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 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
 واألربعون الرابعة الدورة
       ٢٠٠٩ أغسطس/آب ٧ - يوليه/متوز ٢٠

 املرأة ضد التمييز على بالقضاء ةاملعني للجنة اخلتامية املالحظات  
    

 سويسرا  
 اجلـستيه  يف )CEDAW/C/CHE/3( لسويسرا الثالث الدوري التقرير يف اللجنة نظرت - ١

ــودتني ٨٩٥ و ٨٩٤ ــوز ٢٧ يف املعقـ ــه/متـ ــر( ٢٠٠٩ يوليـ  ).895 و CEDAW/C/SR.894 انظـ
 ردود أمـا  ،CEDAW/C/CHE/Q/3 الوثيقـة  يف اللجنة طرحتها اليت واألسئلة القضايا قائمة وترد

 .CEDAW/C/CHE/Q/3/Add.1 الوثيقة يف فترد سويسرا
  

 مقدمة  

ــة تــثين - ٢ ــة علــى اللجن ــدوريا لتقريرهــا الطــرف الدول ــد الثالــث ل  والزاخــر التنظــيم اجلي
 تقـدمي  لتـأخر  تأسـف  اللجنـة  ولكـن  .للجنـة  الـسابقة  اخلتاميـة  للمالحظات واملراعي باملعلومات

 القـضايا  قائمـة  علـى  اخلطية لردودها الطرف للدولة تقديرها عن وتعرب .الشيء بعض التقرير
  .الدورة قبل ملا العامل الفريق أثارها اليت واألسئلة

 برئاســة أرسـلته  الــذي الوفـد  علــى الطـرف  للدولــة تقـديرها  عــن أيـضا  اللجنــة وتعـرب  - ٣
 عــن ممــثلني وضــم االحتاديــة اخلارجيــة لــوزارة التــابع العــام الــدويل القــانون مديريــة مــدير نائــب
 االحتاديـة،  الداخلية ووزارة االحتادية والشرطة العدل وزارة فيها مبا االحتادية، الوزارات خمتلف
 وتقــدر .الكانتونــات أحــد عــن وممــثال اجلنــسني، بــني للمــساواة االحتــادي املكتــب نعــ وممــثال
 .اللجنة وأعضاء الوفد بني دار الذي البناء احلوار اللجنة
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 اإلجيابية اجلوانب  

 يف االتفاقيـــة مـــن ٧ املـــادة علـــى حتفظهـــا الطـــرف الدولـــة بـــسحب اللجنـــة ترحـــب - ٤
 /أيلــــول يف لالتفاقيــــة االختيــــاري وكــــولالربوت علــــى وبتــــصديقها ،٢٠٠٤ أبريــــل/نيــــسان
 .٢٠٠٨ سبتمرب

 علـى  ٢٠٠٦ أكتـوبر /األول تـشرين  يف الطـرف  الدولـة  بتـصديق  أيضا اللجنة وترحب - ٥
 املكمـل  عليـه،  واملعاقبـة  واألطفـال،  النـساء  وخباصـة  باألشخاص، االجتار وقمع منع بروتوكول
 .لوطنيةا عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التفاقية

 بـني  املـساواة  تعزيـز  أجـل  مـن  جهـود  مـن  تبذلـه  ملـا  الطـرف  الدولـة  علـى  اللجنـة  وتثين - ٦
 التـشريعية  التـدابري  مـن  واسـعة  طائفـة  اعتمـاد  ذلـك  يف مبـا  سويـسرا،  يف املـرأة  وحقوق اجلنسني

 واألحكـــام األجـــر، املدفوعـــة األمومـــة إجـــازة اســـتحداث ســـيما وال والـــربامج، والـــسياسات
  .بالنساء واالجتار املرأة، ضد العنف ملكافحة الرامية والربامج القانونية

 غـري  املنظمـات  بـه  تـضطلع  الـذي  الـدور  بأمهيـة  الطـرف  الدولـة  بـإقرار  اللجنة وترحب - ٧
 اإلنـسان  حقـوق  تعزيـز  يف املدين، اجملتمع مجاعات من ذلك وغري النسائية والرابطات احلكومية
 مـن  الطـرف  الدولـة  تبـذهلا  الـيت  بـاجلهود  أيـضا  اللجنـة  حـب وتر .اجلنـسني  بني واملساواة للمرأة
 تقريرهــــا إعــــداد يف النــــسائية والرابطــــات احلكوميــــة غــــري املنظمــــات مــــع التــــشاور أجــــل
  .الثالث الدوري

 مـن  يعـدان  بـاملرأة  والنـهوض  املرأة ضد العنف مكافحة أن التقدير مع اللجنة وتالحظ - ٨
 جمـال  يف الـدويل  الـصعيد  علـى  الطـرف  الدولـة  تتبعهـا  الـيت  الـسياسة  يف األولوية ذات األهداف
 وامليزنـة  اجلنـساين  املنظور مراعاة لتعميم املمنوحة باألولوية أيضا اللجنة وتنوه .اإلنسان حقوق
ــة ــور املراعيـ ــساين للمنظـ ــا اجلنـ ــه فيمـ ــة تنظمـ ــرف الدولـ ــن الطـ ــرامج مـ ــساعدة بـ ــة املـ  الدوليـ
 .اإلمنائي والتعاون

  
 والتوصيات يسيةالرئ االهتمام جماالت  

 مجيـع  بتنفيـذ  الطـرف  الدولـة  عـاتق  علـى  يقـع  الـذي  االلتزام إىل اللجنة تشري بينما - ٩
 احملـددة  والتوصـيات  الـشواغل  أن اللجنـة  ترى ومستمرة، منهجية بصورة االتفاقية أحكام

 .األولوية سبيل على االهتمام الطرف الدولة توليها أن تقتضي اخلتامية املالحظات هذه يف
ــاءوب ــى ن ــك، عل ــة تطلــب ذل ــة إىل اللجن ــى تركــز أن الطــرف الدول  يف اجملــاالت تلــك عل

 من حتقق وما إجراءات من اختذ مبا املقبل الدوري تقريرها يف تفيد وأن التنفيذية، أنشطتها
ــائج  اجمللــس إىل اخلتاميــة املالحظــات هــذه حتيــل أن الطــرف الدولــة إىل أيــضا وتطلــب .نت
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 صــعد علــى األخــرى احلكوميــة واألجهــزة املعنيــة، االحتاديــة الــوزارات ومجيــع االحتــادي،
 واجلهـــاز الكانتونـــات، ومجعيـــات االحتاديـــة، واجلمعيـــة واحملليـــات، والكانتونـــات االحتـــاد
 .فعالة بصورة لتنفيذها ضمانا القضائي،

  
 الربملانات  

 التنفيـذ  عن الرئيسية املسؤولية تتحمل احلكومة أن على التأكيد اللجنة تعيد بينما - ١٠
 بــشكل عنــه للمــساءلة ختــضع وأهنــا االتفاقيــة مبوجــب الطــرف الدولــة اللتزامــات الكامــل
 الدولــة وتــدعو احلكومــة، أجهــزة جلميــع ملزمــة االتفاقيــة أن علــى اللجنــة تــشدد خــاص،
 إلجراءاهتـا  وفقـا  واحملليـات،  والكانتونـات  االحتـاد  صـعد  علـى  برملاناهتا تشجيع إىل الطرف
 اخلتامية املالحظات هذه بتنفيذ يتعلق فيما الالزمة اخلطوات اختاذ لىع االقتضاء، وحسب
 .االتفاقية مبوجب احلكومة هبا تقوم اليت التالية اإلبالغ وبعملية

 
 التحفظات  

 ١٥ املــــادة مــــن ٢ الفقــــرة علــــى تــــتحفظ تــــزال ال سويــــسرا أن اللجنــــة تالحــــظ - ١١
ــة بتوضــيح علمــا اللجنــة وحتــيط .االتفاقيــة مــن ١٦ املــادة مــن )ح( و )ز( ١ والفقــرتني  الدول
 قـانون  سـن  بعـد  ١٦ املـادة  مـن  )ز( ١ الفقـرة  علـى  حتفظهـا  سـحب  يف تنظـر  قـد  بأهنـا  الطرف
 بـأن  الطـرف  الدولـة  بتوضـيح  أيـضا  علمـا  اللجنـة  وحتـيط  .العـائلي  االسـم  باختيـار  يتعلق جديد
 تتعلـق  مـسألة  هـي  ١٦ املـادة  مـن  )ح( ١ الفقـرة  وعلـى  ١٥ املـادة  مـن  ٢ الفقـرة  علـى  حتفظها
 الزوجيـة  بامللكيـة  املتعلقـة  املنازعـات  كل تنتهي عندما التحفظ ُيسحب وقد االنتقايل، بالقانون
 كـــانون ١ علــى  الـــسابقة الفتــرة  علــى  والـــساري الــزواج  لنظــام  املـــنظِّم القــانون  إىل اســتنادا 
   .١٩٨٨ يناير/الثاين
 الدولـة  وحتـث  ،٢٠٠٣ عـام  الـصادرة  الـسابقة  اخلتاميـة  مالحظاهتـا  اللجنة وتكرر  - ١٢

 مالئمـا،  يـزال  ال كـان  وإن أمكـن  إن املقبـل،  الـدوري  تقريرهـا  يف تـدرج  أن علـى  الطرف
 .حتفظاهتا لسحب زمنيا جدوال

  
 السابقة اخلتامية املالحظات  

 مــن اللجنــة عنــه أعربــت ممــا العديــد تلقاهــا الــيت املعاجلــة كفايــة لعــدم اللجنــة تأســف - ١٣
 يف نظرهـا  بعـد  )١٤١-٩٧ الفقـرات  ،A/58/38, part I انظـر ( وصياتت من قدمته وما شواغل
ــر ــامع التقريــ ــر اجلــ ــر األويل للتقريــ ــدوري والتقريــ ــاين الــ ــة الثــ ــام الطــــرف للدولــ  ٢٠٠٣ عــ

)CEDAW/C/CHE/1-2 و Add.1.( والتوصــيات الــشواغل املثــال، ســبيل علــى تــضم، وهــي 
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 النمطيـة  القوالـب  واسـتمرار  املساواة، لتحقيق الوطنية واآللية لالتفاقية، القانوين باملركز املتعلقة
 ككـل،  اجملتمـع  ويف األسرة يف والرجل املرأة ومسؤوليات بأدوار يتعلق فيما املترسخة التقليدية
 واسـتغالل  والفتيـات،  بالنـساء  االجتـار  وانتـشار  املهـاجرات،  وحالـة  املـرأة،  ضد العنف وانتشار
 احليـاة  يف والتعـيني  باالنتخـاب  املشغولة املناصب يف ةللمرأ الناقص والتمثيل الدعارة، يف النساء
 .العمل سوق ويف التعليم جمال يف اجلنسني بني املساواة وعدم العامة،

 التوصيات معاجلة أجل من ممكن جهد كل بذل على الطرف الدولة اللجنة وحتث - ١٤
 .اخلتامية املالحظات هذه يف الواردة والشواغل بعد، بالكامل تنفذ مل اليت السابقة

  
 لالتفاقية القانوين املركز  

 الدولــة تطبقــه الــذي واحملليــة الدوليــة القــوانني توحيــد ملبــدأ وفقــاً أنــه اللجنــة تالحــظ - ١٥
 احملـاكم  يف مباشـرة  فيها طرفاً سويسرا تكون اليت املعاهدات بأحكام االحتجاج ميكن الطرف،
 تالحـظ  الـشأن،  هـذا  ويف .مباشـر  بـشكل  للتطبيـق  قابلـة  األحكـام  تلـك  اعتربت ما إذا الوطنية
 االحتـاد  مـستويي  علـى  األخرى القضائية والسلطات العليا االحتادية احملكمة أن القلق مع اللجنة

 علـى  وعـالوة  .مباشـرة  بـصورة  تنطبـق  ال االتفاقيـة  أحكام أن عامة كقاعدة ترى والكانتونات
 بـشأن  دسـتورية  أحكـام  إىل تستند ياالعل االحتادية احملكمة قرارات أن تالحظ اللجنة فإن ذلك،
 ١ املـادة  يف الـوارد  التمييـز  تعريف نطاق من أضيق نطاقها أحكام وهي التمييز، وعدم املساواة

 اإلجــراءات يف باالتفاقيــة حيــتج مــا نــادراً أنــه القلــق مــع أيــضاً اللجنــة وتالحــظ .االتفاقيــة مــن
 ذلـك  يف مبا باالتفاقية، املعرفة حمدودية إىل يشري مما والكانتونات االحتاد مستويي على القضائية

ــة التوصــيات ــة، العام ــدى للجن ــن أوســاط ل ــة امله ــسلطات القانوني ــضائية وال ــني الق ــساء وب  الن
  .أنفسهن

 ألحكـام  املباشـر  التطبيـق  مـسألة  توضـيح  زيـادة  علـى  الطرف الدولة اللجنة وحتث - ١٦
 مالحظاهتـا  على تأكيدها اللجنة رروتك .لسويسرا الوطين القانوين النظام إطار يف االتفاقية
ــة ــسابقة اخلتامي ــام ال ــة وتوصــي ،٢٠٠٣ لع ــذ الطــرف الدول ــوعي إذكــاء محــالت بتنفي  لل
 الدولــة اللجنــة وتــشجع .عمومــاً واجلمهــور القانونيــة املهــن أصــحاب تــستهدف باالتفاقيــة
 نطـاق  نبشأ والقضائية القانونية املهن يف للعاملني يمنهج تدريب توفري على أيضاً الطرف
ــة ــها االتفاقي ــشجيعهم هبــدف وأمهيت ــى ت ــة اســتخدام عل ــة اإلجــراءات يف االتفاقي  .القانوني

 كعنـصر  االختيـاري  توكوهلـا ووبر االتفاقيـة  إدراج علـى  الطرف الدولة اللجنة تشجع كما
 واحملــامون القــضاة فــيهم مبــن القــانوين، املهنــة أصــحاب وتــدريب تعلــيم منــاهج يف إلزامــي

 .العامون واملدعون
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 التمييز وعدم املساواة تعريف  

ــة،   - ١٧ ــادئ أن تالحــظ إذإن اللجن ــة املب ــز وعــدم للمــساواة العام ــة التميي  مبوجــب مكفول
 العليـا  احملكمة لكون القلق يساورها الوطين، التشريع يف عليها ومنصوص الدستور من ٨ املادة

 إرسـاء  يف حق أي مينح ال الدستور ...” أن أعلنت عندما املبادئ هذه نطاق ضيقت االحتادية
  .“الفعلية املساواة

 املـساواة  مبـدأي  تطبيـق  لكفالـة  خطـوات  الطرف الدولة تتخذ بأن اللجنة وتوصي - ١٨
  .االتفاقية من ١ للمادة وفقا املرأة ضد التمييز وعدم

 
 االتفاقية تنفيذ  

 تنفيـذ  يف والـصالحيات  الـسلطات  مـستويات  الخـتالف  اللجنـة  إدراك من الرغم على - ١٩
 قدمتـه  الـذي  الـشفوي  البيـان  مراعـاة  ومـع  الطـرف،  للدولـة  االحتـادي  اهليكل إطار يف االتفاقية
 علـى  للحـصول  التنـافس  جمـال  يف إمكانيات من االحتادي النظام يقدمه ما بشأن الطرف الدولة
 قلقبـال  تـشعر  تـزال  ال فإهنـا  االتفاقيـة،  تنفيـذ  يف املمارسـات  أفـضل  إىل والتوصـل  النتـائج  أفضل
 تـزال  ال أهنـا  كمـا  .والكوميونات الكانتونات خمتلف بني االتفاقية تنفيذ يف التفاوت أوجه إزاء

 تطبيــق واتــساق التنــسيق كفالــة يف القائمــة واآلليــات اهلياكــل فعاليــة مــدى إزاء بــالقلق تــشعر
  .الطرف الدولة أرجاء مجيع يف االتفاقية

 كفالــة يف الرئيــسية املــسؤولية تتحمــل االحتاديـة  احلكومــة أن علــى اللجنــة وتـشدد  - ٢٠
 مـع  متـشياً  اللجنـة،  وتوصـي  .االتفاقيـة  مبوجـب  الطـرف  الدولـة  اللتزامـات  الكامـل  التنفيذ

 الفعـال،  التنسيق عرب سيما ال الطرف، الدولة تكفل بأن ،٢٠٠٣ لعام اخلتامية مالحظاهتا
 .اطقاملن مجيع ويف املستويات مجيع على االتفاقية تطبيق ومتاسك اتساق

 
 اجلنساين املنظور مراعاة وتعميم باملرأة للنهوض الوطنية اآللية  

 أجـل  مـن  املؤسـسية  اهلياكـل  خمتلـف  بـه  قامـت  الـذي  العمل التقدير مع اللجنة تالحظ - ٢١
 والكوميونـات،  والكانتونـات  االحتاد مستوى على اجلنسني بني املساواة وحتقيق باملرأة النهوض

ــا ــك يف مب ــب ذل ــ املكت ــني للمــساواة ادياالحت ــسني، ب ــة اجلن ــة واللجن ــرأة، خلــدمات االحتادي  امل
 ذلـك،  ومع .الكوميونات وبعض الكانتونات معظم يف اجلنسني بني املساواة جلان أو ومكاتب
 واملكانـة  الـسلطات  مـن  يكفـي  مـا  علـى  متلـك  ال املؤسـسات  هـذه  أن مـن  بـالقلق  اللجنة تشعر

 املـوارد  تقلـيص  إىل وأدت وجودهـا  علـى  أثـرت  قـد  يزانيـة بامل املتعلقة االعتبارات وأن واملوارد،
 متكاملـة  اسـتراتيجية  وجـود  عدم إزاء أيضاً بالقلق اللجنة وتشعر .هلا املخصصة واملالية البشرية
 داخـل  اجلنـساين،  للمنظـور  املراعيـة  امليزنـة  ذلك يف مبا اجلنساين، املنظور مراعاة لتعميم وشاملة
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ــة ــصدد، هــذا ويف .نفــسها الطــرف الدول ــة تالحــظ ال ــة اإلدارات مــن عــدداً أن اللجن  االحتادي
 .اجلنساين املنظور مراعاة تعميم بشأن املبادرات من القليل سوى ينفذ مل واملدن والكانتونات

 للنــهوض القائمـة  الوطنيـة  اآلليـة  مـنح  الطــرف الدولـة  تكفـل  بـأن  اللجنـة  وتوصـي  - ٢٢
 بــني املــساواة بفعاليــة لتعــزز الالزمــة ملاليــةوا البــشرية واملــوارد واملكانــة الــسلطات بــاملرأة

 مكاتــب بإنــشاء أيــضاً اللجنــة وتوصــي .املــستويات كافــة علــى بــاملرأة والنــهوض اجلنــسني
 اهلياكـل  مجيـع  بـني  فيما التنسيق وتعزيز الكانتونات، مجيع يف اجلنسني بني املساواة لشؤون
 املـستوى  علـى  لـذلك  مكرسـة  تنـسيق  آليـة  إنـشاء  منـها  بطـرق  املعنيـة،  املؤسسية واآلليات
 متكاملـة  اسـتراتيجية  وتنفـذ  الطـرف  الدولـة  تـضع  بـأن  كـذلك  اللجنـة  وتوصـي  .االحتادي
 للمنظـور  املراعيـة  امليزنـة  عمليـات  اسـتخدام  منـها  بطـرق  اجلنـساين،  املنظور مراعاة لتعميم

  .كافة احلكومة مستويات وعلى القطاعات مجيع يف ومساءلة رصد آليات مع اجلنساين،
  

 املؤقتة اخلاصة التدابري  

 التــدابري أن االحتــادي، الدســتور إىل اســتناداً قــررت، العليــا احملكمــة أن اللجنــة تالحــظ - ٢٣
 مــع تالحــظ اللجنــة أن إال .املبــدأ ناحيــة مــن مقبولــة املــساواة حتقيــق إىل هتــدف الــيت اإلجيابيــة
 التــدابري تلــك اســتخدام ضــد راًمــؤخ العليــا االحتاديــة احملكمــة اختــذهتا الــيت القــرارات أن القلــق

 املؤقتـة،  اخلاصـة  للتـدابري  الواضـح  الفهـم  انعـدام  إىل تشري القطاعات مجيع يف تطبيقها وحمدودية
 العامـة  والتوصـية  االتفاقيـة  مـن  ٤ املـادة  مـن  ١ للفقـرة  وفقـاً  تطبيقهـا،  وراء الكامنـة  ولألسباب

  .للجنة ٢٥ رقم

 مبـن  املعنـيني،  الـرمسيني  املـوظفني  مجيـع  يـف تعر على الطرف الدولة اللجنة وتشجع - ٢٤
 مـن  ١ الفقـرة  يف الوارد املؤقتة اخلاصة التدابري مبفهوم القضائي، السلك يف العاملون فيهم
 تـويل  بـأن  اللجنـة  وتوصـي  .للجنـة  ٢٥ رقـم  العامـة  التوصـية  وعلـى  االتفاقيـة  مـن  ٤ املادة
 يف مبـا  املؤقتـة،  اخلاصـة  التـدابري  مـن  املزيد وتنفيذ العتماد الواجب االعتبار الطرف الدولة
 وتقــدمي املــوارد وختــصيص والــدعم، التوعيــة وبــرامج واإلداريــة، التــشريعية التــدابري ذلــك

 زمــين بإطــار واحلــصص األهـداف  وحتديــد اهلــدف، احملـددة  االســتقدام وعمليــات احلـوافز، 
 وذلك التمثيل، من رومةحم أهنا أو ناقصاً متثيالً ممثلة املرأة فيها تكون اليت املناطق يف حمدد،
  .واخلاص العام القطاعني يف
  

 النمطية القوالب  

 والـصور  املواقـف  علـى  للقـضاء  الطـرف  الدولـة  اختـذهتا  الـيت  بـاخلطوات  اللجنة ترحب - ٢٥
 “املـرتل  يف اإلنـصاف ” محلتـا  ذلـك  يف مبـا  واجملتمـع،  األسـرة  يف ودورها باملرأة املتعلقة النمطية
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 اجلنـسني،  بـني  باملـساواة  متعلقة قوانني الكانتونات خمتلف وباعتماد ،“العمل يف اإلنصاف” و
ــاهج تنقــيح عــن فــضال ــة املن ــها عــدد يف التعليمي ــة يــساور القلــق لكــن .من  اســتمرار إزاء اللجن

 اإلعـالم  وسـائط  تتناقلـها  الـيت  تلـك  سـيما  وال املترّسـخة،  التقليديـة  النمطيـة  والقوالـب  املواقـف 
 اجملـاالت،  من العديد يف مكانتها بضعف وترتبط االجتماعي املرأة كزمر تقّوض اليت والدعاية،

 احليــاة يف واملــشاركة القــرار صــنع مناصــب إىل والوصــول العمــل وســوق التعلــيم ذلــك يف مبــا
 والــصور النمطيــة األوصــاف اســتمرار إزاء القلــق اللجنــة يــساور كمــا .واالجتماعيــة الــسياسية
  .املهاجرات والنساء العرقية واجلماعات األقليات نساء عن اإلعالم وسائط يف السلبية

 الـصور  علـى  القـضاء  إىل الراميـة  جهودهـا  تعزيز إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو - ٢٦
 وفقـا  واجملتمـع،  األسـرة  يف ومـسؤولياهتما  والرجـل  املـرأة  بـأدوار  املتعلقة النمطية واملواقف
 قانونيـة  تـدابري  اعتمـاد  اجلهود هذه ملتش أن وينبغي .االتفاقية من )أ( ٥ و )و( ٢ للمادة

 خمتلف وعلى عموما والرجال النساء على وتركز منسقة بصورة ُتّتخذ وتثقيفية وسياساتية
 يف التنويـع  زيـادة  لتـشجيع  اهلـدف  حمددة برامج التعليمي النظام وتضمني اإلعالم، وسائط
 .األسـرية  املـسؤوليات  مـل حت يف التـشارك  وتعزيز والفتيات الفتيان أمام التعليمية اخليارات

 التعليمـي  والنظـام  اإلعـالم  لوسـائط  بالنـسبة  اهلدف حمددة تدابري باختاذ اللجنة توصي كما
 .املهـاجرات  والنـساء  العرقيـة  واجلماعـات  األقليات نساء عن إجيابية صور إعطاء لتشجيع
 آثارهـا  متقيـي  هبدف املتخذة التدابري دورية بصورة تستعرض أن إىل الطرف الدولة وتدعو
 .املقبل تقريرها يف هبا اللجنة وإبالغ املناسبة اإلجراءات واختاذ

  
 املرأة ضد العنف  

 املـرأة،  ضـد  العنف ملكافحة الطرف الدولة اختذهتا اليت التدابري مبجموعة اللجنة ترحب - ٢٧
 العقوبـات  قـانون  علـى  التعـديالت  مثـل  التـشريعية  بالتدابري اخلصوص، وجه على علما، وحتيط
 العالقـات  إطـار  يف املرتكبـة  العنـف  أعمـال  تلقائيـة  بصورة السلطات تقاضي أن على تنص اليت
 الـسلطات  لـتمكني  املـدين  القـانون  وتنقـيح  واإلكـراه،  االغتـصاب  سـيما  وال والرجـل  املرأة بني

 االقتـراب  مـن  منعه أو الزمن من حمددة لفترة املشترك املسكن من اجلناة أحد طرد من القضائية
 ضـد  العنـف  انتـشار  اسـتمرار  إزاء اللجنـة  يـساور  القلـق  يـزال  وال .هبـا  االتصال أو لضحيةا من

 ضـد  العنـف  بـشأن  شـامل  وطـين  قـانون  وجـود  عـدم  وإزاء األسـري،  العنف ذلك يف مبا املرأة،
 العنـــف هـــذا لـــضحايا املخصـــصة للمالجـــئ احملـــدود العـــدد إىل أيـــضا اللجنـــة وتـــشري .املـــرأة

 املالجـئ  ومتويـل  إنشاء ألن القلق ويساورها ،)الطرف الدولة أراضي أحناء مجيع يف ملجأ ١٨(
 قــوانني أي تنظمهمــا وال الطــرف الدولــة مــسؤولية مــن يعتــربان ال للــضحايا الــدعم وخــدمات

 عــدم إزاء القلــق اللجنــة يــساور كمــا .الكانتونــات مــستوى علــى أو االحتــادي املــستوى علــى
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 املـــرأة، ضـــد بـــالعنف املتعلقـــة البيانـــات عجلمـــ احلاضـــر، الوقـــت يف موحـــدة، وســـيلة وجـــود
 مجيــــع يف العنــــف قــــضايا يف واملالحقــــات والتحقيقــــات الــــشكاوى عــــدد إزاء وخــــصوصا
 .٢٠١٠ عام حبلول إال تتوافر لن البيانات هذه بأن علما اللجنة وحتيط .الكانتونات

 الدولة ثحت فإهنا ،٢٠٠٣ عام يف السابقة اخلتامية مالحظاهتا إىل اللجنة تشري وإذ - ٢٨
 .والفتيـات  النـساء  ضـد  العنـف  مـسألة  ملعاجلـة  جهودها تكثيف يف االستمرار على الطرف
 بـسنّ  ممكـن  وقـت  أقـرب  يف القيام إىل الطرف الدولة اللجنة تدعو اخلصوص، وجه وعلى
 .األســري العنــف ذلــك يف مبــا أشــكاله، جبميــع املــرأة ضــد العنــف ملكافحــة شــامل تــشريع
 والفتيـات  للنـساء  ويكفـل  املـرأة،  ضد العنف أشكال مجيع لتشريعا هذا يعاقب أن وينبغي
 اجلنـاة  ويقاضـي  واحلمايـة،  االنتـصاف  وسـائل  إىل فورا الوصول إمكانية العنف ضحايا من

 يف مبـا  للـضحايا،  إضـافية  دعـم  خـدمات  تـوفري  علـى  أيـضا  ينص أن ينبغي ولكن ويعاقبهم،
 متـشيا  أيـضا،  اللجنـة  وتـدعو  .اخلـدمات  هـذه  ملثل احلكومي التمويل وتوفري املالجئ، ذلك
 للربملـانيني  املخصـصة  التدريب وبرامج أنشطة يف التوسع إىل ،١٩ رقم العامة التوصية مع

ــسلطة ــضائية وال ــوظفني الق ــانونيني، العمــوميني وامل ــوظفي ســيما وال والق ــاذ مل ــانون إنف  الق
 مـن  والتأكـد  رأةاملـ  ضد العنف أشكال جبميع توعيتهم لكفالة الصحية، اخلدمات ومقدمي
 العامة التوعية محالت يف بالتوسع أيضا وتوصي .للضحايا املالئم الدعم تقدمي على قدرهتم
 البيانـات  توحيـد  الطـرف  الدولـة  من اللجنة وتطلب .املرأة ضد العنف أشكال مجيع بشأن

 والتحقيقــات الــشكاوى وعــدد أشــكاله مبختلــف العنــف انتــشار مــدى بــشأن واالجتاهــات
 .به املتصلة القضايا يف تواملالحقا

  
 والبغاء باملرأة االجتار  

 أوروبـا  جملـس  اتفاقيـة  علـى  التصديق على عزمها الطرف الدولة بإعالن اللجنة ترحب - ٢٩
 الطـرف  الدولـة  اختـذهتا  اليت األخرى بالتدابري تقر كما .بالبشر االجتار مكافحة إجراءات بشأن

 مـن  اجلديـدة  ١٨٢ املـادة  اعتمـاد  إىل خـاص  بـشكل  وتشري .واألطفال بالنساء االجتار ملكافحة
 كقـوة  االسـتغالل  أو اجلنـسي  االسـتغالل  ألغـراض  بالبـشر  االجتـار  جتـّرم  الـيت  العقوبات، قانون
 يفـرض  الـذي  الـضحايا  مـساعدة  قـانون  وتنقـيح  هبـا،  للمتـاجرة  البـشرية  األعضاء مجع أو عاملة
 ضــحايا ســيما وال الــضحايا، فئــات لــفملخت احملــددة االحتياجــات تراعــي أن الكانتونــات علــى

 أحكامــا يتــضمن الــذي اجلديــد األجانــب املــواطنني قــانون اعتمــاد عــن فــضال بالبــشر، االجتــار
ــسمح ــضحايا ت ــشهود االجتــار ل ــاء وال ــة يف بالبق ــرة الطــرف الدول ــتفكري خمصــصة لفت ــاء لل  وأثن

ــة اإلجــراءات ــة أن غــري .القانوني ــساورها اللجن ــق ي ــ اســتمرار إزاء القل ــساء االجتــار شارانت  بالن
 وتــشعر .جوانبــها جبميــع الظــاهرة هــذه عــن شــاملة وحبــوث بيانــات وجــود وعــدم والفتيــات،
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 هلـن  الـدعم  وتـوفري  االجتـار  لـضحايا  املتخصصة املشورة خدمات تقدمي ألن أيضا بالقلق اللجنة
 بتمويــل وذلــك الكانتونــات مــن عــدد يف إال تتــوافر ال الــصدد، هبــذا التعــاون آليــات وكــذلك
 القلـق  اللجنـة  يـساور  ذلـك،  علـى  وعـالوة  .االحتاديـة  احلكومـة  جانـب  من متويل بال أو حمدود
 موحــدة بــصورة ُيطبَّــق ال للــضحايا املؤقتــة اإلقامــة وتــصاريح احلمايــة ميــنح الــذي التــشريع ألن
 مــع التعــاون إىل عــادة يــستند هــذه اإلقامــة تــصاريح مــنح وألن الكانتونــات، يف متــسقة أو

 .القانونية اإلجراءات يف اتالسلط

 أوروبـا  جملـس  اتفاقيـة  علـى  بـسرعة  التـصديق  على الطرف الدولة اللجنة تشجعو - ٣٠
 تـدابريها  تعزيـز  علـى  الطـرف  ةالدولـ  حتـث  كمـا  .بالبـشر  االجتـار  مكافحة إجراءات بشأن

 التعــاون زيــادة طريــق عــن ذلــك يف مبــا واألطفــال، بالنــساء االجتــار أشــكال مجيــع ملكافحــة
 ويف .االتفاقيـة  مـن  ٦ واملـادة  يتفق مبا والعبور، املنشأ بلدان مع والدويل واإلقليمي ثنائيال

 أيـضاً  بـل  االجتـار،  ومعاقبة مقاضاة على فقط ليس الطرف الدولة اللجنة حتث الصدد هذا
 للخـدمات  الكافيـة  املـوارد  رصـد  طريـق  عـن  ذلـك  يف مبا االجتار، ضحايا وتعايف محاية على

 الدولة أيضاً اللجنة وحتث .الكانتونات مجيع يف إضافية خدمات وإنشاء ائمةالق املتخصصة
 املبـادئ  مـع  األخرى التدابري تتفق وأن املؤقتة اإلقامة تصاريح متديد يف النظر على الطرف

 مفوضـية  وضـعتها  والـيت  بالبـشر  واالجتـار  اإلنـسان  حقـوق  بـشأن  هبـا  املوصى واإلرشادات
 مجــع إىل الطــرف الدولــة اللجنــة وتــدعو .٢٠٠٢ عــام يف ناإلنــسا حلقــوق املتحــدة األمــم
 وذلـك  املنـشأ،  وبلـد  العمـر  حـسب  موزعة االجتار، جوانب جبميع املتعلقة البيانات وحتليل
 وصياغة األولوية، ذات العمل جماالت وكذا العميقة، األسباب أو االجتاهات حتديد بقصد

ــسياسات ــة تطلــب كمــا .الــصلة ذات ال  املعلومــات وكــذا ملعلومــات،ا هــذه إدراج اللجن
 .الطرف للدولة التايل الدوري التقرير يف االجتار، ملكافحة املتخذة التدابري بأثر املتعلقة

 للبغـاء  اخلـصوص  وجـه  علـى  املعرضات املالهي، راقصات بشأن بالقلق اللجنة وتشعر - ٣١
 تقــدمي مثــل الطــرف، الدولــة قبــل مــن املتخــذة التــدابري خمتلــف رغــم وذلــك والعنــف، القــسري
 .والسفارات القنصليات مجيع يف املعلومات ومواد التوعية جلسات

 الدولــة اللجنــة تــشجع املالهــي، راقــصات تعيــشها الــيت اخلطــر حالــة إىل وبــالنظر - ٣٢
 املتعلقـة  األنظمـة  مـن  وغريهـا  التأشـريات  ألنظمة املنتظم االستعراض مواصلة على الطرف
 .خمتلف عمل قطاع إىل االنتقال للنساء تيحت أحكام إدراج يف النظر وعلى هبن،

 
 العامة احلياة يف واملشاركة السياسية املشاركة  

 يف ومـشاركتها  املـرأة  متثيـل  لزيـادة  الطـرف  الدولـة  اختـذهتا  معينـة  تدابري اللجنة تالحظ - ٣٣
 بـاإلعالم  العـاملني  وتوصـيات  الـشابات  توعيـة  مـشروع  مثـل  والعامة، السياسية القرارات اختاذ
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 بيـد  .االحتاديـة  االنتخابـات  إجـراء  قبـل  واملرشـحات  للمرشـحني  عدالً أكثر تغطية توفري بقصد
 ألن بـالقلق  تـشعر  كمـا  .وفعالـة  منتظمة بطريقة التدابري هذه اختاذ لعدم بالقلق تشعر اللجنة أن

 يف القـرارات،  واختـاذ  القيـادة  مناصـب  يف سـيما  وال كـبري،  حـد  إىل ناقـصاً  يـزال  ال املـرأة  متثيل
 واألحـزاب  العامـة  الوظـائف  يف وذلـك  سـواء،  حـد  على والتعيني باالنتخاب املشغولة املناصب
 االحتاديـة  احملكمـة  لـرفض  أيـضاً  بـالقلق  اللجنـة  وتشعر .والقضاء الدبلوماسي والسلك السياسية
 الــسلطات أجهــزة يف املــرأة لتمثيــل ثابتــة وحــصص ثابتــة سياســية حــصص اســتعمال العليــا

  .والقضائية نفيذيةوالت التشريعية

 الدولــة وحتــث ،٢٠٠٣ لعــام الــسابقة اخلتاميــة مالحظاهتــا تأكيــد اللجنــة وتكــرر - ٣٤
 وجـداول  مؤشـرات  وضـع  مـع  متواصـل،  بـشكل  وغريها قانونية تدابري اختاذ على الطرف
 احليـاة  يف والتعـيني  باالنتخـاب  املشغولة املناصب يف املرأة متثيل لزيادة وذلك عملية، زمنية
 يف ٢٣ والتوصــية يتفــق مبــا والقــضاء، الدبلوماســي والــسلك الــسياسية واألحــزاب مــةالعا

 مــن ١ للفقــرة وفقــاً خاصــة تــدابري الطــرف الدولــة تتخــذ بــأن وتوصــي .العامــة توصــياهتا
 حتقيــق هبــدف وذلــك للجنــة، العامــة التوصــيات مــن ٢٥ والتوصــية االتفاقيــة مــن ٤ املــادة
 تـوفري  زيـادة  علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنة حتث كما .رأةوامل الرجل بني التمثيل يف التوازن
 العامـة  الوظـائف  يف الـدخول  يف الراغبات النساء أجل من القدرات وبناء التدريب برامج
 مـشاركة  أمهيـة  بـشأن  لـديها  الـوعي  رفـع  محـالت  تعزيز وعلى فعالً، فيها يعملن اللوايت أو

 أيـضاً  الـصدد  هـذا  يف اللجنـة  وتوصـي  .امـة والع السياسية احلياة يف املتساوية الكاملة املرأة
 بـني  املـساواة  ضـمان  علـى  اإلعـالم  وسـائط  لتـشجيع  جهودهـا  الطـرف  الدولة تواصل بأن

ــات واملمــثالت املنتخــبني واملمــثلني واملرشــحات املرشــحني ــور يف املنتخب  وســائط يف الظه
  .االنتخابية الفترات خالل وخباصة اإلعالم،

 
 التعليم  

 ميـدان  يف الفـصل  اسـتمرار  الطـرف،  الدولـة  اختـذهتا  الـيت  التـدابري  رغم نة،اللج تالحظ - ٣٥
 النمطيـة،  التعليميـة  اخليـارات  وكـذلك  العـايل،  والتعلـيم  احلـريف  التـدريب  يف سـيما  وال التعليم،
 وتالحــظ .والتكنولوجيــا العلــوم جمــايل يف األغلبيــة يــشكلون واألوالد الرجــال يــزال ال حيــث
 .العليا واإلدارة القرارات اختاذ مناصب يف املرأة يلمتث تدين أيضاً اللجنة

ــشجع - ٣٦ ــة ت ــة اللجن ــى الطــرف الدول ــدابري وضــع عل ــع إىل هتــدف ت ــارات تنوي  اخلي
 وإسـداء  والتـدريب  الـوعي  رفـع  بـرامج  طريـق  عـن  ذلـك  يف مبا للمرأة، واملهنية األكادميية
 جهـاز  يف للمـرأة  يفيالـوظ  التطـوير  رصـد  على الطرف الدولة اللجنة تشجع كما املشورة
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 غــري أو املــستتر التمييــز ومنـع  التعلــيم علــى احلــصول يف املـساواة  لــضمان وذلــك التعلـيم، 
 .املرأة تواجهه الذي املباشر

  
 االقتصادي والتمكني العمالة  

 يف املــرأة مــشاركة لــدعم الطــرف الدولــة اختــذهتا الــيت التــدابري خمتلــف اللجنــة تالحــظ - ٣٧
 إدخـال  مـن  مـؤخراً  مت مـا  ذلـك  يف مبـا  العائليـة،  واحليـاة  العمل بني توفيقال وتيسري العمل سوق
 أن اللجنـة  وتالحـظ  .األطفال لرعاية إضافية مرافق وإنشاء األجر املدفوعة األمومة إجازة نظام
 بيـد  .١٩٩٥ عـام  يف الـصادر  املـساواة  قـانون  ويف الدسـتور  يف مضمون األجر يف املساواة حق
 مـع  العمـل،  سـوق  يف ورأسـيا  أفقيـاً  الفصل يف االستمرار بشأن بالقلق رتشع تزال ال اللجنة أن

ــساء تركــز ــة اخلــدمات قطاعــات يف الن ــة معــدل وارتفــاع األجــور، املتدني ــساء، بــني البطال  الن
 املؤقتــة األعمــال يف املــرأة ســيادة واســتمرار اجلنــسني، بــني األجــور يف فجــوة وجــود واســتمرار

 تـوفر  عـدم  واسـتمرار  لألطفـال،  كراعيـة  التقليـدي  دورهـا  بسبب وذلك اجلزئي، الدوام وذات
ــة التكلفــة ميــسورة خــدمات ــة تالحــظ كمــا .األطفــال لرعاي  النظــام أن الــصدد هــذا يف اللجن
 عـدم  مـع  دخلني، يتلقيان اللذين الزوجني على مشتركة ضرائب بفرض املتعلق احلايل االحتادي
 مـشاركة  أمـام  أخـرى  عقبـة  هـو  إمنا ال،األطف رعاية تكاليف أجل من إعفاءات وجود إمكانية
 اإلداريـة  املناصـب  يف املـرأة  متثيـل  تـدين  بـشأن  بـالقلق  اللجنـة  تـشعر  كما .العمل سوق يف املرأة

  .القرارات اختاذ ومناصب

 الفـرص  تكـافؤ  كفالـة  أجل من جهودها تكثيف على الطرف الدولةَ اللجنةُ وحتث - ٣٨
 ذات مؤقتة خاصة تدابري اختاذ طريق عن ذلك يف مبا العمل، سوق يف والرجال النساء بني

 والتوصــية االتفاقيــة مــن ٤ املــادة مــن ١ الفقــرة مــع يتفــق مبــا زمــين بإطــار حمــددة غايــات
 تـدابري  اختـاذ  تواصـل  بـأن  الطـرف  الدولة اللجنة وتوصي .اللجنة عن الصادرة ٢٥ العامة

 خـالل  مـن  الـسواء،  علـى  والرأسـي  األفقي املهين، الفصل على للقضاء وملموسة استباقية
 وتوصـي  .الفعالـة  اإلنفـاذ  وآليـات  التـدريب،  وإعـادة  والتـدريب  التعلـيم،  منـها  عـدة  سبل
 لالعتبـارات  مراعيـة  معـايري  علـى  القائمـة  املهـين  التقيـيم  أنظمة تطوير مبواصلة أيضا اللجنة

 ذلـك،  إىل وإضـافة  .عليهـا  والقـضاء  اجلنسني بني األجور يف الفجوة تضييق بغية اجلنسانية
 احلـصول  هلـن  يتـسىن  حـىت  للنساء الفرص من املزيد إجياد على الطرف الدولة اللجنة حتث
 إىل الراميـة  جهودها الطرف الدولة تواصل بأن اللجنة وتوصي .كامل بدوام وظائف على
 تقاســم تعزيــز وإىل واملهنيــة، األســرية املــسؤوليات بــني التوفيــق مــن واملــرأة الرجــل متكــني
 منـها  أمـور  مجلة إتاحة طريق عن وذلك بالتساوي، واألسرية املرتلية لألعباء واملرأة الرجل
 الدولـة  اللجنـة  وتـشجع  .األجـر  املدفوعـة  األبـوة  وإجـازات  الطفـل  رعاية مرافق من املزيد
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 احلـايل  االحتـادي  للنظـام  املتوخى باإلصالح املقرر الوقت يف تضطلع أن على أيضا الطرف
 دخـل  علـى  فيهـا  الـزوجني  مـن  كـل  حيـصل  الـيت  األسـر  اءأعبـ  من التخفيف بغية للضرائب
 الدوري تقريرها يف ُوجدت، إن النتائج، أو احملرز التقدم عن معلومات تقدم وأن منفصل،
  .املقبل

  
 الريفية املرأة  

ــراد لعــدم أســفها عــن اللجنــة تعــرب - ٣٩ ــة إي  شــاملة معلومــات تقريرهــا يف الطــرف الدول
 الريفيـات  النـساء  حالـة  إزاء القلـق  اللجنـة  ويـساور  .الريـف  ءنـسا  حالـة  عـن  إحـصائية  وبيانات

ــامالت ــة، يف الع ــي الزراع ــساء أن تالحــظ وه ــامالت الن ــزارع يف الع ــة امل ــن اململوك  ألزواجه
ــراد ألحــد أو ــى إال حيــصلن ال األســرة أف ــدر عل ــسري ق ــراف مــن ي ــهن االعت ــة بقيمت  االجتماعي

 النـسوة  أولئـك  علـى  يتعذر الطالق، حالة يفو .أجر بال عملهن يكون ما وكثريا واالقتصادية،
 أهنــن ومبــا املــزارع؛ يف اســتثمرهنا قــد يكــن شخــصية أصــول أيــة اســتعادة األحيــان مــن كـثري  يف
 اسـتحقاقات  علـى  احلـصول  بوسـعهن  فلـيس  زواجهـن،  فتـرة  أثنـاء  عمـالً  مارسـن  قـد  يعتربن ال

 متنـع  مـا  كـثريا  املمتلكـات  يـث لتور املنظمـة  القـوانني  أن ذلك إىل وُيضاف .البطالة ضد التأمني
 .أزواجهن وفاة عند لألرامل املزارع توريث

 حلالـة  شـامال  تقييمـا  املقبـل  تقريرها يف تدرج أن الطرف الدولة إىل اللجنة وتطلب - ٤٠
 وحتـث  .الشأن هذا يف بيانات ذلك يشمل أن على املزارعات، فيهن مبن الريفيات، النساء
 الريـف،  لنـساء  االقتـصادي  الـتمكني  إىل االهتمـام  كل تويل أن على الطرف الدولة اللجنة
 علـى  وحـصوهلن  عليهـا  وسـيطرهتن  األراضي إىل وصوهلن تكفل وأن املزارعات، سيما وال

  .التدريبية والفرص االئتمانية التسهيالت
  

 األسرية واحلياة الزواج  

 واملتعلــق فالطــر الدولــة يف حاليــا الــساري القــانون بــشأن قلقهــا عــن اللجنــة تعــرب - ٤١
 االقتــصادية التفاوتــات الكــايف بالقــدر يراعــي ال إنــه حيــث الطــالق، عنــد املمتلكــات بتوزيــع
 تفـضي  مـا  وكـثريا  .األسـرية  واحليـاة  للعمـل  التقليدية األمناط عن النامجة الزوجني بني اجلنسانية

 املـرأة  أن حـني  يف الرجـل  لـدى  الكـسب  وإمكانيـات  البشري املال رأس تعزيز إىل األمناط هذه
ــد ــرض ق ــيض، تتع ــا للنق ــين مم ــزوجني أن يع ــت يف ال ــشكل يتقامســان ال احلــايل الوق ــصف ب  من

 الطـرف  الدولـة  إليهـا  تـشري  اليت النتيجة وهي وفسخه، الزواج على املترتبة االقتصادية العواقب
 التـشريعات  تنـاول  عـدم  جـراء  مـن  أيـضا  القلق اللجنة ويساور .“القصور أوجه” من بوصفها
 الكـسب  علـى  قـدرة  مـن  املـستقبل  يف يتـأتى  قـد  مـا  توزيع مسألة القضائية السوابق الو القائمة
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ــز أو ــرأس تعزي ــة البــشري، املــال ل ــصادية للتفاوتــات التــصدي بغي ــسانية االقت ــة اجلن  بــني احملتمل
 تـأمني  مبقاصـة  يتعلق فيما اجلديد الطالق قانون تنفيذ أن كذلك اللجنة قلق يثري ومما .الزوجني
 بــني املــساواة منظــور مــن مرضــيا يكــن مل )املــدين القــانون مــن يليهــا ومــا ١٢٢ ادةاملــ( العمــل

 عـشرة  عالقـات  يعـشن  الالئـي  النـساء  لكـون  كـذلك  انزعاجهـا  عـن  اللجنـة  وتعـرب  .اجلنـسني 
 .العالقات تلك تنفصم عندما محاية أو اقتصادية حقوق بأي يتمتعن ال الواقع حبكم

 نـشرهتا  الـيت  الدراسـة  استنتاجات من تستفيد أن إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو - ٤٢
 علـى  املترتبـة  اآلثـار  عـن  ٢٠٠٧ يونيـه /حزيـران  يف املـرأة  بـشؤون  املعنيـة  االحتاديـة  اللجنة
 حتــسن حــىت اللجنــة عــن الــصادرة التوصــيات يف جــديا تنظــر وأن اجلديــد، الطــالق قــانون
 اللجنة وتدعو .الطالق عند تبنيت اليت واالقتصادية اجلنسانية التفاوتات معاجلة على قدرهتا
 التوزيــع كفالــة إىل يهــدف الــذي القــانون مبــشروع قــدما املــضي إىل أيــضا الطــرف الدولــة
 قـرار  ُيتخـذ  ريثمـا  وذلـك  املنفـصلني،  أو املطلقني الزوجني كال على مايل عجز ألي املالئم
 التــدابري ذاختــا علــى الطــرف الدولــة اللجنــة وحتــث .اإلعالــة نفقــة أو املطلقــة نفقــة بــشأن

 حبمايــة التمتــع الواقــع حبكــم عــشرة عالقــات يعــشن الالئــي للنــساء تكفــل الــيت القانونيــة
 امللكيـة  يف حبقـوقهن  االعتراف خالل من املتزوجات هبا تتمتع اليت لتلك مساوية اقتصادية
 عــن الــصادرة ٢١ الـــ العامــة التوصــية مــع يتماشــى مبــا وذلــك العالقــة، أثنــاء يف املكتــسبة
 .اللجنة

  
  النساء من الضعيفة الفئات  

 اجملتمعـات  نـساء  فـيهن  مبـن  النـساء،  من الضعيفة الفئات حالة إزاء القلق اللجنة يساور - ٤٣
 والعنـف  للفقـر  عرضـة  أكثـر  يكـن  قـد  الـاليت  املهـاجرات،  والنـساء  األقليـات  وجمتمعـات  اإلثنية

 واملـشاركة  والـصحة  تعليمال جماالت يف التمييز أشكال من العديد جراء من للخطر واملعرضات
ــة والعمالـــة، والـــسياسية االجتماعيـــة ــة نتيجـ ــها عوامـــل جلملـ  بـــشهادات االعتـــراف عـــدم منـ
 املهـاجرات  معاملـة  يف الفـرق  إزاء أيـضا  القلـق  اللجنـة  ويـساور  .األجنبيـة  اجلامعات ودبلومات

 أحنـاء  مـن  لنـساء با مقارنـة  وكندا األمريكية املتحدة الواليات من أو األورويب االحتاد بلدان من
 عليهـا  املنـصوص  الـشروط  أن مـن  قلقهـا  عـن  اللجنـة  تعـرب  ذلـك،  إىل إضـافة  .األخـرى  العامل

 األقـل  علـى  سـنوات  ثـالث  مـرور  بعـد  االندماج إثبات مثل األجانب، املواطنني قانون مبوجب
ــى ــزواج عل ــات أو ال ــدماج يف صــعوبات وجــود إثب ــد يف االجتمــاعي االن ــشأ، بل ــد املن ــل ق  متث

 تظـل  وقـد  جتديـدها،  أو اإلقامـة  تـراخيص  علـى  احلـصول  يف العنـف  لـضحايا  بالنـسبة  صعوبات
 طلبـهن  إمكـان  دون أو لإليـذاء  فيهـا  يتعرضـن  الـيت  العالقـات  مـن  الـضحايا  خـروج  دون حتول

  .للمساعدة
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 ضـد  التمييـز  علـى  للقـضاء  فعالـة  تـدابري  تتخـذ  أن الطـرف  بالدولـة  اللجنـة  هتيبو - ٤٤
 بلــد عــن النظــر بغــض املهــاجرات، والنــساء األقليــات وجمتمعــات ةاإلثنيــ اجملتمعــات نــساء
 بالدولــة هتيــب كمــا .ســواء حــد علــى احملليــة جمتمعــاهتن وداخــل عمومــا اجملتمــع يف املنــشأ،
ــع أن الطــرف ــا تتب ــا يف اســتباقيا هنج ــن تتخــذه م ــائل تــدابري، م ــها بوس  بــرامج وضــع من

ــتراتيجيات ــدف، حمــددة واس ــة اهل ــساء لتوعي ــادة الن ــةإ وزي ــتفادهتن مكاني ــن اس ــيم م  التعل
 يف حبقهـــن لتعـــريفهن وكـــذلك والعمالـــة، والتـــدريب االجتماعيـــة، واخلـــدمات والـــصحة
 جتمــع أن الطــرف بالدولــة كــذلك اللجنــة وهتيــب .التمييــز وعــدم اجلنــسني بــني املــساواة
ــات ــة عــن وشــاملة منتظمــة دراســات وجتــري البيان ــساء، هــؤالء حال ــدم وأن الن  تلــك تق
 تبقـي  أن علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنـة  حتث ذلك، إىل إضافة .املقبل تقريرها يف املعلومات

 األقليـات  وجمتمعـات  اإلثنيـة  اجملتمعـات  نـساء  علـى  وسياساهتا قوانينها أثر االستعراض قيد
 تـستجيب  عالجيـة  تـدابري  اختـاذ  هبـدف  بعنايـة،  األثر ذلك ترصد وأن املهاجرات، والنساء
  .ءالنسا تلك الحتياجات بفعالية

  
 اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة  

 وفقـا  اإلنسان حلقوق وطنية مؤسسة إنشاء يف تنظر الطرف الدولة أن إىل اللجنة تشري - ٤٥
 هلـا  جيريـه  مـا  سـياق  يف نفـسها  علـى  قطعتـه  الـذي  الطوعي بااللتزام وفاء وذلك باريس، ملبادئ
 حاليــا جيــري أنــه إىل ةاللجنــ تــشري كمــا .شــامل دوري اســتعراض مــن اإلنــسان حقــوق جملــس
 وعمليـات  اإلنـسان  حقـوق  شـبكات  إنـشاء  بـشأن  سـنوات  مخـس  مـدهتا  منوذجية مبادرة إعداد

 .مقترح هو ما بشأن قرار اختاذ ذلك يعقب أن على التشاور،

 ونتائجهـا،  النموذجيـة  املبـادرة  تنفيـذ  عـن  تفـصيال  أكثـر  معلومـات  اللجنة وتطلب - ٤٦
ــشاء صــوب احملــرز التقــدم وعــن ــة ســسةمؤ إن ــسان، حلقــوق وطني ــر يف لتــدرج اإلن  التقري

 .املقبل الدوري
 

 بيجني عمل ومنهاج إعالن  

 التزاماهتـا  تنفيـذ  عنـد  كامـل،  حنو على تستعني أن على الطرف الدولة اللجنة حتث - ٤٧
 إىل وتطلب االتفاقية، أحكام يعززان اللذين بيجني عمل ومنهاج بإعالن االتفاقية، مبوجب
 .املقبل الدوري تقريرها يف ذلك عن معلومات إدراج الطرف الدولة
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 لأللفية اإلمنائية األهداف  

 لتحقيـق  عنـه  غـىن  ال أمـر  لالتفاقيـة  والفعـال  الكامـل  التنفيذ أن أيضا اللجنة تؤكد - ٤٨
ــة األهــداف ــة اإلمنائي ــا .لأللفي ــدعو كم ــاج إىل ت ــساين منظــور إدم  أحكــام جتــسيد وإىل جن
 إىل وتطلـب  لأللفيـة،  اإلمنائية األهداف حتقيق إىل الرامية اجلهود مجيع يف بوضوح االتفاقية
 .ذلك عن معلومات املقبل الدوري تقريرها تضمِّن أن الطرف الدولة

 
 املعاهدات على التصديق  

 حلقــوق التــسعة الرئيــسية الدوليــة الــصكوك إىل الــدول انــضمام أن اللجنــة تــرى - ٤٩
 منـاحي  مجيـع  يف األساسـية  وحبرياهتـا  اإلنـسان  حقـوق  مـن  هلا مبا املرأة متتع يعزز )١(اإلنسان
 الــيت املعاهــدات علــى التــصديق علــى سويــسرا حكومــة اللجنــة تــشجع ولــذلك، .احليــاة

 االختيـاري،  وبروتوكوهلـا  اإلعاقـة  ذوي األشخاص حقوق اتفاقية وهي بعد، إليها تنضم مل
 الدوليـة  واالتفاقية أسرهم، رادوأف املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية واالتفاقية
 .القسري االختفاء من األشخاص مجيع حلماية

  
 اخلتامية املالحظات نشر  

 إلطالع سويسرا يف واسع نطاق على اخلتامية املالحظات هذه نشر اللجنة تطلب - ٥٠
 النـسائية  واملنظمـات  والربملانيون والساسة احلكوميون املسؤولون فيهم مبن الشعب، أفراد
 والفعليـة  القانونيـة  املـساواة  لـضمان  اختـذت  الـيت  التدابري على اإلنسان، حقوق ظماتومن
 الدولة إىل وتطلب .الصدد هذا يف الالزمة األخرى اخلطوات وكذلك واملرأة، الرجل بني

 العامة والتوصيات االختياري، وبروتوكوهلا االتفاقية نشر جهود تعزيز تواصل أن الطرف
 للجمعيـة  والعشرين الثالثة االستثنائية الدورة ونتائج بيجني، عمل ومنهاج وإعالن للجنة،
ــة العامــة ــة اجلنــسني بــني املــساواة :٢٠٠٠ عــام املــرأة” املعنون  القــرن يف والــسالم والتنمي
 .اإلنسان حقوق ومنظمات النسائية املنظمات على سيما وال ،“والعشرين احلادي

  

__________ 
الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة العهــد   )١(  

والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
ــة         ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل ــية  أشــكال التميي ــة القاس  أو العقوب

الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                       أو
وأفراد أسـرهم، واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن                        

  .االختفاء القسري
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 املتابعة  

 خطيـة  مبعلومـات  سـنتني،  غـضون  يف توافيهـا،  أن لطرفا الدولة إىل اللجنة تطلب - ٥١
 .أعاله ٤٤ و ٢٨ الفقرتني يف الواردة التوصيات لتنفيذ املتخذة اخلطوات عن
  

 املقبل التقرير تقدمي موعد  

 هــذه يف عنــها املعــرب الــشواغل علــى تــرّد أن الطــرف الدولــة إىل اللجنــة تطلــب - ٥٢
ــة املالحظــات ــا يف اخلتامي ــدوري تقريره ــلا ال ــذي ملقب ــيقدم ال ــادة مبوجــب س ــن ١٨ امل  م
 ،٢٠١٤ عام يف جامع تقرير هيئة يف تقدم، أن إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو .االتفاقية
 وتقريرهــا ،٢٠١٠ أبريــل/نيــسان يف تقدميــه مقــررا كــان الــذي الرابــع، الــدوري تقريرهــا
  .٢٠١٤ أبريل/نيسان يف تقدميه املقرر اخلامس، الدوري

  


