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  .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
   شيلينغ -حتية لذكرى السيدة هانا بيايت شوب   

بـــدعوة مـــن الرئيـــسة راعـــت اللجنـــة دقيقـــة صـــمت    - ١
 شــيلينغ، الــيت خــدمت كعــضو يف  – الــسيدة شــوب لــذكرى

  .اللجنة ملدة طويلة
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

  )تابـع( من االتفاقية ١٨
  التقرير الدوري الثالث لسويسرا   
   (CEDAW/C/CHE/3; CEDAW/C/CHE/Q/3 and 

(Add.1  
ري لسويــسيــسة، اختــذ أعــضاء الوفــد ائبــدعوة مــن الر  - ٢

  .أماكن هلم إىل طاولة اللجنة
عرضــــت التقريــــر ): سويــــسرا( الــــسيدة واخييلــــت  - ٣

، قائلـة إنـه قـد مت    CEDAW/C/CHE/3(الدوري الثالث لبلـدها   
ملنـــزيل توســيع وتعزيــز التــدابري الراميــة إىل مكافحــة العنــف ا     

ظرهـا يف   ناتساقا مع التوصيات اليت صـدرت عـن اللجنـة بعـد             
ُتخــذت خمتلــف اوريني األول والثــاين، و الــداتقريــري سويــسر

التدابري ملـساعدة املـرأة علـى التوفيـق بـني حيـاة األسـرة وحيـاة                 
واستجابة لتوصية أخـرى مـن اللجنـة اختـذت سويـسرا            . العمل

وإضـافة إىل   . تدابري متنوعة لتحسني املعرفـة باالتفاقيـة يف البلـد         
 ٢٠٠٨ديـــسمرب /  يف كـــانون األولاذلـــك صـــدقت سويـــسر

وتوكول االختيـاري لالتفاقيـة وقامـت أيـضا بـسحب           على الرب 
 . من االتفاقية) ب (٧حتفظها على املادة 

لسويـسرا، الـذي    االحتـادي   وتابعت قائلة إن التكـوين        - ٤
 كانتونا، يضيف طبقـة أخـرى مـن التعقيـد يف تنفيـذ              ٢٦يضم  

علـــى أن . االتفاقيـــة، إذ جيعلـــه يـــتغري مـــن منطقـــة إىل أخـــرى 
يتــيح، مــن ناحيــة أخــرى، بعــض فيــدرايل الاالحتــادي التكــوين 

الفــرص مــن حيــث أنــه جيعــل مــن املمكــن جتربــة أي جتديــد يف 

ــة      ــائج التجرب ــن نت ــستخلص م كــانتون واحــد أوال ميكــن أن ُت
  .معلومات مفيدة للكانتونات األخرى

إن سويــسرا تــدرك الــصعوبات الــيت تواجههــا  وقالــت  - ٥
عوبات اللغويـة   ، نتيجـة للـص    االنساء املهـاجرات يف البلـد أحيانـ       

 االجتماعيـــة واالفتقـــار إىل املـــؤهالت املهنيـــة  توقلـــة الـــصال
وبناء على ذلك، تويل سويـسرا أمهيـة    . املعترف هبا يف سويسرا   

كبرية لدمج هذا النوع من النساء يف جمتمعها من خالل تـوفري            
الفرص التعليمية هلـن والعمـل مـن أجـل االعتـراف بـاملؤهالت              

  .غري السويسرية
تقلــت إىل مــسألة العنــف ضــد املــرأة فقالــت إن       وان  - ٦

اآلراء قد تغريت، ومل يعـد ُيعتـرب العنـف املـرتيل مـسألة خاصـة                
وقد اُتخذت تدابري تـشريعية،     . بل اعتداء على حقوق الضحية    

وأصــبح العنــف والتهديــد بــالعنف والنــشاط اجلنــسي بــاإلكراه 
، ويف الوقــت نفــسه. جــراءات اجلنائيــةإلأمــورا ختــضع تلقائيــا ل

أضيف حكم جديـد يف القـانون املـدين يكفـل لـضحايا العنـف            
وإضـافة إىل ذلـك، أنـشئت مرافـق خمتلفـة         . محاية طويلـة األمـد    
يـزال   وعلى الرغم من كل هذه اجلهـود ال  . للتوجيه والوساطة 

ــراءات       ــشدد اإلج ــشكلة خطــرية، وســوف ُت ــرتيل م ــف امل العن
وقد مت أيضا وضع حكم خـاص يفـرض عقوبـات علـى             . ضده
  .   القسرين اإلناث والزواجختا
وتابعت قائلـة إن اجملـال األساسـي اآلخـر هـو املـساوة                - ٧

فتئـت ُتبـذل     فعلى الـرغم مـن اجلهـود الـيت مـا          . يف حياة العمل  
زالــت الفجــوة يف األجــور بــني الرجــل واملــرأة    منــذ ســنني مــا 

وأوضـحت أن نـسبة هـذه       . كبرية ومل يـتم القـضاء عليهـا بعـد         
 ٣,٢ يف املائـة يف القطـاع اخلـاص و      ٩,٧الفجوة تبلغ وسـطيا     
وبدعم من احلكومـة االحتاديـة      . احلكوميةيف املائة يف الوظائف     

ــق  ــات     أطل ــز يف املرتب ــى التميي ــضاء عل ــستهدف الق ــشروع ي م
ــشغل   . خــالل مخــس ســنوات   ــة ت ــي داخــل اإلدارة االحتادي فف

ويف اإلدارة العليـا    .  يف املائة من الوظـائف     ٣٠النساء أكثر من    
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وعلــى أي حـال، هنــاك حاجــة  .  يف املائــة١٢ف الــ  حتقـق هــد 
ــادة عــدد النــساء يف وظــائف اإلدارة    إىل املزيــد مــن اجلهــد لزي

وحتقيقــا هلــذه الغايــة، تقــوم احلكومــة باختــاذ تــدابري   . الوســطى
ملــساعدة املــرأة علــى حتقيــق التــوازن بــني حيــاة األســرة وحيــاة  

امالت فعلــى ســبيل املثــال، تتلقــى مجيــع األمهــات العــ . العمــل
 أسـبوعا بعـد   ١٤ يف املائة من مرتباهتن ملـدة        ٨٠منحة تساوي   

طلـق برنـامج مدتـه مثـاين سـنوات          وفضال عن ذلـك، أُ    . الوالدة
خــذت إجــراءات لتخفيــف واُت. لزيــادة مرافــق رعايــة األطفــال 

  . عن الزوجنيي ـبــالضريعبء ال
وهي ممثلة حكومة منطقـة     ): سويسرا (السيدة أريويل   - ٨

. معلومـــات أخـــرى مـــن زاويـــة الكانتونـــاتزوريـــخ قـــدمت 
دراية املتخذة ضـد    الفأعطت وصفا لبعض التدابري التشريعية وا     

جيـــري حاليـــا، و. العنـــف املـــرتيل علـــى مـــستوى الكانتونـــات 
ــال      ــة األطف ــة لرعاي ــق كانتوني ــشاء مراف ــك، إن باإلضــافة إىل ذل

ن األمهــات مــن العمــل بعــد الــساعة الــيت خيــرج فيهــا        مكِّــُت
  . ملدرسةاألطفال من ا

ــام       - ٩ ــشائقة للنظ ــب ال ــن اجلوان ــة إن م ــتطردت قائل واس
وميتــد .  التنــافس الــصحي بــني الكانتونــاتزاالحتــادي أنــه يعــز

 حتـرزه الكانتونـات يف       الـيت  هذا التنافس حـىت إىل جمـال التقـدم        
ــسلطات اإلحــصائية      ــشر ال ــسني، وتن ــني اجلن ــساواة ب ــق امل حتقي

ن مقارنـة تقـدمها بالتقـدم       االحتادية بيانات متكِّن الكانتونات م    
  . يف الكانتونات األخرى

ــى      - ١٠ ــذل علـ ــودا ُتبـ ــضا جهـ ــة أيـ ــول إن مثـ وأردفـــت تقـ
مستوى الكانتونـات لتيـسري التوفيـق بـني حيـاة األسـرة وحيـاة               
العمــل، مــن خــالل تــدابري معينــة مثــل ختفيــف عــبء الــضريبة   
الكانتونية عن الزوجني، وحفْز الشركات على وضع ترتيبـات         

وتقوم بعـض الكانتونـات ببـذل جهـود         .  مؤاتية لألسرة  لعماهلا
لتحقيــق تعــادل كامــل بــني الرجــل واملــرأة يف أجــواء العمــل،     

وتــشجع الــشابات، الــاليت قــد ينــسحنب مــن عــامل العمــل عنــد 
  . والدة طفل هلن، على التفكري يف القيام بنشاط مهين دائم

بناء على توصـية مـن اللجنـة، ختـصص سويـسرا، منـذ              - ١١
، يوما وطنيا كل سـنة للفتيـان والفتيـات، لفحـص       ٢٠٠١عام  

أفكارهم فيما يتعلـق باألفكـار النمطيـة املتعلقـة بنـوع اجلـنس،              
ا الفتيـــان والفتيـــات هبـــويتـــضمن ذلـــك اليـــوم زيـــارات يقـــوم 

ــا     ــى اختياره ــيت درج اجلــنس اآلخــر عل ــة ال . للمجــاالت املهني
ومن الضروري، علـى أي حـال، تكثيـف هـذه املبـادرات ألن              

جلامعات والكليـات السويـسرية، أكثـر مـن نظائرهـا يف سـائر              ا
 تقليـديا الطـالب الـذكور       بزالـت جتتـذ    البلدان األوروبية، ما  

ــادين ا   ــة واإلنــاث إىل املي ــادين التقني ــة  الإىل املي ــة والطبي جتماعي
فتــئ يتــصاعد بــشكل   وعلــى أي حــال، مــا . واملتــصلة بالنــاس

تعلـيم اجلـامعي،    مطرد عدد الطالبـات الـاليت يـدخلن عمومـا ال          
وإن تكن النسبة تنخفض بـشكل حـاد يف الدراسـات اجلامعيـة         

وهنــاك بــرامج احتاديــة لتحقيــق . العليــا، املاجــستري والــدكتوراه
تكافؤ الفرص للذكور واإلناث يف التعليم العايل ولزيـادة عـدد           

وقـــد حتقـــق فعـــال بعـــض  . اإلنـــاث يف هيئـــة التعلـــيم اجلـــامعي
  . أهداف هذه الربامج

  ٦ إىل ١د املوا
ــة مــستثناة مــن  : الــسيد فلينترمــان  - ١٢ الحــظ أن االتفاقي

ــة حبقــوق      ــة املتعلق ــات الدولي ــأن االتفاقي ــيت تقــول ب القاعــدة ال
يــث يــستطيع حباإلنــسان تطبــق بــصورة مباشــرة يف سويــسرا،   

كل فرد االحتجاج هبا مباشرة أمام احملاكم االحتادية أو حماكم           
يبدو يشري إىل أن تطبيـق        ما وقال إن التقرير على   . الكانتونات

ــا      ــشريعية، الــيت تأخــذ عموم ــة الت ــة تقــرره اهليئ أحكــام االتفاقي
وقد أفضى ذلـك إىل     . تطبق تلقائيا  بالرأي أن هذه األحكام ال    

فبتصديق سويسرا على الربوتوكول االختياري أصـبح    : تناقض
بإمكان املـرأة يف سويـسرا أن تقـدم شـكوى إىل اللجنـة بـشأن                

تـستطيع االحتجـاج     أحكام االتفاقية ولكنـها ال     انتهاك أي من  
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وطلــب رأي الوفــد يف هــذا . باالتفاقيــة أمــام احملــاكم الداخليــة 
وثانيـا، طلـب معلومـات عـن اخلطـوات الـيت اختـذهتا              . التناقض

احلكومة للتعريف بالربوتوكول االختيـاري علـى نطـاق واسـع           
  .  منه١٣وفقا لنص املادة 

ــائال إن احملكمــة   - ١٣ ــابع ق ــستخدم  وت ــة مل ت ــا االحتادي  العلي
فوفقــا لــنص . االتفاقيــة مــع الدســتور يف تفــسري مفهــوم التمييــز

يترتــب علــى حظــر التمييــز بــاملعىن   مــن التقريــر، ال٦٩الفقــرة 
 من الدسـتور احلـق يف       ٨ من املادة    ٢املنصوص عليه يف الفقرة     

ومــن مث فـإن تعريـف التمييــز الـذي تــستعمله    . املـساواة الفعليـة  
وبنـاء علـى    . ة العليا أضيق بكثري من تعريفه يف االتفاقيـة        احملكم

زالت هناك حاجة إىل جتسيد التمييـز الـوارد    ذلك، يرى أنه ما 
  .   من االتفاقية يف القانون الداخلي١يف املادة 

وقـــال إن التقريـــر يـــشري إىل أن التكـــوين االحتـــادي       - ١٤
 لسويـــسرا يـــؤدي إىل وجـــود تفاوتـــات قانونيـــة وواقعيـــة بـــني

تلفــــة يف اجملــــاالت ذات الــــصلة   خالكانتونــــات واملنــــاطق امل 
. باالتفاقية كـالتعليم والـصحة واملـساعدة االجتماعيـة والعدالـة        

بعــض غ  مــن التقريــر تــشري إىل بــزو   ٤٧والحــظ أن الفقــرة  
التوحيــد يف جمــاالت خمتلفــة تــدخل يف اختــصاص الكانتونــات   

ابري هـي التـد    فمـا : غـري كـاف   " بعض التوحيد "ولكنه يرى أن    
ــل     ــا جلعـ ــة يف اختاذهـ ــة االحتاديـ ــر احلكومـ ــيت تفكـ ــرى الـ األخـ
الكانتونات متسقة متـام االتـساق مـع االلتزامـات الـيت توجبـها              

  ؟ياالتفاقية على االحتاد السويسر
وطلـب أيـضا تأكيـد أن مجيـع فـروع احلكومـة تـؤدي          - ١٥

 واملــــرأة حقــــه الكامــــل، ألن مفهـــوم املــــساواة بــــني الرجــــل 
قريــر تــنص علــى أن احملكمــة العليــا تــرى يف  مــن الت٦٤ الفقــرة

ــة    الواقـــع أن الـــسلطة القـــضائية جيـــب أن تقتـــصر علـــى كفالـ
املساواة على الصعيد الرمسي، وكفالة حيـاد القواعـد القانونيـة           

وهــذه أيــضا . فــضال عــن تــوفري احلمايــة ضــد أي متييــز رمســي  
  .قراءة ضيقة اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية

قالت إهنا تفهـم الـرأي القائـل        : ة سيمونوفيتش السيد  - ١٦
بأن التكوين االحتادي لسويسرا ييسر جتربة أي ابتكـار قـانوين            
يف كانتون واحد فتـستفيد الكانتونـات األخـرى مـن التجربـة،             

جمــال، يف الوقــت نفــسه، للتفاوتــات بــني األجــزاء       ولكــن ال
اء علـى   املختلفة للبلد عندما يتعلق األمـر بـالتزام الدولـة بالقـض           

وطلبت إيضاحا ملسألة مـا إذا كانـت بعـض    . التمييز ضد املرأة 
ــضها        ــشكل مباشــر وبع ــق ب ــة للتطبي ــرب قابل ــة تعت ــواد االتفاقي م

  .يعترب كذلك ال
 حتفظهـــا علـــى املـــادة ا ســـحب سويـــسرباإلشـــارة إىل  - ١٧
تفاقيــة، ســألت عمــا إذا كانــت تعتــزم ســحب  المــن ا) ب( ٧

  . املزيد من التحفظات
أشـــــارت إىل أن اللجنـــــة :  خياوكيـــــاوة زوالـــــسيد  - ١٨

ــر اجلــامع       ــد النظــر يف التقري ــة بع ــا اخلتامي أوصــت، يف تعليقاهت
، )CEDAW/C/CHE/1-2(للتقريــرين الــدوريني األول والثــاين   

بأن تعزز الدولة األجهزة القائمة للمساواة بني اجلنسني بتـوفري          
وبنـاء  . اتاملوارد البشرية واملالية الكافية هلا على مجيع املـستوي        

على ذلك، كان من املخيب لألمل إضعاف املكتب االحتـادي          
ــه،    ــه ومـــالك موظفيـ للمـــساواة بـــني اجلنـــسني خبفـــض ميزانيتـ

ــساواة اجلنـــسانية      ــة للمـ ــض املكاتـــب الكانتونيـ ــالق بعـ . وإغـ
وتابعــت قائلــة إهنــا، وإن كانــت تــدرك أن هــذه التخفيــضات   

ــسا   ــة، تتـ ــواغل ميزانويـ ــتها شـ ــة  ءل فرضـ ــل أولـــت احلكومـ هـ
ــة  ــة   االحتاديـ ــل ألمهيـ ــار الكامـ ــة االعتبـ ــات الكانتونيـ واحلكومـ

املــــساواة اجلنــــسانية وهــــل كانــــت لــــديها اإلرادة الــــسياسية 
  .لتخصيص املوارد الالزمة هلذه القضية

قالت إهنا، يف حني ترحـب مبجـاالت        : السيدة أميلني   - ١٩
التقدم احملرز املوصـوفة يف التقريـر، تـشعر بالدهـشة للتعقيـدات        

يــة والتــشريعية الــيت تتــسم هبــا اآلليــات املؤســسية، والــيت  اإلدار
وأردفت قائلة إهنا تود احلـصول      . يبدو أهنا تعيق تنفيذ االتفاقية    

علـــى معلومـــات إضـــافية عـــن الطريقـــة الـــيت يـــتم هبـــا تقاســـم 
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الكفاءات يف جمال املساواة اجلنسانية بـني املـستويات االحتاديـة           
ــة ــا أ   . واحمللي ــن باهل ــرب ع ــدون أن يغ ــو أجنــع   وب ــشريع ه ن الت

الطــرق لتحقيــق التقــدم، ومــع مالحظــة أن عــددا مــن جوانــب 
قانون األسرة يتقرر على الصعيد احمللي، تساءلت كيـف توفـق           
سويسرا بني احلاجة إىل كفالة املساواة بني اجلنـسني وضـرورة           

ســيما حــني تكــون اإلدارة  احتــرام احلكــم الــذايت للمنــاطق، ال
ومـن غـري    . ز املساواة بالدرجة املنتظـرة    احمللية غري فعالة يف تعزي    

الواضح ما إذا كانت احلكومة االحتادية تـستطيع يف مثـل هـذه             
احلــاالت أن تتخــذ املبــادرة وتــسن تــشريعا ملزمــا للكانتونــات  

وقالت إهنا ترحب أيضا مبزيـد مـن املعلومـات عـن         . والبلديات
ــة     ــة علــى رصــد تنفيــذ أحكــام االتفاقي قــدرة احلكومــة االحتادي

 قدرهتا على اختاذ إجراءات للتنـسيق بـني التـدابري املتخـذة       وعن
  . على الصعيد احمللي

أشارت إىل التخفيضات األخـرية يف    : السيدة نويباور   - ٢٠
ــيت واج   ــوظفني الـ ــالك املـ ــة ومـ ــساواة   هامليزانيـ ــزة املـ ــها أجهـ تـ

ــذه      ــز ه ــساوقة لتعزي ــسابقة غــري املت ــود ال ــسانية، وإىل اجله اجلن
كانتونـــات والبلـــديات، قائلـــة إنـــه األجهـــزة علـــى مـــستوى ال

سيكون من املفيد معرفة عـدد الكانتونـات والبلـديات الكـبرية            
اليت لديها هياكل مؤسسية تعمل صـراحة للمـساواة اجلنـسانية           

وتساءلت أيضا إن كـان لـدى الربملـان         . على الصعيد التنفيذي  
 والربملانــات الكانتونيــة هياكــل قائمــة تكفــل مراعــاة  حتــاديالا

زد على ذلك، أن تعميم املنظـور       . ة اجلنسانية يف عملها   املساوا
اجلنساين وامليزنة اجلنسانية غري مدجمني بنفس املستوى يف كـل          

تعمـيم  لنظر إىل التنفيذ النـاجح لعمليـة        وبا. اإلدارات احلكومية 
الـذي   - املنظور اجلنساين من جانب مديريـة التنميـة والتعـاون         

حكومـة أن تـبني ملـاذا     نبغـي لل   ي -أثبت أمهيته لـإلدارة االحتاديـة     
  .مل يكن من األفضل تبين هذه العملية على الصعيد احمللي

شددت على أمهية التدابري اخلاصة     : السيدة بوبيسكو   - ٢١
املؤقتة كأدوات للتعجيل باملساواة الفعلية بـني الرجـل واملـرأة،           
وأعربت عن القلق لعدم اختاذ أي تدابري مـن هـذا القبيـل علـى               

حتـــادي، باســـتثناء مبـــادرات التوعيـــة، يف حـــني مل  الـــصعيد اال
تعتمـد ســوى قلــة قليلــة مــن الكانتونــات حصــصا مرنــة لزيــادة  

 مـن االتفاقيـة     ٤ووفقا للمادة   . نسبة النساء يف خمتلف اجملاالت    
ــا   ال ــا هـــي . تعتـــرب التـــدابري اخلاصـــة املؤقتـــة إجـــراء متييزيـ وإمنـ

ويف . نـسني بـني اجل  التوازن   يف   خييلل التار اخلعالجات ألوجه   
حالة سويـسرا، كـان اعتمـاد حـق التـصويت للجميـع حـديث               

ــسبيا  ــد   ١٩٧١ففــي عــام  . العهــد ن  مل تكــن املــساواة التامــة ق
وعلــى الــرغم مــن ذلــك،  . ةيحتققــت بعــد يف اآلليــات الــسياس 

ــشعيب      ــة يف االســتفتاء ال ُرفــض األخــذ بنظــام احلــصص القطعي
 مـن   ٨ة  ورفضته احملـاكم علـى أسـاس أنـه ينتـهك أحكـام املـاد              

االتفاقيــة، مــع أن احملكمــة العليــا االحتاديــة اعترفــت مبقبوليــة       
ــة    ــات اللغويـ ــشاركة األقليـ ــة مـ ــصص لكفالـ ــث أن . احلـ وحيـ

احملكمــة العليــا االحتاديــة أكــدت أيــضا مقبوليــة مبــدأ احلــصص  
املطبق علـى القـوائم االنتخابيـة الـذي حيقـق التـوازن يف النـسبة              

خـاب، يكـون مـن املفيــد    بـني الرجـال والنـساء املرشــحني لالنت   
معرفة ما إذا كان أي من األحزاب السياسية قد اسـتعمل مثـل    

زد علـى ذلـك، أن املـرء يـشعر خبيبـة األمـل إذ       . هذه احلـصص  
ــتعمال    ــة حكمـــت ضـــد اسـ ــا االحتاديـ ــة العليـ يـــرى أن احملكمـ
احلـصص يف عمليــة انتقــاء أســتاذ مــساعد يف جامعــة فرايبــورغ  

ثيــل املــرأة علــى مــستوى علــى الــرغم مــن الــنقص اخلطــري يف مت
  .اجلامعة
أوضــحت أن دســتور ): سويــسرا(الــسيدة واخييلــت   - ٢٢

، وبعبـارة أخـرى،     )monism(بلدها يقوم على مبـدأ الواحديـة        
ــال حاجــة إىل      ــة، ف ــة الطــرف معاهــدة دولي مــىت أبرمــت الدول

بيـد  . تدابري تشريعية لقابلية تطبيقها مبوجـب القـانون الـداخلي         
 معينــة مــن املعاهــدة بــشكل مباشــر أو  أن مــسألة ســريان مــادة

أمر آخر، أمـر تقـرره احملـاكم رهنـا بكـون املـادة مـن                " تلقائي"
ــرة     ــصورة مباشـ ــا بـ ــن تطبيقهـ ــث ميكـ ــوح حبيـ ــة والوضـ . الدقـ

وأوضحت قائلة إن بعض مواد االتفاقيـة قابـل للتطبيـق املباشـر       
وبعضها غري قابل للتطبيـق املباشـر وحتتـاج إىل تـدابري تـشريعية              
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وفيمـا يتعلـق    . ي اتفاقيـة أخـرى    أعلى  ي  ا، وذلك يسر  لتطبيقه
 مــن الدســتور ٣بــالتكوين االحتــادي مــن املهــم تبيــان أن املــادة 

االحتــــادي تــــنص علــــى أن مجيــــع الــــصالحيات تعــــود إىل      
  . مل ينص الدستور صراحة على خالف ذلك الكانتونات ما

وتابعـــت قائلـــة إن االتفاقيـــة ملزمـــة للحكومـــة علـــى    - ٢٣
ومــع أن . حتــادي واملــستويات الكانتونيــة والبلديــة املــستوى اال

تلف الكانتونـات فيمـا يتعلـق بتنفيـذها لالتفاقيـة           الفروق بني خم  
ــي هـــذه        ــادي يعطـ ــام االحتـ ــإن النظـ ــدا، فـ ــبرية جـ ــست كـ ليـ
ــري قليــل يف كيفيــة تنفيــذها        ــات مــدى مــن احلريــة غ الكانتون
ــسها       ــداف نف ــق األه ــستطيع حتقي ــث ت ــة، حبي ــام االتفاقي ألحك

وعلــى أي حــال، أدت قــرارات احملكمــة العليــا . تلفــةبطــرق خم
االحتادية يف جمايل املساواة وعدم التمييز إىل بعـض التوحيـد يف            

  .التنفيذ داخل االحتاد
ــويل   - ٢٤ ــسيدة أريـــ ــسرا(الـــ قالـــــت إن بعـــــض ): سويـــ

ــل اعتمــاد حــق       ــصويت قب ــرأة حــق الت ــات منحــت امل الكانتون
 قـوة   تيثبـ وهـذا   . ١٩٧١التصويت للجميع يف سويـسرا عـام        

النظــام االحتــادي ويــدل علــى أن الكانتونــات كانــت يف بعــض 
  . احلاالت متقدمة على االحتاد يف تنفيذ تشريع جديد

 يف ،قالــت إن حكومتــها): سويــسرا (الــسيدة مــوللر  - ٢٥
حني تدرك أمهية التدابري اخلاصة املؤقتة للتعجيل باملـساواة بـني           

ق الرجــل الــذي الرجــل واملــرأة، تــسعى أيــضا إىل محايــة حقــو 
وأردفت قائلة إن احملكمة العليـا االحتاديـة        . يتضرر هبذه التدابري  

ومل ُتتخـذ   . مسؤولة عن حتقيق التوازن بني املصاحل ذات الصلة       
أي تدابري خاصـة مؤقتـة علـى الـصعيد الـسياسي ألن احلكومـة          
ــام احلـــصص علـــى     ــتخدام نظـ ــا بفـــرض اسـ غـــري مـــسموح هلـ

 بنجـاح تـدابري مـن هـذا         علـى أنـه طبقـت     . األحزاب الـسياسية  
القبيل لزيادة عدد الطالبات يف الدراسات العليـا بعـد الـشهادة            

  . األوىل يف اجلامعات

ــبينلي   - ٢٦ ــسيد سـ ــسرا (الـ ــق  ): سويـ ــة تطبيـ ــرح كيفيـ شـ
ــسر        ــف ُيف ــان كي ــم تبي ــن امله ــائال إن م ــاكم ق ــة يف احمل االتفاقي

ــز    ــساوق ملفــاهيم التميي ــساوق وغــري املت ــذ . االســتعمال املت فمن
راج مبدأ املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة يف الدسـتور            إد

االحتـــادي صـــراحة، اســـتخدمت احملكمـــة العليـــا االحتاديـــة يف  
بيـد أهنـا يف     . غالب األحيان مفهوم التمييـز كنقـيض للمـساواة        

فعلـى  . السنوات األخرية حددت بدقة مفهوم املـساواة الرمسيـة        
 مـن التقريـر، سـبق     ٦١سبيل املثال، كمـا هـو مـبني يف الفقـرة            

للمحكمة االحتادية للتأمينـات، يف أحكامهـا املتعلقـة باملـساواة           
يف املعاملــة بــني اجلنــسني فيمــا يتعلــق بالتأمينــات االجتماعيــة،   
ــع       ــه يف الواق ــة علي ــة املترتب ــار امللموس ــار اآلث أخــذت يف االعتب

ووفقـا الجتـهاد سـابق      . االجتماعي بالنسبة لكل مـن اجلنـسني      
 مـن  ٨يا االحتادية جيوز للدولة، بنـاء علـى املـادة        ة العل مللمحك

الدستور، أن تتخـذ تـدابري إجيابيـة للتعـويض عـن متييـز تـارخيي                
تنتــهك هــذه التــدابري حقــوق الرجــل الدســتورية  شــريطة أن ال

. املتعلقة باملساواة يف املعاملة وعدم التمييز بسبب نوع اجلـنس         
ــادة     ــاة العمــل، تأخــذ امل ــان ٣ويف جمــال حي ــن ق ــساواة  م ون امل

االحتــادي بتفــسري للتمييــز غــري متــساوق حيــث تــنص صــراحة  
الـيت ُتتخـذ هبـدف تعزيـز املـساواة          " اخلطوات املالئمة "على أن   

  . تشكل متييزا الفعلية بني الرجل واملرأة ال
قالت إن املوارد املخصصة    ): سويسرا (السيدة موللر   - ٢٧

 ٥,٥ت مـن    مـساواة اجلنـسانية قـد ارتفعـ       للاالحتادي  للمكتب  
)  وظــائف دائمــة٨ (٢٠٠٠مليــون فرنــك سويــسري يف عــام  

ــسري  ٧إىل  ــك سويـ ــني فرنـ ــام  ماليـ ــة ١٢ (٢٠٠٦ عـ  وظيفـ
)  وظيفــة دائمــة١٢( مليــون فرنــك سويــسري ٧,٨و ) دائمــة
 أقـل مـن الـرقم الـذي كـان           ٢٠٠٩والـرقم لعـام     . ٢٠٠٩عام  

ــة       ــام يف امليزاني ــيض ع ــراء ختف ــسبب إج ــوخى يف األصــل، ب مت
  .مجيع إدارات احلكومة االحتاديةينطبق على 

 مكتبـا  ٢٥قالت إن هناك    ): سويسرا (السيدة أريويل   - ٢٨
للمساواة اجلنسانية على املستوى االحتادي، بينما توجـد أيـضا          
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ــا و مخــس مــدن هــي  ١٧مكاتــب مــن هــذا القبيــل يف    كانتون
ويف . بــرين، زوريــخ، جنيــف، لــوزان ووينترثــور    : بالتحديــد
، صــوتت بــازل لــصاحل اإلبقــاء علــى     ٢٠٠٨يونيــه /حزيــران

وعلـــى الـــرغم مـــن أن .  اجلنـــسانيةمكتبـــها اخلـــاص باملـــساواة
ختــضع لقيــود   مكاتــب املــساواة اجلنــسانية يف الكانتونــات ال   

ففـي حـني توجـد    . ميزانوية، فإن هياكلها ختتلـف اختالفـا بينـا       
مخـــس وظـــائف دائمـــة يف مكتـــب زوريـــخ حيـــدث يف غالـــب 
األحيــان أن يكــون يف مكاتــب الكانتونــات الــصغرية موظــف   

  . غري واحد ال
أقـرت بـأن تعمـيم املنظـور        ): سويسرا (وللرالسيدة م   - ٢٩

اجلنساين وامليزانية املراعية له قضية أساسية بالنـسبة إىل مديريـة           
التنمية والتعـاون، الـيت تيـسر هلـا مـع مـرور الـزمن بنـاء ذخـرية                   

ــة يف هــذا اجملــال   ــة إن مثــة  . كــبرية مــن املعرف واســتدركت قائل
دارة جهــــودا ُتبــــذل لــــدمج املنظــــور اجلنــــساين يف كامــــل اإل

ــذه الـــسهولة   ــة ليـــست هبـ ــة، ولكـــن املهمـ فاملكتـــب . االحتاديـ
االحتادي للمساواة اجلنـسانية يـوفر الـدعم لـإلدارات املـستعدة            
لتطبيق مبـدأ املـساواة اجلنـسانية علـى أنـشطتها، وحييلـها أيـضا               
ــا     ــستفيد مـــن خربهتـ ــاون لكـــي تـ ــة والتعـ ــة التنميـ علـــى مديريـ

  .الواسعة
لتوعيــة للجمهــور ضــرورة  وتابعــت تقــول إن تــدابري ا   - ٣٠

وقـد مت  . حيوية لكفالة تنفيذ االتفاقية والربوتوكول االختياري    
ــسلة مــن اإلجــراءات، بعــضها جــاء      ــصدد اختــاذ سل يف هــذا ال

ــر الــدوري الثالــث  ومت أيــضا إعــداد منــشور  . وصــفه يف التقري
يصف جماالت املساواة املعنيـة مباشـرة باالتفاقيـة ويـشرح آليـة             

د حلقـات دراسـية مـع       ة   عد تري، وُنظم الربوتوكول االختيا 
  . هيئات احتادية أخرى لفئات مستهدفة بالذات

قالــت إن حكومتــها   ): سويــسرا (الــسيدة واخييلــت   -٣١
ــادة     ــى املـ ــا علـ ــحب حتفظاهتـ ــرض سـ ــست يف معـ ــن ١٥ليـ  مـ

االتفاقيــة فيمــا يتعلــق باملمتلكــات الزوجيــة، ولكــن القــانون       

حمــدود مــن األزواج، ينطبــق إال علــى عــدد  نتقــايل املعــين الالا
مـا يتعلـق   وفي. وسوف تنحل املشكلة من ذاهتا مع مرور الزمن      

سم األسرة، قالت إن اجمللس الـوطين        بشأن اختيار ا   ١٦باملادة  
اقترح إمكانية اختاذ الزوج امسا مزدوجا كمـا تفعـل الزوجـات     
حاليا، وسيبقى التحفظ السويـسري إىل أن ينتـهي اجمللـس مـن             

ــذه املـــ  ــه يف هـ ــسنة  مداوالتـ ــذه الـ ــة هلـ ــدورة الربملانيـ سألة يف الـ
  . ويتوصل إىل حل قابل للتطبيق

ــسيدة مــوللر   -٣٢ ــسراٍ(ال ــه ال ): سوي يوجــد أي  قالــت إن
هيكل خـاص يف الربملـان االحتـادي يقتـصر عملـه علـى معاجلـة                
القضايا اجلنـسانية، بيـد أن مجيـع القـوانني اجلديـدة الـيت جيـري                

 االحتــادي للمــساواة  إعــدادها يف سويــسرا تقــدم إىل املكتــب   
زد علــى ذلــك أن الــسياسيني املهــتمني  . اجلنــسانية لينظــر فيهــا

تمعـون بـصورة غـري رمسيـة يف      جيمبسائل املـساواة بـني اجلنـسني        
  .كل دورة من دورات للربملان ملناقشة استراتيجيات للعمل

قالــــت إن مديريــــة ): سويـــسرا  (الـــسيدة واخييلــــت   - ٣٣
االحتاديــة املعنيــة بقــضايا املــرأة  القــانون الــدويل العــام واللجنــة  

  .تسهمان بآرائهما يف التشريعات املقترحة
قال إن نتـائج قـرار اهليئـة القـضائية          : السيد فلينترمان   - ٣٤

ميكـن، كقاعـدة عامـة، تطبيقهـا         أن أحكام االتفاقية ال   القائل ب 
ــة   ــصورة كامل ــا  ب ــتكون هل ــدى  س ــدة امل ــار بعي ــستطيع  ال: آث ت

تجــاج بأحكــام االتفاقيــة يف احملكمــة،  املنظمــات النــسائية االح
تـستطيع مراعـاة تلـك األحكـام         وحىت احملكمة العليا نفـسها ال     
ونتيجــة لــذلك، يــصبح نطــاق . يف تفــسري القــانون السويــسري

قرارات احملكمة العليـا، كقراراهتـا يف قـضية جامعـة فرايبـورغ،             
ممـا  أضيق فيما يتعلق بالتمييز واملساواة والتدابري اخلاصة املؤقتة         

  . لو كان باإلمكان االحتجاج باالتفاقية
قالــــت إن الفــــرع ): سويــــسرا(الــــسيدة واخييلــــت   - ٣٥

التنفيــــذي، ولــــيس القــــضائي، هــــو الــــذي قــــرر أن معــــايري   
واحملكمــة العليــا . تنطبــق بــصورة تلقائيــة االتفاقيــات الدوليــة ال
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تــضع يف اعتبارهــا أحكــام االتفاقيــة ألهنــا حتتــاج إىل حتــسني  ال
هبذه األحكام، وهنـاك بالتأكيـد عمـل جيـب القيـام بـه            معرفتها  

  .يف هذا الصدد
قالـت إهنـا تـود أن تعـرف مـا           : السيدة سيمونوفيتش   - ٣٦

 ٧، ١٥، ٩الذي سيحدث إذا قرر اجمللس االحتـادي أن املـواد       
 من االتفاقية تنطبق بصورة مباشرة  أمـا املـواد األخـرى             ١٦و  

ــا جــ     ــة، كم ــضيات العملي ــا للمقت ــق وفق ــى  فُتطب ــرد عل اء يف ال
فهـل تـستطيع احملـاكم، مـثال،      . السؤال األول يف قائمة القضايا 

ــادة     ــق املـ ــق تطبيـ ــت الحـ ــرر يف وقـ ــادة ٢أن تقـ ، يف ٤ أو املـ
  حاالت خاصة؟

ــسرا (الــسيد ســبينلى  - ٣٧ ــسرا تطبــق  ): سوي قــال إن سوي
مبدأ الواحديـة، الـذي يعـين أن أحكـام املعاهـدات الـيت تكـون                

كــن االحتجــاج هبــا مباشــرة يف احملــاكم  سويــسرا طرفــا فيهــا مي
وهلذا السبب حترص حكومته دائما علـى التأكـد مـن           . الوطنية

أن الدســـتور السويـــسري متـــسق مـــع االتفاقيـــة الدوليـــة قبـــل  
ويف حــني تكــون احلكومــة قــد أعربــت عــن   .  عليهــاتــصديقال

  عليهــاالــرأي بــأن املــواد الرئيــسية مــن االتفاقيــة الــيت صــدقت   
تطبـق بـصورة مباشـرة، تظـل      فقـط وال  تطبق حسب الظروف    

وبنــاء علــى ذلــك . احملـاكم غــري ملزمــة بــآراء الـسلطة التنفيذيــة  
ــرروا      ــثال، أن يقـ ــة، مـ ــاكم الكانتونيـ ــضاة يف احملـ ــستطيع القـ يـ

.  يعتربوهنـــا قابلـــة للتطبيـــقهـــي األحكـــام الـــيت بأنفـــسهم مـــا
يتعلــق بــالربوتوكول االختيــاري امللحــق باالتفاقيــة فقــد   وفيمــا
ديـسمرب  / كـانون األول ٢٩سويسرا مؤخرا، يف   ها   علي صدقت
، وحــــــىت اآلن مل تــــــصدر أي اتــــــصاالت يف إطــــــار ٢٠٠٨

  . الربوتوكول االختياري
حتـدثت كخـبرية، فقالـت إنـه، يف حـني قــد      : الرئيـسة   - ٣٨

أُحرز تقدم ملحوظ يف قضية املفاهيم النمطيـة الـسلبية املتعلقـة             
يف أن حتظى املـشاكل     باملرأة يف اجملتمع السويسري، فإهنا تأمل       

. الباقيـــة باملعاجلـــة، رمبـــا عـــن طريـــق التـــدابري اخلاصـــة املؤقتـــة 

وأضافت أن سويسرا، بوصـفها بلـدا يستـضيف أعـدادا كـبرية             
من األجانـب وملتمـسي اللجـوء، جيـب عليهـا أيـضا أن تعـاجل                
الصورة السيئة وعـدم االحتـرام للخـصائص الثقافيـة لألجانـب            

وفيمــا . وجــه إىل هــؤالء األجانــبإضــافة إىل معاجلــة العنــف امل
يتعلــق باالجتــار باألشــخاص هنــاك فجــوة يف البيانــات املتعلقــة   
باالجتـــار بالنـــساء والفتيـــات، ويلـــزم أيـــضا تقـــدمي مزيـــد مـــن  
املعلومــات عــن حقــوق الــضحايا، والطريقــة الــيت تعاملــهم هبــا  

  .السلطات وعن املالجئ املتوفرة هلم
ــا    - ٣٩ ــوريلال دي ال فيغ ــسيدة م ــاين يف  ق: ال ــت إن التب ال

عــدد الــساعات الــيت يكرســها كــل مــن املــرأة والرجــل للحيــاة 
 سـاعة للرجـل،     ١٨ سـاعة للمـرأة و       ٣٢العائلية، وهو وسطيا    

ــرأة يف اجملتمــع،     ــؤثر ســلبيا علــى صــورة امل ــُيألن ذلــك ي ن مكِّ
. الرجل من املشاركة الكاملة يف احلياة املدنيـة أكثـر مـن املـرأة             

ــق أنــ   ــوالحظــت بقل ــث   درج ه مل ي ــساين إال يف ثل ــور جن منظ
بــرامج البحــث الوطنيـــة، ومــن ثَــم طلبـــت إيــضاحا للتـــدابري      

. املتوخى تنفيذها يف اجلامعات السويسرية للتعريـف باالتفاقيـة        
وقالــت إن مثــة أيــضا حاجــة إىل تبيــان املــسارات والدراســات   
املهنيـــة املختلفـــة املعروضـــة يف املـــشاريع الـــيت أقرهـــا املكتـــب  

  . والتكنولوجيا) املهين(ين عليم الفاالحتادي للت
أثنـت علـى اإلجـراءات الـيت اُتخـذت          : السيدة أوري   - ٤٠

ات نـ داإليف جمال االجتار باألشـخاص واملالحقـات القـضائية وا         
واستفــسرت عــن .  مــن قــانون العقوبــات١٨٢يف إطــار املــادة 

حالة التـصديق علـى اتفاقيـة اجمللـس األورويب  املتعلقـة بالعمـل               
وانتقلــت إىل التعــديل الــذي أدخــل عــام . ر بالبــشرضــد االجتــا

 علـــى القـــانون املتعلـــق بتقـــدمي املـــساعدة إىل ضـــحايا  ٢٠٠٩
ــضع يف       ــات أن ت ــى الكانتون ــه جيــب عل ــار، فالحظــت أن االجت

وإذ الحظـت   . اعتبارها حاجات الفئات املختلفة من الـضحايا      
بسرور التدابري املتخذة حلماية الضحايا سألت عمـا إذا كانـت      

 احلمايــة مــشروطة بتعــاون الــضحية مــع التحقيقــات الــيت  هــذه
وتــساءلت أيــضا عمــا إذا كانــت سويــسرا  . جتريهــا الــسلطات
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". non-refoulement "تتمــسك مببــدأ عــدم الترحيــل القــسري  
. وطلبت معلومات إضافية عن تصاريح اإلقامة الطويلـة األمـد          

وقالت إهنا تود، فـضال عـن ذلـك، معرفـة املزيـد عـن مـستوى                 
مويل االحتادي إلعادة تأهيـل ضـحايا االجتـار بوسـائل منـها              الت

  . التدريب والرعاية الصحية اخلصوصية
قالت إهنا تود أن تعرف السبب      : السيدة تشوتيكول   - ٤١

ــة     ــة ملــساعدة ومحاي ــأخر يف إقامــة آليــات تعاوني ــداعي إىل الت ال
توجـد   ضحايا االجتـار بالبـشر، بـالنظر إىل أن هـذه اآلليـات ال             

وطلبــت أيــضا .  كانتونــا٢٦ كانتونــات مــن جممــوع ٩ إال يف
إيضاحا للنص الوارد يف قانون األجانب اجلديد الـذي يـشترط    
على الضحايا والشهود يف قضايا االجتـار باألشـخاص التعـاون           
مع السلطات اليت تقـوم بـالتحقيق لكـي حيـصلوا علـى رخـصة               
اإلقامة، وأن يقوموا بذلك بدون ضمان من احلكومـة مبـنحهم           

ــة شــاملة مح ــادئ    . اي وقالــت إن هــذا الــشرط يتعــارض مــع املب
األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان واالجتـار          
باألشـــخاص الـــيت اقترحهـــا مفـــوض األمـــم املتحـــدة الـــسامي  

  . ٢٠٠٢حلقوق اإلنسان عام 
وتابعـــت قائلـــة إهنـــا تـــود احلـــصول علـــى مزيـــد مـــن    - ٤٢

لـيت تقـدم إىل ضـحايا االجتـار يف          التفاصيل عن املعونة اخلاصـة ا     
 ١إطار أحكام قانون دعم الضحايا املنقح الذي بـدأ نفـاذه يف             

وأضــافت قائلــة إن مــن املفيــد    . ٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاين 
هي التدابري املتوخاة لوقـف الـدعارة القـسرية للنـساء            معرفة ما 

وأخـريا، قالـت إهنـا      . املوجودات يف البلـد بـصورة غـري قانونيـة         
ة حاجـة إىل خطـة اسـتراتيجية شـاملة ملكافحـة االجتـار              ترى مثـ  

بالبشر وتساءلت إن كان من املمكن أن تقوم سويسرا بوضـع           
  . خطة من هذا القبيل

الحظت تزايد نسبة املسنني املـذكور      : السيدة بيجوم   -٤٣
 يف املائـة مـن      ٦٦يف التقرير، إىل جانب كـون النـساء يـشكلن           

ت إهنـا تـود أن تعـرف         فما فـوق، وقالـ     ٧٩األشخاص يف سن    

هــي اآلليــات القائمــة حلمايــة النــساء املــسنات مــن العنــف،  مــا
) بيـــوت(وفيمـــا يتعلـــق بـــدور . واهلـــرم واالســـتغالل اجلنـــسي

الرعايــة، تــساءلت أيــضا كيــف تقــوم احلكومــة مبراقبــة ســلوك   
ــسيؤون       ــذين ي ــم ال ــثرية ه ــة، ويف حــاالت ك ــائمني بالرعاي الق

  .معاملة الكبار يف السن
ة إىل ذلك، أعربت عن القلق إزاء حالة النـساء          فاوإض  - ٤٤

ــز والعنــف      ــهن للتميي ــاليت تتعــرض الكــثريات من ــات ال األجنبي
املرتيل ولكنـهن خيـشني التمـاس سـبل االنتـصاف القانونيـة ألن            

ويف هــذا الــصدد حثــت الوفــد علــى . تــصاريح إقامتــهم مؤقتــة
 تسهيل وصـول النـساء األجنبيـات إىل العدالـة، وإيـالء اهتمـام             

  . خاص حلالة املهاجرات ملا يعانينه من ضعف خاص
وقالت إن عدد املالجئ املتاحة للنساء الاليت يتعرضن          - ٤٥

ــر     ــواء أكث ــضرب غــري كــاف إلي ــن لل ــرأة ممــن   ١٠ ٠٠٠م ام
يطلنب محاية الشرطة كل عام، وسـيكون مـن املفيـد معرفـة مـا               

ــاء مال   ــاك خطــط لبن ــانون   إذا كانــت هن جــئ إضــافية وســن ق
هــي  وأخـريا مــا . يــوفر احلمايـة للــضحايا نــزيل  املف بـشأن العنــ 

اخلطوات املتـوخى اختاذهـا ملعاجلـة تـصاعد اإلصـابات باإليـدز             
  . بني النساء وختان اإلناث

قالـت إن النـساء املهـاجرات الـاليت     : السيدة بيمانتيل   - ٤٦
غالبـا يف العـودة إىل بلـد املنـشأ          مـنعن   يتعرضن للعنف املـرتيل يت    

. نة أطفاهلن ونبذهن مـن جانـب اجملتمـع        خوفا من ضياع حضا   
فــاألزواج األجانــب ُيــسمح هلــم بــالعيش يف سويــسرا يف إطــار 

هـي التـدابري    تدابري ملّ مشل األسرة، ويف هذا الصدد سـألت مـا      
جيري اختاذها اآلن لضمان إقامة الزوجـة الـيت تقـع ضـحية             اليت  

وهل تعتزم احلكومة تلطيـف أحكـام       . تتفكك األسرة وللعنف  
باألجانــب، الــيت تطلــب مــن الــزوج املتعلــق ون االحتــادي القــان

ــشأ     ــد املنـ ــاعي يف بلـ ــدماج االجتمـ ــنيب أن يثبـــت أن االنـ األجـ
عسري، أو يف حاالت وجود عوامل خارج سيطرة الزوج متنـع           
ــأنه أن ييــسر لــضحايا        ــذلك مــن ش ــدماج يف سويــسرا؟ ف االن
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العنف املرتيل احلصول على إذن اإلقامة بدون اسـتيفاء شـروط           
  . خرىأ

وتابعــــت قائلــــة إن العمــــال املهــــاجرين فيمــــا يبــــدو   - ٤٧
ــتني  ــصنفون يف فئ ــشمالية     : م ــا ال ــا أو أمريك ــن أوروب ــال م عم

دا ووسألت إن كان هذا التقسيم موجـ      . وعمال من بقية العامل   
وتساءلت أيضا ملاذا ُيمنح إذن اإلقامة الدائمة لراقـصات    . فعال

  . القصرياملالهي فقط وليس لغريهن من عمال األجل 
وأردفــت تقــول إن التقريــر الــدوري الثالــث يــشري إىل   - ٤٨
ــام   ٨٦أن  ــة االغتـــصاب عـ  يف املائـــة مـــن الـــذين أدينـــوا جبرميـ

وعلــى الــرغم مــن تنقــيح قــانون     .  هــم مــن الــذكور  ٢٠٠٦
 لتــــسهيل املالحقــــة القــــضائية يف ٢٠٠٤العقوبــــات يف عــــام 

ــة، يف      ــراءات القانونيـ ــت اإلجـ ــرتيل، كانـ ــف املـ ــاالت العنـ حـ
فمــا هــي  . املمارســة العمليــة، ُتعلَّــق غالبــا يف هــذه احلــاالت     

التدابري اليت ستتخذ لتصحيح هذا الوضـع والتأكـد مـن معاقبـة             
  املرتكبني؟ 

أشـــارت إىل عـــدم وجـــود بيانـــات : الـــسيدة رازيـــخ  - ٤٩
موحدة وتقارير منتظمة عن العنف ضـد املـرأة بـسبب انقـسام             

ــاد والكانتونــات    ــني االحت ــسلطة ب ــت. ال ــى الــدول  وقال  إن عل
ــدابري خاصــة ملكافحــة العنــف ضــد      األطــراف واجــب اختــاذ ت
املرأة، واخلطـوة األوىل يف هـذا اجملـال هـي حتديـد املـشكلة مـن         

هـي   وأضافت قائلة إهنا تود أن تعرف ما      . خالل مجع البيانات  
ــات عــن       ــشاء نظــام مناســب جلمــع البيان ــة إلن خطــط احلكوم

  . العنف املرتيل
ــه ال قالــت إن التقريــ   - ٥٠  ١٨يوجــد ســوى   ر يــشري إىل أن

فقـد تتـردد املـرأة املهـاجرة يف         . ملجأ للنساء، وهذا غري كـاف     
معاملتـها مـامل يكـن       يئ يـس  إقامة الـدعوى علـى زوجهـا الـذي        

  .من املمكن وضعها يف ملجأ بعيدة عنه
 وســألت عــن حالــة التــصديق علــى اتفاقيــة اجمللــس         - ٥١

وختامــا، . بالبــشراألورويب بــشأن إجــراءات مكافحــة االجتــار  

هي اإلجراءات الـيت جيـري اختاذهـا ملنـع ومكافحـة اإلباحـة               ما
ــال، خاصــة مــن حيــث ت    ــة باألطف ــسية املتعلق ــى  أاجلن ــا عل ثريه

  . الفتيات الصغريات
قــــال إن احلكومــــة ): سويــــسرا(الــــسيد ميزاريــــك   - ٥٢

السويسرية قررت أن توقع على اتفاقية اجمللس األورويب بشأن         
، بيــد أن ٢٠٠٨االجتــار بالبــشر يف عــام   إجــراءات مكافحــة  

ــى      ــات عل ــة والكانتون ــة االحتادي ــا متــس احلكوم كــون أحكامه
وسـوف تـأيت    . السواء يعين أن األمر يستوجب صدور تـشريع       

املشاورات مـع الكانتونـات واجملتمـع املـدين إىل ختامهـا بنهايـة        
 سيعرض مشروع القانون علـى      ٢٠١٠، ويف عام    ٢٠٠٩عام  

االتفاقيــة  علــى تــصديقال ســيكون باإلمكــان الربملــان، ومــن مث
وهــذا إطــار زمــين ســريع للغايــة مقارنــة بعمليــة   . ٢٠١١عــام 

  . التصديق على الصكوك الدولية األخرى
وفيمــا يتعلــق بــإذن اإلقامــة لــضحايا االجتــار، قــال إن     - ٥٣

باســتطاعة هــؤالء الــضحايا يف الواقــع طلــب اإلقامــة بنــاء علــى 
نوا أو مل يتعاونوا مع النائب العـام  حاجتهم اخلاصة، سواء تعاو 

ــه   . والــشرطة ويعتــزم املكتــب االحتــادي للــهجرة إصــدار توجي
  . جديد إلرشاد الكانتونات يف هذا الصدد

واستطرد يقول إن النظام االحتـادي يف سويـسرا جيعـل       - ٥٤
مـــن العـــسري مجـــع بيانـــات موحـــدة، ألن الكانتونـــات جتمـــع   

، إنــشاء ٢٠٠٩ مت يف عــام ويف الواقــع،. البيانـات بطــرق خمتلــة 
نظــام موحــد جلمــع البيانــات تــستعمله الــشرطة، وســينتج هــذا 

، ميكــن هبــا فهــم ٢٠١٠النظــام بيانــات مــستكملة حبلــول عــام 
  . الوضع بصورة أوضح

، أصــــــدرت وحــــــدة التنــــــسيق   ٢٠٠٧ويف عــــــام   - ٥٥
ــاجرين      ــب املهـ ــخاص وهتريـ ــار باألشـ ــد االجتـ ــسرية ضـ السويـ

)KSMM (    البلـد يف مكافحـة االجتـار يف         تقريرا يبني أولويـات 
  .شكل خطة عمل وطنية
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ــات، مبوجــب       - ٥٦ ــن الكانتون ــوب م ــائال إن املطل ــابع ق وت
ــام   ــانون ع ــضحايا، أن تأخــذ يف    ٢٠٠٩ق ــساعدة ال ــق مب  املتعل

االعتبار احلاجات اخلاصـة لـضحايا االجتـار، فتـوفر هلـم أساسـا             
ــة       ــري احلكومي ــات غ ــب املنظم ــن جان ــدعم م ــوى لل ــا أق . قانون

شريع اجلديـــد يـــسمح للكانتونـــات بـــأن تعهـــد بالرعايـــة  والتـــ
أمـا  . للمنظمات املتخصصة، مبا فيها املنظمـات غـري احلكوميـة         

والتركيـز  . املسؤولية عن التمويل فتقع على عـاتق الكانتونـات         
ــدعم مقــدم مــن     ــسية ب األول علــى الكانتونــات الناطقــة بالفرن

يـضا  والتمويـل هـو أ    . وحدة التنسيق ضـد االجتـار باألشـخاص       
ــشأة يف بعـــض    ــستديرة املنـ ــد املـ ــشات يف املوائـ ــوع مناقـ موضـ
الكانتونات اليت  جتمـع حوهلـا خمتلـف الوكـاالت املـشتركة يف              

ــخاص   ــار باألشـ ــة االجتـ ــوى   . مكافحـ ــم سـ ــا مل يقـ  ١٣وبينمـ
كانتونـــا بإنـــشاء موائـــد مـــستديرة، تقـــوم احلكومـــة االحتاديـــة 

كـل  تـستطيع فـرض أي هي      بالتشجيع على إنشائها، ولكنـها ال     
  .معني على الكانتونات ألن الصالحية هلا يف هذه األمور

قالـــــت إن دمـــــج ): سويـــــسرا (الـــــسيدة زبينـــــدين  - ٥٧
املهــاجرات يف اجملتمــع هــو مــن الــشواغل الرئيــسية يف الــسياسة 
املتعلقة باألجانب على مستوى االحتـاد ومـستوى الكانتونـات          
ــد      ــشريع اجلدي ــه يف الت ــصوص علي ــا هــو من ــات، كم والكميون

 ١٣فقد أنفق املكتـب االحتـادي للـهجرة    . ٢٠٠٨عتمد عام   امل
مليون فرنك سويـسري علـى مـشاريع اإلدمـاج الـيت ُصـممت              
ــن خــالل       ــدخول يف ســوق العمــل م ــاجرات بال ــسمح للمه لت

ــة    ــدورات اللغوي ــا وال ــدروس اخلاصــة إفرادي ي وجيــر. تقــدمي ال
  . أيضا االضطالع بأنشطة توعية للتصدي لألفكار النمطية

ــستطعن   وأر  - ٥٨ ــات يـ ــات األجنبيـ ــة إن الزوجـ دفـــت قائلـ
البقاء يف سويسرا، وكذلك تستطيع املطلقـات الـاليت كـن قـد             

وقـد خفـض التـشريع اجلديـد مـن          .  سـنوات يف البلـد     ٣قضني  
وأخــريا، فيمــا . حريــة الكانتونــات يف االختيــار يف هــذا اجملــال 

يتعلق بالرعاية الصحية، يدير املكتب االحتـادي للـصحة العامـة         

ا مــن الــربامج لتعزيــز الــصحة للمهــاجرات، مبــا يف ذلــك   عــدد
  . برامج للصحة اجلنسية واإلجنابية

قالـــت إن مركـــز فيـــز  ): سويـــسرا (الـــسيدة أريـــويل  - ٥٩
يف زوريــخ يقــدم خــدمات لــضحايا  ) FIZ Makasi(ماكاســي 

ــة    ــاطق السويــسرية الناطقــة باألملاني . االجتــار يف كافــة أحنــاء املن
لمركز، ويأيت باقي التمويل مـن      لويل  تمال ثوتسهم الدولة بثل  

وهناك منظمات أخـرى تعمـل يف الكانتونـات         . مصادر خاصة 
  . األخرى

قالت إن قانون العقوبـات     ): سويسرا (السيدة ماسيتا   -٦٠
وهنــاك أنــشطة توعيــة . حيظــر االعتــداء اجلنــسي علــى األطفــال

الختـصاصيني  توعيـة ل  جتري يف املدارس، وجتري أيـضا أنـشطة         
ويقوم التحالف السويسري ملنع    . عاملون مع األطفال  يتاللذين  

، وهو جمموعـة مـن املنظمـات غـري          جلنسية أيضاً اإساءة املعاملة   
احلكوميـــة، بأنـــشطة للتوعيـــة، تـــشمل حلقـــات دراســـية عـــن  
اجلــرائم اجلنــسية وتــصيد األطفــال للجــنس عــن طريــق شــبكة   

، أنـــشئت دائـــرة وطنيـــة لتنـــسيق ٢٠٠٣ويف عـــام . نترنـــتإلا
ــدابري ــام   التـ ــرائم، ويف عـ ــذه اجلـ ــة هـ ــذة ملكافحـ  ٢٠٠٨ املتخـ

وتقــدم الــدائرة الوطنيــة   . أقيمــت نــدوة وطنيــة هلــذا الغــرض    
  . نترنتإلاملعلومات وترصد أيضا استعمال شبكة ا

قالت إن حاالت إساءة    ): سويسرا (السيدة واخييلت   -٦١
معاملـــة النـــساء املـــسنات األخـــرية أثـــارت غـــضبة مجاهرييـــة،  

ا ويتلقـون العقوبـات املنـصوص عليهـا يف          وسُيحاكم مرتكبوهـ  
  .قانون العقوبات

  ٠٥/١٣رفعت اجللسة يف الساعة   
  


