
CEDAW/C/CHE/Q/3  األمــم املتحـدة 

 

  اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
1 December 2008 
Arabic 
Original: English 

 

 
231208    221208    08-62697 (A) 

*0862697* 

  رأةضد امل القضاء على التمييزب اللجنة املعنية
 الفريق العامل قبل الدورة 
  الدورة الرابعة واألربعون

        ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه /  متوز٢٠
  يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية ما  املطروحة يفسئلةقائمة القضايا واأل    

  
 سويسرا    

ــدورة يف      ــل الـــ ــل قبـــ ــق العامـــ ــر الفريـــ ــسرا   التقنظـــ ــدوري الثالـــــث لسويـــ ــر الـــ ريـــ
)(CEDAW/C/CHE/3  

  
  حملة عامة    

تفاقيـة قابلـة للتطبيـق بـشكل         أحكام اال  فإن من تقرير الدولة الطرف،      ٥٣ للفقرة   بقاط  - ١
 كافـة ة عنها أمام الـسلطات السويـسرية علـى    شئاحلقوق الناب االحتجاج مباشرة   ميكنمباشر، و 
 مــن ٧٦ للفقــرة ، طبقــا يف نطــاق حمــدود للغايــةغــري أن احملــاكم ال تعتــرف ســوى. املــستويات

  .يرجى إيضاح ذلك . بقابلية التطبيق املباشر لالتفاقية يف احلاالت الفردية،التقرير
 مبـا يف ذلـك تفاصـيل    ية إعداد التقرير الدوري الثالث،معلومات عن عمل إعطاءيرجى    - ٢

املؤسـسات العامـة علـى       خمتلف مستويات السلطة يف الدولة الطرف، ومـسامهات          عن مشاركة 
تفاصيل عن املشاورات مـع      باإلضافة إىل    ،املستوى االحتادي وعلى مستوى الكيانات االحتادية     

  .املنظمات غري احلكومية
  مـن ٢علـى الفقـرة     سـحب حتفظاهتـا      زمـع يرجى حتديد ما إذا كانت الدولـة الطـرف ت           - ٣

ــادة  ــرتني ، ١٥امل ــن ) ح(و ) ز (١والفق ــادة م ــن االتفا١٦امل ــة م ــة  قي ــى توصــية اللجن ــاء عل   بن
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ــواردة ــة تعليقاهتــا يف ال ــى  اخلتامي ــاين املوحــدين   عل ــر الث ــر األول والتقري ، A/58/38 انظــر(التقري
  ).١٠٠ الفقرة الفرع الرابع،

  
  واملؤسسياإلطار القانوين     

 املرفوعـة ذات الـصلة      نائيـة  املدنيـة واجل   قـضايا عدد ال عن  حصائية  إبيانات  إعطاء  يرجى    - ٤
  .فاقية، والعقوبات الصادرة بشأهناباالت
تقــدمي يف املتاحــة للنــساء اللــوايت يــرغنب  ووســائل االنتــصاف يرجــى وصــف اآلليــات    - ٥

 مــا إذا كانــت سويــسرا تنظــر يف إنــشاء بيــانيرجــى كــذلك  و.شــكوى تتعلــق بتمييــز جنــساين
معيــــة قــــرار اجلانظــــر (وطنيــــة مــــستقلة حلقــــوق اإلنــــسان وفقــــا ملبــــادئ بــــاريس مؤســــسة 

 .)، املرفق١٣٤/٤٨ امةالع
  

  والتعليم النمطية قوالبال    
 ة الطـــرف اختـــذت مبـــادرات خمتلفـــة، مبـــا يف ذلـــك محلـــةيـــشري التقريـــر إىل أن الدولـــ  - ٦
ــرتل ” ــصاف يف امل ــة  و“اإلن ــصاف يف العمــل ”محل ــب الكافحــةمل، “اإلن ــة  قوال ــة املتعلق  النمطي

مـا إذا كـان     بيـان   يرجـى   . احلياة املهنية بأدوار الرجال والنساء ومسؤولياهتم يف احلياة األسرية و       
، ومـا إذا  هلاتني املبـادرتني تقييم لألثر من أجل حتديد اإلجنازات والصعوبات الرئيسية         قد جرى   

  .هبذا الشأن تصحيحية إجراءاتقد اختذت كانت 
ــساواة بــني      إعطــاء يرجــى   - ٧ ــيت اختــذت إلدمــاج امل معلومــات مفــصلة عــن اخلطــوات ال

معـايري حقـوق اإلنـسان يف منـاهج املـدارس االبتدائيـة والثانويـة يف خمتلـف                  اجلنسني وغريها من    
  .كانتونات الدولة الطرف

تثقيف الفتيـات والنـساء مـن أصـول أجنبيـة، ومـن             عن  معلومات مفصلة   إعطاء  يرجى    - ٨
 جمـال حقـوق   ، يف طالبـات اللجـوء والالجئـات   ناألقليات اإلثنية، وخباصة املهاجرات، مبن فـيه      

 الـيت تواجههـا   اخلاصـة ، بسبب الـصعوبات   ال املساواة بني اجلنسني حتديدا    موما، وجم اإلنسان ع 
 .النساء والفتيات األجنبيات

  العنف ضد النساء     
بيانات ومعلومات إحصائية عن العنف اجلنسي واملرتيل يف كل كـانتون،           إعطاء  يرجى    - ٩

ــا يف ذلـــك االغتـــصاب الزوجـــي  ــدد الـــشكاوى والتحقيقـــ ،مبـ ــيما عـ ــات  وال سـ ات واحملاكمـ
  . أسرهن إىلقدمة إىل الضحايا أواملتعويضات الواإلدانات والعقوبات املفروضة، و
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 إليـواء معلومـات عـن أي خطـط لتـشجيع الكانتونـات علـى تـوفري دور                 إعطـاء   يرجى    - ١٠
  .النساء أو متويلها

 ضـد   معلومات عن نتائج اجلهود اليت بذلتـها الدولـة الطـرف ملنـع العنـف              إعطاء  يرجى    - ١١
 النـساء   حـصول هل تتوفر خـدمات يـسهل       و.  اإلساءة هلن  وغريه من أشكال  النساء املهاجرات   

يرجـى   والفتيات املهاجرات من ضـحايا العنـف اجلنـساين عليهـا مـن الناحيـة اللغويـة والثقافيـة؟        
  .ما إذا كانت هذه اخلدمات تديرها نساء بيانكذلك 

  
   واستغالل بغاء املرأة باملرأةجتار اال    

جـرت وأحكـام إدانـة صـدرت     معلومـات مـستكملة عـن أي حماكمـات        إعطـاء   يرجى    - ١٢
ــدة   ــادة اجلديـ ــب املـ ـــ  ١٨٢مبوجـ ــات ال ــانون العقوبـ ــن قـ ــهر   يت مـ ــاذ يف شـ ــز النفـ  دخلـــت حيـ

  .٢٠٠٦ديسمرب /األول كانون
  وضـعته   الـذي  بشرجتار بال  توصل إليها برنامج العمل ضد اال      يرجى وصف النتائج اليت     - ١٣
  . وهتريب املهاجرينبشرجتار بالالتنسيق السويسرية ضد اال  وحدة٢٠٠٣عام 
معلومــات عــن التــدابري املتخــذة ملنــع اســتغالل األطفــال يف املطبوعــات   إعطــاء يرجــى   - ١٤

ــه  ــة ومكافحت ــاتأن  ال ســيما ،اإلباحي  بــشكل خــاص، وعــن حــاالت   عرضــات لــألذى  مالفتي
ارتكـاب  طـرف أو خارجهـا بتهمـة         يف الدولـة ال    جتـري حماكمتـهم   املواطنني السويسريني الـذين     

  .األطفالضد جنسية يف اخلارج، وخباصة  جرائم
نـساء والفتيـات مـن    لليرجى حتديد برامج إعادة التأهيل واإلدماج القائمـة يف سويـسرا          - ١٥

ويرجـى   .العـزوف عـن ممارسـة البغـاء       يف  وايت يـرغنب    ومـن ضـمنهن اللـ     ،  بـشر ضحايا اإلجتار بال  
ليعـدن إىل   جتـار    ضـحايا اال   تأهيـل ة إلعـادة    صة للـربامج املعـدَّ    ملخصَّـ تفاصيل عن املـوارد ا    إعطاء  

اجملتمـــع، مبـــا يف ذلـــك عـــن طريـــق التـــدريب املهـــين واملـــساعدة القانونيـــة والرعايـــة الـــصحية   
  .بالسرية احملاطة

  
   املشاركة يف احلياة السياسية والعامة وصنع القرار    

 أن سلك اخلــارجيالــن متثيــل النــساء يف  عــالــواردة يف مرفــق التقريــرتكــشف البيانــات   - ١٦
 التـدابري املتخـذة     بيـان النتـائج الـيت متخـضت عـن         يرجـى   . جـدا  متدنيـة    ال تـزال  مشاركة النساء   

  .رير الدولة الطرفوالوارد ذكرها يف تق الدبلوماسي، سلكيف المتثيل النساء لزيادة 
ى مـستوى االحتـاد      علـ  ئيسلك القـضا  الـ إحصائيات عـن متثيـل النـساء يف         إعطاء  يرجى    - ١٧

  .ومستوى الكانتون
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يف تقريــر  التــدابري اخلاصــة املؤقتــة املــشار إليهــاالــيت متخــضت عــن نتــائج بيــان اليرجــى   - ١٨
 عـن الكونفيدراليـة وعـن     هبذا الـشأن معلوماتإعطاء ويرجى  ).احلصصنظام (الدولة الطرف 
  .كل كانتون

النـساء  ي تـدابري لزيـادة مـشاركة     ما إذا كانت الدولة الطرف قد اختـذت أ        بيانيرجى    - ١٩
مرفــق تقريــر الدولــة الطــرف يــشري إىل مــشاركة نــسائية متدنيــة  إذ إن يف األحــزاب الــسياسية، 

  .للغاية يف بعض األحزاب السياسية
  

   العمالة والفقر    
أطفــاهلن يــربني  النــساء اللــوايت ال تــزال، )٣٨٧الفقــرة ( لتقريــر الدولــة الطــرف  وفقــا  - ٢٠

الـيت متخـضت   نتـائج  بيـان ال يرجـى   .إىل أعلـى درجـة  معدل الفقر  اليت يرتفع فيها مبفردهن الفئة
معلومـات مـستكملة عـن املبـادرة املـشار          وإعطـاء   التدابري املتخـذة ملكافحـة هـذه املـشكلة،          عن  

  . العتماد نظام منافع لألسر املنخفضة الدخل من تقرير الدولة الطرف٣٩٠إليها يف الفقرة 
إىل أن أجـور النـساء أقـل بكـثري مـن أجـور              ) ٢٧٢  و ١٣  ني الفقرت انظر(يشري التقرير     - ٢١

 يرجـى . ٢٠٠٦عـام   يف املائـة  ١٩,١  بلـغ ق يف األجور يف القطاع اخلاص    رالف وإىل أن    الرجال
ق يف األجـور بـني      رالتدابري املتخذة لتقليص الفـ     عن النتائج اليت متخضت عن       إحصائياتإعطاء  

رق يف القطـاع    ، وتوضـيح سـبب بقـاء هـذا الفـ           معـا  اص والعام الرجال والنساء يف القطاعني اخل    
ــام ــد ال يرجــى و .الع ــدابري كــذلك حتدي ــساء يف   املت ــادة عــدد الن ــة يف املناصــبتخــذة لزي  القيادي

  .اخلاص القطاع
ــر إىل أن    - ٢٢ ــشري التقريـ ــدليـ ــساء  معـ ــة بـــني النـ ــى  البطالـ ــال  أعلـ ــه بـــني الرجـ ــر (منـ انظـ

 ددة التـدابري احملـ  بيـان يرجـى   . النساء يعملن بدوام جزئي، وأن مثة نسبة أعلى من)٢٧١ الفقرة
دائمـــة املتخـــذة ملكافحـــة هـــذه الظـــاهرة مـــن أجـــل ضـــمان حـــصول النـــساء علـــى وظـــائف    

  .كامل بدوام
معلومـات عـن تنفيـذ املـشاريع املعـدة إلدمـاج املعـوقني يف احليـاة املهنيــة         إعطـاء  يرجـى    - ٢٣

  .والنتائج اليت متخضت عن تنفيذها
  

   الصحة    
الـيت  رعاية يف جمـال الـصحة اإلجنابيـة واجلنـسية           الأن  ) ٣٧٢الفقرة  انظر  ( التقرير   ذكري  - ٢٤

 التنـسيق  جبودة الرعاية املتاحة للنساء السويسريات، وأن        تنساء املهاجرات ليس  حتصل عليها ال  
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 اختـذهتا الدولـة الطـرف ملكافحـة        الـيت  طـوات اخليرجـى وصـف      . غري كـافيني   ةاإلقليمي والتوعية
  .ذا التمييز ضد النساء املهاجراته

 ).٣٨٤ إىل ٣٨٠الفقـرات  انظـر  ( تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    يتطرق التقرير إىل    - ٢٥
وحتديد التدابري املعينة املتخـذة ملنـع       عن مدى وقوع هذا التشويه      بيانات إحصائية   إعطاء  يرجى  

النتـائج الــيت أفـضت إليهــا   هـذه املمارســات ومكافحتـها لــدى شـرائح حمــددة مـن املهــاجرين، و    
  .التدابري هذه
ــد      - ٢٦ ــانون اجلدي ــذكوريرجــى توضــيح نطــاق الق ــرة امل ــة   ٣٧٩ يف الفق ــر الدول ــن تقري  م

  .٢٠٠٥عام  بشأن تعقيم املعوقني، والذي دخل حيز النفاذ حكامه الرئيسية وأالطرف
  

  الزواج واألسرة    
انظـر   (سـرة نيـة املتعلقـة باختيـار األ    ة الربملا رمعلومات مستكملة عن املبـاد    إعطاء  يرجى    - ٢٧

  . من االتفاقيةز) ١ (١٦، مبا يف ذلك أي خطط لسحب التحفظ على املادة )٤٣٥الفقرة 
  املـذكور الـزواج بـاإلكراه  مقترحات جملـس االحتـاد بـشأن    عن معلومات إعطاء يرجى    - ٢٨

  ال غــىن عنــهالرضــا بــال إكــراه الــذي مــن تقريــر الدولــة الطــرف، مبــا يف ذلــك ٤٣٨يف الفقــرة 
ــ ــذين تقــل    صحةل ــراف بزجيــات األشــخاص ال ــزواج وعــدم االعت ــا١٨أعمــارهم عــن   ال .  عام

 الـيت عقـدت يف اخلـارج ختـضع للقـانون            بـاإلكراه  توضيح ما إذا كانـت الزجيـات         ويرجى أيضا 
  .اجلنائي السويسري

ويرجـى   . عنـد فـسخ العالقـة    الـيت تـوزع  معلومـات عـن نـوع املمتلكـات    إعطاء يرجى   - ٢٩
إذا كان القانون ينص على توزيع إمكانيـات الكـسب يف املـستقبل ورأس املـال              بيان ما   لك  كذ

ن إمكانيـات الكـسب أو رأس املــال البـشري بـأي طريقــة     أخـذ يف احلـسبان حتــسُّ  يالبـشري، أو  
 عـن طريقـة مـنح مبلـغ مقطـوع           مـثال (الزوجيـة   كانت يف توزيع املمتلكات عنـد فـسخ العالقـة           

 ألحـد الـزوجني يف هـذا النـوع مـن األصـول، أو عـن طريـق الـسماح مبـنح                  رةميثل احلصة املقـدَّ   
  .)ألحد الزوجني مبلغ تعويضي

  


