــالس إدارات  ): سوي ق

املدارس تتـألف مـن أشـخاص مـن خـارج املدرسـة، مبـن فـيهم                
ة اآلباء واملسؤولني اآلخرين وهي تتوىل مراقبة أسلوب املدرسـ        

ويف . يف معاجلة املـشاكل، يف حـدود أحكـام قـانون العقوبـات            

جملــــالس اإلدارات الكــــشف حالــــة وقــــوع أحــــداث، ميكــــن 
  .علنا عنها
قالت إنه مع أنـه حقيقـي بـالطبع أن          : السيدة نيوبوير   - ٤٩

احلكومــة ال تــستطيع أن ختــرب األحــزاب الــسياسية مبــا جيــب       
تفعله مع وسـائط  عمله، فإهنا تستطيع تقدمي التشجيع أسوة مبا        

ــة    . اإلعــالم ــدابري شــاملة وفعال وإذا كــان مــن املتــوخى اختــاذ ت
ــة، ســيكون مــن      ــات املنتخب ــرأة يف اهليئ ــل امل ملعاجلــة نقــص متثي
دواعي تقدير اللجنـة احلـصول علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن              

  .تلك التدابري
قالت إنه على الرغم مـن أن احلـوار         : السيدة أميالين   - ٥٠

داد احلكومة السويـسرية الختـاذ اإلجـراءات، فإنـه          قد بيَّن استع  
. أبـــرز الـــصعوبات فيمـــا يتعلـــق بـــسرعة عمليـــة صـــنع القـــرار

وكانـــت احلكومـــة السويـــسرية قـــد فوضـــت وزارة اخلارجيـــة 
بـــالنظر يف إنـــشاء مؤســـسة وطنيـــة حلقـــوق اإلنـــسان يف عـــام  

، وحسبما أفاد الوفد يف وقت سـابق، مت حاليـاً تأجيـل             ٢٠٠٣
ــهائ  ــرار الن ــدة مخــس ســنوات أخــرى  الق وســتكون هــذه  . ي مل

ــاري      ــواغل كتلـــك اجلـ ــة شـ ــداً يف معاجلـ ــدة جـ ــسة مفيـ املؤسـ
مناقشتها، ولـذلك فإهنـا تطلـب إىل احلكومـة النظـر يف تبـسيط               

  .إجراءاهتا لصنع القرار
أشارت إىل عدم تقـدمي     :  كاداري -السيدة هالربين     - ٥١

رأة يف  إجابة على األسئلة الـيت طرحتـها فيمـا يتـصل حبقـوق املـ              
  .ظل العالقة الفعلية واقتسام حضانة األطفال

سألت الوفد أن يشرح الوضـع  : السيدة شيمونوفيتش   - ٥٢
القانوين احلايل للعقاب البـدين داخـل املـرتل عقـب اعتمـاد جلنـة               

أكتــوبر /الــشؤون القانونيــة املبــادرة الربملانيــة يف تــشرين األول    
ـــ ٢٠٠٧ ــر مجي ــشأن حظـ ــدين،   بـ ــكال العقـــاب البـ والـــيت ع أشـ

  .٢٠٠٨النظر فيها من جديد يف الربملان يف عام  مت
طلبـت إىل الوفـد أن يقـدم معلومـات          : السيدة راسخ   - ٥٣

. حـول عــدد األمــاكن املتاحــة يف أمــاكن إيــواء ضــحايا العنــف 
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ــيِّن نقــص       ــتخدام يب ــدالت االس ــة مع ــدم معرف وأضــافت أن ع
وأشــارت إىل أن النــساء يف سويــسرا لــيس  . االهتمــام باملــسألة

لديهن فرص كافية للوصول إىل أماكن اإليـواء، وهـي تـود أن           
  .تعرف ماذا تفعل احلكومة لسد هذا االحتياج

أكدت أنـه سـوف ُتتخـذ       ): سويسرا (السيدة ويكلت   - ٥٤
صنع الـسياسات لكـن     تدابري ملعاجلة نقص متثيل املرأة يف هيئات        

كما الحظت أيضاً الرغبة يف اإلسراع      . توضع أي خطة بعد   مل  
  .راز تقدم حنو إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسانبإح
وقالت إنه ليس لدى سويسرا أية أنظمة بـشأن حقـوق      - ٥٥

النساء غـري املتزوجـات بعـد فـسخ العالقـة، حيـث أن الـزوجني                
  .من نفس اجلنس مها اللذان يستطيعان إقامة شراكة مسجلة

قالت إنه يف حالة إنفاذ بنـد       ): سويسرا (السيدة موللر   - ٥٦
اقتسام احلـضانة قيـد املناقـشة، سـيتم تنفيـذه حبـرص مـع الرصـد                 
عن كثب لتجنب املشاكل اليت متت مواجهتها يف بلدان أخـرى      

  .ولضمان دفع نفقة للمرأة مقابل عملها يف رعاية الطفل
ــسيدة ويكلـــت  - ٥٧ ــسرا (الـ ــا ترحـــب  ): سويـ قالـــت إهنـ

د إىل  باحلوار البنَّاء مع اللجنة، الذي سيتواصل عند عودة الوفـ         
سويــسرا، وأضــافت أهنــا تتطلــع إىل الــتمكُّن مــن اإلبــالغ عــن  

  .التقدم احملرز يف املستقبل
قالـــت إن رغبـــة احلكومـــة السويـــسرية يف  : الرئيـــسة  - ٥٨

التصرف بدت واضحة، لكن حيث أن مقار كثري مـن هيئـات     
حقــوق اإلنــسان موجــود يف سويــسرا، فــإن اللجنــة تــساورها   

ى احلاجــة إىل زيــادة وضــوح وشــددت علــ. آمــال عاليــة جــداً
االتفاقيـــة يف اجملتمـــع السويـــسري للمـــساعدة علـــى التـــصدي  

وأضـافت أن   . ملسألة القوالب النمطية اجلنسانية على حنو فعال      
النظــام الــسياسي السويــسري يطــرح صــعوبات قابلــة للفهــم،    

وينبغــي اإلســراع يف . لكنــه يلــزم زيــادة الــوعي بــشأن القــضايا
  . حقوق املرأةاجلهود املبذولة لتحسني

  .٣٥/١٧ُرفعت اجللسة الساعة   
  


