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 مقدمة - ألف 
فـاذ يف   حيـز الن ١٩٧٩دخلت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام         - ١

عليهــــا صــــدقت  و،)١٠٨اجملموعــــة اإلحــــصائية،  (١٩٩٧ أبريــــل/ نيــــسان٢٦ سويــــسرا يف
األمـم املتحــدة، وحتــدد هـذه االتفاقيــة حظــر   إطــار  يف ١٩٧٩منــذ مت وضـعها عــام  دولـة   ١٨٥

باختـاذ إجـراءات    األطـراف   املـستهدفة وتطالـب الـدول       احلاالت  التمييز بإبراز خمتلف اجملاالت و    
وعلـى الـدول األطـراف أن تقـدم تقـارير دوريـة       . شكال التمييـز ضـد املـرأة   للقضاء على مجيع أ 

وتقوم جلنة خرباء بدراسة هذه التقـارير ومناقـشتها   . التقدم احملرز يف تطبيق االتفاقيةحالة  حول  
وصيات للدولة الطرف على شـكل مقترحـات        تعرب عن ت  ، و ة الطرف بعد ذلك مع وفد الدول    

 .و التقارير املتعلقة هباهبدف حتسني تطبيق االتفاقية أ
، قدمت سويسرا تقريرها األول حول تطبيـق االتفاقيـة، الـذي أعطـى              ٢٠٠١يف عام   و - ٢

ونظـراً للتـأخر    .  وعـن اإلجـراءات املتخـذة      البلـد صورة مفصلة عن وضع املرأة يف       يف آن واحد    
ونظـرت  . )١()ينالتقرير األول والثـا   : يسمى(يف تقدميه، فقد اعترب مبثابة تقرير أول وثان موحد          

من أعضاء الوفـد السويـسري      إيضاحات   وطلبت   ٢٠٠٣يناير  /جلنة اخلرباء فيه يف كانون الثاين     
. )٢( سويسرا هبدف حتسني تطبيـق االتفاقيـة       إىلجمموعة توصيات موجهة    وأعربت عن   . احلاضر

 الــسلطات إىل ونقلــها ٢٠٠٣ بريــلأ/ذه التوصــيات يف نيــسانعلمــا هبــحتــاد وأحــيط جملــس اال
 .ختصة طالباً تنفيذهاامل
صص التقريـر الثالـث     وقد خُـ  . تقدم سويسرا تقريراً دورياً جديداً    حان الوقت ل  واليوم،   - ٣

منــذ التقريــر األول وكــذلك لإلجــراءات الــيت  األساســية الــيت متــت بــشكل أساســي للتغــيريات 
دويل العـام   ووضعت التقرير إدارة القانون الـ     . اختذت لتطبيق أحكام االتفاقية وتوصيات اللجنة     

 املعلومـات الـيت قدمتـها       إىلسـتناد   وباالبالتعاون مع املكاتب املعنيـة مبواضـيع البحـث املختلفـة،            
 .اإلدارة االحتادية والكانتونات واملنظمات املتخصصة

 ٢٠٠١نـذ عـام     اتضحت م ويبدأ التقرير الثالث بعرض موجز لالجتاهات الرئيسية اليت          - ٤
صالً لإلجــراءات املتخــذة علــى صــعيد االحتــاد والكانتونــات  مث يقــدم عرضــاً مفــ) الفــصل بــاء(

ــال أل  ــدف االمتث ــة    هب ــام االتفاقيــة ولتوصــيات اللجن ــصل جــيم (حك ــوي أيــضاً   ). الف ــا حيت كم
. نيجيمعلومات حـول تطبيـق التوصـيات املتـضمنة يف خطـة العمـل السويـسرية ملتابعـة مـؤمتر بـ              

__________ 
 )١( www.ddip.admin.ch/content/sub_dip1/f/home/arti/report/rapun/wom.ConterntPar.0002. 

UpFile.pdf/rp_001201_.cedaw_fpdf. 
 )٢( www.ddip.admin.ch/content/sub_dipl/f/home/arti/report/rapun/wom.ContentPar. 

0004.UpFile.pdf/rp_310103_cedawco_f.pdf. 
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. ٢٠٠٨ينـاير   /كـانون الثـاين    ١دثت قبـل    حـ التطـورات الـيت     ويأخذ التقرير الثالث يف االعتبار      
 التقريـر، فـضالً عـن ذلـك،         إىلوُتضاف  . املعاجلةويتضمن املرفق بيانات إحصائية عن املواضيع       

، تتنـاول القـضايا العامـة املتعلقـة بتطبيـق معاهـدات حقـوق        )تتطلـب اسـتكماالً  (وثيقـة أساسـية   
 .)٣(مم املتحدةاإلنسان يف سويسرا، اليت سبق أن عرضت على خمتلف جلان األ

 
 ٢٠٠١منذ عام اتضحت جتاهات الرئيسية اليت حملة عن اال -باء  

واإلجـراءات الـيت اختـذت    اتـضحت  يقدم هذا الفصل حملة عن االجتاهات الرئيسية الـيت          
 .يف اجملاالت اليت استهدفتها أحكام االتفاقية

 
 التطور الدميغرايف  

يف عـدد سـكان سويـسرا املقـيمني ليـصل      ضطرد املـ التزايـد   يف السنوات األخرية    استمر   - ٥
ويفـسر هـذا    . املائـة منـهم   يف   ٥١وتشكل النـساء نـسبة      . ٢٠٠٦شخص عام   يني   مال ٧,٥ إىل

ألجانـب  التزايد الدميغرايف قبل كل شيء باحملصلة اإلجيابية للهجرة واحملـصلة الطبيعيـة للـسكان ا       
 تتزايد حصة السكان حاملي اجلنـسية       ويف الوقت احلاضر، ال   .  للغاية اليت كانت بدورها اجيابية   

ــسرية إالّ مــن خــالل التجــنس   ــى    و. السوي ــسرا إحــدى أعل ــسكان األجانــب يف سوي ــشكل ال ي
 وتـشكل  .باملقارنة مـع الـدول األوروبيـة األخـرى        )٣١/٨/٢٠٠٧املائة يف   يف   ٢٠,٢(لنسب  ا

 .يف سويسرااملقيمني  من األجانب يف املائة ٤٧,٢النساء نسبة 
صـغار الـسن    نسبة  اخنفضت  ف. رم األعمار تغرياً ملحوظاً يف العقود األخرية      قد تغري ه  و - ٦
ــل مــن  ( ــا٢٠ًأق ــبري، يف حــني   إىل)  عام ــسن    حــد ك ــسبة كبــار ال )  ســنة فــأكثر ٦٤(زادت ن

حيـث بلغـت    )  سنة فـأكثر   ٧٩(بني أفراد اجليل الرابع     وتالحظ الزيادة خباصة    . يف املائة  ١٦,٢
فـراد  أ مـن  يف املائـة  ٥٨,٢وتـشكل النـساء   . الـسكان مـوع  جم مـن  يف املائـة  ٤,٦نسبتهم حاليـا   

ويرجـع  .  سـنة ٧٩ني الذين تزيد أعمارهم عن  ب يف املائة  ٦٦,٢ نسبة   إىلالثالث، وتصل    اجليل
ويف املتوسـط، تعـيش املـرأة       . االرتفاع املـستمر يف معـدل احليـاة       إىل  حصائيون هذا االختالل    اإل

ــن الرجــل   ٤,٩ ــر م ــنوات أكث ــر  .  س ــع وحيــسب العم ـــ   املتوق ــوالدة ب ــد ال ــنة٨٤عن ــرأة  س  للم
أن هذا االرتفاع املـستمر يف العمـر املتوقـع يتجـه علـى املـدى البعيـد              إالَّ  .  للرجل سنة ٧٩,١ و
بـني الرجـل واملـرأة     العمـر املتوقـع     وعـالوة علـى ذلـك، فقـد اخنفـض الفـارق يف              .  االخنفاض إىل

حيـث يزيـد عـدد املواليـد        األصـغر سـناً،     وتـشكل النـساء أقليـة بـني فئـة           . اعتباراً من التسعينات  
 .)نثىأ ١٠٠قابل ذكور م ١٠٦(الذكور على عدد املواليد اإلناث 

__________ 
 )٣( http://tb.ohchr.org/default.aspx. 
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. وعلــى مــدى العقــود األخــرية، اخنفــض عــدد الــوالدات يف سويــسرا بــشكل ملحــوظ  - ٧
.  طفــال١٤٤ ســنة ٤٩ و ١٥ امــرأة، بــني ســن  ١٠٠طبقــا للمتوســط اإلحــصائي تلــد كــل   و

ن سـن األم عنـد والدة   وبشكل موازٍ، فإ.  أطفال٢١٠ال، أن يلدن ويتطلب حتقيق جتدد األجي  
 سـنة   ٢٥يقل عمرها عن    األطفال الذين يولدون ألم     أصبحت نسبة   : أطفاهلا آخذ يف االرتفاع   

آخـذ يف االخنفـاض وكـذلك    األفـراد  كمـا أن عـدد األسـر الكـثرية       . يف املائـة   ١٠,٩تتجاوز  ال  
 .يف هذه األسرطفال متوسط عدد األ

. أثناء العقود األخرية، بسرعة أكرب من تزايـد الـسكان         يف  ،   املعيشية ارتفع عدد األسر  و - ٨
ال تـزال األسـرة     وبـالرغم مـن ذلـك،       . األسر من شخص واحـد    هذه  ويتألف ما يزيد عن ثلث      

 مـن الـسكان     يف املائـة   ٧٩ كانت نسبة    ٢٠٠٠في عام   ف: الشكل املفضل للحياة املشتركة   هي  
أوالد باملقارنـة مـع   الـيت لـيس لـديها    ارتفع بشكل ملحوظ عدد األسر   و. معيشيةتعيش يف أسر    

إىل ارتفاع عـدد حـاالت الطـالق        أدى  ،  ١٩٩٠واعتباراً من عام    . والداليت لديها أ  عدد األسر   
 ١٥,٢، وأصـبحت نـسبة      يف املائـة   ١١,٢زيادة نسبة عدد األسر الوحيدة العائل حيـث بلغـت           

ويف أغلـب احلـاالت،     . أوالد تـدخل اليـوم يف هـذه الفئـة         ديها   من األسر املعيشية اليت لـ      يف املائة 
ــألف األســر   ــل  تت ــدة العائ ــة   الوحي ــيت تكــون مطلق ــة مــن  ٥٠يف مــن األوالد وأمهــم، ال  يف املائ

 يف املائـة   ١٠عـن   ) مـع أوالد أو بـدون أوالد      (وال تزيد نسبة حاالت املعاشـرة احلـرة         . احلاالت
هـذه احلـاالت    االت، يظـل األزواج الـذين يعيـشون         معظـم احلـ   ويف  . من جمموع األسر املعيشية   

إطـار  املـساكنة خـارج   الـشابة  وتفـضل األجيـال   . ُخمس هؤالء فقـط لـديهم أوالد    : دون أوالد 
ومع ذلك، تنتهي املعاشرة احلرة بالنسبة للكـثريين إىل الـزواج، وخباصـة             . كنمط للحياة الزواج  

واحـدة  حالـة   (رج الـزواج نـادرة نـسبياً        تظـل الـوالدات خـا     ومث،  . عندما يتوقع الطرفان مولودا   
 ).٢٠٠٦لكل سبع حاالت يف تقريبا 

ــاً    و - ٩ ــاً ملحوظ ــدد الزجيــات تراجع ــشهد ع ــواطن يف ١ ٠٠٠ لكــل ٥,٣(ي ). ٢٠٠٦ م
. األزواج عنـد الـزواج األول، بـني الرجـال والنـساء علـى حـٍد سـواء        اسـتمر ارتفـاع سـن      كما

 مـن الزجيـات   يف املائـة   ٥٢وفق اإلحصاءات   ت  نتهفقد ا : ويسري معدل الطالق يف نفس االجتاه     
 .الطالق ما انفكت تتزايداحتماالت  ذلك فان إىلوباإلضافة .  بالطالق٢٠٠٦عام املعقودة 

 
 االقتصاد وعامل العمل  

يف منـذ بدايـة التـسعينات       ارتفع معـدل النـشاط املهـين للنـساء بـصورة متواصـلة عمليـاً                 - ١٠
 مــن الرجــال يف املائــة ٧٦ضــمن ، ٢٠٠٧ام عــو. للرجــالحــني اخنفــض معــدل النــشاط املهــين 

فـوق سـن اخلامـسة      ) يف املائة  ٥٧: ١٩٩١( من النساء    يف املائة  ٦٠و  ) يف املائة  ٨١: ١٩٩١(
ن معـدل نـشاط النـساء    ويف املتوسـط، فـإ   . عشرة ميارسون أنـشطة بـأجر أو يبحثـون عـن عمـل            
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ذا كـان معـدل     إو. ) نقطـة  أكثـر مـن مخـس عـشرة       (مـن معـدل نـشاط الرجـال         بكثري  يظل أدىن   
 سـنة،   ٢٤ إىل   ١٥ ةيـ الفئـة العمر  نشاط النساء ال يقـل إالَّ قلـيالً عـن معـدل نـشاط الرجـال يف                  

 سـنة ويف كـل الفئـات العمريـة الـيت تليهـا،              ٢٥ سـن تزايـد اعتبـاراً مـن       يف ال بـدأ   يأن الفارق    إالّ
. عـن نـسبة الرجـال      بـأجر اخنفاضـا ملحوظـا     ارسن نشاطاً   ميتنخفض نسبة النساء اللوايت     حيث  

ويظهــر التبــاين يف تــصرف الرجــال والنــساء إزاء العمــل بــشكل أساســي علــى مــستوى معــدل  
) يف املائـة  ٥٧(أكثر من نصف النساء العامالت بأجر كن يعملـن جـزءاً مـن الوقـت                : اإلشغال

يظــل العمــل جــزءاً مــن الوقــت مــن مث و.  فقــط مــن الرجــاليف املائــة ١٢، مقابــل ٢٠٠٧عــام 
 .)٤(سرية املرأة املهنيةمات املميزة ملالسإحدى 

يكثـر عـدد   : وبصورة عامة، تظل املكانة املهنية للمـرأة أدىن مـن املكانـة املهنيـة للرجـل               - ١١
عمال مـستقلة أو يعملـون    بأالرجال غالبا   يقوم  العامالت كأجريات دون وظيفة قيادية يف حني        

عنـد   حـىت  ظـل انعـدام املـساواة قائمـا      وي. ديـة بأجر كأعضاء يف االدارة أو ميارسون وظـائف قيا        
 .)٥(مستوى التدريب بني الرجل واملرأةتساوي 

، بلـغ  ٢٠٠٧ففـي عـام   : النساء أكثر تأثراً نسبياً بـالبطالة مـن الرجـال   وغالباً ما تكون - ١٢
وشــكل  بــني النــساء يف املائــة ٤,٨ بــني الرجــال و يف املائــة ٣,٤ معــدل العــاطلني عــن العمــل 

 .)٦( سنة الشرحية األكثر تأثر٢٤  و١٥ بني متراوح أعمارهاألشخاص الذين ت
، بلـغ   ٢٠٠٦ففـي عـام     . ويف املتوسط، فإن أجور النساء أدىن بكثري من أجور الرجال          - ١٣

هـذا التبــاين ثابتــاً نـسبياً مــا بــني   ظــل و. يف املائــة ١٩,١الفـارق يف األجــور يف القطــاع اخلـاص   
ــا بــني   . ٢٠٠٤  و١٩٩٨عــامي  ــة ٠,٨  و٢٠٠٤  و٢٠٠٢عــامي واخنفــض نقطــة م  يف املائ

. لعمــلهياكــل أمــاكن ا تبــاين إىلجزئيــا ويعــود ذلــك . ٢٠٠٦  و٢٠٠٤أيــضاً مــا بــني عــامي 
قتصادية، ولكن األجر يتفـاوت     املرأة قائم يف مجيع اجملاالت اال     فالتفاوت يف األجر بني الرجل و     

خنفاضـاً، يتـراوح الفـارق يف      ففي اجملاالت ذات األجـور األكثـر ا       . بني جمال وآخر  إىل حد بعيد    
وهو األقـل يف جمـال الفنـادق واملطـاعم، حيـث      . يف املائة ٢٨ و ٨األجر بني الرجل واملرأة بني    
 “صـناعة دباغـة اجللـود واألحذيـة       ”ألعلى يف جمال    ا، و يف املائة  ٥٨تبلغ نسبة النساء العامالت     

 .)٧(يف املائة ٥٧حيث تبلغ نسبتهن 

__________ 
 )٤( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/05/blank/erwerbstactigkeit.html. 
 .املرجع نفسه )٥( 
 .املرجع نفسه )٦( 
 )٧( http ://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/05/blank/key/loehne.html. 
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وإن متتعـت بـنفس املـؤهالت        أدىن من الرجل يف القطاع اخلاص،        وتتقاضى املرأة أجراً   - ١٤
 يف املائـة  ١٣ بـني  مـا قل ي، أجراً   هاتتقاضى املرأة، وفق مستوى تدريب    : مركزاً متساوياً وشغلت  

ويف وضـع   . ن زمالئهـا الـذكور    عـ ) دبلوم جامعي ومدارس عليا    (يف املائة  ٢٣ و) دبلوم تعليم (
كـوادر   (يف املائة  ٢٤ و) مسؤول تنفيذ أشغال  ( يف املائة  ١٣ بني وظيفي متساوٍ يقل أجر املرأة    

 .)٨(عن أجر الرجل) متوسطة وعليا
 عـام  يف املائـة  ١٢٩ويف القطاع العام لـإلدارة االحتاديـة كانـت فـوارق األجـر ال تـزال            - ١٥

وإذا كانـت هـذه الفـوارق قـد         . ، وهي أقل بكثري من فوارق األجر يف القطـاع اخلـاص           ٢٠٠٦
ــن  ــة ١٠,١ إىل ١٣,٠ اخنفــضت م ــامي   يف املائ ــني ع ــا ب ــضت  ١٩٩٨ و ١٩٩٤ م ــد اخنف ، فق

. ٢٠٠٦، ولكنها عادت لترتفع من جديد عـام         ٢٠٠٤  و ٢٠٠٠بشكل طفيف ما بني عامي      
ويف القطـاع   . أمـاكن العمـل   اكـل    هي إىليف القطاع اخلاص يعود جزء من هـذه الفـوارق            وكما

 .)٩(األجر من مستواها يف القطاع اخلاصالعام إلدارات الكانتونات، يقترب مستوى فوارق 
مـع أوالد تقـل أعمـارهم    معيـشية  عشن كزوجات يف أسـر      يومن أصل كل عشر نساء       - ١٦

وبـني  . األسـري عن مخسة عشر عاماً، تتوىل مثاين منهن املسؤولية الرئيسية عـن العمـل املـرتيل و               
الــذين مــن الــشباب ج  األســرية عنــه بــني األزوااميقــل توزيــع املهــالــزوجني متوســطي العمــر، 

واعتباراً من سن التقاعد فقـط، نالحـظ زيـادة طفيفـة يف             . دون أطفال معيشية  يعيشون يف أسر    
، ختـصص املـرأة يف ســن   وإمجـاال . م األسـرية اعـدد األزواج الـذين يتحملـون معـاً مـسؤولية املهــ     

 رياألســممارســة النــشاط املهــين حــوايل ضــعفي الوقــت الــذي خيصــصه الرجــل للعمــل املــرتيل و 
وخالفـاً للرجـال الـذين يفـضلون      . )١٠() ساعة للرجل  ١٨ ساعة يف األسبوع مقابل      ٣٢معدل  (

ممارسة أنشطة فخرية أو طوعية يف خدمة مجعيات أو منظمات، يفوق عدد النساء نـسبياً عـدد                 
 .)١١(الرجال يف تقدمي مساعدات جمانية لألهل واملعارف

عتبـاراً مـن   اة بـني النـساء والرجـال نافـذاً ا         اوملـس اخلـاص با  قد أصبح القانون االحتادي     و - ١٧
وأثبت التقييم أن هذا القانون قد مسح بتحسني وضع األشـخاص ضـحايا التمييـز            . ١٩٩٦عام  

ومـن بـني   . يف العمل، وكـان بالتـايل وراء التقـدم الواضـح احملـرز يف التحقيـق الفعلـي للمـساواة             
ن اإلبالغ عن التمييـز، وصـعوبة       يف هذا السياق، هناك خوف الضحايا م      اليت حددت   املشاكل  

__________ 
 .املرجع نفسه )٨( 
 .املرجع نفسه )٩( 
 )١٠( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20.05/bank/key/vereinbarkeit/04.html. 
 )١١( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/04/blank/key/freiwilligen-

arabeit/ueberblick.html 
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، وانعـدام الثقـة القانونيـة بـسبب قلـة           نمجع املعلومات عند الـشك بوجـود عمـل متييـزي ضـده            
اهلامــة وبعــض التبــاين يف التفــسري الــذي تعطيــه احملــاكم للمفــاهيم  أحكــام القــضاء الوضــوح يف 

 .والقواعد اإلجرائية

يف  ا ومـا بعـده   ٢٦٥الفقـرة   املتخـذة،   ري  بالتـداب هذا املوضوع وفيمـا يتعلـق       انظر بشأن    - ١٨
 .ملادة احلادية عشرة أدناهإطار ا

 
 التدريب  

وجـه التبـاين بـني الرجـل واملـرأة، الـيت كانـت قائمـة علـى                   أ تالشت علـى مـدى الـزمن       - ١٩
نــسبة األشــخاص الــذين مل يتلقــوا منــذ الثمانينــات  النــصف إىل واخنفــضت .مــستوى التــدريب

 .العديد من النساء تدريباً مهنياًتكمل واليوم، . لزاميتدريباًً بعد التعليم اإل
مكفــول  كــل فــروع التــدريب املدرســية واملهنيــة إىلن الــدخول ومــن حيــث املبــدأ، فــإ - ٢٠
إذ يكـون  : يف بدايـة مرحلـة التعلـيم اإللزامـي    األوىل الفـوارق   تظهر   ولكن   ،التساوي للجنسني ب

ولـدى  .  األوالد الذين يعيدون السنة الدراسـية      البنون بأغلبية ساحقة يف الصفوف اخلاصة وبني      
 من البنـات    يف املائة  ٦٥  املرحلة الثانوية األوىل، تتمكن نسبة     إىلاالنتقال من املدرسة االبتدائية     

وتوضـح  .  مـن البـنني    يف املائـة   ٦٠، مقابل نـسبة     إضافيةمن دخول املدارس اليت تفرض شروطاً       
، وجـود تبـاين كـبري يف    )PISA(الـدويل لتقيـيم الطـالب     الذي قام به الربنامج     نتائج االستقصاء   

يف بلدان عديـدة أخـرى ال تـشهد مثـل           يتضح  البنات، على عكس ما     أداء البنني و  سويسرا بني   
 أو أوضـاع  “االقتـصادية  -الظروف االجتماعية ”ولكن هناك عوامل أخرى مثل     . هذا التباين 

 .س على األداء املدرسينوع اجلنأثر أثر أكرب من يترتب عليها اهلجرة اليت 
لــصاحل البنــات خــالل الــسنوات القليلــة املاضــية بعــض   ) الطفيــف(أثــار هــذا التمــايز  و - ٢١

كـثري القيـود حيـول دون حتقيـق اإلمكانيـات         تعلـيم إلزامـي،      “تأنيث”االنتقادات اليت نددت بـ     
ظـام التعلـيم العـام       طبعت مبالحمهـا ن    هي اليت هذا مع العلم بأن احتياجات البنني        .لبننيالكاملة ل 

، “حمايـدة ”فبعض العناصر، اليت يفيد منها البنون أكثر من البنات، غالباً ما تعتـرب  . لزمن طويل 
تــشجيع البنــات بوجــه هتــدف إىل موضــع نقــاش إجــراءات أخــرى  فيــه يف الوقــت الــذي تظــل 

 .خاص
اإللزاميــة املنــافع الــيت تكتــسبها البنــات يف أثنــاء الدراســة   ن ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإ  - ٢٢
لــى أي حــال كمــا أهنــا ال تكفــي ع. الدراســةالــذي يلــي ) املهــين(ثنــاء التــدريب تــستمر يف أ ال

لـدى االنتقـال    تظهر  و. للتعويض بصورة مستدمية عن األضرار اليت تصيب املرأة يف عامل العمل          
كانـت  إذا  : بـني البـنني والبنـات     لتعليم اإللزامـي، فروقـات واضـحة        التالية ل التدريب  مرحلة   إىل
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 سنة مـا زالـت   ٦٤  و٢٥الشرحية العمرية للنساء دون تدريب بعد التعليم اإللزامي بني سن الـ        
 ،) للرجـال يف املائـة  ١٣ للنساء مقابل يف املائة  ٢٣: ٢٠٠٦يف  (أعلى بكثري من شرحية الرجال      

 ثـر عـدداً بكـثري     أكوخالفاً للثمانينات، حني كان الرجال       .ع الفتيات آخذ يف التحسن    ضوفإن  
من النساء يف متابعة التدريب بعد التعليم اإللزامي، زال هذا التباين بشكل شبه تـام يف األزمنـة                  

وبينما مييل الفتيان الختيار التدريب املهين، تفضل الفتيات عموماً متابعة تدريبـهن يف             . األخرية
مــع وجتــدر اإلشــارة . درجــة دبلــوم مــن إحــدى املــدارس احلــصول علــى املالعــب الرياضــية أو 

ؤدي  الرجال زيادة فائقة يف الفـروع الـيت تـ          سجلوي.  وجود تباين شاسع بني املناطق     إىلذلك،  
 امتحان مهين أو مهين عالٍ واليت تسمح بالتايل بتخصص أو بإتقان مهنة خمتارة، فضالً عـن                 إىل

لالمتحانـات  ) يف املائـة  ٣٤(وتـشكل نـسبة النـساء ثلـث املرشـحني           . توسع يف القدرات املهنيـة    
وبني املرشـحني لالمتحانـات املهنيـة العليـا، الـيت تـسمح            .  االزدياد إىلهنية وتتجه هذه النسبة     امل

يف  ٢٠(بـصورة مـستقلة، ال تـزال حـصة املـرأة ضـعيفة جـداً                األعمال االسـتثمارية    بتويل إدارة   
ا وتتزايد أمهية دبلومات املـدارس العليـ      .  يف أواسط الثمانينات   ها، رغم تضاعف  )٢٠٠٦ يف   املائة

مـع ميـل واضـح      ( منـها    يف املائـة   ٣٢ وتشكل النساء حاليا نسبة   . ملستوىاملتخصصة من نفس ا   
 ).٢٠٠٧اب النسب اعتباراً من عام وظائف الصحة يف حسج دماللزيادة، نتيجة إ

التباينات الكبرية بني اخليـارات املهنيـة للرجـال والنـساء دون تغـيري عمليـاً منـذ                  ظلت  و - ٢٣
. فضليات املهنية ال بني الفتيات وال بـني الفتيـان      أي تطور حقيقي لأل    وال يالحظ . ١٩٩٠عام  

وتقـارب نـسبة النـساء    .  الوظائف اإلداريـة أكثـر مـن غريهـا    وعلى العموم، ينصب اإلقبال على    
ويفضل الرجال الوظائف الفنية أو املهـن يف صـناعة املعـادن أو اآلالت يف    . يف هذه الفئة الثلثني 

ضـع مـشابه    والو. ات قطاعي العناية الطبية واجلسدية وقطـاع املبيعـات        حني تفضل النساء الشاب   
ذا كان عدد اخلرجيني يف تزايد مستمر بني الرجال والنساء علـى حـٍد   فإ: على املستوى اجلامعي  

 حـد كـبري،     إىل التنـاقص، ويظـل اختيـار التوجـه،          إىلن التبـاين بـني اجلنـسني ال يتجـه           ء، فإ سوا
 . يظل متثيل املرأة منخفضاً للغاية يف الفروع الفنية والعلمية:وقفاً على نوع جنس الطالب

ل املـرأة  متثيـ : التعلـيم ملـستوى   حٍد كبري تبعاً إىلهيئة التدريس  وتتفاوت حصة املرأة يف      - ٢٤
 يف املائـة  ٧٨,٥ مـا قبـل املدرسـة و      ملرحلـة    يف املائة  ٩٥(مرتفع للغاية يف تعليم األوالد الصغار       

الثانويـة الثانيـة، حيـث ال متثـل سـوى           رحلـة   ، ولكنها أقل متثـيالًً بكـثري يف امل        )بتدائيةللمرحلة اال 
نة الدراســـــية الـــــس(يف مـــــدارس التـــــدريب العـــــام هيئـــــة التـــــدريس  مـــــن يف املائـــــة ٤٠,٢
 ١٣,٤: ٢٠٠٦( أدىن نسبة للمرأة هي يف املدارس العليا واجلامعـات           إالّ أن ). ٢٠٠٤/٢٠٠٥
رن الوضـع يف سويـسرا مـع        و متثيـل النـساء، إذا مـا قـ         ثـة أن  وقد بّينـت دراسـات حدي     ). يف املائة 

يف  ٢٧(بشكلٍ واضح يف جماالت البحث العلمـي والتنميـة          يقل  أوضاع بلداٍن أوروبية أخرى،     
 ).٢٠٠٤ يف املائة
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ا يف إطــار  ومــا بعــده٢٢١يف الفقــرة يف مــا يتعلّــق بــاإلجراءات املتخــذة يرجــى النظــر  - ٢٥
 .دناه أ١٠املادة 

 
 لعـامة الصحة ا  

 مـن   يف املائـة   ٨٦  أن ٢٠٠٢حول الصحة يف سويـسرا عـام        الثالث  أوضح االستقصاء    - ٢٦
بـل  يـشعرون أهنـم بـصحٍة جيـدة         ) مـن الرجـال    يف املائـة   ٨٨ نساء و من   يف املائة  ٨٤(السكان  
وبـني املـسنني   )  سنة٢٤ إىل ١٥ (بوإذا كان التباين بني اجلنسني قليل للغاية بني الشبا       . ممتازة

تقــل عــن  ســنة يــشعرن بــأن صــحتهن ٧٤  و٢٥، فــإن النــساء بــني ســن ) ســنة٧٥ثــر مــن أك(
 يف املائـة   ١٨( مـن الـسكان      يف املائـة   ١٦وتعـاين نـسبة     . صحة الرجال يف شرحية العمـر نفـسها       

من مشكلٍة صحية مزمنة ذات طبيعة جسدية أو نفـسية          )  من الرجال  يف املائة  ١٤ من النساء و  
 ارتفــع عــدد املــدخنات بــشكلٍ كــبري يف ٢٠٠٢ و ١٩٩٢ عــامي وبــني. تعيــق أداءهــم اليــومي

، يف حني أن الزيـادة كانـت أقـلً          )يف املائة  ٣٥ إىل ٢٦من  ( سنة   ٢٤ إىل ١٥من  الفئة العمرية   
خنفـضت نـسبة    نفـسها ا  ويف الفتـرة    ). يف املائـة   ٤٠ إىل ٣٦مـن   (لدى معاصـريهن مـن الـذكور        

كون اخلمـر يوميـاً، ولكـن نـسبة األشـخاص           األشخاص من مجيع الفئات العمريـة الـذين يـستهل         
ــشربون مــرةً أو  ــذين ي ــشكلٍ   ال ــدى الرجــال  واضــح مــرتني يف األســبوع ازدادت ب  ٢٩مــن (ل

ضـطرابات  وال تـزال ا   ). يف املائـة   ٢٧ إىل ٢٦مـن   (أقـل لـدى النـساء       وبنسبة  ،  )يف املائة  ٣٣إىل
ــة، بالدرجــ    ــشكل مــشكلة جدي ــذائي ت ــسلوك الغ ــات ال ــدى الفتي ــشباببــني: ة األوىل ل  مــن  ال

 مـن الرجـال مـن    يف املائـة  ١٤ مـن النـساء وحـوايل    يف املائـة  ٤٣ سنة، تعاين نـسبة     ٢٤ إىل ١٩
ــوزن باســتثناء الــشرحية ف: وادث الــيت تــصيب اجلنــسني وتتفــاوت أيــضا وتــرية احلــ . نقــصٍ يف ال

 سنة، يتعرض الرجال لعدٍد من احلوادث يفوق ما تتعرض لـه النـساء              ٧٥العمرية اليت تزيد عن     
 . نفسهايةالعمرالفئة من 
قـــانون تعـــديل قبـــول  يف املائـــة ٧٢,٢ شـــعيب وبأغلبيـــة اقتـــراع، متّ ٢٠٠٢يف عـــام و - ٢٧

 ووفقـاً للمـواد     .يف التقريـر األول   ت اإلشـارة إليـه      الـذي سـبق    و اإلجهـاض العقوبات الذي جييز    
ة وفق شـروٍط    لمرأة إهناء محلها بصورٍة قانوني    ميكن ل  من هذا القانون،     ١٢٠إىل   ١١٨اجلديدة  
وال تتعـّرض املـرأة للعقـاب مـن جـّراء إهنـاء            ). ٤٦٤الفقـرة   التقريـر األول والثـاين      انظـر   (حمددة  

ثـين عـشر األوىل     بواسطة طبيب خالل فترة األسابيع اال     ما طلبت ذلك خطياً وإذا متّ        احلمل إذا 
مـن املـصوتني     يف املائـة   ٨١,٨(بأغلبيـٍة أكـرب     رفـضت   الـشعيب نفـسه،     ويف االقتراع   . من احلمل 

 .عام لكل أشكال إهناء احلمل يف الدستورمبادرة تطالب بإدراج منع ) ويف مجيع الكانتونات
 .دناه أ١٢املادة يف إطار بعدها  وما ٣٤٣ الفقرة إىلللمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع  - ٢٨
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 احليــاة العـامة  
حـق االنتخـاب علـى املـستوى        منحهـا   منـذ     املـرأة يف املؤسـسات الـسياسية       تزايد متثيـل   - ٢٩

 يف املائـة  ٢٩,٥ األخـرية  ٢٠٠٧فقد بلغت نسبة النساء املنتخبات يف انتخابات عام  . االحتادي
ــوطين و يف  ــة ٢١ اجمللــس ال ــات    . حتــاديف جملــس اال يف املائ ــرأة يف برملان ــل امل ــسبة متثي وبلغــت ن

انتونات تـشغل املـرأة     ويف حكومات الك  . ٢٠٠٧ هيوني/ يف حزيران  يف املائة  ٢٦,٣الكانتونات  
حتكمـه  ) زيـورخ (أنّ أحـد الكانتونـات      بـل   ). يف املائة  ١٩,٢(مخس املقاعد تقريباً    يف املتوسط   

ومــن أصــل . غالبيـة مــن النـساء، يف حــني أنّ سـتة جمــالس كانتونــات حيكمهـا الــذكور حـصرياً     
ذ انتخابــات الــسبعة مقاعــد الــيت تتــألف منــها احلكومــة االحتاديــة تــشغل املــرأة ثالثــة مقاعــد منــ 

ــانون  ــسمرب /ولاألكـ ــة   . ٢٠٠٧ديـ ــات احملليـ ــساء يف الربملانـ ــسبة النـ ــغ نـ ــة ٣١,٠وتبلـ  يف املائـ
 ).١/٦/٢٠٠٤يف ( يف اجملالس التنفيذية احمللية يف املائة ٢٤,٩ و

وقد بينت دراسة وضـعها مكتـب اإلحـصاءات االحتـادي خمصـصة النتخابـات اجمللـس                   - ٣٠
 أيـضاً يف الغالـب  ينـتخنب   الرجال، بـل  ا من ترشحقط أقل    النساء لسن ف   أن ٢٠٠٣الوطين عام   

منـصب نائـب يف اجمللـس الـوطين أقـل مبعـدل             فحظهن يف احلصول على     : بنسبة أقل من الرجال   
، كـان حـظ النـساء ال يـزال          ٢٠٠٧ عـام     األخـرية  نتخاباتاالويف  .  مرةً من حظ الرجال    ١,٦
ألكــرب يف تلــك االنتخابــات كــّن اواللــوايت كــان هلــّن احلــظ .  مــرة أدىن مــن حــظ الرجــال١,٣
الرجـال   نفقد حصلن يف الواقع على نفس عـدد األصـوات كـزمالئه           . تقدمن باسم اخلضر   ممن

ــة ٥٠,٠( ــة ٤٢(اللــوايت تقــدمن باســم احلــزب االشــتراكي   ، تلــيهن )يف املائ واحلــزب ) يف املائ
ني كلمــا قلــت أكثــر مــيال إىل الــيماحلــزب كلمــا كــان و). يف املائــة ٣٩(الــدميقراطي املــسيحي 

فاحتـاد الوسـط الـدميقراطي، الـذي ميثـل الـيمني الربجـوازي، لـيس                . عنـه نسبة النساء املنتخبات    
). ٢٠٠٧( اجمللـس الـوطين     يف مـن النـساء بـني نوابـه املنتخـبني            يف املائة  ١٢,٩لديه سوى نسبة    

يل  واحلـــزب الراديكـــا)٥ ( احلـــزب االشـــتراكيإىلحتـــاد تنتمـــي غالبيـــة النـــساء الويف جملـــس ا
 ).٣( الدميقراطي

ــة     - ٣١ ــساء يف اإلدارة االحتاديـ ــسبة النـ ــغ نـ ــة٢٩,٤وتبلـ ــل زيـــادة     يف املائـ ــا ميثـ ــو مـ ، وهـ
وتـأيت هـذه النتيجـة لتؤكـد جنـاح          ). يف املائـة   ١٧: ١٩٩١ (عامـا  ١٤مـدى   على  نقطة   ١٢,٤

 املراكـز   حد كـبري يف إىلولكن املرأة تبقى قليلة التمثيل . اجلهود املبذولة يف جمال تكافؤ الفرص   
يف  ٩,٢وتبلـغ نـسبة النـساء يف الكـوادر العليـا            . يف االجتاه هنا أيضا   ظهور حتول   القيادية، رغم   

ــة ــة ٣,٨: ١٩٩١ (املائـــــ ــسبة  )يف املائـــــ ــطة نـــــ ــوادر املتوســـــ ــة ٢٠،٧، ويف الكـــــ  يف املائـــــ
وبالنــسبة إلدارة الكانتونــات، وعلــى الــرغم مــن أن األرقــام املوازيــة ). يف املائــة ٤,٤ :١٩٩١(

جيــايب بــشكل أساســي يف العديــد مــن  حقــا، فاالجتــاه الظــاهر هــو اجتــاه إت قابلــة للمقارنــةليــس
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ــساء   ــسبة الن ــد ن ــات، نظــراً لتزاي ــرأة   إال. الكانتون ــل امل ضــعيفا جــدا بــني الكــوادر   يظــل أن متثي
 .املتوسطة وخاصة بني الكوادر العليا

ثالن بـصورة خمتلفـة يف   وقد جاءت االستقصاءات األخرية لتؤكـد أن الرجـل واملـرأة ميـ          - ٣٢
يـة أن  دوبـّين حتليـل كمـي تنـاول خمتلـف الـصحف اليوميـة الرومان             . وسائل اإلعالم السويـسرية   

 تتناول الرجل أكثر مـن املـرأة وأن الـصور املنـشورة تظهـر الرجـل ثـالث                  “اإلعالمية”األقسام  
ــضور        ــثري حـ ــوق بكـ ــا يفـ ــسياسيني فيهـ ــي للـ ــضور اإلعالمـ ــرأة وأن احلـ ــن املـ ــر مـ ــرات أكثـ مـ

 .)١٢(السياسيات
 ١٨٨ الفقــرة  إىلوهبــذا الــصدد وفيمــا يتعلــق بــاإلجراءات املتخــذة ميكــن الرجــوع         - ٣٣
 . أدناه٨ و ٧املادتني ا يف إطار بعده وما

 
 التوفيق بني النشاط املهين واحلياة األسرية  

ــام       - ٣٤ ــصادي ع ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــشرت منظم  دراســة حــول  ٢٠٠٤ن
 والربتغـــال اني العمـــل واألســـرة مبنيـــة علـــى حتليـــل مقـــارن لألوضـــاع يف نيوزيلنـــد التوفيـــق بـــ
ق العـام علـى خـدمات       انفـ سويـسرا، يف مجلـة أمـور أخـرى، بزيـادة اإل           فيها  أوصت  ،  وسويسرا

للتعليم غري الرمسي، فـضال عـن تطـوير الـدخول إىل املرافـق              حضانة األطفال ومراكز االستقبال     
. يف سـوق العمـل    ) لوقـت كامـل   (مـشاركة املـرأة     بأكملـه لتـشجيع     الدراسية الـيت تغطـي اليـوم        

 .لتـشجيع الـزوجني يف األسـر ذات الوالـدين علـى العمـل           إقرار ضـرائب فرديـة      واقترحت أيضا   
ضــافية لألســر، أوصــت منظمــة مــنح اســتحقاقات إويف حــال تطبيــق تــشريع وطــين يــنص علــى 

الدراسـة أن مـن املفيـد       رأت  أخـريا،   و. مـل التعاون والتنمية بتحاشي املساس باحلوافز املاليـة للع       
 .)١٣(أن تكون ظروف العمل أكثر مالءمة لألسرة

ــتم   - ٣٥ ــسرا، ي ــبطء ويف سوي ــص  ب ــراءات ل ــوير اإلج ــرة   اتط ــل واألس ــني العم ــق ب . حل التوفي
. ويصطدم حتقيق األهداف الوطنية املتعلقة بـالتوفيق بـني العمـل واألسـرة بالعديـد مـن العقبـات           

الكفـاءات، ونقـص   تـشتت  : الث رئيـسية تـرتبط ارتباطـاً وثيقـا فيمـا بينـها       ومن هذه العقبات ث   
االحتـاد بـصالحيات   متتـع   ورغـم   . املعلومات واألفكار املسبقة، ومشكلة املـوارد املاليـة احملـدودة         

 .ووسائل عمل حمدودة هبذا اجملال، فقد اختذ إجراءات هامة يف السنوات األخرية
__________ 

 .٢٠٠٣-١شؤون نسائية : املرأة يف اخلطاب الصحفي، يف... سيلفي دورر، أقل من واحدة مقابل مخسة  )١٢( 
دراســات أمانــة الدولــة لالقتــصاد واملكتــب االحتــادي للتأمينــات  ( و، ١التوفيــق بــني العمــل واألســرة، العــدد  )١٣( 

نـسخة خمتـصرة عـن      : كيفية التوفيق بني العمل واحلياة األسرية     : األطفال الرضع وأرباب العمل   ،  )االجتماعية
جوانـب  :  والربتغـال وسويـسرا  ادراسة مقارنة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تناولـت نيوزيلنـد     

 .٢٠٠٤ سويسرية، برن
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 تـشجيع  إىلملـدة مثـاين سـنوات يهـدف     تشجيعيا رناجما   وضع االحتاد ب   ٢٠٠٣يف عام   و - ٣٦
ــال خــارج األســرة     ــشاء مراكــز اســتقبال لألطف ــال خــارج املدرســة،   (إن حــضانات ودور أطف

وات الربنـامج الثمانيـة، اعتمـادا    وقد خصص الربملان، علـى مـدى سـن   ). وشبكات أسرية هنارية 
 كـانون   ٣١حـىت    املقبولـة    ومسحت طلبـات اإلعانـة املاليـة      .  مليون فرنك سويسري   ٣٢٠قدره  
ــاين ــاير /الثـ ــشاء٢٠٠٧ينـ ــتقبال  ١٣ ٠٠٠  بإنـ ــز اسـ ــصدد   ( مركـ ــذا الـ ــوع هبـ ــن الرجـ  إىلميكـ
 ). أدناها وما بعده٣١٦ الفقرة
إجازة أمومة مدفوعـة  عدم إقرار سويسرا لفترة طويلة   ومما ال شك فيه، أنه كان لواقع         - ٣٧

وقـد مت أخـريا فيمـا بعـد ثـالث           .  األسرية أثر سليب مستمر على مواءمة العمل مع احلياة       األجر،  
ســبتمرب / أيلــول٢٦حمــاوالت فاشــلة، قبــول اإلعانــة اجلديــدة لألمومــة يف االقتــراع الــشعيب يف    

ومنذ ذلـك احلـني تتقاضـى    . ٢٠٠٥ هيولي/ متوز١ وأصبحت سارية املفعول اعتبارا من     ٢٠٠٤
)  يومـا  ٩٨(علـى األكثـر      أسـبوعاً    ١٤علـى مـدى     ميارسـن نـشاطا بـأجر، و      مجيع النساء اللوايت    

ر مـــا قبـــل الـــوالدة، وحبـــد أقـــصى  مـــن أجـــيف املائـــة ٨٠اعتبـــارا مـــن تـــاريخ والدة طفلـــهن، 
ــسريا   ١٧٢ ــا سوي ــوم يف فرنك ــغ    (الي ــذا املبل ــد حــدد ه ــداره    وق ــى أســاس أجــر قياســي مق عل
الـزوج اإلعانـة    مشروع  وتتلقى النساء املزارعات واللوايت يعملن يف        ).فرنكا سويسرا  ٦ ٤٥٠
وميثــل .  هبــنأجــراً نقــديا خاصــاً قبــل الــوالدة الــدخل، شــرط تقاضــيهن  ها مقابــل فقــدان نفــس

) إعانات أكرب، ولفتـرة أطـول     (وهناك أحكام أكثر مالءمة     . التشريع االحتادي حدا قياسيا أدىن    
ميكن أن تنص عليها عقود عمل خاصة أو عقود عمـل مجاعيـة أو أحكـام أخـرى مـن القـانون                      

اإلدارات العامــة، وهــي يف أيــدت وقــد . مومــة علــى صــعيد الكانتونــات األتــأمني العــام، مثــل 
عـام علـى اإلعانـات       ويف القطاع اخلاص مت اإلبقـاء بوجـه          .املكاسبالغالب أكثر سخاًء، هذه     

 .ضافية اليت يوفرها أرباب العملاإل
 

 حاالت خاصة  
وعـة مـن   نـوع اجلـنس فحـسب، بـل أيـضا جمم      ددها  من الواضح أن ظروف املرأة ال حي       - ٣٨

العمــر، واحلالــة املدنيــة، والتــدريب، واملهنــة، واحلالــة الــصحية،        (رى املتباينــة األخــ  العوامــل  
املـرأة األكثـر    إىل  لوصـول   للالزمـة   التـدابري ا  ينبغي أن تكون    ومن مث   ). واجلنسية والنشاط املهين  
نوات خــالل الــس هنــاك اهتمامــاً خاصــاً  ه كــانيبــدو أنــو. متباينــة أيــضاتعرضــا خلطــر التمييــز  

بوضع املهاجرات يف عدة جمـاالت مثـل الـصحة، والتـدريب، ودخـول سـوق العمـل،                  األخرية،  
وقـد  . حلـصول علـى املـأوى     اواحلماية ضد االستغالل االقتـصادي والعنـف الزوجـي، وكـذلك            

 .ملموسة لتشجيع اندماجهن على خمتلف املستوياتتدابري اختذت 
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ــوع     - ٣٩ ــن الرجـ ــيل ميكـ ــن التفاصـ ــد مـ ــرة الف إىلملزيـ ــده ٩٧قـ ــا بعـ ــرة  وا ومـ  ١٢٣الفقـ
 .أدناه ابعده وما
 

 املرأة يف مواجهة العنف  
يتعرضـن  أثبتت دراسات واستقصاءات حديثة أن نسبة كـبرية مـن النـساء يف سويـسرا                 - ٤٠
ولكن هذا ال يعـين أن الرجـال        . النفسي أو اجلنسي يف وقت ما من حياهتن        وألعنف اجلسدي   ل

ــضا عرضــة يف    ــسوا هــم أي ــان أل كــثري لي  األضــرار تإذا أخــذنا حــاال : عمــال عنــف مــن األحي
 مــن الــضحايا هــم مــن يف املائــة ٦٣  مــن املــشتبه هبــم ويف املائــة ٨٥ يف االعتبــار فــإن اجلــسدية
ــد أظهــر  . الرجــال ــل    استقــصاء وق ــل وحمــاوالت القت مكتــب أجــراه خــاص عــن حــوادث القت

 ٤٠، أن  ٢٠٠٤  إىل ٢٠٠٠يف الفتـرة مـن      اإلحصاءات االحتادي يف أوساط سـلطات الـشرطة         
بالفعـل،  توفوا  الضحايا الذين    وإذا أخذنا يف االعتبار فقط    . )١٤(ن النساء م من الضحايا    يف املائة 

النــساء ضــحايا العنــف  تلــك  مــن يف املائــة ٧١وكانــت . يف املائــة ٥٠ إىلترتفــع هــذه النــسبة  
 منـهن   يف املائـة   ٧٤ة  ومت قتل نـسب   . عالقة أسرية أو عالقة زوجية مع القاتل      على  املسبب للقتل   

بواسـطة  أما ضحايا القتل من الرجال فـإهنم غالبـا مـا يقتلـون              . الرفيق السابق  بواسطة الرفيق أو  
وطـين قامـت بـه      بيـاين   ووفقـا السـتطالع     ). العمـل /الترفيـه (أشخاص جمهولني أو مـن معـارفهم        

سـتجواهبن قـد     مـن النـساء اللـوايت مت ا        يف املائـة   ٢٦,٦، تـبني أن     ٢٠٠٣ عـام    )١٥(جامعة لـوزان  
شكال من العنف اجلسدي أو هتديدات بـالعنف اجلـسدي مـن قبـل              أل) وهن راشدات (تعرضن  

لعنـف اجلنـسي،   ل يف املائـة  ٢٥,٢نـسبة  تعرضـت  كما  .أو غري معروفني  هلن  أشخاص معروفني   
ــى   ــذي جــاء عل ــد   ال ــصاب عن ــة اغت ــصاب أو حماول ــة ١٠,٧شــكل اغت ــهنيف املائ كــذلك .  من

ي أو اجلنسي مـرة واحـدة     من النساء املستجوبات للعنف اجلسد     ائةيف امل  ٣٩,٤تعرضت نسبة   
أشـكال  أن   مـن النـساء املـستجوبات        يف املائـة   ٩,٨وذكـرت نـسبة     . على األقل وهن راشدات   

يف  ٣,٦و  جاءت مـن الرفيـق أو الـزوج الـسابق،           التهديد بالعنف اجلسدي     العنف اجلسدي أو  
 .سابقالزوج ال تعرضن للعنف اجلنسي من قبل املائة
األسري تشكل أمرا حمظورا على اإلطـالق، فهـي         ويف سويسرا مل تعد مكافحة العنف        - ٤١

وضوع طاملا متت مناقشته يف وسائل اإلعالم ويف برملـان االحتـاد وبرملانـات الكانتونـات         تتعلق مب 
 برملــان االحتــاد عــام العقوبــات الــذي اعتمــدهقــانون تعــديل كــس يع. خــالل الــسنوات األخــرية

بعـض  مالحقـة  حـىت ذلـك احلـني كانـت     ف :سـري  العنـف األ إىلطورا يف طريقة النظـر     ت ٢٠٠٤
__________ 

 )١٤( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/theman/19/03/02/dos/02/01.html. 
، ٢٥ نتائج استقصاء دويل يف كرمييسكوب، العدد        -يف سويسرا    كيلياس، العنف ضد املرأة   . مارغو، م . ب )١٥( 

ESC-UNIL ٢٠٠٤، لوزان. 
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 ومبوجـب القواعـد اجلديـدة،     أمـا اآلن    إال بناء على شكوى؛     تتم  أعمال العنف بني الزوجني ال      
 وخـالل األعـوام األخـرية قامـت مجيـع الكانتونـات             .سـري دون طلـب    تتم مالحقـة العنـف األ     ف

يف رتكبـة   عمال العنف امل  طة هبدف محاية ضحايا أ    تدخل الشر نظم  تعمليا بتعديل األحكام اليت     
صــالحية طــرد مقتــرف علــى جهــزة الــشرطة أو كلــها تقريبــا  حــصلت مجيــع أ: نطــاق األســرة
حـصلت مجيـع أجهـزة الـشرطة  أو كلـها تقريبـا علـى              : املرتكبة يف نطاق األسرة   أعمال العنف   

الكانتونــات نــشئت يف العديــد مــن وقــد أ.  مــن املــرتل املــشتركفصــالحية طــرد مرتكــب العنــ
ملزيـد مـن التفاصـيل حـول        . (سـري احلمايـة مـن العنـف األ      تـوفري   مؤسسات جديدة تعىن أيضا ب    

 ).ا وما بعده١٠٠الفقرة  اليت اختذهتا الكانتونات واالحتاد ميكن مراجعة التدابري
 

  االجتار باملرأة  
بنــاء علــى األرقــام الــيت أعلنتــها  استقــصاء أجــري يف مجيــع أحنــاء سويــسرا وإىل اســتنادا - ٤٢

 ملكتب الـشرطة االحتـادي أن عـدد    ةالتحليل واحلماية التابعت دائرة بلدان أوروبية أخرى، قدر   
.  شـخص ٣ ٠٠٠  و١ ٥٠٠بـني  يف سويـسرا  يتـراوح   باألشـخاص   الضحايا احملـتملني لالجتـار      

 ٢٠٠٥عــامي  إبالغــاً يف الــسنة ٥٠ إىل ٢٠وخالفــاً هلــذه التقــديرات، فقــد أحــصي متوســط   
جتــــار بالبــــشر عــــن اال )٢٠٠٦ إدانــــات يف ٥  و٢٠٠٥ إدانــــة يف ١٢وكــــذلك  (٢٠٠٦ و
ــادة( ــانون ا ١٨٢ امل ــن ق ــات م ــا      ) لعقوب ــالغ تقريب ــوازي ضــعف حــاالت اإلب ــا ي كــذلك (وم

ــة يف  ١٥ ــة يف ١٤  و٢٠٠٥إدان ــاء عــن ا) ٢٠٠٦ إدان ووفــق إحــصاءات  . لتــشجيع علــى البغ
ــساعدة الــضحايا،   ــغ عــدد اال م ــشاربل ــشر أو البغــاء غــري      ست ــال االجتــار بالب ات املتعلقــة بأعم

عـدد احلـاالت غـري املبلـغ        تظـل   ويف جمال االجتـار بـاملرأة،       . ٢٠٠٦استشارة عام    ٨٠الشرعي،  
 الـيت التنسيق ضد االجتـار بالبـشر واالجتـار باملهـاجرين،       ت دائرة   وقد الحظ . عنها مرتفعا للغاية  

ــشأه ــام  اأن ــا حنــو اال ٢٠٠٣ االحتــاد ع ــسنوات األخــرية  ، اجتاه ــراف يف ال ــنح   : حت ــا مت ــادة م فع
ــة الــيت تقــف وراء هــذه التجــارة    النــساء موضــوع االجتــار مــستندات  اآلن الــشبكات اإلجرامي

ــأهنن  سويــسرا كــسائحات أو إىلويف الغالــب، تــدخل الــضحايا  .  الــشكإىلترقــى  ال ُيفــدن ب
لـشرطة واجلمـارك   اوجدن هبا عمال كمربيات أو خادمات، وهو مـا يزيـد مـن صـعوبة تعـرف                  

. دخـوهلن بـصورة غـري شـرعية أو عملـهن يف سويـسرا           ، علـى طبيعـة      وسلطات مراقبة األجانب  
وتـشكل النـساء، الوافـدات      . الشرطة قاصرات بني النساء ضحايا االسـتغالل اجلنـسي        قد جتد   و

لة مفـض فريـسة    البغاء بصورة غري شـرعية،       نارسميوبلدان نامية    من بلدان متر مبرحلة انتقالية أو     
 .لتجار البشر

االجتـار  ”مـل املـشترك بـني اإلدارات        افريـق الع  ال نـشر    ٢٠٠١سـبتمرب   /ويف شهر أيلول   - ٤٣
ويـبني واضـعو التقريـر      . “يف سويـسرا  باألشـخاص   االجتـار   ” تقريرا حتـت عنـوان       “شخاصباأل
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. شــخاصجـراءات متعــددة هبــدف مكافحـة االجتــار باأل  الراهنـة وأوصــوا باختــاذ إ حقيقـة احلالــة  
 . التنفيذموضعوضعت اليت على أثر تقدمي التقرير، اختاذ بعض اإلجراءات  متو

 .  أدناه٦ املادة يف إطار ا وما بعده١٦٧الفقرة  إىلللمزيد من التفاصيل ميكن الرجوع  - ٤٤
 

 وأجهزهتامؤسسات الدولة : املساواة بني املرأة والرجل  
علـى وجـه   ساواة بني النـساء والرجـال   يف السنوات األخرية، ُعين املكتب االحتادي للم     - ٤٥

. احلقوق وكذلك املساواة يف الفرص واألجور يف احليـاة املهنيـة          يف  مبوضوع املساواة   اخلصوص  
وهـو يـستمر   . وعمل أيـضا علـى تـشجيع التعـاون الـدويل ومكافحـة العنـف املوجـه ضـد املـرأة                 

فــراد الــذين  تقــدمي النــصح إىل الــسلطات واملؤســسات واملنظمــات واأل    يف فــضال عــن ذلــك   
. اإلدارة االحتاديـة كمركـز كفـاءة معتـرف بـه يف جمـال املـساواة               داخـل   يتوجهون إليه، ويعمـل     

دائــرة الوثــائق التابعــة لــه، ال يعمــل  بفــضل منــشوراته وندواتــه الدوريــة وكــذلك بفــضل  هــو و
إلعالم وتوعيـة مجهـور متخـصص أو مـستهدف بالتحديـد فحـسب، بـل أيـضا إلعـالم                    جاهدا  

املــشاريع وخــدمات االستــشارة الــيت كمــا يــدعم املكتــب . ي العــام بــصورة عامــةوتوعيــة الــرأ
 .تساهم يف املساواة بني الرجل واملرأة يف احلياة املهنية ويشارك يف مشاريع ذات ُبعد وطين

ــرأة     - ٤٦ ــشؤون امل ــة ل ــة االحتادي ــرب اللجن ــة     )١٦(تعت ــصح إىل احلكوم ــدمي الن ــن تق ــسؤولة ع  م
فهــي تتنــاول بــصورة منتظمــة مواضــيع الــساعة وتبــدي رأيهــا يف . ةاملــساواسائل يتعلــق مبــ فيمــا
اليت تؤثر علـى املـساواة يف إطـار إجـراءات التـشاور الـيت تنظمهـا الـسلطات                 التشريعية  شاريع  امل

ومن اجلدير بالذكر مـع ذلـك أن جملـس االحتـاد نـادرا مـا يلجـأ إىل خـدمات اللجنـة                       . االحتادية
ــة لــشؤون املــرأة،   ــشارية األخــرى أو إىل االحتادي ــه االست ــة علــى مواضــيع   . جلان وتعكــف اللجن

 .املساواة، وتقدم توصيات هبذا الشأن وتكرس نفسها إلعالم اجلمهورفيما يتعلق بالساعة 
دوائـــر ويتـــوفر لـــدى خمتلـــف أجهـــزة اإلدارة االحتاديـــة اليـــوم عـــاملون وعـــامالت أو   - ٤٧

إىل حـد   املتخصـصة متفاوتـة     جلهـات   ااملساواة إالّ أن مـوارد وأهـداف هـذه          ال  متخصصة يف جم  
 .تشجيع تكافؤ الفرص بني العاملني يف اإلدارة االحتاديةبوهي يف الغالب تعىن . بعيد
خاصــة هبــا تعــىن منــدوبات دوائــر لقــد أنــشأت غالبيــة الكانتونــات وبعــض البلــديات و - ٤٨

علـق باحليـاة    تتمبـسائل   ، و )املهين بشكل خاص  (بشكل أساسي مبسائل التدريب     باملساواة وهتتم   
املهنية وسوق العمل وإمكانيات التوفيق بني احلياة املهنية واحليـاة األسـرية، والعنـف ضـد املـرأة        

ملساواة على مستوى االحتـاد والكانتونـات       املعنية با وجتتمع املكاتب العامة    . وإدماج املهاجرات 
. واة بـني املـرأة والرجـل      املـسا ات ب يـ املعنلمندوبات  لملؤمتر السويسري   إطار ا واملستوى احمللي يف    

__________ 
 .٢/٢٠٠٣العدد “ شؤون نسائية”اللجنة االحتادية لشؤون املرأة،  )١٦( 
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بـاقتراح أنـشطة ذات بعـد إقليمـي          عـضوا    ٢٢ويف الوقت احلاضر يقوم هذا املؤمتر الـذي يـضم           
 .ها وختطيطها وتنسيقهادعمووطين  أو

جمموعـة كـبرية مـن الـسلطات العامـة          القيود املفروضة على امليزانية واليت ختضع هلـا         إن   - ٤٩
ــة ب   مل ــدوائر املعني ــها ال ــساتفلــت من ــات   امل ــات والكوميون ــى مــستوى االحتــاد والكانتون . واة عل

يف إعــداد قتطاعــات ماليــة وختفيــضات دائــرة ا أكثــر مــن تفخــالل الــسنوات األخــرية، تعرضــ 
وبالتـايل، فقـد اجتـه عـدد      . التـدابري سياسية تقتضي مثـل هـذه       املوظفني أو على األقل لتدخالت      

للمزيد مـن   (إىل االخنفاض   هلا  املتاحة  ل  الوسائيف الكانتونات والكوميونات، فضال عن      الدوائر  
 ). أدناها وما بعده٨٠الفقرة ىل إالتفاصيل ميكن الرجوع 

 -بـرن، بـال     (اإلدارة االحتادية وكـذلك بعـض الكانتونـات والكوميونـات           بدأت  قد  و - ٥٠
مــشاريع رائــدة يف تنفيــذ يف الــسنوات األخــرية، )  الريــف، غريــسون، لوســرين -املدينــة، بــال 

 أوليــة يف ميــدان املــساواة بــني اجلنــسني واملراقبــة يف جمــال املــساواة املطبقــة يف  اتخــربومجعــت 
ففي اإلدارات العامة السويسرية بصورة عامة مل تنـاقش اجلوانـب اجلنـسانية             . خمتلف القطاعات 

ــدا إال  ــادرا حتدي ــسياسي حــول   . حــىت اآلنن ــرضإال أن النقــاش ال ــى األشــخاص   ف  ضــريبة عل
ــة علــى األســر، واجلــاري علــى مــستوى االحتــاد والكانتونــات    املتــزوجني وفــرض ضــريب  ة عادل

حبثــا الــضريبة املــشتركة املفروضــة علــى     ومــن أكثــر املواضــيع   . ينطــوي علــى ُبعــد جنــساين   
 املقــرر حتــت بنــد ماخلــص وعــدم كفايــة -وهــو إجــراء مــا زال مطبقــا يف سويــسرا  - الــزوجني

 .ب ضريبة الدخل احتساعندحضانة األطفال خارج نطاق األسرة تكلفة 
لــصاحل مــن اإلجــراءات جمموعــة  اختــذ االحتــاد والكانتونــات يف الــسنوات األخــرية كمــا - ٥١

وتــشمل هــذه اإلجــراءات . املــساواة، ومكافحــة التمييــز وتــشجيع املــرأة يف خمتلــف القطاعــات 
اإلجهـــاض وإعانـــة تتنـــاول جمـــاالت العنـــف الزوجـــي، وتعـــديالت (اإلصـــالحات التـــشريعية 

الـسياسات  التـدريب املهـين و   (والربامج اهلادفـة لتحقيـق املـساواة يف خمتلـف اجملـاالت             ،  )األمومة
، والدعم املايل للمشاريع املنجزة من قبل املؤسـسات احلكوميـة أو غـري      )االحتاداملتعلقة مبوظفي   

دور اإلعانــات املاليــة مــن قبــل االحتــاد مبقتــضى قــانون املــساواة أو التمويــل األويل لــ(احلكوميــة 
واجلهـود اإلعالميـة املنتظمـة اهلادفـة ملكافحـة النمـاذج النمطيـة              ) نة األطفال خارج العائلة   حضا

ــرتل ”محــالت ( ــصاف يف امل ــصاف يف العمــل ” و “اإلن ــب االحتــادي   “اإلن ــا املكت ــيت أطلقه  ال
 ).للمساواة بني النساء والرجال

اإلحــصاءات عمقــة الــيت يــصدرها مكتــب تتــشكل البيانــات اإلحــصائية والتحلــيالت امل - ٥٢
ــة املــساواة بــني املــرأة والرجــل  قيمــة االحتــادي أدوات  ــارا مــن عــام  . ملراقب قــدم ، ٢٠٠١واعتب

حتليالً مفصالً ألوضـاع املـساواة يف خمتلـف ميـادين احليـاة وتـبني               تضمن  املكتب تقارير عديدة ت   
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 أيـضا وضـع   كمـا   . التقدم احملرز يف بعض القطاعات وكذلك انعدام التقدم يف قطاعات أخـرى           
 .)١٧(نترنتإلأطلس سويسري للنساء وللمساواة ميكن الوصول إليه عن طريق شبكة ا

 
 أحكام االتفاقية وتطبيقها يف سويسرا - جيم 

 حظر التمييز - املادة األوىل  
 

 :لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املقدمة من جلنة القضاء ع٢٣التوصية رقم 
لتضمني تشريعاهتا نصاًً حيظر مجيع أشـكال       توصي اللجنة بأن تتخذ سويسرا إجراءات        

 .التمييز على أساس نوع اجلنس، على النحو احملدد يف املادة األوىل من االتفاقية
 

 

االعتــراف مببــدأ حظــر التمييــز علــى النحــو املنــصوص عليــه يف املــادة األوىل مــن اتفاقيــة   - ١ 
 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 

 ٣٠الفقـرة   (يف التقريـر األول والثـاين لسويـسرا         التوضيح  كما سبق   فاقية  أصبحت االت  - ٥٣
 جـزءاً مـن   -املعاهـدات الدوليـة الـيت انـضمت إليهـا سويـسرا         مجيع  شأهنا شأن    -،  )اوما بعده 

أصـبحت أحكـام   و). القـانون واحديـة  مبدأ (حيز النفاذ   دخوهلا  النظام القانوين السويسري منذ     
النامجـة عنـها ممكنـا      بـاحلقوق   مباشـرة   أصبح االحتجـاج    وبشكلٍ مباشر،   االتفاقية قابلةً للتطبيق    

حتــاد والكانتونـــات  المـــستوى ا(أمـــام الــسلطات السويـــسرية علــى كافـــة املــستويات    بالتــايل  
 .من االتفاقية جزءاً من التشريع املعمول به يف سويسرا ١تشكل املادة و). والكوميونات

ــة النــ   - ٥٤  صوص الدســتورية املتعلقــة باملــساواة بــني الرجــال  وقــد فــسّرت احملكمــة االحتادي
 .افيما يلي عرض موجز هل. ةومتشعبوالنساء وحظر التمييز يف اجتهادات قضائية ثرية 

 

 املبدأ العام للمساواة واملساواة بني املرأة والرجـل - ٢ 
 ١٨٧٤حتـاد لعـام      مـن دسـتور اال     ٤تضمنت املادة   يف التقرير األول والثاين،     جاء  كما   - ٥٥

ــدأ املأرســى حكمــا  ــةوجــاءت الفقــرة. لمــساواة يف احلقــوقالعــام لب ــدة، الــيت ٢  الفرعي  اجلدي
. ، لتكمـل القاعـدة العامـة بـنص حمـدد تنـاول املـساواة بـني الرجـل واملـرأة                    ١٩٨١عام  أدرجت  

)  مـن الدسـتور    ٨ املادة    من ١الفقرة  (املبدأ العام للمساواة     ٢٠٠٠الدستور اجلديد لعام    كرر  و
وأكملـها بـإيراد فقـرة فرعيـة        )  مـن الدسـتور    ٨ املادة    من ٣الفقرة  (سني  ملساواة بني اجلن  ومبدأ ا 
زٍ تنص على مبدأ احلظر العام جلميع أشكال التمييز، وحتظر أيضاً بـشكلٍ صـريح أي متييـ       بينهما  

__________ 
 )١٧( http://www.equality-stat.admin.ch. 
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ويعـد إدراج مفهـوم الكرامـة       ).  مـن الدسـتور    ٨ املـادة     مـن  ٢الفقـرة   (على أساس نوع اجلـنس      
 . أمرا جديدا)٧املادة ( دستور االحتاد اإلنسانية يف

معاجلـة احلـاالت    ) الدسـتور مـن    ٨املـادة    مـن    ١الفقـرة   (املبدأ العام للمـساواة     يفرض  و - ٥٦
 خمتلفــة، ســواء يف التــشريع أو يف تطبيــق  تــشاهبة بطريقــٍة متــشاهبة واحلــاالت املختلفــة بطريقــة امل

 .القانون
أوجـه  عندما ينطوي على  ...يف احلقوقاملساواة ينتهك القانون املعياري مبدأ   

ــايز ــمت ــة قانوني ــة   ال تربره ــا احلال ــدما    ا منطقي ــى العكــس، عن موضــوع البحــث، أو عل
مبـدأ املـساواة يف احلقـوق       وينتـهك   .  احلالـة نفـسها    امتايز تفرضـه  أوجه  ينطوي على    ال

معاجلـة   تباينـة املاالت احلـ تـشاهبة، أو عنـدما ال تعـاجل    املظروف تشابه العندما ال ُيحترم  
واملهم، أن يتناول التمايز الذي ال أساس له أو التشابه غـري املـربر              . متباينة وفقا لتباينها  

قد تتغري اإلجابـات علـى   ها، ئوتبعاً للحقبة الزمنية واملفهوم السائد أثنا  . عناصر أساسية 
القــانوين نتيجــة  للتمييــز مــا إذا كــان هنــاك تربيــر منطقــي     الــسؤال املطــروح ملعرفــة   

الـيت تـنص   يتمتـع املـشّرع، يف نطـاق احلـدود         و. بحـث موضـوع ال  الـة   الف يف احل  االخت
قـرار   (]ترمجـة مـن األملانيـة     [ .التعـسف، حبريـة عمـلٍ واسـعة       حظـر   ذه املبادئ و  عليها ه 

 ). ب٦. ، ج١٧٣ أوالً، ١٢٥احملكمة االحتادية 

ة عنـدما يـتم احلكـم    عترب قرار تطبيق القانون خمـالف ملبـدأ املـساواة يف املعاجلـ        يوبالتايل،   - ٥٧
دون سببٍ موضوعي أو عندما يتم احلكـم        متباينة  أو املعاجلة يف حالتني متشاهبتني فعلياً بطريقٍة        

عاجلـة  فاملساواة يف امل  . دون سببٍ مشروع  مطابقة  حالتني خمتلفتني جذرياً بطريقٍة     يف  عاجلة  املأو  
فقـد  .  قد تتطور مع مرور الـزمن      توقفها على قناعات قانونية    بقدر   اليت يفرضها الدستور نسبية   

متباينــة احلــاالت موضــوع املقارنــة ينتــهك مــثال مبــدأ املــساواة يف املعاجلــة عنــدما تكــون مســات 
تعـسفيةً عنـدما    األحكام  ويعترب اجتهاد احملكمة االحتادية     . عسفاًتاملعاجلٍة املتساوية   حبيث تشكل   

لفـة إحـدى القواعـد أو أحـد املبـادئ           مع الواقع الفعلـي، وعنـدما تـتم خما        تعارضا جليا   تتعارض  
. غـري عادلـة بـصورة جذريـة       خمالفـة صـارخة، أو عنـدما يـرى أن األحكـام             القانونية املـسلم هبـا      

تكـون ضـرورية    واألحكام اليت تنطوي على قدر من التباين ال تقبل فحسب، بل قـد              فالقواعد  
قــد و عــدمها يف املعاجلــة، فاألســباب املوضــوعية الــيت تــربر املــساواة أ . تبعــاً لألوضــاع القائمــة 

القـانون السويـسري واجتـهاد احملكمـة االحتاديـة          نـص عليهـا     يف جماالت تطبيق خمتلفـة،      حددت  
حيـزا  اليت تبدي مع ذلـك حتفظـاً صـرحياً يف انتقادهـا للقواعـد القانونيـة ومتـنح املـشرع بالتـايل                       (

 ).ناورة يف تفسري املساواةواسعا للم
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يز الذي نص عليه الدستور االحتادي، تتـضمن دسـاتري بعـض             حظر التمي  إىلوباإلضافة   - ٥٨
وتــنص الدســاتري اجلديــدة  . الكانتونــات أيــضاً نــصوصاً تتعلــق باملــساواة بــني النــساء والرجــال   

صراحة على مبدأ املساواة وتنـشد تكـافؤ الفـرص          ) زيورخ، غريسون، وفو  (لكانتونات عديدة   
 .بني اجلنسني

 

  للتمييـزاملتماثلاحلظر  - ٣ 
مبدأ املـساواة يف احلقـوق بـني الرجـل واملـرأة            ي صراحة على    حتادر اال دستونص ال منذ   - ٥٩

التمييز كنقيضٍ ملبدأ املساواة بـصورة      مفهوم   ما استخدمت احملكمة االحتادية      كثريا ً ،  )١٩٨١(
 ٤  املـادة القدميـة     مـن  ٢ مـن الفقـرة      اجلملـة األوىل  (عامة واملساواة بني اجلنسني بـصورٍة خاصـة         

وقد فّسرت حظر التمييـز بـني اجلنـسني         ).  من الدستور  ٨ املادة   من ٣ الفقرة    من ملة األوىل اجل
املـساواة املطلقـة، علـى الـصعيد        إرسـاء   نـوع اجلـنس، وبالتـايل       إسـناده إىل    أو  مييـز   بأنه حظر للت  

صـادرٍ عـن احملكمـة      حكـم   ويف  . “نسبية”اليت ُتعترب   يف القانون   ، خالفاً للمساواة العامة     الرمسي
 : الحظت ما يلي٢٠٠٣االحتادية عام 

...  مــن الدســتور٨ املــادة  مــن٣ساواة بــني اجلنــسني وفــق الفقــرة إن مبــدأ املــ   
 اجملــاالت، مجيــعمتــساوية يف معاملــة  الرجــل واملــرأة معاملــةفــرض فــضالً عــن ذلــك  ي
متييـز  ويستبعد الدستور من حيـث املبـدأ أي         . كانت الظروف واملفاهيم االجتماعية    أيا
 الرجـل واملـرأة مقبـول   بـني  عاملـة  امليف والتمييـز  . وين قائمٍ علـى أسـاس نـوع اجلـنس        قان

اختالفــات بيولوجيــة أو وظيفيــة حتــول دون املــساواة املطلقــة يف يف حالــة وجــود فقــط 
 من الدستور ال حتظر التمييـز ضـد املـرأة فحـسب، بـل      ٨ املادة  من٣الفقرة  و .املعاملة

هنـاك  مل تكـن  مـا  ينطبـق علـى أحـد اجلنـسني فقـط،      حتظر علـى حنـوٍ أعـّم كـل تـشريعٍ        
من يـضار سـواء كـان رجـال أو امـرأة،        وبقطع النظر عن    . أسباب بيولوجية أو وظيفية   

قرار احملكمـة االحتاديـة     ( ]ترمجة من األملانية  [.  يكون القانون حمايداً   الفمن غري املقبول أ   
 ).، مع إحاالت٢٦٨، ٢٦٥، أوالً ١٢٩

للرجال والنساء يعين بـشكلٍ أساسـي حظـر التمييـز علـى       ذاهتا  وق  احلقمنح  إن واجب    - ٦٠
للرجال والنساء ضد أي غنبٍ قائمٍ علـى أسـاس نـوع            متماثلة  أساس نوع اجلنس، وتأمني محاية      

 عاملة على أساس نـوع اجلـنس أسـباب        واألسباب الوحيدة اليت تّربر عدم املساواة يف امل       . اجلنس
ــا   ــرف هبـ ــة معتـ ــة أو وظيفيـ ــىت اآلن   ومل. بيولوجيـ ــا حـ ــة مطلقـ ــة االحتاديـ ــدد احملكمـ ــة  حتـ ماهيـ

موضوعياً عدم املساواة يف املعاملـة بـني الرجـل          قد تكون وظيفية وتربر بالتايل      االختالفات اليت   
 التوزيـع  إىل ينبغـي أالّ تـستند   “الوظيفيـة ” أن األسـباب     إىلولكنـها أشـارت مـع ذلـك         . واملرأة

 .التقليدي لألدوار بني الرجال والنساء
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عتداد بالتوزيع التقليـدي لـألدوار بـني الرجـل واملـرأة كـسببٍ               ميكن اال  ال...    
 مـن  ٨ املادة  من٣املعىن املنصوص عليه يف الفقرة      املعاملة ب يف  موضوعي لعدم املساواة    

الذي ُيفترض يف هذه القاعدة الدسـتورية       الوضع  الدستور، ألن ذلك يعين حماولة تربير       
 .]انيةترمجة من األمل[ .إلغاؤه

ن االعتراف باألسباب الوظيفية ممكـن فقـط إذا كانـت ذات            أحملكمة االحتادية،   ترى ا و 
ــوع اجلــنس وإذا    ــٍة بن ــة    شــكلت صــلٍة وثيق ــصورة مطلق ــة ب ــساواة يف املعامل ــام امل ــةً أم . )١٨(عقب

واجـب مكافحـة   فيمـا يتعلـق ب  واعتربت بذلك أن عـدم املـساواة يف املعاملـة بـني الرجـل واملـرأة          
، والعمـل أيـام اآلحـاد أو القبـول يف املالعـب الرياضـية،       دخل األرملة وسن التقاعد، و احلرائق،

يف اجتـهاد احملكمـة   بنـاء عليـه ال توجـد        و. )١٩( مـن وجهـة نظـر القـانون الدسـتوري          غري مقبـول  
 .بيولوجيةالسباب األ مقبولةً بصورة مستقلة عن  وظيفيةاالحتادية أسباب

 احملكمة االحتادية مع ذلك بإضفاء صـفة النـسبية علـى            وخالل السنوات األخرية قامت    - ٦١
وقــد ســبق للمحكمــة االحتاديــة للتأمينــات، يف أحكامهــا املتعلقــة       . طلقــةمفهــوم املــساواة امل 

باملساواة يف املعاملة بني الرجال والنساء فيما يتعلـق حبقـوق التأمينـات االجتماعيـة، أن أخـذت               
املترتبـة عليـه يف     للتـشريع املطّبـق، بـل اآلثـار امللموسـة           املطلـق   االعتبار ليس الطـابع احليـادي       يف  

ووفقــاً الجتــهاد حــديث للمحكمــة .  بالنــسبة لكــل جــنس مــن اجلنــسني)٢٠(الواقــع االجتمــاعي
جـاء  وقـد   . االحتادية، فإنّ مبدأ املساواة يف احلقوق ُيطبق أيضاً على أشكال التمييز غري املباشرة            

. قــانون املــساواةواســتنادا إىل التمييــز يف األجــور  ضــدشكاوى الــهــذا االجتــهاد فيمــا يتعلــق ب 
 . من قانون املساواة صراحةً أي متييزٍ مباشر أو غري مباشر يف احلياة املهنية٣وحتظر املادة 

علـى  حيـادا مطلقـا      ا يـؤدي تـشريع حمايـد       غـري مباشـر عنـدم      يكون هناك متييـز     
اآلخـر، دون إمكانيـة      علـى أحد اجلنسني   مييز فيه صراحة      وضع إىلصعيد نوع اجلنس    

احملكمـــة االحتاديـــة  (]ترمجـــة مـــن األملانيـــة[.  موضـــوعيةبأســـبابتمييـــز تربيـــر هـــذا ال
 ). د٥، هاء ٣٧٧ ثانياً ١٢٦؛ وانظر أيضاً ٧، هاء ٤٠٩ثانياً  ١٢٤للتأمينات، 

منـصوص عليـه    القيمـة    يتـساو املعمـل   ال لقـاء    يتـساوٍ املجـر   األق الرجل واملرأة يف     وح - ٦٢
ويوضـح قـانون املـساواة هـذا        .  من الدسـتور   ٨املادة   من   ٣ من الفقرة    جلملة الثالثة صراحة يف ا  

 :، الذي يطبق على كل جوانب احلياة املهنية“حظر التمييز”احلق حتت عنوان 

__________ 
 .٥٨ أ صفحة ٣.  ج٥٦ أوالً ١٢٣ احملكمة االحتادية حكم )١٨( 
 )١٩( Cf. Jörg Paul Muller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 459. 
 .ATF 116 V 322, 117 V 194, 121 V 336; 122 V 211, 125 V 470, 125 V 127  احملكمة االحتاديةحكم )٢٠( 
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بـني العمـال علـى أسـاس نـوع           ،حيظَّر التمييز مباشـرة أو بـصورة غـري مباشـرة           - ١ 
لعائليـة أو عنـدما يتعلـق األمـر بالنـساء      اة أو علـى أسـاس أوضـاعهم االجتماعيـ      وخباصة  ،  اجلنس

 .على أساس احلمل
يطبــق حظــر التمييــز بــشكل خــاص علــى التوظيــف، وتوزيــع املهــام، وتنظــيم    - ٢ 

ــة وفـــسخ     ــوير املهـــين، والترقيـ ــدريب والتطـ ــور، والتـ ــل، واألجـ ــود ظـــروف العمـ ــلعقـ . العمـ
 ). من قانون املساواة٣ املادة  من٢  و١ الفقرتان(

شـكل  يف متييـزي  سـلوك   مـن قـانون املـساواة حتظـر أي         ٤ عن ذلك فـإن املـادة        وفضال - ٦٣
سـلوك  و أي لـه طـابع جنـسي أ   غـري مناسـب   سـلوك  التمييزي يعـين أي    السلوك  : حترش جنسي 

اإلعـراب  بكرامة الشخص يف مكان عمله، وبشكل خاص        يضر  على انتماء جنسي،    قائم  آخر  
 نـوع علـى شـخص    أيأو ممارسـة ضـغوط مـن    ، قيـود فرض  وأد مبنافع،  ووع وأهتديدات،  عن  
 .من أجل احلصول على حظوة ذات طبيعة جنسيةما 

 الوالية املنوطة باملشرِّع: اواةتطبيق املس - ٤ 
واليـة  ملـشرع  علـى مـنح ا   مـن الدسـتور      ٨ املـادة     مـن  ٣ مـن الفقـرة      اجلملة الثانية تنص   - ٦٤

 تسـيما يف جمـاال     ال،  يد الواقـع  علـى صـع   بـني اجلنـسني     املـساواة يف احلقـوق      تطبيق  على  العمل  
وتــرى . وهــذه الواليــة منوطــة مبــدئيا بالــسلطة التــشريعية  . املهنيــة واألســريةاحليــاة التــدريب و

املــساواة علــى كفالــة أن تقتــصر علــى جيــب احملكمــة االحتاديــة يف الواقــع أن الــسلطة القــضائية  
. حلمايـة ضـد أي متييـز رمسـي    حياد القواعد القانونية فضال عـن تـوفري ا  الة فوكالصعيد الرمسي،   

يف هناية األمـر،    ) على مستوى االحتاد والكانتونات   (السلطات التشريعية   تقع على عاتق    وعليه،  
انعدام املـساواة بـني   حاالت ملعاجلة ما تبقى من يف حماولة قواعد قانونية جديدة    مسؤولية وضع   

 .بطرق خمتلفةها كفالة معاجلتالرجل واملرأة يف الواقع االجتماعي واالقتصادي و
جيابيـة الـيت اختـذهتا الدولـة والـيت      إلووفقا الجتهاد احملكمـة االحتاديـة، فـإن اإلجـراءات ا          - ٦٥

 التعويض عن األضرار الفعلية أو عن أشكال التمييز التارخيي اليت تعرضـت هلـا املـرأة                 إىلهتدف  
مـا يربرهـا علـى أسـاس         من حيث املبـدأ   هلا   السلطة السياسية،    إىل املوارد و  إىلبتشجيع وصوهلا   

ولكــن ُيخــشى أن ينــال هــذا النــوع مــن   . مــن الدســتور٨ املــادة  مــن٣ مــن الفقــرة ٢اجلملــة 
املعاملــة وعــدم التمييــز بــسبب نــوع  يف اإلجــراءات مــن احلــق الدســتوري للرجــال يف املــساواة  

 بـاحلقوق مرفوضـة   متـس بـصورة     ما مل   النساء مقبولة   النهوض ب وعليه، تكون إجراءات    . اجلنس
 إىلوبعبارة أخرى، تكون هـذه اإلجـراءات مقبولـة طاملـا اسـتندت              . الدستورية للرجال املعنيني  

لرجــال بالنـسبة ل أسـس شـرعية، وكانــت ذات صـلة وضــرورية لبلـوغ اهلــدف املرجـو وحمتملــة      
جـــج؛ و/٣  ج٢١ أوالً ١٢٥، ٥٢.  ج٣٦١ثانيـــا  ١٣١احملكمـــة االحتاديـــة حكـــم (املعنـــيني 

).  أدنـاه ا ومـا بعـده  ١٣٧الفقـرة   التعليق املتعلـق باحلـصص،     إىلا بعد   وميكن الرجوع أيضا فيم   
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 مـن قـانون املـساواة صـراحة      ٣ املـادة     مـن  ٣نص الفقـرة    ويف املقابل، ويف جمال احلياة املهنيـة، تـ        
 تشجيع املساواة يف الواقع بني النـساء والرجـال دون           إىل هتدف   “اإلجراءات املناسبة ”أن  على  

هذا األساس التشريعي لـيس مـع ذلـك كافيـا لتربيـر اإلجـراءات العامـة        ن  إال أ . أن تشكل متييزا  
 .املتخذة ملصلحة أكثر النساء ضعفاً

 
 احلظر العام للتمييز  - ٥ 

 اعتبـارا مـن عـام       ، مل ينص الدستور صراحة على حظر التمييز إال        ت اإلشارة كما سبق  - ٦٦
قـد اعتـربا أن     قبـل ذلـك      والفقـه    ان االجتهاد كو).  من الدستور  ٨ املادة    من ٢الفقرة   (١٩٩٩

 ). من الدستور القدمي٤املادة (حظر التمييز يشكل جزءا ال يتجزأ من املبدأ العام للمساواة 
ــة يف    - ٦٧  بــشأن املــساواة يف  ٢٠٠٣صــادر عــام  حكــم وقــد اســتخدمت احملكمــة االحتادي

ــة املت     ــة بــني مــواطنني سويــسريني ومــواطنني أجانــب، املــصطلحات الدولي ــالتمييز  املعامل علقــة ب
الفئات األكثر ضعفاً مبوجب احلظـر اجلديـد        املتناظر للحماية اليت تتمتع هبا      الطابع غري   وأكدت  
 :للتمييز

 مـن الدسـتور     ٨ املـادة     مـن  ٢ييز باملعىن الـوارد يف الفقـرة        يكون هناك مت  ... ”  
جتـا عـن     من قبل أحد األشخاص نا     فيهعندما يكون انعدام املساواة يف املعاملة املطعون        

كــان االجتــاه يف املاضــي، ويف واقــع احليــاة االجتماعيــة  (...)  فئــة مــا إىلجمــرد انتمائــه 
حمـدد  فـالتمييز شـكل     (...). اآلخـرين   معاملـة أدىن مـن      الراهنة، حنو عزهلا أو معاملتها      

من عدم املساواة يف معاملـة أشـخاص هـم يف أوضـاع متـشاهبة حبيـث ينـتج عـن ذلـك                       
لكوهنـا قائمـة   قاصـرة عليـه   عتبارهـا مذلـة لـه أو    ميكـن ا يقـة  إحلاق غنب بالشخص وبطر 

مكونات أساسية هلوية الـشخص املعـين، وال ميكنـه أو يـصعب           هي  على عناصر متييزية    
 الكرامـة  إىلومن وجهة النظر هذه فإن التمييز يـسيء    (...).  عنها   يتخلالعليه بالتايل   

ــشرية  ــادة (الب ــتور ٧امل ــن الدس ــز ).  م ــانون   إالّ أن حظــر التميي ــه يف الق ــصوص علي  املن
الدسـتوري السويـسري ال يـستبعد بـصورة مطلقــة أي متـايز علـى أسـاس معيـار حتميــه         

األمــر الــذي ): األصــل، والعــرق، واجلــنس، واللغــة وغريهــا (القواعــد املــضادة للتمييــز 
ــده         ــذر تبدي ــز غــري شــرعي يتع ــن وجــود متيي ــاً م ــة األوىل ختوف ــسبب للوهل ميكــن أن ي

ومـن الناحيـة القانونيـة يـستوجب حظـر التمييـز إخـضاع عـدم                (...). بتربير واٍف    إال
]ترمجة من األملانية[. بشكل خاصحمدد املساواة يف املعاملة لتربير 

)٢١(“. 
حكـم  وفيما يتعلق حبظر التمييز ضد األشـخاص املعـوقني، بينـت احملكمـة االحتاديـة يف                  - ٦٨

 مـن الدسـتور، كانـت هتـدف         ٨املـادة     مـن  ٢ة  حديث هلا أن احلماية ضد أي متييـز وفـق الفقـر           
__________ 

 )٢١( ATF 129 I 232, c.3.4.1, avec renvois; cf. aussi ATF 129 I 217, 129 I 392, c.3.2.2, 126 II 377. 
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وأوضــحت احملكمــة أن . “محايــة الفئــات األكثــر ضــعفاً وكــل فــرد منــها” إىلبــشكل أساســي 
الـيت ُيحتمـل أن تكـون متييزيـة ينبغـي أن تقـوم علـى أسـباب           يف املعاملـة و   أشكال عدم املـساواة     

 .ينة اليت يقوم على أساسها التبا الصفإىلموضوعية وال ميكن أن تستند فقط 
  مـن ٤هو من حيث املبدأ خمالف للفقرة       وإذا كان التمييز ضد أطفال معوقني         

سـيما يف   ، من الدستور، فمجـرد معاملتـهم بـصورة خمتلفـة ال يعتـرب خمالفـة، ال       ٨املادة  
جمال الدراسة، باعتبار أن كل طفل معوَّق ينبغي أن يكون قادرا على دخـول املدرسـة                

 .)٢٢(]من األملانيةترمجة [وفقا لقدراته العقلية 
  مـن  ٢املعىن املنـصوص عليـه يف الفقـرة         ووفقاً للمحكمة االحتادية، فإن حظر التمييـز بـ         - ٦٩

، خالفا للحال عندما يتعلق األمـر باملـساواة         فعليةمساواة  يف   من الدستور ال مينح احلق       ٨املادة  
 .)٢٣(بني اجلنسني

 مـن الدسـتور قـد مشـل         ٨ املـادة    مـن  ٢لتمييز املنصوص عليه يف الفقـرة       ومع أن حظر ا    - ٧٠
أيضا أشكال التمييز القائمة على أساس نوع اجلنس، فإن احملكمـة االحتاديـة مل تبـد رأيهـا حـىت                    

أحكامهـا  وفـضلت أن تـبين      . اآلن حول مدى هذا احلظر يف جمـال املـساواة بـني الرجـل واملـرأة               
ثابــة قــانون خــاص   مــن الدســتور، الــيت تعمــل مب ٨ املــادة  مــن٢ حــصري علــى الفقــرة  بــشكل

تـرد  ومنذ بضع سـنوات،     . للمساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة     واالستناد إىل مفهوم متماثل     
مغايرة وأحيانا منتقـدة لالجتـهاد الـصادر عـن احملكمـة االحتاديـة يف             فتاوى   الفقه السويسري    يف

رمسـي واملطلـق    ، فقـد أصـبح املبـدأ ال       مـن مث  و. )٢٤(موضوع املساواة بني اجلنسني وحظـر التمييـز       
 .)٢٥(املساواة بني الرجل واملرأة الذي تدافع عنه احملكمة االحتادية موضع شكيف للحق 

 

__________ 
 حكـم ؛ فيما يتعلق حبظر التمييز ضد املعـوقني وأيـضا           ٢. ١. ٦، ج   ٣٥٢ أوالً   ١٣٠حكم احملكمة االحتادية     )٢٢( 

 .٩ ت ١٣١احملكمة االحتادية 
 .2P.77/2000/sch، ٢٠٠٠وفمرب ن/ تشرين الثاين٣٠حكم احملكمة الثانية للقانون العام بتاريخ  )٢٣( 
 Andreas Rieder, Form oder /effect? Art. 8 Abs. 2 BV und die ungleichenميكــن الرجــوع مــثال إىل  )٢٤( 

Auswirkungen staatlichen Handelns, Bern (Stampfli) 2003; Bernhard Pulver, L’interdiction de la 

discrimination; Etude de l’article 8 alinea 2 de la Constitution federale du 18 avril 1999; Basel 

(Helbing&Lichtenhahn) 2003; Bernhard Waldman, Das Diskriminierungsverbot von Art. 8 BV als 

besonderer Gleichheitssatz, Bern (Stampfli) 2003; Ivo Hangartner, Diskriminierung, ein neuer 

verfassungsrechtlicher Begriff, ZSR 122/2003, S. 98ff. 
 Margrith Bigler-Eggenberger, Et si la Justice otait son bandeau? La jurisprudenceميكن الرجوع مـثال إىل   )٢٥( 

du Tribunal Federal sur l’egalite entre femmes ethommes, Basel (Helbing&Lichtenhahn) 2003; 

Bernhard Pulver, L’interdiction de la discrimination ; Etude de l’article 8 alinea 2 de la Constitution 

federale du 18 avril 1999 ; Bale (Helbing&Lichtenhahan) 2003, n.298ss. 
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 اإلجراءات اهلادفة ملكافحة أشكال التمييز يف التشريع واالجتهاد - ٢املادة   
  وأثر حظر التمييز على املساواةاإلقليميةأوجه التباين  - ١ 

 

 ة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املقدمة من جلن٢٥التوصية رقم 
اتساق النتـائج احملققـة نتيجـة تطبيـق االتفاقيـة داخـل             تكفل   اللجنة سويسرا بأن     توصي 

 ضـمان االمتثـال ألحكـام       إىلآليـة هتـدف     إنـشاء   تنسيق فعـال و   إجياد  على  عمل  نطاق االحتاد بال  
 .االتفاقية على مجيع املستويات ويف مجيع اجملاالت

 
 

لنـساء واملـساواة     اخلاصـة با   كما يبني مؤشر املـساواة املتـضمن يف األطلـس السويـسري            - ٧١
ــذي أصــدره مكتــب    ــسكان     اإلحــصاءاتال ــة يف موقــف ال ــات إقليمي  االحتــادي ، توجــد تباين

يف وتظهـر هـذه التباينـات بـصورة منتظمـة      . السويسريني من مفهوم املساواة بني الرجل واملـرأة     
فالرغبة يف القضاء علـى أشـكال عـدم         . على املشاريع املتعلقة باملساواة   ية  االقتراعات الشعب أثناء  

ــة واملنـــاطق احلـــضرية منـــها يف بقيـــة الـــبالد    . املـــساواة القائمـــة هـــي أكـــرب يف املنـــاطق الالتينيـ
ــسني،    وفيمــا ــة بــني اجلن ــق بالعالق ــاً يف   ييتعل ــاً إقليمي ــضا تباين ــة اهلياكــل الحــظ أي  ســرلألالفعلي
ويـبني مؤشـر    . طوعي، وكـذلك يف التعلـيم والنظـام الـسياسي         لالعمل ا بأجر و ، والعمل   املعيشية

ــساواة املؤلــف مــن مخــسة    ــارامتراتامل ــة ب ــام عــامي  بــني ، يف مقارن ، أن ٢٠٠٠  و١٩٩٠أرق
املــساواة حققــت تطــورا اجيابيــا واضــحا لــيس علــى املــستوى السويــسري فحــسب، بــل أيــضا    

 .)٢٦(يف مجيع الكانتوناتوعمليات 
 أن النظام االحتادي السويسري يقوم علـى        )٤انظر الفقرة   ( “الوثيقة األساسية ”وتبني   - ٧٢

وخــالل الــسنوات األخــرية  . حتــاد والكانتونــاتالتوزيــع املهــام والــصالحيات يف الدولــة بــني ا 
وبالنـسبة  . حد الركائز الرئيسية للدميقراطيـة السويـسرية  أيتغري واقع أن النظام االحتادي يعترب       مل

تمتــع الكانتونــات هبــوامش منــاورة سياســية واســعة غــري متاحــة مــن حيــث املبــدأ    للــصالحية، ت
أن العديد من املـشاكل الـيت تـدخل         بومع ذلك فإن الكانتونات على يقني       . للسلطات االحتادية 

ونتيجـة لـذلك،    . بصورة منعزلة، بـل تـستوجب حلـوال شـاملة         حلها  ضمن صالحيتها ال ميكن     
ومــع أن . علــى خمتلــف املــستويات ويف خمتلــف اجملــاالت  أنــشئت العديــد مــن أجهــزة التنــسيق   

التعاون اختيـاري يف نطـاق هـذه األجهـزة، فـإن الكانتونـات تـستخدم هـذه اإلمكانيـة بـصورة                      
، فقــد عنيــت املــؤمترات الــيت تنظمهــا الكانتونــات يف جمــاالت التعلــيم والــصحة لــذلك. منتظمــة

ويـشكل  . ة، بتنـسيق قـضايا املـساواة      واإلعانات االجتماعية، وكذلك يف جمال القضاء والـشرط       
__________ 

 )٢٦( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/regionen/thematische_karten/gleichstellungsatlas/synthese/glei 

chstellungindex.html. 
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املؤمتر السويسري ملندوبات املـساواة منتـدى للتبـادل بـني األجهـزة املتخصـصة يف الدولـة علـى                    
 .كل املستويات، ومهمته التنسيق فيما بني خمتلف املشاريع واملواقف

ال كـبرية يف  أن التباينات القانونية والواقعية بني خمتلف الكانتونـات واملنـاطق ال تـز      بيد   - ٧٣
 الدستور االحتادي واالتفاقيات الدوليـة      محكاأ، ذلك أن    اجملاالت املتصلة بصالحية الكانتونات   

الــيت أبرمتــها سويــسرا ترســم حــدودا ال حيــق للــسلطات الكانتونيــة والكوميونيــة جتاوزهــا رغــم 
، وحظــر لمحكمــة االحتاديــة، فــإن املــساواة أمــام القــانونلجتــهاد اومبوجــب . اســتقالهلا الــذايت

) ٨ مـن املـادة      ٣ الفقـرة    اجلملـة األوىل مـن    ( الرجـال والنـساء      التمييز، واملساواة يف احلقوق بني    
ــساوي القيمــة     واحلــق يف  ــساوي عــن العمــل املت ــن  (األجــر املت ــة م ــة الثالث ــرة اجلمل ــن ٣ الفق  م

تــشكل جــزءا مــن احلقــوق الدســتورية القابلــة للتطبيــق بــصورة مباشــرة، والــيت ميكــن ) ٨ املــادة
لألفراد االحتجاج هبا بصورة فورية أمام السلطات واحملاكم احمللية أو االحتادية ويف اإلجـراءات              

وبــذلك تــضطلع ). ا ومــا بعــده٣٠الفقــرة نظــر التقريــر األول والثــاين  ا(اإلداريــة أو القــضائية 
ــة    ــة هام ــة توحيدي ــة بوظيف ــة االحتادي ــة إال يف    . احملكم ــستطيع ممارســة هــذه الوظيف ــها ال ت ولكن

 . بصددهاأحكام فعلية حلاالت اليت ُيطلب إليها إصدارا
الـيت تتنـاول    الـدعاوى   يف  وحبرية مطلقة   ومع أن احملكمة االحتادية تنظر من حيث املبدأ          - ٧٤

، فإهنـا   )علـى األقـل مـن وجهـة النظـر القانونيـة           (عدم املساواة يف املعاملـة بـني الرجـال والنـساء            
نـسبيا لـسلطات الكانتونـات يف جمـال اتـساق قـرارات             تترك يف اجتـهادها هـامش منـاورة كـبري           

، فـإن الكانتونـات تتمتـع دائمـا حبريـة واسـعة يف              ومـن مث  . )٢٧(املساواة بـني اجلنـسني والدسـتور      
جماالت التدريب والتعليم والصحة ومكافحة العنـف، الـيت تعتـرب مـن وجهـة نظـر املـساواة بـني                

إلقرار بأن االجتهاد قد مسح يف جمال املـساواة         وجيدر ا . الرجال والنساء جماالت بالغة احلساسية    
، بتحقيق نوع من التوحيد يف جماالت خمتلفـة تـدخل يف            ١٩٨١وحظر التمييز، اعتباراً من عام      

ونــذكر علــى ســبيل املثــال اإلعانــات األســرية وإعانــات األطفــال،        . اختــصاص الكانتونــات 
كانتونــات والبلــديات، باإلضــافة والتكليــف الــضرييب للــزوجني أو أجــور العــاملني يف إدارات ال

 . احلقوق السياسيةإىل
ويف بعــض اجملــاالت األخــرى البالغــة األمهيــة كحقــوق األشــخاص واألســرة، وحقــوق  - ٧٥

ــة     ــات االجتماعي ــدريب املهــين، والتأمين ــأمني ضــد املــرض  العمــل، والت ــصاص  والت ــود االخت  يع

__________ 
اعتـرب  حيـث   ذا الرأي يف الفقـه      نتقد ه ا.،١٩٣جج  / ج ٢. ، ج ١٩٣ ثالثاً   ١٢٣ احملكمة االحتادية    حكمانظر   )٢٧( 

 Margrit Bigler-Eggenberger Et si laنظـر أيـضا   اغري مفهوم متاما ناحية املساواة بالشكل الذي سـبق تثبيتـه؛   

Justice ôtait son bandeau? ،)     اجتـهاد احملكمـة االحتاديـة حـول     )ماذا لو رفعـت العدالـة العـصابة عـن عينيهـا؟ 
 ).Helbing&Lichtenhahn( وما بعدها ٥٨، صفحة ٢٠٠٣بازل، املساواة بني النساء والرجال،
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ت، أن يكـون التبـاين أقـل بكـثري     ومن املنطقي يف هذه اجملـاال . التشريعي بشكل أساسي لالحتاد   
تعمـل  وفـضال عـن ذلـك،       . بني الكانتونات يف تطبيق املساواة يف احلقوق بـني الرجـال والنـساء            

يف جمال املساواة لتحقيق املواءمة وتنـسيق العمـل مـع األجهـزة             جاهدة  حتاد املتخصصة   دوائر اال 
 .املتخصصة يف الكانتونات وفيما بينها

 
 ز يف اإلجراءات القضائيةر التمييتطبيق حظ - ٢ 

 
 : املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢١التوصية رقم 

ــ  ــأن ت يتوص ــصوص عليهــا يف      كفــل اللجنــة ب ــي للحقــوق املن ــسرا التطبيــق الفعل  سوي
احلقـوق املنـصوص عليهـا       انتـهاك    مناسبة أمام احملاكم عند   سبل انتصاف   للنساء  تتيح  االتفاقية و 

 اتاهليئـ إىل  كما توصي أيـضا بالقيـام حبمـالت توعيـة مبـضمون االتفاقيـة موجهـة                 . تفاقيةيف اال 
 الدولــة الطــرف اإلبــالغ عــن التقــدم احملــرز هبــذا الــصدد يف  إىلوتطلــب . القــضائية والربملــانيني

 .تقريرها الدوري املقبل وحتديد ما إذا كان قد مت االحتجاج باالتفاقية أمام احملاكم الوطنية
  

 االتفاقيـة سـوى     إىلاليـوم صـراحة     حـىت    تستند احملكمة االحتادية     ملوفقا ملا هو معلوم،      - ٧٦
وذلـك  املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني أو التمييـز بـني الرجـال والنـساء               أحكامها  مرة واحدة يف    

 ). أدنـاه  ١٣٩الفقـرة   نظـر   ا ()٢٨(جيابيـة يف سويـسرا    إلمبدأ اإلجراءات ا  عندما تعلق األمر بإقرار     
 إىلاملقدمـة يف موضـوع املـساواة، تـستند احملكمـة االحتاديـة بالدرجـة األوىل             ففي نطاق احلجج  

 ٣الفقـرة   (اة بـني الرجـال والنـساء        ملـساواة القانونيـة واملـساو     ذات الـصلة با   األحكام الدستورية   
 الدوليـة تـستند فيهـا إىل االتفاقيـات        ، خالفـا جملـاالت تطبيـق أخـرى          ) مـن الدسـتور    ٨ املادة   من

ويبـدو أن هـذا التبـاين       . حملكمـة ألحكـام ا  واألوروبية حلقوق اإلنسان بصورة منتظمـة كأسـاس         
 واقــع أن احملــاكم ال تعتــرف، إال بقــدر حمــدود للغايــة، بإمكانيــة التطبيــق املباشــر         إىليرجــع 

 التفـسريات الـواردة يف رسـالة جملـس االحتـاد      إىلرجـع  ي هلالتفاقية يف القـضايا الفرديـة، كمـا أنـ     
وبالفعل يبـدو أنـه، حـىت األطـراف يف الـدعاوى القـضائية              . إبرام االتفاقية املتعلقة ب  ١٩٩٥ لعام

 . االتفاقية يف حججهم على اإلطالقإىليستندون  على مستوى الكانتونات أو االحتاد، ال
ــة وكــذلك     و - ٧٧ ــة والوطني قــد اختــذ االحتــاد إجــراءات خمتلفــة إلعــالم الــسلطات الكانتوني

 .)٢٤املادة ها أدناه يف إطار  وما بعد٤٣٩الفقرة نظر ا(اقية ومغزاها االتفاجلمهور مبضمون 

__________ 
 ب ٤ .، ج١٢١ أوالً ١٢٥ احملكمة االحتادية حكم )٢٨( 
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 إىلخالل السنوات األخـرية،      نساءالرجال و المن  مقدمي الدعاوى   استند العديد من    و - ٧٨
حـول املـساواة بـني اجلنـسني أمـام احملـاكم يف             حتظر التمييز إلقامة دعـاوى      املادة الدستورية اليت    

، والطــالق، واملالحقــة اجلزائيــة بــسبب يف االســمخاصــة يف إطــار احلــق (وعــا أكثــر اجملــاالت تن
وبـالرغم مـن عـدم تـوفر أرقـام          ). التحرش اجلنسي، والتأمينات االجتماعية، واخلدمة العسكرية     

 وسـيلة الـدعوى القـضائية أقـل مـن           إىلحمددة، من املفترض أن تلجأ النساء يف سويـسرا أيـضا،            
 إىلقـد اسـتندوا     املـستغرب هـو أن رجـال كثـر          واألمـر   . )٢٩(تلفةالرجال وتستخدمها بطريقة خم   

زالـوا   ومـا )  مـن الدسـتور    ٨ املـادة     مـن  ٣اجلملـة األوىل مـن الفقـرة        (ساواة يف احلقـوق     مبدأ املـ  
املتعلقــة بــاإلجراءات واألخــرية للمحكمــة االحتاديــة حكــام ذلــك األتــدل علــى  كمــا ،يفعلــون

فتـستند إليـه     املساواة، الذي مينع أي متييـز يف احليـاة املهنيـة،             قانونأما  . جيابية يف جمال التعليم   إلا
ــساء يف  ــة مــن احلــاالت  ٩٥الن ــسبة ( يف املائ ــساواة ا إىلبالن ــانون امل ــيم ق ــرةنظــر  تقي  ٢٨٦ الفق

بالتراضـي،  زوجني  وقـد أفـسح قـانون الطـالق اجلديـد جمـال الطـالق أمـام الـ                 ).  أدناه ابعده وما
كانـت  ، ٢٠٠٦ويف عـام  . اوى الطـالق الـيت قدمتـها النـساء        األمر الذي تسبب بزيادة عدد دع     

نظـر  ا(زوجني  بنـاء علـى طلـب مـشترك مـن قبـل الـ             أحكام طـالق تـصدر       ١٠ من أصل كل     ٩
 ). أدناها وما بعده٤٢٩الفقرة 
 إىلأهــداف قــانون مــساعدة ضــحايا أعمــال العنــف تــسهيل وصــول هــؤالء  ومــن بــني  - ٧٩

ويتــبني مــن إحــصاءات الــشرطة  . جــراءاته اإل هــذيفمــوقفهم  القــضائية وحتــسني اإلجــراءات
 مــن ضــحايا االعتــداءات علــى يف املائــة ٨٤حــول موضــوع اإلجــرام، أن املــرأة شــكلت نــسبة 

وقــد تأكــدت هــذه األرقــام    . ٢٠٠٦الــسالمة اجلنــسية الــيت ســجلتها أجهــزة الــشرطة عــام       
مـال العنـف عـام      االستـشارات املقدمـة يف جمـال مـساعدة ضـحايا أع           املستندة إىل   باإلحصاءات  

 مـــن يف املائـــة ٨٦، الـــيت تـــبني أن ضـــحايا أعمـــال العنـــف كـــانوا مـــن النـــساء بنـــسبة ٢٠٠٦
رجـاالً بنـسبة   مرتكبـو العنـف    االستشارات املقدمة يف قضايا املـساس بالـسالمة اجلنـسية وكـان             

د القــضايا اعــدأ بــصورة مــستمرة ت، ارتفعــ٢٠٠١ومنــذ عــام . )٣٠( مــن احلــاالتيف املائــة ٩١
عدد اإلدانـات علـى      ظلارنة  وباملق.  من قبل الشرطة واملتعلقة بانتهاك السالمة اجلنسية       املسجلة

ــئيال   ــن ذلـــك ضـ ــام . العكـــس مـ ــارت ، ٢٠٠٦ويف عـ ــام  أشـ ــصاءات األحكـ ــة إىل إحـ اجلنائيـ
مــن أصــل ) مجيــع احلــاالت مــن يف املائــة ١٠٠اقترفهــا ذكــور (إدانــة بــسبب االغتــصاب  ١١٧
لرغم مــن تزايــد عــدد حــاالت اإلبــالغ يف الــسنوات  وبــا.  قــضية مــسجلة لــدى الــشرطة ٦٣٩

__________ 
 )٢٩( Regula Kagi-Diener, Frauen in rechtlichen Verfahren? Proxesse unter der Lupe, AJP/PJA 12/2002, p. 

1387ss. Monika Binkert/Kurt Wyss, Die Gleichstellung von Frau und Mann im 

Ehescheidungsverfahren, Basel 1997. 
 )٣٠( http://wwwbfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/01/key/ueberblick/01/html. 
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أن إىل هـذا التطـور علـى األقـل جزئيـا           يرجع  و. )٣١( ثابتا نسبيا  اإلداناتاألخرية، فقد ظل عدد     
، ال  اجلنائيـة اخلطـرة   ويف حالة اجلـرائم     . تسجل إال اعتبارا من تاريخ نفاذها      الاجلنائية  األحكام  

ولـيس معلومـاً ألي مـدى ميكـن     . اليت يصدر فيها احلكميكون هذا األمر ممكنا قبل هناية السنة     
 إىلتفــسري هــذا االخنفــاض بالــصعوبة الــيت تواجههــا بعــض النــساء ضــحايا العنــف يف الوصــول   

 .اإلجراءات القضائية
 

 التجسيد املؤسسي للمساواة لدى السلطات االحتادية والكانتونية - ٣ 
 

 : يع أشكال التمييز ضد املرأة املقدمة من جلنة القضاء على مج٢٧التوصية رقم 
املـساواة بـني اجلنـسني بتـوفري        لـصاحل   العاملـة   الكيانـات   توصي اللجنـة سويـسرا بتعزيـز         

كما توصيها أيضا بتعزيز التنـسيق بـني      . املوارد البشرية واملالية املناسبة هلا على مجيع املستويات       
لــضمان أخــذ التمــايز بــني نــسني املرأة واملــساواة بــني اجلاملعنيــة بالنــهوض بــخمتلــف املؤســسات 

 .يف االعتبار يف مجيع اجملاالت وعلى كافة املستوياتاجلنسني 
  

شخـصا   ١٢( شخـصاً    ١٧جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة           يعمل يف    - ٨٠
 ماليـني فرنـك سويـسري       ٧تبلـغ حـوايل     ) خمفـضة ( ميزانيـة    ٢٠٠٦وكانت تـدير عـام      ) متفرغا

ــا ( ــا يف ذلـــك الوسـ ــوعة مبـ ــتئل املوضـ ــرأة،   حتـ ــشؤون املـ ــة لـ ــة االحتاديـ ــصرف اللجنـ ــر ا تـ نظـ
ملـساواة،  للنـهوض با   فرنك سويسري من أصل هـذا املبلـغ          يني مال ٤,٣وخصص  ). ٨١ الفقرة

املواضـيع العديـدة املعاجلـة يف هـذا اجملـال، املـساواة يف       مـن  و. مقـرر يف قـانون املـساواة      كما هو 
هنية واحليـاة األسـرية، واختيـار املهنـة، والتحـرش اجلنـسي،             مكان العمل، والتوفيق بني احلياة امل     

 املهـام الرئيـسية للجنـة القـضاء    مـن  و. )٣٢(واإلبداع املهين، فـضال عـن أنـشطة اإلعـالم والتوعيـة         
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة التدخل يف العملية التشريعية لالحتاد بغرض توجيـه االنتبـاه                

ــة   إىل ــز حمتمل ــدمي مقترحــات خاصــة   وجــود حــاالت متيي ــارزة يف   . وتق ــني املواضــيع الب ــن ب وم
صفقات  األجور يف نطـاق الـ      يفالسنوات األربع األخرية، تقييم قانون املساواة ومراقبة املساواة         

وتــشجيع دائــرة مكافحــة  ) ا ومــا بعــده٣٣٨ا والفقــرة  ومــا بعــده٢٨٦الفقــرة نظــر ا(لعامــة ا
عنـف املـرتيل وكـذلك التنـسيق بـني خمتلـف            العنف على القيام بدراسات حـول نطـاق ظـاهرة ال          

 .املعنيني يف هذا اجملال على الصعيد الوطين

__________ 
 )٣١( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/03/key/straftaten/haeufigste_delikte.html. 
 )٣٢( http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00194/00204/index.html?lang=fr. 
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 الـيت   “شـؤون املـرأة   ” مـرتني يف الـسنة جملـة         )٣٣(وتصدر اللجنة االحتادية لشؤون املـرأة      - ٨١
تتناول مواضيع الساعة من زوايا خمتلفة وتقدم بذلك إسهاما قيما يف حتليل هذه القـضايا، كمـا            

ــساهم يف  ــور و ت ــالم اجلمه ــة حــوايل    و. )٣٤(احلــواريف إع ــدى اللجن ــان ل ــك  ١٨٠ك ــف فرن  أل
ميزانيتـها  وتـدخل   . ولدى سكرتاريتها وظيفة ونـصف    . ولتمويل عملها  ٢٠٠٧سويسري عام   

 .حتت ميزانية جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ــوم     - ٨٢ ــة الي ــدى بعــض وحــدات اإلدارة االحتادي ــأو متخصــصون ول متخصــصة يف ر دوائ

للـشؤون  منـدوبات مـساواة لـدى الـوزارة االحتاديـة           وهنـاك   . شؤون املساواة بني الرجل واملرأة    
ومكتـب املـوظفني    ) األمانة العامة، شعبة السالمة البـشرية، مديريـة التنميـة والتعـاون           (ية  اخلارج

بيئــة، والنقــل، ، واألمانــات العامــة لــإلدارات االحتاديــة لل)حتــت عنــوان إدارة التنــوع(االحتــادي 
والطاقة، واالتصاالت، واإلدارة االحتادية لالقتصاد الوطين، واإلدارة االحتادية للـدفاع، ومحايـة            

وقـد أعيـد مـؤخرا تـصنيف أو         . السكان، والرياضـة، وكـذلك لـدى خمتلـف املكاتـب االحتاديـة            
لـإلدارة  الـيت كانـت موجـودة لـدى األمانـة العامـة             مثـل الوظيفـة     (إلغاء عدد من هذه الوظائف      

 ٨٥الفقـرة   نظـر   ا(وفيما عدا بعض االستثناءات     . يةإثر خفض امليزان  ) االحتادية للعدل والشرطة  
إلدارة التابعــة لــ، فــإن هــذه اخلــدمات املتخصــصة )تعمــيم املنظــور اجلنــساين أدنــاه، اومــا بعــده
 تــشجيع املــساواة يف الفــرص بــني الرجــال والنــساء يف مــا يتعلــق  تعمــل أساســا علــى  االحتاديــة 

لتحقيـق املـساواة   املقترحـة   من أجل تشجيع التبادل بني خمتلف الوظائف        مت  و. بشؤون املوظفني 
ومـــن املرتقـــب تكـــرار أيـــام . ٢٠٠٧  و٢٠٠٦يف عـــامي للتواصـــل يف الفـــرص، تنظـــيم يـــوم 

 .هذه على فترات منتظمةالتواصل 
لـــيت أُرغمـــت قيـــود اال أن )٣٥(وتبـــّين دراســـة أعـــدهتا اللجنـــة االحتاديـــة لـــشؤون املـــرأة - ٨٣

الـدوائر املعنيـة باملـساواة    ان هلـا انعكاسـات علـى        فرضها علـى امليزانيـة كـ      السلطات العامة على    
وخـالل الـسنوات األخـرية، واجـه        . الكوميونـات  وأحتاد أو الكانتونـات     سواء على مستوى اال   

لـى  ع واقتطاعاً يف امليزانيـة أرغمهـا علـى خفـض عـدد العـاملني لـديها أ                الدوائر  العديد من هذه    
الـدوائر  وبالتـايل فـإن عـدد      . مثـل هـذا اخلفـض     على مواجهـة تـدخالت سياسـية اقتـضت          األقل  

وتعـرض أيـضا    . املتخصصة على صعيد الكانتونات، واملوارد املتاحـة هلـا، يتجـه حنـو االخنفـاض              
__________ 

 )٣٣( Commission fédérale pour les questions féminines, http://www.frauenkommission.ch/home_f.htm. 
ــة       )٣٤(  ــسنوات األخــرية باملواضــيع التالي ــشكل خــاص خــالل ال ــة ب ــال، : اهتمــت اللجن  واملهــن يف حــضانة األطف

ــائل اإلعـــالم والـــسياسة،     جمـــاالت ــة، والنـــساء يف جمتمـــع املعلومـــات، ووسـ الـــصحة واملـــساعدة االجتماعيـ
واإلجراءات املؤسسية املتعلقة باملساواة، والفقر، واالتصاالت يف زمـن احلمـالت االنتخابيـة، والعنـف املـرتيل                 

 .cf. http://www.frauenkommission.chواهلجرة؛ 
 .٥٢ صفحة ٢/٢٠٠٣العدد “ شؤون املرأة” االحتادية لقضايا املرأة، جملة اللجنة )٣٥( 
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 عــدد القتطــاع يف امليزانيــة وكــذلك خلفــضاملكتــب االحتــادي للمــساواة بــني النــساء والرجــال 
بعــض قــدم وفــضالً عــن ذلــك،  . ألمــر الــذي حــّد مــن نــشاطاته بــصورة ملموســة  املــوظفني، ا
مـد اجمللـس    وقـد اعت  . كتب يف إدماج املهاجرات   عمل امل مذكرة بطلب احلد من جمال      الربملانيني  

. ٢٠٠٧ديـــسمرب / هنائيـــاً يف كـــانون األولتُرفـــضمث  ٢٠٠٧مـــارس /يف آذاراملـــذكرة األول 
ــا عــام املــساواة يف كــادائــرة شــؤون وأُلغيــت  ــا هب واســتعيض عنــها ٢٠٠٥نتون أرغوفي يئــة علي

ملــساواة يف دائــرة شــؤون اوُوّســع نطــاق اختــصاص  . مهمتــها التركيــز علــى الــشؤون األســرية 
وألغيـت يف كـانتون غريـسون       . كانتون فاليه ليشمل الـشؤون األسـرية دون زيـادٍة يف مواردهـا            

يفتـرض أن    الريف،   - ويف كانتون بال     .اللجنة الكانتونية لشؤون املساواة بني الرجال والنساء      
شـؤون  حتاد الوسط الدميقراطي تطالب بإلغاء مكتـب        رأيه يف مبادرة مقدمة من ا     الشعب  يبدي  
. معنيـة بـشؤون اجملتمـع     يف دائـرة    املـساواة   شـؤون   ويف كانتون لوسرين، أدِمج مكتب      . املساواة

شـؤون  إلغـاء مكتـب   الـب ب يط اقتراحـاً    ٢٠٠٦ويف كانتون زيورخ رفض الربملان صـراحةً عـام          
يف ختفـيض   على سـبيل األولويـة إجـراء        ويف هذه السنة بالذات، قرر كانتون نوشاتيل        . املساواة

سياســة الكــانتون املتعلقــة باملــساواة علــى وتركيــز ملــوارد املخصــصة لنــشاطات خــارج اإلدارة ا
أساسـا  ضيع الـيت هتـتم هبـا        ومن بني املوا  . فيهواملساواة بني العاملني    تدابري لصاحل األسر املعيشية     

املساواة بـني النـساء والرجـال يف الكانتونـات والكوميونـات، شـؤون التـدريب                شؤون  مكاتب  
واحلياة املهنية، وسوق العمل، والتوفيق بـني احليـاة األسـرية واحليـاة             ) باألخص التدريب املهين  (

 .لرجال، والعنف املوجه ضد النساء وإدماج املهاجراتوااملهنية للنساء 
املـساواة علـى مـستوى      بالنـهوض ب  واملكاتب الرمسيـة املكلفـة      الدوائر  وقد جرى جتميع     - ٨٤
ويتــألف هــذا . املــساواةشــؤون حتــاد والكانتونــات واملــدن يف املــؤمتر السويــسري ملنــدوبات   الا

 عضواً، وهو يـساند، وينـسق، وخيطـط، وينفـذ النـشاطات علـى املـستوى                 ٢٤املؤمتر حالياً من    
وينعقد املؤمتر مـرتني يف الـسنة ملناقـشة الـشؤون الراهنـة، وتنفيـذ املـشاريع                 . قليميالوطين أو اإل  

 توعيـة   إىل، يهـدف    +١٦طلـق عليـه     أمبـشروعٍ   اضـطلع   وقـد   . )٣٦(وتبادل املعلومـات واخلـربات    
إمكانيــة اخليـار املهـين املوجــه ضـد النمــاذج    بالفتيـات والفتيـان وأهلــهم، وكـذلك املؤسـسات،     

فـضالً  و .)٣٧(يومٍ وطينٍ للفتيات، ينظم سنوياً، جناحـاً واضـحاً        حتديد   وسجل   .النمطية اجلنسانية 
عن ذلك، نشر املؤمتر يف السنوات األخرية دراساٍت وحتليالٍت عديـدة خمصـصة لـشؤون راهنـة               

 ). سيما يف جماالت التدريب املهين والتعليم، والطالق والعنف املوجه ضد املرأة ال(
 

__________ 
 )٣٦( http://www.equality.ch. 
 )٣٧( http://www.journee-des-filles.ch. 
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 هين وامليزنة املراعية لاجلنساتعميم املنظور  - ٤ 
األمــم متابعــة مــؤمتر ”مــل املــشترك بــني اإلدارات افريــق العال إىلحتــاد طلــب جملــس اال - ٨٥

اإلدارة االحتاديـة،  ودارات اإليضم ممـثلني عـن مجيـع     ، الذي   “املتحدة العاملي الرابع املعين باملرأة    
وبغيــة . دوائـر اإلدارة االحتاديـة  واقتـراح سـبل لزيـادة املعـارف احملـددة يف جمـال املـساواة جبميـع         

، )تعميم املنظور اجلنـساين   (توعية العاملني يف اإلدارة االحتادية بالنهج املتكامل يف جمال املساواة           
ــة   ــيالً   . رو ببيانــات األجــ اقهــأرف )٣٨(وضــع الفريــق العامــل مطوي موجهــا كمــا أصــدر أيــضاً دل

ملبدأ املـساواة بـني الرجـال    هجية مراعاة من حول أفضل  يتضمن توجيهات  )٣٩(ملسؤويل املشاريع 
ويتـضمن هـذا الـدليل نـصائح عمليـة، فـضالً عـن             . والنساء لدى إعداد وتنفيذ وتقييم املـشاريع      

 . مصادر معلومات أخرىإىلعديدة إحاالت 
ســهولة تعمــيم املنظــور اجلنــساين عمليــا وقــد أمكــن عــن طريــق مــشاريع رائــدة إثبــات  - ٨٦

يف جماالت حمـددة    اليت ُحققت   وأثبتت التجارب األوىل    . طوةوكذلك الفائدة امللموسة هلذه اخل    
ــشجيع علــى إجيــاد أمــاكن   (خمتلفــة  ــتعلُّاالت ــدريب والبحــث، األمــن   ل ــشبيبة والرياضــة، الت م، ال
ــوزارة االحتاديــة /اإلنــساين تطلــب معرفــةً ياملتكامــل للمــساواة النــهج أن ) خلارجيــةللــشؤون اال

باملتخصــصني  ولــسد هــذه الثغـرة، مت إعــداد قائمــٍة  .ملعنيــةالـدوائر ا حمـددة ال تتــوفر دائمــاً لــدى  
 .)٤٠( تصرف اإلدارة االحتاديةحتتالقادرين على وضع معارفهم 

وال توجــد لــدى اإلدارة االحتاديــة اســتراتيجية شــاملة أو موقــف متجــانس فيمــا يتعلــق   - ٨٧
بـصفٍة خاصـة    و. ومع ذلك، قامـت مكاتـب خمتلفـة بـبعض املبـادرات           . اجلنساينبتعميم املنظور   

متكامــل هنــج أنــشأ املكتــب االحتــادي لتنميــة الكانتونــات مركــزاً للكفــاءات مــن أجــل وضــع    
ومبا أن اجلوانب املتـصلة بنـوع اجلـنس          .والتنمية على صعيد الكانتونات   اإلصالح  للمساواة يف   
، فقد أخذها املكتب يف االعتبار يف جماالت حمـددة خمتلفـة            تشمل مجيع القطاعات  تشكل مهمة   

ــار للــرأي ونظــم اســتطالعاً  ) التقــدمســيما مجــع معلومــات عــن   ال( عــارف ومــستوى  املالختب
األراضــي والتنميــة املــستدامة   واستــصالح تــدريب املــسؤولني الرئيــسيني عــن ختطــيط النقــل      

ويف املكتـب االحتـادي للـصحة العامـة تـشكل الـشؤون اجلنـسانية                )٤١(نـوع اجلـنس   يتعلـق ب   فيما
وقــد أصــبح قطــاع الــصحة  . ٢٠٠١يؤخــذ يف االعتبــار منــذ عــام  وموضــوعياً أساســيا عنــصراً 

__________ 
 )٣٨( http://www.ebg.admin.ch/themen/00141/index.html?lang=fr. 
 )٣٩( http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00199/index.html?lang=fr. 
نظــــــــــر املزيــــــــــد مــــــــــن التفاصــــــــــيل حــــــــــول املــــــــــشاريع الرائــــــــــدة والتجــــــــــارب احملققــــــــــة         )٤٠( 

http://www.ebg.admin.ch/themen/00142/index.html?lang=fr. 
 )٤١( http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00023/index.html?lang=de. 
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نظـر أيـضاً    ا(اجلنساين  تعميم املنظور    مبدأ   إىلبقضايا نوع اجلنس باالستناد     اآلن  اجلنسانية يهتم   
 اختـذت أيـضاً إجـراءات     يةالقتـصاد لـشؤون ا  ويف أمانـة الدولـة ل     ).  أدناه ابعده  وما ٣٥٤الفقرة  

ومـن  .  حنـوٍ أفـضل يف نطـاق التعـاون االقتـصادي والتنميـة             أولية تكفل تناول نوع اجلـنس علـى       
لتعمــيم تــسمح بتحديــد كمــي معياريــة جهتــها، وضــعت إدارة التنميــة والتعــاون قائمــة مراقبــٍة  

وهــي تقــوم بــشكلٍ مــوازٍ بتحليــل . اجلنــساين يف الوثــائق املتعلقــة باملــشاريع الــيت متوهلــا املنظــور 
ويف جماالت تـشجيع الـسالم، والـسياسة        .  العاملني إجراءات تشجيع املساواة يف قطاع    تكاليف  

أوكل إليهـا تعزيـز     وظيفة عليا   أنشئت  اخلارجية حلقوق اإلنسان، والسياسة اإلنسانية واهلجرة،       
نـشطة الـسياسة اخلارجيـة يف اجملـاالت         إىل دفع أ  كفاءة يف جمال نوع اجلنس والسعي       اكتساب ال 
. هـذه املـسألة أساسـاً هلـذه األنـشطة         علـى جعـل     سألة نـوع اجلـنس أو       إىل االهتمام مبـ   املذكورة  

اجلنـساين مت اعتمادهـا   تعمـيم املنظـور   حالياً على وضع خطة عمل يف جمـال  الدائرة وتعمل هذه  
 .٢٠٠٦عام 
ــضاً       - ٨٨ ــات أي ــات والكوميون ــسنوات األخــرية، قامــت بعــض الكانتون ــرين، (وخــالل ال ب
بالنـهج املتكامـل   رب أوىل فيمـا يتعلـق   بتجـا )  الريف، غريـسون، لوسـرين   -املدينة، بال    - بال

وتنـاول كـانتون سـان غـال املوضـوع يف نطـاق         . راقبة املساواة يف خمتلف اجملـاالت     مبللمساواة و 
. ، ومنطقـة فـورارلربغ  ليختنـشتاين ، بالتعاون مـع  “الندر جندر ”مشروعٍ جنساين عرب احلدود     

مـشاريع  إداراهتـا وبـدأت     مجيـع   اجلنـساين يف    املنظـور   مدينـة زيـورخ     عممـت   ،  ٢٠٠٢ويف عام   
. رائدة يف جماالت سياسة العاملني، ومكافحة التبعية، وسوق العمل التكميلي، وحتليـل امليزانيـة             

تعمـل أساسـا     الريف وكانتون غريسون آلياٍت ملراقبة املساواة،        -ومن جهته أنشأ كانتون بال      
ــيم يف ــال   .  جمــال التعل ــانتون ب ــاٍت لتق -ووضــعت إدارة ك ــة توجيه ــيم  املدين ــائج ي ــد النت وحتدي

إىل إدراج مفهـوم اإلدارة     يف إطـار مـشروعٍ يهـدف        وذلـك   اجلنـساين   تعمـيم املنظـور     مؤشرات  
 .الربملاناعتراض ذلك مل يتحقق يف النهاية بسبب إال أن يف الكانتون، العامة اجلديدة 

ل وتــدخل مــسائل االســتقطاعات مــن املــوارد العامــة وتوزيعهــا يف إطــار النــهج املتكامــ - ٨٩
ــشية      ــر املعيـ ــا يف األسـ ــار إطالقـ ــد يف االعتبـ ــذا اجلانـــب بعـ ــذ هـ ــساواة، حـــىت وإن مل يؤخـ للمـ

وتنطــوي املناقــشات الــسياسية حــول فــرض ضــرائب . السويــسرية القائمــة علــى االرتبــاط احلــر
فردية على الـزوجني وفـرض ضـرائب عادلـة علـى األسـر املعيـشية، والـيت جتـري علـى مـستوى                        

ى جوانب هامة تراعـي الفـوارق بـني اجلنـسني وتوجـه املكاتـب املعنيـة        االحتاد والكانتونات، عل  
ويتنـاول انتقادهـا بـشكل أساسـي        . باملساواة واملنظمات النسائية االنتبـاه إليهـا بـصورة منتظمـة          

فــرض ضــرائب مــشتركة علــى الــزوجني وهــو ال يــزال معتمــدا يف سويــسرا، وعــدم     : نقطــتني
ى الــدخل بالنفقــات الــيت ُتــدفع حلــضانة األطفــال  االهتمــام الكــايف عنــد احتــساب الــضريبة علــ 

فتكاليف حضانة األطفـال خـارج األسـرة مل تؤخـذ يف االعتبـار بـشكل مباشـر                 . خارج األسرة 
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 واملعـين بالـضريبة االحتاديـة       ١٩٩٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤يف القانون االحتادي الصادر يف      
ديـسمرب  / كـانون األول ١٤لـصادر يف  اج مـن القـانون االحتـادي       ٧٢ومبقتضى املـادة    . املباشرة
لكانتونــات ميكــن للكانتونــات والكوميونــات،  بــشأن مواءمــة الــضرائب املباشــرة ل )٤٢(١٩٩٠

هـذه املـادة إجـراء      وتعـد   . ضانة األطفـال خـارج األسـرة      إجراء خصم ضرييب مقابـل نفقـات حـ        
ت حــضانة بإبــداء أقــصى قـدر مــن املرونـة فيمــا يتعلــق خبـصم نفقــا   للكانتونـات  وتــسمح مؤقتـاً  

األطفال من الـضريبة حلـني دخـول اإلصـالح املتعلـق بفـرض الـضرائب علـى الـزوجني واألسـر                      
مـايو  / أيـار  ١٦ومبا أن مشروع التعديل األخـري قـد رفـض يف االقتـراع الـشعيب يف                 . حيز التنفيذ 

نفقــات حــضانة األطفــال ينبغــي أن تــسوى هنائيــا يف إطــار قــانون   خــص ، فــإن مــسألة ٢٠٠٤
املعـين بفـرض   ب املباشرة بني الكانتونات والكوميونات، بانتظار اإلصالح املقبل     مواءمة الضرائ 

وفيما عدا كانتونات غالريس، ونوشاتيل، وشويز، وتيـسان،        . ألزواج واألسر الضرائب على ا  
علـى خـصم مبلـغ حمـدود يف إطـار بنـد نفقـات               يع الكانتونات يف تـشريعاهتا الـضريبية        نصت مج 

 هذا اخلصم إال إذا كانت احلـضانة بواسـطة الغـري ومدفوعـة األجـر                وال يطبق . حضانة األطفال 
ومــن املقــرر أن تكــون أعلــى نــسب خــصم يف . ومــع وجــود أدلــة تثبــت تــسديد هــذه النفقــات

ــد   ــات نيدوال ــسري ١٠(كانتون ــك سوي ــسري ٩(، وشــفهاوز ) آالف فرن ــك سوي )  آالف فرن
وكـذلك  ) سويـسري  آالف فرنـك  ٦(وأرغـويف   وزيـورخ )  آالف فرنك سويسري٨(وأوري  

اخلارجيــة  - وتــشكل أبــرتل رود).  فرنكــا سويــسريا٥ ٥٠٠( الريــف - املدينــة وبــال -بــال 
كامـل نفقـات احلـضانة دون    حيـث تـنص علـى خـصم       وأوبوالد استثناء عن بقيـة الكانتونـات،        

 .وضع حد أقصى هلا
 فـرض ضـرائب مـشتركة علـى الـزوجني كمـا هـي احلـال               ومن املنظور اجلنـساين، فـإن        - ٩٠

تـصاحب  فالـضريبة التـصاعدية الـيت       : نظـرا ألثـاره الـسلبية علـى االقتـصاد         اآلن ليس حال جيدا     
، سـواء كـان   مـدر للـدخلٍ  ارتفاع الدخل تثين العديد من النساء املتزوجات عن ممارسـة نـشاط        

وعلى العكس من ذلك فإهنا تشجع على العمل السري، مـع           . جلزء من الوقت أو لوقت كامل     
وكـل ختفـيض    . رة اليت ميكن أن تترتـب علـى الـضمان االجتمـاعي للمعنـيني             كل العواقب الضا  

ل بـني األجـرين أو مـنح ختفـيض          سواء كـان ذلـك عـن طريـق الفـص          (للعبء الضرييب للزوجني    
ويكـون احلـال    . من شأنه أن يزيد من نسبة النشاط املهين للنساء املتزوجات         ) ألجر الثاين على ا 

ألن ذلـك مـن شـأنه أن يـسمح بتخفـيض      الـضريبة الفرديـة   العمـل بنظـام   كذلك أيضا إذا ما مت      
وبذلك يـصبح النـشاط اجملـزي أكثـر جاذبيـة باملقارنـة مـع األنـشطة                 . لى األجر الثاين  الضريبة ع 

 إىلومـع ذلـك، يتوقـف األثـر املترتـب عـن ذلـك               . أو األنـشطة الترفيهيـة    املعيشية  داخل األسرة   

__________ 
 .١٤، ٦٤٢اجملموعة اإلحصائية  )٤٢( 
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وقـد كانـت مقترحـات اإلصـالح املقدمـة          . ذةحد كبري على طبيعة اإلجـراءات امللموسـة املتخـ         
الـزوجني واألسـر موضـع جـدل ألهنـا      بفرض ضرائب علـى  خالل السنوات األخرية فيما يتعلق     

 أن ةاملــشتركالــضريبة فــي الوقــت الــذي يعتــرب فيــه املــدافعون عــن  ف: متباينــةتعــرب عــن مفــاهيم 
علـى االسـتقالل    رديـة   الـضريبة الف  الزوجني يـشكالن وحـدة اقتـصادية متكاملـة، يـشدد أنـصار              

يف الربملـان نظـم   وضـع حـد لألزمـة الـيت تعتـرض هـذه املـسألة             وهبـدف   . االقتصادي للـشريكني  
. هبــدف اختيــار نظــام ضــرييب لــألزواجاســتفتاء شــعبيا ، ٢٠٠٧يف مطلــع عــام  جملــس االحتــاد،

الحتادية على قـرار مبـدئي بوضـع نظـام     اجملالس ااحلصول من يف واهلدف من ذلك هو الشروع  
عنــدما و. الــيت مت احلــصول عليهــااإلجابــات وانتــهى اآلن حتليــل . لــألزواج يف املــستقبلضــرييب 

. تبـدأ أعمـال إعـداد مـشروع مفـّصل          اإلجراء الواجب اتباعـه،      ٢٠٠٨عام  يقرر جملس االحتاد    
التفكري بعناية بالغة بالوسائل اليت ميكـن اسـتخدامها لتخفيـف العـبء             وجيدر أيضا هبذه املناسبة     

 .اصة عن مدى إمكانية حتّمل أعباء تعليم األطفالخبسر، والتساؤل عن األ
 املـساواة يف مدينـة زيـورخ      تعميم املنظـور اجلنـساين، عكـف مكتـب شـؤون            ويف إطار    - ٩١

خـدمات  يزانية البلدية بالتعاون مع خبري مـن إدارة املاليـة مـن أجـل حتديـد توزيـع          دراسة م على  
نـوع  وكان اهلدف من وراء هـذا التحليـل مـن زاويـة             . ساءبني الرجال والن  اإلعانات احلكومية   

تـــأثري الـــشفافية فيمـــا يتعلـــق بتـــدفق األمـــوال، وبنهايـــة األمـــر، معرفـــة مـــدى  إضـــفاء اجلـــنس 
يف بعــض اجملــاالت علــى حيــاة الرجــال والنــساء يف   مــن امليزانيــة االســتثمارات أو االقتطاعــات 

لرائــد قــد أظهــر أن مــن املمكــن حتليــل  وإذا كــان التقريــر النــهائي للمــشروع ا . مدينــة زيــورخ
 احيـث إهنـ   علـى مـستوى التوقعـات       فـإن هـذه الدراسـة مل تكـن          عيـار اجلـنس،     ما وفقا مل  ميزانية  

ويوصـي واضـعو   . بالنـسبة لكـال اجلنـسني    وأثـار عمـل البلـديات احملـددة         سمح بتحليـل أداء     ت مل
 إىل وفـق نـوع اجلـنس تـؤدي          اإلدارةيف جمـال    اعتماد نظرة متباينة    بوجه خاص ب  التقرير النهائي   
خاصـة   املدينـة أيـضا أداة    -وقد وضـع كـانتون بـال        . )٤٣(تباينة وفقا لكل جنس   إتاحة بيانات م  

  معنونـة وأثار نـشر مطبوعـة  . لتحليل النفقات العامة مسحت له بتوزيعها بني الرجال والنساءبه  
“Der kleine Unterschied in den Staatsfinanzen”ليل هذه اهتمامـا يف مجيـع   ، تتناول أداة التح

توزيــع نفقــات الكــانتون بــني الرجــال  ســنويا  يــتم ٢٠٠٥ واعتبــاراً مــن عــام )٤٤(أحنــاء أوروبــا
. طرائق تقدمي هذه اخلـدمات وتطـور توزيعهـا   ومع مرور الزمن، يتم حتسني ومتحيص  . والنساء

نتـائج  وُينتظـر صـدور   . حتليل قطـاعي مفـصل  أساسية تسمح بإجراء وُحددت مؤشرات وأرقام   
 . تتناول جمايل التعليم والتدريب٢٠٠٧أولية بنهاية 

__________ 
 )٤٣( http://www.stadt-zuerich.ch/internet/bfg/home.html. 
 )٤٤( http://www.frauenrat-bs.ch/genderbudget/index.php. 
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علـى  امليزنة الراعية للمنظور اجلنساين سـواء       وُتحدد إدارة التنمية والتعاون موضوعات       - ٩٢
فريقيــا،  أكــوادور، وترتانيــا، وجنــوب   إعلــى ســبيل املثــال يف باكــستان، و   (الــصعيد امليــداين  

ومت االنتــهاء مــن وضــع دراســة جــدوى يف  . الذاتيــة وعلــى صــعيد إدارهتــا ،)بوركينــا فاســو أو
يف صـيف   بـدأت    حتليل املشاريع الرائـدة األوىل، الـيت         ٢٠٠٦وجرى عام   . ٢٠٠٥مارس  /آذار

ــسيق  يف  يف املركــز و٢٠٠٥ ــب التن ــة   . بعــض مكات ــة املراعي ــشكل امليزن ــساين للمنظــور وت اجلن
ات الــثالث املقبلــة فيمــا يتعلــق إحــدى األولويــات الــيت اعتمــدهتا إدارة التنميــة والتعــاون للــسنو 

ــرأة        ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة الق ــق اتفاقي ــذلك . بتطبي اإلدارة اعتمــدت وك
اجلنــساين يف للمنظــور الــسياسية للــوزارة االحتاديــة للــشؤون اخلارجيــة هــي أيــضا ميزنــة مراعيــة 

نــسانية وسياســة والــسياسة اإل جمـاالت تــشجيع الــسالم، والــسياسة اخلارجيــة حلقـوق اإلنــسان،  
ة املنظور اجلنـساين     مدى أخذ األنشطة املمَول    إىلوهي تنظر عند ختصيص املوارد املالية       . اهلجرة

 .يف االعتبار
 

 التحليل واإلحصاءات - ٥ 
 

 : املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٥٤التوصية رقم 
 مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس         شـاملة  حتث سويسرا أيضا على مجع وحتليل بيانـات       ...  

 .والكانتونات والكوميونات وتضمينها تقريرها املقبلومتعلقة باالحتاد 
 

  : املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٣٧التوصية رقم 
حول التمييـز ضـد املهـاجرات       وشاملة  راسات منتظمة   إجراء د حتث سويسرا على    ...  

ل استخدامهن، وتعلـيمهن، وصـحتهن، وخمتلـف أشـكال العنـف الـاليت       ومجع اإلحصاءات حو 
 .اللجنة فكرة واضحة عن واقع حالتهنحىت تكوِّن ، اتعرضن هلي

  
ــصورة    عروضــه طــّور مكتــب االحــصاءات االحتــادي    - ٩٣ ــوفر ب ــساواة وهــو ي يف جمــال امل

ؤشرات يف جمـاالت    تخدم كم تسمنتظمة طائفة من البيانات املستكملة واملتمايزة تبعا للجنسني         
 والنــشاط املهــين، والتوفيــق بــني العمــل واألســرة، واألجــور،   بــدون أجــر،التــدريب، والعمــل 

ــسياسة ــة       )٤٥(والـ ــع اإلدارة االحتاديـ ــاون مـ ــرية، بالتعـ ــسنوات األخـ ــب يف الـ ــذل املكتـ ــد بـ  وقـ
والكانتونــات، جهــوداً كــبرية مــن أجــل ســد الثغــرات العامــة يف اإلحــصاء االجتمــاعي، الناجتــة  

 . االحتادي يف هذا اجملالاتل أساسي عن هيكل االختصاصبشك
__________ 

 )٤٥( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/05.html. 
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مبجموعـة  يف الـسنوات األخـرية،       وفضالً عن ذلك، قام مكتب االحـصاءات االحتـادي         -٩٤
 التقريــر الثالــث ٢٠٠٣أصــدر عــام . مــن الدراســات املتعلقــة بالتحليــل العلمــي هلــذه البيانــات  

وعلـى  . )٤٦(“حنـو املـساواة؟   ”ن  الكامل حول وضـع الرجـال والنـساء يف سويـسرا، حتـت عنـوا              
، نظـرة حتليليـة شـاملة    ٢٠٠٥، نـشر املكتـب، عـام    ٢٠٠٠غرار التعداد االحتادي للسكان عام  
 ويــبني .)٤٧(املــساواة بــني الرجــال والنــساء يف جمــال  ١٩٧٠للتغــيريات الــيت حــصلت منــذ عــام  

والتماثــل األطلــس السويــسري للنــساء واملــساواة، الــذي صــدر يف ذات الوقــت، أوجــه التبــاين 
ويتضمن خرائط، وجـداول، ورسـوماً      . اليت لوحظت بني املناطق يف جمال املساواة بني اجلنسني        

 وفـضالًَ عـن     )٤٨(بيانية، تكملها تعليقات موجزة حول التغـيريات الرئيـسية الـيت حـدثت مـؤخرا              
دراســات خمتلفــة لتحليــل التمييــز املهــين علــى أســاس نــوع اجلــنس  بالتحديــد ذلــك، ُخصــصت 

 .)٥١( احلياة املهنيةإىل واالنتقال من التدريب )٥٠( وتوزيع املهام يف أسر األزواج،)٤٩(ةواجلنسي
املتخصـــصة يف اإلدارات العامـــة وخمتلـــف تـــساءلت الـــدوائر ويف الـــسنوات األخـــرية،  - ٩٥

وبينـت املناقـشات بـشأن      . املنظمات غري احلكومية عن مدى تطور املساواة يف جمـاالت عديـدة           
 البيانـات والتحاليـل واملعلومـات    إىلنـساين أن افتقـار تلـك اإلدارات بالـذات         اجلتعميم املنظـور    

وفضالً عن ذلك، حيـول نقـص البيانـات      . حيول دون فهم الوقائع واإلجراءات املتعلقة باملساواة      
 .نسني دون تناول وضع الفتيات والفتيان بصورة متمايزةبالفوارق بني اجلاخلاصة 

بـصورة  عـاون، غالبـاً مـا تكـون البيانـات اإلحـصائية غـري مـصنفة                 ويف إدارة التنمية والت    - ٩٦
لتطبيـق اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال            خطـة عملـها     ويف  . على أسـاس نـوع اجلـنس      كافية  

ــة والتعــاون أن حتــّسن فــرز البيانــات      ــز ضــد املــرأة، قــررت إدارة التنمي لتعــاون املتعلقــة باالتميي
ع اجلــنس، وأن تأخــذ يف االعتبــار بــشكل أفــضل علــى أســاس نــوالسويــسري يف جمــال التنميــة 

وتعتـزم اإلدارة بوجـه أخـص دعـم         . معيار نوع اجلنس لدى حتليـل الظـروف احمليطـة واملـشاكل           
مـن  واقعيـة   اجلهود اليت تبذهلا املنظمات والـدول الـشريكة لتجميـع وحتليـل بيانـات ومعلومـات                 

__________ 
 )٤٦( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/22/publ.html?publication1D=347. 
 )٤٧( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/22/publ.html?publication1D=1704. 
 )٤٨( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/regionen/thematische_karten/gleichstellungsatlas.html. 
 ٢٠٠٠ و ١٩٧٠ا لنـوع اجلـنس واجلنـسية بـني عـامي      ـــ  سويـسرا تبع   ين يف ـز املهـ  ـور التميي ـارلز، تط ـماريا تش  )٤٩( 

bfs. Demos ، ٣/٢٠٠٥، نشرة املعلومات الدميغرافية. 
 )٥٠( ٍSilvia Strub/Evelyne Huttner/Jurg Guggisberg, Arbeitsteilung in Paarhaushalten: Aufteilung von 

bezahlter und unbezahlter Arbeit in der Schweiz, Neuchatel 2005. 
 )٥١( Regula Julia Leemann/Andrea Keck, Der Ubergan von der Ausbildung in den Beruf: die Bedeutung von 

Qualifikation, Generation und Geschlecht, Neuchatel 2005. 
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ل قـراءة البيانـات اإلحـصائية،       يتـسه لوقامت فـضالً عـن ذلـك، بإنـشاء أداة           . زاوية نوع اجلنس  
وذلك هبدف مساعدة املتعاملني معها على قـراءة وتفـسري البيانـات بـصورة متمـايزة وفـق نـوع             

 .اجلنس
 

 ىمكافحة التمييز ضد املهاجرات والفئات األخر - ٦ 
 

 : املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٣٧التوصية رقم 
.  على اختاذ إجراءات فعالة للقضاء على التمييز ضـد املهـاجرات           حثت اللجنة سويسرا   

تمـع  اجمل يفالتمييـز سـواء     محايتـهن ضـد     وشجعتها على أن تكون حازمة يف إجراءاهتا مـن أجـل            
خلـدمات  با وعيـا  اجملتمع بوجه عام، ومعاقبة أشكال العنف ضدهن وجعلـهن أكثـر     يفاحمللي أو   

 ...احة هلناملتاالجتماعية واملعاجلات القضائية 
  

تكـون   وغالبـاً مـا   . حتمل اهلجرة بالنسبة للرجال والنساء احلظ واملخـاطر يف آن واحـد            - ٩٧
 نـوع اجلـنس تـضاف عوامـل أخـرى مثـل       إىلباإلضـافة  : أوجـه املهاجرات أكثر ضعفاً من عدة   

ة دينية، ونقـص التـدريب، وتـدين األجـور، وحالـة اقتـصادي             وأ أقلية ثقافية    إىل واالنتماء   األصل
 مـا تواجهـه النـساء املهـاجرات ذوات اإلعـداد اجليـد مـن أفكـار                 ذلك أيـضا،   إىليضاف  . سيئة

ويف حتليــل . لــدور النــساءالقائمــة نمطيــة النمــاذج ال أجــنيب وأصــلمــسبقة عــن األشــخاص مــن 
ــصل  ــون مف ــصرية   ”معن ــة العن ــساء ورجــال يف مواجه ــة   “ن ــة االحتادي ملكافحــة  أشــارت اللجن

بـــني التمييـــز العنـــصري والتمييـــز ضـــد املـــرأة يف  أيـــضا ط معقـــدة  وجـــود روابـــإىلالعنـــصرية 
 .)٥٢(سويسرا

واقــع أن املهــاجرات اللــوايت يتفهمــون ويف الــسنوات األخــرية، بــدأ النــاس يف سويــسرا  - ٩٨
. ترفض أسرهن املساومة على صورة املرأة ودورها التقليدي غالبا ما يعشن حالة تناقض مؤملـة              

التقاليـد الثقافيـة والدينيـة الـيت      املـرتبط ب أثار حتديـد أشـكال التعـبري   أيضا ويف السنوات األخرية،   
قبوهلا، خاصة بالنسبة للنساء من أصـل مـسلم، جـدالً حـاداً سـواء علـى صـعيد املدرسـة،                     جيب  

 وليس من السهل دائما املوازنة بني مـصلحة األهـل واألطفـال             )٥٣(التدريب، أو احلياة املهنية    وأ

__________ 
ــة     )٥٢(  ــة االحتاديـــــ ــشرة اللجنـــــ ــانغرام، نـــــ ــةتـــــ ــدد  ملكافحـــــ ــصرية، العـــــ ــال يف  ١٠ العنـــــ ــساء ورجـــــ ، نـــــ

ــةموا ــصرية، جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــارس /آذار العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠٠١مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.ckr.cfr.ch/ekr/dokumentation/shop/00018/00059/index.html?lang=fr&PHPSESSID=. 

احلقـوق األساسـية   . ، التوفيق بني احلقوق يف املساواة والتقاليـد الثقافيـة والدينيـة   Judith Wittenbachانظر مثال  )٥٣( 
 .٢٠٠٦، ١شؤون املرأة، العدد :  ملخص يف.واإلنسانية للفتيات يف أسر املهاجرين
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ن وبني احلـق يف املـساواة يف املعاملـة بـني الرجـال والنـساء واملـصلحة                  اليت حتميها حقوق اإلنسا   
 . العامة
. وخــالل الــسنوات األخــرية، نــوقش وضــع املهــاجرات علنــاً يف أكثــر اجملــاالت تنوعــاً   - ٩٩

نظــر ا(بتنــاول أفــضل حلاجــاهتن اخلاصــة واختــذ االحتــاد والكانتونــات إجــراءات متنوعــة تــسمح 
، واالجتـار   ا ومـا بعـده    ١٢٣ الفقـرة ف بـني الـزوجني ويف األسـرة         مواضيع العن حول  التعليقات  
، والـــصحة ا ومـــا بعـــده٢٥٦ الفقـــرة، والتـــدريب املهـــين اومـــا بعـــده ١٦٧ الفقـــرةبالنـــساء 
نـدماج يف احليـاة     ا، أو اال   ومـا بعـده    ٤١٧ الفقـرة اإلقامـة   تـراخيص   ، و ابعـده   وما ٣٦٧ الفقرة
 ).ابعده  وما٣٤٢ الفقرةاملهنية 

 
  العنف املوجه ضد املرأةمكافحة - ٧ 

 
 : املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٣١التوصية رقم 

ناشدت اللجنة سويسرا مضاعفة جهودها من أجل معاجلة مشكلة العنف ضـد املـرأة،               
بـشكل  حثتـها   و. سيما العنف داخل األسرة، الذي يـشكل انتـهاكا حلقـوق املـرأة األساسـية               ال

 املقدمـة مـن اللجنـة       ١٩ اعتماد قوانني وتطبيق سياسـات تتفـق مـع التوصـية العامـة               خاص على 
وإعـادة  املـرتكبني   من أجل حتاشي العنف، وتوفري احلماية والدعم واخلدمات للضحايا ومعاقبـة            

 .همتأهيل
  

 بيانات إحصائية ١-٧ 
، ال تتـوفر    نتونـات صالحيات بني االحتـاد والكا     للتعقيد الذي مييز توزيع ال     ا خباصة نظر - ١٠٠

. لدى سويـسرا بيانـات إحـصائية موحـدة وال تقـارير منتظمـة حـول العنـف املوجـه ضـد املـرأة                       
ومن الصعب تقـدمي إشـارات حمـددة عـن حقيقـة الوضـع ألن اإلحـصاءات، بـني أمـور أخـرى،                  

ومــع ذلــك، تــسمح اإلحــصاءات والتحقيقــات التاليــة   . ليــست موضــوعة وفــق طــرق موحــدة 
 . هذه الظاهرة بعض جوانب بتحديد
 شـرطة الكانتونـات     أتاحتـها  إحـصاءات    توليفـة  إحـصاء شـرطة مكافحـة اإلجـرام          يعد - ١٠١

ويــبني اإلحــصاء مــثال . وتتــضمن جمموعــة أعمــال يعاقــب عليهــا القــانون مت إبــالغ الــشرطة هبــا 
ــادة ــامي         زيـ ــني عـ ــا بـ ــشرطة مـ ــجلتها الـ ــيت سـ ــسية الـ ــسالمة اجلنـ ــات الـ ــدد خمالفـ  ٢٠٠٣ عـ

رض يف إحـصاء شـرطة مكافحـة اإلجـرام، الـذي تـتم مراجعتـه حاليـا، أن                   املفتو. )٥٤(٢٠٠٦ و
__________ 

 )٥٤( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/02.html. 
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وتتـوفر لـدى    . أيضا معلومات حمددة حول العنـف بـني الـزوجني ويف داخـل األسـرة              يوفر قريبا   
إحصاءات شـرطة خاصـة هبـا حـول         ) كانتون زيورخ مثل  (الكانتونات منذ بعض الوقت     بعض  

باالسـتناد إىل بيانـات الـشرطة دراسـة        اديوقد وضع مكتـب اإلحـصاءات االحتـ       . العنف املرتيل 
 ومل حيـص . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ل املقترفـة بـني عـامي        خاصة حول أعمـال القتـل وحمـاوالت القتـ         

سجلته الشرطة يف الفترة املذكورة مـن أعمـال قتـل وحمـاوالت قتـل حبـد ذاهتـا                    املكتب مجيع ما  
مـر الـذي مسـح لـه بتحديـد          فحسب، بل تناول أيضا العالقة القائمـة بـني الـضحية والفاعـل، األ             

، أن املعـدل    ٢٠٠٤  و ٢٠٠٠وقد تبني بني عامي     . األعمال اليت تدخل يف نطاق العنف املرتيل      
 ضـحية قـام هبـا شـريك الـضحية أو شـخص              ٩٥السنوي لضحايا القتل أو حماوالت القتل بلـغ         

، قـط  فاالت القتـل يف االعتبـار حـ   تخـذ أُ وإذا .)٥٥( مشتركة معهـا  معيشية آخر يعيش يف أسرة   
ــغ    ــسنوي يبل ــإن املعــدل ال ــرة املــذكور ٤١ف ــة يف الفت ـــ  . ة حال ــاك  ٤١ومــن بــني ال  ضــحية، هن

 . ضحية من الذكور١٣ضحية من اإلناث و  ٢٨
ذت وُسـجلت يف    فـ الـيت نُ   األحكـام بعقوبـات جنائيـة كـل األحكـام            ويتضمن إحـصاء   - ١٠٢

اجلـنس،   ( الفاعـل سـوى ول  يف هذا اإلحصاء ال تتنا     الواردةإال أن املعلومات    . صحيفة السوابق 
. الـشخص املُـدان   ب بـشيء عـن الـضحية وعالقتـها احملتملـة            تفيدوهي ال   ) والعمر، واجلنسية إخل  

.  مــن الــذكور ٢٠٠٦ملــدانني عــام   مــن األشــخاص ا يف املائــة ٨٦ويــبني هــذا اإلحــصاء أن   
د ، قـ )العقوبـات  مـن قـانون   ١٩٠املـادة  (يبني أيضا أن عدد اإلدانـات بـسبب االغتـصاب            كما

 خنفـض قلـيال  ا، يف حـني  )إدانـة  ١١٧إىل إدانـات    ١٠٩ارتفع من    (٢٠٠٥عن عام    تزايد قليال 
عـن  ) العقوبـات  من قـانون     ١٨٧املادة  (عدد اإلدانات بسبب أفعال جنسية مقترفة ضد أطفال         

 .)٥٦()٣٦٤ إىل ٤٠٨اخنفض العدد من  (٢٠٠٥عام 
 ٢٠٠٠مــن عــام  ات اعتبــارا لــضحايا االنتــهاك املقدمــة إحــصاء املــساعداتويتــضمن - ١٠٣

جممل االستشارات اليت قدمتها األجهزة املعروفة اليت تعىن بتقـدمي النـصح واملـساعدة للـضحايا،              
وكذلك جممـل القـرارات الـصادرة عـن الـسلطات الكانتونيـة الـيت منحـت مبوجبـها تعويـضات                     

اإلبالغ عـن  ومبـا أن املـساعدات املقدمـة للـضحايا ليـست مـشروطة بـ              . مادية ومعنوية للضحايا  
الفعل لدى سـلطات الـشرطة، فـإن إحـصاء هـذه املـساعدات ينطـوي أيـضا علـى حـاالت غـري                   

 يف إحـصاء املـساعدات لـضحايا االنتـهاكات          تـرد و.  اإلجـرام   مكافحـة  واردة يف إحصاء شرطة   
احلمايـة، واإليـواء،    ( املعنيـة وعـن نـوع املـساعدات املقدمـة            اجلـرائم اجلنائيـة   إشارات عن طبيعة    

__________ 
 .يتناول هذا اجملموع أعمال القتل وحماوالت القتل )٥٥( 
 )٥٦( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/03/key/straftaten/delikte im einzelnen 

Document.83251.x1s#’187-200’!A1. 
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 إىل ١٥ ٥٠٠، ارتفــع عــدد االستــشارات مــن ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠وبــني عــامي ). املــايلوالــدعم 
 مــن اإلحــصاء أيــضا أن الطلــب علــى املــساعدات الــيت تقــدمها الدولــة         ويتــضح. ٢٤ ٤٨٥

 مـن االستـشارات عـام       يف املائـة   ٧٣ن  وبلغت نـسبته  . من النساء  للضحايا يأيت بالدرجة األوىل   
 مـن االستـشارات، وضـحايا       يف املائـة   ٤٠سدية مـن    واستفاد ضحايا األضـرار اجلـ     . )٥٧(٢٠٠٦

ــن     ــسية م ــسالمة اجلن ــهاك ال ــة ٢٩انت ــة ١٥ (يف املائ ــال يف املائ ــهم أطف ــدد  ).  من ــصف ع ويف ن
 .كانت هناك عالقة أسرية بني الفاعل والضحية) ٢٠٠٦ عام يف املائة ٥٢(احلاالت 
ــه يقــدم اإلحــصاء الطــيب و - ١٠٤ ــذي أعدت ــشفيات مــوجزا ا  ال ــد  املــدونللتــشخيص ملست  عن

ــر  ــشف يخــروج امل ــن املست ــسرا   ىض م ــها يف سوي ــيت دخل ــالج   ( ال ــشفيات الع ــك مست ــا يف ذل مب
ــضا،    ). النفــسي ــة  حــصروميكــن مــن خــالل هــذا اإلحــصاء أي ــل   حــاالت ســوء املعامل مــن قب
 .األسرة أفراد

 
 العقوباتقانون تعديل  ٢-٧ 

فقـد  . اليـوم يف سويـسرا     حمرَّما  مل يعد موضوع مكافحة العنف بني الزوجني موضوعا        - ١٠٥
 يف وســائل اإلعــالم، وكــذلك يف متعــددةخــالل الــسنوات األخــرية، مناقــشات  دارت حولــه، 

ــاد والكانتونـــات   يف انافـــذ العقوبـــات والـــذي أصـــبح   قـــانون تعـــديلعتـــربيو. برملانـــات االحتـ
 التـاريخ، مل تكـن      ذلـك وحـىت   .  هـذه املـشكلة    النظـر إىل  لتطـور     انعكاسـا  ٢٠٠٤بريـل   أ/نيسان
بنـاء علـى    بني الـزوجني موضـع معاقبـة إال    قد ترتكب اليت   العقوباتبية االنتهاكات لقانون    غال

، أصــبحت أعمــال العنــف بــني العقوبــات نافــذا قــانون ولكــن منــذ أن أصــبح تعــديل. شــكوى
وبالتــايل، أصــبح اإلكــراه . ، موضــع مالحقــة تلقائيــة املــرتبطني بعقــد أو بــدون عقــدالــزوجني،
، )العقوبـات  مـن قـانون    ١٩٠املـادة   (واالغتـصاب   ) العقوبـات ن قـانون     م ١٨٩املادة  (اجلنسي  

، أو خـالل     بعقـد  أخرى، موضع مالحقة تلقائية، حىت لو اقُترفـت بـني الـزوجني            بني انتهاكات 
، كــان اإلكــراه اجلنــسي املطلقــني أو الــزوجني بــدون عقــدويف حالــة . الــسنة الــيت تلــي الطــالق

 علـى   وظلـت ،  هاكات اليت تـتم مالحقتـها تلقائيـا       االنتواالغتصاب، حسب القانون القدمي، من      
ــد    ــشريع اجلدي ــوم مبوجــب الت ــا الي ــإن األضــرار اجلــسدية    . حاهل ــدة، ف ــضى القواعــد اجلدي ومبقت

الفقرتـان الفرعيتـان ب   (كـررة  ووسـائل العنـف املت  ) قـانون العقوبـات   من ١٢٣املادة (البسيطة  
مـن  ١٨٠، املـادة  ٢الفقـرة  (والتهديـد  ) قانون العقوبـات  من ١٢٦ من املادة ٢ج من الفقرة   و

ترفــت بــني اق كات تــتم مالحقتــها تلقائيــا إذا مــاقــد أصــبحت تــشكل انتــها) قــانون العقوبــات
طبـق علـى    ي ، يطبـق النظـام اجلديـد علـى األزواج املتـزوجني كمـا             ومـن مث  . زوجني أو شريكني  

__________ 
 )٥٧( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/01/key/ueberblick/01.html. 
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 مـشتركة، وذلـك ملـدة       ية معيش  الذين يعيشون يف أسرة     جنسيا  واملثليني يا جنس الغيرييناألزواج  
شار االنتـهاكات املـ  تظل ويف مطلق األحوال . غري حمددة أو حىت هناية السنة اليت تلي االنفصال   

.  أعمـال العنـف املتكـررة ضـد أطفـال          ُوجهـت  إذا   أو دون مالحقة إال بناء على شكوى،        إليها
العنـف بـني   م اسـتخدا أمـا  .  موضـع مالحقـة تلقائيـة   وسـيظل وقد كان هـذا اجلـرم احملـدد دائمـا          

ُيقتــرف الفعــل   موضــع مالحقــة بنــاء علــى شــكوى عنــدما      يظــلالــشريكني أو املتــساكنني ف 
 .واحدة مرة

 الــيت تــتم مالحقتــها قــانون العقوبــاتللحــال بالنــسبة لالنتــهاكات األخــرى ل  وخالفــا- ١٠٦
تلقائيا، تستطيع السلطة املختصة، يف حال حدوث أضرار جسدية بـسيطة، واسـتعمال وسـائل               

 الـدعوى بـصورة مؤقتـة إذا طلبـت          تعليـق  متكررة وهتديدات بني الزوجني أو الشريكني،        عنف
الفقرتـان الفرعيتـان    ( بتعليقهـا    الضحية ذلك أو أعطت موافقتها علـى اقتـراح الـسلطة املختـصة            

ــرة و ب مــن أ ــادة  مــن١ الفق ــات أ مــن  ٥٥ امل ــانون العقوب ــق). ق ــه  وينطب ــر ذات يف حــال  األم
وهتـدف   .لسلطة املختصة تستطيع أيـضا مواصـلة الـدعوى ضـد إرادة الـضحية           إالَّ أن ا  . اإلكراه

هذه القاعدة إىل حتاشي قيـام الفاعـل مبمارسـة الـضغط علـى الـضحية حلثهـا علـى طلـب تعليـق                        
 والكفـاءة يف   الفهـم ائيـة الكـثري مـن       ن ذلـك يتطلـب مـن سـلطة املالحقـة اجل           وإن كـان  الدعوى؛  

ــرتيل   ــف امل ــل، . جمــال العن ــإنوباملقاب ــدعوى ف ــق ال ــسي    ممكــن غــري تعلي  يف حــال اإلكــراه اجلن
ــصاب أو ــة  و. االغت ــستأنف متابع ــدعوىت ــ حــىتال ــا     إذا م ــها، خطي ــضحية موافقت ا ســحبت ال
أ مـن    ٥٥ املـادة     مـن  ٢الفقـرة   (شفهيا، خـالل فتـرة الـستة أشـهر الـيت تلـي التعليـق املؤقـت                   أو

املختصة ملزمـة بإصـدار قـرار        املوافقة، تكون السلطة     سحبويف حال عدم    ). قانون العقوبات 
ه األحكـام أن    وتثبت التجارب من تـاريخ سـريان هـذ        . هنائي بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى     

واحلمايـة اإلضـافية الـيت كـان     . إىل تعليـق الـدعوى   ائية تتجه بسرعة نسبياسلطات املالحقة اجلن 
ــة   القــانون مقــصود  ــتوفريهــا للــضحايا باعتمــاد املالحقــة التلقائي ــة علــى  تظــل بالت ايل غــري كافي
 .املمارسة صعيد
  القـانوين، أنـه يعتـرب العنـف بـني الـزوجني عمـال              باعتماده هـذا التعـديل     وأثبت الربملان    - ١٠٧

 ت ثقـة ويف الغالـب عالقـات تبعيـة لـيس            وأن الزواج أو الـشراكة ختلـق عالقـا         ال سيما خطريا،  
 .للطرف األقوى فيها احلق باستغالل الطرف األضعف
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 ائية للفاعلنية القانون املدين؛ املسؤولية اجلنالضحايا من قبل الشرطة وبواسطمحاية  ٣-٧ 
بـسبب اخلـوف      بالـشرطة سـنويا     تتصل مرأةا حوايل عشرة آالف     أنالتقديرات،  تفيد   - ١٠٨

ن ، فــإ)فــاظ علـى النظــام واألمـن العــام  احل(هتا اومبقتـضى صــالحي  )٥٨(مـن أعمــال العنـف املــرتيل  
بالتــــدخل يف حــــال وجــــود خطــــر   ملزمــــة) س الكانتونــــاتاملنظمــــة علــــى أســــا(الــــشرطة 

  اخلارجيـة أول   -  سـان غـال وأبـيرتال رود       ، كـان كـانتون    ٢٠٠٣ومنـذ عـام     . ما اضطراب وأ
بإبعـاد الـشخص الـذي       صرحية ا املتعلق بالشرطة، صالحية   م قوات األمن، يف تشريعه    من خّول 

ي ال يستلزم أي شرط شـكلي،       وهذا اإلجراء الطارئ، الذ   . استخدم العنف من املرتل املشترك    
). يف بعض احلـاالت    ميكن أن متدد لفترة قصوى تصل إىل عشرين يوما        (حمدد بفترة عشرة أيام     

ــسلطات املختــصة للتجــارب األوىل الــيت متــت منــذ اعتمــاد هــذه            ــد أثبــت تقيــيم مجيــع ال وق
اجلديـد   ا النـهج  اخلارجيـة، أن هـذ     -  سـان غـال وأبـيرتال رود       كانتوينالصالحيات اجلديدة يف    

يف حتديد املسؤوليات، وليس فقط يف محايـة         ليس فقط يف هتدئة النفوس، بل أيضا       (كان إجيابيا 
وتـشكل  . ذا املوضـوع هبـ ومسـح بتوعيـة الـسكان    ) يف التدخل ضـد الفـاعلني    الضحايا، بل أيضا  

ــصاحبة    ــة امل ــة،     (اإلجــراءات التأديبي ــة املعني ــني اخلــدمات اإلداري ــسيق ب ــات والتن ــادل املعلوم  تب
ــشارية     ــه ضــحايا أعمــال العنــف حنــو اخلــدمات االست  لنجــاح حامســةعناصــر ) املالئمــةوتوجي

 .)٥٩(االستراتيجية اجلديدة للشرطة
، قواعـد مـشاهبة تـسمح بإبعـاد           ومنذ ذلك احلني، اعتمـدت مجيـع الكانتونـات عمليـا           - ١٠٩

ــشخص  ــارس  ال ــذي مي ــف،    (العنــف ال ــرين، جني ــسون ، نوشــاتيل، ب ــس، لوســرين، غري  غالري
 إدخـال    تـدرس  أو)  الريف، أوبوالد  -شافهاوز، شويتز، سولر، أوري، أرغويف، زيورخ ، بال         

 .)٦٠() املدينة، فرايبورغ نيدوولد، ترغـويف، تـسني، فـو، زوغ، جـورا            -بال  (مثل هذه القواعد    
، يف  اجلنائيـة رطة أو إلجراءاهتـا     جمـال الـش   لتـشريعها يف     وقد اعتمدت غالبية الكانتونـات تعـديال      

واعتمــد . عتمــدت كانتونــات أخــرى قــوانني خمصــصة بالتحديــد للحمايــة ضــد العنــف   حــني ا
للحمايـة ضـد العنـف، ُوضـع         مكـتمال  ، قانونـا  ٢٠٠٦ هيوني/، يف حزيران   كانتون زيورخ مثال  

__________ 
ــوا العنـــف املـــرتيل ”نـــشرة  )٥٨(  ــادرة عـــن دائـــر “أوقفـ ــرام   صـ ، ٢٠٠٣) PSC(ة احلمايـــة السويـــسرية مـــن اإلجـ

www.kriminalpravention.ch/1/downloads/fr/violence_domestique_fr.pdf 
 )٥٩( Eva Wyss, Gegen Gewalt: Interventionsprojekte in den Kantonen St. Gallen und Appenzell 

Ausserrhoden : Erste Erfahrungen mit der Umsetzung der polizeilichen Wegweisung,     تقريـر باألملانيـة مـع 
تقيــيم طلبتــه دائــرة مكافحــة العنــف يف املكتــب االحتــادي لــشؤون املــساواة بــني النــساء   (ملخــص بالفرنــسية 

 .www.against-violence.ch/f2/dokumente/schlussbericht_sg%20.pdf؛ ٢٠٠٥) BFEG(والرجال 
 .٢٠٠٦يوليو /متوز: حالة البيانات )٦٠( 
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عـن املـساعدات املقدمـة يف        على أساس قائمة من الصكوك البوليسية والقانونية املتاحـة، فـضال          
 .)٦١(كانتون زيورخ العنف املرتيل يف  منعإطار
العنــف مــن املــرتل املــشترك   الــذي ميــارس   وينبغــي عــدم اخللــط بــني إبعــاد الــشخص    - ١١٠

ــة الــذي يــشكل مــساسا ب احلرمــان مــن التمتــع وبــني ) املقــرون مبنــع العــودة ( ــة  احلري أكــرب حبري
 قـانون شـرطة كـانتون سـان غـال،           يـنص :  أكثر صـرامة   لشروط لذلكالشخص وخيضع نتيجة    

ملدة أربـع وعـشرين   (ؤقتة  م إمكان الشرطة احتجاز شخص بصورة     ب هأنعلى  ال،  على سبيل املث  
اسـتحال  علـى نفـسه أو علـى الغـري وإذا            ومباشـرا  جـديا  إذا شـكل خطـرا    )  أقـصى  ساعة كحد 

حبـد أقـصى مثانيـة      وحيـق لقاضـي التحقيـق إطالـة مـدة احلجـز             . تاليف هذا اخلطر بطريقـة أخـرى      
احتجـاز ملـدة أطـول      خيضع أي   و. على الغري  كل خطرا ، فقط إذا كان الشخص احملتجز يش      أيام

 ). يف الكانتوناتالعقوباتاملنصوص عليها يف قوانني  (احلبس االحتياطيلشروط 
يف  مألوفـا   ويف السنوات األخرية، أصبح تدخل الشرطة يف حاالت العنف املـرتيل أمـرا      - ١١١

إذا كـان عـدد الفـاعلني الـذين         معرفـة مـا     هو  واألمر اجملهول مع ذلك،     . العديد من الكانتونات  
وعلـى أي حـال، فـإن إحـصاء         .  قد تزايد  قانون العقوبات  على أفعاهلم مبوجب     تهماسبحمينبغي  

ومهمــا يكــن مــن أمــر، ينبغــي االنتظــار بــضع ســنوات . اجملــال هبــذا يــوفر اجتاهــاتاإلدانــات ال 
 حــصاءإ، أصــبح باإلمكــان ٢٠٠٤ومنــذ عــام . قبــل الــتمكن مــن إجــراء تقيــيم مفــصل أخــرى 

ــدات بــني األزواج       ــسيطة، وأعمــال العنــف أو التهدي ــة باألضــرار اجلــسدية الب ــات املتعلق اإلدان
 بـشيء عـن     تفيـد والشركاء متغـايري اجلـنس أو املثلـيني، ولكـن هـذه اإلحـصاءات اجلديـدة ال                  

 . نوع جنس الضحايا
منـها   رصاوح.  وتقتصر فعالية إجراءات الشرطة ضد العنف املرتيل على املدى القصري          - ١١٢

 القانونيـة يف اجمللـس   الـشؤون على محاية الضحايا علـى املـدى املتوسـط والطويـل، أعـدت جلنـة                
مـن القـانون    ٢٨املـادة  (يرمي إىل حتسني احلماية الشخـصية يف القـانون املـدين         الوطين مشروعا 

 وتـسمح هـذه األحكـام     . حول احلماية من العنف   ) ب ٢٨املادة  (بإضافة أحكام حمددة    ) املدين
. العنـف عـن املـسكن املـشترك لفتـرة حمـددة           الـذي ميـارس     للسلطات القضائية بإبعـاد الـشخص       

وميكـن هلـذا   . أن مينع الفاعل من االقتراب من الـضحية أو االتـصال هبـا        ويستطيع القاضي أيضا  
ملكافحــة أشــكال العنــف الــيت حتــصل يف الغالــب بعــد انفــصال    أن يكــون فعــاال اإلجــراء أيــضا

__________ 
 )٦١( Cornelias Kranich Schneiter/ Marlene Eggenberger/Ursula Lindauer, Gemeinsam gegen Hausliche 

Gewalt: eine Bestandesaufnahme im Kanton Zurich (im Auftrag von IST Interventionsstelle gegen 

hausliche Gewalt des Kantons Zurich), Zurich etc. 2004. 
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  وقـد أقـرّ    .))٦٢()والتحـرش بالـشريك   املتكـررة   املالحقـة   ويل املثال اإلزعـاج،     على سب (الزوجني  
يعـد  و. ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١يف    وأصـبح نافـذا    ٢٠٠٦ هيونيـ / حزيران ٢٣الربملان املشروع يف    

وإن كانـت  . ملكافحـة العنـف املـرتيل    بالغـة الفعاليـة      أدوات   بإتاحـة للقـانون املـدين     هذا التعـديل    
  . السنوات املقبلة غضون يفر يف املمارسة إالعدة اجلديدة لن تظهللقااآلثار الواقعية 

 
 يواء، ومساندة وتعويض الضحايا، والنصح والتعويض عن األذى املعنوياإل ٤-٧ 

يف سويـــسرا،  ســـتقبال النـــساء، املوجـــودة حاليـــا   ال ةالثمانيـــة عـــشر  دورالـــتـــضع  - ١١٣
يف أقـل   ( سـرير    ٢٠٠ف حوايل   مساعدات الطوارئ، حتت تصرف ضحايا العن     يف  واملتخصصة  

إن مـشاهبة، و  ملرافـق    تابعـة    متاحـة أيـضا   وهناك أمكنة إضـافية     . لإليواء املؤقت )  غرفة ١٠٠من  
، ينبغـي إن يـصل عـدد        التوصـيات جملـس أوروبـ      ووفقـا . بعد على وجه الدقـة     عددها   مل يعرف 

ة تناولـت  وقـد أمكـن لدراسـ    .   مركـزا  ٩٨٠مراكز استقبال النـساء واألطفـال يف سويـسرا إىل           
 مكافحــة العنــف التابعــة للمكتــب دائــرةعلــى طلــب  ، بنــاء٢٠٠٣وضــع دور االســتقبال عــام 

 ةألربعـة عـشر   يف الـدور ا    ليلة مبيـت     ٤١ ٠٠٠ حصراالحتادي للمساواة بني النساء والرجال،      
ــهاالــيت  واضــطُرت دور االســتقبال إىل  .  امــرأة وطفــال ١ ٣٧٥ومشــل املبيــت  .  الدراســةتناولت

ــة ٥٢ حــوايلرفــض  ــساء  يف املائ ــات مــن الن ــة،  الباحث  اإلشــغال يف معظــم  الكتمــال عــن محاي
مـن   عنـدما تعـاين النـساء مـثال        (مناسـبة  اسـتقبال    مرافـق أخـرى إىل     أحياناأو لالفتقار   األحيان،  

يف  ٦٥وقـد بلـغ متوسـط معـدل اإلشـغال      . ، أو ألسـباب أمنيـة    )أمراض نفسية أو مـن اإلدمـان      
عـدم احتـرام املـساحات اخلاصـة        ( مالءمـة العـرض      بعـدم  الدراسـة     يفّسره واضعو  ما، وهو   املائة

لـضحايا أعمـال     بالغا بشكل واف يف الغرف ذات األسرة املتعددة، األمر الذي يسبب إزعاجا          
وال يعــرف عــدد أمــاكن  . )٦٣() الــصغر الســتقبال نــساء مــع أطفــال متناهيــةرف  غــوأالعنــف، 

ــل     ــواء املوضــوعة حتــت تــصّرف ضــحايا العنــف مــن قب معــدل  وأ اســتقبال أخــرى  مرافــق اإلي
 . اإلشغال فيها

لـضحايا أعمـال    املقدمـة    ومن حيـث املبـدأ، ال تـزال املـساعدة االجتماعيـة واملـساعدة                - ١١٤
األسـاس القـانوين يف التـشريع االحتـادي،         ونظرا لعدم وجود    . الكانتوناتمن اختصاص   العنف  

ن االحتـادي الكانتونـات   ال يلـزم القـانو  و .االحتاد ال يـشارك يف متويـل دور اسـتقبال النـساء    فإن  
دم مـن قبـل الدولـة لـدور اسـتقبال           فـإن الـدعم املقـ      ومـن مث   اسـتقبال،    مرافـق  أو ُتمول    بأن ُتهيأ 

__________ 
 القانونيـة يف اجمللـس      ، تقريـر جلنـة الـشؤون      “احلمايـة ضـد العنـف يف األسـرة وبـني الـزوجني            ”مبادرة برملانيـة     )٦٢( 

 .FF 2005 6437ff، ٢٠٠٥أغسطس / آب١٨الوطين، 
ملخص الدراسة األولية، املنجزة بنـاء علـى تفـويض مـن         : تريز إيغر، دور استقبال النساء؛ حتليل االحتياجات       )٦٣( 

 .٢٠٠٤ نوفمرب/دائرة مكافحة العنف التابعة للمكتب االحتادي للمساواة بني النساء والرجال، تشرين الثاين
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 مؤسـسة مـساعدة الـضحايا يف الكـانتون     وعادة مـا تتحمـل  . كانتون إىل أخر النساء خيتلف من
 أن دور اسـتقبال     املـشار إليهـا    وقـد أظهـرت الدراسـة     ).  يوما ١٥أقل من   (اإليواء لفترة قصرية    

بـات  اهل( املـوارد اخلاصـة      من األموال العامة، والباقي     من يف املائة  ٦٠ بنسبة   ت ممولة النساء كان 
 .).خلإومسامهات اجلمعيات 

 ومبوجب القانون االحتادي ملساعدة ضحايا العنف، ميكـن لألشـخاص الـذين تعرضـوا               - ١١٥
املخصـصة  ساعدة  املـ  نتيجـة انتـهاك مـا، املطالبـة ب         اي أو نفس  ا جسديا  جنسي  لألذى  مباشر بشكل

مرتكــب  ضــد اجلنائيــةالنــصح والــدعم، وضــمان بعــض احلقــوق يف إطــار الــدعوى  (لــضحايا ل
الكانتونـــات أن تـــؤمن يـــتعني علـــى و .)٦٤()، والتعـــويض املـــادي واملعنـــوياالنتـــهاك املفتـــرض

 مباشـرة أو بتحويلـهم      بطريقة لضحايا، وأن توفَّر هلم جمانا،    لة عامة أو خاصة     يخدمات استشار 
ت وكمـا سـبق   . طبيـة، ونفـسية، واجتماعيـة، وماديـة، وقانونيـة          إىل مؤسسات أخرى مـساعدة    

ساعدة مـا انفـك     املـ ، فإن عـدد االستـشارات املقدمـة واألشـخاص الـذين يبحثـون عـن                 اإلشارة
.  املـساعدة  يتزايد يف السنوات األخرية، وتشكل النـساء ثالثـة أربـاع الـضحايا املتقـدمني لتلقـي                

نـساء   العنف والضحية، وصلت نسبة الضحايا من ال       مرتكبويف حال وجود عالقة أُسرية بني       
ــة ٨٦إىل  ـــ    وشــك). ٢٠٠٥( يف املائ ــببا ل ــرتيل س ــف امل ــة ٥٣ل العن ــن االستــشارات  يف املائ  م

عن خدمات املـساعدة لـضحايا العنـف واخلـدمات املتخصـصة األخـرى             وفضال. )٦٥()٢٠٠٥(
بـرين  (ضحايا العنف اجلنـسي، فـإن لـدى مستـشفيات بعـض الكانتونـات أيـضا                 لتقدمي النصح ل  

 .خدمات طبية متخصصة يف معاجلة ضحايا أعمال العنف) وجنيف
تعـويض  تها الكانتونات على سبيل ال    اليت دفع ) الدعم(بالغ  امل ارتفعت   ٢٠٠٦ ويف عام    - ١١٦
حتــادي ملــساعدة ضــحايا  األذى املعنــوي مبوجــب القــانون اال عــن لتعــويض اادي للــضحايا واملــ

العنف، إىل أكثر مـن مليـون فرنـك سويـسري للتعـويض املـادي وسـتة ماليـني لتعـويض األذى                  
وعلـى  . علـى ضـحايا مـن اإلنـاث       ) يف املائـة   ٥٨(وقد أُنفـق حـوايل ثلثـي هـذه املبـالغ            . املعنوي

، )٦٦(االحتـادي املعــين مبـساعدة ضـحايا العنــف   الـشامل للقـانون   وجـه اخلـصوص يـنص التعــديل    
أقـصى للمبـالغ الـيت تـدفع للتعـويض       ، على حـد ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٣ يف   اي أصبح نافذ  ذالو

 . يف السنوات األخريةما كان متوقعا قيمتها حيث ختطتعن األذى املعنوي، 
 ما انفك احلـديث يتكـرر عـن أن تـدارك العنـف املـرتيل،                 أيضا،  ويف السنوات األخرية   - ١١٧

ينبغـي  :  للفاعلني وأال يقتصر على ذلك     اجلنائيةلق من املالحقة    لكي يكون فعاال، ينبغي أن ينط     
__________ 

 )٦٤( http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/gesellschaft/opferhilfe.html. 
 )٦٥( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/01.html. 
 )٦٦( http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/opferhilfegesetz.html. 
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الفـاعلني  ببالدرجـة األوىل    ، االهتمـام    للفـاعلني واملـساعدة   النـصح   وتقـدمي    العنـف    منعخلدمات  
ويف الوقت احلاضـر، توجـد يف بـرين         . مبن حيتمل عودهتم إىل ارتكاب اجلرمية     احملتملني وكذلك   

وقـد  . )٦٧(ة موجهـة خصيـصا للرجـال   يل خدمات استـشار ولوزان ولوسرين وسان غا  وزيورخ
 دعم من األمـوال العامـة واخلاصـة، بـرامج إعـادة تأهيـل موجهـة               وباقترحت مؤسسات خمتلفة،    

إال أنـه بـالنظر النعـدام وجـود          .)٦٨(للرجال ذوي التصرفات العنيفة يف األسرة أو بني الـزوجني         
 مل يـتم إقفـال   مثـل هـذه الـربامج طاملـا     أسس قانونية، يتعـذر إرغـام الفـاعلني علـى املـشاركة يف      

 . اجلنائيةالدعوى 
 

  وإضفاء الطابع املؤسسي عليهاتنسيق املعارف ٥-٧ 
، الـيت تتبـع      التـدخل  دوائر ما يسمى بـ    ،وناتتيف عدة كان    يف السنوات األخرية،    أُنشئ - ١١٨

 والعدالـة ة  إدارات العدل والشرطة يف الكانتونات، ومهمتها تنسيق تدخل الـشرط         بصورة عامة   
حايا أعمـال العنـف،   واخلدمات االجتماعية، ودور استقبال النساء، واخلدمات االستشارية لـض    

وهــي تعمــل يف معظــم األحيــان بالتعــاون الوثيــق مــع . خلإ يف املستــشفيات وخــدمات الطــوارئ
وُتعقــد منــذ بعــض الوقــت أيــضا يف عــدد مــن . منــدوبات املــساواة يف الكانتونــات أو البلــديات

 الـسلطات يف     خمتلـف   مستديرة وأنشئت أجهزة تعاون لتحـسني التعـاون بـني          موائدتونات  الكان
اهلجــرة  العنــف و، واملــساعدة االجتماعيــة ومــساعدة ضــحايااجلنائيــة واحملاكمــةجمــاالت األمــن 
 .واالجتار بالبشر

، أصـبح لـدى املكتـب االحتـادي للمـساواة بـني النـساء               ٢٠٠٣مـايو   /من أيار   واعتبارا - ١١٩
 تبلــغ حــوايل عمــل وظيفــة وميزانيــة ١,٢٥ حاليــا، وتــضم )٦٩( ملكافحــة العنــفدائــرةرجــال وال

.  وهــدفها األويل هــو مكافحــة العنــف بــني الــزوجني ،)٧٠(ويا ألــف فرنــك سويــسري ســن٢٣٠
 ائل اإلعـالم واألفـراد وتزويـدهم      ومهمتها أيضا إعالم األجهزة العامة واملنظمات اخلاصـة ووسـ         

بــني  االتــصاالت واخلــربات تبــادليــق نــدوات وأنــشطة أخــرى عــن طروهــي تــسهل . بالوثــائق
 مـوجزة  وتنـشر دراسـات وأعمـال تقيـيم          وهي ُتعد . تخصصة يف الكانتونات  خمتلف األجهزة امل  
 مكافحـة العنـف   دائـرة وقـد نـشرت   . وتشارك يف مشاريع ذات أمهيـة وطنيـة  . يف جمال األحباث 

__________ 
 )٦٧( http://www.maenner.org/schweiz/linkberatungsstellen.html) باألملانية فقط.( 
رجــال ذوي فيليــب بغلــر، إحــداث تغــيري لــدى ال/بيــار أفــانزينو/كريــستيان أنغــالدا/انظــر مــثال ســوزان لــورنز )٦٨( 

دائــرة شــؤون العنــف (طرائــق ونطــاق التــدخل، لــوزان  : التــصرفات العنيفــة يف األســرة وفيمــا بــني الــزوجني 
 .٢٠٠٤ )والعائلة

 )٦٩( http://www.against-violence.ch. 
 .٢٠٠٦الرقم لعام  )٧٠( 
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ة وهتـــــدف إىل توعيـــــة ملطروحـــــ أوراق معلومـــــات تـــــشكل مقدمـــــة للمواضـــــيع اجمموعـــــة
 .)٧١(هبا اجلمهور

 
  التوعية والوقاية ٦-٧ 

 الـيت تـشكل جهـازا مـشتركا       (يف جمـال منـع اجلرميـة        تنـسيق   لل  الدائرة السويسرية   تعمل - ١٢٠
علـى   منـذ بعـض الوقـت    )ملؤمتر مديرات ومديري إدارات العدل والشرطة يف الكانتونـات        تابعا
يــل الــشباب بــشكل  وجهــت جل، “ضــد العنــفمتحــدون ” معنونــةوبعــد محلــة . العنــفمنــع 

، “!أوقفـوا العنـف املـرتيل     ”، حبملـة    ٢٠٠٥  و ٢٠٠٣ما بني عامي    هذه الدائرة   خاص، قامت   
ــاء  .)٧٢( علــى طلــب مــن مــؤمتر مــديرات ومــديري إدارات العــدل والــشرطة يف الكانتونــات    بن

ُيرجــى أن والعنــف املــرتيل،  الــرأي العــام إزاء ظــاهرة وهــدفت احلملــة إىل وضــع حــد لتــساهل 
ــائي يترتــب عليهــا   ــر وق ــزة  . أث ــل مهــين وكانــت الركي ــة دورة تأهي ــها  األوىل للحمل  اســتفاد من

واســتهدفت إعطــاءهم رؤيــة مــشتركة عــن ظــاهرة  . مــن أفــراد شــرطة الكانتونــات  عــضوا ٧٠
. العنف من أجل التوصل إىل استراتيجية موحدة ملكافحة العنف املرتيل يف مجيع أحنـاء سويـسرا               

نـشر املعلومـات يف أجهـزة        أن يقوموا بعـد ذلـك بـدور مـضاعف ل            من املشاركني  وكان متوقعا 
ويف مرحلـة الحقــة مت التوجــه إىل مجهــور أوسـع إلعالمــه بــدور الــشرطة   . الـشرطة التــابعني هلــا 

وخلـص املـشروع إىل إصـدار نـشرة معلومـات      .  معهـا يف اجملـال االجتمـاعي     املتعاونةواألجهزة  
. “إبعـاد الـشريك ومنـع العـودة       : العنـف املـرتيل   ”وة بعنـوان    وتوصيات وكـذلك إىل تنظـيم نـد       

 متـت   لتـدخل ل خمتلفـة    منـاذج ، مـن تقـدمي      ٢٠٠٣ يف عـام     عقـدت  الـيت    نـدوة وقد مكّنت هـذه ال    
ــها ــسرا أو يف اخلــارج جتربت ــةو.  يف سوي ت االســتعانة  الوصــول إىل الــسكان املهــاجرين، متــ  بغي

 خمصـصة للـسكان     منتـديات اعـدة و  نظمـات علـى مـستوى الق      مبوسائل إعالم خاصـة وكـذلك       ب
 . )٧٣(األجانب يف سويسرا

 تـسعى   أعـاله، واملـشار إليهـا     لكانتونـات،   التابعـة ل   التـدخل    دوائـر  وبصورة عامة، فإن     - ١٢١
يف جمـايل التوعيـة   على زيادة أنشطتها كانتونات عديدة   تعمل  و. توعية السلطات واجلمهور  إىل  

عـن   عالميـة تتـضمن معلومـات أساسـية فـضال          تدخل عديدة نشرات إ    دوائروتصدر  . واإلعالم
الريـف   - أرغوفيا، وبال (كانتونات  العديد من ال  وتنظم  . معلومات حديثة حول هذا املوضوع    

ــال ــة- وب ــرين   املدين ــداد أو ) ولوســرين أو ب ــل دورات إع ــاء بالتأهي ــات مهنيــة يف  ارتق  جملموع
 .وضوع العنف املرتيلالسلطات القضائية أو املستشفيات معنية بشكل خاص مب وأالشرطة، 
__________ 

 )٧١( http://www.ebg.admin.ch/themen/00009/00089/00093/index.html?lang=fr. 
 )٧٢( http://www.kriminalpraevention.ch/1/fr/5violence/520_campagne_stop_violence_.php. 
 )٧٣( Peter Giger, Die polizeiliche Praventionskampagne “Stopp! Hausliche Gewalt” dans: Questions au 

feminine no 1.2005, p.41ss. 
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 وجـرى الـسعي يف الـسنوات األخـرية لـيس فقــط ملكافحـة ظـاهرة العنـف املـرتيل، بــل          - ١٢٢
مــن نــشرة  ، خصــصت اللجنــة االحتاديــة لــشؤون املــرأة عــددا٢٠٠٠ويف عــام . أيــضا لتحليلــها

سـلطت   “ التـدخل؟  يـة كيف: العنف املـرتيل  ” اليت تصدرها كل سنتني ملوضوع       “شؤون املرأة ”
 نـشرت   ٢٠٠٤ويف عـام    .  الضوء على املشكلة من زوايا متنوعـة وتناولـت جتـارب خمتلفـة             فيها

 .)٧٤(مدينــة زيــورخ دراســة عــن ظــاهرة العنــف املــرتيل واالســتراتيجيات املطبقــة للقــضاء عليهــا 
ــا باســتخدام اســتراتيجيات        ــام هب ــيت جــرى القي وتناولــت دراســات أخــرى التجــارب األوىل ال

 علـى  ، تـضمنت دراسـة ُوضـعت بنـاء        ٢٠٠٤ام  ويف عـ   .)٧٥(شرطةديـدة مـن قبـل الـ       اجلتدخل  ال
كيفيــة تنــاول العنــف املــرتيل يف الــصحافة  ل حتلــيال تكليــف مــن دار اســتقبال النــساء يف زيــورخ 

ــة  ــسرا األملاني ــة يف سوي ــرأة   ٢٠٠٥ويف عــام . )٧٦(املكتوب ــشؤون امل ــة ل ــة االحتادي ، أعــادت اللجن
 مـن املقـاالت    جمموعـة  ونـشرت يف هـذا الـصدد         تناول موضوع العنف املرتيل من زاوية اهلجـرة       

  .)٧٧(حررها عدد من اخلرباء واخلبريات
 

  العنف الذي تتعرض له املهاجرات ٧-٧ 
 

 : املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٣٥التوصية رقم 
نـف  أوصت اللجنة سويسرا بعدم إلغاء تـصريح اإلقامـة املؤقـت لألجنبيـات ضـحايا الع        

الزوجي وعدم تعديل التشريع املتعلق بالشروط الواجب توفرها للحصول على تصريح اإلقامـة             
 .إال بعد تقييم تأثري هذه اإلجراءات على النساء تقييما وافيا

   
__________ 

 )٧٤( Silvia Steiner, Hausliche Gewalt: Erscheinungsformen, Ausmass und Bewaltigungsstrategien in 

derStadt Zurich, Zurich 2004. 
 )٧٥( Eva Wyss, Gegen Hausliche Gewalt. Interventionsprojekte in den Kantonen St.Gallen und Appenzell 

Ausserrhoden: Erste Erfahrungen mit der Umsetzung der polizeilichen Wegweisung - Evaluation, Berne 

2005; Cornelia Kranich Schneiter/Marlene Eggenberger/Ursula Lindauer, Gemeinsam gegen hausliche 

Gewalt: eine Bestandesaufnahme im Kanton Zurich; Peter Frei, Wegweisung und Ruckkehrverbot im 

st.gallischen Polizeigesetz: Eine Bestandesaufnahme. Erfahrungen im ersten Jahr aus juristischer 

Perspektive, in: Aktuelle Juristische Praxis 5/2004, S.547ff.; Corinna Seith, Offentliche Interventionen 

gegen hausliche Gewalt. Zur Rolle von Polizei, Sozialdiensgt und Frauenhausern. 
 )٧٦( Beatrice Buttner/Sonja Perren/Rainer Hornung, Hausliche Gewalt in den Pringtmedien der 

Deutschschweiz. Darstellung hauslicher Gewalt im Jahr 2002 in samtlichen grosseren Printmedien der 

Deutschschweiz, (im Auftrag der Stiftung Frauehhaus Zurich), 2004. 
 . ، العنف املرتيل واهلجرة٢٠٠٥-١ “ املرأةشؤون”اللجنة االحتادية لشؤون املرأة،  )٧٧( 
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 بينما أظهـرت االسـتنتاجات املستخلـصة مـن الدراسـات األخـرية الـيت أُجريـت حـول                    - ١٢٣
 بـني األزواج    ابـني األزواج األجانـب منـه       أكثـر شـيوعا   العنف املرتيل أن هـذه الظـاهرة ليـست          

جيـري اسـتقبال   : السويسريني، أظهرت إحصاءات الشرطة وخدمات االستشارة حقيقة أخـرى   
  السويــسريات يف مراكــز اســتقبال النــساء، وهــن يف النــساءالنــساء مــن أصــل أجــنيب أكثــر مــن 

مــا أظهــرت أن عــدد ك. غالــب األحيــان ضــحايا العنــف املــرتيل الــذي يتطلــب تــدخل الــشرطة 
يفـوق يف أكثـر األحيـان     مـن أصـل أجـنيب الـذين تتعامـل معهـم الـشرطة ميـدانيا             مرتكيب العنف   

 حنـو وعليـه، فـإن دراسـات تكـرار العنـف تتجـه             .  اجلنسية السويـسرية    حاملي  من مرتكبيهعدد  
 حنـو التقليل من عدد حاالت العنف بني األزواج األجانب، يف حني تتجـه إحـصاءات الـشرطة                 

 .ملبالغة فيهاا
للعنــف مــن األســر   واألســباب الــيت تــدعو لالعتقــاد بــأن األســر األجنبيــة أكثــر تعرضــا- ١٢٤

فمن جهة، يفد العديد من املهاجرين من بلدان وأوسـاط اجتماعيـة      : السويسرية أسباب معقدة  
حلـل  وحيظى اللجوء إىل العنف كوسـيلة       . بالعنف أيضا كثريا ما تتسم     يف الغالب بالفقر و    تتسم

. الــسكان السويــسرينيالوضــع الــسائد لــدى الرتاعــات العائليــة بــشرعية اجتماعيــة ختتلــف عــن 
مبوجـب  وإخضاع التشريع احلايل املتعلق باألجانب حق الزوجة القادمة إىل سويسرا يف اإلقامة             

ــذي يقــوم بنــشاط جمــز، يــسّهل      مل مشــل األســرة   ــشرط العــيش املــشترك مــع زوجهــا ال ســوء ل
ومــن .  الـضحية احملتملـة  وضـع وكـذلك العنـف ضـد الــشريك ويـضعف مـن       الـسلطة  اسـتخدام 

جهــة أخــرى، ينطــوي وضــع املهــاجرين الــذي غالبــا مــا يكــون صــعبا علــى خطــر عنــف مــرتيل 
فوجــوب تــأقلم األشــخاص القــادمني مــن اخلــارج، وواقــع أهنــم جيــدون أنفــسهم يف         : كــبري

يهم يف الغالب، ونقص املـوارد      لسلم االجتماعي، وهو أمر غري مألوف لد      من ا الدرجات الدنيا   
ــأقلم مــع     ــة قواعــداالقتــصادية، وانعــدام الــروابط االجتماعيــة واألســرية، وضــرورة الت  اجتماعي

حـول   مـستمرة    دور اجتماعي، واألحكـام املـسبقة، كـل ذلـك يولّـد شـكوكا             رقب  جديدة، وت 
 .)٧٨(رةمـشاكل هامـة داخـل األسـ        كامنـا يـؤدي إىل       سـببا يصبح  هوية املهاجرات واملهاجرين و   

عن تقليد أبـوي   حيذرون من أي تعميم يعترب العنف يف األسر املهاجرة ناجتا صنيصختأن امل إال
قـد ختفـي     املـسبقة    اآلراءمثـل هـذه     إن  . “ثقافية”بالتايل مشكلة   يصبح  خاص مبجتمع املنشأ، و   

ــا  ــدة، وُيخــشى أن   وراءه ــة املعق ــل  احلقيق ــؤدي إىل جتاه ــرتيل؛   ت ــف امل ــة للعن ــباب احلقيقي  األس
وقـد  . حل ضـحايا العنـف املـرتيل      اتدخلـها لـص   يف حـال     ما زالـت تـؤثر علـى الـسلطات           إهنا كما

لعنـف املـرتيل يف     ل احملددةُبذلت يف السنوات األخرية جهود إلعالم وتوعية السلطات باجلوانب          
__________ 

 )٧٨( Katharina Belser    حيدث العنف املرتيل يف مجيع اجملتمعات، ولكنه ميكن أن يكـون أكثـر تكـرارا يف بعـضها ، .
ــرأة   ــضا  ٩ ص ٢٠٠٥-١شــؤون امل  ,Silvia Steiner, Hausliche Gewalt, Erscheinungsformen؛ انظــر أي

Ausmass und polizeiliche Bewaltigungsstfrategien in der Stadt Zurich 1999-2001, Zurich etc. 2004. 
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ــدة   ــى مــستويات عدي ــة عل ــك، هنالــك أجهــزة مــساعدة   .)٧٩(األســر األجنبي  وباإلضــافة إىل ذل
 .)٨٠( بشكل حمدد إىل الضحايا من أصل أجنيبهةموجونصح متنوعة 

 ومــع أن إجــراءات تــدخل الــشرطة هــي نفــسها بقطــع النظــر عــن جنــسية األشــخاص  - ١٢٥
ــائج الــيت تترتــب    ــيني، فــإن النت ــىاملعن لمهــاجرات ل ذلــك ميكــن أن تكــون حمــدودة بالنــسبة   عل

 سويـسرا يف نطـاق إجـراء    الوافدات من بلدان غري أعضاء يف االحتاد األورويب واللوايت أتـني إىل    
 ختـشى النـساء      قـد  ويف حالـة العنـف املـرتيل،      ). “إعادة توحيد األسرة  ” لغرض( األسرة   مل مشل 
 فعليـا  إذا مـا انفـصلن   تـصريح اإلقامـة    خسرانقل من ثالث سنواتأل يف سويسرا  يعشنالاليت  
، فـإن   )٨١(اينيف التقريـر األول والثـ     ت اإلشـارة    وكمـا سـبق   . عنفيلجأ إىل ال   من زوج    نأو طُلق 

تـدخل الـشرطة، عنـدما ال       األجنبيات غالبا مـا يتعرضـن بـشكل خـاص لعنـف الـشريك، رغـم                 
، هلـــن تركـــه خوفـــا مـــن وجـــوب العـــودة إىل بلـــداهنن دون األوالد ودون أي حـــق  يـــستطعن

األجانـب   املعـين ب   وال حيل التـشريع اجلديـد     . ن يف زواجهن  هفشللصبحن على هامش اجملتمع     يو
 ).١٥ املادة يف إطار ا وما بعده٤١٧ الفقرة انظر. ()٨٢(ياهذا األمر إال جزئ

 .  أدناه١٢ املادة ا يف إطار وما بعده٣٨٠ الفقرة انظر وفيما يتعلق خبتان البنات، - ١٢٦
 

  مكافحة العنف ضد املرأة يف اخلارج ٨-٧ 
 حقوق املرأة ومكافحة العنف الذي تتعرض لـه أحـد   تعزيز منذ بضع سنوات، يشكل     - ١٢٧
 االتــصاالت ســياقويف . هــداف األوليــة لــسياسة سويــسرا الدوليــة يف جمــال حقــوق اإلنــساناأل

 التطـرق إليهـا، حـىت علـى     يتزايـد الثنائية، يشكل العنـف املوجـه ضـد املـرأة أحـد املواضـيع الـيت           
حاليا مـع إيـران   ( ثنائية خمتلفة تناولت موضوع حقوق اإلنسان        حواراتويف  . املستوياتأعلى  

__________ 
 ,Julia Betschart-Velazquez: انظر مثال مشروع تشجيع املرأة الذي وضعته حلقـة العمـل املعنيـة باملهـاجرات     )٧٩( 

Sensibilisierung und Weiterbildung zu hauslicher Gewalt und Migration, dans: Questions au feminin 

1.2005, p.45ssأوقفوا العنف املرتيل”محلة   انظر أيضا“. 
 .، مركز استقبال املهاجرات يف زيورخVioletta:  مركز معلومات املرأة يف زيورخFIZعلى سبيل املثال الـ  )٨٠( 
 . وما بعدها٩٤انظر التقرير األول والثاين، الفقرة  )٨١( 
 )٨٢( Annemarie Sancar/Hildegard Hungerbuhlrer/BeatrizPavia Keller   ــق ــرين، حتقي ــاجرات يف كــانتون ب  امله

، املعتـدي هـو   Carola Reetz؛ ٢٠٠١أجري حلساب مكتب الكانتون للمساواة بـني النـساء والرجـال، بـرين     
 ٢٩ ، ص٢٠٠٥-١شـؤون املـرأة،   : الذي يستطيع البقاء، الوضـع القـانوين للمهـاجرات ضـحايا العنـف، يف            

احلــق باإلقامــة والعنــف الزوجــي، خالصــة التــشريع      . ، املهــاجراتChristina Hausammannا؛ بعــده ومــا
، العنـف  Maja Minderوالتوصيات املوجهة من قبل جلنة الكانتون للمساواة إىل سلطات الـشرطة الكانتونيـة؛   

شؤون املـرأة  : ايف يف سبيل مقاربة مهنية وموضوعية تستبعد معاجلة املوضوع على أساس ثق  -املرتيل واهلجرة   
 .بعدها  وما٢٢ ص ٢٠٠٥-١
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 حقـوق  واقعيـة لتعزيـز    تتناول تبادل وجهـات النظـر، ومناقـشات ومـشاريع            -) ناموالصني وفيت 
.  يــشكل العنــف ضــد املــرأة جــزءا مــن املواضــيع ذات األولويــة  - حمــددة  يف جمــاالتنــساناإل

 التابعـة وفضال عن ذلك، عقدت سويسرا على هـامش الـدورة الـستني للجنـة حقـوق اإلنـسان                   
واعتمــدت . رجيــة حــول موضــوع العنــف ضــد املــرأة     ألمــم املتحــدة اجتماعــا لــوزراء اخلا   ل

. أعـدن فيـه تأكيـد التـزامهن مبكافحـة هـذه اآلفـة بـشكل خـاص                  الوزيرات اللوايت حضرن بيانا   
 نظمـت  ٢٠٠٣نـوفمرب  /ناسبة اليوم الدويل للقضاء على العنـف ضـد املـرأة يف تـشرين الثـاين            مبو

 النــساء والرجــال، تظــاهرة عامــة إدارة التنميــة والتعــاون، مــع املكتــب االحتــادي للمــساواة بــني
الشؤون اخلارجية وشخصيات سويسرية وأجنبية عديـدة مهتمـة مبكافحـة العنـف      حبضور وزير

يـرين خـان، األمينـة العامـة     وقـد متيـز بـشكل خـاص خطابـا الـسيدة إ         . على أساس نـوع اجلـنس     
 حـول العنـف ضـد      ملنظمة العفو الدولية والسيدة ياكني أيرتورك، املقررة اخلاصة لألمم املتحدة         

وفــضال عــن ذلــك، تــنظم سويــسرا بــصورة دوريــة، يف نطــاق جملــس حقــوق اإلنــسان  . النــساء
التابع لألمم املتحدة، اجتماعات للـشبكة غـري الرمسيـة للنـساء الـوزيرات ملناقـشة قـضايا متـصلة             

 .حبقوق املرأة
 اخلارجيــة ، أطلقــت وزيــرة٢٠٠٤مــارس / آذار٨ناســبة اليــوم العــاملي للمــرأة، يف  مب و- ١٢٨

ومبقتضى ذلـك، تقـدم النائبـات       .  هلا “اباتعر”مبادرة تشكل النساء الربملانيات السويسريات      
 لـدى   “ابـات العر”وتتـدخل   .  حقوقهـا  وتعززللمنظمات اليت تكافح العنف ضد املرأة       دعمهن  

وجيري يف الوقـت احلاضـر      . السلطات السياسية واإلدارية لتأمني محاية وتشجيع هذه املنظمات       
 املنظمـــة النـــسائية الـــشعبية يف لـــصاحلاألوىل، : تحـــضري لعمليـــتني أخـــريني مـــن هـــذا النـــوع ال

 . واهلرسك يف بوسنيا Vive Zene املركز العالجي لصاحلكولومبيا، والثانية 
ــسرية   - ١٢٩ ــاون السويـ ــة والتعـ ــدة، خصـــصت إدارة التنميـ ــدائرة ويف دول عديـ ــة والـ  املعنيـ

حلقوق اإلنسان، والسياسة اإلنسانية واهلجـرة، الكـثري مـن          بتشجيع السالم والسياسة اخلارجية     
مــساندة مــشاريع عــن طريــق  مــثال وذلــكاجلهــد ملكافحــة العنــف الــذي تتعــرض لــه النــساء،   

، ويف الــشرق األدىن )روســيا، أوكرانيــا، صــربيا ( يف أوروبــا الــشرقيةمكافحــة االجتــار بالنــساء
، وتنظـيم محـالت ضـد    )الربازيل(يكا الالتينية  ويف أمر ) نام يتيمنغوليا، ف (، ويف آسيا    )سورية(

ــة يف     نالعنــف املــرتيل يف طاجيكــستا  ــدان خمتلف ــات يف بل ــان البن ــشاريع ضــد خت ــام، أو م  وفيتن
 خطة جلنة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز           إطاروقررت إدارة التنمية والتعاون، يف      . أفريقيا

 .ضد املرأة يف الدول الشريكةضد املرأة، أن تكثف من جهودها أيضا ملكافحة العنف 
 الفقـرة  انظـر  للمزيد من التفاصيل حول إجراءات التعاون والتنمية ضـد ختـان البنـات               - ١٣٠
 . أدناه١٢ املادة ها يف إطار وما بعد١٨٦
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 إجراءات لضمان تطور املرأة وتقدمها الكاملني - ٣املادة   
 لـربامج ومـشاريع لـصاحل       ،جـة األوىل   بالدر مـستوى االحتـاد   ُتمنح اإلعانات املالية على      -١٣١

 قــانون املــساواة األســاس القــانوين  يــوفر، ١٩٩٦مــن عــام  واعتبــارا. املــساواة يف اجملــال املهــين 
 وافـق ئتمانـات الـيت     سـنويا اال  ومنذ ذلـك احلـني ازدادت       . الضروري لتمويل مثل هذه املشاريع    

ــان   ــا الربمل ــصدد عليه ــذا ال ــن  . يف ه ــك سو ١,٦وارتفعــت م ــون فرن ــ ملي إىل ) ١٩٩٦(سري ي
إال أن هــذه املــوارد قــد ُخفــضت بــالنظر إلجــراءات ). ٢٠٠٥(مليــون فرنــك سويــسري  ٤,٥

ــد مــن التخفــيض     ختفــيض ــضا ملزي ــد ختــضع أي ــة وق ــة االحتادي ــد أوكــل إىل املكتــب  .  امليزاني وق
وهـو يتمتــع بــصالحية البــّت  . االحتـادي للمــساواة بــني النــساء والرجـال توزيــع هــذه اإلعانــات  

 ألف فرنك سويسري ويبـدي رأيـه بالطلبـات الـيت تزيـد عـن       ٢٠٠ت املقدمة يف حدود    بالطلبا
 .هذا املبلغ، اليت تقررها األمانة العامة لإلدارة االحتادية للشؤون الداخلية

ومـن أصـل    .  استشارية ومشاريع متجددة ذات وجهـة عمليـة        مرافق وُيقدَّم الدعم إىل     - ١٣٢
وأظهـر تقيـيم خـارجي،      .  طلبـا  ٣٤٦متـت تلبيـة     ،  ١٩٩٦ عـام     طلب مـساعدة اسـتلمت     ٦٠٠

. ، أن اإلعانـات املاليـة تـشكل أداة مركزيـة لتطـوير املـساواة يف احليـاة املهنيـة                   ٢٠٠٦نشر عـام    
: وكان لألموال اليت ُوضعت حتت تصرف االحتاد من أجل املشاريع أثر مـضاعف بـالغ األمهيـة                

عهـا االحتـاد توليـد مـوارد إضـافية           مليـون فرنـك سويـسري الـيت دف         ٢٧,٤فقد اسـتتبع مبلـغ الــ        
 فرنـــك ماليــني  ٦,١ مــسؤولة، ومبلــغ   مـــن أجهــزة  مليــون فرنــك سويــسري    ١٥,٧قيمتــها  

املـساواة أن اإلعانـات املاليـة       قـانون   ووبـيَّن تقيـيم اإلعانـات املاليـة         .  أطراف ثالثة  منسويسري  
سـسات إىل هـذه     ؤ إذا مـا مت تـسهيل وصـول امل         قـد تـزداد    هدفها وأن هذه الفعاليـة       وحتققالة  فع

 جمموعـة األدوات    تعـزز قـد   ن تقييم النتـائج واآلثـار أن املـشاريع املدعمـة            كما بيّ . االئتمانات
وقـد اسـتفادت الكفـاءة املهنيـة للنـساء مـن            . ومتنوعـة  ية جوهر بطريقةالقائمة يف جمال املساواة     

ة أكثـر نـشاطا يف    بصوراملشاركة للنساء   بالفعل املشاريع   فقد أتاحت هذه  . بالغةذلك استفادة   
ــة  ــاة املهني ــراغبني  ويــسرت ، والتعــينيعلــى ظــروف العمــل  ت وأدخلــت حتــسينا . احلي مهمــة ال

ــاة األســرية     ــة واحلي ــاة املهني ــني احلي ــات يف اجلمــع ب ــام   و: والراغب ــادل للمه ــع الع ســهلت التوزي
مــن جهــة   للتخفيــف مــن األعبــاء األســرية مرافــقمــن جهــة، وإنــشاء   واألدوار داخــل األســرة

 .أخرى
املنتجـات  :  اليت تنتج عنها   اخلدمات خمتلفة من املشاريع املدعمة، حسب        وهناك أمناط  - ١٣٣

، )على سبيل املثال، مت وضع مـصَنف الكتـروين للقـرارات املتعلقـة بقـانون املـساواة                (اإلعالمية  
ويــسمح .  متعــددة األبعــادخــدمات تــوفر ،كفــاءةالمراكــز ووإجــراءات التــدريب واإلتقــان 

 إىل مــصَنف كــبري احلجــم للمــشاريع شــخصبوصــول أي  www.topbox.chات  البيانــمــصرف

http://www.topbox.ch/
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ــذة يف ــن االحتــاد    املنف ــايل م ــدعم م ــساواة ب ــذلك تكــون للكــوادر ول  .  جمــال امل صني صــختلموب
قـة  اإلعـالم، أداة تـسمح هلـم بطري       وسائط  العاملني يف قطاعات اإلدارة واالقتصاد، والتدريب و      

 .تكوين فكرة سريعة عن النماذج واخلدمات واألدوات اجلاهزة لالستعمالب، مبسطة
 يسهل الوصـول إليهـا، وميكـن للنـساء طلـب            ةيخدمات استشار  ويدعم االحتاد أيضا     - ١٣٤

النصح منها عندما تكون لديهن أسئلة مهنية أو تتعلـق باحليـاة العمليـة بـصورة عامـة، وتـساعد                    
ــالرجــال وال(األشــخاص  ــشاط مهــين بعــد التوقــف عــن العمــل     ) ساءن ــراغبني يف اســتئناف ن ال

، التعــينيوميكــن أن تتنــاول االستــشارات مواضــيع متنوعــة مثــل إجــراءات  . لالهتمــام بأســرهم
ومــسائل األجــر واملــستقبل املهــين، والتــدريب واإلتقــان، واحلــق يف العمــل، وكــذلك مــشاكل   

 .التمييز أو التحرش اجلنسي
ــة املقدمــة ملــشاريع مــساعدة املهــاجرات،    بالنــسبة لإلع- ١٣٥  ٣٤٣الفقــرة  انظــرانــات املالي
 .أدناه ١١ املادة ا يف إطاربعده وما

اعــات أخــرى أيــضا، إجــراءات للنــهوض بالنــساء ط واختــذ االحتــاد والكانتونــات، يف ق- ١٣٦
 انظـر  يف جماالت التدريب املهـين، وكـذلك التـدريب والبحـث يف القطاعـات الثالثـة،                  سيما ال(

ويــدعم االحتــاد والعديــد مــن الكانتونــات اجلهــود الراميــة إىل ). دنــاهأ ا ومــا بعــده٢٢١ الفقــرة
وهنـاك  ).  أدنـاه  ٧ املادة   يف إطار  ١٨٨ الفقرة انظر(تشجيع النساء املرشحات للوظائف العامة      

هليئـات اجملتمـع املـدين أو ملؤسـسات عامـة أو خاصـة               ماليـا  بعض الكانتونـات الـيت تقـدم دعمـا        
ــسياسة، و      أخــرى ــع ويف ال ــسني يف اجملتم ــني اجلن ــساواة ب ــن أجــل امل ــل م  يف جمــايل خباصــة تعم

وتشجع كانتونات أخرى تبـادل وجهـات النظـر بـني النـساء             . التدريب، وإعادة اإلدماج املهين   
 نالفخيـ  يف املـالك أو      ائف وظـ  نشغليـ فضال عن أنشطة النـصح والـدعم املقدمـة للنـساء اللـوايت              

 .هنيةالنماذج النمطية امل
 

 إجراءات خاصة مؤقتة ملصلحة املرأة - ٤املادة   
 

 : املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٤١رقم التوصية 
تشجع اللجنة سويـسرا علـى اختـاذ إجـراءات مـستمرة لزيـادة متثيـل املـرأة يف األجهـزة                      

 مـن االتفاقيـة   ٤ مـن املـادة   ١ا للفقرة  املعينة، مبا يف ذلك إجراءات خاصة مؤقتة وفق        املنتخبة أو 
كمـا توصـي أيـضا      . من أجل بلوغ حق املرأة يف مشاركة متساوية يف احليـاة العامـة والـسياسية              

باختاذ إجراءات مالئمة من أجل حتقيـق مـشاركة متوازنـة مـن قبـل النـساء والرجـال يف خمتلـف          
 . القضائية والدبلوماسيةقطاعات ومستويات احلياة العامة، السيما يف اإلدارة واهليئات
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 : املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٤٥رقم التوصية 
حتث اللجنة سويسرا على تأمني منافذ فعلية متساوية للنساء والرجال يف سوق العمـل                

.  مـــن االتفاقيـــة٤ مـــن املـــدة ١بـــاللجوء بـــصفة خاصـــة، إىل إجـــراءات مؤقتـــة وفقـــا للفقـــرة  
صي ببذل اجلهود للقضاء على التمييز األفقي والرأسي يف جمـال العمـل، وال سـيما عـن                  تو كما

وتوصــي أيــضا بــأن توضــع . طريــق التعلــيم، والتــدريب وإعــادة التأهيــل وآليــات فعالــة للتنفيــذ 
أنظمة تقييم مهنية ذات معايري حمايدة جنسانيا، من أجـل إزالـة الفجـوة يف األجـور بـني النـساء                     

ــالتوفيق بــني املــسؤوليات األســرية      وتوصــي. والرجــال ــسمح ب ــأن ُتتخــذ إجــراءات ت ــة ب  اللجن
 .واملهنية وأن يتم تنفيذها وتشجيع توزيع متساو للمهام املرتلية واألسرية بني املرأة والرجل

  
 من اتفاقية القـضاء علـى مجيـع اشـكال التمييـز ضـد       ٣ كما جاء يف التعليق على املادة      - ١٣٧

 الـيت  ومـساندة املـرأة يف اجملـاالت   بتنفيذ تدابري خمتلفـة لتـشجيع   والكانتونات املرأة، يقوم االحتاد   
الفعليـة  ربره يف أوجـه عـدم املـساواة     تـ  التشجيع    فإن هذا  وبنهاية األمر، .  حظا تكون فيها األقل  

ووفـق تعـبري   . ، األمـر الـذي يعـين أهنـا سـتنتهي عنـدما يـزول انعـدام املـساواة             اليت ال تزال قائمـة    
حتقيـق  منظـور العمـل علـى    ُتتخـذ مـن   هي إجراءات   “اإلجراءات اخلاصة املؤقتة  ”إن  اللجنة، فـ 
ووفق التوصـيات العامـة      .)٨٣( بني اجلنسني  مساواة فعلية من أجل الوصول إىل      ،واقعية أهداف

 .)٨٤(نطـاق واسـعة ال  اإلجـراءات اخلاصـة املؤقتـة    فـإن بشأن هـذا املوضـوع،    الصادرة عن اللجنة
هذه الفئة اإلجراءات اليت يتخذها االحتاد والعديد مـن الكانتونـات،            ضمنويف سويسرا تدخل    

 جــراءاتاإل، و) أدنــاها ومــا بعــده٣٣١ الفقــرة انظــر( املــرأة عمــلأصــحاب عمــل، لتــشجيع ك
اإلجراءات املتخـذة   و) ا أدناه  وما بعده  ٢٢١ الفقرة انظر(تشجيع إنشاء أماكن التعلُم     ب اخلاصة

 ).أدناه ابعده  وما٢٢٥الفقرة  انظر (لمي العثبحيف اجلامعات ويف جمال ال
 وقــد اختــذت يف الكانتونــات والكوميونــات إجــراءات خمتلفــة لزيــادة نــسبة النــساء يف   - ١٣٨

ــف اجملــاالت عــن طريــق     ــامخمتل كانتونــات عديــدة حــصص   أقــرت و. )رناملــ(صص احلــ نظ
 اللجــان  يفينيتعــاليف جمــال )  اجلــنس األقــل متثــيال لــصاحل يف املائــة ٣٠علــى األقــل (للجنــسني 
 لـدى الكانتونـات عـدد متزايـد مـن            يوجد وفضال عن ذلك،  ). برين، جورا، زوريخ  (السياسية  
__________ 

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز   ٤ املتعلقة بالفقرة األوىل من املادة ٢٥انظر التوصية العامة رقم    )٨٣( 
 /www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendationsضد املرأة، اليت تتناول إجـراءات خاصـة مؤقتـة،    

index.html وما بعدها١٨ الفقرة . 
جمموعة واسعة متنوعة من األدوات والسياسات واملمارسات التـشريعية والتنفيذيـة واإلداريـة، كـربامج        ... ” )٨٤( 

عاملـة التفـضيلية، والتوظيـف اهلـادف، والتعـيني          أو إعادة ختصيص املوارد، وامل    /التوعية أو الدعم، وختصيص و    
 .٢٢، العدد “والترقية، واألهداف املرقمة املرتبطة جبداول زمنية وأنظمة كوتا
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.  للجنــسني يف األجهــزة الــسياسية واإلدارة “عــادل”القــوانني الــيت تــنص صــراحة علــى متثيــل   
 فيمـا يتعلـق     ) املدينـة، نوشـاتيل، فـو      -بـرين، سـولور، بـال       (يطبق االحتاد وبعض الكانتونـات      و
 عنـد   ال سـيما  لنوع اجلـنس األقـل متثـيال،         )متساويةؤهالت  مب(ياسة املوظفني، مبدأ األولوية     سب

وهنـاك  ).  أدنـاه  ١١ املـادة    ا يف إطـار    وما بعده  ٣٣٠ الفقرة هبذا الصدد    انظر(توظيف الكوادر   
بـــدأ خيـــضع فيهـــا اختيـــار مـــوظفي التعلـــيم مل) جنيـــف، أرغوفيـــا، فريبـــورغ(أيـــضا كانتونـــات 

  قـانون اجلامعـة يف كـانتون   يـنص وعلى سبيل املثال، . على املستوى اجلامعي  ة  خباصحلصص، و ا
اجلـنس األقـل متثـيال عنـد     رشح إعطاء األولوية مل املؤهالت، على يف حال التساوي يف   جنيف، و 

خيــضع ) ثورغوفيــا، تيــسان(ويف كانتونــات أخــرى . هيئــة التــدريس اجلــامعي توظيــف أعــضاء 
 لكـــل مـــن يف املائـــة ٥٠الـــتقين يف إدارة الكـــانتون حلـــصة  الـــتعلم الوظـــائف يفالوصـــول إىل 

 .إالَّ أن البعض يعترب هذا النظام غري قابل للتطبيق بسبب قلة املرشحات. اجلنسني
 إدخال نظام احلصص النسائية يف جماالت السياسة، والتـدريب، واحليـاة             ما يثري   وعادة - ١٣٩
وقـد فـشلت    . ل املـساواة بـني الرجـال والنـساء        حـو  آراء متباينة يف املناقشات الـيت تـدور          املهنية
علـى مـستوى    سـواء   ددة يف جمـال الـسياسة،       احملصص  احلحماوالت إدخال نظام     مجيع   اآلنحىت  

الثــاين، / التقريــر األولانظــر( الــشعيب االقتــراعالكانتونــات، ومت رفــضه بوضــوح يف  وأاالحتــاد 
يف  ١٨٨ الفقـرة  انظـر  يف الـسياسة  متثيـل اجلنـسني  تطـور  ؛ وفيما يتعلق ب ا وما بعده  ١٨٧ الفقرة
ــار  ــاه٧املــادة إط ــإن نظــام   ).  أدن ــوباملقابــل، ف ــضي بــالنظر أوال يف كفــاءة   املــصص احل رن يق

األشــخاص املرشــحني ويعطــي األولويــة ملمــثالت أو ممثلــي نــوع اجلــنس األقــل متثــيال يف حــال   
.  واحليـاة املهنيـة     يف التـدريب   وخباصـة  جـديا،    ُيـدرس تساوي الكفاءة، قـد طُبـق أو علـى األقـل            

مـسبقة بالنـسبة لنـوع      آراء  مـا يعكـس       للتفسري وغالبا  “التساوي يف الكفاءات  ”وخيضع شرط   
 .التمييزمما يؤدي إىل استمرار احتماالت  ،سلطة التوظيفدى اجلنس ل
ع  من الدستور االحتادي، على املـشر      ٨ املادة    من ٣ الفقرة    من  ومبوجب اجلملة الثالثة   - ١٤٠

ولـذلك  .  يف جماالت األسرة، والتـدريب والعمـل       وخباصةاواة القانونية والفعلية،     املس يضمنأن  
ــهادها أن     ــة يف اجت ــة االحتادي ــربت احملكم ــة   اعت ــراءات االجيابي ــرار بعــض اإلج ــة إىل إق  الرامي

ويف عرضـها   .  إىل أسـاس قـانوين     ة اسـتنادها  طي ، شـر   املساواة الفعلية مقبولة مـن حيـث املبـدأ        
 صـراحة إىل    احلكـم  املبـدئي، أرجعـت احملكمـة االحتاديـة ذلـك            حكمهـا ء  لألسباب الكامنـة ورا   

جمموعة إجراءات تشجيعية تـنص عليهـا اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                  
ــة   ( ــة االحتاديـ ــرار احملكمـ ــمويف أول ). ب ٤ ج، ٢١  أوال١٢٥قـ ــا  حكـ ــدئي هلـ ــم” مبـ  حكـ

 الـيت تنطـوي علـى متثيـل متـساو           “الثابتة”صص  ، اعتربت احملكمة أن احل    )soleurois (“سولروا
غـري  للنساء يف أجهزة السلطة التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية دون اخـذ الكفـاءة يف االعتبـار،                   

ثـاين، أوضـحت    حكمهـا املبـدئي ال    ويف  .  التمييز بني اجلنـسني    خطرمببدأ   حيث إهنا تضر     مقبولة
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 أال ُتـستبعد كليـا    علـى    النـساء    لـصاحل ة  قبول مبـدأ احلـصص املرنـ      ورأت  األول  احملكمة حكمها   
 ج، ٢١  أوال١٢٥ احملكمـــة االحتاديـــة حكـــم.(وكفـــاءات املرشـــحات واملرشـــحنيمـــؤهالت 

 ). ج-ب ٥
، املتعلـــق )uranais( “ أورانيـــهحكـــم”، ١٩٩٩عـــام ) الثـــاين( املبـــدئي حكمهـــا ويف - ١٤١

غــري  أن احلــصص بعلمانيــة احلــصص يف اجملــال الــسياسي، أوضــحت احملكمــة االحتاديــة صــراحة 
 مع مبدأ املساواة املطلقـة بـني اجلنـسني املنـصوص            ها تعارض شيُخوإن   بالكامل، حىت    ةستبعدُم

  اجلملـة األوىل مـن  نياحلـ   ذلـك اليت كانـت يف  (٨ املادة  من٣ الفقرة  منعليه يف اجلملة األوىل   
 ).  من الدستور القدمي٤ املادة  من٢الفقرة 

بــني وم، تعــارض فهــ والنــساء، وفــق هــذا امل املــساواة بــني الرجــال يــنجم عــن   
فــاإلجراءات .  مــن الدســتور٤ املــادة  مــن٢اجلملــة األوىل واجلملــة الثانيــة مــن الفقــرة 

ــزام بتحقيــق   اإلجيابيــة لتــشجيع املــساواة   املــساواة القانونيــة بــني  قــد تتعــارض مــع االلت
ألي مـن جزئـي      ئيةولوية املبد األوال يوفر الدستور أي مؤشر يسمح بإعطاء        . اجلنسني
احملكمـة االحتاديـة   أقـرت  ، “ سـولوروا حكم”ويف . من الدستور ٤ املادة  من٢الفقرة  

 مبـدأ النـسبية     ويكتـسي ...  بأن التناقض ينبغي أن ُيحل بناء علـى موازنـة بـني املـصاحل             
  أوال ١٢٥احملكمـة االحتاديـة      حكـم  (]ترمجة من األملانيـة   [. السياقأمهية حامسة يف هذا     

 .) جج٣، ج ٢١
 مبوازنـة  فيما يتعلـق     ال سيما  التطابق العملي،     مبدأ أشارت احملكمة االحتادية إىل أمهية    و - ١٤٢

ينبغي أال تتحقـق أي مـن املـصاحل املتعارضـة حـصرا علـى               : املصاحل يف نطاق احلصص السياسية    
 أكـدت  “ سـولوروا حكـم ” ١٩٩٧ املبدئي األول عـام  حكمهاويف . حساب املصاحل األخرى

حتادية أن اعتماد احلـصص الـسياسية مـن شـأنه أن حيـد مـن مبـدأي املـساواة وحريـة                      احملكمة اال 
مـن النظـام    جـزءا ”وأوضحت أن مثل هذا التقييد ال ميكـن القبـول بـه إال إذا كـان       . االنتخاب
احملكمـة  رأت ، “ أورانيـه حكـم ”ويف . بالنسبة حلصص النساء  وهذه ليست احلال    ،  “االنتخايب

يف االنتخابـات النـسبية     والترشح ميكـن القبـول هبـا        لى حق االنتخاب     قيود ع   فرض االحتادية أن 
حلماية األقليات اإلقليميـة أو اللغويـة    (إذا كانت من طبيعة النظام االنتخايب باملعىن الواسع فقط          

 أن  علـى  مبـدأ النـسبية   احتـرام  مـن  عند ذلك احملكمة االحتادية أيضا، أنه ال مناص   ترىو). مثال
وحيـث أن احلقـوق الـسياسية الـيت ميـسها مثـل هـذا               .  مصلحة عامة راجحـة    يكون مربر التقييد  

، فقـد اعتـربت احملكمـة االحتاديـة أن مثـل هـذه القيـود ال ينبغـي                   هامـة اإلجراء تعتـرب ذات قيمـة       
أن مـنح تفـويض شـعيب وفقـا للحـصص ميثـل يف مجيـع                بأعلى قدر من احلـذر، و      السماح هبا إال  

ــساسا  ــوال مـ ــدأي    األحـ ــول مببـ ــري مقبـ ــات    غـ ــاق االنتخابـ ــبقني يف نطـ ــساواة املطـ ــة واملـ احلريـ
 ).  جج٣، ج ٢١  أوال١٢٥احملكمة االحتادية  حكم(
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 وباملقابل، اعتـربت احملكمـة االحتاديـة أن حـصص النـساء تكـون مقبولـة يف الـسلطات                    - ١٤٣
، وأن  االنتخـاب مـن حريـة     يف هـذه احلـال       من الشعب، حيـث أهنـا ال حتـد            مباشرة غري املنتخبة 

 غـري متـوازن بـالنظر لقلـة     لعـدم اعتبـاره   نظام املعروض على احملكمـة مـن املرونـة مـا يكفـي              يف ال 
،أكدت احملكمة قبوهلا املبـدئي باحلـصص       وفضال عن ذلك  . متثيل النساء يف السلطات الكانتونية    

 .للتوازن يف النسب بني الرجال والنساء يف االنتخابات يف القوائم االنتخابية، حتقيقا
. احلـصص يف جمـال العمـل   نظـام  يتعلـق احلكـم األخـري ب       الرئيـسية،    األحكـام ني   ومن ب  - ١٤٤

إطــار يف  لهاشــغ يف جامعــة فريبــورغ مت مــساعدةفقــد تنــاول األمــر يف الواقــع وظيفــة أســتاذة   
ــشجيع   ــة لت ــادلإجــراءات احتادي ــا.  اجلــامعيالتب ــام   ووفق ــهاد الع ــة يف  لللالجت محكمــة االحتادي

ــاحلقوق الدســتو   ــساواة    احلــال هــذهيف(رية موضــوع املــساس ب ــذكر يف امل يف ، حــق املرشــح ال
 للنـهوض  احلصص القائمة على أساس نوع اجلنس مقبولة كـإجراء           قواعد، اعتربت أن    )املعاملة

: النــساء، شــرط أن تكــون قائمــة علــى أســاس قــانوين وتتفــق مــع مبــدأ النــسبية، أي أن تكــونب
رية وتــشكل الوســيلة األقــل حــدة ضــرو) ب(، املنــشود اهلــدف ببلــوغذات طبيعــة تــسمح  )أ(

 املساس حبقوقهم األساسية، وأخـريا      يتمللوصول إىل هذا اهلدف، خاصة يف نظر الرجال الذين          
النـسبية بـاملعىن   ( يف ضـوء املـصاحل القائمـة    احملـدد  للوصـول إىل اهلـدف   رشيدةمبثابة وسيلة   ) ج(

ــضيق،  ــة  حكــمال ــة االحتادي ــا١٣١ احملكم ــا). ٤، ٥، ج، ٣٦١  ثاني ــضا وهن م اوصــف نظــ ي أي
را خلطـورة الـضرر الـذي يـسببه يف          نظـ ”،  “ القبول عبص” حلصص الثابتة ملصلحة النساء بأنه    ا

، اعتــربت امللموســةويف هــذه احلالــة . “ احلظــر الرمســي للتمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنسضــوء
 يكـن    للمرشحني الذكور، املقـرر علـى أسـاس املبـدأ، مل           التلقائياحملكمة االحتادية أن االستبعاد     

 أيـضا يف تطبيـق جامعـة فريبـورغ          تكمـا شـكك   .  إىل قاعدة قانونية كافية    لعدم استناده مقبوال  
ناســب للنــهوض يف الواقــع باملــساواة بــني الرجــال   املجــراء بوصــفها اإل ية حــصص قاســقاعــدة

 يف ضـوء النـسبية بـاملعىن    تعني رفـضها أساسـا   أن احلصص اليت طبقت كـان يـ       وأكدتوالنساء،  
 .الضيق

ق يــطبت ني يف مــستقبل مهــين أكــادميي عنــدإذا كــان عــدد الرجــال الــراغب. ...  
، ادل عـدد النـساء، وكـانوا مـؤهلني للترشـيح لوظـائف التبـ              اكـثري  يفوق   نظام احلصص 

ومما يزيد من الضرر الالحق هبم يف الـدعوة         . عند ذلك هبم ضررا مؤكدا     اإلجراء   أضر
 حمــدودة نــسبيا وأنــه ســيكون علــيهم  يف التعلــيم اجلــامعياحلاليــة أن الوظــائف املتاحــة 

 شـغور وظيفـة     عدة سنوات قبـل   لاالنتظار  حسب الكلية والتخصص موضوع الدعوى      
احلس الـسليم واملـصلحة العامـة،       زاوية   ال ميكن الدفاع البتة، من        فإنه  وأخريا، .أخرى

. املرشحني لوظائف عالية الكفاءة كوظائف التعلـيم اجلـامعي         خربة وكفاءة    عن جتاهل 
 شــروط الكفــاءة للمنــصب  اســتوفتترشــحت امــرأة واحــدة  موضــوع الــدعوى ويف 
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 ج، ٣٦١  ثانيــا١٣١ احملكمــة االحتاديــة حكــم (]ترمجــة مــن األملانيــة [. املتنــازع عليــه
 ).ج ،٦

 وتنــاول النقــد .)٨٥(ديــةاقتناتعليقــات ل أحيانــا كــم هــذا احلتعــرض ومــن زاويــة الفقــه، - ١٤٥
 اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                مـن  ٤خاصة يف ضـوء املـادة       (بشكل أساسي   

ال سـيما إعطائهـا أمهيـة       الطريقة اليت وازنت هبا احملكمة االحتادية بني املـصاحل املعروضـة،            ) املرأة
، ) حق املرشح الذكر من عمليـة االختيـار        استبعاد(أكرب بكثري للبعد الشخصي لقاعدة املساواة       

ــه ــا  معاجلــة تفــضي يف ) العامــة( للمــصلحة امن ــة أقــل حظــا واقعي  هــذه أصــحابواعتــرب . لية لفئ
 ُيحظـى  مينع عمليا املؤسـسات العامـة العاملـة يف جمـال التـدريب، الـيت                احلكمالتعليقات أن هذا    

 علــى األقــل بالنــسبة  -زائــد، مــن تطبيــق سياســة مــساواة نــشطة   بتمثيــل فيهــا الرجــال دائمــا  
 ).  أدناه٢٦٩ الفقرة انظر (-للوظائف القيادية 

ــ   ــشتركة       - ٥ادة امل ــسؤولية امل ــرار بامل ــع األدوار واإلق ــة لتوزي ــاهيم النمطي مكافحــة املف
 للرجل واملرأة يف تعليم األطفال 

 
 : املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢٩رقم التوصية 
ى حتث اللجنة سويسرا على املبادرة إىل وضع وتنفيذ برامج عامـة للدراسـة تتنـاول علـ                 

وجه اخلصوص حقوق اإلنسان والفوارق بني اجلنسني، وإىل نشر معلومـات عـن االتفاقيـة مـن         
أجل تعديل املواقف املسبقة املتعلقة بدور الرجل واملرأة، وعلى األخص لقبول فكـرة أن تعلـيم                

وتوصــي . األوالد هــو مــسؤولية اجتماعيــة تقــع علــى عــاتق األمهــات واآلبــاء علــى حــد ســواء  
 علــى توجيــه محــالت التوعيــة إىل كــل مــن الرجــال والنــساء، وتــشجيع وســائل اللجنــة بالعمــل

اإلعالم على تقدمي صورة اجيابية للمرأة وللمساواة بني الرجل واملـرأة فيمـا يتعلـق بوضـع املـرأة                   
 .وباملسؤوليات يف اجملالني العام واخلاص

  
  األدوار مكافحة القوالب النمطية اليت ينقلها اإلعالم يف موضوع توزيع - ١ 

 عـدم إسـاءة براجمهـا       ضـمان  ُيلزم القانون االحتادي لإلذاعـة والتلفزيـون جهـات البـث             - ١٤٦
 تــشري إليــه متتــدح العنــف أو وأ أو األخــالق العامــة، وأالََ تتــسم بــالتمييز اإلنــسانيةإىل الكرامــة 

 والعـروض    جمال اإلعـالن وعلـى الـربامج حبـد ذاهتـا           يفوتطبق هذه القواعد    . بوصفه أمرا مألوفا  
وتتوىل الـسلطة املـستقلة للنظـر يف        . اإلباحية، وعروض العنف، فضال عن ضرورة محاية الشبيبة       

مـن  ويتوىل املكتب االحتادي لالتصاالت     . الشكاوى يف جمال اإلذاعة والتلفزيون مراقبة الربامج      
__________ 

 )٨٥( Cf. Yvo Hangartner, dans Allgemeine Juristische Praxis AJP/PJA 2005, p.141ss; Christa Tobler, Quoten 

zum Dritten, Gesetzliche Grundlagen fur Frauenforderungsmassnahmen und Entschadigungen fur 

Diskriminierungen, recht 2005, p.220ss; Regula Kagi-Diener, dans AJP/PJA 2006, p.107ss. 
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مـن  وبـالرغم   . ويقـوم هبـذه الـصفة بفحـوص دقيقـة منتظمـة           . العمل كسلطة مراقبة عامـة    جانبه  
 أن  بعـد مطلقـا   ، مل جيد املكتب االحتادي لالتـصاالت        متعمقاقيامه بتحليل بعض الربامج حتليال      

لتـدخل كـسلطة إشـراف أو تقـدمي شـكوى إىل الـسلطة املـستقلة للنظـر يف الـشكاوى يف                      عليه ا 
وطاملـا أن الـربامج ال متـس    .  أو العنفيجمال اإلذاعة والتلفزيون ألسباب تتعلق باحملتوى اإلباح    

األخالق العامة، فإن املكتب ملزم باحترام مبدأ االسـتقالل الـذايت للـربامج وال يـستطيع بالتـايل            
 .التأثري على الطريقة اليت يتم هبا عرض دور الرجل واملرأة يف اإلذاعة والتلفزيون

ــشرت عــام   و - ١٤٧ ــد ارتفعــت    ٢٠٠١بينــت دراســة ن ــصحافيني ق ــساء بــني ال ــسبة الن  أن ن
ــسن  ــة ٣٢: ١٩٩٨(وات األخــرية بــشكل ملحــوظ يف ال إال أن هــذه النــسبة تتفــاوت  ). يف املائ

ــا  ــة   أحيانـ ــيع املطروحـ ــر واملواضـ ــة، والعمـ ــة اللغويـ ــان. حـــسب املنطقـ ــعوإذا كـ ــساء  بوسـ  النـ
الصحفيات الوصول اليوم، من حيث املبدأ، إىل كل أنـواع وسـائل اإلعـالم وإىل كـل جمـاالت                   

أربعـة مـن كـل       أكثـر مـن       أن حيـث لـذكور،   ا لـى قاصـرة ع  النشاط، فإن املراكز القياديـة تبقـى        
ــشغلها رجــال   ــك،  . مخــسة مراكــز ي ــضحوفــضال عــن ذل  مــن إحــصاء األجــور أن الرجــال   يت

 .)٨٦(يتقاضون يف املتوسط أجورا أعلى بكثري من النساء
ــالم يف    و - ١٤٨ ــل دور وســائل اإلع ــق بتحلي ــا يتعل ــياقفيم ــسياسية،  س ــات ال ــر االنتخاب  انظ

 .١٨٨ الفقرة أدناه، ٧ادة التعليق الذي يتناول امل
 تكنولوجيـا معلومـات   يف اسـتخدام  ويف سويسرا كما يف بلدان أخرى، بـدأت النـساء      - ١٤٩

حتـاول النـساء    واليـوم،   .  استخدام الرجال هلا وبنسبة أقل كثافـة       فترة من واتصاالت حديثة بعد    
تـستعمل شـبكة    مـن النـساء   يف املائة ٥٦، كانت نسبة    ٢٠٠٦ففي عام   . ك هذا التأخري  ااستدر

وتتــصفح الفتيــات . )٨٧() مــن الرجــاليف املائــة ٧٣مقابــل ( عــدة مــرات يف األســبوع اإلنترنــت
ال يوجـد أي فـرق بـني اجلنـسني يف شـرحية        :  أكثـر بكـثري مـن أخـواهتن الكبـار          اإلنترنـت شبكة  

 بـني   اإلنترنـت  سـنة فـرق كـبري يف اسـتخدام           ٢٥، ويتضح بعـد سـن الــ          سنة ٢٥العمر دون الـ    
 كانـت ثالثـة     ٢٠٠٤ويف عـام    . الزيادة كلما زادت الشرحية العمريـة      والرجال، مييل إىل     النساء
 هــذه األداة مــرة واحــدة يف الــشهر علــى  نستخدم ســنة، يــ٣٤ و ٢٥اع النــساء، مــا بــني  أربــ

يف  ٩٠ ( هلـا  مـن الـذكور    وهو مـا يقـل كـثريا علـى أي حـال عـن اسـتخدام معاصـريهن                    األقل،
كألعـاب  (ن حمتويـات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت احلديثـة        مـا تتـضم     وغالبـا  .)٨٨()املائة

قوالب منطية تقليدية حول موضـوع توزيـع األدوار بـني الرجـل واملـرأة، األمـر                 ) احلاسوب مثال 
 . ترسيخهاالذي يزيد من 

__________ 
ــسائية       )٨٦(  ــضــايا نـ ـــبات؛ يف قـ ـــم العقـــ ــصحــفيات رغــ ــســاء الـ ـــدد النـ ـــد عــ ـــار، تزايــ ــو مـــ ، ٢٠٠٣-١مريكـ

 .س س ١٧ ص
)٨٧(http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30106.301. 

html?open=4#4. 
 )٨٨( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/22/publ.html?publicationID=2487. 
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يف قطاع املعلوماتيـة، وتقـل هـذه النـسبة أيـضا يف             ) يف املائة  ٢٣( وتشكل النساء أقلية     - ١٥٠
تقنيـات  علـى   ويف حني مل تكن نـسبة النـساء يف فـروع التـدريب              . تدريب املتخصصة دورات ال 

ــا عــام   يف ١٠املعلومــات واالتــصاالت تتعــدى يف العمــوم    ــة تقريب ــشكل  ٢٠٠٥املائ ، ارتفــع ب
يف تــشكل النــساء أكثريــة و. ملحــوظ عــدد النــساء اللــوايت بــدأن تــدريبا مــن املــستوى اجلــامعي

ــوم االتــصاالت واملعلومــ   ــة (ات فــروع عل ــا املتخصــصة  الــيت توفرهــا املــ ) األقــل تقني دارس العلي
 .)٨٩(واجلامعات

 مكافحة املفاهيم النمطية لتوزيع األدوار يف املدرسة ويف التدريب  - ٢ 
 األدوار والقواعــد االجتماعيـــة تطــور الشخـــصية،   جمــال  تطبــع القوالــب النمطيـــة يف   - ١٥١
علـى الـصورة الـيت تكوهنـا الفتيـات والفتيـان عـن        تؤثر  هي   أثناء الطفولة واملراهقة، ف     يف اصةوخب

يكون تأثريهـا أكـرب      وغالبا ما    ،حياهتم، ومسارهم الدراسي، وأوقات فراغهم وخياراهتم املهنية      
ويف العديد من الكانتونات، تتم معاجلـة مـسألة املـساواة بـني             .  قدراهتم وأذواقهم الشخصية   من

 الــيت حتكــم الربنــامج ئتؤخــذ يف االعتبــار املبــادلتعليم وبــا املعــيناجلنــسني بوضــوح يف التــشريع 
ــدريب   ــي، وتـ ــني املدرسـ ــات واملعلمـ ــذلك املعلمـ ــواد  يف، وكـ ــار املـ ــاج أو اختيـ ــية  إنتـ املدرسـ

ويهدف العديد من اإلجراءات إىل مكافحة القوالـب النمطيـة          ). ا وما بعده  ٢٤٧الفقرة   انظر(
 ). أدناها وما بعده٢٢١ الفقرة انظر(يف التدريب املهين 

 تشجيع املساواة يف اقتسام املهام املرتلية والعائلية بني الرجل واملرأة  - ٣ 
 

 : املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٤٥التوصية رقم 
ــالتوفيق بــني املــسؤوليات األســرية        ــسمح ب ــق إجــراءات ت ــة باختــاذ وتطبي توصــي اللجن

 .هام املرتلية واألسرية بني املرأة والرجلواملهنية وتشجيع القسمة املتساوية للم
 : املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٤٧التوصية رقم 

توصي اللجنة بالقيام حبمـالت لتوعيـة أفـضل بواقـع أن األمومـة وظيفـة اجتماعيـة وأن                    
مـالت أيـضا التأكيـد      وينبغي هلذه احل  . الرجل واملرأة مسؤوالن معا عن تعليم وازدهار أوالدمها       

على دور الرجـال وفـتح الطريـق إىل نقـاش ملـسألة األبـوة وإجـازة األبـوة، الـيت تـشكل عوامـل                         
ــاة      ــوق العمـــل واحليـ ــرأة يف سـ ــساواة للمـ ــرية وتكفـــل املـ ــسام املـــسؤوليات األسـ ــة يف اقتـ هامـ

 .االجتماعية
  

__________ 
 )٨٩( Maja Huber    حنـو إلغـاء االختالفـات املتـصلة بنـوع      . ، وصول النـساء إىل تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت

 وما بعـدها    ٢١ ص   ٢٠٠٣-١شؤون املرأة   .  وما بعدها  ١٩، ص   ٢٠٠٢-٢ “شؤون املرأة ”: اجلنس؟، يف 
Barbara Stockli, Einstieg ohne Aufstieg? Frauen in der Journalismusausbildung,dans 
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ــق     - ١٥٢ ــا يتعلـ ــام فيمـ ــرأي العـ ــشات الـ ــت مناقـ ــأمني أثبتـ ــضانة  بتـ ــة وحـ ــال  األمومـ األطفـ
أن العديد من األشخاص يف سويسرا اليـوم يعتـربون أن التوفيـق بـني               )  أدناه ٣١٦ الفقرة انظر(

 احليـاة   مواصـلة فإمكانيـة   .  هامـا  وسياسـيا  اجتماعيـا  املسؤوليات األسرية واملهنية يـشكل هـدفا      
يـع   املـساواة يف مج    لتكـريس األسرية واحلياة املهنية يف وقت واحد هي يف الواقع شـرط أساسـي              

 إحــداها، ، وحللـت دراســات عديـدة هلـذه املـسألة   ُخصـصت يف الـسنوات األخـرية    و. اجملـاالت 
 والعالقات بـني األجيـال      والشبابالطفولة   (٥٢وهي منفذة يف إطار الربنامج الوطين للبحوث        

ر طويـل األجـل مـع أخـذ تـصور           و، ظاهرة التوزيع املتساوي لـألدوار مـن منظـ         )يف جمتمع متغري  
 فيهــا األب يقتــسم يف العــائالت الــيت الــيت أجريــتوبَينــت املقــابالت . يف االعتبــار األطفــال هلــا

 لدى الوالدين وكذلك األطفال تصور إجيـايب لنمـوذج          أنواألم املهام األسرية والنشاط املهين،      
 تواجــدأمــا أطفــال األســر التقليديــة فــإهنم غالبــا مــا يأســفون لقلــة   . املــساواة يف توزيــع األدوار

ويبـدو أن النمـوذج   . حياهتم اليومية من جهة، وتواجد أمهم الزائد من جهة أخـرى      والدهم يف   
إذ تتكــون لــديهن طريقــة تــصرف  : القــائم علــى توزيــع األدوار يفيــد الفتيــات بالدرجــة األوىل 

 بالتأكيـد مـن العالقـات الوثيقـة الـيت           نستفدن ويـ  وتفكري أقل تأثرا بالقوالب النمطية مـن غريهـ        
 .)٩٠(تنشأ مع والدهن

 ملكافحـة  متـسقتني  وقام املكتب االحتادي للمساواة بني النساء والرجال حبمليت توعيـة            - ١٥٣
اإلنـصاف يف  ”وهـدفت محلـة     . التوزيع النمطي لألدوار واملهام يف احلياة األسرية واحلياة املهنية        

 مـــن الـــشباب الـــذين لـــديهم أطفـــال   األزواجمحـــل، إىل ٢٠٠٢ الـــيت أُطلقـــت عـــام “املـــرتل
. لـتفكري يف موضـوع توزيـع املهـام يف األسـرة ويف احليـاة العمليـة               اإلجناب علـى ا    ني يف الراغب أو

 عملت من ناحيـة علـى      “اإلنصاف يف العمل  ”، بدأت محلة ثانية حتت عنوان       ٢٠٠٣ويف عام   
 والعاملني فيها علـى وضـع تـصور لـسياسة وظيفيـة مـؤازرة لألسـرة،                 املشاريعتشجيع مسؤويل   

آلبــاء الــراغبني بتخــصيص وقــت أكــرب ألســرهم وآزرهتــم يف   ىل امــن ناحيــة أخــرى إ اجتهــت و
 .أصحاب العملمطالبهم لدى 

واقــع أن والدة ب ا لتوعيتــهمنيابالوالــدين الــش اإلنــصاف يف املــرتل محلــة واســتهدفت - ١٥٤
 توزيـع تقليـدي لـألدوار    خالهلـا  يـتم   حلظـة الطفل األول تشكل حلظة أساسية يف توزيع األدوار 

الـشباب  مـن  وهدفت هذه احلملـة إىل حتفيـز األزواج    . ابتا يف حياة الزوجني   خشى أن يصبح ث   ُي
 وأُتيحـت   .فيـد املوقـت   ال يفمناقشة وختطيط توزيع العمل املـدفوع األجـر والعمـل املـرتيل             على  

__________ 
 )٩٠( Margret Burgisser, Egalitare Rollenteilung: die Langzeitperspektive und die Sicht der Kinder, Resultats 

de  l’etude 2005, http://www.nfp52.ch/f_dieprojekte.cfm?Projects.Command=details&get=12. 
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توزيـع   كمـا مت     ،)٩١(حول توزيـع املهـام بـني اجلنـسني         وأجنزت دراسة علمية ونشرت      نشرةهلم  
ــاة اخلاصـــة   بطاقـــات بريديـــة وملـــصقات وعقـــ  د نـــدوات حـــول موضـــوع التـــوازن بـــني احليـ

ــة مــن الــشهرة يف أوســاط الــرأي العــام مــن خــالل     . )٩٢(والعمــل ــة درجــة عالي وحققــت احلمل
مــن خــالل اإلعالنــات (الفئــات املــستهدفة ببالتحديــد اهتمــت و.  يف وســائل اإلعــالمتعميمهــا

مكاتــب األحــوال  مــن قبيــل ومؤســسات رئيــسية شخــصياتالتلفزيونيــة، وإرســال وثــائق إىل  
، اإلنترنــتمواقــع شــبكة واملدنيــة، ونــشر مقــاالت يف جمــالت متخصــصة كــاجملالت العائليــة،    

ونظمـت مكاتـب    ).  الزواج وغريها  واحتفاالتوحضور ممثلني ملختلف التظاهرات املتخصصة      
 هلــذا تكرســأنــشطة خاصــة ساواة علــى مــستوى الكانتونــات والكوميونــات خمتلفــة معنيــة باملــ

ــة  . املوضــوع ــيم احلمل ــائج تقي ــةوجــاءت نت  نــشر الرســالة يف أوســاط اجلمهــور  فقــد مت: معتدل
ذه املـشكلة   هبـ  توعيـة الرجـال       فيمـا يبـدو     ما زال من الصعب    ولكنإىل املستهدفني،   .والوصول  

 .)٩٣(بصورة دائمة

ــدأت- ١٥٥ ــة،     وب ــن احلمل ــة م ــة الثاني ــل  املرحل ــصاف يف العم ــام  اإلن ــع ع . ٢٠٠٣، يف ربي
 الواقعيـة  املوظفني، وأطلعتهم على اإلجراءات       عن  ومسؤولني املشاريعرؤساء   أوال   واستهدفت

ــق النجــاح        ــراغبني يف حتقي ــساء ال ــة الرجــال والن ــسهل مهم ــيت ت ــاهتم   يفال ــة وحي ــاهتم املهني  حي
التحفيــز، :  أيــضااب العمــلوأصــح الــيت ميكــن أن يفيــد منــها العــاملون املزايــااألســرية، وعلــى 

عــامالت للعمــل ألســباب عائليــة، وكــذلك زيــادة القــدرة اإلبداعيــة واملرونــة واحلــد مــن تــرك ال
 .للمؤسسة

 وخباصــة وتتوجــه محلــة اإلنــصاف يف العمــل إىل الرجــال أيــضا علــى وجــه التحديــد،   - ١٥٦
غالبيــة النــساء اللــوايت اليــوم ففــي الوقــت الــذي متــارس فيــه .  ســنة٣٥ إىل ٢٠ ســن مــناآلبــاء 

وقت إىل جانب املهام املرتلية واألسـرية، مـا زال الرجـال            جلزء من ال   مهنيا لديهن أطفال نشاطا  
ويف األســر الــيت تتــألف مــن  . خيصــصون القــسم األكــرب مــن وقتــهم وطاقتــهم لنــشاطهم املهــين  

 سنوات، خيـصص الرجـال يف املتوسـط     ٧الوالدين ومن طفل أو عدة أطفال تقل أعمارهم عن          
 ختـصص  املرتيل واألسري، يف حـني        ساعة للعمل  ٣٢  ساعة يف األسبوع لنشاطهم املهين و      ٤١

__________ 
 )٩١( Silvia Strub, Teilzeitarbeit in der Schweiz, Eine Untersuchung mit Fokus auf der Geschlechterverteilung 

und der familitaren Situation der Erwerbstatigen, Buro fur arbeits- und sozialpolitische Studien BASS, 

Bern 2003. 
 .http://www.fairplay-at-home.chللمزيد من التفاصيل، انظر  )٩٢( 
 )٩٣(  (Flurina Derungs, In die Breite gehen: FAIRPLAY-AT-HOME  كــانون  إىل٢٠٠٢يونيــه /مــن حزيـران 

تقيـيم محلـة املكتـب االحتـادي للمـساواة بـني النـساء والرجـال حـول التوافـق بـني املهنـة               : ٢٠٠٣ينـاير   /الثاين
 .٢٠٠٣واألسرة، 



CEDAW/C/CHE/3
 

68 08-31652 
 

. )٩٤(لعمــل املــرتيل واألســريل ســاعة ٥٩لنــشاط املهــين مقابــل ل ســاعة ١٢النــساء يف املتوســط 
لوقـت كامـل يفـضلون العمـل جلـزء           مهنيا والواقع هو أن سدس الرجال الذين ميارسون نشاطا       

ال تقـل   ، ارتفعـت نـسبة الرجـال الـذين لـديهم أطفـ            ٢٠٠٧ و   ١٩٩١وبني عـامي    . من الوقت 
 يف  ٧,٣ إىل   ٢,٤مـن    (طفيفـا   سنة والذين يعملون جلزء من الوقـت ارتفاعـا         ١٩أعمارهم عن   

  ميارسـون نـشاطا    نزالـو يال  ) يف املائة  ٩٠أكثر بكثري من    (إال أن الغالبية العظمى لآلباء      ). املائة
 حــوايل ٢٠٠٥ عــام وباألرقــام املطلقــة، فــإن هــذا يعــين أنــه كــان هنــاك  . لوقــت كامــل مهنيــا
حــوايل : ١٩٩١(عملــون لوقــت كامــل  ســنة ي١٥ألــف أب ألطفــال تقــل أعمــارهم عــن   ٤٨
وعديدات هن النساء اللوايت يرغنب بتطوير حياهتن املهنية، ولكنـهن ال يـستطعن             . )٩٥()ألفا ١٥

األسـرية أو ألن الـزوجني      قـدر أكـرب للمهـام       شريكهن ال يـستطيع أن يكـرس نفـسه ب         ذلك ألن   
وعلى الرجال الراغبني يف ختفـيض نـشاطهم املهـين    . ضانة األطفال آخر حل  جيدان حال مناسبا   ال

 تلـك الـيت تواجههـا النـساء      على عقبـات تزيـد علـى   تغلبالهم املزيد من الوقت ألسر   لتكريس  
وهدفت احلملة إىل مساعدة هؤالء الرجال يف سـعيهم لتحقيـق تـوازن أفـضل               .  نفسها يف احلالة 

وُوزعــت منــشورات . علومــات والنــصائح العمليــة إلــيهمبــني العمــل واحليــاة اخلاصــة، بتقــدمي امل
 من البطاقات الربيديـة الـيت تكـرر شـعار     جمموعة، فضال عن وأصحاب املشاريع خمصصة لآلباء   

ــستهدف، ومت       ــور امل ــات اجلمه ــف فئ ــى خمتل ــل، عل ــصاف يف العم ــرضاإلن ــة ع ــبة مب احلمل ناس
سلة مقـاالت ومـواد إعالميـة    شـكل سلـ  وجرى إبرازها يف وسائل اإلعالم يف تظاهرات خمتلفة،  

ــ يف إعــالم الوالــدين اليــاتواســُتخدمت املطو. اإلنترنــتعلــى شــبكة  ن جلــزء مــن ذين يعمــالل
وبـَين  . الوقت حول اجلوانب اليت ينبغي أخـذها يف االعتبـار مـن ناحيـة الـضمانات االجتماعيـة                 

 عمـال   تطلـب ة قـد    تقييم اجلانب الثـاين مـن احلملـة أن التوجـه املباشـر إىل اجملموعـات املـستهدف                 
كمـا أثبـت أيـضا أن هـذا املوضـوع مـا زال               .كبريا للغاية، كان يستحق بذل اجلهـد مـن أجلـه          

يــثري بعــض التــردد عنــد الرجــال، حــىت ولــو كانــت احلملــة قــد أســهمت بــشكل جــوهري يف     
، يـتم   ٢٠٠٥مـن عـام      واعتبـارا . )٩٦(تكثيف وتوسيع املناقشة حول التوفيق بني العمل واألسرة       

وبـدعم مـن االحتـاد السويـسري للفنـون واملهـن واالحتـاد              . ملواد املتاحة بطريقة هادفة   استخدام ا 
 الــــصغرية للمــــشاريعدليــــل العمــــل واألســــرة ” العمــــل مت إصــــدار ألصــــحابالسويــــسري 

__________ 
 )٩٤( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/thmen/20/05/blank/key/Vereinbarkeit/04.html. 
 )٩٥( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/02/blank/data/03.html. 
 )٩٦( Irene Bockmann, Evaluation de la campagne FAIRPLAY-AT-WORK, Mars 2003 - Janvier 2004, BEG 

2004; Martina Hofer, Evaluation des campagnes FAIRPLAY-AT-HOME et FAIRPLAY-AT-WOFRK, 

Fevrier 2004 – Decembre 2003, BEG 2005. 
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 الـصغرية واملتوسـطة الختـاذ اإلجـراءات الـيت           للمـشاريع وهذا الـدليل خمـصص      . )٩٧(“واملتوسطة
ىل جانـب القيـود     االعتبار املسؤوليات األسرية للعاملني فيها إ     تسمح هلا بتنظيم العمل آخذة يف       

 .املشروعواجهها االقتصادية اليت ي
 وقد تضاعفت يف الكانتونات أيضا األنشطة اهلادفة جلعل العمل واألسرة أكثـر توافقـا        - ١٥٧

 النــهجوتتنــوع . ولتــشجيع توزيــع عــادل بــني العمــل املــدفوع األجــر والعمــل يف نطــاق األســرة
 .ختارة لتوعية الرجال والنساء واملؤسسات ومسؤويل التوظيف حول هذا املوضوعامل

  (Zora la Rousse) “زورا الروّس” - ٤ 
زورا ” جـائزة    ١٩٩١ مينح املكتب االحتادي للمساواة بني النساء والرجال، منذ عـام            - ١٥٨
ــة “الروّس ــسري ١٠، البالغ ــد    .  آالف فرنــك سوي ــأة اإلب ــك هــو مكاف اعات واهلــدف مــن ذل

الثقافية يف جمال اإلعالم املوجه لألطفال والشباب، الـيت تتنـاول املـساواة بـني الفتيـات والفتيـان                   
ــألدوار أو جتــّسد       ــع التقليــدي ل ــساؤل حــول التوزي ــساء والرجــال، والــيت تطــرح الت أو بــني الن

ــة    ــاة االجتماعي ــرقص أو املوســيقى    . أشــكاال مبتكــرة لتنظــيم احلي ــسرح وال ــك، امل ــشمل ذل وي
ــشباب،     وامل ــة لألطفــال أو ال عــارض واإلعالنــات أو املخطوطــات، فــضال عــن املؤلفــات األدبي

وقــد أُلغيــت . واألشــرطة املرســومة واألفــالم أو الفيــديوهات، والــربامج التلفزيونيــة أو اإلذاعيــة 
 . ألسباب تعود إىل ختفيضات يف امليزانية٢٠٠٦هذه اجلائزة بنهاية عام 

 اليوم الوطين للفتيات  - ٥ 

، نظم املؤمتر السويسري ملندوبات املـساواة، للمـرة األوىل، بـدعم مـن              ٢٠٠١ يف عام    - ١٥٩
املكتب االحتادي للتـدريب املهـين والتكنولوجيـا يـوم الفتيـات، الـذي يتكـرر سـنويا منـذ ذلـك                      

ويكون ذلك اليوم مناسـبة آلالف الفتيـات ملـصاحبة آبـائهم أو أمهـاهتم إىل أمـاكن          . )٩٨(الوقت
وهـذا يـدفعهن إىل الـتفكري بآفـاق عملـهن           . ن فكـرة ملموسـة عـن حمـيطهم املهـين          العمل لتكـوي  

، قـام حـوايل     ٢٠٠٥ويف جمـال التـدريب ليـوم الفتيـات عـام            . ستهويهنيي  ذستقبل املهين ال  املو
ــذكرى     شــابة وشــاب  ٧ ٠٠٠  بتقــدمي رؤاهــم املــستقبلية يف نطــاق مــسابقة ُنظمــت ملناســبة ال

نظرهتم إىل املستقبل أن غالبية الفتيات يتمـنني أن          وأظهر حتليل    .السنوية اخلامسة هلذه التظاهرة   
ر سـتة   وعبّـ . ون جـزءا مـن املهـام املرتليـة        عـشن مـع رجـال يتولـ       يصبحن رئيسات يوما مـا وأن       ي

. فتيان من أصل كل عشرة عن استعدادهم الكامـل لتقـسيم وقـت عملـهم بـني األسـرة واملهنـة                   
وشــيئا فــشيئا تــسبب . كــون لــديهم أطفــال يومــا مــا ميــع تقريبــا، بنــات وبنــون، أن ي اجلومتــىن 

النجاح الـذي حققـه يـوم الفتيـات، الـذي هـو حـدث بـالغ األمهيـة والتقـدير، يف نـسيان هدفـه                          
__________ 

 )٩٧( http://www.seco.admin.ch/themen/00385/02021/index.html?lang=fr. 
 )٩٨( http://www.journee-des-filles.ch/cms/front_content.php?idert=1&changelang=7. 
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 عديـدة أبواهبـا اليـوم لـيس      مشاريعوغالبا ما تفتح    . وهو تشجيع املساواة يف الفرص     األول، أال 
. “يــوم األطفــال” وم الفتيــات إىلأمــام الفتيــات فحــسب، بــل أيــضا أمــام الفتيــان، وحَولــت يــ 

 الـذي يتنـاول األفـاق الوظيفيـة وحيـاة الفتيـات             “يـوم اجلنـسني   ” الريـف    -وينظم كانتون بال    
وتواصــل كانتونــات أخــرى تنظــيم يــوم للفتيــات حمتفظــة باهلــدف األساســي وتقــدم   . والفتيــان

 نت مبـصاحبة آبـائه    الدعم للمدارس مثال للقيام بأيام مشاريع خاصة للبـنني عنـدما تقـوم الفتيـا              
ــهم نأو أمهــاهت ــة   العمــل القــ أصــحابولكــن بعــض  .  إىل مكــان عمل ــة العام ريبني مــن الوظيف

 . شكله األصلييفيوم الفتيات احتفظوا بقد ) واالتصاالت الربيد(
 

  التوعية بضرورة املساواة بني الرجل واملرأة - ٦ 
 والتفاقيـة القـضاء علـى      ُخصص العديد من التظاهرات حلقوق اإلنـسان بـصورة عامـة           - ١٦٠

ــشكل خــاص      ــرأة ب ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــام . مجي ــب االحتــادي   ٢٠٠٢ويف ع  نظــم املكت
، كـان اهلـدف منـها       “ حدود الحنو مساواة ب  ”للمساواة بني النساء والرجال مثال ندوة بعنوان        

واة ما لصكوك األمم املتحدة واجمللس األورويب مـن تـأثري علـى تطـور املـسا              تسليط الضوء على  
ونـشر املكتـب االحتـادي للمـساواة بـني النـساء والرجـال يف هـذا اإلطـار، دراسـة                     . يف سويسرا 

ــساواة يف        ــسبة إىل املـ ــسان بالنـ ــوق اإلنـ ــوير حقـ ــة لتطـ ــصكوك الدوليـ ــىن الـ ــن معـ ــصيلية عـ تفـ
 ومـن جهتـها، نظمـت الـوزارة االحتاديـة للـشؤون اخلارجيـة وشـجعت تظـاهرات             .)٩٩(سويسرا

داخليـة حـول موضـوع حقـوق اإلنـسان بـصورة عامـة وحقـوق املـرأة                  حماضرات  وعامة خمتلفة   
 .بصورة خاصة

ــسرا عــام    - ١٦١ ــسفراء سوي ــسنوي ل ــوم ملوضــوع  ٢٠٠٥ كمــا خــصص املــؤمتر ال  نــصف ي
وحظـي قـرار جملـس األمـن رقـم       . تشجيع املـساواة بـني النـساء والرجـال يف الـسياسة اخلارجيـة             

 . يف سويسرا باهتمام خاص وآثاره على أنشطة التشجيع املدين للسالم١٣٢٥
حـول زيـادة    وجيري التطرق إىل موضوع املساواة بني الرجال والنـساء، يف حماضـرات    - ١٦٢

 .تلف اإلدارات يف الكانتونات، وقبل كل شيء يف الندوات املخصصة للكوادرالكفاءة يف خم
اجملــال يف  املــساواة وزيــادة الكفــاءات يف هــذا مــسائل وميكــن النظــر أيــضا إىل مناقــشة - ١٦٣

 .ا وما بعده٢٣٩ الفقرة، “يةنجنسادراسات ” موضوع يف إطاراجلامعات 
 ومندوبـة   يةناقـضايا اجلنـس   ال دائـرة ، جرى تكليف    التعاون من أجل التنمية    ويف جمال    - ١٦٤

تــشجيع تكــافؤ الفــرص لــدى إدارة التنميــة والتعــاون بتزويــد العــاملني مبعلومــات حــول اتفاقيــة  
ــع أشــكا   ــى مجي ــضاء عل ــة      الق ــا إلدارة التنمي ــة يف تطبيقه ــرأة وإعطــاء األولوي ــز ضــد امل ل التميي

__________ 
 )٩٩( Christina Hausammann, Menschenfrechte - Impulse fur die Gleichstellung von Frau und Mann in der 

Schweiz Ratifizierung der Menschenrechtsvertrage - der Einfluss auf den Gleichstellungsprozess in der 

Schweiz, Bale 2002. 
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وحبثــت اإلدارة اإلجــراءات . ومتــت زيــادة املــوارد مــن املــوظفني دعمــا هلــذه اجلهــود. والتعــاون
املقترحة وصدقت على خطة عمل للسنوات الـثالث القادمـة هبـدف التطبيـق املنـهجي التفاقيـة                  

وطُلـب إىل مجيـع العـاملني والعـامالت يف إدارة     . د املـرأة القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـ        
 اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز            ئالتنمية والتعاون، بواسطة تعميم، أن يأخذوا مباد      

وقــد مســح استقــصاء أجــري بــني جممــوع العــاملني مبعرفــة . ضــد املــرأة باعتبــار أكــرب يف عملــهم
 .مرتكز خلطة العمل املعتمدة من جهة أخرىالوضع لتحديد جماالت التدخل من جهة، وك

 موضوع نوع اجلـنس، ولكنـها       حول حماضرات   تنظيم وتواصل إدارة التنمية والتعاون      - ١٦٥
وُنظمـت  . ختلت عن مواد التدريب العام ملصلحة احملاضرات اليت تتمحور حول مواضيع حمددة           

ملت مبحاضــرات إقليميــة واســُتك. “امليزنــة املراعيــة إلدمــاج املــرأة” موضــوع حــولحماضــرات 
وفضال عن ذلك، تستفيد بعـض فئـات   . متنوعة خمصصة ملكاتب التنسيق وللمنظمات الشريكة    

مــوظفي إدارة التنميــة والتعــاون، مثــل صــغار مــسؤويل الــربامج، مــن حماضــرات معــدة حــسب   
 .الطلب
مييـز ضـد     وفيما يتعلق بإجراءات التوعية اخلاصة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال الت           - ١٦٦
 . أدناه٢٤ املادة ا يف إطار وما بعده٤٣٩ الفقرة انظراملرأة 

 بغاء المكافحة االجتار باملرأة واستغالل  - ٦ملادة ا  
 

  املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٣٩التوصية رقم 
وصـي بوضـع    وت. حتث اللجنة سويسرا على متابعة مكافحـة االجتـار بالنـساء والفتيـات             

اســتراتيجية ذات بعــد عــام تــنص علــى إجــراءات حظــر، وحتويــل إىل القــضاء وإنــزال العقــاب    
وتناشــد سويــسرا العمــل علــى حــصول . بــاجملرمني وتعزيــز التعــاون الــدويل واإلقليمــي والثنــائي

النــساء والفتيــات ضــحايا االجتــار علــى الــدعم الــذي حيتجنــه، ال ســيما تــصريح اإلقامــة، حــىت   
كمـا حتـث اللجنـة سويـسرا علـى العمـل علـى              . اإلبالغ عـن املـسؤولني عـن االجتـار        يتسىن هلن   

وتوصـي  . تدريب أفراد شرطة احلدود والشرطة العامة لتمكينـهم مـن مـساعدة ضـحايا االجتـار               
اللجنـة بوضـع بـرامج عمـل للنــساء اللـوايت يـدفع هبـن الفقــر إىل البغـاء، واعتمـاد مجيـع التــدابري           

ل بغاء املرأة والقضاء عليه، وخاصة إلحالـة مـستغلي البغـاء إىل القـضاء         الالزمة ملكافحة استغال  
وتطلب اللجنة من سويـسرا أن تقـدم يف تقريرهـا املقبـل معلومـات       . وإنزال العقوبة الالزمة هبم   

 .وبيانات عامة حول االجتار بالنساء والفتيات واستغالل بغاء املرأة
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 االجتاهات احلالية بالتفصيل  - ١ 
 يف السنوات األخرية، تقدم منظمة غري حكومية هـي مركـز املعلومـات لنـساء أفريقيـا                  - ١٦٧

ــشرقية      ــا ال ــة وأوروب ــا الالتيني ــيا وأمريك ــشروع  ) FIZ(وآس ــع م ــخ، م  ،FIZ Makasi يف زوري
والحظ املركز ارتفاعا كـبريا يف عـدد        . استشارات متخصصة ومساعدة لضحايا االجتار بالبشر     

وتبني لـه أن تعزيـز التعـاون يف مكافحـة االجتـار بالبـشر، الـذي                 . نصحالضحايا الذين يطلبون ال   
جــاء نتيجــة طــاوالت مــستديرة علــى مــستوى الكانتونــات، كــان أحــد العوامــل الرئيــسية وراء 

كما الحظ أن قسما كبريا مـن النـساء ضـحايا االجتـار بالبـشر قـد مت اسـتغالهلن            . زيادة الطلب 
كمـا حـصلت أيـضا زيـادة        . شـرقي أو أمريكـي التـيين      جنسيا، وأن غالبيتهن من أصـل أورويب        

 .يف عدد الضحايا من القاصرين
ــة     - ١٦٨  ومــع أن عــدد التحقيقــات الــيت فُتحــت بــشأن االجتــار بالبــشر قــد ارتفــع يف األزمن

. فـالرقم الفعلـي مرتفـع للغايـة    : األخرية، فإن هذه احلاالت ال تشكل سوى رأس جبل جليـدي      
وبــسبب نــشاطهن اجملــزي، تقــيم  . لــيت متــارس علــى الــضحايا وُيفــَسر هــذا الوضــع بالــضغوط ا 

وختـضع يف الغالـب ألعمـال عنـف         . الغالبية الساحقة للضحايا يف سويسرا بـصورة غـري شـرعية          
 يهـددوهنا مباشـرة أو عائالهتـا يف بلـداهنا            قـد  جسدية أو نفسية وختـشى انتقـام الفـاعلني، الـذين          
ــة      ــع ســلطات املالحق ــت م ــا تعاون ــةاجلاألصــلية إذا م ــة    . نائي ــصوص القانوني ــاب الن ــرب غي ويعت

املتجانسة حلماية الشهود خارج احملاكمة أحد األسباب الرئيسية اليت جتعل مـن الـصعب للغايـة                
 .اجلنائية ةإحضار الضحايا للشهادة ضد املتجرين يف نطاق احملاكم

ــسنوات األخــرية،    الكــربى ويف املؤســسات - ١٦٩ ــا شــرعيا يف ال ــيت فتحــت أبواهب  حــدت ال
عمليــات املراقبــة العديــدة الــيت قامــت هبــا الــسلطات مــن خطــر االجتــار باألشــخاص وأصــبحت 

ــه يف أمــاكن أخــرى   هبــاعمــل الشــروط  ويف جمــال البغــاء غــري  .  أفــضل يف الغالــب ممــا هــي علي
ــا        ــيت غالب ــدليك األخــرى، ال ــة وصــالونات الت ــات البخاري ــارات واحلمام ــشكل الب ــشرعي، ت  ال

والنـساء  . كمواخري، أمكنة أكثر مالءمـة لتزايـد النـشاطات اإلجراميـة     تبدو للوهلة األوىل     ال ما
علــى ن الالئــي يتعرضــن القادمــات مــن البلــدان الــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة أو البلــدان الناميــة، هــ  

 . األخص خلطر االستغالل اجلنسي
اسـتغالل عمـل الـضحية ال يعاقَـب عليـه           إىل   وحيث أن االجتـار بالبـشر الـذي يهـدف            - ١٧٠
الـصادر يف كـانون      قـانون العقوبـات    اجلديدة مـن     ١٨٢ائيا إال من تاريخ نفاذ مفعول املادة        نج

، فإن البيانات حول نطـاق اتـساع هـذه الظـاهرة ال تـزال غـري موجـودة            ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
 يف وأ خاصــة  معيــشيةاســتغالل النــساء يف عملــهن يف أســريف إمكانيــة اخلطــر يكمــن و. عمليــا

 .اخلاصة أو يف الزراعة يف املشاريع وأ الفنادق واملطاعم
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 إجراءات االحتاد  - ٢ 
 يف شــهر “ يف سويــسرااالجتــار بالبــشر”مــل املــشترك بــني اإلدارات افريــق العال نــشر - ١٧١
 يتـضمن ملخـصا للحالـة       ،“االجتـار بالبـشر يف سويـسرا      ” تقريـرا بعنـوان      ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول

وبعــد أن . افحــة االجتـار بالبـشر مــن جهـة ثانيـة     مـن التوصـيات ملك  وجمموعــةالراهنـة مـن جهـة    
جـــزء مـــن اإلجـــراءات أحـــاط اجمللـــس االحتـــادي علمـــا مبحتـــوى هـــذا التقريـــر، قـــرر تطبيـــق  

  .هبا املوصى
 ٢٠٠٣ ، مت عــام“االجتــار بالبــشر يف سويــسرا”تبعــا للتوصــيات املتــضمنة يف تقريــر و - ١٧٢
 نقطـة   الـدائرة وتشكل هـذه    .  املهاجرين  التنسيق ملكافحة االجتار بالبشر وهتريب     دائرةإنشاء  

انطالق االحتـاد والكانتونـات بالنـسبة ألنـشطة املعلومـات والتنـسيق والتحليـل يف جمـال االجتـار                    
ــشر واملهــاجرين  ــدائرةوتــضع هــذه  . بالب ــشر   ال  اســتراتيجيات وإجــراءات ملكافحــة االجتــار بالب

تتــألف مــن ممــثلني عــن  و. حاياواملهــاجرين يف جمــاالت الوقايــة والــردع وتقــدمي املــساعدة للــض  
حتـاد والكانتونــات الرئيـسية املعنيـة، فــضال عـن منظمـات حكوميــة أو غـري حكوميــة       أجهـزة اال 

  يف هيئـة أركـان مكتـب الـشرطة         أمانتهاوقد أُدجمت   . أخرى تشارك يف مكافحة االجتار بالبشر     
ــة ــام . االحتادي ــسم ٢٠٠٤ويف ع ــشئ ق ــضائية االحتاديــ    ، أُن ــشرطة الق ــدى ال ــد ل ــضايا  جدي ة لق

 ٢٠٠٧ عــام ، أعقبــه“ علــى األطفــال واالجتــار بالبــشر واالجتــار باملهــاجرين  جنــسيااالعتــداء”
 ذلـك، متـت     فضال عـن  و. “ على األطفال   جنسيا االعتداء/لإلباحة اجلنسية ”خاص  قسم  إنشاء  

 .“االجتار بالبشر واالجتار باملهاجرين” لقسمزيادة الوسائل املتاحة 
وقف الـذي اختـذه جملـس االحتـاد مـن موضـوع التقريـر املـشترك بـني                    وباالستناد إىل امل   - ١٧٣

ــوناإلدارات  ــسرا  ” املعن ــشر يف سوي ــار بالب ــات إزاء   “االجت ــل الكانتون ، وكــذلك إىل ردود فع
ــاز اإلداري       ــام اجله ــصدد، ق ــذا ال ــة هب ــشارة املنظم ــدإجــراءات االست ــبتحدي ــسبة ات أولوي  بالن

 التنـسيق ملكافحـة االجتـار       لدائرةشكل برنامج عمل      ات الواردة يف التقرير واعتمدها يف     للتوصي
ــاين    ــشرين الث ــاجرين يف ت ــشر واالجتــار بامله ــوفمرب /بالب ــذا . ٢٠٠٣ن ــة  ال وحــدد ه ــامج قائم ربن

.  خـالل الـسنتني القـادمتني       تنفيـذها   املعنيـة  والـدوائر التنـسيق   يتعني على دائـرة     باإلجراءات اليت   
ويقــع يف قمــة الئحــة . ٢٠٠٧ وخريــف ٢٠٠٥ومتــت مراجعــة األولويــات وتعديلــها يف ربيــع 

األولويات إنـشاء جمموعـات تتمحـور بـشكل خـاص حـول مكافحـة االجتـار بالبـشر، وحتـسني                
أعدتــه ، الــذي ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٨ تقريــر ويــشري. آليــات التعــاون يف الكانتونــات

ويــات املــستقبلية ملكافحــة األولحيــدد النتــائج احملــرزة و التقــدم احملــرز، وإىل التنــسيق أمانــة دائــرة
 .االجتار بالبشر يف سويسرا
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مــن   ضــحايا االجتــار بالبــشرلــصاحلمنــه لــضرورة االســتفادة بــشكل أفــضل   واســتجابة- ١٧٤
املكتب االحتادي للـهجرة     وّزع   ،هامش املناورة الذي يسمح به قانون إقامة وسكن األجانب        

مكانات املتاحة وفق األسـس القانونيـة       على مكاتب اهلجرة يف الكانتونات شرح فيه اإل        تعميما
توصـيات تتعلـق مبـنح مهلـة للـتفكري،       وضّمنه أيـضا . تسوية إقامة ضحايا االجتار بالبشر   لاملرعية  
ــة ــضائية، فــضال    يفواإلقام ــدعوى الق ــق وال ــاء التحقي ــة ألســباب      أثن ــصرحيات إقام ــنح ت عــن م
 .إنسانية
 يف اإلجــراءاتغــري حكوميــة  تــشارك عــدة ســلطات كانتونيــة ومنظمــات   مــا وعــادة- ١٧٥

 اإلجــراءات اجلنائيــة الــسلطات املــسؤولة عــن  وتتــوىل.  املتعلقــة بقــضايا االجتــار بالبــشراجلنائيــة
 املنظمــات غــري احلكوميــة تقــدمي  وتكفــل، وتنــاط مــسائل اإلقامــة بــسلطات اهلجــرة،  التحقيــق

، الـذي   “ار بالبـشر  آليـات التعـاون ملكافحـة االجتـ       ” الـدليل العملـي   ويبـّين   . املساعدة للضحايا 
 كيفيـة حتـسني     ٢٠٠٥ التنـسيق ملكافحـة االجتـار بالبـشر واالجتـار باملهـاجرين عـام                دائرةنشرته  

ــة املــستديرة أداة . التعــاون بــني خمتلــف األجهــزة يف الكــانتون الواحــد   مناســبة  وتــشكل الطاول
 إبــراموملناقــشة التعــاون بــني القــضاء والــشرطة وســلطات اهلجــرة وأجهــزة مــساعدة الــضحايا،  

ــصورة ملزمــة    ــات أن عقــدت    . اتفاقيــات حتكــم هــذا التعــاون ب وقــد ســبق لعــدد مــن الكانتون
ــاه. اتفاقيـــات تعـــاون أو نظّمـــت طـــاوالت مـــستديرة للبحـــث فيهـــا    أن وممـــا يـــسترعي االنتبـ

 التحقيقــات اجلديــدة بــشأن االجتــار بالبــشر هــي تلــك الــيت   عــددرتفــع فيهــا يالكانتونــات الــيت 
 .ديرةأنشأت الطاوالت املست

ــد - ١٧٦ ــسراصــدقت وق ــشرين األول٢٧يف   سوي ــوبر / ت ــى ال ٢٠٠٦أكت ربوتوكــوالت عل
 ومعاقبــة املنــع وقمــع، الوطنيــةضــافية التفاقيــة األمــم املّتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظّمــة عــرب   اإل

وأصـبحت سـارية املفعـول يف     (مكافحة االجتار غري املشروع باملهـاجرين     االجتار باألشخاص، و  
ــشرين ٢٦ ــاين تـ ــوفمرب /الثـ ــدقت  ). ٢٠٠٦نـ ــا صـ ــول١٩يف كمـ ــبتمرب / أيلـ ــى٢٠٠٦سـ   علـ

واسـتغالل  بغـاء األطفـال   ل االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع األطفـال و        الربوتوكو
). ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول١٩أصــبح ســاري املفعــول يف و(ة يــاإلباحاألطفــال يف املــواد 

تعلقـة باالجتـار باألشـخاص،      املو،  قـانون العقوبـات    مـن    ١٩٦وعلى حنو مواز، اسُتبدلت املـادة       
 بـصيغتها القدميـة ال تعاقـب      ١٩٦وكانـت املـادة     . قانون العقوبـات   من   ١٨٢ملادة اجلديدة   با

ــشر ألغــراض االســتغالل يف البغــاء، ويف حــال تكــرار الفعــل فقــط     ــادة  . إالّ االجتــار بالب ــا امل أم
د املتــضّمن يف بروتوكــول األمــم املتحــدة للتحديــ  فقــد جــاءت وفقــاالقــانون اجلديــدمــن  ١٨٢

أيـضا اسـتغالل عمـل الـضحية وكـذلك االجتـار             هـي تعاقـب   و االجتـار بالبـشر      ملكافحةاإلضايف  
لفـرض   الفعـل    تكـرار عن ذلك، مل يعد من الضروري        وفضال. األعضاءب االجتاربالبشر لغرض   
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قـانون  وأصبح تعـديل    . رلالّتجامطابقا  استخدام أحد األشخاص هلذه األغراض      ويعد  . العقوبة
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١يف   نافذاالعقوبات

، وضـعت نـصوص خمتلفـة مـن شـأهنا أن تـسمح               األجانب اجلديد  نونصياغة قا  ولدى   - ١٧٧
 املـادة    من ١ الفقرة    من  هـ نصت الفقرة الفرعية  فقد  . باألشخاصمبكافحة االجتار   بفعالية أكرب   

علــى إمكانيـــة تنـــازل  ، ٢٠٠٨ عـــام بدايــة ت نافـــذة  مــن قـــانون األجانــب، الـــيت أصــبح   ٣٠
ومبقتـضى  . إقامـة ضـحايا وشـهود االجتـار بالبـشر         السلطات عن شروط القبول العامة لتسوية       

اجملموعـة اإلحـصائية    (إلقامـة وممارسـة نـشاط جمـز          األمـر املتعلـق بـدخول البلـد وا          من ٣٥املادة  
.  يومـا  ٣٠ر مهلـة تفكـري أقلـها         على السلطات منح ضحايا االجتار بالبـش       جيب،  )١٤٢،  ٢٠١
 حتـصل علـى تـصريح إقامـة حمـدود طـوال        إهنـا  قررت الضحية التعـاون مـع الـسلطات، ف          ما وإذا

أثنــاء هــذه الفتــرة مبمارســة يف وميكــن أن ُيــسمح للــضحية . لــدعوىجــراءات ااملــدة املتوقعــة إل
تعلقـة باالجتـار    بعض األحكـام امل    ويتضمن قانون األجانب اجلديد أيضا    . نشاط جمز يف سويسرا   

وتزيـد األحكـام اجلديـدة مـن هـامش املنـاورة            . باملهاجرين املصاحب يف الغالب لالجتار بالبـشر      
متـروك   تطبيقهـا    إالّ أن . اص من نظـام إقامـة مالئـم       القضائية املتاحة لكي يستفيد هؤالء األشخ     

انـب اجلديـد،     التعليق املفصل حول قـانون األج      انظر(لسلطات املختصة يف الكانتونات     ا لتقدير
ــرة ــده ٤١٧ الفق ــا بع ــار وم ــادة ا يف إط ــد   ). ١٥ امل ــب اجلدي ــانون األجان ــادة (ويف ق ) ١١٦امل

 مـن االجتـار بالبـشر، وأصـبحت االنتـهاكات مـن             حمـددة زيدت العقوبات املطبقة على أشـكال       
 كــل مــن يــضلّل  اجلنائيــة للمالحقــة ١١٨وتعــّرض املــادة . هــذا النــوع تــدخل يف فئــة اجلــرائم 

 .  هبا سويسرا أو اإلقامةإىلللحصول عن طريق االحتيال على تصريح بالدخول السلطات 
يف املــساعدة ” بعنــوان رائــدا  املنظمــة الدوليــة للــهجرة يف بــرين مــشروعا بــدأتقــد و - ١٧٨

وتـساعد املنظمـة    . “ وإعادة تأهيلهم وإعادة دجمهـم     ضحايا االجتار بالبشر يف سويسرا    عودة  
يف ، وتـؤمن هلـم املـساعدة يف املطـار، و    )مع احتمال املصاحبة(م  عودهترحلةالضحايا يف تنظيم  

وتبحـث عـن    . ، وكذلك االستقبال عند الوصول، والنقل إىل مسقط رأسـهم         املرور العابر ناء  أث
مساعدة طبية أو دعم نفـسي      (إجراءات إلعادة تأهيل وإعادة إدماج مناسبتني يف البلد األصلي          

، وتقـوم   )دفـع مـساعدة عنـد العـودة        وأنصح قـانوين،     وأ إمكانات تدريب أو إتقان،    وأ،  حملي
مـن قـانون    ٦٠ املـادة   مـن ٢ الفقـرة   مـن  بالفقـرة الفرعيـة  ومبوجـب  . مبتابعة هذه اإلجـراءات 

األجانـــب، يـــستطيع األشـــخاص املتورطـــون بقـــضايا االجتـــار بالبـــشر كـــضحايا أو كـــشهود    
ويف . إلدمـاج مـن قَبـل االحتـاد        ا مـن بـرامج املـساعدة عنـد العـودة وعنـد إعـادة              االستفادة أيضا 

، عمل املكتب االحتادي للهجرة على صياغة مشروع رائد حمدد ملدة سـنتني، يبـدأ               ٢٠٠٧ عام
وسيـسمح املـشروع بـدعم عـودة األشـخاص املعنـيني عنـد              . ٢٠٠٨يف النصف األول من عـام       

 . انتهاء تصرحيات إقامتهم، ويساهم بإعادة إدماجهم يف بلدهم األصلي
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 التنـسيق ملكافحـة االجتـار بالبـشر         دائـرة ، نظمـت    ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٣   ويف - ١٧٩
وكــان اهلــدف مــن هــذا . وطنيــة حــول االجتــار بالبــشر يف سويــسرا واالجتــار باملهــاجرين نــدوة

 علـى  ال سـيما االجتماع اإلطالع على مدى خطـورة املـشكلة الـيت تواجههـا األجهـزة املعنيـة،               
 املتّصلة هبذا النوع مـن االنتـهاكات،        اجلنائية اإلجراءات تكثيف   مستوى الكانتونات، من أجل   

اجملـال لتكثيـف االتـصاالت القائمـة         وأتاحت الندوة أيضا  . عن حتسني املساعدة للضحايا    فضال
. أو إلقامــة اتــصاالت جديــدة هبــدف حتــسني التعــاون بــني اخلــدمات املعنيــة داخــل الكانتونــات 

 . التدريب املخصصة لتحسني مكافحة االجتار بالبشرمن إجراءات وكانت هذه الندوة جزءا
 مــن للمتخصــصني خمصــصة  دورة تدريبيــةمــل مكلــف بتنظــيم ا ومتّ تــشكيل فريــق ع- ١٨٠

ــشارك يف مكافحــة االجتــار        ــشرطة واجلهــاز القــضائي واهلجــرة وغريهــا مــن األجهــزة الــيت ت ال
ــشر ــسري دورة تدريبيـــ   . بالبـ ــشرطة السويـ ــد الـ ــم معهـ ــة ونظـ ــشر  ة أوىل ملكافحـ ــار بالبـ االجتـ

 الـشرطة، وأفـراد حـرس احلـدود، وسـلطات       ألفـراد وكان هـذا التـدريب موجهـا     . ٢٠٠٧ عام
وقــد تعلــم األشــخاص الــذين شــاركوا يف الــدورة، بــني أمــور أخــرى، التعــّرف علــى    . اهلجــرة

وكـان عـدد املـسّجلني يف هـذه      . عن التعاون مـع سـلطات أخـرى        الضحايا واستجواهبم، فضال  
وهناك حماضرات جديدة مرتقبـة     . لدرجة أنه اقتضى مضاعفة احملاضرات     ية كبريا الدورة التدريب 

 .جلمهور خمتلف  أيضا نطاق هذا التدريب ولكنها موجهةيف
 

 محاية راقصـات املالهي األجنبيــات - ٣ 
 

 : املقدمة من جلنـة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ٣٧التوصية رقم 
 سويسرا مراجعة القواعد اخلاصة ذات الصلة بتأشريات الـدخول          تطلب اللجنة من  ...  

واليت ُتطبق على راقصات املالهي األجنبيـات ودراسـة وضـعهن يف ضـوء املخـاطر واألخطـار                  
كمـا تطلـب أيـضا إىل سويـسرا اختـاذ اإلجـراءات املناسـبة               . احملتملة اليت تنشأ عن هذا الوضـع      

ستغالل، وبذل جهدها لتغيري الصورة الـيت يكّوهنـا      حلماية النساء املعنيات من مجيع أشكال اال      
 ... الرجال واجملتمع عن النساء بصفتهن أدوات جنسية

  
ــى      بإمكــان - ١٨١ ــة احلــصول عل ــدان ثالث ــن بل ــدات م ــساء الواف ــصرية   الن ــرة ق ــصريح لفت  ت

وقـد  .  يف سويـسرا للعمـل فيهـا كراقـصات مالهـي            القانونيـة  ، يسمح هلن باإلقامة   )Lتصريح  (
ــر ــؤمن هلــ   أُق ــصريح لي ــذا الت ــن احل ه ــدرا م ــةن ق ــة الماي ــّدر مركــز  . ضــد االســتغالل  قانوني ويق

منظمـة   (زيـورخ يف  ) FIZ(املعلومات لنساء إفريقيـا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة وأوروبـا الـشرقية               
وايل عـدد املالهـي يف سويـسرا حبـ      ) بوضـع املهـاجرات يف سويـسرا       غري حكومية تعـىن خصيـصا     

 والتكـرار،   ركتب االحتادي للهجرة، فإن فترات اإلقامة تتجه حنو القص        للم ووفقا.  ملهى ٣٥٠
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عـدد النـساء العــامالت يف   التزايـد، وإن ظــل   املمنوحـة يف  تأشــريات الـدخول  عـدد  خـذ حبيـث أ 
مــن بينــهم   ( شخــصا١ ٥٣١ويبــّين الــسّجل املركــزي لألجانــب أنّ هنــاك     . سويــسرا ثابتــا 

يــضاف إىل ذلــك عــدد النــساء  . ٢٠٠٦عــام  بنهايــة Lكــان لــديهم تــصاريح ) امــرأة ١ ٥٢١
اللــوايت لــديهن تــصريح إقامــة أو تــصريح ســكن والسويــسريات اللــوايت يعملــن كراقــصات يف   

، أنّ ثالثــة أربــاع الراقــصات اللــوايت حيملــن  ٢٠٠٦وتبــّين اإلحــصاءات بنهايــة عــام  . املالهــي
وأنّ غالبية النـساء    ) من األوكرانيات تقريبا   نصفهن(ّن من أصول أوروبية شرقية      ــ ه Lتصريح  

 وقـد بّينـت دراسـة     . ومـن املغـرب   ) انكينيمجهوريـة الـدوم    خاصـة (األخريات يأتني من أمريكا     
، علـــى أســـاس ٢٠٠٦لظـــروف حيـــاة وعمـــل راقـــصات املالهـــي يف سويـــسرا، أجنـــزت عـــام 

صلة يف املـشكلة، كـل التعقيـدات ذات الـ     تخصـصني املع  ـــ يات وم ـــ دى املعن ـــ استقصاء أُجري ل  
 .)١٠٠( الوضعبعوامل

، قامـت اجلمعيـة السويـسرية ملـديري املالهـي مبراجعـة       ٢٠٠٤ينـاير  / ويف كانون الثاين  - ١٨٢
ــد العمــل النمــوذجي   ــستخدمون      عق ــذين ي ــديري املالهــي ال ــع م ــه مجي ــي أن يطبق ــذي ينبغ  ال

وال يسمح العقد اجلديد، الذي يتوافق مع قواعد احلماية اجلديدة اليت أُدخلـت علـى          . راقصات
 يـوم عمـل يف الـشهر كحـد أقـصى عوضـا              ٢٣لعمل املتعلق بالعمل الليلي، بـأكثر مـن         تشريع ا 

ومنـذ  . ، وحيـسن شـروط التعـويض عـن أوقـات الراحـة      )دون ختفـيض يف األجـر     (  يوما ٢٦عن  
النـساء   م أرباب العمل علـى حتويـل أجـور        ارغإ، يستطيع املكتب االحتادي للهجرة      ٢٠٠٦عام  

 مراقبــة احتــرامات الكانتونــات بــصورة منتظمــة علــى وحتــرص ســلط.  يف سويــسرانإىل حــساهب
ويــنظم املكتــب االحتــادي للــهجرة اجتماعــات دوريــة يعقــدها فريــق  .  اجلديــدةاللــوائحأحكــام 

 . املتصلة بأوضاع راقصات املالهياملسائلمل مع مجيع األوساط املعنية ملناقشة مجيع اع
ــا وآســيا وأمريكــا   قــام بــه مركــز املعلومــات لنــ اســتطالع رأي ويبــدو مــن - ١٨٣ ساء أفريقي

أن املــشاكل راقــصات املالهــي، ب املعنيــةة ي االستــشارلــدى الــدوائرالالتينيــة وأوروبــا الــشرقية، 
شـروط جديـدة مـن        أو إضـافة   نـود العقـد،   أن هناك يف الواقـع عـدم احتـرام لب          و زالت قائمة  ما

اســتهالك  ومــع أن القــانون مينــع التــشجيع علــى     .طــرف واحــد يف غــري مــصلحة العــامالت    
إىل الراقـصات حـث      ال يلتزمـون بـه ويطلبـون         املشروبات الروحية، فإن بعض مـديري املالهـي       

 مــا ميارســون الــضغوط علــى النــساء لــدفعهن لتقــدمي   كــثرياإهنــم كمــا . الزبــائن علــى الــشرب 
 برنــامج الــرقص املتعــارف عليــه خيــاطرن جتــاوزالراقــصات اللــوايت يرفــضن و. خــدمات جنــسية

__________ 
)١٠٠( Janinne Dahinden/Fabienne Stants       أوضاع راقـصات املالهـي يف سويـسرا، املنتـدى السويـسري لدراسـات ،

منشور مركز املعلومات لنـساء أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة وأوروبـا الـشرقية                 . ٢٠٠٦اهلجرة والسكان   
، ٢٠٠٦يـورخ  ، زCharlotte Spindler et Marianne Schertenleib لــ  “الـشمبانيا واألضـواء والعمـل املؤقـت    ”

 .يكرر النتائج الرئيسية للدراسة ويقدم مقترحات لتحسني الوضع
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وتقتـرح املالهـي عمومـا علـى الراقـصات          .  ذاتـه  صاريح إقامتـهن يف الوقـت     بفقدان عملـهن وتـ    
كراقـصة ملـهى، ينبغـي علـى        سويـسرا    دخـول    تأشـرية وللحـصول علـى     . عقد عمل ملـدة شـهر     

وال تستطيع النساء عمومـا احلـصول علـى هـذه العقـود             .  ثالثة عقود عمل   مي تقد التأشريةطالبة  
ــصورة   ــسرا، أو ب ــق وكــاالت يف سوي ــداهنن األصــلية  غــري شــرعية  إال عــن طري ــا . مــن بل وغالب

 .تطلب هذه الوكاالت عموالت باهظة تضع النساء حتت الضغط وجتعلهن مرهتنات ماليا ما

مطويـــة  ٢٠٠٤املكتـــب االحتـــادي للمـــساواة بـــني النـــساء والرجـــال عـــام   أصـــدر  و- ١٨٤
ن ، تتــضمن معلومــات عــن حقــوقهة لغــت عــشرة موجهــة إىل راقــصات املالهــي بــسمــستكملة

 علـى مجيـع النـساء اللـوايت يتقـدمن           املطويـة وتوَزع هـذه    . فضال عن عناوين اتصال يف سويسرا     
Lتـــصريح  السويـــسرية يف اخلـــارج لطلـــب  القنـــصلياتإىل 

وفـــضال عـــن ذلـــك، تقـــوم  . )١٠١(
وتتـضمن  . Lتـصاريح   كانتونات عديدة بتوزيع وثائق معلومات أخرى معدة خصيصا حلاملي          

 .وين خدمات املساعدة واالستشارة يف الكانتوناتهذه األوراق بشكل أساسي عنا
 التنـسيق ملكافحـة االجتـار       لـدائرة  التـابع    “راقصات املالهي ”مل  اعالفريق  ال وقد درس    - ١٨٥

تلـف املكاتـب االحتاديـة    ، الـذي يتـألف مـن ممـثالت وممـثلني عـن خم      بالبشر واالجتـار باملهـاجرين   
ــة، وســ    ــة راقــصات  ائل وســلطات الكانتونــات واملنظمــات غــري احلكومي الهــي املحتــسني محاي

 وتتـضمن هـذه التوصـيات إجـراءات تتعلـق بـشرطة األجانـب،       .  من التوصـيات   جمموعةووضع  
، وإجــراءات صــحية لفائــدة راقــصات املالهــي، وهــي أمــاكن العمــل اختاذهــا يف جيــبوأخــرى 

 .موجهة إىل مكاتب اهلجرة يف الكانتونات
ــام - ١٨٦ ــوزارة اال ٢٠٠٥ ويف عـ ــدت الـ ــة   ، اعتمـ ــشؤون اخلارجيـ ــة للـ ــةحتاديـ ــن جمموعـ  مـ

 السويـسرية يف اخلـارج تطبيقهـا        القنـصليات  علـى    يـتعني  ، حلماية راقصات املالهـي    اإلجراءات
املنـــشورات اإلعالميـــة، واملقـــابالت وُيرجـــى أن تـــؤدي . التأشـــرياتعنـــد النظـــر يف طلبـــات 

  إىل تفـادي   ،اتنـصلي د يف الق  والشخصية، واإللزام املفروض على مقدمات الطلبات بتوقيع العق       
 النشاط الذي ينتظـرهن يف سويـسرا، ولفـت انتبـاههن إىل              عن خاطئا تكوين الراقصات تصورا  

 .  هذا النشاطاملتضمنة يفاملخاطر احملتملة 
 علـى جمموعـة    وينطوي قانون األجانب اجلديد والتعليمات التنفيذيـة املتـصلة بـه أيـضا               - ١٨٧
وعلى سبيل املثـال، ال ميكـن مـنح التـصريح          . الهي امل األحكام املخصصة حلماية راقصات   من  
ويف حــال .  مقدمــة الطلــب أن لــديها عقــدا ملــدة أربعــة أشــهر متتاليــة علــى األقــلأثبتــتإذا  إال

الفقـــرة ( شهود االجتـــار بالبـــشربـــضحايا والـــاالســـتغالل، تطبـــق األحكـــام اجلديـــدة املتعلقـــة ب

__________ 
)١٠١( http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00200/index.html?lang=fr. 
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ملـساعدة يف العـودة وإعـادة    اأمـا  ). جانـب  مـن قـانون األ  ٣٠ املـادة   من١ الفقرة    من هـ الفرعية
، فـيمكن تقـدميها     ٦٠ مـن املـادة      ٢ الفقـرة     مـن   ب الفقـرة الفرعيـة   اإلدماج بـاملعىن املقـصود يف       

 . أيضا لراقصات املالهي
 

 القضاء على التمييز يف احلياة السياسية والعامة  - ٧املادة   
 

 ال التمييز ضد املرأة املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشك٤١التوصية رقم 
تشجع اللجنة سويسرا علـى اختـاذ إجـراءات مـستدامة لزيـادة متثيـل املـرأة يف األجهـزة                     

 مـن  ٤ مـن املـادة   ١املنتخبة أو املعينة، مبـا يف ذلـك اختـاذ إجـراءات خاصـة مؤقتـة وفقـا للفقـرة            
وهـي  . والـسياسية االتفاقية من أجـل تطبيـق حـق املـرأة يف املـشاركة املتـساوية يف احليـاة العامـة           

توصي أيضا باختاذ إجراءات مالئمة هبدف حتقيق مـشاركة متوازنـة للمـرأة والرجـل يف خمتلـف             
ــة، ال  ــاة العامــ ــيما قطاعــــات ومــــستويات احليــ يف اإلدارة واهليئــــات القــــضائية والــــسلك   ســ

 .الدبلوماسي
   

  تشجيع مشاركة املرأة يف احلياة السياسية - ١ 
ية لشؤون املرأة أول مـن اهـتم علـى املـستوى االحتـادي بالتمثيـل                 كانت اللجنة االحتاد   - ١٨٨

ــسياسية، و     ــزة الـ ــرأة يف األجهـ ــستمر للمـ ــاقص املـ ــةخبالنـ ــي للنـــساء    اصـ ــضور اإلعالمـ بـاحلـ
 SRG( بالتعاون مع اإلذاعتني األملانية والروماندية وكانت اللجنة يف التسعينات،. السياسيات

SSR  ا قبـل االنتخابيـة يف ضـوء املـساواة بـني اجلنـسني            قد حللت الـربامج مـ      ،) فكرة سويسرية .
، نشرت اللجنة ثالث عـشرة توصـية لفنيـي وسـائل            ٢٠٠٣وحتضريا لالنتخابات االحتادية لعام     

تـسليط الـضوء علـى    (اإلعالم على أمل احلصول على تغطية انتخابات أكثر توازنا مـن املاضـي            
جلنسني على املـسرح اإلعالمـي، والتوزيـع    نقص متثيل املرأة، والتمثيل املتوازي للمرشحني من ا   

، وتقــدمي مرشــحات جديــدات، ومواضــيع مقــابالت  للفتــرات الزمنيــة إللقــاء الكلمــاتالعــادل
، وتقــدمي املــساواة كموضــوع مــشترك، ومتثيــل عــادل للنــساء بــني اخلــرباء الــذين تــتم    )واحــدة

ؤون املـرأة، واملكتـب     وبناء على تفويض مـن اإلذاعـتني واللجنـة االحتاديـة لـش            . )١٠٢(استشارهتم
ــون واإلذاعــات        ــل حمطــات التلفزي ــة مــن قب ــل املعلومــات املقدم ــصاالت، مت حتلي االحتــادي لالت

 املــساواة بــني الرجــل مــن منظــور، ٢٠٠٣، اســتعدادا النتخابــات عــام الفــصم حتلــيالالوطنيــة 
يـع   املخصـصة للمرشـحات يف مج  الفتـرات الزمنيـة  ، ازدادت  ١٩٩٩وباملقارنة مـع عـام      . واملرأة

__________ 
ــام     ١٣: املنظـــــور اجلنـــــساين )١٠٢( ــة لعـــ ــية لفنيـــــي اإلعـــــالم مـــــن أجـــــل االنتخابـــــات االحتاديـــ  ٢٠٠٣توصـــ

www.Frauenkommission.ch/pdf/wahlen03_medien_f.pdf. 
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ويف تلفزيـون سويـسرا الرومانديـة، كـان حـضور النـساء الـصحفيات         . حمطات التلفزيون العامة  
 يف ١٩٩٩وباملقابــل، حتــدثت املرشــحات أقــل مــن عــام . بالدرجــة األوىل علــى الــشاشة كثيفــا

ــثالث     ــة ال ــاطق اللغوي ــة للمن ــع احملطــات العام ــربامج     . مجي ــضا يف ال ــيال أي ــرأة قل ــل امل وكــان متثي
 وأُجريت دراسة أخرى حـول تغطيـة        .)١٠٣( جلميع حمطات اإلذاعة والتلفزيون اخلاصة     االنتخابية

احلملــة االنتخابيــة مــن قبــل وســائل اإلعــالم املكتوبــة، تناولــت حــضور املرشــحات يف وســائل   
اإلعالم، والبعـد اجلنـساين للمواضـيع املطروحـة يف نطـاق احلملـة، والعمـل الـصحايف الـسياسي                   

ت إىل أن تأثري االتـصاالت أثنـاء احلملـة االنتخابيـة مل يكـن احملافظـة                 وخلص. بصفته جماال مهنيا  
أعطـت وسـائل اإلعـالم      : على اهليمنة الذكورية يف اجملال السياسي فحسب، بل أيـضا تعزيزهـا           

األولوية للمرشحني الذكور وللمواضيع اليت ُتعترب ذكورية أكثـر ممـا كانـت تفترضـه املقـدمات                 
عن أن هذه التحقيقـات كـان يقـوم هبـا رجـال يف               السياسة؛ فضال السياسية وهيمنة الرجال يف     

ومن بني التطورات املشجعة اليت تبيَّنها واضعو التقرير، التخفيف مـن االجتـاه القاضـي               . الغالب
 “نـسائية ”بنسبة املواضيع السياسية إىل هـذا اجلـنس أو ذاك، فـضال عـن واقـع أن املواضـيع الــ                      

ماعيـة، قــد اســترعت املزيــد مـن االهتمــام ومسحــت بالتــايل   كموضــوع الــسياسة االجت تقليـديا، 
 . )١٠٤(للنساء املتخصصات يف هذه اجملاالت إبراز شخصيتهن

 خصـصت املستـشارية     ٢٠٠٣ اجمللـس الـوطين عـام        يف ويف جمال التحضري لالنتخابات      - ١٨٩
يــق االحتاديـة صـفحتني مـن مـذكرهتا التوضـيحية ألمهيـة التمثيـل الـسياسي للمـرأة مـن أجـل حتق           

كما أصدر املكتب االحتـادي لإلحـصاءات واملكتـب االحتـادي للمـساواة بـني النـساء                 . املساواة
والرجال واللجنة االحتادية لشؤون املرأة مطوية حـول متثيـل املـرأة يف احليـاة الـسياسية وكـذلك           

وباملقابــل رفــض الربملــان أن يرفــق  . )١٠٥(يف االنتخابــات االحتاديــة وعلــى مــستوى الكانتونــات 
 كـان مـن شـأنه أن يـسمح بـإطالق محـالت،            انـص ن االحتـادي حـول احلقـوق الـسياسية          قانوالب

 .، لتشجيع املساواة يف االنتخابات االحتاديةمنتظمةعلى فترات 
 تقوم اللجنة االحتادية لـشؤون املـرأة   الشباب وبالتعاون مع اجمللس السويسري ألنشطة      - ١٩٠

ت الفرصة علـى مـدى سـنة كاملـة لفتيـات بـني              أٌتيح: مشروع إرشادي بتنظيم وإدارة ومتويل    
 سنة ملرافقة إحدى الـسياسيات ذات اخلـربة يف أنـشطتها واالسـتفادة مـن نـصائحها                  ٣٠  و ١٧

__________ 
)١٠٣( Sonja Stalder وسائل اإلعالم، نوع اجلنس والسياسة٢٠٠٣، االنتخابات االحتادية لعام ،. 
)١٠٤( Sibylle Hardmeier/Anita Klotiوسـائل اإلعـالم يف أثنـاء احلملـة االنتخابيـة؟      ، تناول موضوع نوع اجلنس يف 

-٢، يف جملــة شــؤون املــرأة، ٢٠٠٣حتليــل متثيــل اجلنــسني يف التغطيــة اإلعالميــة لالنتخابــات االحتاديــة لعــام  
ــا يليهـــا؛ انظـــر أيـــضا    ١١، ص ٢٠٠٤  Marie-Christine Fontana, Die Selbstdarstellung von ومـ

Kandidatnnen und kandidaten im Wahlampf،  وما بعدها٣٥، ص ٢٠٠٤، ٢يف شؤون املرأة . 
 .٢٠٠٣صعوبة احلصول على مقعد نيايب، نوشاتيل : ٢٠٠٣-١٩٩٩املرأة واالنتخابات،  )١٠٥(
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 عــام ىوهــدف املــشروع، الــذي انتــه. يف جمــال خطــط احليــاة الوظيفيــة وشــبكات االتــصاالت
االسـتمرارية  سية، وتأمني    وظيفة سيا  نارسمي، إىل املسامهة يف زيادة نسبة النساء اللوايت         ٢٠٠٦

فيمــا بــني  شــبكات االتــصاالت   باملــسؤولية يف اجلمعيــات وتــشجيع االتــصال و يف االضــطالع
د من مجيع أحنـاء البلـ   متدربة  ١٣١وانطوى املشروع اإلرشادي، الذي استفادت منه       . األجيال

برنــامج فــردي خــاص بكــل ثنــائي إرشــادي، : ، علــى جــزأين٢٠٠٦  و٢٠٠٠مــا بــني عــامي 
، كافــأ اجمللــس األورويب هــذا ٢٠٠٣وعــام  .امج معلومــات عامــة خــاص مبتلقــي اإلرشــادوبرنــ

وفـضال عـن ذلـك جـرى تقيـيم هـذا       . “لمـواطنني الـشباب النـشطني   ل”املشروع مبنحه جائزتـه   
 مــشروعا إرشــاديا جديــدا الــشبابوأطلــق اجمللــس السويــسري ألنــشطة . )١٠٦(املــشروع علميــا

 . متدربة٢٥ مرشدة و ٢٥م يض) املرأة قوة مضاعفة(لفترة سنة 

 وتتحدث بعض الكانتونات عـن إجـراءات اختـذت لتـشجيع مـشاركة املـرأة يف احليـاة          - ١٩١
ومــن بــني األدوات الــيت تطبــق يف الغالــب، تــوفري التوعيــة واإلعــالم، والتــدريب         . الــسياسية

ــصاحبة  ــل املــرأة يف       لملرشــحات اوم ــا لتمثي ــد حــصص دني ــضا حتدي ــائف الــسياسية، أو أي لوظ
 ).يف شكل أهداف ممكنة التحقيق(ألجهزة السياسية ا

 .  أعاله١٣٥ الفقرة انظر فيما يتعلق بقبول نظام احلصص السياسية، - ١٩٢
 

 حتسني وصول املرأة إىل اإلدارات واحملاكم  - ٢ 

 /كـــانون الثـــاين١وظفي االحتـــاد حيـــز النفـــاذ يف مبـــ اخلـــاص دخـــل التـــشريع اجلديـــد - ١٩٣
ه تكافؤ الفـرص بـني الرجـل واملـرأة صـراحة كهـدف لـسياسة مـوظفي                  وُحدد في . ٢٠٠٢يناير  
 األهـداف الـيت     بلـوغ جملس االحتاد بالتأكـد مـن       يلتزم  القواعد اجلديدة،   هذه  ومبوجب  . االحتاد

وعـالوة علـى ذلـك، اعتمـد        . نظام مراقبة مناسـب   من تطبيق أصحاب العمل     حددها القانون و  
، توجيهات جديـدة هتـدف إىل تـشجيع تكـافؤ           ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ٢٢جملس االحتاد يف    

اإلدارات باختــاذ إجــراءات تكفــل حتقيــق  مبوجبــها  كلــف اجمللــس ،الفــرص بــني الرجــل واملــرأة 
املساواة يف مجيع جماالت النشاط وعلى كافة املستويات وحتديد أهداف لـذلك بـصورة دوريـة                

تفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  مــن ا٤املــادة الفقــرة أ مــن إجــراءات خاصــة مؤقتــة وفــق مــضمون (
 .) أعالها وما بعده١٣٧ الفقرة انظرأشكال التمييز ضد املرأة، 

 مـن  ال سـيما   اختذ العديد من الكانتونات إجراءات لزيـادة نـسبة النـساء يف اإلدارات،               - ١٩٤
فيمــا يتعلــق باالحتــاد والكانتونــات،  (الكــوادر، وتــشجيع املــساواة يف املعاملــة داخــل اإلدارات  

 ). أدناه١١ املادة ا يف إطار وما بعده٣٣٠ الفقرة انظر صاحبة عمل، بصفتها
__________ 

)١٠٦( CF. www. Frauenkommission.ch. 
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فقــد  . إن املعلومــات املتــوفرة عــن نــسبة النــساء يف احملــاكم السويــسرية ليــست دقيقــة   - ١٩٥
 القـضائية  ا يف سـلطاهت  بنـسبة كـبرية  ذكرت بعض الكانتونـات أن املـرأة ال تـزال ناقـصة التمثيـل            

 قاضـيا يف احملكمـة االحتاديـة        ٣٨فمـن أصـل     . ات أخرى العكـس   ، بينما أكدت كانتون   )املهنية(
تخدم احملكمــة االحتاديــة ذاهتـــا   وتـــس). ٢٠٠٧يف ( نــساء  ١٠ينتخبــهم الربملــان، هنـــاك فقــط    

 .  كاتبا٩٢ كاتبة و ٤٥
 

 سحب التحفظات املتعلقة باملادة السابعة  - ٣ 
 

 ييز ضد املرأة املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التم١٤التوصية رقم 
تدعو اللجنة سويسرا إلعادة نظر بطريقة منتظمة يف حتفظاهتا وبذل املزيد مـن اجلهـود                 
ويف حالـة وجـود مـا يـربر اسـتمرارها، فيـتعني علـى التقريـر املقبـل أن يقتـرح جـدوال                . إللغائها
 .لسحبهازمنيا 

   
الفقـرة ب مـن      االتفاقيـة حتفظـات بـشأن موضـوع          التصديق علـى   أبدت سويسرا عند     - ١٩٦
 منـها ألن التــشريع السويـسري كـان مينــع علـى املـرأة يف حينــه املـشاركة بـأي اشــتباك        ٧املـادة  

 غـري   واخلدمـة  املـسلحة    اخلدمـة وكان علـى املـرأة اخليـار بـني          . مسلح يتعدى الدفاع عن النفس    
 مـا  املـسلحة، أن تتـوىل مها   اخلدمـة املسلحة، ولكن املرأة مل تكـن تـستطيع، حـىت ولـو اختـارت               

وبعبــارة أخــرى، كــان حيــرم علــى املــرأة دخــول العديــد مــن . تنطــوي علــى االشــتراك باملعــارك
 ومراجعـــة التنظيمـــات “٢١اجلـــيش ”مـــن إصـــالح  واعتبـــارا. وحـــدات اجلـــيش السويـــسري

. والتوجيهــات الــيت نتجــت عنــه، أصــبح بإمكــان املــرأة اآلن الوصــول إىل كــل أنــواع األســلحة
 .٢٠٠٤بريل أ/ نيسان٢١ اليت أبدهتا يف لتحفظاتسحبت سويسرا اوبالتايل، فقد 

 
 تشجيع مشاركة املرأة يف بلدان أخرى  - ٤ 

حـد كـبري يف نطـاق تعهـدها بالتـشجيع املـدين للـسالم وحقـوق         إىل   تسترشد سويسرا    - ١٩٧
 الـصادر عـن األمـم    “املـرأة والـسالم واألمـن     ” ١٣٢٥القـرار   اإلنسان، باألهداف احملـددة يف      

ويف . رأة يف املنازعـــات املـــسلحةيف اعتبارهـــا بالتـــايل حاجـــات وحقـــوق املـــ املتحـــدة وتأخـــذ 
. ، نشرت خطة عمل وطنية، اعتمدها جملس االحتاد، لتطبيق هـذا القـرار      ٢٠٠٧مارس  /آذار ٨

وتنطوي خطة العمل على إجـراءات حمـددة هبـدف تعزيـز مـشاركة املـرأة يف التـرويج للـسالم،                     
 أثنــاء  يفم أفــضل حلاجــات وحقــوق النــساء والفتيــاتوتــدارك العنــف اجلنــسي، وتــأمني احتــرا

، فضال عن إدماج منظور جنساين يف كل مشاريع وبـرامج التـرويج              وبعدها املنازعات املسلحة 
وسيوضع القسم األكرب من اإلجـراءات الـيت نـصت عليهـا خطـة العمـل الـوطين، الـيت                    . للسالم
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 الـوزارة االحتاديـة للـشؤون       دوائـر ل  هي مثرة تعاون مشترك بني اإلدارات، حيز التطبيـق مـن قبـ            
 .اخلارجية والوزارة االحتادية للدفاع ومحاية السكان والرياضة

.  دولـة  ٢٧ضم  يي  ذ، ال “١٣٢٥ أصدقاء القرار    فريق” وتشارك سويسرا يف عضوية      - ١٩٨
تخــذ يو.  القــرار علــى صــعيد الواقــع  هــو الــدفاع عــن تنفيــذ  هــدفا لــهحــدد هــذا الفريــق وقــد 

سعى لــدى يــ واد مقتــضيات القــرار كأســاس ألعمــاهلم  علــى اعتمــ أعــضائهعإجــراءات لتــشجي
 علـى   للموافقـة ،  احلكوميـة الدوليـة   األجهزة األخرى التابعة لألمم املتحدة، وكـذلك املنظمـات          

 .مقتضيات هذا القرار
، ويف ضـوء األهـداف   ١٣٢٥خطة العمـل الوطنيـة    ومتشيا مع األولويات احملددة يف       - ١٩٩

ا يف موضــوع قــضايا اجلنــسني يف الــسابق، تــساند سويــسرا املــشاركة       الــيت ســعت لتحقيقهــ  
. السياسية للمرأة يف بلدان أخرى، عن طريق بـرامج مدنيـة لتـشجيع الـسالم وحقـوق اإلنـسان             

فرقـة عمـل    ”ويف نطاق ميثاق االسـتقرار جلنـوب شـرق أوروبـا مـثال، سـاندت سويـسرا ماليـا                    
جع الفرقــة هــذه علــى وضــع اآلليـــات     وتــش . ٢٠٠٣ لغايــة عــام   “إلدمــاج قــضايا اجلنــسني   

، تـدعم سويـسرا يف األراضـي        ٢٠٠٢ومنـذ عـام     . واملؤسسات الوطنية للنهوض مبـساواة املـرأة      
املبـادرة الفلـسطينية لتـشجيع احلـوار        ( غري احلكوميـة     “مفتاح”الفلسطينية احملتلة أنشطة منظمة     

 فرص جناح النساء املرشـحات      ويهدف أحد املشاريع املدعومة إىل زيادة     ). العاملي والدميقراطية 
 مـشروع آخـر تدعمـه سويـسرا     ويهـدف . يف االنتخابات احمللية، وكذلك االنتخابـات الربملانيـة    

ويف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، سـاندت       . زيادة مـشاركة املـرأة يف مفاوضـات الـسالم         إىل  
 عـن توقيـع     ٢٠٠٢ديـسمرب   /سويسرا احلوار ما بني الكونغـوليني الـذي أسـفر يف كـانون األول             

 ديناميـة توحيـد     وإجيـاد اتفاق عاملي شامل، تعهدت مبوجبه األطراف على وضع حد للرتاعـات            
وشـجع اخلـرباء السويـسريون بنـشاط املبـدأ القاضـي بـأن يـضم الربملـان نـسبة                    . ومصاحلة وطنية 

ويف . وقــد ُدونــت هــذه القاعــدة يف الدســتور االنتقــايل  .  علــى األقــل مــن النــساء يف املائــة ٣٠
ورونــدي، تــساعد سويــسرا املنظمــات النــسائية علــى حتــسني اتــصاالهتا مــع أصــحاب القــرار     ب

، سـاندت سويـسرا   ٢٠٠٤ويف عـام  . احملليني من أجل أن تتمثل مصاحلها يف العمليـة الـسياسية      
وكـان هـدف هـذا      . مشروعا لتشجيع اشتراك النـساء الـسياسيات يف االنتخابـات يف موزامبيـق            

يف هـذا    - االنتمـاءات الـسياسية      يـسمو علـى   تماعهن حول موضوع    جأيضا ا املشروع بالذات   
ــصدد  ــرأةضــدالعنــف ال ــدفعهن إىل  -  امل ــام حبيــث ي ــ القي ــرتاع بــني   ب دور الوســيط يف حــال ال
 ســاندت سويــسرا أيــضا مــشروعا ملكتــب املؤســسات الدميقراطيــة ٢٠٠٥ويف عــام . األحــزاب

ة نـشر الدميقراطيـة يف القوقـاز ويف         وحقوق اإلنسان يهـدف إىل تعزيـز مـشاركة املـرأة يف عمليـ             
 .آسيا الوسطى
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 وتشكل مشاركة املرأة يف عمليـة القـرار الـسياسي واالجتمـاعي موضـوعا هامـا أيـضا          - ٢٠٠
 اهلادفـة  مـشاريع متكـني املـرأة   وتشجع إدارة التنمية والتعاون . يف إطار التعاون من أجل التنمية  
دوات إدمـاج قـضايا اجلنـسني الـيت وضـعتها          وتـسمح جمموعـة أ    . إىل زيادة مشاركتها الـسياسية    

ويــصلح هــذا التحليــل كأســاس . إدارة التنميــة والتعــاون بقيــاس نــسبة مــشاركة الرجــل واملــرأة 
ويف ). مــثال تعزيــز أو توســيع مــشاركة املــرأة، وتعــديل األولويــات وغريهــا (لتخطــيط التــدخل 

اجلنـسني علـى أمـل      ارق بـني    تراعـي الفـو   بعض البلدان، أطلقت إدارة التنميـة والتعـاون أعمـاال           
ويف قطـاع الـصحة،     ). والعليـا الـصغرى والوسـطى     (زيادة مشاركة املرأة على مجيع املستويات       

املبــادرة الــصحية املرتكــزة علــى اجملتمــع ”تقــوم املــساعدة املقدمــة إىل بعــض البلــدان علــى مبــدأ 
 . املعنيني وخاصة متكني املرأةإشراك، وتسعى بشكل أساسي إىل “احمللي
 ويف بلــدان أخــرى، جيــري تــدريب املــرأة لالضــطالع بوظــائف حكوميــة أو مبهــام يف   - ٢٠١

ويف . بواســطة دورات وحماضـرات تدريبيــة ) علـى مــستوى اجملتمـع احمللــي مـثال   (أجهـزة أخــرى  
ــة        ــة املعني ــرأة أو املنظمــات غــري احلكومي ــة خاصــة علــى مــشاركة امل ــرتاع، تعلــق أمهي ــاطق ال من

ويشكل التمثيل الناقص ألحد اجلنـسني أو املـشاركة غـري           . ت السالم بتدريب املرأة يف مفاوضا   
املتساوية يف عملية التنمية موضوعا ينبغـي علـى العـامالت والعـاملني يف إدارة التنميـة والتعـاون                

 .تناوله يف اتصاالهتم مع املنظمات الشريكة
 

 التمثيل واملشاركة على الصعيد الدويل  - ٨املادة   
  

 شكال التمييز ضد املرأةأ املقدمة من جلنة القضاء على مجيع ٤١التوصية رقم 
تــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ إجــراءات مــستدامة لزيــادة متثيــل املــرأة يف     

 مـن املـادة   ١األجهزة املنتخبة أو املعينة، مبا يف ذلك اختاذ إجراءات خاصـة مؤقتـة وفقـا للفقـرة                  
. رأة يف املشاركة املتـساوية يف احليـاة العامـة والـسياسية            من االتفاقية، من أجل إعمال حق امل       ٤

وهي توصي أيضا باختاذ إجـراءات مالئمـة هبـدف حتقيـق مـشاركة متوازنـة للمـرأة والرجـل يف                  
خمتلــف قطاعــات ومــستويات احليــاة العامــة، ال ســيما يف اإلدارة واهليئــات القــضائية والــسلك    

 .الدبلوماسي
   

  وماسيالعمل الدبلاملرأة يف  - ١ 
 اتسعت حصة املـرأة يف الـسلك الدبلوماسـي علـى مجيـع املـستويات بـصورة ملحوظـة          - ٢٠٢

 مـــن األشـــخاص يف املائــة  ٢٢,٦، بلغـــت نــسبة النـــساء  ٢٠٠٧ويف عــام  . ٢٠٠٠منــذ عـــام  
وحتقـق التقـدم األكـرب    ). يف املائـة   ١٦,٥نـسبة   : ٢٠٠٠عـام   (العاملني يف الـسلك الدبلوماسـي       



CEDAW/C/CHE/3  
 

08-31652 85 
 

ومل ترتفع نـسبة الـسفريات لوقـت طويـل وبقـي عـددهن             . يا واملتوسطة  الدن الفئاتبني موظفي   
امـرأة برتبـة     ١١، كانـت هنـاك      ٢٠٠٧ويف عـام    . فري شخص برتبة سـ    ١٠٠ نساء من أصل     ٨

ويعـود النمـو الـضعيف بنـسبة        . يف املائـة   ٩,٤، أي ما يـوازي نـسبة        ) رجال ١١٦مقابل  (سفري  
املعتمدة يف نظام الترقيـة، األمـر الـذي ال يـسمح       تعيني النساء يف الوظائف العليا إىل الشكليات        

وبالفعــل، فــإن نــسبة النــساء علــى مــستوى  . بزيــادة ســريعة لنــسبة النــساء علــى هــذا املــستوى  
وقـد حتقـق تقـدم كـبري     . يف التوظيـف  الوظائف العليـا ال ميكـن أن يرتفـع إال إذا حققـت تقـدما          

حـىت أهنـا     (٢٠٠٣ منـذ عـام      ائـة يف امل  ٥٠ إذ بلغـت نـسبة توظيـف النـساء        : على هذا املـستوى   
 ). ٢٠٠٧ يف عام يف املائة ٥٣بلغت 
 ٢٠٠٠ يف هنايـة عـام       يف املائـة   ٣٥,٧ ويف السلك القنصلي، ارتفعت نـسبة املـرأة مـن            - ٢٠٣
ــام  يف  ٤٤,٢إىل  ــة ع ــصل . ٢٠٠٧املائ ــات القن ــا عــن    ويف التعيين ــساء عموم ــد حــصة الن ية، تزي
، كانـت امرأتـان تعمـالن بـصفة قنـصل           ٢٠٠٤ عـام    ويف. ١٩٩٠من عام     اعتبارا يف املائة  ٥٠

 .عام يف السلك القنصلي
ــوزارة يف        - ٢٠٤ ــت ال ــة قام ــشؤون اخلارجي ــة لل ــوزارة االحتادي ــرأة يف ال  ولتحــسني وضــع امل
ألربـع    بتوظيـف مـسؤولة تكـافؤ فـرص لوقـت كامـل، ووضـعت برناجمـا         ٢٠٠٠سبتمرب  /أيلول

 ١٩٩١يمـــات جملـــس االحتـــاد لعـــامي  وإجـــراءات حمـــددة وفقـــا لتعل ســـنوات يـــشمل أهـــدافا
وقبل الفتـرة موضـوع املراجعـة، كانـت إدارة التنميـة والتعـاون قـد أنـشأت وظيفـة                    . ٢٠٠٣ و

 .املرأة، واعتمدت سياسة تكافؤ فرصب للنهوضمندوبة 
 : إىل حتقيق األهداف التاليةترمي ويشمل برنامج إدارة التنمية والتعاون إجراءات - ٢٠٥
انتقاء، وتعـيني،   اختيار و (عمليات إدارة شؤون املوظفني     مجيع  رص يف   تأمني تكافؤ الف   • 

 ؛)وتقييم، وتطوير املوظفني

مــع التركيــز علــى (وضــع شــروط عامــة تــستجيب حلاجــات كــل مــن املــرأة والرجــل    • 
 ).التوفيق بني األسرة والعمل ومراعاة القواعد التنظيمية

وُرفـع تقريـر    .  لتحليـل دقيـق    ٢٠٠٣-٢٠٠٠أُخضع تطبيق برنـامج األربـع سـنوات         و - ٢٠٦
بشأنه إىل املدراء وكذلك إىل رئيسة اإلدارة؛ واستخدم كأساس لصياغة برنـامج جديـد ألربـع                

 .سنوات
 ويف جمال عمليات إدارة شؤون املـوظفني، جـرى التركيـز علـى ضـرورة خلـو التقيـيم                    - ٢٠٧

ــاء  يفوجــرى تنظــيم نــدوات تــدريب . مــن أي متييــز ، داخــل  بالــسلوكالدراســات املتعلقــة أثن
النظر يف طلبات القبول والترقية يف السلكني الدبلوماسي والقنـصلي، وكـذلك            باللجان املكلفة   
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وينبغي على املؤسسات املكلفة بـالتقييم أن تثبـت جـدارهتا           . إجراء التقييم بلألشخاص املكلفني   
ــة بــني اجلنــسني   ــة االســتبيانات املتعــددة    . يف جمــال العالق ــاراتاخلوأخــريا جــرت مراقب ــيت ي ، ال

تستخدم يف امتحانات القبول يف السلك الدبلوماسي، للتثبـت مـن أهنـا ال تنطـوي علـى أفكـار                    
 .مسبقة متييزية

 ولتحسني التوفيق بني األسرة والعمل، أنـشأت الـوزارة االحتاديـة للـشؤون اخلارجيـة،                - ٢٠٨
قبال بوقــت  وظــائف اســت١٠خــالل الفتــرة موضــع املراجعــة، دار حــضانة ثانيــة تنطــوي علــى  

واُتخـذ عـدد    .  وظيفـة اسـتقبال بوقـت كامـل        ١٨ الوزارة   أنشأت،  ٢٠٠٦وبنهاية عام   . كامل
وجــرى . مـن اإلجـراءات لتـأمني املرونـة يف إدارة أوقـات العمـل، مثـل اعتمـاد العمـل عـن بعـد           

 منــذ زمــن طويــل، بتخفــيض فتــرة احلــضور   املركــز املعمــول بــه يف بنظــام مــرنتطــوير العمــل 
 بعــض احلــاالت، متكــن بعــض األزواج مــن تقاســم الوظــائف، يف اخلــارج ويف    ويف. اإللزامــي

وأضفي طابع مؤسسي على العمـل جلـزء مـن الوقـت            . وظائف داخلة يف املالك على حد سواء      
مـن أجـل الترقيـة      (وأصبح نظاميا، وجرى الـتخلص مـن أوجـه التمييـز املتـصلة بالعمـل اجلزئـي                  

جازة الوالـدين، لفتـرة قـصوى مـدهتا سـنة، تؤخـذ       وكذلك أصبحت إجازة األمومة أو إ    ). مثال
إال أن نظــام التــنقالت مــا زال حيــول دون التوفيــق بــني األســرة .  أثنــاء الترقيــات يفيف االعتبــار

، كُلــف فريــق ٢٠٠٧ويف عــام . والعمــل بالنــسبة لــألزواج الــذين لكــل منــهما مــستقبله املهــين 
، ٢٠٠٥ويف عـام    .  مـن الـشريكني    عمل بتحديد وصياغة إجراءات تسهل النشاط املهـين لكـل         

 من الشركة السويسرية لعمال التجـارة، تقـديرا         “جائزة املساواة ”نالت إدارة التنمية والتعاون     
تــشجيع هـادف وختطــيط بعيــد املــدى  (هلـا علــى عملــها يف تطــوير الطاقـات احملتملــة للمــستقبل   

 ). وممارسة رقابة منهجيةواقعيةللتبادل، ووضع أهداف 
 

 الوفود املشاركة باملفاوضات الثنائية واملتعددة األطرافيف  يف املنظمات الدولية واملرأة - ٢ 
 تنص توجيهات اجمللس االحتادي املتعلقة بإرسال الوفود إىل املـؤمترات الدوليـة، فـضال               - ٢٠٩

، حتـت  ٢٠٠٦فربايـر  /عن أعمال التحضري واملتابعـة املتعلقـة هبـا، الـصادرة يف األول مـن شـباط              
 أن حيرص املكتـب االحتـادي املعـين علـى متثيـل املـرأة يف                ة، على ضرور  “كيل الوفد تش”عنوان  

ــة  ــصورة عادل ــد ب ــساء      . الوف ــساوي بــني األعــضاء مــن ن ــشود هــو التوصــل إىل الت واهلــدف املن
 .ورجال
 وال تتــوفر لــدى اإلدارة االحتاديــة بيانــات تــسمح بتحديــد احلــصة اإلمجاليــة للنــساء يف - ٢١٠

 استطالع، أُجري لـدى اإلدارات      وتضمن. ا سويسرا إىل املفاوضات الدولية    الوفود اليت ترسله  
واخلدمات املعنيـة بـشكل خـاص يف الـوزارة االحتاديـة للـشؤون اخلارجيـة، نتـائج تعطـي بعـض                      

فمنذ سنوات عديدة، ما انفكت نـسبة املـرأة تتزايـد يف الوفـود     . ٢٠٠٤املؤشرات بالنسبة لعام   
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 تبقـــى متواضـــعة يف جمـــاالت أخـــرى، منـــها علـــى ســـبيل املثـــال يف خمتلـــف اجملـــاالت؛ إال أهنـــا
 .املفاوضات اليت تتناول عالقات سويسرا مع الدول األوروبية أو األمريكية الشمالية

 كما ال توجد أيضا أرقام كاملة تبني نسبة النساء بني املـوظفني السويـسريني العـاملني                 - ٢١١
 ٢٠٠٣ منظمة كانـت تـستخدم عـام         ١٢٠ة  وتشارك سويسرا يف عضوي   . يف املنظمات الدولية  

 ٢٤وتـستخدم الــ     . من اجلنسية السويـسرية     شخصا ٥٦٥ ألف شخص، من بينهم      ٤١حوايل  
مبا يف ذلك املركـز األورويب لألحبـاث   (منظمة اليت تنشر إحصاءات تبني التوزيع حسب اجلنس     

ــة  ــهم    ١٣٤) CERN -النووي ــسرية، مــن بين ــسية السوي ــرأة٣٩ شخــصا مــن اجلن ــايل و.  ام بالت
 .يف املائة ٢٩,١تكون حصة املرأة يف هذه املنظمات 

ومبوجـب  .  ويف جمال سياسة السالم، تعلق سويسرا أمهية خاصـة علـى مـشاركة املـرأة               - ٢١٢
 جملس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة، مـن             الصادر عن  ١٣٢٥ قرارال لتنفيذأهداف خطة عملها    

اخلـبريات السويـسريات للتـرويج املـدين للـسالم إىل        املرتقب مثال زيادة نسبة النساء يف جمموعة        
ــة ٤٠نــسبة  ــرام هــذه النــسبة بالفعــل أيــضا يف وفــود اخلــرباء الــذين ُيرســلون إىل     يف املائ ، واحت
 مـن أعـضاء فريـق اخلــرباء    يف املائـة  ٣١، بلغـت نـسبة النــساء   ٢٠٠٧ويف أواسـط عـام   . امليـدان 

ــسالم و   ــرويج املــدين لل ــسريني للت ــةيف املا ٤١ السوي ــدانيا   ئ ــون مي ــذين يعمل   مــن األشــخاص ال
 .بالفعل
 ويشكل الُبعد اجلنـساين جـزءا ال يتجـزأ مـن العمـل النظـري والعملـي الطويـل األجـل                    - ٢١٣

 اخلـدمات واملنتجـات التـشغيلية    ويفتـرض يف . الترويج للـسالم الذي تقوم به سويسرا يف جمال      
وينطبـق هـذا الـشرط أيـضا        . ُبعد اجلنـساين  االستراتيجية يف هذا اجملال أن تأخذ يف االعتبار ال         أو

وعلــى أنــشطة التــرويج للــسالم  . علــى اختيــار اخلــبريات واخلــرباء واملستــشارات واملستــشارين  
 علـى احترامهـا فحـسب، بـل أيـضا أن            وتعمـل تأخذ يف االعتبـار احلاجـات اخلاصـة للنـساء            أال

ــدور الرجــل واملــرأة يف العمليــات الــسياسية     ــة متزايــدة ل يف حتاشــي وواملؤســساتية، ُتفــرد مكان
 أثنـاء   يفاألزمات، وتـشجيع احلـوار، وإعـادة البنـاء، وأخـذ احلاجـات احملـددة للرجـال والنـساء            

 تنـشأ عـن الرتاعـات إلعـادة         قـد  الفـرص الـيت      انتهازويتناول األمر أيضا،    . الرتاعات يف االعتبار  
 .حتديد دور كل من املرأة والرجل
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 اجلنسية - ٩املادة   
علــى اجلنــسية السويــسرية، كــان   أجنبيــا  شخــصا٤٦ ٧٠٠، حــصل ٢٠٠٦عــام  يف - ٢١٤
وتـبني أرقـام الـسنوات الـسابقة أيـضا عـددا            ). ٢٤ ٣٥٠(يزيد قليال عن نصفهم من النساء        ما

 .)١٠٧(أعلى قليال للنساء
 جزئيـة لقـانون اجلنـسية سـارية         تعديالت، أصبحت   ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١ ويف   - ٢١٥

التعــديالت وأُزيلــت مبوجــب هــذه ). ١٤١,٠اجلنــسية، اجملموعــة اإلحــصائية قــانون (املفعــول 
وعليـه، متـت   .  االختالفـات القانونيـة بـني املـرأة والرجـل بالنـسبة للحـصول علـى اجلنـسية           مجيع

إزالة التفريق بني السويسريات اللوايت اكتسنب اجلنسية عـن طريـق النـسب، والتـبين، والتجـنس                 
أ  ٥٧؛ إلغـاء املـادتني      ١، مـن املـادة      ١الفقـرة   ( مـن جهـة ثانيـة        من جهة، أو عن طريق الـزواج      

 علــى الــنص القــانوين الــذي ال يــستطيع مبوجبــه األمــروينطبــق ).  ب مــن قــانون اجلنــسية٥٧ و
الولد من أم اكتسبت اجلنسية عـن طريـق زواج سـابق مـن سويـسري أن حيـصل علـى اجلنـسية                 

ة أخــرى عنــد الــوالدة أو إال إذا كــان قــد السويــسرية إال إذا مل يكــن بإمكانــه اكتــساب جنــسي
األطفـال   ومبوجب القانون اجلديـد، يكتـسب     . أصبح مشردا دون جنسية قبل بلوغ سن الرشد       

وقـد اسـتتبع هـذا التغـيري إلغـاء الـنص القـانوين              . هذه احلالة اجلنسية السويسرية عنـد الـوالدة       يف  
حـصلت علـى اجلنـسية السويـسرية     الذي كان يفتح الباب أمام التجنس امليـَسر لـألوالد مـن أم          

إلغـاء الـشروط الـيت كـان ينبغـي أن تـستوفيها        ومت أيـضا . عن طريق زواج سابق من سويـسري      
ــتمكن مــن       النــساء اللــوايت حــصلن علــى اجلنــسية السويــسرية عــن طريــق زواج ســابق لكــي ت

  .استرجاع جنسيتها السويسرية
 

 التعليم - ١٠دة املا  
 

 جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املقدمة من ٢٩رقم التوصية 
حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى وضــع بــرامج دراســة عامــة تتنــاول بــشكل خــاص    

حقوق اإلنـسان وقـضايا اجلنـسني، ونـشر معلومـات حـول االتفاقيـة مـن أجـل تعـديل املواقـف                 
عليم األطفـال مـسؤولية     النمطية املتعلقة بدوري الرجل واملرأة، وخباصة تقبل الرأي القائل بأن ت          

 […]. اجتماعية لآلباء واألمهات على حد سواء
  

__________ 
)١٠٧( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/07/blank/key/03/01.html. 
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مستوى التدريب والوصول إىل برامج ومؤسسات التدريب، ومكافحة القوالب النمطية  - ١ 
 العائدة لدور املرأة والرجل يف التدريب واختيار املهنة

 
 ز ضد املرأة املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التميي٤٣التوصية رقم 

ــه،          ــق التوجي ــا، خاصــة عــن طري ــة الطــرف جهوده ــأن تكثــف الدول ــة ب توصــي اللجن
لتشجيع تنوع الدروس اليت خيتارها البنون والبنات، ملـساعدهتم علـى التطـوير املتعمـق لطاقـاهتم        

 .الشخصية
  

 قام واالجتاهات احلالية بالتفصيلاألر ١-١ 
لجنــسني دون ل رمسيــا متــاحدرســي واملهــين  إن الوصــول إىل مجيــع فــروع التــدريب امل- ٢١٦
، ٢٠٠٤-٢٠٠٣ففـي عـام     . وعلى صعيد الواقع، تظهـر االختالفـات منـذ بـدء الدراسـة            . متييز

يشكلون غالبيـة التالميـذ      وكانوا أيضا . للغاية يف صفوف التعليم اخلاص     كان متثيل البنني زائدا   
 األوىل مــن التعلــيم الثــانوي، خيتــار لــةاملرحوعنــد االنتقــال مــن التعلــيم االبتــدائي إىل . املعيــدين

النظــام الدراســي الثلــث مــن البــنني مقابــل الربــع فقــط مــن البنــات للــدخول إىل مــدارس ذات    
 مــن البــنني إىل مــدارس ذات يف املائــة ٦٠  مــن البنــات ويف املائــة ٦٥شــروط أوليــة؛ ويــذهب 

ــيم اإل  PISAووفــق دراســة   .)١٠٨(شــروط واســعة  ــة التعل لزامــي كفــاءة يف  ، تبــدي البنــات بنهاي
ــنني    ــن الب ــى م ــراءة أعل ــضل يف الرياضــيات    . الق ــائج أف ــون نت ــق البن ــل حيق ــوم . وباملقاب ويف العل

الطبيعية، توجد اختالفات ضعيفة يف األداء بني اجلنسني ولكنها مع ذلـك ذات مغـزى، خالفـا                 
ومــع ذلــك، . ملــا هــو احلــال يف بلــدان عديــدة أخــرى، حيــث ال وجــود ملثــل هــذه االختالفــات

 وتـؤثر عوامـل كـاحمليط    .التباين األكـرب يف األداء هـو داخـل اجلـنس الواحـد منـه بـني اجلنـسني            ف
 االقتــصادي وحالــة اهلجــرة علــى النتــائج املدرســية أكثــر مــن االنتمــاء إىل هــذا     -االجتمــاعي 
 . )١٠٩(اجلنس أو ذاك

زامـي   مـا بعـد التعلـيم اإلل        يف مرحلـة    وال يزال هناك عـدد مـن الفتيـات بـدون تـدريب             - ٢١٧
فبعد املدرسة اإللزامية، خيتار الفتيان يف غالب األحيان التدريب املهـين، يف            . يفوق عدد الفتيان  

__________ 
)١٠٨( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/02/key/ind5.indicator.50302.513.html? open=4#4. 
برنــامج ملتابعـــة مكتــسبات تالميـــذ منظمــة التعـــاون والتنميــة يف اجملـــال االقتــصادي، مكتـــب االحـــصاءات       )١٠٩(

 التقريـر الـوطين   -كفـاءات للمـستقبل    : ٢٠٠٣ PISAمؤمتر مـديري التعلـيم العـام يف الكانتونـات،           /االحتادي
ــاتيل   : Silvia Grossenbacher, Unterwegs zur geschlechtergerechten Schule؛ ٢٠٠٤األول، نوشـ

Massnahmen der Kantone zur Gleichstellung der Geschlechter im Bildungswesen, Aarau 

(Schweizerische Koordinationsstelle fur Bildungsforschung) 2006, p. 55. 
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 أو املـدارس الـيت    البدنيـة حني ختتار الفتيات باألحرى مدرسة تدريب عامـة، كمعاهـد الرياضـة          
هـين  ، اختـار التـدريب امل     ٢٠٠٦م  ففـي عـا   :  اختالفـات إقليميـة     هنـاك  إال أن . متنح درجة دبلوم  

 يف املائـة  ٦٧ مـن الفتيـات يف سويـسرا األملانيـة، مقابـل      يف املائـة  ٧٣  من الفتيان ويف املائة  ٨٥
 مــن الفتيــان يف املائــة ٦٦  مــن الفتيــات يف سويــسرا الرومانديــة، و يف املائــة ٤٨ مــن الفتيــان و

موعـات  وهنـاك متثيـل زائـد بوضـوح للفتيـان يف اجمل     . )١١٠(انيف املائة من الفتيات يف تيـس    ٥٠ و
اليت تستعد لالمتحانات املهنية واملهنية العليا، اليت تسمح بالتخصص والتعمق يف مهنة مكتـسبة              

وعلى صـعيد الـدبلومات املهنيـة بلغـت حـصة           . عن طريق التعلم وتوسيع نطاق مهاراهتم املهنية      
وعلــى مــستوى  ). ٢٠٠٦ يف عــام يف املائــة ٣٤(املــرأة، املتجهــة حنــو التزايــد، نــسبة الثلــث      

يف  ٢٠الدبلومات املهنيـة العليـا، الـيت ختـّول صـالحية إدارة املؤسـسات، يـصل متثيـل املـرأة إىل                      
وتـزداد  . )١١١( منـذ أواسـط الثمانينـات      ه، وهو رقم ما زال ضـعيفا رغـم تـضاعف          )٢٠٠٦ (املائة

ومتثـل نـسبة النـساء يف الوقــت    .  العليـا املتخصـصة مــن نفـس املـستوى    ارسأمهيـة دبلومـات املـد   
ــة ٣٢احلاضــر  ــالنظر   (يف املائ ــاد، ب ــداء مــن   مــع اجتــاه واضــح لالزدي  إلدمــاج مهــن الــصحة ابت

 ).٢٠٠٧ عام
 تفـضيال للمهـن املكتبيـة، حيـث تقـارب حـصة النـساء               الـشباب  وبوجه اإلمجال يبدي     - ٢١٨
ــثني ــة، و    . الثل ــة املهــن الفني ــصورة عام ــان ب ــصناعة   ال ســيماويفــضل الفتي ــدريب يف جمــال ال  الت

بينمــا تفــضل الفتيــات التــدريب املهــين يف جمــاالت املبيعــات والعنايــة الطبيــة واملعــادن واآلالت، 
ويبدأ عدد من النساء أكثر بقليـل مـن الرجـال التـدريب يف جمـال الـصناعة الفندقيـة                    . والتجميل

ومـن الناحيـة العمليـة، فـإن التبـاين الزائـد            . واملطاعم، حيث التوزيع متوازن تقريبا بني اجلنسني      
فـالتغيريات املالحظـة مـن جانـب        : ١٩٩٠ املهين بني اجلنسني مل يتغري منـذ عـام           بالنسبة للخيار 

 .الفتيان أو الفتيات ضئيلة للغاية
، يزيــد عــدد ٢٠٠٢منــذ عــام :  وعلــى مــستوى التعلــيم العــايل، يبــدو الوضــع خمتلفــا  - ٢١٩

 ، ســجلت٢٠٠٥ عــام وللمــرة األوىل. دراســة اجلامعيــةمــن ال الفتيــات عــن عــدد الفتيــان بــدءا
ويف عــام . املــدارس العليــا املتخصــصة، مبــا فيهــا املدرســة التربويــة العليــا، تعــادال بــني اجلنــسني   

ــسبة    ٢٠٠٦ ــرأة بــني املتخــرجني ن ــة ٥١ شــكلت حــصة امل ــا، ( يف اجلامعــات يف املائ البكالوري
وإذا كـان الرجـال يـشكلون    .  يف املدارس العليا املتخصصةيف املائة  ٤٧ و) والدبلوم، واإلجازة 

 النساء نسب تقـدم أعلـى       أحرزتلبية بني األشخاص احلائزين على شهادة الدكتوراه، فقد         الغا
__________ 

ــادي  )١١٠( : ، مؤشـــــــرات التـــــــدريب املهـــــــين منـــــــشورة علـــــــى اإلنترنـــــــت  مكتـــــــب اإلحـــــــصاءات االحتـــــ
http://www.bfs.admin.ch/bfs/ portal/fr/index/themen/15/04/ind4.html. 

املرحلــة الثانويــة الثانيــة واملرحلــة الثالثــة، : ٢٠٠٥مكتــب اإلحــصاءات االحتــادي، االمتحانــات النهائيــة لعــام  )١١١(
 .٢٠٠٦نوشاتيل 
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وانتقلت نـسبة النـساء بـني األشـخاص الـذين فـازوا بـشهادة               . من املتوسط منذ بعض السنوات    
، ٢٠٠٦ يف   يف املائـة   ٣٩ إىل   ١٩٩٥ يف   يف املائة  ٢٨  و ١٩٩٠ يف   يف املائة  ٢٢الدكتوراه من   
 املرأة دائما ناقـصة التمثيـل       وتظل. توجه يبقى متصال إىل حد كبري بنوع اجلنس       إال أن اختيار ال   

 مـن   )١١٢(يف املائـة   ٢٥ تبلـغ حـصة النـساء نـسبة          حيث ،يف فروع العلوم التقنية والعلوم الطبيعية     
عدد الطـالب يف املـدارس اجلامعيـة العليـا واملـدارس املتخصـصة العليـا يف جمـاالت البنـاء                     إمجايل  

 .نية، وكذلك العلوم الدقيقة والطبيعيةوالعلوم التق
.  ارتباطـا نـسبيا مباشـرا باملـستوى التعليمـي          اهليئـة التعليميـة    وترتبط حـصة النـساء يف        - ٢٢٠
 مـن   يف املائـة   ٩٥شكلن نـسبة    فهـن يـ   :  إىل حد بعيد على املستويات الدنيا      يزيد متثيل النساء   إذ

وباملقابــل .  يف التعلــيم االبتــدائييف املائــة ٧٨,٥ واهليئــة التعليميــة يف التعلــيم مــا قبــل املدرســي 
 يف  ٤٠,٢ثلن سـوى نـسبة      يف املرحلة الثانيـة، حيـث ال ميـ        فإهنن أقل حضورا يف التعليم الثانوي       

). ٢٠٠٥-٢٠٠٤الــسنة الدراســية ( مــن اهليئــة التعليميــة يف مؤســسات التــدريب العامــة  املائــة
  يف املائـة ١٣,٤نـسبة  (دارس اجلامعية العليـا  ويبلغ متثيل املرأة حده األدىن يف وظائف أساتذة امل        

 البحـث العلمـي   وقد أثبتت دراسات حديثة أن النساء ناقصات التمثيل كثريا يف           ). ٢٠٠٦يف  
  .)١١٣()٢٠٠٤ يف يف املائة ٢٧نسبة (والتطوير باملقارنة مع األوروبيات 

 
 إلجراءات املتخذة من قبل االحتادا ٢-١ 

لربنـامج العمـل املتعلـق بـالقرار         املرأة والرجل هـدفا مركزيـا         بني  املساواة  تعزيز  كان - ٢٢١
وقـد شـكل هـذا    . ٢٠٠٤ لعـام  ٢٠٠٠، الذي ُنفذ من عـام    الرمسي الثاين حول أماكن التعلُّم    

 الثانيــة مــن التعلــيم الثــانوي مقترحــة مــن قبــل  للمرحلــةالقــرار اســتثمارا يف مــشاريع مــستقبلية  
 مليــون فرنــك  ١٠٠وهكــذا، أنفــق االحتــاد مبلــغ    . د املهنيــة واالحتــا والرابطــاتالكانتونــات 

ومـن أصـل هـذا املبلـغ،        . ٢٠٠٤  و ٢٠٠٠سويسري علـى مـشاريع مـستحدثة مـا بـني عـامي              
 . ماليني فرنك سويسري تقريبا ملشاريع يف جمال التوعية للنهوض باملرأة١٠ُخصصت 

 متويـل مـشروع      دعم إىل الثاين املتعلق بأماكن التعلُّم بوجه خاص         الرمسي  القرار وأدى - ٢٢٢
، الــذي تــواله املــؤمتر السويــسري ملنــدوبات املــساواة مــا بــني عــامي “+١٦”النــهوض بــالتعلم 

 “+١٦”وكان هدف مشروع الــ      .  ماليني فرنك سويسري   ٨ مبيزانية تبلغ    ٢٠٠٤  و ٢٠٠٠
ــة اجلمهــور   ــريضتوعي ــذا      ب الع ــشر املعلومــات حــول ه ــدريب املهــين ون ــساواة يف الت ــضايا امل ق

__________ 
 /http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr: بيانات إحصائية حسب اجلامعـات والـشهادات وجمـاالت الدراسـة     )١١٢(

index/themen/15/06/key/introduction.html. 
-www.europa.eu.int/comm/research/science املرأة والعلـم، اإلحـصاءات واملؤشـرات،         - ٢٠٠٦أرقام املرأة    )١١٣(

society/women/wssi/publications_en.html. 
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 املساواة بني اجلنـسني     بفوائدوتناول األمر أيضا توعية السلطات ومسؤويل املشاريع        . املوضوع
ــار  ل ــر يف االعتب ــهميفيأخــذوا األم ــصاالت    .  عمل ــسهيل االت ــشروع ت وأخــريا، كــان هــدف امل

 ق قـد حقـ    “+١٦” وبـذلك يكـون   . واستغالل أوجه التآزر بني خمتلـف املـشاريع واملؤسـسات         
منتجات موجهة سـواء للفريـق االبتـدائي املـستهَدف          ترتبت عليه   جمموعة واسعة من املشاريع و    

، ومستـشارو ومستـشارات     الـتعلم األهـل، واملـسؤولون عـن       (أو املتوسـط    )  والشابات الفتيات(
ومن شأن هذه املشاريع واملنتجات، الـيت حتـّسن معلومـات           ). شاريع املوفرة للتعلم  التوجيه، وامل 

 Le (“املستهدفنوع اجلنس ”ر وشمنتضمن يو. ملهاالفئات املستهدفة، أن تشكل أساسا لع

Genre en vue ( واالنتقـال مـن   مـا  جولة أفق حول قضايا املساواة اليت ُتطرح لدى اختيار مهنة
وُخصـصت مـشاريع   . )١١٤ (املرحلة الثانية يف ذلـك التعلـيم   التعليم الثانوي إىل    املرحلة األوىل يف    

ــة  ــشوراتجزئيـ ــشروع ومنـ ــاق مـ ــثرية يف نطـ ــة،  “+١٦”  كـ ــارات املهنيـ ــتراك  وأ للخيـ االشـ
 .)١١٥(بالتدريب املهين األساسي، أو الدخول يف احلياة العملية

ديــسمرب / كــانون األول١٣ املــؤرخ وُيرســي قــانون التــدريب املهــين االحتــادي اجلديــد - ٢٢٣
ــر    ٢٠٠٢ ــدريب مهــين أكث ــا األســس األوىل لت ــوفر، باالســتناد إىل    تفهم ــسني وي  لقــضايا اجلن
 التـرابط ، العديـد مـن إمكانيـات     الـوظيفي  املهـين والتنقـل  تبادلدريب مدى احلياة وال التإمكانية  

تـدريب  الالئـي لـيس لـديهن        الكفاءة، األمر الذي ميكن أن يفيد بشكل خاص النـساء            نظممع  
هـن  املومنذ بعض الوقت، أصبح اختـصاص االحتـاد يـشمل أيـضا نظـام      . متصلةوال حياة مهنية   

 .مل فيها عادة نسبة عالية من النساءالصحة، اليت تعيف جمال 
.  ويسمح قانون التدريب املهين االحتادي بتقدمي دعم مايل ملنح خاصـة ذات نفـع عـام                - ٢٢٤

ويشمل ذلك، التدابري اهلادفة إىل حتقيق مـساواة فعليـة بـني النـساء والرجـال يف جمـال التـدريب                     
جيا، يف نطاق سياسة التشجيع هـذه،       ووافق املكتب االحتادي للتدريب املهين والتكنولو     . املهين

 :على مشاريع عديدة ذات ُبعد جنساين
ويـساعد مؤسـسات    .  لتسهيل التدريب املـستمر للنـساء      “ F منوذج   ”يسعى مشروع    • 

التدريب على إدارة برامج التدريب املستمر لديها حبيث يتسىن للنساء والرجال الـذين             
 .لديهم أعباء أسرية الوصول إليها

__________ 
دروب : لـشابات يف مواجهـة التـدريب   الفتيـات وا  Le Genre en vue (.ed)املؤمتر السويسري ملندويب املـساواة   )١١٤(

 .٢٠٠٤واجتاهات، 
)١١٥( Cf. http://www.16plus.ch. 
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 الـشباب الـذين أهنـوا       “ خطة ملستقبل مهين وخطـة للحيـاة       - + بروفيل” مشروع   ُيِعدُّ • 
تدريبا للدخول يف احلياة العملية بصورة هادفة، عن طريق منـاذج خمتلفـة بالنـسبة لكـل                 

 .من اجلنسني

 العروض غري املختلطـة املقترحـة    “االختالط ونوع اجلنس والتدريب   ”يدرس مشروع    • 
ج املهين للنـساء اللـوايت عـشن فتـرة هجـرة أو فقـدن االتـصال        لإلدماج أو إعادة اإلدما  

 .بعامل العمل

اليوم الـوطين للفتيـات، الـذي ينظمـه املـؤمتر السويـسري ملنـدوبات املـساواة بـني املـرأة                      • 
 .)٥أعاله، يف إطار املادة  ١٥٩انظر رقم (والرجل 

إىل ) يف الكانتونــات( يف اجلامعــات “تكــافؤ الفــرص” ويــستند الربنــامج االحتــادي لـــ  - ٢٢٥
ويــدخل يف نطــاق الــسياسة االحتاديــة لتــشجيع التــدريب  . القــانون املتعلــق بتــشجيع اجلامعــات 

  هبـدف مـضاعفة عـدد األسـاتذة العـاديني      ٢٠٠٠وقد بدأ يف عـام      . )١١٦(والبحث والتكنولوجيا 
يف  يف املائـــة ١٤، ليــصلوا إىل نــسبة   ١٩٩٨وغــري العــاديني يف اجلامعـــات باملقارنــة مــع عـــام     

مبلـغ حمـدد جيـري اقتـسامه كـل سـنة بـني              : ولبلوغ هذا اهلدف مت وضع نظام حتفيزي      . ٢٠٠٦
ويتعلـق األمـر بتـشجيع جلـان     . اجلامعات وفق نسبة عدد النساء اللـوايت دخلـن التعلـيم اجلـامعي         

التعــيني لتحديــد معــايري االنتقــاء الــيت تأخــذ يف االعتبــار نــوع اجلــنس، وحــث النــساء، بــصورة   
وتتناول املرحلة الثانيـة مـن املـشروع االحتـادي موضـوع            .  تقدمي طلبات ترشيحهن   هادفة، على 
يقتــرح جمموعــة مــن مــشاريع الــدعم وتــضافر العالقــات باإلضــافة إىل تقــدمي النــصح   : اإلرشــاد

ــى درجــة          ــسعني إىل احلــصول عل ــاليت ي ــيس إىل ال ــة ل ــى حتــسني الوضــع موجه ــساعدة عل وامل
ــستقبل فحــسب   ــدكتوراه وأســتاذات امل ــات، واألســتاذات اخلاصــات،    ال ــضا إىل الطالب ــل أي ، ب

وأخـــريا، ُخصـــصت اعتمــادات لـــدعم مرافــق اســـتقبال أطفـــال   . وأســتاذات الرياضـــة البدنيــة  
-٢٠٠٠(ورصـدت للربنـامج، مبرحلتيـه       . األشخاص الذين يدرسون أو يعملون يف اجلامعـات       

ي لتــشجيع  مليــون فرنــك سويــسر ٣٢، ميزانيــة قيمتــها اإلمجاليــة  )٢٠٠٧-٢٠٠٤  و٢٠٠٣
 مليـون فرنـك سويـسري املتوقـع لفتـرة         ٢٠وقـد ُخفـض مبلـغ الــ         . تكافؤ الفرص يف اجلامعـات    

 . مليونا بسبب خفض النفقات الذي صوت عليه الربملان١٦ إىل ٢٠٠٧-٢٠٠٤
 وقــد حتــسنت حــصة املــرأة يف الوصــول إىل هيئــات التــدريس يف اجلامعــات حتــسنا         - ٢٢٦

 يف املائـة  ١٤ق الربنامج االحتـادي هدفـه الرئيـسي، وهـو     وحق)  يف املائة٢٢: ٢٠٠٤(ملحوظا  
ويف الــسنة نفــسها، وصــلت حــصة النــساء . ٢٠٠٦مــن النــساء يف هيئــة التــدريس اجلامعيــة يف 

__________ 
ــا      )١١٦( ــدريب والبحــث والتكنولوجي ــاريخ ٢٠٠٧-٢٠٠٤انظــر رســالة اجمللــس االحتــادي حــول النــهوض بالت  بت

 .٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين ٢٩
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 يف املائـة، إال أن هـذه النـسبة عـادت     ٢٩اللوايت دخلن التعليم اجلـامعي للمـرة األوىل إىل نـسبة          
ويـبني تقيـيم املرحلـة األوىل أن الربنـامج          ). املائـة  يف   ١٨(واخنفضت من جديد يف السنة التاليـة        

بقطـع النظــر عــن نظــام التــشجيع علــى توظيــف  (آخـذ يف االســتقرار، وأنــه حيظــى بقبــول جيــد  
ويف أثنـاء فتـرة التمويـل       . وقـد أحـدث تطـورا إجيابيـا       ) األستاذات، الـذي يعتـرض عليـه الـبعض        

رتفـع حـصة األسـتاذات يف املـدارس        املقبلة لتـشجيع التـدريب، والبحـث واإلبـداع، ينبغـي أن ت            
ــا يف سويـــسرا إىل   ــُيمدد الربنـــامج مـــن  .  يف املائـــة٢٥اجلامعيـــة العليـ ، ٢٠١١ إىل ٢٠٠٨وسـ

 .مليون فرنك سويسري ١٦وباعتماد يبلغ أيضا 
 ووصــل الربنــامج االحتــادي لتــشجيع التبــادل اجلــامعي يف اهليئــة املتوســطة إىل هنايتــه يف - ٢٢٧

 يف املائـة، جـرى التقيـد        ٤٠م التشجيع هـذا حـصة نـسائية بنـسبة           وكان قد فرض نظا   . ٢٠٠٤
إال أن حتـول وظـائف أسـتاذة أو         . ولذلك فقد حقق جناحـا بالنـسبة للنـساء        . هبا وختطيها أحيانا  

أستاذة مـساعدة ألجـل حمـدد إىل وظـائف ثابتـة، مبوجـب هـذا الربنـامج، كـان أقـل يف الغالـب                         
ــال  ــه للرجـ ــساء منـ ــسبة للنـ ــُتبد. )١١٧(بالنـ ــام واسـ ــامج يف عـ ــاتذة ٢٠٠٤ل الربنـ ــامج األسـ  بربنـ

 .واألستاذات احلائزين على منح من الصندوق الوطين السويسري، الذي جرى تعزيزه قليال
 وتنص اتفاقية اإلعانات املالية املربمة بني االحتاد ومـدارس البوليتكنيـك االحتاديـة علـى             - ٢٢٨

يــع املــستويات ويف مجيــع العمليــات،  إدمــاج تكــافؤ الفــرص يف إدارة املــوارد البــشرية علــى مج  
 ماليـني فرنـك     ١٠وخصص هلذا الغـرض مبلـغ       . وكذلك أيضا يف جممل األدوات واإلجراءات     

وكان مؤشر التنفيذ هو نـسبة النـساء يف مجيـع مـستويات الوظـائف،               . سويسري للفترة اجلارية  
رشــاد وحــضانة واســتعادت مــدارس البوليتكنيــك االحتاديــة منــاذج اإل. دون حتديــد نــسبة معينــة

ولتشجيع الطالبـات علـى مواصـلة الدراسـة،         . “تكافؤ الفرص ”األطفال من الربنامج االحتادي     
ال سيما حتضري الدكتوراه، توفر هلن مدارس البوليتكنيك االحتادية يف لـوزان حماضـرات وورش               

كمـــا جيـــري تنظـــيم دروس علـــى شـــبكة . عمـــل، وطـــاوالت مـــستديرة وزيـــارات للمـــشاريع
وأسابيع حبـث، وورش عمـل لعلـوم الرياضـيات للطالبـات خصيـصا مـن أجـل إثـارة                  اإلنترنت،  

 .اهتمامهن مبجاالت العلوم التقنية والعلوم الطبيعية
 يقــوم الــصندوق الــوطين السويــسري، بنــاء علــى تفــويض مــن االحتــاد وبتمويــل منــه،   - ٢٢٩

ة أو غــري وتعمــل عــدة أدوات تــشجيع، بــصورة مباشــر. بتــشجيع البحــث العلمــي يف سويــسرا
وعلـى وجـه العمـوم، يؤخـذ يف االعتبـار علـى حنـو أفـضل                 . مباشرة، على تعزيز تكـافؤ الفـرص      

 .املستقبل املهين املتعدد االجتاهات، وجيري تسهيل شروط تقدمي املساعدات واملنح الشخصية
__________ 

 Romain Felli et al. Les cahiers de l’observatoire no. ٢٠٠٤-٢٠٠٠ االحتـادي  “التبـادل ”تقيـيم برنـامج   )١١٧(

15, 2006. 
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 للباحثــــات اللــــوايت اضــــطررن، Marie Heim-Vogtlin وختَــــصص مــــساعدات دعــــم - ٢٣٠
ــة أو ومتكِّــن هــذه  .  شخــصية أو غريهــا، إىل قطــع أو خفــض نــشاطهن البحثــي   ألســباب عائلي

املساعدات املستفيدات منها مـن مواصـلة عمـل حبثـي لإلبقـاء علـى فرصـهن يف مـستقبل مهـين                      
لمرشـحات لنيـل شـهادة الـدكتوراه        ل، كان هـذا الربنـامج متاحـا         ٢٠٠٢وحىت عام   . وحتسينها

ياضــيات، والعلــوم الطبيعيــة أو علــوم اهلندســة، واحلــائزات علــى شــهادة الــدكتوراه يف علــوم الر
، أصـبح الربنـامج متاحـا للمرشـحات لـشهادة           ٢٠٠٣واعتبـارا مـن عـام       . والطب، والبيولوجيا 

ــة   ــسانية أو االجتماعي ــوم اإلن ــدكتوراه يف العل ، حــصل هــذا  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤وبــني عــامي  . ال
الـذي يـسمح بتـشجيع       ماليـني فرنـك سويـسري، األمـر          ٤الربنامج على ميزانية سـنوية بلغـت        
 .حوايل ثالثني باحثة على مدى سنتني

 ويف إطار تـشجيع التبـادل العلمـي، يقـدم الـصندوق الـوطين منحـا لبـاحثني وباحثـات                - ٢٣١
ودعمـا لتكـافؤ    . مبتدئني ومتقدمني ليتمكنوا من القيام بسفرات تدريب أو ختصص يف اخلـارج           

 سـنة للباحثـات     ٣٣ن األقصى البالغ     حبد الس  ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٢الفرص، ُعلق العمل بني عامي      
، سـتلغى القيـود الرمسيـة       ٢٠٠٨واعتبـارا مـن عـام       .  سنة للباحثـات املتقـدمات     ٣٥املبتدئات و   

وحددت نظم اإلعانات املالية املربمة مع االحتاد حـصة النـساء   . املفروضة على السن البيولوجي  
لتقــارير الــسنوية أن هــذه النــسبة مل وتــبني األرقــام املنــشورة يف ا.  يف املائــة هــدفا هلــا٤٠بنــسبة 

وبـالرغم مـن تـوفر فـرص جيـدة للنجـاح، ال يترشـح إالّ القليـل مـن النـساء                      . تتحقق حـىت اآلن   
 .بوجه اإلمجال

 ، يدعم الـصندوق الـوطين السويـسري ماليـا بـرامج دكتـوراه             ٢٠٠٦ واعتبارا من عام     - ٢٣٢
”Pro-Docs“ .         وبفـضل برنـامج مـنح      .  يف املائـة   ٤٠ويعمل هنا أيضا، على أن تبلغ نسبة املرأة

 سـنة، بتـشكيل   ٤٠األساتذة، يسمح الصندوق الوطين للباحثني والباحثـات املهـرة، لغايـة سـن        
وميكـن احلـصول علـى    .  سـنوات ٦ إىل ٤فريق حبث للقيام مبشروع حبث شخصي علـى مـدى      

الـيت تـربر    وظيفة جلزء من الوقت والتساهل بالنسبة للحد العمري األقصى، يف بعـض احلـاالت               
 يف ٣٧بلغــت :  يف املائـة املطلوبـة للمـرأة   ٣٠ومت يف الـسنوات األخـرية جتـاوز حـصة الــ      . ذلـك 

 .)١١٨(٢٠٠٥ يف املائة يف ٣٢ و ٢٠٠٤ يف املائة يف ٣٦ و ٢٠٠٣املائة يف 
 وقد حدد االحتاد هـدفا للـصندوق الـوطين السويـسري يـنص علـى مـنح النـساء نـسبة                      - ٢٣٣
ــه  ٢٠ ــن إعانات ــة م ــرة   يف املائ ــة للفت ــع    ٢٠٠٧-٢٠٠٤ املالي ــي يف مجي ــراض البحــث العلم  ألغ

وبالرغم من أن الفرق بـني معـدالت جنـاح طلبـات النـساء والرجـال قـد اخنفـض             . التخصصات
__________ 

ــايل          )١١٨( ــوان التـ ــى العنـ ــساين علـ ــد اجلنـ ــضمن البعـ ــصاءات تتـ ــي إحـ ــث العلمـ ــوطين للبحـ ــصندوق الـ ــدم الـ : يقـ
http://www.snf.ch/f/actuel/dossiers/Seiten/egalite.aspx 
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ــسنوات األخــرية   ــساء و  ٥٩: ٢٠٠٤(يف ال ــة للن ــة للرجــال ٦٣ يف املائ ــد كانــت  ) يف املائ ، فق
ــا      ــل بكــثري مــن طلب ــة أق ــات املالي ــساء لإلعان ــات الن ــام . ت الرجــالطلب ، بلغــت ٢٠٠٢ويف ع

، ٢٠٠٤ يف املائـة يف  ١٩ يف املائة فقط؛ وارتفع هـذا الـرقم إىل   ١٣الطلبات املقدمة من النساء     
ــة يف ١٧قبــل أن يعــود إىل   مت تنفيــذ دراســة رائــدة حلــساب  ٢٠٠٤ويف عــام . ٢٠٠٥ يف املائ

رص يف احلـصول    الصندوق الوطين السويسري حول موضوع اجلنسني كعامل لعدم تكـافؤ الفـ           
وأظهـرت الدراسـة أن االنتمـاء إىل جـنس        . على اِملـنح املاليـة التـشجيعية مـن الـصندوق الـوطين            

تحليـل  بوسـتعىن دراسـة ثانيـة    .  دورا أكرب منـه عنـد االنتقـاء        )١١٩(معني يلعب عند تقدمي الطلب    
ام وُيفتــرض بـــأقطاب البحــث الــوطنيني الــذين مت انتقــاؤهم يف عــ  . هــذه الظــاهرة بتعمــق أكــرب 

 التصدي ملسألة املساواة بني اجلنسني واقتراح تدابري تشجيعية حمددة ابتـداء مـن مرحلـة                ٢٠٠٢
وُيفترض يف مجيع األقطاب الذين متت املوافقة عليهم اختيـار شـخص مـسؤول              . تقدمي الطلبات 

مكتـب مـساواة    ”، أنشأ الصندوق الوطين جلنة مساواة و        ٢٠٠١ويف عام   . عن قضايا املساواة  
، ٢٠٠٧-٢٠٠٤ويف برناجمـه للـسنوات      . “صندوق الوطين السويسري للبحث العلمـي     تابع لل 

أعلن الصندوق أن تعميم املنظور اجلنساين يشكل جزءا من املبادئ التنظيميـة وصـنع القـرار يف                 
وأخريا، يـسعى املعهـد الـوطين لتحـسني التوفيـق بـني األسـرة والعمـل بالنـسبة جلميـع               . املؤسسة

لن علـى هــذه اإلعانـات املاليـة، باعتمــاد إجـازة أمومــة مدفوعـة األجــر،      الباحثـات اللـوايت حيــص  
ــشأ عــن          ــد ين ــذي ق ــأخر املهــين ال ــار الت ــت، آخــذا يف االعتب ــسماح بالعمــل جلــزء مــن الوق وال

 .االلتزامات األسرية
 أيـــضا املـــساواة يف املـــدارس العليـــا “تكـــافؤ الفـــرص” ويـــشجع الربنـــامج االحتـــادي - ٢٣٤

. ٢٠٠٧-٢٠٠٤ ماليني فرنك سويسري هلـذا الغـرض للفتـرة     ١٠ وُخصص مبلغ . املتخصصة
ويهــدف برنــامج العمــل يف املــدارس العليــا املتخصــصة إىل زيــادة نــسبة النــساء بــني الطــالب،     
واهليئــة التعليميــة يف جمــال البحــث، وجعــل تكــافؤ الفــرص معيــارا نوعيــا وجــزءا ال يتجــزأ مــن   

أن يــصبح إدمــاج منظــور نــوع اجلــنس مهمــة  وينبغــي . اســتراتيجية املــدارس العليــا املتخصــصة 
وأخــريا ينبغــي تــشجيع أعــضاء اهليئــة التعليميــة، والكــوادر  . ســلوكية وأن خيــضع جلهــاز مراقبــة

والطالبــات والطــالب علــى تطــوير كفــاءاهتم فيمــا يتعلــق بقــضايا اجلنــسني، وكــذلك تــشجيع    
عليــا املتخصــصة، بــشكل  وتتنــاول اإلجــراءات الواقعيــة يف املــدارس ال . األحبــاث يف هــذا اجملــال 

تعـيني وتطـوير املـوظفني،    (أساسي، تطوير الظروف العامة اليت تستجيب الحتياجات اجلنـسني          
والعمـل جـزءا مــن الوقـت بالنــسبة للجنـسني، واســتقبال األطفـال، وتقــدمي اإلرشـاد للنــساء يف       

__________ 
)١١٩( Yvonne Janchen/Christina Schulz, Geschlecht als Faktor ungleicher Zugangschancen zu Resources der 

Forschungsforderung, Geneve 2005: http://www.snf.ch/downloads/ wom_ber_GEFO.pdf. 
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البيـــة فـــضال عـــن زيـــادة نـــسبة النـــساء يف االختـــصاصات ذات الغ) اهليئـــة التعليميـــة املتوســـطة
 ).عن طريق إجراءات إعالمية وحتفيزية(الذكورية 

تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل يف  ”، جنــح برنــامج ٢٠٠٠ ومنــذ إنــشائه يف عــام - ٢٣٥
تكــافؤ الفــرص يف ”الــذي يــسمى يف مــا بعــد الربنــامج االحتــادي  (“املــدارس العليــا املتخصــصة
 “ني مـساواة فعليـة بـني املـرأة والرجـل          تـأم ”يف مهمته بإسهامه يف     ) “املدارس العليا املتخصصة  

وقـد  ). ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين األول   ٥ من قانون املدارس العليا املتخصـصة املـؤرخ          ٣املادة  (
 ١٧٠أطلق مكتب تكافؤ الفرص يف املدارس العليا املتخصصة مبـادرات، ومـَول وتـابع حـوايل        

تابعـة الـدروس يف الفـروع       مشروعا يف كل املـدارس، ونظَـم أيامـا تقنيـة لتحفيـز البنـات علـى م                 
ــوم          ــة والعل ــا يف اجملــاالت التقني ــدروس واالخنــراط مهني ــة ال ــساء ملتابع ــة الن ــام بتوعي ــة، وق التقني

وقـد أثبـت تقيـيم الربنـامج االحتـادي         . الطبيعية، وقدم إعانات ماليـة إىل احلـضانات وغـري ذلـك           
 املـــدارس لـــدى... ” أن ٢٠٠٧-٢٠٠٤ “تكـــافؤ الفـــرص يف املـــدارس العليـــا املتخصـــصة ”

. )١٢٠(“املتخصصة اليوم منسقة وكذلك منـدوبات مـساواة يف املؤسـسات التعليميـة التابعـة هلـا                
وتالحــظ الدراســة األوىل مــن تقريــر التقيــيم أنــه قــد متــت إزالــة التحــديات الرئيــسية الــيت ســبق  

الـيت  وقـد أسـهمت املـشاريع       . حتديدها، ال سيما زيادة الطالبات يف اجملاالت الفنية واالقتصادية        
ــادي      ــامج االحت ــل الربن ــن قب ــدعم م ــت بال ــدارس املتخصــصة   ”حظي ــرص يف امل ــافؤ الف  يف “تك

 .إحداث هذه التغيريات، ال سيما األيام التقنية لتحفيز البنات والفروع التقنية
 يف اجلامعــات واملــدارس العليــا املتخصــصة  “تكــافؤ الفــرص” وتــساهم أمــوال بــرامج - ٢٣٦

تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل      ”ول حاليا الربنـامج االحتـادي   ومي. بتمويل خدمات املساواة 
 يف املائة من وظـائف منـدوبات أو منـدويب تكـافؤ الفـرص           ٥٠“يف كل مدرسة عليا متخصصة    

ــا املتخصــصة  ــا املتخصــصة اليــوم منــدوبات   . يف كــل املــدارس العلي ولــدى مجيــع املــدارس العلي
وهـــن اليـــوم مبـــادرات، .  ســـنواتمـــساواة أو جلنـــة مـــساواة، طـــورت مواردهـــا منـــذ بـــضع 

وحتظــى مجيــع املرافــق املعنيــة . ومنــسقات، وحمــاورات ال غــىن عنــهن لوضــع إجــراءات التكــافؤ 
باملــساواة تقريبــا مبكانــة مرموقــة، وتــرتبط بالتــايل ارتباطــا مباشــرا برئاســة أو بــإدارة اجلامعــة أو  

ة ولكــن مــستقبلها غــري ولــديها أعبــاء واختــصاصات متنوعــة للغايــ . املدرســة العليــا املتخصــصة
كما ال تدعى بـصورة منتظمـة       . احلاالت، حيث أنه يتطلب متويال طويل األجل       مؤمن يف مجيع  

وتتمتـع املـدارس    ). لتـضمينها املنظـور اجلنـساين     (للمشاركة يف وضـع الـسياسة اجلامعيـة العامـة           
ــا املتخصــصة هب    ــة واملــدارس العلي ــا ومــدارس البوليتكنيــك االحتادي ــة العلي ــة اجلامعي ياكــل تنظيمي

__________ 
)١٢٠( Bureau BASS/Marie-Louise Barben/Elisabeth Ryter,     تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة     ”تطـور الربنـامج االحتـادي

 .ملخص بالفرنسية. ٢٠٠٥، برين “٢٠٠٧-٢٠٠٤والرجل 
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جعل مندوبات املساواة يف هذه املؤسسات يـشكلن شـبكة يف إطـار ثـالث         متباينة، األمر الذي  
مـــــؤمتر منـــــدوبات املـــــساواة والـــــشؤون النـــــسائية لـــــدى اجلامعـــــات : منظمـــــات رئيـــــسية

السويــسرية، وجمموعــة عمــل تكــافؤ الفــرص يف جمــاالت مــدارس البوليتكنيــك  العليــا واملــدارس
، وجلنـة املـساواة ملـؤمتر مـدراء املـدارس      (AG Chancengleichheit im Bereich ETH)االحتاديـة  

وبــذلك تــستطيع منــدوبات املــساواة العمــل بــصورة هادفــة تبعــا . العليــا املتخصــصة السويــسرية
وهــن يتعــاون فيمــا بينــهن بــشكل وثيــق فيمــا يتعلــق  . الحتياجــات وهياكــل مؤســساهتن املعنيــة

 مـن الربنـامج االحتـادي      ٢٠١١-٢٠٠٨قترحات موحدة ملرحلـة     ولتقدمي م . باملسائل األساسية 
، شكََّل املكتب االحتادي للمساواة بـني النـساء والرجـال فريقـا عـامال وضـع                 “تكافؤ الفرص ”

 .)١٢١(وثيقة موقف مشترك ملسؤوالت املساواة يف مجيع املؤسسات املعنية
اٍف يف جمـال املـدارس العليـا         وال يزال متثيل اجلنسني يف أجهزة اإلدارة والقـرار غـري كـ             - ٢٣٧

وقد وضع الصندوق الوطين السويـسري كهـدف لـه زيـادة نـسبة حـضور النـساء يف              . والبحث
وفضال عن ذلـك    .  يف املائة، ويعتزم زيادة هذه النسبة فيما بعد        ٢٠أجهزة التقييم التابعة له إىل      

 بـني اجلنـسني يف عمـل        ينبغي تطوير املعارف فيما يتعلق بقضايا اجلنسني، بغرض إبراز الفوارق         
أجهزة التقييم والقـرار يف الـصندوق الـوطين السويـسري، وكـذلك يف املـدارس العليـا اجلامعيـة                    

 .واملدارس العليا املتخصصة
 ويــشكل إصــالح بولونيــا حتــديا جديــدا يف جمــال املــساواة ألنــه يفــرض إعــادة تــشكيل - ٢٣٨

وهتـدف  . سني قدرته التنافسية الدوليـة    كاملة وتوحيد رمسي للتعليم يف القطاع الثالث هبدف حت        
عملية بولونيا، على وجه اخلصوص وهي عملية دولية إىل القـضاء علـى أشـكال عـدم املـساواة                   

وقد ُوضع املؤمتر اجلامعي السويسري وجملس املـدارس العليـا املتخصـصة            . املرتبطة بنوع اجلنس  
ــيم العــام يف الكانتونــات توجيهــات لتطبيــق     ــاومــؤمتر مــدراء التعل وتــنص علــى  . إعــالن بولوني

علـى صـعيد سياسـة    هامـا  وجوب إتاحة الدراسة جزءا من الوقت، األمـر الـذي يـشكل تقـدما          
وتتنــاول توصــيات أكثــر تفــصيال أوجــه اإلصــالح املتعلقــة باملــساواة، وتؤكــد علــى    . املــساواة

مـــة وتـــشري عا. ضـــرورة التقيُّـــد بعمليـــة اإلصـــالح الختـــاذ التـــدابري الـــيت قـــد تتـــضح ضـــرورهتا
التوجيهات املوضوعة داخل كل مؤسسة إىل أمهية املساواة وتـنص علـى تـدابري واقعيـة يف هـذا                   

 .اجملال
 ويف اجملال اجلامعي السويسري، ال يزال إضفاء الطابع املؤسـسي علـى دراسـات نـوع                 - ٢٣٩

وقاعدهتا األقوى يف بال، وجنيف، ولوزان، حيث ُخصـصت هلـا   . اجلنس دون املستوى الدويل   
__________ 

تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل ودراســات اجلنــسني يف القطــاع الثالــث، أوضــاع وإجــراءات، ســكرتارية   )١٢١(
 .٢٠٠٧ والبحث، الدولة للتعليم
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وال توجد يف جامعات زيورخ، وبرين، وفريبـورغ، ولوسـرن،       . وكراسي أستاذية حمددة  فروع  
وسان غال، فروع أو كراسي أستاذية لدراسـات نـوع اجلـنس، كمـا أن غالبيـة املـدارس العليـا          

إال أن بعــض املهــتمني . املتخصــصة ليــست لــديها دراســات ذات طــابع مؤســسي لنــوع اجلــنس
ــالعلوم الــذين تنــاط هبــم مهــام ت   ــة يقترحــون أنــشطة ذات صــله بنــوع اجلــنس يف نطــاق    ب عليمي

 . تعليمهم
 وجيري اليوم الترويج للدراسات املتعلقـة بنـوع اجلـنس بـشكل رئيـسي علـى املـستوى                 - ٢٤٠

وُتعطـى األولويـة لتـشجيع التبـادل وتقـدمي عـروض            . املشترك بـني اجلامعـات واملـستوى الـوطين        
ــة املتوقعــ  . ةيدراســ ــات املالي ــادات املخصــصة     إال أن اإلعان ــن االعتم ــة م ــرض، واآلتي ــذا الغ ة هل

 ماليـني   ٣,٢لتشجيع التدريب والبحث والتكنولوجيا، قد شـهدت اخنفاضـا كـبريا وأصـبحت              
ون ويهـدف مـشروع التعـا     ).  ماليـني يف البدايـة     ٦بينما كانت قد ُحددت بـ      (فرنك سويسري   

يف جمال دراسات نوع اجلنس يف سويسرا إىل إتاحـة عـروض منـسقة لدراسـات علـى املـستوى                    
 Graduiertenkollegienويدعم املؤمتر اجلامعي السويسري أيضا مـشروع التعـاون   . السويسري

Gender Netzwerk Schweiz)    الــشبكة السويــسرية ملــدارس إعــداد الــدكتوراه يف الدراســات
ارك فيه جامعات برين، وفريبورغ، وجنيـف، ولـوزان، وزيـورخ، بقيـادة             ، الذي تش  )اجلنسانية

 ٣,٤عوضـا عـن   ( مليون فرنك سويسري تقريبا ١,٢وهو يعمل بإعانة مالية تبلغ . جامعة بال 
فالتخفيضات الـيت عانـت منـها امليزانيـة مل تـسمح        ). ماليني فرنك، كما كان مطلوبا يف البداية      

. تقـدمي املـنح، األمـر الـذي حيـد كـثريا مـن فعاليـة املـشروع                 باحلصول على األمـوال الـضرورية ل      
 ماليـني فرنـك   ٦وجتري متابعة مشروعي التعاون بصورة متوازية؛ ومتويلـهما مـؤمن يف حـدود     

 .٢٠١١-٢٠٠٨سويسري لفترة أعوام 
، أعــرب الــصندوق الــوطين السويــسري عــن   ٢٠٠٧-٢٠٠٤ ويف برناجمــه للــسنوات - ٢٤١

 املعنيـة باجلنـسني     اتع املشاريع ذات النوعية العاليـة يف جمـال الدراسـ          نيته بالدرجة األوىل تشجي   
وال تـزال نتـائج هـذه    . وتعزيز الكفاءات يف جمال البعد اجلنساين لدى أجهزة التقييم اخلـاص لـه       

 أن النـهج الـذي غالبـا        -أقلـها   ب ولـيس    -ومـن أسـباب ذلـك       . السياسة غري واضحة حىت اآلن    
ســات البعــد اجلنــساين ال يتفــق جيــدا مــع أنــواع البحــث    يكــون متعــدد التخصــصات لدرا  مــا

ويــبني حتليــل بــرامج البحــث . األساســي والتطبيقــي الــيت جيريهــا الــصندوق الــوطين السويــسري
ويتنـاول  . الوطنية أنـه جيـري التطـرق إىل مـسألة البعـد اجلنـساين يف ثلـث الـربامج املقدمـة فقـط                      

أمـا الثلـث األخـري مـن املـشاريع          . النشاط البحثـي  الثلث الثاين البعد اجلنساين، ولكنه ال يتناول        
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ومـن الواضـح، أن معيـار إدمـاج املنظـور اجلنـساين       . )١٢٢(ينطوي على أي بعـد جنـساين       فهو ال 
ــل اجملتمــع العلمــي          ال ــن قب ــة م ــصورة منهجي ــار ب ــة حــىت يؤخــذ يف االعتب ــة كافي ــسي أمهي يكت

ــاء    ــات االنتق ــضطلع بعملي ــذي ي ــصندوق   . واالحتــاد، ال ــضم ال ــد ان ــسري إىل  وق ــوطين السوي ال
صدار نشــرة عــن دراسات اجلنـسـني فـــي        إلاملكتــب االحتادي للمساواة بني النساء والرجال،       

 . )١٢٣(، لزيــادة الوعي بأمهية األحباث اجلنسانية٢٠٠٥سويســرا عام 
ــد       - ٢٤٢ ــاج دراســات البع ــسرية، جيــري بانتظــام إدم ــا املتخصــصة السوي ــدارس العلي  ويف امل

 وتشجيع الكفاءات يف هذا اجملال، ومها يتوقفان على درجة اهتمام والتزام املدرسـات              اجلنساين
وتقتــــرح املدرســــة العليــــا لعلــــوم التربيــــة يف زيــــورخ . واملدرســــني أو الباحثــــات والبــــاحثني

Padagogische Hoschschule Zurich, ZFH  منوذجــا تــدريبيا حــول الكفــاءات يف جمــال البعــد 
ومتنح املدرسة العليـا للفـن املرئـي والفنـون التطبيقيـة يف             . والبحث والنصح اجلنساين يف التعليم،    

؛ واملدرسة العليا للفنون التطبيقية يف  Hochschule fur Gestaltung und Kunst, HGKZزيورخ 
 دبلــوم دراســات عليــا خمــصص   Zurcher Hochschule der angewandten Kunsteزيــورخ، 

ــات والدراســات اجل  ــسانيةلدراســة الثقاف ــشمال غــرب    . ن ــا املتخصــصة ل ــنظم املدرســة العلي وت
.  حماضـرات مـا بعـد الـدبلوم عـن إدمـاج املنظـور اجلنـساين وإدارة التنـوع                   (HES-NO)سويسرا  

ــدبلوم خمصــصة        ــا بعــد ال ــنظم هــذه اجلامعــة املوجــودة يف ســوليور حماضــرات مل وكــل عــامني ت
 .للكفاءات يف جمال البعد اجلنساين

ملــدارس العليــا املتخصــصة وأنظمتــه التنفيذيــة، يف الــصيغة املنقحــة الــيت  ويــنص قــانون ا- ٢٤٣
، على أن دراسات البعـد اجلنـساين تـشكل          ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٥أصبحت سارية يف    

ــدعمها االحتــاد  ــاء علــى هــذا األســاس القــانوين سيــستمر مكتــب التــدريب املهــين     . مــادة ي وبن
ءات اهلادفــة إىل تــأمني املــساواة بــني املــرأة والرجــل،   والتكنولوجيــا االحتــادي يف متويــل اإلجــرا 
ويعتــزم املكتــب أيــضا مــساندة األحبــاث اجلنــسانية . وكــذلك يف تــشجيع الدراســات اجلنــسانية

وسـبق لـه أن قـدم الـدعم إىل دائـرة الدراسـات اجلنـسانية يف املدرسـة                   . ٢٠١١-٢٠٠٨للفترة  
دة يف تـشجيع األحبـاث والتعلـيم يف جمـال          وتعترب هذه املدرسـة رائـ     . العليا املتخصصة يف زيورخ   

__________ 
)١٢٢( Martine Chaponniere ”   املــتغري اجلنــساين يف أعمــال الـــربنامج الــوطين     : نــساء، رجــال، وتــدريب وعمــل

مطبوعـات  (التوليفـات ذات الـصلة، زيـورخ       : الربنامج الوطين ألحبـاث التـدريب والعمـل       :  يف “٤٣ لألحباث
Ruegger (٩٣-٨٥، ص ٢٠٠٥. 

)١٢٣(http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00201/index.html?lang=fr  ــضا ــرأ أي  ,Irene Rehmann اق

Frauen in der Wissenschaft:     جمموعة هلسنكي، التقرير الوطين السويسري حول سياسـة البحـث وسياسـات
 .٢٠٠٤) املكتب االحتادي للتدريب والتكنولوجيا(ة يف العلم، برين النهوض باملرأ
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وهي تساهم أيـضا يف إضـفاء صـفة مؤسـسية علـى األحبـاث التطبيقيـة يف                  . الدراسات اجلنسانية 
 .جمال الدراسات اجلنسانية

 وأخريا، يدعم االحتاد الدراسات عن بعد من خـالل املؤسـسة السويـسرية للدراسـات                - ٢٤٤
ركـز مؤسـسة جامعيـة حيـق هلـا تلقـي اإلعانـات           م ٢٠٠٤، اليت منحـت عـام       (FS-CH)عن بعد   

وقد عقد االحتاد مع هذه املؤسسة اتفاقية إعانات تدعوها إىل العمل علـى حتقيـق تكـافؤ       . املالية
ــرض      ــائل الــضرورية هلــذا الغ ــرص واســتخدام الوس ــسبة   . الف  يف املائــة مــن  ٤٣ومتثــل املــرأة ن

ــن الوقـــت    ــزء مـ ــني جلـ ــخاص الدارسـ ــن األشـــ ٤٠األشـ ــة مـ ــني لوقـــت   يف املائـ خاص الدارسـ
وجــرى تطــوير فــرع للتــدريب عــن بعــد يف جمــال اإلدارة واالتــصاالت بــدعم مــن  . )١٢٤(كامــل

 .“تكافؤ الفرص يف املدارس العليا املتخصصة”الربنامج االحتادي 
 

 اإلجراءات املتخذة من قبل الكانتونات ٣-١ 

 اختــصاصها، تــدابري  اختــذت الكانتونــات، يف جمــال املــدارس اإللزاميــة الــيت تــدخل يف  - ٢٤٥
متعــددة قائمــة علــى توصــيات مــن أجــل املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف جمــال التعلــيم والثقافــة  

ويف دراسـة حديثـة، أبـدى     .  يف مؤمتر مديري التعليم العام يف الكانتونات       ١٩٩٣اعتمدت عام   
وتـبني  . ونـات مركز التنسيق ألحباث التعليم السويسري اهتمامه بـاإلجراءات املتخـذة يف الكانت           

هــذه الدراســة أن املــساواة بــني اجلنــسني منــصوص عليهــا صــراحة يف التــشريعات التعليميــة يف   
وهي مترسـخة يف بعـض الكانتونـات بأشـكال خمتلفـة مـن خـالل اخلطـوط                . نصف الكانتونات 

. التوجيهيـــة املطبقـــة علـــى اخلطـــط الدراســـية، وقـــد أتيحـــت إعانـــات للمـــسامهة يف تنفيـــذها   
ت عديـدة أدلـة ملنهجيـة تعليميـة مناسـبة لكـل مـن اجلنـسني ووضـعت مـواد               وأصدرت كانتونـا  
ــدة  ــة جديـ ــة املـــسمى   (تعليميـ ــل، مـــشروع الكانتونـــات الرومانديـ ــساواة”مثـ ــة املـ ). “مدرسـ

ــة املــستخدمة، التكــافؤ بــني        وال ــد عــن مــدى أخــذ الوســائل التعليمي تتــضمن الدراســة مــا يفي
تعليمـات ومعـايري تطبـق يف اختيـار الوسـائل      ووضعت بعـض الكانتونـات   . اجلنسني يف االعتبار  

وتقتـرح كانتونـات عديـدة إدخـال بـرامج واعتمـاد تـدابري              . التعليمية من زاوية سياسة املـساواة     
ــة     ــة التعليمي ــاءات أعــضاء اهليئ ــى   . خاصــة متواصــلة لتحــسني كف ــات كــثرية عل وتركــز كانتون

تونـات وثـائق تـشدد علـى     وأصـدرت مكاتـب مـساواة عديـدة يف الكان       . التحضري للخيار املهين  
مكافحة القوالب النمطية يف هذا اجملـال واختـذت كانتونـات عـدة تـدابري واقعيـة يف هـذا اجملـال                       

ــضا،  ــال (أي ــال  -ب ــة، وب ــورخ  - املدين ــرين، وزي ــف، وب ــل   ).  الري ــالغ يف متثي ــنقص الب إال أن ال

__________ 
)١٢٤( FS-CH, Jahresbericht Universitare Fernstudien Schweiz, Brigue 2006.. 
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بـورغ، يـدل    الرجال يف التـدريب اخلـاص بـالتعليم االبتـدائي، كمـا هـو حاصـل يف كـانتون فري                   
 .على استمرار وجود قوالب منطية يف جمال التدريب والتعليم

 واعتمـد كانتونـا زيـورخ وبـال        ، وقد درست بعـض الكانتونـات الوضـع يف مدارسـها           - ٢٤٦
 .قواعد نوعية ملدرسة مشتركة

 ووضعت كانتونات عديدة مشاريع متعـددة هتـدف إىل تطبيـق املـساواة بـني اجلنـسني                  - ٢٤٧
ويقترح مثانيـة عـشر كانتونـا علـى املـدارس وعلـى             . ة أو على مستوى الكانتون    يف مدارس معين  

اهليئـــات التعليميـــة تقـــدمي نـــصائح تتعلـــق بتطبيـــق توصـــيات مـــؤمتر مـــديري التعلـــيم العـــام يف   
 .الكانتونات، وتتوفر لدى نصف الكانتونات هياكل متخصصة يف مسائل املساواة

ليم اليت اختذت مبادرات لتشجيع املـساواة        وعديدة هي مؤسسات تدريب هيئات التع      - ٢٤٨
ــن أحــد           ــدافع م ــل ب ــشكل أق ــن إحــدى املدرِّســات، أو ي ــدافع م ــا ب ــف اجملــاالت، غالب يف خمتل

ومنـذ االنتقـال إىل نظـام املـدارس التربويـة           . املدرسني، أو من جمموعـة مـن األشـخاص الـواعني          
وغالبــا . ات واملدرســنيالعليــا، تتمحــور املــساواة بــني اجلنــسني صــراحة حــول تــدريب املدرســ 

وتقـوم  . جيري تناول القضايا اجلنسانية يف إطار مناذج تعليمية أوسع خمصـصة ألوجـه التبـاين               ما
شــبكات عديــدة علــى الــصعيد الــوطين بتبــادل املعلومــات واخلــربات يف جمــال التعلــيم املــشترك   

املعـين   Geschlechterrollen und Gleichstellung auf der Sedundarstufe II“الفريـق العامـل   (
، أو تتنـاول الـشؤون اجلنـسانية        )مبعاجلة القوالب النمطية واملساواة على املستوى الثانوي الثـاين        

 . )١٢٥()شبكة العمل املدرسي للبنني(مع البنني 
 

 احلصول على املنح الدراسية وإعانات التدريب  - ٢ 
ــساء   بــشكل متــ٢٠٠٦ ُوزع املبلــغ اإلمجــايل للمــنح املقدمــة عــام   - ٢٤٩ ــا بــني الن ساوٍ تقريب

وتقـسم اِملـنح الـيت تقـدمها الكانتونـات          . وينطبـق ذلـك أيـضا علـى عـدد املـستفيدين           . والرجال
).  يف املائــة للرجــال٤٦ يف املائــة للنــساء و ٥٤(بأعــداد متــساوية تقريبــا بــني النــساء والرجــال 

لقطاعني الثـانوي واجلـامعي     ومبا أن النسبة بني اجلنسني يف هيئات التعليم واهليئات الطالبية يف ا           
، يــستخلص مــن ذلــك أن عــدد ) يف املائــة للرجــال٥٣  يف املائــة للنــساء و٤٧(معكوســة متامــا 

ومــا زال هنــاك أيــضا  . )١٢٦(النــساء يزيــد قلــيال علــى عــدد الرجــال بــني املــستفيدين مــن املــنح   
__________ 

)١٢٥( Silvia Grossenbacher  مـاذا تفعـل الكانتونـات إلرسـاء العدالـة بـني       –، حنو املساواة بني اجلنسني يف املدرسـة 
 النظام التعليمي؟ تقرير عـن االجتـاه صـادر عـن مركـز التنـسيق ألحبـاث التربيـة السويـسري،                   الرجل واملرأة يف  

 .٢٠٠٦ Aarau، ١٠ العدد
)١٢٦( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/bildung_und_wissenschaft/ uebersicht/blank/ 

publikationen.html?publicationID=2282. 
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نح لـدورات   اختالف كبري بني أنظمة الكانتونـات املتعلقـة حبـدود العمـر، وطرائـق الـسداد واملـ                 
 .تدريب ثانية

 
 الوصول إىل برامج التدريب املستمر  - ٣ 

دورات تــدريب  ٢٠٠٦عــام )  ســنة٧٠ و ٢٠بــني ( يف املائــة مــن الــسكان ٤٣ تــابع - ٢٥٠
إال أن كثافـة التـدريب املـستمر ليـست          . ٢٠٠٣ يف املائـة عـام       ٣٦مستمرة غري رمسيـة، مقابـل       

ى للمشاركني يف دورات التدريب املـستمر غـري         ، حضرت الغالبية العظم   ٢٠٠٦يف عام   : عالية
وكــان الوقــت املخــصص   ).  يف املائــة٢٧(أو دورتــني  )  يف املائــة٥٨(الرمســي دورة واحــدة  

بالنـسبة لنـصف    )  سـاعة سـنويا    ٣٢(مل يتعـَد الـساعة أسـبوعيا        : للتدريب املستمر حمدودا نـسبيا    
ساء املـستمر غـري الرمسـي عـن         وعلى وجه العموم، ال يقل تدريب النـ       . املشاركات واملشاركني 

تدريب الرجـال، ولكنـهن حيظـني دائمـا بـدعم أقـل مـن قبـل املؤسـسات، ال سـيما إذا كـَن يف                          
ويعلق اجلنسان أمهيـة كـبرية علـى زيـادة الكفـاءة            . املالك أو ميارسن مهنة ذات مهارة منخفضة      

 يف املائـة مـن الرجـال،    ٣٨ يف املائة من النساء فقط يعنني هبذا األمر، مقابـل            ٢٩أن   إال. املهنية
 يف  ١٠:  يف املائة؛ الرجـال    ١٨: النساء(وإن كانت نسبة أكرب من النساء هتتم باملواضيع العامة          

 ).املائة
ــال         - ٢٥١ ــرأة يف جم ــصرفات الرجــل وامل ــني ت ــة ب ــات املالحظ ــذه االختالف ــا ه ــود أساس  وتع

وإذا . ل يف عــامل العمــلالتــدريب املــستمر، إىل واقــع أن انــدماج املــرأة أقــل مــن انــدماج الرجــ  
 .قصرنا املقارنة على املرأة والرجل العاملني بوقت كامل، ال يبقى هناك أي تباين

ــدريب     - ٢٥٢ ــستوى الت ــة م ــد مقارن ــضا عن ــة أي ــات العميق ــر االختالف ــع  .  وتظه ــا ارتف فكلم
وبــني األشــخاص . مــستوى التــدريب، كلمــا زاد احتمــال متابعــة الــشخص للتــدريب املــستمر 

يف  ٦٥(وا تدريبا من املستوى الثالـث، حيـصل الثلثـان علـى تـدريب لزيـادة الكفـاءة                   الذين أجنز 
من األشخاص الـذين مل     )  يف املائة  ١٧( فقط   ٦ إىل   ١، يف حني يتلقى مثل هذا التدريب        )املائة

ومـن الناحيـة االجتماعيـة العامـة، ال يترتـب علـى       . حيصلوا علـى تـدريب بعـد التعلـيم اإللزامـي       
 .)١٢٧()انظر اجلدول الوارد يف املرفق(ر أي أثر يف إعادة التوازن بني اجلنسني التدريب املستم

 من عروض التدريب وزيـادة      ٢٠٠٤ يف املائة من النساء عام       ٢٧,١ واستفادت نسبة    - ٢٥٣
وجيــري حاليــا وضــع جهــاز ملراقبــة تــدريب . الكفــاءة الــيت قدمتــها اإلدارة االحتاديــة للمــوظفني

ات، األمر الذي يسمح بالتحكم هبـذا التـدريب حـسب معيـار نـوع               موظفي االحتاد يف املؤسس   
 .اجلنس

__________ 
)١٢٧( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/02/key/ind5. indicator.50402.504.html. 
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 التخلي عن التدريب  - ٤ 
معدل ختلي الرجال عـن التـدريب املهـين         / يف الوقت احلاضر، يفوق معدل ختلي النساء       - ٢٥٤
كما يفوق عـدد النـساء اليـوم عـدد          . وهذا الفارق مرتفع للغاية يف التدريب املهين العايل       . فقط
وكذلك فإن النساء أكثـر عـددا مـن الرجـال           . ال يف احلصول على شهادة التعليم اإللزامي      الرج

عنــد بــدء الدراســة، ويــتم بلــوغ املــساواة بينــهما علــى مــستوى شــهادات البكلوريــا والــدبلوم    
إال أن  . وباملقابل متنح املـدارس العليـا املتخصـصة عـددا أقـل مـن الـدبلومات للنـساء                 . واإلجازة

إلحـــصاءات االحتــادي تـــبني أنــه ســـيتم بلــوغ املـــساواة يف املــدارس العليـــا     توقعــات مكتــب ا  
ويعود ذلـك إىل إدمـاج العديـد مـن املـدارس العليـا التربويـة يف نطـاق                   . ٢٠٠٨املتخصصة عام   

ــهاء مــن إدمــاج جمــال الــصحة والعمــل االجتمــاعي يف نظــام       ــا املتخصــصة واالنت املــدارس العلي
ــا املتخصــصة   ــدارس العلي ــك . امل ــع ذل ــي عــن     وم ــسب التخل ــة يف ن ــات مهم ، ال توجــد اختالف

وقـد بينــت دراسـة قامــت هبـا جامعــة فريبـورغ أنــه إذا كانــت     . التـدريب بــني النـساء والرجــال  
توجد اختالفات أساسية بني اجلنسني على صعيد اجلامعـة ككـل، فقـد يكـون التبـاين كـبريا                   ال

كمــا بينــت الدراســة . يــاتيف نــسب التخلــي عــن التعلــيم بــني الرجــال والنــساء يف بعــض الكل 
نفسها أن أوجه اإلخـتالف بـني اجلنـسني تـزول عمليـا إذا مـا أخـذت الـشهادات مـن مـستوى             
اإلجازة والبكلوريا يف االعتبار، ولكن النساء اللوايت حصلن على الدكتوراه ما زلن أقـل عـددا       

 .)١٢٨(بكثري من الرجال
الـربامج  (ر براجمه لتحقيق تكافؤ الفرص       ويفترض يف التدابري اليت اختذها االحتاد يف إطا        - ٢٥٥

أن تكـون ذات أثـر إجيـايب علـى     )  وما بعـدها أعـاله  ٢٢٥اإلرشادية، واحلضانات، انظر الفقرة    
ومـن شـأن إجـراءات التقيـيم الـيت اختـذهتا بعـض اجلامعـات لتـوفري اختيـار أمثـل                      . إهناء الدراسـة  

ا، يرجـى أيـضا أن يكـون        وأخـري . لالختصاصات أن ختفض من معدالت التخلـي عـن الدراسـة          
ملرحلة البكالوريا اليت أُدخلت مبوجب إصالح بولونيا، اليت تـسمح باحلـصول علـى دبلـوم أول                 

وباإلضـافة إىل ذلـك،   . بعد ثالث سـنوات مـن الدراسـة، تـأثري إجيـايب ملنـع التخلـي عـن التعلـيم             
 .الحقيسمح احلصول على شهادة البكالوريا باستئناف الدراسة أو متابعتها يف وقت 

 
 الفئات األكثر ضعفا - ٥ 

 تواجــه الفتيــات املهــاجرات صــعوبات أكــرب مــن الفتيــات األخريــات يف العثــور علــى   - ٢٥٦
 “+١٦”ويف إطــار مــشروع تــشجيع املــساواة يف التــدريب  . أمــاكن يف جمــال التــدريب املهــين

__________ 
)١٢٨( Universitat Freiburg, Gleichstellung von Frauen und Mannern an der Universitat Freiburg, 

Situationsanalyse 2005/2006. . 
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ني عنــد تنـاول حتليـل تفــصيلي وضـع الـشبان املهـاجرين مـن اجلنـس       )  أعـاله ٢٢٢انظـر الفقـرة   (
ويف الغالب، تواجه املهاجرات سـلبيات مـن جـراء نـوع اجلـنس،           . )١٢٩(البدء يف التدريب املهين   

ــل أخــرى     ــساوئ نامجــة عــن عوام ــضال عــن م ــات    . ف ــات األجنبي وبوجــه خــاص تواجــه الفتي
، صـعوبات يف احلـصول علـى أمـاكن          )Realschule(املتخرجات من املدارس الثانويـة املتوسـطة        

 االقتــصادي الــسيئ، وال ســيما  -الــشبان ذوي الوضــع االجتمــاعي  ويكــون حــظ . للتــدريب
القــادمني مــن البلقــان وتركيــا والربتغــال، األكثــر ضــعفا يف العثــور علــى تــدريب بعــد املدرســة   

فالعقبات اليت يضعها النظام املدرسـي، واالفتقـار إىل العالقـات الـيت تـسهل الوصـول                 . اإللزامية
ريب، باإلضافة إىل ضعف مستوى ثقافة األهـل، تعتـرب أسـبابا      إىل املعلومات والفوز مبقاعد التد    

ــة مــن الــسكان   ــا مــا متــارس املهــاجرات يف   . هامــة لفــشل هــذه الفئ وباإلضــافة إىل ذلــك، غالب
سويـسرا نــشاطا جمزيــا، وإن كــان دون كفــاءهتن، خاصـة إن الكفــاءة املهنيــة الــيت اكتــسبنها يف   

 تـبني ملكتـب اإلحـصاءات االحتـادي أن عـدد            ومـن مث، فقـد    . بلداهنن األصـلية غـري معتـرف هبـا        
حــاالت الكفــاءة الزائــدة بــني األشــخاص مــن أصــل غــري أورويب يفــوق ثــالث إىل أربــع مــرات 

وغالبـا  . عددها بني األشخاص من أصل سويسري ومـن االحتـاد األورويب أو أمريكـا الـشمالية               
 .ما تتأثر النساء بذلك أكثر من الرجال

، تقدمي إعانات مالية مبوجب قانون املـساواة للقيـام،          ٢٠٠٦  و ٢٠٠١ ومت بني عامي     - ٢٥٧
بني أمور أخرى، بدعم اإلجراءات اهلادفة إىل تسهيل وصول الفتيات املهـاجرات إىل التـدريب        

 .واكتساب العامالت األجنبيات للمؤهالت يف جمال األطعمة والبيع والعناية الطبية
لالحتاد إمكانية تشجيع مشاريع لـصاحل املـساواة      ويتيح القانون اجلديد للتدريب املهين       - ٢٥٨

ــة      أو ألكثــر الفئــات ضــعفا، أو إلدمــاج الفتيــات اللــوايت يعــانني صــعوبات مدرســية واجتماعي
، يقــوم املكتــب االحتــادي للتــدريب املهــين     ٢٠٠٤وبنــاء عليــه، واعتبــارا مــن عــام     . ولغويــة

شـاد منظمـة التعاضـد كاريتـاس        مـن قبيـل إر    (والتكنولوجيا بتمويل مشاريع إرشادية وتوجيهية      
 .)١٣٠(، فضال عن توفري عروض تناوب مهنية)الفتيات املهاجرات

 مــشاريع اإلدمــاج الــيت تــديرها املؤســسات العامــة أو  عديــدة وتــدعم أيــضا كانتونــات- ٢٥٩
اخلاصـة، وتــشجع اإلعـالم واإلرشــاد وتبـادل اآلراء وخــدمات االستـشارة، وتــشارك يف متويــل     

__________ 
)١٢٩( SS. Hupka et B. E. Stalder هـاجرات والفتيـان املهـاجرون بـني مـرحليت التعلـيم الثـانوي األول        ، الفتيـات امل

البنـات والفتيـات أمـام      . ، نـوع اجلـنس قيـد النظـر        (.Ed)املؤمتر السويسري ملندوبات املساواة     . والثانوي الثاين 
 .٢٠٠٤اجملاالت واالجتاهات، : التدريب

)١٣٠( Beatrice Ledergerber/ Regula Ettlin, Mentoring fur Jugendliche zwischen Schule und Beruf. Ein 

Handbuch fur Programmverantwortliche und MentorInnen, Zurich 2006.. 
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املوجهة خصيصا للمهـاجرات، وتـدعم عـروض التنـاوب املوجهـة للفتيـات              دورات تعليم اللغة    
 .املهاجرات لتسهيل دخوهلن إىل احلياة العملية

 )١٣١( ال توجــد بيانــات إحــصائية عــن احلالــة العامــة للنــساء املعوقــات يف جمــال التعلــيم  - ٢٦٠
يمـي تـضر بالنـساء      أنه ميكن القول بـأن أوجـه التمييـز املرتبطـة بنـوع اجلـنس يف النظـام التعل                   إال

املعوقات علـى األقـل بـذات النـسب الـيت تـضر هبـا النـساء األخريـات، وإن كانـت اإلعاقـة قـد                  
، الــذي أصــبح نافــذا عــام )١٣٢(ويلــزم قــانون املــساواة للمعــوقني. تــؤدي إىل تفــاقم هــذا التمييــز

رض هلـا  ، االحتاد والكانتونات باختاذ تدابري للقضاء على أشكال عـدم املـساواة الـيت تتعـ           ٢٠٠٤
وينبغــي أن تأخــذ هــذه التــدابري يف االعتبــار االحتياجــات اخلاصــة . املعوقــات يف جمــال التــدريب

 . بالنساء املعوقات
 

 التعاون يف سبيل التنمية  - ٦ 
 تعمل سويسرا بنشاط لتسهيل وصول النساء والبنات إىل التعليم يف البلـدان الـشريكة               - ٢٦١
تعطـي بـرامج املـساعدة الثنائيـة الـيت تقـوم هبـا يف جمـال         و. وتستخدم لذلك وسـائل متعـددة    . هلا

ففـي إطـار   . التعليم األولوية لوصول النساء والبنات إىل التعليم، وبشكل أعـم لقـضايا اجلنـسني    
برامج القضاء على األمية، اليت تدعمها إدارة التنميـة والتعـاون، خيـضع فـتح مراكـز حمـو األميـة                

وباإلضــافة إىل ذلــك، اختــذت . هــا علــى قــدم املــساواةلــشرط ضــمان دخــول املــرأة والرجــل إلي
 .ترتيبات، من قبيل إنشاء دور حضانة، للسماح للنساء باملشاركة يف الربامج

 ويف جمال التعليم االبتدائي لألطفـال واليـافعني، تـشجع إدارة التنميـة والتعـاون العديـد        - ٢٦٢
ة بـني البـنني والبنـات يف التـسجيل          من املشاريع املبتكرة كمدارس األحياء، حيث تكفل املساوا       

وتنـشط هـذه اإلدارة يف   . ومتابعة الدروس عن طريق احلوار املـستمر مـع األهـل وسـكان احلـي              
وهـي تـدعو، علـى      . تشجيع املساواة بني اجلنسني عن طريـق وضـع سياسـات وطنيـة وتطبيقهـا              

رامج حمـو األميـة والتعلـيم    بـ (سبيل املثال، إىل االعتراف باملرافق التعليميـة غـري الرمسيـة ومتويلـها           
؛ وغالبـا مـا تـستقبل       )االبتدائي لألطفال، والفتيان واليافعني الذين مل يدخلوا املدرسة االبتدائيـة         

 .هذه املرافق البنات والنساء بشكل أساسي
__________ 

ــة          )١٣١( ــا منظمـــــ ــت هبـــــ ــيت قامـــــ ــة الـــــ ــوقني الدراســـــ ــالب املعـــــ ــاع الطـــــ ــق بأوضـــــ ــا يتعلـــــ ــر فيمـــــ انظـــــ
ــاون ــا سويـــسرا  االقتـــصادي، امليـــدان يف والتنميـــة التعـ  صـــعوبات طـــالب معوقـــون،: والـــيت شـــاركت فيهـ
 http://www.oecd.org/document/45/0,3343,en_21571361_38039199_35669868.مـــــــــــــــــ التعلّ اويءــومس

_1_1_1_1.00.html. 
 حول القضاء علـى أوجـه عـدم املـساواة بالنـسبة             ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٣ؤرخ  القانون االحتادي امل   )١٣٢(

 .٣، ١٥١اجملموعة اإلحصائية ) ,L. Handقانون املساواة للمعوقني (لألشخاص املعوقني 
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 وتسهل إدارة التنمية والتعاون أيـضا تنميـة الكفـاءات املتعلقـة باجلنـسني لـدى أفرقتـها                   - ٢٦٣
وقـد تلقـت الغالبيـة العظمـى مـن األشـخاص املكلفـني بـالتعليم                . لـدان الـشريكة   املوجودة يف الب  

املنظمــات غــري (وتعمــل اإلدارة أيــضا علــى أن تكــون لــدى شــركائها   . تــدريبا يف هــذا اجملــال 
، املكلفني بتدريب مـسؤويل التـدريب لـديها، الكفـاءة الالزمـة             )احلكومية أو مؤسسات أخرى   

 .ليملتناول شؤون نوع اجلنس يف التع
 وأخــريا، تــدعم إدارة التنميــة والتعــاون منظمــات متعــددة األطــراف، ال ســيما منظمــة - ٢٦٤

 .اليونيسيف، اليت تعلق أمهية كبرية على تدريب البنات
 

  احلياة املهنية- ١١املادة 
  

   املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٤٥التوصية رقم 
 الطـرف علـى كفالـة جمـاالت متـساوية عمليـا للمـرأة والرجـل يف                  حتث اللجنة الدولـة     

 ٤ مـن املـادة   ١سوق العمل باللجوء بشكل خاص إىل إجراءات خاصة مؤقتة وفقا للفقـرة    
ــة وتوصــي ببــذل اجلهــود للقــضاء علــى الفــصل الرأســي واألفقــي يف العمــل،    . مــن االتفاقي

كمـا توصـي    . يـات تطبيـق فعالـة     سيما عن طريـق التعلـيم والتـدريب وإعـادة التأهيـل وآل             ال
أيضا بوضع أنظمة تقييم مهنية ذات معايري جنسانية حمايدة من أجـل القـضاء علـى الفـروق                  

 .يف األجور بني املرأة والرجل
   

 ئيةعرض تفصيلي لالجتاهات اإلحصا: الوصول إىل سوق العمل واملساواة يف األجور - ١ 
 النشاط املدفوع األجر ١-١ 

ايـد اشـتراك املـرأة يف سـوق العمـل إىل حـد كـبري بتوسـع القطـاع الثالـث يف                        يرتبط تز  - ٢٦٥
ويتركـز نـشاط املـرأة املـدفوع األجـر          . االقتصاد وما رافقه من انتشار للعمـل جلـزء مـن الوقـت            

شـكلت  (ويفـوق وزن املـرأة فيـه وزن الرجـل           . اليوم، أكثر من ذي قبل، على قطاع اخلدمات       
وباإلمجــال، تعمــل ). ٢٠٠٧لعــاملني يف هــذا القطــاع يف عــام  يف املائــة مــن ا٥٣النــساء نــسبة 

وبـشكل  .  يف املائة من النساء اللوايت ميارسن نشاطا مدفوع األجر يف القطاع الثالـث             ٨٦نسبة  
مواز، يالحظ أن قطاع اخلدمات يقدم عـددا مـن الوظـائف جلـزء مـن الوقـت أكثـر نـسبيا مـن                 

من األشـخاص الـذين ميارسـون نـشاطا جمزيـا            يف املائة    ٣٨,٥، كان   ٢٠٠٧ويف عام   . الصناعة
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ــل     ــت، مقابـ ــن الوقـ ــزء مـ ــون جلـ ــاع الثالـــث يعملـ ــاع  ١٣,٤يف القطـ ــة فقـــط يف القطـ  يف املائـ
 . )١٣٣(الثانوي
 يف املائـة  ٣،٦ يف الوقت الذي تراجعت فيه حصة النساء اللوايت يعملن كامـل الوقـت       - ٢٦٦

 يف املائــة ملعــدالت ٥,٠رتفــاع بلــغ اال: ، ارتفعــت العمالــة جلــزء مــن الوقــت ١٩٩١منــذ عــام 
 ٥٠يف املائة ملعدالت اإلشغال األقـل مـن   ٠,٥ يف املائة، و  ٨٩ و   ٥٠اإلشغال اليت تتراوح بني     

وهكــذا، فــإن زيــادة مــشاركة املــرأة يف ســوق العمــل، تأخــذ بالدرجــة األوىل شــكل  . يف املائــة
ذلــك يبقــى احلجــم ورغــم .  يف املائــة٨٩ و ٥٠عمالــة جلــزء مــن الوقــت، بنــسبة تتــراوح بــني  

 .اإلمجايل لعمل املرأة بأجر أدىن بكثري من عمل الرجل
 ويعود تطور مشاركة املرأة يف سوق العمل الذي لوحظ يف السنوات العـشر األخـرية                - ٢٦٧

كمــا أن عــدد النــساء اللــوايت . قبــل كــل شــيء إىل النــساء مــن أعمــار متوســطة وربــات األســر 
وهكذا، فإن النساء اللـوايت تتـراوح أعمـارهن    . االرتفاعجيمعن ما بني العمل واألسرة آخذ يف  

 ســنة وميارســن نــشاطا مــدفوع  ١٥ ســنة ولــديهن أطفــال تقــل أعمــارهم عــن   ٦٤ و ١٥بــني 
وتعمـل  . ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام        ٧٤، مقابـل    ١٩٩١ يف املائـة يف عـام        ٦٠األجر، قد شكلن    

جلـزء مـن    )  يف املائة  ١٩(ات  أم واحدة من كل مخس أمه     : غالبية ربات األسر جلزء من الوقت     
 سـنة ويعملـون   ١٥تبلغ نـسبة أربـاب األسـر الـذين لـديهم أطفـال تقـل أعمـارهم عـن           (الوقت  

ويتــراوح معــدل إشــغال أكثــر مــن ثلــث ربــات األســر بــني         ).  يف املائــة٩٣كامــل الوقــت  
  يف حــني يقــل معــدل ،) يف املائــة ألربــاب األســر ٦ يف املائــة، مقابــل ٣٧( يف املائــة ٨٩ و ٥٠

 . )١٣٤() يف املائة ألرباب األسر١مقابل ( يف املائة ٥٠ يف املائة منهن عن ٤٤إشغال 
 .٣٤٢ بالنسبة ألوضاع املرأة املهاجرة، انظر الفقرة - ٢٦٨

 
 األوضاع املهنية ٢-١ 

وجنــد عــددا متزايــدا مــن .  متــارس املــرأة والرجــل أنــشطتهما املهنيــة يف ظــروف خمتلفــة- ٢٦٩
إال أهنـن يـشغلن يف الغالـب        . رية والعلميـة، وكـذلك يف الوظـائف القياديـة         النساء يف املهن الفك   

وبـصورة عامـة، فـإهنن يـشغلن مناصـب أدىن مرتبـة       . نسبة أقل من الرجال يف الوظائف القيادية      
ــن مناصــب الرجــال   ــام . م ــان ٢٠٠٧ويف ع ــشطة    ١٦، ك ــن الرجــال ميارســون أن ــة م  يف املائ

وقــد ارتفعــت نــسبة النــساء العــامالت بــأجر  . نــساء يف املائــة فقــط مــن ال١١مــستقلة، مقابــل 
__________ 

)١٣٣( Vuille Alain : ٢٠٠٦العمل جلزء من الوقت يف سويسرا، مكتب اإلحصاءات االحتادي، نوشاتيل. 
)١٣٤( L’enquête Suisse sur la population active (ESPA) http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/ 

fr/index/themen/03/02/blank/data/03.html. 
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 إىل ١٦  شاركن يف إدارة مؤســساهتن مــن حــوالاللــوايت يــشغلن وظــائف قياديــة، أو اللــوايت يــ 
 إىل  ٣٢؛ وارتفعت هـذه النـسبة لـدى الرجـال العـاملني بـأجر مـن                 ١٩٩١يف املائة يف عام      ٢٢
زئيـا فقـط إىل التبـاين يف مـستوى          ويعود سبب هذا التوزيع غري املتـساوي ج       . )١٣٥( يف املائة  ٣٧

ويف الواقع أيـضا، نالحـظ فرقـا يف األوضـاع املهنيـة بـني الرجـال والنـساء مـن نفـس                  . التدريب
فنـسبة الـذين ميارسـون نـشاطا مهنيـا دون وظيفـة قياديـة، بقطـع النظـر عـن                  . مستوى التـدريب  

رئيسي هلذا التبـاين    و يكمن السبب ال   . مستوى التدريب، هي أعلى بني النساء منه بني الرجال        
عن حق يف املسؤوليات األسرية، اليت ال تزال إىل حد كـبري علـى عـاتق املـرأة ويـصعب اجلمـع                      

كـان  : وعليه، ال يـزال العمـل جلـزء مـن الوقـت نـادرا بـني الكـوادر                 . بينها وبني املستقبل املهين   
ــة١٩(واحــد مــن أصــل مخــسة مــن الكــوادر فقــط     عــام يعمــل جلــزء مــن الوقــت يف   )  يف املائ

، يف حني أن هذا الرقم هو أعلى مبـرتني بـني األشـخاص الـذين ميارسـون نـشاطا مهنيـا                       ٢٠٠٥
وينــدر بــني الرجــال الكــوادرمن يعمــل جلــزء مــن الوقــت    ).  يف املائــة٤٣(دون وظيفــة قياديــة 

. جلـزء مـن الوقـت   )  يف املائـة ٤٦(، بينما يعمل ما يقارب نـصف النـساء الكـوادر        )يف املائة  ٦(
مــا بــني : شرة ســنة، يتزايــد العمــل جلــزء مــن الوقــت يف مراكــز املــسؤولية العليــاومنــذ مخــس عــ

 تضاعف عدد األشخاص الذين يعملون جلزء من الوقـت وميارسـون وظـائف       ٢٠٠٥ و ١٩٩١
 يف املائة بـني الفئـات األخـرى مـن     ٢١، يف حني مل تبلغ الزيادة سوى      ) يف املائة  ١١١(+قيادية  

 . )١٣٦(األشخاص العاملني
، نالحـظ أيـضا تباينـا واضـحا حـسب           )ISCOتـصنيف   (فيما يتعلق بـاملهن املمارسـة        و - ٢٧٠

ــوع اجلــنس  ، كــان الرجــال يعملــون بالدرجــة األوىل يف املهــن اليدويــة      ٢٠٠٧ففــي عــام  . ن
وكانــت النــساء ).  يف املائــة١٧(والتقنيــة )  يف املائــة٢١(واألكادمييــة )  يف املائــة٢٣(واملــشاهبة 

، يليهــا قطــاع اخلــدمات والبيــع ) يف املائــة٢٦(ن التقنيــة واملــشاهبة ميارســن بــشكل أساســي املهــ
وإذا ).  يف املائـة   ٢٠(، وقطـاع اخلـدمات والبيـع        ) يف املائـة   ١٨(واملهن التجارية   )  يف املائة  ٢٠(

، فإن الرجـال يعملـون بالدرجـة األوىل         )NOGAحسب تصنيف   (أخذنا النشاطات االقتصادية    
، والعقـارات، واإلجيـار، واملعلوماتيـة، والبحـث والتطـوير      )ائـة  يف امل٢٢(يف صناعات التحويـل   

وتنـشط  ).  يف املائـة   ١١(، والبناء   ) يف املائة  ١٢(، ويف التجارة، وأعمال الصيانة      ) يف املائة  ١٤(
، والتجارة وأعمـال الـصيانة   ) يف املائة  ٢١(املرأة بشكل خاص يف اجملالني الصحي واالجتماعي        

، ويف األمــالك العقاريــة، واملعلوماتيــة، والبحــث    ) يف املائــة١١(لــيم ، ويف التع) يف املائــة١٥(
 ). يف املائة١٠(والتطوير 
__________ 

)١٣٥( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/05/blank/key/erwerbstaetigkeit/ berufliche_ 

stellung.html. 
)١٣٦( Vuille Alain : ٢٠٠٦العمل جلزء من الوقت يف سويسرا، مكتب اإلحصاءات االحتادي، نوشاتيل. 



CEDAW/C/CHE/3
 

110 08-31652 
 

 البطالة  ٣-١ 
، كان معدل البطالة بني النـساء دائمـا أعلـى منـه بـني               ٢٠٠٦ و   ١٩٩١ يف الفترة بني     - ٢٧١

 ممـا تطـال   وهكـذا، تطـال البطالـة اليـوم أيـضا املـرأة بقـوة أكثـر        . ٢٠٠٣الرجال، باستثناء عـام    
وتتـسع  ).  يف املائة للرجـال    ٣,١ يف املائة للنساء مقابل      ٣,٦: ٢٠٠٦معدل البطالة يف    (الرجل  

 يف املائـة للنـساء      ٤,٨: ٢٠٠٦(اهلوة إذا ما نظرنـا إىل معـدل األشـخاص العـاطلني عـن العمـل                 
 وباإلضـافة إىل ذلـك، يتفـاوت التوزيـع بـني اجلنـسني حـسب فئـات                ).  يف املائة للرجال   ٣,٤ و

ــل   ــن العمــ ــاطلني عــ ــخاص العــ ــني      . األشــ ــا بــ ــة مــ ــة يف الفئــ ــدل بطالــ ــى معــ ــسجل أعلــ ويــ
ويف الوقت الذي تبلغ فيه النساء العاطالت عن العمل، املسجالت لـدى            . )١٣٧(سنة ٢٤ و ١٥

مكتب العمالة بـصفتهن عـاطالت عـن العمـل، ويطلـنب اسـتيفاء طلبـات إعانـات البطالـة نـسبة                 
وتواجه النساء خطرا أكـرب يف البقـاء     .  يف املائة  ٥٣ون عمل    يف املائة، تبلغ نسبة الرجال بد      ٤٥

بدون عمل سـيما وأن النـساء يلجـأن بقـدر أقـل بكـثري إىل املرافـق املختـصة بـدعم األشـخاص                        
وميكن تفسري هذا التناقض بعوامل هيكلية وثقافية، كاالفتقـار إىل املعرفـة            . الذين فقدوا عملهم  

 ووجود صعوبة أكرب يف تلبية شـروط إعانـات البطالـة    القانونية، وكفاية مستوى دخل الشريك    
ــاء األســرية   ــول الفــوري للعمــل املعــروض مــن قبــل مكتــب     (بــسبب األعب مــثال، وجــوب القب

 ).التوظيف
 يف  ٢٤ يف املائـة نـساء و        ٤٠: ٢٠٠٧(ويتكون جمموع السكان العـاطلني عـن العمـل           

 يف املائة نساء بـدون      ٦٠(عدين  بشكل أساسي من املتقا   )  سنة أو أكثر   ١٥املائة رجال يف سن     
)  يف املائـة   ٢٣(وتـشكل النـساء يف املـرتل        ).  يف املائة رجال يف الوضع نفسه      ٧٤نشاط مهين و    

 يف ١٢(وقلــة مــن الرجــال يف املــرتل، باإلضــافة إىل األشــخاص قيــد التــدريب وزيــادة الكفــاءة  
لـذين ال ميارسـون نـشاطا       أقليـة بـني األشـخاص ا      )  يف املائـة مـن الرجـال       ١٨املائة من النـساء و      

 سنة هن النساء يف املـرتل،       ٦٤ و   ١٥والغالبية الكربى للنساء بدون نشاط مهين ما بني         . مهنيا
ويـدخل يف نفـس الفئـة العمريـة مـن           . مث النساء قيـد التـدريب أو زيـادة الكفـاءة أو املتقاعـدات             

لكفـاءة املهنيـة   الرجال بدون نشاط مهين بشكل أساسـي، األشـخاص قيـد التـدريب أو زيـادة ا         
وعلـى غـرار انعـدام فـرص العمـل، تعـاين النـساء مـن البطالـة اجلزئيـة أكثـر                      . )١٣٨(أو املتقاعدون 

، فــإن ٢٠٠٧ووفقــا لالستقــصاء السويــسري للــسكان العــاملني لعــام . يعــاين منــها الرجــال ممــا

__________ 
)١٣٧( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/03/blank/data/01.html. 
)١٣٨( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/05/blank/key/erwerbstaetigkeit/ nichterwerbsper 

sonen.html. 
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 يف املائة من األشخاص الذين يقومون بنشاط مهين يرغبون يف زيادة وقـت عملـهم وهـم                  ٦,٢
 .  يف املائة من هؤالء من النساء٧٨: أيضا مستعدون لذلك

 
 التباين يف األجر  ٤-١ 

ــساء يف القطــاع اخلــاص      - ٢٧٢ ــشهري اإلمجــايل للن ــغ متوســط األجــر ال ــا ٤ ٨٧٥ بل  فرنك
 يف  ١٩,١وميثـل ذلـك فرقـا بنـسبة         .  فرنكـا للرجـال    ٦ ٠٢٣، مقابـل    ٢٠٠٦سويسريا يف عام    

ويف . حـصل تطـور يف األجـور، بالنـسبة للرجـال والنـساء معـا       ، ١٩٩٤واعتبارا من عام   . املائة
، ارتفع أجر املرأة مبقدار أكـرب قلـيال، األمـر الـذي جعـل الفـرق يف                  ١٩٩٨لغاية   ١٩٩٦الفترة  

ــة إىل ٢٣,٨األجــر بــني املــرأة والرجــل يــنخفض مــن    ومل يــتغري هــذا .  يف املائــة٢١,٥ يف املائ
 ٢٠٠٢نقــص نقطــة واحــدة بــني عــامي     و. ٢٠٠٢ و ١٩٩٨الفــرق عمليــا مــا بــني عــامي     

ويعــود جــزء مــن ذلــك إىل اخــتالف   . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ نقطــة بــني عــامي  ٠,٨  و٢٠٠٤ و
 .)١٣٩(هيكل أماكن العمل

 ٢٠٠٢ و ١٩٩٨ ووفقا لدراسة مبنية على استقصاء حول هيكل األجور بـني عـامي           - ٢٧٣
الحتــادي  وجامعــة بــرين بنــاء علــى تفــويض مــن مكتــب اإلحــصاءات ا  BASSقــام هبــا مكتــب 

 يف املائـة مـن االختالفـات        ٦٠واملكتب االحتادي للمساواة بني النساء والرجـال، ميكـن تفـسري            
ــاع        ــة أو القطـ ــنوات اخلدمـ ــدريب، وسـ ــر، والتـ ــل العمـ ــوعية مثـ ــل موضـ ــرت بعوامـ ــيت ظهـ الـ

ــصادي ـــ  . االقت ــز يف األجــور     ٤٠إال أن نــسبة ال ويف عــام .  يف املائــة املتبقيــة نامجــة عــن التميي
والفـرق يف  . )١٤٠( يف املائـة ٨ تباين األجور ناجتا عـن متييـز حقيقـي بنـسبة حـوايل             ، كان ٢٠٠٢

األجر بني املرأة والرجل قائم يف مجيـع قطاعـات النـشاط؛ وباإلضـافة إىل ذلـك، خيتلـف األجـر               
ففي الفروع الـيت تنطـوي علـى أدىن األجـور، يتـراوح الفـرق يف         . إىل حد كبري بني فرع وآخر     

ويبلغ هـذا الفـرق أدىن مـستوى لـه يف           .  يف املائة  ٢٨ يف املائة و     ٨لرجل بني   األجر بني املرأة وا   
ــادق واملطــاعم، الــيت تــستخدم    ــساء، يف حــني يبلــغ أعلــى   ٥٨جمــال إدارة الفن ــة مــن الن  يف املائ

 . يف املائة من النساء٥٧مستوى له يف صناعة اجللود واألحذية اليت تستخدم نسبة 
املطلوبــة، تتلقــى املــرأة أجــرا أدىن مــن الرجــل بــشكل  ومهمــا يكــن مــستوى الــشروط - ٢٧٤
وتتلقـى املـرأة الـيت      .  يف املائة حسب مـستوى املتطلبـات       ١٩ و   ١٢يتراوح الفرق ما بني     : دائم

لديها مستوى إعداد ووضع مهين مـساوٍ للرجـال معـدل أجـر شـهري إمجـايل أدىن مـن الرجـل                      
دبلــوم ( يف املائــة ١٣ مــا بــني وحــسب مــستوى التــدريب، تكــسب املــرأة  . يف االقتــصاد احلــر

__________ 
)١٣٩( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/05/blank/key/loehne/privatwirtschaft.html. 
 .٢٠٠٨ يف عام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤سيظهر حتليل نتائج االستقصاء حول هيكل األجور للفترة  )١٤٠(
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ووفقــا للوضــع املهــين، . أقــل مــن الرجــل) إعــداد جــامعي أو مــا شــاهبه( يف املائــة ٢٣ و) تعلــيم
ــة ١٣يتــراوح الفــرق يف األجــر بالنــسبة للرجــل بــني    ــة ٢٤و ) الكــوادر الــدنيا( يف املائ  يف املائ

 .)١٤١()الكوادر املتوسطة والعليا(
األجــر اإلمجــايل الــشهري للمــرأة يف اإلدارة االحتاديــة ، بلــغ متوســط ٢٠٠٦ ويف عــام - ٢٧٥
 فرنكـــا للرجـــل، األمـــر الـــذي ميثـــل فرقـــا بنـــسبة ٦ ٩٨٩ فرنكـــا سويـــسريا، مقابـــل ٦ ٠٩٠
 إىل  ١٩٩٤ يف املائـة يف      ١٣,٠وقد اخنفض الفرق يف األجر بني اجلنـسني مـن           . يف املائة  ١٢,٩
ــة يف ١٠,١ ــيال   ، اخن٢٠٠٤ و ٢٠٠٠وبــني عــامي  . ١٩٩٨ يف املائ ــاين يف األجــر قل فــض التب

و يعــود ذلــك جزئيــا، كمــا يف القطــاع . ٢٠٠٦جــدا، لكــي يعــود ويتــسع مــن جديــد يف عــام 
وتـشبه الفـروق يف اإلدارات الكانتونيـة تلـك          . اخلاص، إىل االختالفات اهليكلية ألماكن العمـل      

لمــرأة ، بلــغ متوســط األجــر اإلمجــايل الــشهري ل ٢٠٠٦ويف عــام . القائمــة يف القطــاع اخلــاص
، أخذ هـذا الفـرق   ١٩٩٨و منذ عام .  فرنكا للرجل٨ ١٢٤ فرنكا سويسريا، مقابل    ٦ ٥٩٥

وتبقـى معرفـة    . )١٤٢() يف املائـة   ٢٢,٥( يف املائة يف االخنفاض بصورة منتظمـة         ١٨,٨الذي يبلغ   
كيـف سـيؤثر نظــام األجـر وفقــا لـألداء، الـذي طُبــق يف العديـد مــن اإلدارات، علـى الفــرق يف        

 .جلنسنياألجر بني ا
 والفرعــان االقتــصاديان اللــذان كــان متوســط األجــر اإلمجــايل الــشهري فيهمــا األدىن   - ٢٧٦

، مهـــا خـــدمات املـــوظفني، ٢٠٠٦يف العـــام )  فرنـــك سويـــسري يف الـــشهر٤ ٠٠٠حـــوايل (
 يف املائـة مـن األشـخاص العـاملني يف           ٧٨ إىل   ٥٨وتشكل النساء   . وخدمات الفنادق واملطاعم  

ــرعني  ــام   ويف . هــذين الف ــن  ١,٥، حيــصل حــوايل  )االحتــاد(القطــاعني اخلــاص والع ــة م  يف املائ
 يف  ٦٧ فرنـك سويـسري، مقابـل        ٣٠٠٠الرجال العاملني لكامـل الوقـت علـى أجـر يقـل عـن               

 .)١٤٣(املائة من النساء العامالت لكامل الوقت
 

 العمل غري مدفوع األجر  ٥-١ 
 سـنة   ١٥طفـال دون سـن الــ         تعيش حوايل مثاين نـساء مـن كـل عـشرة يف أسـرة مـع أ                 - ٢٧٧

ويقـل نـسبيا عـدد األزواج يف سـن متوسـط الـذين              . ويتحملن مبفردهن مسؤولية العمـل املـرتيل      
ففـي  . يتشاركون معا يف العمل املرتيل عن األزواج األصغر سنا الذين ليس لـديهم أطفـال بعـد                

__________ 
)١٤١( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/05/blank/key/loehne/anforderungsviveau _des_ 

arbeitsplatz es.html. 
)١٤٢( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/05/blank/key/loehne/oeffentlicher_sdektor 

_bund_.html. 
)١٤٣( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/05/blank/key/loehne/ niedrigloehne.html. 
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ــام  ــان ٢٠٠٧ع ــني       ١٨ إىل ١٧، ك ــا ب ــر الرجــل م ــراوح عم ــث يت ــر، حي ــن األس ــة م   يف املائ
 يف املائــة لــدى  ٢٩ ســنة، يتــشاركون يف األعمــال املرتليــة؛ وبلغــت هــذه النــسبة       ٦٤ و ٤٠

 يف املائة لدى الذين تتـراوح أعمـارهم بـني           ٢٧ سنة، و    ٢٥األشخاص الذين يقل عمرهم عن      
 .)١٤٤( يف املائة تقريبا األعمال املرتلية٢٤واعتبارا من سن التقاعد، يتقاسم .  سنة٣٩ و ٢٥

 ســنة، ٦٣ إىل ١٥: املــرأة(ايل األشــخاص يف ســن ممارســة النــشاط املهــين    وبــني إمجــ- ٢٧٨
تكرس املرأة ما يقارب ضعف الوقت الذي يكرسه الرجل للعمـل           )  سنة ٦٤ إىل   ١٥: والرجل

وختـصص املـرأة الـيت      ).  سـاعة للرجـل    ١٨ ساعة أسـبوعيا، مقابـل       ٣٢مبعدل  (املرتيل واألسري   
 سـاعة أسـبوعيا يف املتوسـط للعمـل          ٥٩ سـنوات    ٧ تعيش مع الزوج واألطفال يف سن أقل من       

ــر بكــثري مــن أســبوع العمــل     ــا  “العــادي”املــرتيل، أي أكث ــشاطا مهني .  ألي شــخص ميــارس ن
.  سـاعة أسـبوعيا للعمـل املـرتيل باإلضـافة إىل نـشاطهم املهـين               ٣٢وخيصص شركاؤهم الذكور    

لكـثري مـن الوقـت للمهـام      سـنوات ا ٧وبدورها، تكرس املرأة اليت تريب وحدها أطفاال دون الــ      
ويف املقابــل، خيــصص األشــخاص الــذين يعيــشون ).  ســاعة يف األســبوع٥٤(املرتليــة واألســرية 

 .)١٤٥(مبفردهم والشباب الذين يعيشون يف أسرهم وقتا أقل بكثري هلذا النوع من األنشطة

سري  وعلــى الــرغم مــن أن األدوار العائــدة للمهنــة واألســرة موزعــة يف اجملتمــع السويــ- ٢٧٩
بصورة غري متـساوية، فـإن عـبء العمـل الـذي يترتـب علـى الرجـل واملـرأة يف أوضـاع عائليـة                         

فاملرأة والرجل اللذان يعيشان كـزوجني مـع أطفـال تقـل     . متشاهبة هو نفسه على العموم تقريبا 
والوضـع  .  سـاعة يف األسـبوع  ٧٣ و   ٧١ سنوات يعمالن يف املتوسـط مـا بـني           ٧أعمارهم عن   
إال أن العالقة بني العمـل بـأجر والعمـل          . )١٤٦(دل يف األسر الوحيدة األب أو األم      شبيه هبذا املع  

وهلـذا الفـرق آثـار سـلبية عديـدة         . املرتيل غري مدفوع األجر خمتلفة كثريا بالنسبة للرجـل واملـرأة          
، وإعـادة  )الذي يرتبط جزئيا مبمارسـة نـشاط مهـين     (على وضع املرأة، مثل ضماهنا االجتماعي       

حيـث يؤخـذ العمـل بـأجر فقـط يف االعتبـار كخـربة مهنيـة بـصورة                   (احليـاة املهنيـة     إدماجها يف   
الذي يربز اعتمادها االقتصادي على الشريك الذي ميارس نـشاطا          (، أو يف حال الطالق      )عامة
 ).مهنيا
 سـاعة يف    ٥١ ، ويكرس الرجل الذي يعيش منفردا وهو يف سـن ممارسـة نـشاط مهـين               - ٢٨٠

.  ســـاعة ٤٧يـــة والنـــشاط املهـــين، بينمـــا تكـــرس املـــرأة الوحيـــدة       املتوســـط لألعمـــال املرتل 

__________ 
)١٤٤( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/05/blank/key/Vereinbarkeit/02.html. 
)١٤٥( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/05/blank/key/Vereinbarkeit/04.html. 
)١٤٦( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/05/blank/key/Vereinbarkeit/04.html. 
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األشــخاص الــذين يتحملــون أقــل عــبء يف هــذا العمــل فهــم الــشباب الــذين يعيــشون مــع    أمــا
 . )١٤٧(ذويهم
 يــشارك مــا يقــارب ربــع الــسكان املقــيمني يف سويــسرا يف أعمــال طوعيــة منظمــة أو   - ٢٨١

 يف ٢٨(وباإلمجــال، فــإن الرجــال .  منظمــةميارســون علــى األقــل نــشاطا تطوعيــا يف مجعيــة أو 
فبينما يتجه الرجال لالخنـراط يف جمـاالت   ).  يف املائة ٢٠(أنشط يف هذا اجملال من النساء       ) املائة

النــوادي (تتــصل بنــشاطهم املهــين أو تــسمح هلــم بالقيــام بأنــشطة تنطــوي علــى بعــض الــشهرة  
 واخلـــدمات العامـــة، واألحـــزاب الرياضـــية، واجلمعيـــات الثقافيـــة، وجمموعـــات النفـــع العـــام، 

، تفـــضل املـــرأة بـــدورها املؤســـسات االجتماعيـــة أو اخلرييـــة  )الـــسياسية، والوظـــائف الرمسيـــة
ويزيد متثيل الرجال بنسبة كبرية عن النـساء يف مجيـع اجملـاالت، باسـتثناء اجلمعيـات                 . الدينية أو

 .)١٤٨(االجتماعية واخلريية والدينية
رســــة أنــــشطة فخريــــة أو تطوعيــــة ملــــصلحة مجعيــــات   وبينمــــا يفــــضل الرجــــال مما- ٢٨٢
منظمــات، فــإن النــساء أكثــر عــددا بكــثري نــسبيا يف تقــدمي مــساعدات جمانيــة إىل األهــل أو     أو

وينطـوي هـذا الـشكل مـن        ).  يف املائة من الرجـال     ١٥ يف املائة من النساء مقابل       ٢٦(املعارف  
 معارفهن أو رعاية أقـارهبن؛ ويـأيت    املساعدات عند النساء بالدرجة األوىل، على حضانة أطفال       

 .)١٤٩(بعد ذلك تقدمي خدمات لألهل أو املعارف، كاألعمال املرتلية والنقل واالعتناء باحلدائق
 

 استقبال األطفال خارج األسرة  ٦-١ 
ــة مــن زوجــني    ٢٠٠٧يف عــام  - ٢٨٣ ــة٣٤(، اســتعان ثلــث األســر املعيــشية املكون )  يف املائ

وتبلــغ هــذه النــسبة .  ســنة مبرافــق اســتقبال خــارج األســرة ١٥ وتــضم طفــال أو أكثــر دون الـــ 
وقــد اســتعان حــوايل ).  يف املائــة٥١(مــستوى أعلــى بكــثري بــني األســر الوحيــدة األب أو األم  

ــدين      ــساعدة الوال ــذه األســر مب ــصف جممــوع ه ــان    -ن ــب األحي ــا - اجلــد واجلــدة يف أغل  كم
 يف املائـة مـن األسـر الوحيـدة          ١٢، و    يف املائة من األسر املكونة مـن زوجـني         ٨استعانت نسبة   

ومـن بـني األسـر املكونـة مـن زوجـني وتـضم طفـال                . األب أو األم مبساعدة معارف أو جـريان       
خبـدمات دور  ) يف املائـة ٢٧( أسر تقريبا ٤ سنة، استعانت واحدة من كل   ١٥أكثر دون الـ     أو

__________ 
 .احلاشية السابقة نفسها )١٤٧(
)١٤٨( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/04/blank/key/freiwilligen-arbeit/institutionalisierte. 

html. 
)١٤٩( http:/www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/04/blank/key/freiwilligen-arbeit/informelle.html 

، تقـدمي املـساعدات غـري املدفوعـة األجـر لألسـر املعيـشية ولألفـراد، بـرين          Jacqueline Schon-Buhlmannانظر 
٢٠٠٥. 
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سـتعانت هبـذه اخلـدمات أيـضا        احلضانة وحدائق األطفال أو باملدارس اليت تعمل أثناء النهار، وا         
 يف املائـة    ١٥وتفـضل نـسبة     ).  يف املائـة   ٢٢(واحدة من كـل مخـس أسـر وحيـدة األب أو األم              

 يف املائة مـن األسـر الوحيـدة األب واألم االسـتعانة بأمهـات هناريـات،            ١٩من أسر األزواج و     
ملدرسـية حـال ختتـاره      وباملقابل، تشكل كانتينات الغـداء ومراقبـة الواجبـات ا         . أو بأُسر استقبال  

وقــد . )١٥٠( يف املائــة مــن األســر الوحيــدة األب أو األم٨ يف املائــة مــن أســر األزواج و ٤فقــط 
كانت احلاجة إىل مرافق استقبال خارج األسرة أيضا هدف دراسـة جـرى القيـام هبـا يف نطـاق           

يقـدر  : ة التابع للصندوق الـوطين السويـسري لألحبـاث العلميـ          ٥٢الربنامج الوطين للبحث رقم     
واضــــعوها عــــدد األمــــاكن الناقــــصة يف احلــــضانات أو يف أســــر االســــتقبال يف سويــــسرا        

 .)١٥١(٥٠ ٠٠٠ بـ
 

 اإلجراءات املتخذة من قبل االحتاد  - ٢ 
ــانون املــساواة لعــام   - ٢٨٤ ــا    ١٩٩٥ حــدد ق ــساو، وكــذلك حقوق  مفهــوم احلــق يف أجــر مت

ــة   ــاة املهني  مــن هــذا القــانون تقــدمي   ١٢ إىل ٦ وتــسهل املــواد . أخــرى تتعلــق باملــساواة يف احلي
املطالــب، وختفــف عــبء اإلثبــات، ومتــنح صــالحية التحــرك للجمعيــات النــسائية والنقابــات،    
ــة وتــنص علــى       ــة ضــد اإلجــازات الكيدي ــا، وتقــدم محاي ــر رفــض التوظيــف خطي وتفــرض تربي

 .مكاتب للتوفيق وتبسيط اإلجراءات
سـطة اإلعانـات املاليـة الـيت يـنص عليهـا             وقامت مكاتـب املـساواة يف الكانتونـات، بوا         - ٢٨٥

بإصـدار مـصنف حـول ممارسـات احملـاكم املعنيـة بقـانون              )  أعـاله  ٤انظر املـادة    (قانون املساواة   
 ٢٠٠١وقامت املكاتب األملانية جبمع الوثائق املتاحة على شـبكة اإلنترنـت منـذ عـام                . املساواة

 كانتونـات   ١٠ضائية صـادرة يف     فيما يتعلق حباالت حـصلت يف زيـورخ، أكملتـها بقـرارات قـ             
وقامــت مكاتــب املــساواة الفرنكوفونيــة واإليطاليــة بــالربط فيمــا بــني مــصارف  . أملانيــة أخــرى
 أصــبح لــدى املــصرف األملــاين للبيانــات حــول قــانون  ٢٠٠٨ويف مطلــع عــام . البيانــات لــديها

وأبــرتل  اخلارجيــة، -الــذي يــضم حــاالت مــن كانتونــات أرغوفيــا، وأبــرتل رودس   (املــساواة 
ــال   -رودس  ــرين، وبـ ــة، وبـ ــال  - الداخليـ ــف، وبـ ــسون،   - الريـ ــس، وغريـ ــة، وغالريـ  املدينـ

ولوســرين، ونيدوالــد، وأوبوالــد، وشــافهاوس، وشــوايز، وســوليور، وســان غــال، وثريغــويف،    
، يف حــني )١٥٢( قــضية أمــام احملــاكم القــضائية٣٣٦وثــائق تتعلــق بـــ ) وأوري، وزوك، وزيــورخ

__________ 
)١٥٠( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/05/blank/key/Vereinbarkeit/05.html. 
)١٥١( Suzanne Stern      ،ــصغرية ــة الـــ ــتقبال الطفولـــ ــات اســـ ــول احتياجـــ ــي حـــ ــل علمـــ ، ٢٠٠٥ Infras، حتليـــ

http://www.infras.ch/f/. 
)١٥٢( www.gleichstellungsgesetz.ch. 
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وفاليــه،  مــأخوذة مــن كانتونــات فــو، وجنيــف،( ملفــا ٤٦ملــرادف يتــضمن املــصرف الالتــيين ا
 وتـبني هـذه الوثـائق، أن أحكـام قـانون املـساواة       )١٥٣()وفريبورغ، ونوشـاتيل، وجـورا، وتيـّسن     

املتعلقة باحلماية ضـد أعمـال التمييـز قـد اسـتخدمت أمـام احملـاكم مـن قبـل أشـخاص عديـدين                         
 .خالل السنوات املاضية

اح من املستـشارة الوطنيـة فـريين هبمـان، قـام مكتـب العـدل االحتـادي                   وبناء على اقتر   - ٢٨٦
 قـرارا   ٣١٩ويف هذا اإلطـار جـرى تقيـيم مـوجز للــ             . ١٩٩٥بتقييم فعالية قانون املساواة لعام      

املتخــذة مــن قبــل احملــاكم املختــصة يف مجيــع أحنــاء سويــسرا، وكــذلك حتليــل معمــق للقــرارات  
وأجرى خمتصون استجوابات يف مكاتـب      ). ائة من اجملموع   يف امل  ٤٢( كانتونات   ٤املتخذة يف   

ــات املهنيــة،          ــات، واجلمعي ــساواة، وكــذلك يف النقاب ــانون امل ــشئت مبوجــب ق ــيت أن ــق ال التوفي
وأجـري  . واملنظمات النسائية والذكورية، ومراكز االستشارات املتخصصة، ومكاتب املساواة        

ويل املـوظفني للتعـرف علـى وجهـة          مـن مـسؤ    ٥ ٠٠٠استقصاء ذو صفة متثيلية لدى أكثر مـن         
 . نظر أرباب العمل

 وبصفة عامة، تبني نتائج التقيـيم أن قـانون املـساواة قـد حـّسن مـن وضـع األشـخاص                      - ٢٨٧
ضحايا التمييز يف مكان العمـل، وأنـه يـشكل بالتـايل تقـدما واضـحا حنـو حتقيـق املـساواة علـى                        

ا اخلـوف مـن الـدفاع عـن الـنفس           منـه . لكن التقرير يظهـر أيـضا وجـود مـشاكل         . أرض الواقع 
ضد التمييز املُقترف، باإلضافة إىل الصعوبة يف مجع املعلومات يف حال ادعاء التمييز، وكـذلك               
عــدم الثقــة حبيــازة احلــق نتيجــة الــنقص يف وضــوح الفقــه وتــضارب التفــسريات اجلوهريــة مــن   

عــود املــشاكل الــيت   وت. حمكمــة إىل أخــرى بالنــسبة إىل املفــاهيم واألحكــام اإلجرائيــة اهلامــة      
ــا إىل مفهــوم قــانون املــساواة الــذي يوكــل مــسؤولية املــساواة يف املؤســسة إىل      لوحظــت جزئي

. األشخاص واجلمعيات الذين ينبغي أن يدافعوا عن أنفسهم أمام احملـاكم ضـد أشـكال التمييـز                
ألحكـام  وليست السلطات مكلفة قانونيا وال تتمتع بصالحية القيام بدور نشط ملراقبة احتـرام ا    

 .القانونية يف موضوع املساواة
 ويشري تقرير التقييم إىل أن واجب العمل يف جمال املساواة يلقى تقديرا متفاوتـا للغايـة                 - ٢٨٨

الـصغرية  (ومل تتخذ غالبيـة املـشاريع       . من قبل منظمات العمال ومسؤويل املوظفني يف املشاريع       
عليـة؛ ويتنـاقض هـذا مـع الـرأي الـذي       إجـراءات لتـشجيع املـساواة الف   ) واملتوسطة بوجه خـاص  

وبـرأي  . عَبرت عنه غالبيتها والقائل بأن سياسة مـساواة نـشطة ميكـن أن تـشكل ميـزة تنافـسية           
منظمــات العمــال، أن الرتاعــات الــيت حتــصل يف املــشاريع تتعلــق أوال بــالتمييز يف األجــور، يليــه 

 .التحرش اجلنسي، والتمييز يف الترقية ويف توزيع املهام
__________ 

)١٥٣( www.leg.ch. 
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 ويــتم التطــرق إىل الرتاعــات يف داخــل املــشاريع بــصورة عامــة يف أثنــاء االجتماعــات،  - ٢٨٩
وقــد . ولكــن علــى العمــوم، ال يــتم فعــل أي شــيء، أو يقــدم األشــخاص املعنيــون اســتقاالهتم   

ــة         ــا بطــرق خمتلف ــساواة وميكــن الوصــول إليه ــانون امل ــشأها ق ــيت أن ــق ال ُجهــزت مكاتــب التوفي
ــود ذلـــك إىل حـــد كـــبري إىل االســـتقالل التنظيمـــي   (ة للحـــصول علـــى النـــصائح املرجـــو  ويعـ

وقـد  . ومكاتب التوفيق الفعالة هي تلك اليت تتوفر لديها موارد متخصصة كافية          ). للكانتونات
 نزاعـا تتنـاول بـشكل أساسـي حـاالت التمييـز يف             ٣٥٥حبثت مكاتـب التوفيـق يف الكانتونـات         

واإلجـازات  )  يف املائـة   ٢٦(مكان العمـل    وحاالت التحرش اجلنسي يف     )  يف املائة  ٣٧(األجور  
 يف املائـة مـن إجـراءات التوفيـق عـن        ٤٠ويف املتوسط، أسفرت نـسبة      ).  يف املائة  ١٧(التمييزية  

وأصـبح عمـل مكاتـب التوفيـق صـعبا         . نتيجة، ولكن األرقام ختتلف كثريا من كانتون إىل أخـر         
ــالنظر لواقــع أن أربــاب العمــل لــيس هلــم أي مــصلحة يف     ــة ب ــائق ذات  للغاي الكــشف عــن الوث

 .الصلة
 قــضية، مــَر ١٧٦ ويف أثنــاء الفتــرة قيــد االســتعراض، نظــرت احملــاكم السويــسرية يف    - ٢٩٠

وكـان حـوايل ثلـث القـضايا يف كـانتون زيـورخ، تليـه        . بعضها يف عـدد مـن درجـات احملاكمـة       
ا وكانــت الــدعاوى مــن قبــل منظمــات قليلــة العــدد نــسبي. كانتونــات جنيــف، وفــو، وســوليور

وتناولـت الـدعاوى   . ، ولكن نتائجها أدت إىل دفع األشـياء قـدما بالنـسبة لنقـاط عديـدة             )٣٢(
القضائية بشكل أساسي قضايا املساواة يف األجور، وبقدر أقل بكـثري قـضايا التحـرش اجلنـسي                 

وكان مـا يقـل عـن نـصف األحكـام القـضائية مؤيـدا، كليـا أو جزئيـا،                    . أو اإلجازات التمييزية  
.  يف املائــة مــن األحكــام معارضــة هلــم بالكامــل٤٤العــاملني أو ملنظمــاهتم؛ ونــسبة للعــامالت و

وشـكل  . وتناول ما يزيد عن نصف األحكام القضائية عالقات العمل من زاويـة القـانون العـام               
اخلوف من التسريح، وكـذلك أيـضا الـنقص يف الـشفافية بالنـسبة لألجـور، وصـعوبة الوصـول                    

 . ية الضرورية، عقبات هامة أمام استخدام األدوات القضائيةعموما إىل البيانات الداخل
 ويثبت حتليل مضامني األحكام أن احملـاكم املدنيـة ال تطبـق املبـادئ األساسـية بـصورة                   - ٢٩١

ويعترب ختفيف عبء تقدمي الدليل مفيـداَ بـصورة عامـة، ولكـن يظـل مـن        . تلقائية على اإلطالق  
هنــاك أيــضا انعــدام ثقــة بالنــسبة إىل تفــسري مفهــوم   وال زال . الــصعب إثبــات حــاالت التمييــز 

 . ، وكذلك األسباب املربرة الواجب تقدميها“احتمال التمييز”
 وقــد كانــت أعمــال اجملموعــات أو األعمــال اجلماعيــة، فــضال عــن األعمــال املقدمــة    - ٢٩٢

التعـديالت  بصورة مشتركة من قبل املنظمات واألفراد املعنيني يف املهـن النـسائية البحتـة، وراء                
ن أربـع قـضايا قـدمت بـصورة     وكـان مـن شـأ   . ، خاصة يف الكانتونـات  اهلامة على نظم األجور   

ــن          ــورخ، أن أســفرت وحــدها ع ــصحة يف زي ــاع ال ــراد يف قط ــل منظمــات وأف ــن قب ــة م موازي
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 مليــون فرنــك  ٢٨٠اســترجاع عــدة آالف مــن األشــخاص أجــورهم مببلــغ إمجــايل مقــداره        
 .سويسري تقريبا

ــا مــن قبــل أربــاب العمــل      وقــد تــبني- ٢٩٣ ــة ضــد التــسريح مل يكــن معروف  أن نظــام احلماي
ويبني حتليـل مـضامني األحكـام القـضائية أن انعـدام الثقـة يـسود                . واملستخدمني على حٍد سواء   

ويف أغلــب األحيــان ال يــتم االعتــراف باإلجــازة  . يف هــذا اجملــال أيــضا، بــني احملــامني والقــضاة 
ذه الصفة، األمر الذي حيول دون اللجوء إىل احلماية الـيت يقـدمها        التمييزية واإلجازة الكيدية هب   
ومهما يكـن مـن أمـر، فـإن مـن األسـهل علـى األشـخاص الـذين                   . قانون املساواة ضد التسريح   

يستفيدون من عالقات عمل على أساس القانون العام أن يقاوموا أعمال التمييـز دون خـسارة                
خدمني يف القطاع اخلاص إىل مكاتـب تـسوية فقـط       ويتجه العديد من األشخاص املست    . عملهم

 .بعد فسخ عالقتهم بالعمل
 وغالبا ما تعرض قضايا التحرش اجلنسي يف مجيع اجملاالت اإلجرائيـة، وبـوترية مرتفعـة       - ٢٩٤

بشكل خاص يف سويسرا الروماندية، حيث يوجد أعلى معـدل لوصـول إجـراءات التوفيـق إىل          
ميثل التحرش اجلنسي سوى جزء صـغري مـن الـدعاوى القـضائية،          ويف القطاع العام، ال     . هنايتها

. يف حــني أنــه األمــر املــشكو منــه يف أغلــب األحيــان يف الطلبــات الــواردة مــن القطــاع اخلــاص  
 يف املائـة مـن حـاالت التحـرش اجلنـسي قبـل              ٩٠وُيالحظ أيضا أن عالقات العمل تلغى بنسبة        

 .عرضها أمام القضاء
يــر التقيــيم، أوكــل جملــس االحتــاد اختــصاصات خمتلفــة إىل املكتــب   وباالســتناد إىل تقر- ٢٩٥

وجيـري التأكيـد    . االحتادي للمساواة بني النساء والرجال وكذلك إىل مكتب العـدل االحتـادي           
وسـيتم ترشـيد اإلجـراءات القـضائية مـن خـالل توصـيات بـشأن                . على إعـالم وتوعيـة هـادفني      

 ومن خالل متكني مكاتـب التوفيـق طلـب أدلـة            طريقة وضع خربات تتعلق باملساواة يف األجور      
، للمــشاريع، وكــذلك إنــشاء )عالمــة مميــزة(وســيجري الــنص علــى إجــراءات حتفيزيــة . ثبوتيــة

ويف جمال املناقصات العامة، يريـد جملـس االحتـاد حتديـد إجـراءات تـسمح مبراقبـة                  . سلطة حتقيق 
ض اجمللس باملقابـل توسـيع احلمايـة        ويرف. احترام النصوص القانونية يف مادة املساواة يف األجور       

 .لتشمل العطلة، معتربا أن هذا لن يسمح حبل مشكلة اخلوف من التسريح
 وللمسامهة يف إعادة استيعاب طاليب العمل، يقدم تأمني البطالـة إعانـات ماليـة تتنـاول                 - ٢٩٦

 ويتعلـق األمـر بعـروض إعـداد واسـتخدام املـرأة، خاصـة       . عرض إجراءات خاصة بسوق العمل   
وتتـراوح هـذه الطلبـات بـني دورات         . بعد انقطاع يف النشاط املهين، واألجانب قليلي الكفـاءة        

ــربامج االســتخدام يف جمــال       ــرورا ب ــة، م ــصحة، أو املعلوماتي ــان يف جمــال ال ــة ودورات إتق جتاري
 .املبيعات
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 وفيما يتعلـق بتـشجيع خيـار مهـين حمـرر مـن القوالـب النمطيـة حـول أدوار اجلنـسني،                       - ٢٩٧
 ).التدريب (١٠ظر يف إطار املادة ان
 

 الضمان االجتماعي - ٣ 
 ال يتضمن نظـام الـضمان االجتمـاعي السويـسري أي متييـز مباشـر علـى أسـاس نـوع                      - ٢٩٨
إال أنـه ال يـشمل يف بعـض اجملـاالت، سـوى األشـخاص الـذين ميارسـون نـشاطا بـأجر                    . اجلنس

 شــأن التبــاين يف املــسار املهــين ومــن. وتتوقــف اإلعانــات علــى مــستوى األجــر الــذي مت بلوغــه
بالنسبة للمـرأة، يكـون معـدل النـشاط أضـعف، وانقطاعـات أطـول يف النـشاط           (للرجل واملرأة   

املهين، وقدر أكرب من العمل جلزء من الوقت، وخيار مهين حمدود، وأجـور أدىن، انظـر الفقـرة                  
 بعـض اجملـاالت، تكـون       يف: أن يفسر التباين يف اإلعانـات االجتماعيـة       )  وما بعدها أعاله   ٢٦٥

إال أن اإلصــالحات األخــرية قــد مسحــت بتحــسني  . إعانــات الرجــل أعلــى مــن إعانــات املــرأة 
 ). فيما بعد٣-٣انظر (الوضع 

 
 تعديل تأمني الشيخوخة وتأمني األشخاص الباقني على قيد احلياة ١-٣ 

حلــادي ، رفــض الــشعب بأكثريــة كــبرية أول مــشروع للتعــديل ا٢٠٠٤مــايو / يف أيــار- ٢٩٩
ــاة      ــد احليـ ــى قيـ ــاقني علـ ــشيخوخة والبـ ــأمني الـ ــشر لتـ ــه إىل  (عـ ــود تارخيـ ــذي يعـ ــشرين ٣الـ  تـ

ــوبر /األول ــأمني      ). ٢٠٠٣اكت ــشر لت ــديل احلــادي ع ــدا للتع ــشروعا جدي ــة م وأعــدت احلكوم
ــه إىل الربملــان يف      ــاة وقدمت ــد احلي ــاقني علــى قي ــشيخوخة واألشــخاص الب /  كــانون األول٢١ال

األمـر  (ينص اجلزء األول على سـن تقاعـد متـساو للرجـل واملـرأة         و.  يف جزئني  ٢٠٠٥ديسمرب  
، وعلى تبسيط إجراءات االسـتعداد للتقاعـد   ) سنة٦٥ إىل ٦٤الذي يرفع سن تقاعد املرأة من       

وتــدابري هادفـة إىل حتـسني تطبيــق   ) إدخـال إمكانيـة تقـدمي أو تأجيــل نـصف اإليـراد التقاعـدي      (
ويـنص اجلـزء الثـاين علـى تقـدمي إعانـة          . قيـد احليـاة   تأمني الشيخوخة واألشـخاص البـاقني علـى         

 ســنة للمــؤمن علــيهم ذوي الوضــع االقتــصادي  ٦٥ و ٦٢ بــني (rente-pont)قبــل التقاعــد  مــا
ومــن املقــرر ضـمن مقترحــات اجلــزء األول، توســيع نطـاق احلــق يف ختفيــضات لقــاء   . املتواضـع 

نون بأفراد عاجزين مـن     دخل صوري يضاف إىل حساب األشخاص الذين يعت       (مهام املساعدة   
، األمر الذي سـتترتب عليـه نتـائج إجيابيـة بالنـسبة             )عائالهتم ويدخل يف حساب املعاش التقاعد     

وجتـري يف الوقـت   . للمرأة، نظرا ألهنا هي اليت تكرس نفـسها يف الغالـب للعنايـة بـأفراد أسـرهتا              
شـخاص البـاقني علـى      احلاضر يف الربملان مناقشة التعـديل احلـادي عـشر لتـأمني الـشيخوخة واأل              

 . قيد احلياة
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 تعديالت التأمني ضد العجز ٢-٣ 
. ٢٠٠٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ دخل التعديل الرابع للتأمني ضد العجز حيز النفاذ يف           - ٣٠٠

ويرمي إىل حتقيـق األهـداف األربعـة        . وهو ال يتضمن على وجه التحديد أحكاما خاصة باملرأة        
 ضد العجز ومالئمـة االسـتحقاقات بطريقـة هادفـة، وتعزيـز املراقبـة               عم املايل للتأمني  دال: التالية

 .املمارسة من قبل االحتاد، وتبسيط التنظيم واإلجراءات
ــشعب يف         - ٣٠١ ــه الـ ــق عليـ ــذي وافـ ــز، الـ ــد العجـ ــأمني ضـ ــامس للتـ ــديل اخلـ ــل التعـ  ودخـ

ومـن املفتـرض أن يـسمح بتخفـيض         . ٢٠٠٨، حيز النفاذ يف مطلـع عـام         ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
. ٢٠٢٥ مليون فرنك سويسري حـىت سـنة         ٥٩٦يزانية التأمني ضد العجز مبعدل سنوي يبلغ        م

ختفــيض عــدد املعاشــات التقاعديــة اجلديــدة : وســيتم بلــوغ ذلــك بــصورة أساســية مــن طــريقني
ــديهم إعاقــة عمــل،      ٢٠بنــسبة  ــذين ل ــة مــن خــالل الكــشف املبكــر عــن األشــخاص ال  يف املائ

عزيز تدابري أخرى من أجـل حتـسني القـدرة علـى الكـسب مـن                وإدراج تدابري للتدخل املبكر وت    
مـن  : جهة؛ ومن جهة ثانية، اللجوء إىل قيـود تـستهدف االسـتحقاقات لتخفيـف العـبء املـايل              

عالوة تضاف إىل الدخل وتدخل يف حـساب املعـاش التقاعـدي        (قبيل التخلي عن عالوة املهنة      
، ونقل اإلجراءات الطبيـة     ) سنة ٤٥وغهم  املمنوح للمؤمن عليهم الذين أصبحوا معوقني قبل بل       

 سنة إىل التأمني ضـد املـرض، وإلغـاء          ٢٠إلعادة تأهيل املؤمن عليهم الذين اشتركوا ألكثر من         
وقـد ُصـمم نظـام الكـشف والتـدخل املبكـر خصيـصا              . املعاشات التكميليـة املمنوحـة للـشريك      

ستـستفيد مـن هـذا النظـام،     ويف الغالـب، فـإن املـرأة    . لألشخاص الـذين يعـانون أمراضـا نفـسية     
 .باعتبارها األكثر تعرضا لإلعاقة الناشئة عن مثل هذه األمراض

 وقـــد مـــَول الـــصندوق الـــوطين السويـــسري دراســـة حـــول األشـــخاص املعـــوقني يف    - ٣٠٢
. سويسرا، هبدف التعرف على ظروف معيشة املستفيدين من اسـتحقاقات التـأمني ضـد العجـز     

ــات حــول ال   ــضمنت الدراســة بيان ــايل لألشــخاص     وت ــسبة للوضــع امل ــسني بالن ــني اجلن ــروق ب ف
والحظـــت أن النظـــام احلـــايل يؤيـــد عـــدم املـــساواة يف . املـــستفيدين مـــن التـــأمني ضـــد العجـــز

ويف الواقــع، ال تــزال املــرأة عمومــا حــىت اآلن تعمــل مهنيــا  . االســتحقاقات بــني املــرأة والرجــل
وتكـسب يف املتوسـط دخـال أقـل،         لسنوات أقـل كمـا أهنـا تعمـل يف الغالـب جلـزء مـن الوقـت                   

األمــر الــذي يعرضــها خلطــر أكــرب يوجــب عليهــا العــيش فقــط علــى اســتحقاقات التــأمني ضــد   
ومــن اجلــدير بالــذكر، أنــه يف حــال عــدم كفايــة اســتحقاقات التــأمني ضــد العجــز . )١٥٤(العجــز

__________ 
)١٥٤( Daniel Gredig/ Sabine Deringer/ Melanie Hirtz/ Roman Page/ Heinrich Zwicky   األشـخاص املعوقـون يف ،

، ٢٠٠٥ زيـورخ  ظروف حياة األشخاص الذين يـستفيدون مـن اسـتحقاقات التـأمني ضـد العجـز،       : سويسرا
 . من امللخص بالفرنسية٥ من النسخة الكاملة باألملانية وص ١٧٢ ص
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لتغطيــة االحتياجــات احليويــة للــشخص، يــصبح بوســعه طلــب اســتحقاقات إضــافية مــن تــأمني  
 .خوخة واألشخاص الباقني على قيد احلياة واستحقاقات التأمني ضد العجزالشي

 
 تعديل قانون الضمان املهين ٣-٣ 

 دخلـــت األحكـــام األساســـية للتعـــديل األول للقـــانون االحتـــادي للـــضمان املهــــين        - ٣٠٣
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١للشيخوخة واألشخاص الباقني علـى قيـد احليـاة والعجـز حيـز النفـاذ يف                 

ُخفـض احلـد األدىن   : ويسمح هـذا التعـديل باحلـد مـن التمييـز غـري املباشـر ضـد املـرأة          . ٢٠٠٥
ــضمان املهــين مــن    ــسريا ١٩ ٣٥٠ إىل ٢٥ ٣٢٠للوصــول إىل ال ومبوجــب هــذا  .  فرنكــا سوي

 ١٠٠ ٠٠٠ شـخص إضـايف، مـن بينـهم          ١٣٥ ٠٠٠اإلجراء، ُيقدر أن يشمل الـضمان املهـين         
 ٤١٠ ٠٠٠ من بينـهم     ٥٨٠ ٠٠٠ملشمولني بالتأمني املهين بـ     وُيقدر عدد اُألجراء غري ا    . امرأة
 .امرأة
 فرنكـا سويـسريا،     ٢٢ ٥٧٥ إىل   ٢٥ ٣٢٠ وقد خفض اخلصم املتـصل بالتنـسيق مـن           - ٣٠٤

ويسمح هـذا اإلجـراء جبمـع مبلـغ أكـرب للـشيخوخة حلـني               . األمر الذي يزيد األجر املؤمن عليه     
ينــاير / كــانون الثــاين١عــد املــرأة منــذ وفــضال عــن ذلــك، أصــبح ســن تقا. بلــوغ ســن التقاعــد

 ســنة ويطــابق ذلــك ســن تقاعــد الــدخل مــن الــضمان املهــين اإللزامــي ويف تــأمني  ٦٤، ٢٠٠٥
 .قيد احلياةالشيخوخة واألشخاص الباقني على 

 وعلى مستوى االستحقاقات، أصبح املعاش التقاعدي ُيمـنح لألرمـل بـنفس الـشروط               - ٣٠٥
 . اليت يُُمنح هبا لألرملة

 ومن حيث اإللزام، أصبح القانون االحتـادي للـضمان املهـين للـشيخوخة واألشـخاص                - ٣٠٦
البــاقني علــى قيــد احليــاة والعجــز يــنص علــى شــروط حمــددة بالنــسبة لألشــخاص الــذين ميكــن    
ــه، وخباصــة      ملؤســسات الــضمان أن تــدفع هلــم االســتحقاقات عنــد وفــاة الــشخص املــؤمن علي

 . الشريك املوجود على قيد احلياة
 ٤٢٩ وفيما يتعلق باحلقوق يف أصول الـضمان املهـين يف حالـة الطـالق، انظـر الفقـرة                     - ٣٠٧

 .وما بعدها أدناه
 

 تعديل التأمني ضد املرض واحلوادث  ٤-٣ 
ــاين للقــانون     - ٣٠٨  يقتــرح جملــس االحتــاد جممــوعتني مــن اإلصــالحات يف إطــار التعــديل الث

 املــشروع املتعلــق باجملموعــة ٢٠٠٤مــايو /يــار أ٢٦واعتمــد يف . االحتــادي للتــأمني ضــد املــرض
األوىل، املعين أساسـا حبريـة التعاقـد بـني هيئـات التـأمني ضـد املـرض ومـاحني االسـتحقاقات يف                 
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وتتنــاول اجملموعــة الثانيــة، . جمــال املعاجلــة اخلارجيــة وختفــيض األقــساط واملــشاركة بالتكــاليف 
وي علـــى خيـــار حمـــدود ملـــانح متويــل املستـــشفيات وإدخـــال شـــكل جديـــد مـــن التـــأمني ينطـــ 

ــتحقاقات  ــة ”االسـ ــة املتكاملـ ــبكة العنايـ ــبتمرب / أيلـــول١٥ الـــيت اعتمـــدت يف “شـ . ٢٠٠٤سـ
سبق للربملان أن أقـر التعـديل التـشريعي املتعلـق بتخفـيض األقـساط الـذي أصـبح نافـذا يف                       كما
 بالنــسبة ألصــحاب الــدخل املــنخفض واملتوســط، وجيــب علــى   ٢٠٠٦ينــاير /كــانون الثــاين ١
 يف املائة على األقل األقساط اخلاصة باألطفـال والـشباب قيـد             ٥٠لكانتونات أن ختفض بنسبة     ا

 .وال تزال التعديالت األخرى قيد البحث يف الربملان. التدريب
 يف نظام اإلعانـات     ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١ وأخريا، فإن إدخال إعانة األمومة اعتبارا من         - ٣٠٩

قـد أبطـل مفعـول عقـود التـأمني          )  ومـا بعـدها    ٣٢١ي الفقرة   انظر فيما يل  (مقابل فقدان األجر    
 ).الثاين/ من التقرير األول٤٠٥الفقرة (اليت تنص على تعويضات يومية يف حال األمومة 

 
 التأمني ضد البطالة ٥-٣ 

 الــذي أدخــل علــى قــانون التــأمني ضــد  ٢٠٠٢مــارس عــام / آذار٢٢ تــضمن تعــديل - ٣١٠
مح لألشــخاص املــؤمن علــيهم الــذين يكرســون أنفــسهم  حكمــا يــس) ب( ٩البطالــة يف مادتــه 

 إطار التعـويض اخلاصـة هبـم، شـرط أن           -ملهام تربوية بعد والدة طفل بأن ميددوا لسنتني مهلة          
 اإلطار سارية يف مطلع الفترة التربوية املكرسة لطفل دون العشر سـنوات،             -تكون هذه املهلة    

وفـضال  . جـود فتـرة كافيـة لـسداد األقـساط     وأن يربر هؤالء األشخاص عند إعادة التسجيل، و       
 اإلطار لسداد األقساط من قبل شخص مؤمن عليه كرس نفـسه لتربيـة              -عن ذلك، فإن املهلة     

 إطــار للتعــويض ســارية يف مطلــع الفتــرة  - ســنوات إن مل تكــن هنــاك أي مهلــة  ٤طفلــه هــي 
 اإلطـار زيـادة     -ة  وال يـستتبع متديـد املهلـ      .  سـنوات  ١٠التربوية املكرسة لطفل يقل عمره عـن        

والفكرة األساسـية للمـشرِع هـي       . يف العدد األقصى أليام التعويض املنصوص عليها يف القانون        
تسهيل إعادة استيعاب األشخاص املؤمن عليهم الذين قطعوا لفترة وجيزة نشاطهم املهـين بعـد               

ص املـؤمن    اإلطـار أن يـسمح هلـؤالء األشـخا         -ومن شـأن النظـام املتبـاين للمهلـة          . والدة طفل 
عليهم الذين يقطعون نشاطهم املهين لفترة من الوقت عند والدة طفل باحملافظـة لفتـرة حمـدود،                 

 . على احلقوق املكتسبة قبل والدة هذا الطفل
 

 محاية الصحة وسالمة ظروف العمل - ٤ 
 أصبح القرار الصادر عن اإلدارة االحتادية لالقتـصاد بـشأن األنـشطة اخلطـرة واملـضنية                 - ٣١١

ويهــدف هــذا القــرار إىل وصــف املــواد  . )١٥٥(٢٠٠١يف حــاالت احلمــل واألمومــة نافــذا عــام  
__________ 

)١٥٥( RS 822.111.52. 
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 ٣واألجسام املتناهية الصغر واألنـشطة الـيت تـشكل خطـرا بـاملعىن املنـصوص عليـه يف الفقـرتني            
وعلـى سـبيل املثـال، فـإن النقـل املنـتظم       .  املتعلق بقانون العمـل  ١ من القرار    ٦٢ من املادة    ٤ و

 كيلوجرامات مـن وقـت آلخـر،     ١٠ كيلوجرامات ونقل أمحال تزيد على       ٥د على   ألمحال تزي 
وابتـداء مـن الـشهر الـسابع مـن احلمـل، ينبغـي              . يعترب خطرا يف أثناء أشهر احلمل الـستة األوىل        

 ١وقـد نـص القـرار       ).  مـن القـرار    ٧املـادة   (على املرأة عدم نقل هذا النوع من األمحال مطلقـا           
 حـول محايـة األمومـة، علـى     ٢٠٠١وقبـل وقـت طويـل مـن سـريان قـرار        املتعلق بقانون العمل    

واآلن، وضــع القــرار . قائمــة باألعمــال اخلطــرة الــيت تــشمل رفــع أو محــل أو نقــل أمحــال ثقيلــة 
ورســم بــشكل . املتعلــق حبمايــة األمومــة معــايري دقيقــة تــسمح بتحديــد ماهيــة األعمــال اخلطــرة

احلــر، والرطوبــة، واإلشــعاعات، واملــواد خــاص حــدودا قــصوى للتعــرض للــضجيج، والــربد، و
ويف حــال ممارســة مثــل هــذا العمــل، جيــب علــى صــاحب العمــل إن أمكــن اقتــراح . الكيميائيــة

ويف حال استحالة عرض مثل هذا العمل، حيق للعاملـة الكـف عـن              . عمال مساويا بدون خماطر   
 . يف املائة من أجرها٨٠العمل على أن تتقاضى 

 
 ؤوليات األسرية واملهنية التوفيق بني املس - ٥ 

 
  املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٤٥التوصية رقم 

ــالتوفيق بــني املــسؤوليات األســرية        ــسمح ب ــق إجــراءات ت ــة باختــاذ وتطبي توصــي اللجن
 .واملهنية وتشجيع االقتسام املتساوي للمهام املرتلية واألسرية بني املرأة والرجل

   
 إلعالم والتوعيةا ١-٥ 

ــرأة      - ٣١٢ ــع األدوار بــني امل ــة لتوزي ــة النمطي ــدابري إلعــادة النظــر يف الرؤي  اختــذت خمتلــف الت
وكـان  . والرجل وتشجيع التوفيق، على خمتلـف املـستويات، بـني املـسؤوليات األسـرية واملهنيـة               

والرجـال حتـت    حلمليت اإلعالم والتوعية اللتني نظمهما املكتب االحتادي للمـساواة بـني النـساء              
انظــر ( أمهيــة كــبرية يف هــذا الــصدد  “اإلنــصاف يف املــرتل” و“اإلنــصاف يف العمــل”عنــوان 
ــا بعــدها ١٥٣الفقــرة  ــرأة     )  أعــاله وم ــة بــني امل ــاة املهني ــه لتكــافؤ الفــرص يف احلي ــشجيعا من وت

ويـدعم  ).  أعـاله ٨٠انظـر الفقـرة   (والرجل، نص االحتاد على إعانات مالية يف قـانون املـساواة          
ملكتب يف هذا اإلطـار بعـض املـشاريع اإلبداعيـة الـيت تتمحـور حـول املمارسـة والـيت هلـا تـأثري                 ا

 .دائم وتشجع على التوفيق بني العمل واألسرة
 وقررت أمانة الدولة لالقتصاد واملكتب االحتادي للتأمينات االجتماعية إجـراء دراسـة             - ٣١٣

ــشرائية اإلضــافية الــيت حتــصل     ــدما تــسعى   لتحديــد حــصة القــدرة ال ــشية عن عليهــا األســرة املعي
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وتـشكل هـذه الدراسـة حماولـة أوىل جلمـع معلومـات             . للحصول على دخل إضـايف مـن عملـها        
األزواج أو األسر وحيـدة األب أو       (أكثر تفصيال حول مسألة معرفة إىل أي حد يسعى األهل           

خــل العمــل، أو وقــد بينــت نتــائج الدراســة أن زيــادة د . لزيــادة أنــشطتهم املــدرة للــدخل) األم
التعديل يف قسمة األنشطة املدرة للـدخل بـني الـزوجني، قـد تكـون لـه انعكاسـات ماليـة بالغـة                       

وميكـن أيـضا، تبعـا    . التباين، تبعا ملكان سـكن األزواج املعنـيني أو األسـر وحيـدة األب أو األم       
والـشركاء  ألمناط احلاالت، مالحظة اختالفات كبرية بني خمتلف فئات الدخل أو بني األزواج             

 .يف املعيشة
جــراء مناقــشات يف األوســاط االقتــصادية حــول الفوائــد الــيت قــد يعــود علــى    إ وبغيــة - ٣١٤

املشاريع نفسها من جراء اعتمـاد تـدابري يف صـاحل األسـر، انـضمت أمانـة الدولـة لالقتـصاد إىل                      
احل فوائـد سياسـة يف صـ      / أجـرت أول حتليـل لتكـاليف       “العمل واألسـرة  ”مبادرة خاصة بعنوان    

وبينــت هــذه الدراســة الــيت قــام هبــا مكتــب الدراســات  . األســر تعتمــدها املــشاريع يف سويــسرا
Prognos       ويثبـت منـوذج حـسايب قـائم علـى افتراضـات       .  يف بال أن هذه السياسة سياسة مرحبـة

 يف املائة نتيجة جمموعة من التدابري الـيت اختـذت لـصاحل             ٨واقعية، أن ناتج االستثمارات قد بلغ       
وجتدر باإلشارة أن هذه الدراسة تشكل تقديرا حذرا وأهنـا مل تأخـذ يف االعتبـار اآلثـار      . األسر

. صراحة من قبـل املـسؤولني عـن املـوظفني         هبا  اإلجيابية األخرى هلذه التدابري، حىت وإن اعترف        
وفــضال عــن ذلــك أعطــت الدراســة أمثلــة علــى تــدابري لــصاحل األســر وقــدمت مؤشــرات حــول 

 . منهاتكاليف وفوائد كل
 وحرصا منها على مواصلة جهود التوعية اليت تقوم هبا مـن أجـل تـوفري ظـروف عمـل          - ٣١٥

يف صاحل األسرة تعرض أمانـة الدولـة لالقتـصاد علـى موظفيهـا، بـني أمـور أخـرى، اعتبـارا مـن            
، جمموعـة مـن اإلجـراءات اهلادفـة لتحقيـق توفيـق أفـضل بـني العمـل                   ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 
ــرة ــ: واألس ــصح         من ــايل ون ــم م ــوفري دع ــد، وكــذلك ت ــن بع ــل ع ــة، عم ــل مرن ــات عم اذج أوق

، نـشرت األمانـة دليـل    ٢٠٠٧فربايـر  /ويف شـباط . يتعلـق حبـضانة األطفـال خـارج األسـرة       فيما
ــصغرية واملتوســطة   وهتــدف أداة العمــل هــذه املــستوحاة مــن   . “العمــل واألســرة ”املــشاريع ال

طة علــى اعتمــاد موقــف مؤيــد لألســرة يف العمــل املمارسـة مــساعدة املــشاريع الــصغرية واملتوســ 
ومبــساعدة احتــاد الفنــون واملهــن السويــسري واحتــاد أصــحاب العمــل السويــسري مت     . اليــومي

 .ترويج هذا الدليل وتوزيعه عرب قنوات األقسام احمللية
 

 حضانة األطفال خارج األسرة ٢-٥ 
 بصياغة برنـامج حتفيـزي ملـدة        ٢٠٠٣ قام املكتب االحتادي للتأمينات االجتماعية عام        - ٣١٦

دور حـضانة،   (مثاين سنوات يهدف إىل تشجيع إنشاء مراكز استقبال لألطفال خـارج األسـرة              
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ودخـل القـانون االحتـادي الـصادر يف         ). وحدائق أطفال خارج املدرسة، وشبكات أسـر هناريـة        
سـرة حيـز    حول اإلعانات املالية السـتقبال األطفـال خـارج األ         ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٤

، يقــدم ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول١واعتبــارا مــن . )١٥٦(٢٠٠٣فربايــر / شــباط١النفــاذ يف 
االحتــاد أيــضا مــساعدات ماليــة، يف نطــاق هــذا الربنــامج، إىل املــشاريع الرائــدة يف الكانتونــات  

ومــنح . والكوميونــات، الــيت تُُعطــى األفــراد تــصاريح حــضانة أطفــال يف مرافــق اســتقبال هناريــة
 مليــون فرنــك سويــسري للــسنوات األربــع  ٢٠٠ملــان هــذا املــشروع ائتمــان تــشغيل مببلــغ   الرب

 .٢٠١١ - ٢٠٠٧ مليون فرنك سويسري للفترة الثانية ١٢٠كما ُرصد مبلغ . األوىل
 كـانون   ٣١ وقد مسحت طلبات املساعدة املالية اليت قُبلت يف إطار هذا الربنامج لغاية              - ٣١٧
 . مكان استقبال١٣ ٠٠٠ما يزيد عن  بإنشاء ٢٠٠٧يناير /الثاين
املــوظفني األكفــاء الــذي تعــاين منــه مرافــق اســتقبال األطفــال،   نقــص  وبغيــة مواجهــة - ٣١٨

يف حتــسني التــدريب ) مكتــب التــدريب املهــين والتكنولوجيــا االحتــادي (ســاهم االحتــاد مــؤخرا 
 . األطفالةاملهين عن طريق إنشاء شهادة كفاءة مهنية احتادية جديدة يف جمال مرافق

 وباإلضـــافة إىل التمويـــل الـــذي قدمـــه برنـــامج التحفيـــز االحتـــادي، قـــام العديـــد مـــن - ٣١٩
الكانتونات والكوميونات باختاذ مبادرات لتحـسني العـرض يف جمـال اسـتقبال األطفـال خـارج                 

ويتزايد اليـوم عـدد الكانتونـات الـيت تـدعم بنـشاط إنـشاء وتـشغيل احلـضانات التابعـة                     . األسرة
 - الريـف، وبـال      -نذكر على سبيل املثال كانتونات أرغوفيـا، وبـال          (يونات أو األفراد    للكوم

 ).املدينة، وسان غال، وغريسون، وبرين، وجنيف، واوري، وشويز، وغالريس
 ويف العديد من الكوميونات تساعد املدارس لوقت كامل وكانتينـات الغـداء والـدوام                - ٣٢٠

 ٢٦ مـن أصــل  ٢٤ويف . بـني مـسؤولياهتم األســرية واملهنيـة   املـستمر األهـل اليـوم علــى التوفيـق     
 وبأشـكال خمتلفـة، وعمومـا لـيس يف كـل      -كانتونا، جرى اعتماد الدوام املـستمر يف املـدارس         

ومـع  .  ملساعدة األهل الذين يبحثون عن التوفيق بني النشاط املهـين واحليـاة األسـرية   -املدارس  
ميـذ يف الكانتونـات املعنيـة إمكانيـة االسـتفادة مـن             ذلك، ال تتوفر لـدى مجيـع التلميـذات والتال         

وهــذا هــو الــسبب الــذي دعــا بعــض أعــضاء الربملــان  . هــذه األنظمــة اجلديــدة بــصورة منتظمــة
االحتــادي إلطــالق مخــس مبــادرات برملانيــة حتــت عنــاوين متــشاهبة عمليــا، هتــدف إىل تــضمني   

الد يف املـدارس أو الـذين       الدستور نصوصا ترغم الكانتونات علـى أن تـضع حتـت تـصرف األو             
ويف نطـاق اجلهـود املـشتركة بـني         . هم يف سن مـا قبـل املدرسـة، مرافـق هناريـة موافقـة للطلـب                

، قامـت الكانتونـات بوضـع اتفـاق فيمـا بينـها             )HarmoS(الكانتونات ملواءمـة التعلـيم اإللزامـي        

__________ 
 ..٨٦١اجملموعة اإلحصائية  )١٥٦(
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 التالميـذ   تتعهد مبوجبه بشكل خاص، باعتمـاد سـاعات عمـل متـصلة، وتنظـيم تـويل مـسؤولية                 
 .خارج أوقات الدراسة، وخفض سن الدراسة

 
 إجازة األمومة املدفوعة اجلديدة  ٣-٥ 

 
  املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٤٧التوصية رقم 

 لتأمني اإلصدار السريع للتشريع املطـروح علـى         ]سويسرا[ تدعو اللجنة الدولة الطرف    
ألمومة املدفوعـة، الـيت اعتمـدها جملـس االحتـاد واجمللـس الـوطين يف            بساط البحث حول إجازة ا    

 .، واإلبالغ عن تطبيقه يف التقرير الدوري املقبل٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول
   

ــة يف      - ٣٢١ ــرة طويل ــأجر ناقــصة لفت ــشاطا ب ــوايت ميارســن ن ــساء الل ــة األمومــة للن  ظلــت محاي
فالنساء اللـوايت مل ينـشطن      . اواة يف املعاملة  سويسرا، األمر الذي كان يؤدي دائما إىل عدم مس        

مهنيا إال منـذ بـضع سـنوات، أو اللـوايت كـن يغـرين عملـهن بـصورة متكـررة، مل تكـن لـديهن                  
ولكــن بعــد ثــالث حمــاوالت غــري مثمــرة، تغلبــت اإلعانــة اجلديــدة املمنوحــة  . ضــمانات كافيــة

ســبتمرب / أيلــول٢٦شعيب يف لألمومــة علــى الــصعوبة األخــرية، إذ جــرى قبوهلــا يف االقتــراع الــ  
 .٢٠٠٥يوليه / متوز١؛ وأصبحت نافذة يف ٢٠٠٤
 وال تشكل إعانة األمومة نظاما اجتماعيا جديدا فقد أُدجمـت يف نظـام اإلعانـات ذات               - ٣٢٢

فـصندوق اإلعانـات يف حـاالت فقـدان الـدخل، الـذي       . الصلة بفقدان الدخل الذي كان قائما   
خــسائر الــدخل نتيجــة خدمــة عــسكرية، أو خدمــة  كــان خمصــصا حــىت ذلــك احلــني لتعــويض  

ــدخل بــسبب األمومــة      ــة، ســيغطي يف املــستقبل أيــضا فقــدان ال ــة مدني ــة، أو خدمــة محاي . مدني
ــسب         ــق ن ــن األجــراء وأصــحاب العمــل، وف ــصندوق باشــتراكات م ــذا ال ــة ه ــستمر تغذي وست

ويف أثنــاء . األجــور، وكــذلك اشــتراكات مــن عمــال مــستقلني وأشــخاص دون نــشاط مــربح  
السنتني أو الثالث سنوات األوىل مـن العمـل بإعانـة األمومـة، سـُتغطى تكاليفهـا مـن احتيـاطي                   
نظام اإلعانات تعويضا عن فقدان الـدخل؛ ومـن املفتـرض بعـد ذلـك رفـع مـستوى املـسامهات             

 .الوارد ذكرها أعاله
يف ، حيــق جلميــع النـساء اللــوايت ميارســن  ٢٠٠٥ واعتبـارا مــن النـصف الثــاين مــن عـام    - ٣٢٣

 أسـبوعا  ١٤ يف املائة من آخر أجر لفتـرة الــ   ٨٠سويسرا نشاطا مرحبا، تقاضي إعانة تصل إىل      
ينطبــق هــذا ( فرنكـا سويــسريا يف اليـوم   ١٧٢الــيت تلـي والدة طفــل، وحبـد أقــصى   )  يومـا ٩٨(

وحتـصل علـى اإلعانـة      ).  فرنكـا سويـسريا    ٦ ٤٥٠املستوى على متوسط أجر شـهري مقـداره         
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لنساء اللوايت يعملن يف مشاريع أزواجهن، طاملا أهنن يتقاضني أجـرا خاضـعا             أيضا املزارعات وا  
 .لتأمني الشيخوخة والباقني على قيد احلياة

إعانـات  (وميكن أيضا الـنص علـى شـروط أفـضل     .  وميثل النظام االحتادي منوذجا أدىن     - ٣٢٤
مبوجــب مبوجـب عقــد عمــل فــردي، واتفـاق عمــل مجــاعي، أو   ) أعلـى، وفتــرة اســتفادة أطــول 

ــات       ــة يف الكانتون ــأمني األموم ــل ت ــام، مث ــانون الع ــن الق ــع أن بوســع  . أحكــام أخــرى م والواق
الكانتونــات الــنص علــى مــنح إعانــة أمومــة أعلــى، أو لفتــرة أطــول والــنص علــى إعانــة تــبين،     

وهذه هي احلال يف كانتون جنيف الـذي        . واقتطاع حصص خاصة لتمويل هذه االستحقاقات     
أبريـل  /ويف نيـسان . ٢٠٠١يوليـه  / على مستوى الكانتون اعتبارا من متـوز توجد به إعانة أمومة 

ــأمني يف حــاليت األمومــة      ٢٠٠٥ ــدا للكــانتون نــص علــى ت ــا جدي ، اعتمــد برملــان جنيــف قانون
وقد أكمل هذا القانون النظام االحتـادي وأبقـى   . ٢٠٠٥يوليه / متوز ١والتبين، أصبح ساريا يف     

ومــن حيــث القيمــة )  أســبوعا١٦(اء مــن حيــث املــدة جلنيــف نظــام إعانــات أمومــة أكثــر ســخ
 فرنكـا سويـسريا     ٢٣٧ فرنكا سويسريا يف اليوم وإعانـة قـصوى قيمتـها            ٥٤إعانة دنيا قيمتها    (

وفـضال عـن ذلـك، جـرى        . مع خـصم إعانـة األمومـة الـيت يقـدمها النظـام االحتـادي              ). يف اليوم 
ق لـألم أو لـألب املتـبين احلـصول علـى      حي: اإلبقاء على اإلعانة يف حال التبين يف كانتون جنيف  

.  أسـبوعا اعتبـارا مـن تـاريخ احتـضان الطفـل            ١٦إعانة تـبين تعـادل إعانـة األمومـة علـى مـدى              
ا مـدرا   وينص دستور كانتون فريبورغ اجلديـد أيـضا علـى حـصول املـرأة الـيت ال متـارس نـشاط                    

 .لدخل على إعانةل
وأبقـت  . ا غالبا ما تكون أكثر سـخاء       واحتفظت اإلدارات العامة باملكاسب حيث أهن      - ٣٢٥

 املدينة، وسان غال، فضال عـن مدينـة بـرين بوجـه خـاص، علـى إجـازة           -كانتونات فو، وبال    
ويف سان غال مشل هـذا النظـام املوظفـات          .  يف املائة  ١٠٠ أسبوعا مدفوعة األجر بنسبة      ١٦ الـ

ــة أســابيعاللــوايت يتــركن عملــهن بعــد والدة طفلــهن واللــوايت مل يكــن هلــن احلــق      . إال يف مثاني
ـــ      أســبوعا املدفوعــة األجــر بنــسبة  ١٦وبالنــسبة ملــوظفي االحتــاد، جــرى اإلبقــاء علــى نظــام ال

املوظفــات الــاليت عملــن ألقــل مــن ســتة أشــهر قبــل تــاريخ   يف املائــة ومت توســيعه ليــشمل ١٠٠
ــدة شــهرين      الوضــع؛ ومل ــة مل ــن احلــق يف املاضــي إال يف إعان ــضا  . يكــن هل أخــذ وباإلمكــان أي

ــابقا      ــابيع سـ ــة أسـ ــل أربعـ ــوالدة، مقابـ ــل الـ ــط قبـ ــبوعني فقـ ــا يف  . أسـ ــانتون ثريغوفيـ ــرر كـ وقـ
 يف  ١٠٠ أسـبوعا مدفوعـة األجـر بنـسبة          ١٦يونيه اإلبقاء على النظام اخلـاص بـه، أي          /حزيران

 فرنكا سويسريا كحد أقصى يف اليوم، على غـرار          ١٧٢املائة، ولكن مع حتديد التعويض مببلغ       
 .دياملعيار االحتا
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 ويف القطاع اخلاص، مت اإلبقاء بصفة عامـة علـى االسـتحقاقات اإلضـافية الـيت مينحهـا          - ٣٢٦
أصحاب العمـل وتـنص بعـض املـشاريع وبعـض الكانتونـات علـى إجـازة أبـوة، لفتـرة حمـدودة                       

 .وغالبا ما تكون غري مدفوعة األجر
 

 النظام الضرييب اخلاص باألزواج واألسر  ٤-٥ 
، عهد جملـس االحتـاد إىل   ٢٠٠٤ب اإلجراءات الضريبية املقترحة عام    بعد رفض الشع   - ٣٢٧

ــديهم       ــزوجني بعقــد ول ــسبة للمت ــة بالن ــة مؤقت ــراح إجــراءات فوري ــة اقت ــضرائب االحتادي إدارة ال
دخلني منفـصلني، علـى شـكل اقتطاعـات ضـريبية، وعلـى أن تنظـر اإلدارة يف مرحلـة ثانيـة يف                       

، رفع جملـس االحتـاد إىل   ٢٠٠٦مايو /ويف شهر أيار  . رةإصالح جذري للضريبة االحتادية املباش    
باإلضافة إىل زيـادة معتدلـة يف االقتطـاع بالنـسبة لكـل زوجـني         : الربملان، ما أمساه حال مزدوجا    

ــني   ــديهما دخل ــاع (ل ــصى      ٥٠اقتط ــد أق ــانوي وحب ــدخل الث ــن ال ــة م ــك ١٢ ٥٠٠ يف املائ  فرن
رنـك سويـسري بالنـسبة جلميـع         ف ٢ ٥٠٠، ونـص احلـل علـى اقتطـاع جديـد مببلـغ              )سويسري

 دون ٢٠٠٦وقد اعتمـد الربملـان مـشروع جملـس االحتـاد يف دورة خريـف                . األزواج املتزوجني 
وحيث أن االسـتفتاء الـشعيب مل يكـن مطلوبـا، فقـد قـرر جملـس االحتـاد            . إدخال تعديالت عليه  

 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١تنفيذ األحكام القانونية للمشروع اعتبارا من 
 ويــتعني يف وقــت الحــق وبعــد اعتمــاد اإلجــراءات الطارئــة، إعــداد إصــالح جــذري     - ٣٢٨

 ). وما بعدها أدناه٩٠انظر الفقرة . (للنظام الضرييب املفروض على األزواج واألسر
ــر       - ٣٢٩ ــألزواج واألس ــة ل ــضرائب الكانتوني ــوائح ال ــني ل ــبرية ب ــات ك ــد .  توجــد اختالف وق

اقتطاعــات مــن (ن األزواج الــذين لــديهم دخلــني ُوضــعت صــكوك خمتلفــة لتخفيــف العــبء عــ
). األجــر الثــاين، وفــصل الــدخلني، واعتمــاد تعريفــات خاصــة لــألزواج الــذين لــديهم أطفــال    

وخالفــا للــضريبة االحتاديــة املباشــرة، تــنص اآلن غالبيــة اللــوائح الــضريبية يف الكانتونــات علــى   
 . طفال خارج األسرةخصم مرتفع إىل حد ما من الضرائب مقابل نفقات حضانة األ

 
 إجراءات االحتاد والكانتونات بصفتهم أصحاب عمل  - ٦ 
 تكافؤ الفرص  ١-٦ 

.  حيرص االحتاد كثريا، بصفته صاحب عمل، على تأمني تكـافؤ الفـرص بـني اجلنـسني                - ٣٣٠
مـارس  / آذار ١خلـت حيـز النفـاذ يف        دوقد وضع تعليمات جديدة بغرض حتقيق تكافؤ الفرص         

ه خاص على قيام اإلدارات بتحديد الـشروط الالزمـة الـيت تـسمح بزيـادة                وتنص بوج . ٢٠٠٣
النسبة املئوية للجنس ناقص التمثيل، إىل أن يتم بلوغ املساواة يف مجيع جمـاالت النـشاط وعلـى                  

ــدأ (مجيـــع املـــستويات  ــا   ). ١٥املبـ ــة، وفقـ وفـــضال عـــن ذلـــك ُيفتـــرض يف الوحـــدات اإلداريـ
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 مـن املـوظفني واملـوارد املاليـة لتحقيـق إجـراءات مناسـبة علـى              ، توفري املوارد الالزمة   ١٤ للمبدأ
وتــنظم هــذه التعليمــات صــالحيات اإلدارات، وتؤكــد املــسؤوليات واملهــام  . مجيــع املــستويات

ذات الصلة بتكافؤ الفرص، الواقعة على عاتق املـسؤولني اإلداريـني وعلـى منـدوبات ومنـدويب                  
كـل إىل املكتـب االحتـادي للمـوظفني مهمـة تقـدمي        تكافؤ الفـرص داخـل اإلدارة االحتاديـة، وتو        

 ســنوات قائمــة بــاإلجراءات ٤وقــد طلبــت إىل اإلدارات أن تــضع كــل . النــصح يف هــذا اجملــال
ــة    وتتــضمن . املناســبة الحتياجاهتــا اخلاصــة، وحتــدد يف إطارهــا بعــض اإلجــراءات ذات األولوي

وتــنص . ني وتقيــيم املــوظفنيالتعليمــات فــضال عــن ذلــك أحكامــا تتعلــق باختيــار وانتقــاء وتعــي 
بوجه خاص على أنه يف حال التساوي يف الكفاءة، على األجهـزة املعنيـة بـالتعيني أن تأخـذ يف                    
االعتبار بالدرجة األوىل املرشحني من اجلنس الناقص التمثيـل، إىل أن يـتم بلـوغ املـساواة علـى       

ــشكل خــاص        ــصوص ب ــذه الن ــق ه ــة، وأن تطب ــة املعني ــستوى الوحــدة التنظيمي ــاكن  م ــى أم  عل
وأخريا، تـنص التعليمـات علـى إجـراء مراقبـة منتظمـة مـن قبـل            . التدريب وعلى وظائف املالك   

املكتب االحتادي للموظفني، املسؤول عن تقـدمي تقريـر سـنوي إىل جملـس االحتـاد حـول تطـور                    
تكـــافؤ الفـــرص مـــن الناحيـــة الكميـــة، وعلـــى أن يـــوجز لـــه التقـــارير الـــيت تقـــدمها اإلدارات   

 .اتسنو ٤ كل
 يف املائـة  ٢٩,٥ أن النساء يـشكلن  )١٥٧( وتبني إحصاءات املوظفني يف اإلدارة االحتادية  - ٣٣١

ولدى مقارنة هذه البيانات علـى مـدى سـنوات عديـدة، لوحظـت زيـادة           . من جمموع العاملني  
وختتلـف  .  نقطـة  ١٢,٥، ارتفعـت نـسبة النـساء        ١٩٩١اعتبارا مـن عـام      : مضطردة هلذه النسبة  

يف فئـات األجـور   : ا ما أخذت يف االعتبار نسبة النساء يف خمتلف فئـات األجـور  هذه اللوحة إذ  
، )٢٠٠١ يف املائـة عـام       ٦,٨ (٢٠٠٧ يف املائة من النساء عام       ١٠,٧األكثر ارتفاعا جند نسبة     

األمـر الـذي ميثـل    ( يف املائـة مـن العـاملني    ٢١,٤ويف فئات األجور املرتفعة تشكل النساء نسبة       
وأفـضل مكـان    . ويف الفئـات املتوسـطة حـوايل الربـع        ) ٢٠٠٠ نقـاط منـذ عـام        ٨زيادة تقدر بـ    

 يف املائــة مــن ٢٣,٦وتعمــل نــسبة ).  يف املائــة٣٩,٤(لتمثيــل املــرأة هــو فئــات األجــور الــدنيا  
العاملني يف االحتاد جلزء من الوقت؛ ويقصد بذلك علـى األخـص النـساء واألشـخاص املنـتمني                  

 .إىل درجات األجور الدنيا
غالبا ما حيـصل الرجـال أكثـر        :  وتظهر نتائج تقييم املوظفني بعض التباين بني اجلنسني        - ٣٣٢

: الرجـال ( بـني اجلنـسني   )١٥٨(وال يتناسب توزيع املنح والعالوات  +. من النساء على تقييم ألف    

__________ 
 .٢٠٠٧يناير /تعود هذه البيانات إىل كانون الثاين (“٢٠٠٧أرقام أساسية تتعلق بإدارة املوظفني ” )١٥٧(
تعــود هــذه  (“وثــائق إضــافية تتعلــق بــاملوظفني : ٢٠٠٦ولــة لعــام حــساب الد”مكتــب املــوظفني االحتــادي   )١٥٨(

 ).٢٠٠٦البيانات إىل عام 
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: الرجـال (حـسب نـسبهم يف جممـوع املـوظفني االحتـاديني            )  يف املائـة   ١٩:  يف املائة؛ النساء   ٨١
ويتوقف دفـع املـنح والعـالوات يف اإلدارة االحتاديـة           ).  يف املائة  ٢٩,٥: املائة؛ النساء  يف   ٧٠,٥

. احلـد األقـصى لألجـر     /بشكل خاص على فئة األجـر، ومعـدل اإلشـغال، ومعيـار تزايـد األجـر               
ومبا أن النساء يـصنفن غالبـا يف فئـات األجـور املتدنيـة، وأكثـر عملـهن هـو جلـزء مـن الوقـت،                          

. ة تزايد األجـر، فـإن مـن الـصعب علـيهن احلـصول علـى املـنح والعـالوات                   ويتواجدن يف مرحل  
فإهنـا تكـون    ) حتتـسب علـى أسـاس الوقـت الكامـل         (أنه عند تقاضي النساء منحة أو عالوة         إال

 .أعلى قليال بصفة عامة من منحة زمالئهن الذكور
د حـوايل  ، يؤكـ )١٥٩( ووفقا آلخر تقرير تقييم صـادر عـن املكتـب االحتـادي للمـوظفني         - ٣٣٣
ــضع صــراحة       ٦٠ ــهم مل ي ــذين جــرى اســتجواهبم أن مكتب ــوظفني ال ــة مــن مــسؤويل امل  يف املائ

وأن املبـدأ   . كهدف له زيادة نسبة النساء ضمن املالكات علـى مـدى األربـع سـنوات األخـرية                
الذي ينص علـى إعطـاء األفـضلية ملرشـحي نـوع اجلـنس النـاقص التمثيـل، الـوارد يف تعليمـات                    

 يف املائـة مـن اإلدارات       ٥٧وحـددت نـسبة     .  يطبق كامال إال يف ربـع املكاتـب        جملس االحتاد ال  
ومع ذلـك، اعتمـدت     . حتقيق تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء كمهمة تقاطعية هامة ملكاتبها         

 يف املائــة مــن املكاتــب قائمــة بــاإلجراءات يف هــذا اجملــال، وقــام نــصف املكاتــب يف   ٣٤نــسبة 
نويــة ملموســة بالنــسبة إىل تــشجيع تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة  أحــسن حــال بتحديــد أهــداف ثا

وتتوفر لدى نصف منـدوبات ومنـدويب املـساواة فقـط املـوارد الالزمـة، للـصالحيات                 . والرجل
ومن النادر أن ُيدرج اإلسهام الشخصي يف تشجيع تكـافؤ الفـرص            . املالية أو التفويض الواقعي   

التـايل أن يؤخـذ ذلـك يف االعتبـار يف تقيـيم هـذه       يف اتفاقيات أهداف املالكـات، ومـن النـادر ب       
 . يف املائة من املكاتب٨٦يتم ذلك إطالقا، أو فيما ندر، يف  ال: املالكات
 وقد طـوَّر املكتـب االحتـادي للمـوظفني يف الـسنوات األخـرية بنـاء علـى تفـويض مـن                       - ٣٣٤

نتاجات حـول أعـداد     جملس االحتاد، نظاما للتقارير الدورية، لكي يتمكن من استخالص االسـت          
أدلــة وقــوائم (كمــا وضــع أيــضا أدوات . مــوظفي اإلدارة االحتاديــة وفقــا للجــنس وفئــة األجــر 

. لتحقيــق تكــافؤ الفــرص يف خمتلــف ميــادين تنظــيم العمــل، داخــل اإلدارات واملكاتــب ) مراقبــة
ق  أهدافا كمية، خاصة فيما يتعلـ      ٢٠١١-٢٠٠٨وقرر جملس االحتاد أن حيدد للفترة التشريعية        

 يف املائــة حــىت هنايــة ٣٠ومــن املفتــرض أن تــزداد نــسبة النــساء . بتطــور األجــور ونــسبة النــساء
ــا ٢٠١١ ــات األجــور العلي ــسبة    . )١٦٠( يف فئ ــات األخــرى إىل ن ــع الفئ ــصل يف مجي وينبغــي أن ت
 .يف املائة ٣٣

__________ 
، تقريـر التقيـيم، بـرين،       “تكافؤ الفرص بني املـرأة والرجـال يف اإلدارة االحتاديـة          ”مكتب املوظفني االحتادي،     )١٥٩(

٢٠٠٤. 
، وهـو مـا يتفـق مـع قيمـة           )يف املائـة   ٩,٢: ٣٨ إىل   ٣٠نسبة النـساء يف الفئـات        (٢٠٠٥بالنسبة للوضع عام     )١٦٠(

 . يف املائة١٢مستهدفة مقدارها 
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 وأشارت كانتونات عديدة إىل إجراءات خاصة لتشجيع تكافؤ الفـرص وزيـادة نـسبة          - ٣٣٥
ــسا ــة  الن ــال    (ء يف اإلدارة واللجــان اإلداري ــرين، لوســرين، ب ــسون، ب ــاتيل،  -غري ــة، نوش  املدين

 املدينـة، وبـرين،   -بـال  (وحددت بعض الكانتونـات  ). أرغوفيا، فو، سوليور، جورا، وزيورخ 
ــة  ) وزيــورخ، وجــورا وفــضال عــن ذلــك تــنص تــشريعات   . أهــدافا هلــا وأنــشأت آليــات مراقب

 املدينــة، أرغوفيــا، فــو،   -مــثال، لوســرين، جــورا، بــال   (ات املــوظفني يف عــدد مــن الكانتونــ   
علــى إجــراءات هتــدف إىل حتــسني ظــروف العمــل حبيــث تــصبح قابلــة    ) نوشــاتيل، وفريبــورغ

ومنـذ  ). دوام مرن، عمل جلزء مـن الوقـت، وعمـل عـن بعـد           (للتوفيق بسهولة أكرب مع األسرة      
ايــد للعمــل علــى صــعيد بــضع ســنوات، تعمــل بعــض الكانتونــات أيــضا علــى ضــمان تقيــيم حم 

 .اجلنسني وإزالة الفروق يف األجور
 

 مكافحة التفاوت يف األجور داخل اإلدارة االحتادية ٢-٦ 
 مت أيضا إدخال نظام أجور جديد إىل جانب النـصوص القانونيـة اجلديـدة ذات الـصلة            - ٣٣٦

وظفني، تتوقـف   من قانون االحتاد اخلاص بـامل      ١٥ من املادة    ١ومبوجب الفقرة   . مبوظفي االحتاد 
وحيــدد األمــر االحتــادي  . أجــور موظفــات ومــوظفي االحتــاد علــى الوظيفــة، واخلــربة، واألداء   

املعايري احلامسة لتقييم الوظيفة هي التـدريب املطلـوب،         : للموظفني هذا املبدأ على الشكل التايل     
جيـري تقيـيم    و. ونطاق املهام وكذلك مستوى املتطلبات واملسؤوليات واملخـاطر املترتبـة عليهـا           

ويف ضــوء نظــام التقيــيم املعمــول بــه حاليــا يف اإلدارة   . كــل وظيفــة علــى أســاس هــذه املعــايري  
ــصلة إىل          ــة ال متــت ب ــايري ذاتي ــى أســاس مع ــة أجــر عل ــيني شــخص يف فئ ــصعب تع ــة، ي االحتادي

وإذا مــا طُبــق هــذا النظــام تطبيقــا ســليما، فإنــه حيــول دون تقيــيم  . الوظيفــة، مثــل نــوع اجلــنس
ت، أو الوظائف اليت تشغلها النساء بشكل أساسي، تقييما اعتباطيا دون مـستواها عنـد               املوظفا

 .التعيني بإحدى فئات األجور
 وحتدَّد أجور بدء العمـل علـى أسـاس أحكـام عامـة، تبعـا للتـدريب املطلـوب واخلـربة                      - ٣٣٧

تبعـا  :  الشخـصي  ويتوقف تطور األجر فيما بعد علـى أوجـه التقيـيم          . املهنية وغري املهنية املتاحة   
ويــشهد .  يف املائــة٦ألداء الــشخص املعــين، وتتــراوح الزيــادة الــسنوية لألجــر مــا بــني صــفر و  

موظفو املالك باستمرار دورات تدريبيـة مـن شـأهنا مـساعدهتم يف إجـراء تقيـيم شخـصي بعيـدا              
 .عن التمييز

 
 الصفقات العامة ٣-٦ 

 تـــستطيع الـــسلطة املـــسؤولة عـــن  مبوجـــب القـــانون االحتـــادي للـــصفقات العامـــة، ال- ٣٣٨
املناقصات، عند إجراء مناقصة عامة، إرساءها إال على شركة تضمن احتـرام مبـدأ املـساواة يف                 
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ويــنص القــانون الــساري حاليــا علــى جمــازاة . املعاملــة بــني املــرأة والرجــل علــى صــعيد األجــور
مــن قبيــل االســتبعاد مــن جــزاء متفــق عليــه، (الــشركات الــيت ال حتتــرم التزاماهتــا يف هــذا اجملــال 

، ولكنـه مل ُيطبـق إطالقـا        ١٩٩٦وقد أصبح هذا احلكـم نافـذا عـام          ). املناقصة أو إلغاء املناقصة   
يف البداية، لعدم وجود اآلليات واإلجراءات الالزمة للتثبت من احتـرام املـساواة يف األجـور يف           

 بــني النــساء والرجــال وبنــاء علــى مبــادرة مــن املكتــب االحتــادي للمــساواة . الــشركات املعنيــة
واللجنــة االحتاديــة للمــشتريات، متّ تطــوير أداة مراقبــة تــسمح بالتأكــد مــن احتــرام املــساواة يف   

، يف إطــار مــشروع ٢٠٠٣ و ٢٠٠١األجــور يف الــشركات، جــرى اختبارهــا مــا بــني عــامي   
ولوحظ تفاوت كبري يف األجور علـى أسـاس نـوع اجلـنس يف شـركتني مـن أصـل مخـس               : رائد

. إال أن اسـتخدام أداة املراقبـة يتطلـب معرفـة دقيقـة باإلحـصاءات              . خضعت للفحص شركات  
ــساء والرجــال بوضــع خــرباء حتــت تــصرف        وهلــذا يقــوم املكتــب االحتــادي للمــساواة بــني الن

وفـضال عـن ذلـك فقـد وضـع املكتـب            . الشركات املعنية، ملساعدهتا على ممارسة رقابـة داخليـة        
تسمح للشركات بـأن تـضع    “ Logib”اخلية، أُطلق عليها اسم     االحتادي للمساواة أداة رقابة د    

بنفــسها تقييمــا ســريعا للمــساواة يف األجــور، دون حاجــة إىل معــارف إحــصائية خاصــة ودون 
ــق شــبكة اإلنترنــت   “ Logib”وباإلمكــان اســتعمال أداة  . احلاجــة إىل خــرباء  ــا عــن طري . جمان

 الـشركات، الـيت يـسعى لتعزيزهـا مـن           ويتوقع املكتب االحتادي للمساواة جناح نظـام مـسؤولية        
 .خالل اإلعالم والتوعية

 وينص القرار املعين باملناقصات العامة على أن يكون املكتب االحتـادي للمـساواة بـني                - ٣٣٩
إال أن األحكام القانونيـة     . النساء والرجال مسؤوال عن مراقبة احترام شرط املساواة يف املعاملة         

وسـيجري حتديـد عمليـة      .  إىل الوضـوح بالنـسبة إىل بعـض النقـاط          املرعية حاليا ما زالت تفتقـر     
 .املراقبة مبزيد من الدقة يف إطار التعديل احلايل لقانون املناقصات العمومية االحتادي

ــة       - ٣٤٠ ــصات العام ــانون املناق ــه يف ق ــصوص علي ــساواة يف األجــور املن ــق شــرط امل  وال يتعل
دارة التنميــة والتعــاون تقــوم مــن جانبــها بتــضمني  إال أن إ. بــالعروض الــيت تــتم يف سويــسرا إال

شــرط املــساواة يف األجــور يف مجيــع عقــود املناقــصات الــيت تتنــاول، يف جمــال اختــصاصها،          
 .العروض املطروحة يف اخلارج

 
 مؤشر دعم األسرة  ٤-٦ 

ــساء والرجــال      - ٣٤١ ــدوبات املــساواة بــني الن  أجــرت دراســة أعــدها املــؤمتر السويــسري ملن
نظــام إجــازة األبــوة يف إدارات البلديــة، وإدارات الكانتونــات، واإلدارات االحتاديــة      مقارنــة ل

ومت حـساب هـذا املؤشـر تبعـا ملعـايري مثـل             . “مؤشر دعم األسرة  ”ووضعت على هذا األساس     
، واألحكـام   )اليت أصبحت إجبارية مع اإلعانة اجلديدة لألمومة      (إجازة األمومة املدفوعة األجر     
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يع التوافــق بــني النــشاط املــدر للــدخل وحــضانة األطفــال، واإلعانــات املاليــة    اهلادفــة إىل تــشج
وبـذلك أمكـن   . املقدمة هبذا اهلدف، والطابع غري التمييزي لإلجراءات املتخـذة يف هـذا اإلطـار       

، يليهـا   )٢٠مـن   ( نقطـة    ١٩حصلت جنيف علـى     : مالحظة وجود تباين كبري بني الكانتونات     
الداخليــة وغالريــس اللــتني -وانتــهاء بكــانتوين أبــرتل رودس كــانتون تيــّسن ومدينــة زيــورخ،  

وكـان متوسـط عـدد النقـاط الـيت حـصلت عليهـا الكانتونـات الالتينيـة                  .  نقـاط  ٤حصلتا علـى    
وعــالوة علــى ذلــك، كــان  . أعلــى بكــثري مــن تلــك الــيت حــصلت عليهــا الكانتونــات األملانيــة   

أعلى مـن   )  وبال ولوزان وونترهتاور   برين وزيورخ (متوسط مؤشرات املدن اليت تناوهلا البحث       
ــا   ــة هل ــات التابع ــدرة    عــدم وأخــريا، الحظــت الدراســة   . الكانتون ــني ق ــا ب ــربط منطقي إمكــان ال

ومـن مث فـإن األحكـام الداعمـة لألسـر      . الكانتونات املالية وبني مؤشر دعم األسـرة اخلـاص هبـا          
ا تتوقــف علــى الوجــود تتوقــف علــى القــرارات املتخــذة يف جمــال الــسياسة االجتماعيــة أكثــر ممــ

 .)١٦١(املادي للموارد املالية املطلوبة
 

 فئات األشخاص األكثر ضعفا - ٧ 
، ارتفــع جممــوع اهلجــرة اإلجيابيــة للــسكان األجانــب النـــشطني إىل       ٢٠٠٥ يف عــام  - ٣٤٢
 ومبوجــب االستقــصاء   )١٦٢(  يف املائــة منــهم ٣٨وشــكلت النــساء نــسبة   . ألــف شــخص  ٣٥

، يفــوق معــدل نــشاط النــساء مــن اجلنــسيات ٢٠٠٧ لعــام )١٦٣(السويــسري للــسكان النــشطني
 يف املائة، معدل نشاط النساء مـن اجلنـسية السويـسرية، الـذي              ٦٤,٨األجنبية، الذي يصل إىل     

ومـن  ).  يف املائـة   ٨١,٤يبلغ معدل نشاط الرجال من اجلنسيات األجنبية        ( يف املائة    ٥٨,٨يبلغ  
 ألفـا   ٥٤القطـاعني الـصحي واالجتمـاعي، و         ألفا يف    ٦٨ ألف امرأة أجنبية، تعمل      ٣٥٣أصل  

ونــذكر علــى ســبيل .  ألفــا يف قطــاع التجــارة والــصيانة والتــصليح ٥٣يف القطــاع الــصناعي و 
 ألفــا يف القطــاعني ٣١ ألــف رجــل مــن جنــسيات أجنبيــة، يعمــل   ٥٢٣املقارنــة أن مــن أصــل  

ــصحي واالجتمــاعي، و   ــصليح و    ٧٢ال ــصيانة والت ــا يف قطــاعي التجــارة وال ــا يف ١٢١ ألف  ألف
وإذا مــا أُخــذت األعمــال الــيت متارســها النــساء مــن جنــسيات أجنبيــة، يف    . القطــاع الــصناعي

 ألـف امـرأة، واألعمـال       ٨٦االعتبار لوحظ أن أكثرها أمهية هي اخلدمات والبيع، حيث تعمل           
 ألــف امــرأة وأعمــال اخلدمــة يف الفنــادق واملنــازل حيــث ٦٢التقنيــة ومــا شــاهبها حيــث تعمــل 

__________ 
)١٦١( Gesine Fuchs     مقارنـة بـني أنظمـة إجـازة األبـوة يف االحتـاد       -، اإلدارات العامة مـصدر عمالـة جذابـة لألهـل 

دراســة بنــاء علــى تفــويض مــن املــؤمتر السويــسري ملنــدوبات املــساواة بــني املــرأة     . والكانتونــات والبلــديات
 .٢٠٠٤يوليه /والرجل، بال، متوز

)١٦٢( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/02/blank/data/04.html. 
)١٦٣( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen_quellen/blank/ blank/enquete_ suisse_ 

sur/00.html. 
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 ارتفـع   ٢٠٠٦ويف عـام    .  ألـف امـرأة مهنـا أكادمييـة        ٤٩ومتـارس   .  ألف امرأة أجنبية   ٥٧تعمل  
متوسـط قيمـة الـدخل الـشهري     ( فرنكـا سويـسريا    ٤ ٣٧٤الدخل اإلمجايل للمرأة األجنبية إىل      

 ٥ ١٢٧، يف حــني بلــغ الــدخل اإلمجــايل للمــرأة السويــسرية ))١٦٤(يف القطــاعني اخلــاص والعــام
 ٦ ٤٧٤ فرنكـا سويـسريا و       ٥ ٣٩٧ل اإلمجـايل للرجـل األجـنيب        يبلـغ الـدخ   (فرنكا سويـسريا    

 ).فرنكا للرجل السويسري
يف الــسنوات األخــرية ُخصــصت إعانــات ماليــة احتاديــة نــص عليهــا قــانون املــساواة    و - ٣٤٣

تناولـت  (لتمويـل محـالت إعالميـة خمصـصة للمهـاجرات           )  ومـا بعـدها أعـاله      ٨٠انظر الفقرة   (
لغـات بلـداهنن األصـلية، حقـوق املهـاجرات بالنـسبة إىل احلمـل               هذه احلمالت اليت استخدمت     

، وعروض تعليم خمتلفـة هتـدف إىل تعزيـز قـدراهتن            )واألمومة ومضمون قوانني املساواة والعمل    
وعـالوة علـى ذلـك خيـصص االحتـاد اعتبـارا مـن عـام                . وتشجيعهن على دخول احليـاة النـشطة      

 .دماج املهاجرات واملهاجرين، إعانات مالية موجهة خصيصا حنو تشجيع إ٢٠٠١

 ٣٧٦ فيما يتعلق بإدماج النساء اللوايت يعانني من إعاقة يف عـامل العمـل، انظـر الفقـرة                   - ٣٤٤
 .١٢يف إطار املادة 

 
 الصحــة - ١٢املادة   

 االجتاهات احلالية - ١ 
ووافــق حــوايل . )١٦٥(٢٠٠٢أُجنــز االستقــصاء السويــسري الثالــث حــول الــصحة عــام  - ٣٤٥
 شــخص علــى اإلجابــة علــى جمموعــة مــن األســئلة املتعلقــة حبالتــهم الــصحية، ومنــط   ١٩ ٧٠٠

 يف  ٨٦وتبني مـن االستقـصاء أن       . حياهتم، واحتياجاهتم من اإلعانات اليت يقدمها نظام الصحة       
ــدة جــدا       ــدة أو بــصحة جي ــشعرون أهنــم بــصحة جي ــة مــن الــسكان ي ــساء  ٨٤(املائ ــة ن  يف املائ

لوقــت الــذي مل يظهــر فيــه تبــاين بــني اجلنــسني مــن الــشباب أو   ويف ا). يف املائــة رجــال ٨٨ و
 و  ٢٥، تـشعر النـساء بـني        ) سنة وما فوقهـا    ٧٥ سنة و    ٢٤ إىل   ١٥من  (املعمرين السويسريني   

 يف ١٦ويعـاين  .  سنة بأن صحتهن أقل جـودة مـن صـحة الرجـال يف الفئـة العمريـة نفـسها              ٧٤
مـن مـشكلة صـحية مزمنـة ذات         ) ائـة رجـال    يف امل  ١٤ يف املائة نـساء و       ١٨(املائة من السكان    

ــة     ــصورة يومي ــيقهم ب ــسية تع ــة جــسدية أو نف ــذه    . طبيع ــسري ه ــة لتف وطرحــت فرضــيات خمتلف
ــات بــني اجلنــسني  ــصحية    . التباين ــهم ال ــيم ووصــف حالت ــساء يف تقي . وخيتلــف الرجــال عــن الن

 فكلمــا ارتفــع مــستوى التــدريب بــني: ويالحــظ تفاعــل قــوي بــني التــدريب والــصحة النفــسية 
__________ 

)١٦٤( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/data/01/06_01.html. 
)١٦٥( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/01/key/01.html. 
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الرجــال، كلمــا ازدادت نــسبة األشــخاص الــذين يعتــربون أهنــم يف حالــة تــوازن نفــسي جيــدة؛  
ومـا برحـت   . بـني النـساء اللـوايت يتمـتعن مبـستوى عـالٍ مـن التـدريب           كـثريا   وتقل هذه النـسبة     

النساء يواجهن إشكالية التوفيق بني املسؤوليات املهنية واألسـرية، وقـد تكـون هـذه اإلشـكالية                 
ــر حــدة أ  ــة      أكث ــها يف الفئــات املهني ــا مــن الكفــاءة من يــضا يف املهــن الــيت تتطلــب مــستوى عالي

 .األخرى
ــصدارة      - ٣٤٦ ــان الـ ــسية مكـ ــشاكل النفـ ــل املـ ــافعني، حتتـ ــشباب واليـ ــاط الـ ويف .  ويف أوسـ

 ١٥ يف املائة من الـشباب بـني         ٦,٧، وصف   ٢٠٠٢االستقصاء السويسري حول الصحة لعام      
ومـن جممـوع الـسكان الـذين        . هنـا سـيئة أو سـيئة نوعـا مـا           سنة حالة صحتهم النفـسية بأ      ٢٤ و

 مــن النــساء، أهنــم ٥,٣ يف املائــة مــن الرجــال و ٤,٥ ســنة، ال يــشعر ١٥تزيــد أعمــارهم عــن 
 .بصحة نفسية جيدة جدا

 وتـبني أرقـام اسـتهالك املـواد املنـشطة نفـسيا أن نـسبة املـدخنات بـني الفتيـات اللــوايت           - ٣٤٧
 ٢٠٠٢ و   ١٩٩٢ سنة قد ارتفعت بشكل ملحوظ بني عـامي          ٢٤ و ١٥تتراوح أعمارهن بني    

، يف حني ارتفعت بنسبة أقل بني الرجال املدخنني من الفئة العمريـة             ) يف املائة  ٣٥ إىل   ٢٦من  (
 عـدد األشـخاص يف   ٢٠٠٢ و   ١٩٩٢واخنفض بني عـامي     ).  يف املائة  ٤٠ إىل   ٣٦من  (نفسها  

ــا،     ــذين يــستهلكون الكحــول يومي ــادة يف نــسبة عــدد  ووإن لمجيــع شــرائح العمــر ال حظــت زي
تظهـر هـذه الزيـادة بوضـوح     : األشخاص الذين يستهلكون الكحول مرة أو مرتني يف األسبوع      

ــد الرجــال   ــن (عن ــة٣٣ إىل ٢٩م ــساء   ) يف املائ ــد الن ــل عن ــن (، وتق ).  يف املائــة٢٧ إىل ٢٦م
. حـد سـواء  وباملقابل، تزايدت نسبة املمسكني عن تناول الكحـول بـني الرجـال والنـساء علـى          

 يف نــسبة ٢٠٠٢ و ١٩٩٢كمــا لــوحظ عنــد إجــراء االستقــصاء ارتفــاع كــبري بــني عــامي         
 سـنة، حيـث زادت      ٣٩ و   ١٥شيش لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني        احلاستهالك  

كمـا ارتفـع    .  يف املائة بني النـساء     ٤,٥ إىل   ٢,٦ يف املائة بني الرجال ومن       ١٠,٥ إىل   ٦,٢من  
 ظـاهرة معروفـة     )١٦٦(وتأكـدت يف سويـسرا    . “احلـشيش ”رية اسـتهالك    أيضا متوسط معدل وتـ    

ويف عـام  . أن النـساء يـستهلكن كميـات أدويـة أكـرب بكـثري مـن الرجـال                : على املستوى العاملي  
 يف املائة من السكان السويسريني علـى األقـل مـسكِّنا، أو منومـا أو     ١٢، تناولت نسبة    ٢٠٠٢

وتـصل هـذه النـسبة    ).  يف املائـة رجـال  ٩ئـة نـساء و     يف املا  ١٥(مهدئا عدة مرات يف األسبوع      
 ســنة أو ٧٥ يف املائــة عنــد الرجــال الــذين تبلــغ أعمــارهم  ١٩ يف املائــة عنــد النــساء و ٣٠إىل 
 .أكثر

__________ 
)١٦٦( Maffli E., Bahner U. (1999): Gebrauch von Medikamenten mit Abhangigkeitspotential in der Schweiz. 

Forschungsbericht Nr. 33. املعهد السويسري للوقاية من إدمان الكحول وإشكال اإلدمان األخرى، لـوزان  :
IPSA-Press.. 
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 ويعد اضطراب السلوك الغذائي مشكلة هامة على صعيد الصحة العامـة، خاصـة بـني                - ٣٤٨
 يف املائــة مــن ٤٣ ســنة، كــان ٢٤ إىل ١٩، ويف الفئــة العمريــة )١٦٧(٢٠٠٢ويف عــام . الفتيــات

والغالبيـة بـني هـؤالء مرتـاحون إىل         .  يف املائة من الرجال يعانون من نقص الـوزن         ١٤النساء و   
ولكـن مـا يقـرب مـن ربـع الفتيـات يف هـذه        ).  يف املائة رجال ٧١ يف املائة نساء و      ٨١(وزهنم  

 أمـا زيـادة الـوزن فإهنـا تعـد           .احلالة يرغنب يف إنقاص وزهنن أكثـر، وهـذه ليـست حـال الفتيـان              
وأكثـر مـن نـصف الرجـال معنيـون هبـا يف             . مشكلة على صعيد متزايد اخلطورة للـصحة العامـة        

 ٧٤وتعاين النساء أيضا مـن تزايـد يف الـوزن حـىت سـن               .  سنة ٤٥مجيع فئات العمر اعتبارا من      
زن عنـد  وباملقابـل، يالحـظ وجـود اخنفـاض يف الـو        . هـتم بـذلك   يسنة، ولكن أقل مـن نـصفهن        

 يف املائة مـن الـسكان املقـيمني تقريبـا بتغذيتـهم، النـساء               ٦٩ويعتين  .  سنة ٧٤النساء فوق سن    
 ٨٦ يف املائـة مـن النـساء و          ٥٩ومتارس نـسبة    ).  يف املائة  ٦٢(أكثر من الرجال    )  يف املائة  ٧٤(

 ٤٩سبة  وتتنقل نـ  . يف املائة من الرجال يف أوقات الفراغ، ومرة واحدة يف األسبوع على األقل            
 يف املائــة مــن الرجــال ســريا علــى األقــدام أو بواســطة دراجــة، ملــدة  ٣٦يف املائــة مــن النــساء و 

 .ثالثني دقيقة على األقل يوميا نشاطا رياضيا مسببا للعرق
ــام    - ٣٤٩ ــصحة لعـ ــق بالـ ــسري املتعلـ ــصاء السويـ ــح االستقـ ــا يف  ٢٠٠٢ ويوضـ ــضا، تباينـ  أيـ

 فالرجال غالبا أكثر تعرضا للحـوادث مـن النـساء يف    .احلوادث اليت يتعرض هلا النساء والرجال    
 ويسفر ذلـك الواقـع عـن    - سنة ٧٥ فيما عدا الذين تزيد أعمارهم عن   - الفئة العمرية نفسها  

وتنتج احلوادث بني النـساء بـصورة رئيـسية عـن األنـشطة         .  بسبب احلوادث  أكربنفقات عالج   
ــدائق، بين     ــل يف احل ــرية والعم ــال األس ــشطة      الرياضــية واألعم ــن األن ــدى الرجــال ع ــتج ل ــا تن م

ولدى األشخاص املـسنني، تترتـب علـى احلـوادث الناجتـة عـن       . الرياضية، تليها احلوادث املهنية 
السقوط مشكلة خاصة فهي تستتبع على العموم عالجا مكلفا وتـضر فيمـا بعـد إىل حـٍد بعيـد                 

عرضـن للـسقوط أكثـر       سـنة يت   ٦٥والنـساء اللـوايت تزيـد أعمـارهن عـن           . بنوعية حياة املـصابني   
وكـثريا مـا تعـاين النـساء املـسنات يف الغالـب مــن       . بكـثري مـن الرجـال يف الفئـة العمريـة نفـسها      
 .الدُّوار، الذي غالبا ما يكون سببا للسقوط

__________ 
، ٢٠٠٢-١٩٩٢مكتــــب اإلحــــصاءات االحتــــادي، الــــصحة والــــسلوك مقابــــل الــــصحة يف سويـــــسرا         )١٦٧(

السويـــــــــــــــــــــــــسري حـــــــــــــــــــــــــول الـــــــــــــــــــــــــصحة، نوشـــــــــــــــــــــــــاتيل     االستقـــــــــــــــــــــــــصاء
http:/www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.Document.65197.pdf..  ــب  يف دراســة مكت

وفقـا  “ الـوزن الزائـد   ”و  “ الـوزن العـادي   ”و  “ قصالـوزن النـا   ”اإلحصاءات االحتادي، جرى حتديد فئات      
الطــول (الــوزن بــالكيلوجرام مقــسوما علــى  : ويقــاس هــذا املؤشــر بالطريقــة التاليــة . ملؤشــر الكتلــة اجلــسدية 

 علــى الــوزن ٢٥ إىل ٢٠ علــى نقــص يف الــوزن، بينمــا يــدل املؤشــر مــن  ٢٠ويــدل املؤشــر حتــت . ٢)بــاملتر
 . على الوزن الزائد، الذي ميكن أن يصل إىل حد البدانة٢٥ الطبيعي، ويدل املؤشر الذي يزيد عن
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 وفضال عن ذلك، يؤكد االستقصاء املشار إليه أن أوجه عدم التيقن الـسائدة يف عـامل                 - ٣٥٠
 يف املائـة مـن الرجـال    ٤٧ويعـاين   .  يـنعكس علـى الـصحة      العمل تسبب الكثري من القلـق الـذي       

وقـد تـسبب    .  يف املائة من النساء من اإلرهاق والتوتر العصيب الشديد يف أماكن عملـهم             ٤١ و
 من الرجال الذين يعـانون      ٢١ يف املائة من النساء و       ٣٨: هذه الضغوط أضرارا عديدة للصحة    

 يف املائـة مـن      ١١وقـد ذكـرت نـسبة       . من توتر عصيب شديد يشكون من آالم جسدية شـديدة         
وأكثـر مـن   . األشخاص العاملني الذين سئلوا يف إطـار االستقـصاء أهنـم خيـشون فقـدان عملـهم               

 ٥٤ إىل ٣٥ ســنة والنــساء مــن ســن  ٥٤ إىل ٤٥تــساورهم هــذه املخــاوف الرجــال مــن ســن  
شون فقـدان   يف املائـة مـن النـساء الـذين خيـ       ٣٨ يف املائـة مـن الرجـال و          ٢٤وتعاين نـسبة    . سنة

عملهم، من مـشاكل جـسدية مثـل األرق أو وجـع الـرأس أو الظهـر، وقـد تبلـغ أحيانـا درجـة                          
 يف املائــة مــن ٢٦ يف املائــة مــن الرجــال و ١٣وباملقابــل، هنــاك فقــط نــسبة . عاليــة مــن الــشدة

 .النساء، الذين ليست لديهم خماوف بالنسبة لعملهم، يشكون من أوجاع مشاهبة
 واستقــصاء ١٩٩٢نــة بــني االستقــصاء السويــسري املتعلــق بالــصحة لعــام  وتــبني املقار- ٣٥١
 يف املائـة للرجـال      ٧١( أن النسبة املئوية لالستشارات الطبية اخلارجيـة ظلـت ثابتـة             ٢٠٠٢عام  

وباملقابل، لوحظ اجتاه لالستشارة أقـل تكـرارا يف الفئـة العمريـة             ).  يف املائة للنساء   ٨٢وحوايل  
ــنة ٥٤ إىل ٢٥ ــساءخاصــة بــني ( س ــارهم عــن       ) الن ــذين تزيــد أعم ــرارا يف فئــة ال ، وأكثــر تك
 يف املائة من الـسكان املقـيمني املستـشفيات مـرة            ١٢، دخلت نسبة    ٢٠٠٥ويف عام   . سنة ٥٥

 سـنة  ٣٩ إىل  ٢٠ودخلـت النـساء بـني       ).  يف املائـة نـساء     ١٣ يف املائـة رجـال و        ١١(أو مرتني   
النـساء يف هـذه الفئـة العمريـة نـصف عـدد             بينمـا تـشكل     : املستشفيات مرات متكـررة للـوالدة     

 يف املائة من األشخاص الذين دخلـوا املستـشفيات مـن هـذه              ٦٨السكان املقيمني، فقد شكلن     
وبناء عليه، كان معدل دخول الرجال املستـشفيات مـن هـذه الفئـة العمريـة نفـسها أقـل                    . الفئة

 . العمربكثري من معدله لدى النساء وتنعكس النسب بني اجلنسني مع تقدم
.  طفــل لكــل امــرأة١,٤٤ مل يتجــاوز معــدل الــوالدات يف سويــسرا ٢٠٠٦ ويف عــام - ٣٥٢

.  سـنة  ٢٥وكان االخنفـاض األكـرب يف عـدد الـوالدات بـني النـساء اللـوايت تقـل أعمـارهن عـن                       
 لكـل ألـف مولـود       ٣,٧ مقابـل    ٤,٨(ويفوق عدد وفيـات الـذكور بعـد الـوالدة عـدد اإلنـاث               

 وفيات األطفـال مـن أمهـاٍت سويـسريات قبـل وبعـد الـوالدة عـن                  وتقل). ٢٠٠٥حي يف عام    
وعمومـا  ). ٢٠٠٥ لكل ألـف يف عـام        ٤,٤ مقابل   ٤,٢(وفيات األطفال من أمهاٍت أجنبيات      

أسهم ارتفاع نوعية شبكة العناية باحلوامل والوالدات إسهاما أساسيا يف خفـض نـسبة اعـتالل                
 الوفـاة املفاجئـة لألطفـال الرضـع عـامال           ويشكل اخنفاض حاالت  . ووفيات األمهات واألطفال  

، شـكلت   ٢٠٠٥ويف عـام    . هاما يف اخنفاض معدل وفياهتم الذي لوحظ يف الـسنوات األخـرية           
 يف املائــة مــن جممــوع الــوالدات، وهــو مــا ميثــل واحــدا مــن أعلــى    ٢٩,٤الــوالدات القيــصرية 
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ائــة مــن النــساء   يف امل٦٢ويف نفــس الــسنة، كانــت نــسبة  . املعــدالت علــى املــستوى األورويب 
 يف املائـة منـهن رضـاعة طبيعيـة دون           ٢٤زلن يرضعن أطفاهلن ملدة ستة أشهر بعـد الـوالدة،            ما

وغالبا ما ختفي املرأة ما تعانيه بعـد الـوالدة مـن مـشاكل وأمـراض، بـسبب                  . أي تغذية تكميلية  
وبالتـايل  . اشعور باحلياء أو الذنب؛ وهو ما جيعل من املتعذر علـى األطبـاء املعـاجلني تشخيـصه                

من غري املمكن إجراء تقييم لألمهية النسبية لألغراض النفسية الثالثة األكثر شيوعا وهـي كآبـة                
 يف املائـة مـن األمهـات الـصغريات الـسن            ٢٥اليت تصيب نـسبة      “baby-blues”ما بعد الوالدة    

 املائـة،   يف١٥ إىل ١٠وهي األخف حدة، واالهنيار العصيب بعد الوالدة الذي تعـاين منـه نـسبة           
 . يف املائة٠,٠٢ إىل ٠,٠١بعد الوالدة الذي تتعرض له نسبة ) االختالل العقلي(والذهان 
ــسبة  - ٣٥٣ ــرت نــ ــال و   ٥٨ وذكــ ــن الرجــ ــة مــ ــني  ٥٥ يف املائــ ــساء بــ ــن النــ ــة مــ   يف املائــ
ــام   ٧٤ و ١٥ ــع احلمــل   ٢٠٠٢ســنة، يف ع ــستخدمون وســائل من ــر  . ، أهنــم ي والوســيلة األكث

ــواقي  اســتعماال يف الغالــب هــي   ، أجريــت يف ٢٠٠٦ويف عــام . هرمــون منــع احلمــل، يليهــا ال
 ٢٠٠٣ومل يتغري هذا الرقم عمليـا خـالل عـامي           ). شرعية( عملية إجهاض    ١ ٠٤٩٩سويسرا  

ــرقم  . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ولكنــه اخنفــض قلــيال بــني عــامي   . ٢٠٠٥و  وشــكل اخنفــاض هــذا ال
 نـساء مـن كـل       ٦,٨ضت  ، أجهـ  ٢٠٠٦ويف عـام    . ٢٠٠٠ظاهرة ذات داللة باملقارنة مع عام       

.  سـنة  ٤٤ و   ١٥وتـشمل هـذه الفئـة علـى العمـوم النـساء بـني               .  امرأة يف سن اإلجناب    ١٠٠٠
 يف ٩٩وُحدد سن اإلجناب لكي ميكن إجراء مقارنات دولية، وهو الذي تتم يف أثنائـه ممارسـة                

ر أكتـوب /يتسبب سـريان مفعـول نظـام املهـل يف تـشرين األول             ومل. املائة من حاالت اإلجهاض   
بنهايـــة عـــام  ) Mifegyn, RU 486(، وال التـــصريح باســـتعمال حبـــوب اإلجهـــاض  ٢٠٠٢
 يف  ٥٣ويـتم اللجـوء إىل طريقـة حبـوب اإلجهـاض يف             . ، يف زيادة حـاالت اإلجهـاض      ١٩٩٩

 .املائة من حاالت اإلجهاض
 

 إجراءات االحتاد : وصول املرأة إىل خدمات الصحة العامة - ٢ 
 دائـرة خدمـة تكـافؤ الفـرص يف     ٢٠٠١ للصحة العامـة يف عـام         أنشأ املكتب االحتادي   - ٣٥٤

، الـيت أصـبحت يف   ) Gender Health-الـصحة اجلنـسانية   (جمـال الـصحة بـني النـساء والرجـال      
تكــافؤ الفـرص يف جمــال  ” قطاعــا مـستقال داخــل القـسم اجلديـد    ٢٠٠٤أكتـوبر  /تـشرين األول 

 هــذه الوحــدة اإلداريــة يف ســبيل  وتعمــل.  التــابع للمكتــب االحتــادي للــصحة العامــة “الــصحة
حتقيق سياسـة عادلـة لكـال اجلنـسني يف جمـال الـصحة، وتتـوىل مهـام تنـسيق ونـصح متخـصص                        

كما تتوىل تطوير مشاريع خمتلفة تسعى إىل جعل خـدمات العنايـة            . وإعالم لتحقيق هذا اهلدف   
ومتثـل  . اءالصحية والنهوض بالصحة والوقاية يف متنـاول مجيـع النـساء والرجـال علـى حـد سـو               
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 ألف فرنـك    ٢٠٠ يف املائة من وظيفة كاملة وتبلغ ميزانيتها حوايل          ٦٠مواردها الوظيفية نسبة    
 .سويسري يف السنة

 وُنــشر أول تقريــر عــن صــحة النــساء تنــاول حالتــهن يف مجيــع أحنــاء سويــسرا يف عــام  - ٣٥٥
عـن احلالـة     حملـة عامـة      ٢٠٠٦ويقدم التقريـر الـوطين عـن الـصحة ونـوع اجلـنس لعـام                . ١٩٩٦

ويعرض بعض نتائج األمراض الـسارية مـن منظـور نـوع            . الصحية للنساء والرجال يف سويسرا    
ــة نــوع اجلــنس        ونــوع اجلــنس  ) البيولــوجي(اجلــنس، ويفــسرها يف ضــوء النقــاش حــول أمهي

وهــو بــذلك يــساهم يف مناقــشة قــضايا الــصحة مــن  . ويــصوغ توصــيات بــشأهنا) االجتمــاعي(
ويتـوىل التقريـر املوضـوعي      . )١٦٨(ائجه العلميـة يف متنـاول اجلمهـور       منظار نوع اجلنس ويضع نت    

 علــى ٢٠٠٨، الــذي سيــصدر يف صــيف عــام “Gender Health -الــصحة اجلنــسانية ”حــول 
 حـول الـصحة وارتباطهـا بنـوع اجلـنس، إجـراء حتليـل متعمـق لثالثـة                   ٢٠٠٦أساس تقرير عـام     

مبــا يف ذلــك الــشيخوخة بــصحة  جمــاالت هــي العنــف، وحــاالت االنتحــار، والــصحة العقليــة،   
وهتدف اخلطوط التوجيهية هلذا التقرير إىل حتقيق تكافؤ فـرص بـني الرجـال والنـساء يف                 . جيدة

 .جمال الصحة، فضال عن حتسني نوعية النظام الصحي
 ويف جمــال البحــث العلمــي السويــسري، توجــد أحبــاث قليلــة تأخــذ يف االعتبــار الُبعــد  - ٣٥٦

ومــا زالــت األحبــاث يف جمــال  . ملالحظــات أيــضا علــى جمــال الــصحة اجلنــساين، وتنطبــق هــذه ا
الصحة تقوم غالبا على وجهـة نظـر تفتـرض مـسبقا وضـمنا املفهـوم الـذكوري للـصحة قاعـدة                 

وقد أنشأ قطاع الصحة اجلنسانية التـابع للمكتـب االحتـادي للـصحة             . لصحة كل كائن بشري   
ــسانية هتــد  ٢٠٠٣العامــة عــام   ــصحة اجلن ــاحثني   ، شــبكة أحبــاث ال ــرابط بــني الب ف إىل إجيــاد ت

ومنذ ذلـك احلـني قامـت الـشبكة     . والباحثات العاملني يف جماالت صحة الرجال وصحة النساء    
وفـضال عـن ذلـك،      . بتنظيم ثالثة مـؤمترات وطنيـة، مكرسـة مجعيهـا لقـضايا الـصحة اجلنـسانية               

ة اختــتم فيــه أصــدر املكتــب االحتــادي للــصحة العامــة دلــيال عــن فقــر النــساء والعمــل والــصح   
 توجـد بـني      قـد  مشروع أحباث حول هذا املوضوع، وهو يتضمن معلومات حول العالقـة الـيت            

ــصحة   ــساء والعمــل وال ــر الن ــصور     . فق ــدليل أهــم املعلومــات األساســية حــول ت ويقــدم هــذا ال
 .، ويوفر العديد من األمثلة العملية والتوصيات اجملرَّبة)١٦٩(املشاريع وطرق التدخل

إلقـرار بـضرورة تطـوير سياسـات الـصحة العامـة ملـساعدة النـساء ضـحايا                   وقد سـبق ا    - ٣٥٧
ن يف الغالـب إىل األطبـاء وخـدمات املستـشفيات           هأعمال العنف، اللـوايت يـتجهن أول مـا يـتج          

وقد أنشأ العديد مـن املستـشفيات خـدمات اسـتقبال ونـصح             . العادية لتلقي اإلسعافات األولية   
__________ 

)١٦٨( 00394/00402/index.html?lang=frhttp://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/. 
)١٦٩( www.bag.admin.ch/shop/00056/00222/index.html?lang=deموجود باألملانية فقط . 
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ألخــرية، أجــرى مستــشفيان كــبريان يف زيــورخ وبــال ويف الــسنوات ا. لــضحايا أعمــال العنــف
يف ) Triemlispital(وطَّـــورت دار التوليـــد تراميلـــسبيتال  . دراســـات متعمقـــة حـــول املوضـــوع 

زيورخ، بالتعاون مع مكتب املساواة يف مدينة زيورخ، منوذج عمل حلاالت العنف املرتيل الـيت               
وع إتاحـة الوسـائل أمـام العـاملني يف     وكـان اهلـدف مـن هـذا املـشر     . تتم معاجلتـها يف العيـادات    

. هذه الدار لتحديد حاالت العنـف املـرتيل، والتفاعـل معهـا بكفـاءة مـع تقـدمي الـدعم املناسـب           
 )١٧٠(وُوضعت أصول التعامـل ملعاجلـة حـاالت العنـف املـرتيل باالسـتناد إىل اسـتبيانات تفـصيلية                  

ــاء علــى تفــويض مــ    ونظــرت أوقفــوا ”ن مؤســسة  دراســة قــام هبــا مستــشفى بــال اجلــامعي، بن
، يف الطريقة اليت تعاجل هبا حـاالت العنـف املـرتيل يف املستـشفى، والـيت      )Halt Gewalt (“العنف

 كمــا طــور معهــد )١٧١(هتــم مجيــع اإلدارات، واقترحــت تــدابري هتــدف إىل حتــسني هــذه املعاجلــة 
 كـانتون   الطب االجتماعي والوقائي يف جامعة لوزان ومكتب املساواة بني النـساء والرجـال يف             

ــدوائر        ــّدة ملختلــف ال ــدخُّل ُمع ــالغني وبروتوكــوالت ت ــة الب ــشاف ســوء معامل ــو أدوات الكت ف
 .)١٧٢(الصحية

 
 الوصول إىل خدمات الصحة املخصصة للمرأة يف جمايل اجلنس واإلجناب  - ٣ 
 تنظيم األسرة  ١-٣ 

مـساعدة   مركـز استـشارة لل     ٢٢  دائرة لتنظيم األسـرة، و     ٧٥ توجد يف سويسرا اليوم      - ٣٥٨
 مركز استشارة خـاص تقـدم نـصائح         ٢٠على مكافحة مرض نقص املناعة املكتسب، وحوايل        

ومبوجب القانون االحتـادي اخلـاص مبراكـز االستـشارة          . صحية تتعلق باحلمل والقضايا اجلنسية    
املتعلقـــة باحلمـــل، ينـــشر املكتـــب االحتـــادي للـــصحة العامـــة ســـنويا قائمـــة مـــستكملة مبراكـــز 

إال أن اجلمهــور ال حيــيط علمــا غالبــا بــصورة كافيــة  . تــرف هبــا يف الكانتونــاتاالستــشارة املع
، طلبـت املستـشارة الوطنيـة       ٢٠٠٠ويف بيان صدر عـام      . باخلدمات اليت تقدمها خمتلف املراكز    

ــصائح يف جمــال        ــة حتــسني تقــدمي الن ــضمنه كيفي ــرا ي ــصدر جملــس االحتــاد تقري روث جــنري أن ي
وطُلـــب إىل جامعـــة لـــوزان وضـــع دراســـة حـــول هـــذا . ابيـــةالقـــضايا اجلنـــسية والـــصحة اإلجن

__________ 
)١٧٠( Daniela Gloor/ Hanna Meier, Frauen, Gesundheit und Gewalt im socialen Nahraum, im Auftragt des 

Gleichstellungsburos der Stadt Zurich und der Maternite Inselhof Triemli, Zurich 2004.. 
)١٧١( D. Gloor/ H. Meier, Hausliche Gewalt bei Patientinnen und Patienten. Eine sozialwissenschaftliche 

Studie am Universitatsspital Basel, Schriftenreihe des Justizdepartementes Band 8, Bale 2005. 
)١٧٢( M.-C. Hofner/ N. Viens Python ،”األصــول .  برنــامج كــشف وتوجيــه اليــافعني املعنــيني بــالعنف “كفــى

؛ املرجــع الــسابق نفــسه، ٢٠٠٤ لــوزان DUMSC دور العجــزة يف الكانتونــات ٢٠٠٤-٢٠٠٠والتطــورات 
 CHUVمركز الطوارئ املتعـدد االختـصاصات       . العنف وسوء معاملة اليافعني، بروتوكول للكشف والتدخل      

 ).دليل خاص بتطوير كفاءات العاملني يف جمال التمريض يف أقسام الطوارئ (٢٠٠٥أبريل /نيسانلوزان، 
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 أن جمموعـة كـبرية مـن اخلـدمات     ٢٠٠٢والحظت هذه الدراسـة الـيت نـشرت عـام        . املوضوع
تتــاح يف هــذا اجملــال، يف شــكل معلومــات أو استــشارات، وأن مجيــع هــذه العــروض تفتقــر إىل  

ا إىل بعض فئات األشخاص مـن       ويبدو أهنا ال تصل إطالق    . التنسيق وغري معروفة بالقدر الكايف    
واملؤســـــسة السويـــــسرية للـــــصحة اجلنـــــسية واإلجنابيـــــة  . )١٧٣(ذوي االحتياجـــــات اخلاصـــــة

)PLANeS()ــال،         )١٧٤ ــذا اجمل ــل املراكــز املتخصــصة يف ه ــضم ومتث ــيت ت ــية ال ــة األساس ــي اهليئ  ه
وبنـاء علـى تكليـف مـن        . سيما مراكـز االستـشارة يف جمـال تنظـيم األسـرة والتربيـة اجلنـسية                ال

املكتب االحتادي للصحة العامة تقوم هذه املنظمة بإنشاء موقع معلومات على شبكة اإلنترنـت              
تبـادل  األداة  وتيـسر هـذه     . )١٧٥(“مراكز استشارة يف جمال الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة         ”بعنوان  

كما أهنا ستـسمح أيـضا لكـل شـخص          . املعلومات واخلربات بني العاملني يف مراكز االستشارة      
وال حيصي املوقع مراكز االستـشارة يف جمـال     . سهولة أكرب إىل النصائح اليت حيتاجها     بالوصول ب 

تنظيم األسرة واحلمل فحسب، بل أيضا الوكاالت اإلقليمية السويسرية للمساعدة ضد مـرض             
ــة،         ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــشارة األخــرى يف جمــال ال ــسب ومراكــز االست ــة املكت نقــص املناع

 .ن االحتاديينص على ذلك القانو كما
 

 اإلجهاض ٢-٣ 
 مت يف أعقاب سنوات طويلة مـن النقـاش واجلـدل حـول موضـوع اإلجهـاض، اعتمـاد                    - ٣٦٠

تعديل القانون اجلنائي الرامي إىل عدم جترمي اإلجهاض، واملشار إليه يف التقرير األخـري، وذلـك                
ومبوجــب .  يف املائــة مــن األصــوات٧٢، وبأغلبيــة كــبرية بلغــت ٢٠٠٢يف اقتــراع شــعيب عــام 

ــدة  ــا إجــراء اإلجهــاض دون    ١٢٠ إىل ١١٨املــواد اجلدي  مــن القــانون، أصــبح باإلمكــان حالي
انظر هبذا الصدد التقرير األول والثـاين،       (تعرض للعقاب ومع استيفاء عدد من الشروط احملددة         

 يف املائــة مــن   ٨١,٨بنــسبة  (ومت يف االقتــراع الــشعيب ذاتــه، وبــشكل قــاطع      ). ٤٦٤ الفقــرة 
 رفــض مبــادرة شــعبية دعــت إىل التــرخيص باإلجهــاض  )١٧٦()عني ويف مجيــع الكانتونــاتاملقتــر

 . حال اخلطر الشديد على صحة األمفقط يف
 من قـانون العقوبـات، الكانتونـات بوضـع إحـصاءات        ١١٩ من املادة    ٥ وُتلزم الفقرة    - ٣٦١

ع مجيـع   ويعمل مكتب اإلحـصاءات االحتـادي حاليـا مـ         . عن تكرار حاالت اإلجهاض الشرعية    
__________ 

)١٧٣( Karen Klaue/ Brenda Spencer/ Hugues Balthasar ٢٠٠٢، الصحة اجلنسية واالجنابية يف سويسرا، لوزان. 
)١٧٤( http://www.plan-s.ch. 
)١٧٥( http:// www.plan-s.ch. 
وعلـى املبـادرة الـشعبية      ) اإلجهاض( على تعديل القانون اجلنائي      ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢االقتراع الشعيب يف     )١٧٦(

 .“ من أجل محاية الطفل القادم ومساعدة أمه وقت الشدة-من أجل املرأة والطفل ”االحتادية 
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ــات    ــسيق مجــع البيان ــات هبــدف تن ــن      . الكانتون ــوذجني م ــرض من ــذا الغ ــب هل ــد وضــع املكت وق
اسـتبيان قــصري يتـضمن حــدا أدىن مـن البيانــات، ومنـوذج طويــل يتـضمن بيانــات      : االسـتبيانات 
ــة  ــة مفــصلة-اجتماعي ــارا مــن    .  دميغرافي وتــستخدم بعــض الكانتونــات هــذين االســتبيانني اعتب

وعلى الكانتونات اليت تـستخدم اسـتبيانات خاصـة هبـا أن تقـوم              . ٢٠٠٦ير  ينا/كانون الثاين  ١
، حبيــث تقــدم ملكتــب اإلحــصاءات ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين١بتوحيــدها يف موعــد أقــصاه 

وباإلضــافة إىل ذلــك، وضــع . االحتــادي علــى األقــل املعلومــات املتــضمنة يف االســتبيان القــصري 
ــغ    ــب اإلحــصاءات االحتــادي نظــام تبلي ــز العمــل يف     مكت ــت دخــل حي  بواســطة شــبكة اإلنترن

 .٢٠٠٦يناير /كانون الثاين ١
 وتقوم مدرسة الصحة العليا يف جنيف حاليا بإجناز دراسة لتحليل كيفيـة تطبيـق نظـام             - ٣٦٢

املهــل والنظــر يف مــا إذا كــان إدخــال هــذه األحكــام القانونيــة اجلديــدة قــد ســاهم يف تبــسيط     
ل حاليـا معهـد الطـب االجتمـاعي والوقـائي يف جامعـة بـال             وفضال عن ذلك، يعم   . اإلجراءات

 .على وضع إحصاء عن اإلجهاض على املستوى الوطين
 وتبني األرقام املتاحة حاليا، أن حاالت اإلجهـاض الـيت متـت يف سويـسرا ومل تـسجل                   - ٣٦٣

 .)١٧٧(٢٠٠٢زيادة منذ أصبح اإلجهاض شرعيا، بل سجلت اخنفاضا طفيفا اعتبارا من عام 
 

 الوقاية والعالج : اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية املكتسب ٣-٣ 
 إىل  ٢٠٠٤ ارتفع عدد حاالت مرض نقص املناعة املكتسب املسجلة حـىت هنايـة عـام                - ٣٦٤
 يف املائــة ٦٩ويف ). حالــة١٩٨٣( يف املائــة منــها النــساء ٢٤,٧ حالــة؛ أصــابت نــسبة ٨ ٠٢١

وبعـد أن بلـغ عـدد احلـاالت         ).  شخـصا  ٥ ٥٣٣(من احلاالت تويف األشخاص بـسبب املـرض         
، ) حالـة معلنـة    ٧٣٥مـع    (١٩٩٥املعلنة ملرض نقص املناعة املكتسب يف سويسرا الـذروة عـام            

، قبــل أن يعــاود االرتفــاع قلــيال يف الــسنتني     ) حالــة معلنــة ١٩٩ (٢٠٠٢تراجــع حــىت عــام   
 .)١٧٨(التاليتني
ــسرية ملك  - ٣٦٥ ــسياسة السويــ ــستوحى الــ ــر، ُتــ ــة مــــرض نقــــص   ويف الوقــــت احلاضــ افحــ
، الــذي أقــره ٢٠٠٨-٢٠٠٤اإليــدز مــن الربنــامج الــوطين اخلــاص هبــذا املــرض للفتــرة  /املناعــة

ويــنص هــذا الربنــامج علــى القيــام بعمــل وقــائي، وأنــشطة لتقــدمي  . ٢٠٠٣جملــس االحتــاد عــام 
وتؤخــذ يف االعتبــار . النــصح وغــري ذلــك مــن اإلجــراءات أيــضا يف أوســاط الفئــات املــستهدفة 

حلياتيــة واحلاجــات املختلفــة للنــساء والرجــال لــدى وضــع إجــراءات حمــددة للوقايــة   الظــروف ا
__________ 

)١٧٧( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/03/key/03.html. 
)١٧٨( http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/index.html?lang=fr. 
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وعــالوة علــى ذلــك، يــصدر املكتــب االحتــادي للــصحة  . والتوعيــة موجهــة لكــل مــن اجلنــسني
العامة، بالتعاون مع هيئة املـساعدة السويـسرية ملكافحـة مـرض نقـص املناعـة املكتـسب، وهـي                    

فــة حــول هــذا املــرض موجهــة خصيــصا للنــساء، وميكــن  منظمــة خاصــة، نــشرات إعالميــة خمتل
 . )١٧٩(ترتيلها من اإلنترنت أو طلبها جمانا

، )٤٨٣الفقـرة  ( ويستمر العمل يف الربنامج الذي سبق ذكره يف التقرير األول والثاين           - ٣٦٦
ومع تزايد املعرفـة هبـذا الربنـامج        . “الوقاية من مرض نقص املناعة املكتسب يف أوساط البغاء        ”

 البغايا وكذلك لدى العاملني يف جتارة اجلنس، تزايد الطلـب علـى أنـشطة الوقايـة بـصورة        لدى
 تـضاعف عمليـا عـدد االتـصاالت الـيت متـت             ٢٠٠٣ففـي عـام     . مضطردة يف السنوات األخرية   

يف عــام )  اتــصال٨ ٠٠٠(مقابــل )  اتــصال١٥ ٠٠٠(مــع النــساء العــامالت يف جتــارة اجلــنس 
١٨٠(٢٠٠٠(. 

 
 الفئات ضعفا إىل اخلدمات الصحيةوصول أكثر  - ٤ 
 األجنبيـات ١-٤ 

 
  املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٣٧التوصية رقم 

توصي اللجنة بأن يتم االضطالع بـصورة كاملـة باالحتياجـات الـصحية لألجنبيـات،                 
ة خاصــــة فيمــــا يتعلــــق باملعلومــــات حــــول الوقايــــة مــــن عــــدوى فــــريوس نقــــص املناعــــ

 .اإليدز/البشرية
 

وُتعتـرب  .  اختذ االحتاد خالل السنوات األخرية مبادرات عدة يف جمـال الـصحة واهلجـرة         - ٣٦٧
 الــيت مت وضــعها حتــت إشــراف    “٢٠٠٧-٢٠٠٢اهلجــرة والــصحة  ”االســتراتيجية الوطنيــة  

وقـد أقـر    . املكتب االحتادي للصحة العامة، مثـرة حتليـل واسـع لألوضـاع يف أوسـاط املهـاجرين                
وهـي تعـد    . ٢٠١١-٢٠٠٨جملس االحتاد اآلن املرحلة الثانيـة مـن هـذه االسـتراتيجية لألعـوام               

وهـدفها تأييـد انفتـاح اخلـدمات الـصحية          . اليوم قاعدة ملختلف اإلجراءات واملشاريع القطاعية     
النموذجية أمام املهاجرين، بتحسني الكفاءة متعددة الثقافات للمعاجلني، ليـصبحوا أكثـر قـدرة            

الســتجابة لألوضــاع واالحتياجــات احملــددة للمهــاجرات واملهــاجرين، مبــا ييــسر هلــؤالء    علــى ا
ويتركــز االهتمــام علــى جمــاالت التــدريب     . الوصــول بــسهولة أكــرب إىل اخلــدمات الــصحية    

، واملعلومـات، والوقايـة والنـهوض بالـصحة، والعنايـة           )التدريب األساسـي والتـدريب املـستمر      (
__________ 

)١٧٩( http://www.aids.ch/shop/produkte/infomaterial/frauen/artikelliste_frauen.php?lang=f. 
)١٨٠( http://www.aids.ch/f/ahs/apis.php. 
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ة لألشــخاص طــاليب اللجــوء، ولالجــئني الــذين يعــانون صــدمات الــصحية، واإلعانــات العالجيــ
ــصحة ”ويف نطــاق قــسم  . نفــسية، واألحبــاث  ــابع للمكتــب االحتــادي  “تكــافؤ الفــرص وال  الت

 تنفيذ هذه االستراتيجية، وقـد عهـد حـىت اآلن           “اهلجرة والصحة ”للصحة العامة، يتوىل قطاع     
 .)١٨١(يف هذا اجملال مبشاريع عديدة إىل وكالء

ــوان   - ٣٦٨ ــسرا   ”وأتاحــت دراســة بعن ــة الــصحية للــسكان املهــاجرين يف سوي  “رصــد احلال
بيانــات إحــصائية عــن احلالــة الــصحية لألشــخاص املهــاجرين، وتــصرفاهتم يف اجملــال الــصحي،   

ــها بالبيانــات ذات    ــة وصــوهلم إىل النظــام الــصحي، ومقارنت ا لــصلة بالــسكان  وكــذلك إمكاني
لسويـسري حـول الـصحة، الـذي يعـاين مـن نقـص يف               وأكملت بـذلك االستقـصاء ا     . األصليني

هذا اجملال، إلجنازه بثالث لغات فقط هي الفرنسية واإليطالية واألملانية، وتضمنه عرضا جزئيـا              
فقط للمهاجرات واملهاجرين الذين يتكلمون لغات أصلية أخرى، والذين مل يندجموا متامـا بعـد            

 .يف اجملتمع
ة للوقايــة والنــهوض بالــصحة إىل الــسكان املهــاجرين،  وبغيــة إيــصال احلمــالت الوطنيــ- ٣٦٩

، الـذي يهـدف إىل   “ معلومات حـول صـحة املهـاجرين   - Migesplus”جرى إطالق مشروع   
 على شبكة اإلنترنت، الـذي يقـدم خالصـة معلومـات            www.migesplus.chإنشاء وإدارة موقع    

لى شـكل نـشرات    لغة، ع٢٥صحية موجهة خصيصا لألشخاص املهاجرين ومتاحة بأكثر من     
وعالوة على ذلـك، يـشجع هـذا املـشروع إصـدار نـشرات              . وغري ذلك من املعلومات الداعمة    

إعالمية جديدة تأخـذ يف االعتبـار خـصوصيات وضـع املهـاجرات واملهـاجرين ويقـدم إعانـات                   
-Migrant”كمـا يهـدف مـشروع املستـشفيات صـديقة ملهـاجرين       . مالية تشجيعية هبـذا اهلـدف     

Friendly Hospitals“   إىل بنـــاء وإدارة شـــبكة مرافـــق صـــحية تعمـــل جاهـــدة لتقـــدمي عنايـــة 
كفــاءة إىل الــسكان املهــاجرين؛ ويقــدم هــذا املــشروع دعمــا ماليــا إىل املستــشفيات الــيت    ذات

وقد مت إصدار دليل مميز يف إطار هـذا املـشروع يتـضمن خطـة               . تطور هذا النوع من الكفاءات    
يرغبـون يف حتـسني نوعيـة اخلـدمات املتاحـة للـسكان           عمل ملـديري املؤسـسات الـصحية الـذين          

 .املهاجرين
ــا ورد يف - ٣٧٠ ــاين ” وكم ــر األول والث ــرة  (“التقري ــذين   )٥١٠الفق ، خيــضع األشــخاص ال

ومـا أن أحـاط     . أيضا للتأمني اإللزامي ضـد املـرض      ) بدون أوراق (ليست لديهم تصاريح إقامة     
الـيت رفـضت فيهـا بعـض شـركات التـأمني            املكتب االحتادي املختص علما بعـدد مـن احلـاالت           

قبول أشخاص بدون أوراق، حىت نشر توجيها حول هـذا املوضـوع لفـت فيـه انتبـاه شـركات                    
التأمني ضد املـرض إىل واقـع التزامهـا بالتـأمني علـى األشـخاص الـذين ليـست لـديهم تـصاريح                   

__________ 
)١٨١( http://www.miges.admin.ch. 
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النـسبة ملـن يطلـب التـأمني        واىل أهنا ال تتمتع حبرية القرار ب      . إقامة طاملا أهنم يقيمون يف سويسرا     
وفضال عن ذلك، وألسباب تعود إىل محايـة البيانـات، ال حيـق لـشركات التـأمني تقـدمي                   . لديها

 .معلومات شخصية إىل شرطة األجانب عن األشخاص الذين ليست لديهم تصاريح إقامة
ــديهم    - ٣٧١   إال أن الرعايــة الــصحية ال تــزال تعــد مــشكلة بالنــسبة للعديــدين ممــن ليــست ل

ــصاريح إقامــة  ــشفيات، أو خيــشون أن    . ت ــاء واملست فهــم جيــدون صــعوبة يف الوصــول إىل األطب
ومـن جهـة ثانيـة، فـإهنم        . تترتب على االستـشارة الطبيـة آثـار سـلبية علـى إقامتـهم يف سويـسرا                

وغالبـا  . ميلكون يف معظـم احلـاالت املـوارد املاليـة الـضرورية لتغطيـة تكـاليف العـالج الطـيب                    ال
من أوجاع خفيفة ومزمنـة ولكنـهم ال يعاجلوهنـا حتاشـيا للمـشاكل املاليـة واإلداريـة،         يعانون   ما

وغالبا ما ُتضطر النساء إىل استشارة طبيب أو مراجعـة          . إال إذا أصبحت خطرة أو بالغة الشدة      
كاحلمــل، واإلجهــاض، والــوالدة، واألوجــاع  (مستــشفى عنــدما يتعلــق األمــر بعــالج نــسائي   

 عالج طيب لألشخاص الذين ليست لديهم تصاريح إقامة، يتـوىل بعـض         ولدى تقدمي ). النسائية
ومـن جهـة ثانيـة، توجـد     . األطباء من جهة فحصهم وتقدمي استشارة هلم بأسعار خمفضة للغايـة  

خــدمات متخصــصة يف املستــشفيات العامــة ولــدى بعــض املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت هتــتم   
ليست لديهم تـصاريح إقامـة، أو تعـرض         بشكل خاص باحتياجات وأوضاع األشخاص الذين       

 .)١٨٢(عليهم عالجا حمددا
 وقد أثبتت استبيانات عديدة أن املهـاجرات يـنلن يف جمـال الـصحة اإلجنابيـة واجلنـسية         - ٣٧٢

وهلـذا الـسبب جـرى القيـام        . رعاية عالجية أقل جـودة مـن النـساء مـن سـكان البلـد األصـليني                
الصحة اجلنسية، واحلمل، والـوالدة، والنـصائح الـيت         بالعديد من املشاريع واألحباث يف جماالت       

ــصحة     ــهجرة والـ ــة للـ ــاد الوطنيـ ــتراتيجية االحتـ ــار اسـ ــاء، يف إطـ ــات واآلبـ ــدم إىل األمهـ  )١٨٣(تقـ
ومن املفترض يف األحباث اليت تتناول الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة يف            ). املرحلتان األوىل والثانية  (

إذا كانــت هنــاك أوجــه نقــص حمــددة ينبغــي عــامل اهلجــرة أن تــسمح بــشكل خــاص مبعرفــة مــا 
األحبـاث وجـود جمموعـة واسـعة مـن اخلـدمات يف أكثـر اجلوانـب                 هـذه   وقد أثبتـت    . مواجهتها

الصحية تنوعا مكرسة للمهاجرات واملهاجرين يف سويسرا، إال أن تنـسيقها وتأثريهـا اإلقليمـي               
اضـح للفئـات الـيت تواجـه        ومل تتمكن الدراسات املنفذة من الوصـول إىل حتديـد و          . غري كافيني 

ــداخالت ســريعة     ــيت تتطلــب م ــدمي    . خمــاطر خاصــة أو اجملــاالت ال ــق مبق ــا يتعل ــبني فيم ــد ت وق
، أن هنــاك حاجــة للمزيــد مــن الكفــاءات متعــددة الثقافــات وإىل  )وخاصــة األطبــاء(اخلــدمات 
__________ 

 Forschungsbericht Nr.24/03, Leben ohne Bewilligung in derمكتـب التأمينـات االجتماعيـة االحتـادي،      )١٨٢(

Schweiz:Auswirkungen auf den socialen Schutz ملخـص بالفرنـسية يف   -متـوفر باألملانيـة فقـط     (٢٧ ص 
 ).١٤-١١الصفحات 

)١٨٣( http://www.miges.ch. 
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ــة    ــسية واإلجنابي ــسية الــيت   . معلومــات عامــة أفــضل حــول الــصحة اجلن وتؤكــد التوصــيات الرئي
رت عنها األحبـاث املنفـذة علـى وجـوب حتقيـق إدمـاج أفـضل لعـروض اخلـدمات الـصحية                      أسف

ــادة      ــصحية املعت ــاجرين يف نطــاق اخلــدمات ال ــاجرات وامله ــة إىل امله ــصح واضــعو  . املوجه وين
خاصـــة (األحبـــاث باالعتمـــاد بـــشكل أفـــضل علـــى املعـــارف والتوصـــيات املتاحـــة حـــىت اآلن  

، وتطبيقهــا علــى نطــاق أوســع، وزيــادة الــربط بــني  )مريتعلــق بالتنــسيق والتــدريب املــست  فيمــا
اهلجـرة  ” مت هلذا الغرض إنشاء منتدى وشبكة التبـادل          دوق. سياسة اإلدماج والسياسة الصحية   

ويظـل مـن بـني األهـداف الرئيـسية للمكتـب االحتـادي للـصحة                . “والصحة اجلنسية واإلجنابيـة   
ن طريـق إجـراءات التنـسيق والتوعيـة يف          العامة حتسني االعتراف باملهاجرات يف نظام الصحة ع       

 . جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية للمهاجرات
اإليــدز / وتــشكل توعيــة املهــاجرات واملهــاجرين مبــسألة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية- ٣٧٣

 لغة حـول    ١٤ويقدم املكتب االحتادي للصحة العامة معلومات مستوفاة بـ         . موضوعا حبد ذاته  
تـــذكري بـــبعض األمـــور املتعلقـــة بفـــريوس نقـــص املناعـــة   ”ة بعنـــوان هـــذه األمـــراض يف نـــشر

 لغـة مكـرس للمهـاجرات معلومـات         ١٦وفضال عن ذلك، يتـضمن فيلمـا بــ          . “اإليدز/البشرية
وقــد حــاول معــدوه أن يأخــذوا يف االعتبــار الــسياقات الثقافيــة واالجتماعيــة . عــن هــذا املــرض

ويشكل هـذا الفـيلم     .  بعض احملظورات احملتملة   املتباينة، اخلاصة باجلمهور املستهدف فضال عن     
جــزءا ال يتجــزأ مــن اإلجــراءات الــيت اختــذها االحتــاد يف موضــوع اخلــدمات الــصحية احلدوديــة 

ويف إطـار   . عـرض بالتـايل علـى مجيـع طـاليب اللجـوء الـذين يـدخلون الـبالد                 وتاملقدمة لألجانب   
اإليـدز يف أوسـاط   /ناعـة البـشرية  للوقاية من فريوس نقص امل) AFRIMEDIA(مشروع أفرمييديا  

األشــخاص القــادمني مــن بلــدان جنــوب الــصحراء، جيــري الــسعي أيــضا لبلــوغ أكثــر الفئــات    
ضــعفا، أال وهــي النــساء، بــاللجوء إىل مــساعدة وســيطات مــن البلــدان ذاهتــا، وكــذلك بــدعم  

ر وأخــريا، ويف إطــا. وتــشجيع مبــادرات تعاضــد مــع النــساء املعنيــات ومــشاريع صــغرية حمــددة 
الوالية املوكلـة إىل هيئـة املـساعدة السويـسرية ملكافحـة مـرض نقـص املناعـة املكتـسب، جيـري                      

يهـدف  : اقتراح عرض منتظم بالتدريب املستمر للوسيطات والوسطاء العاملني يف جمال اهلجرة           
التـدريب خباصــة إىل تطـوير كفــاءهتم فيمـا يتعلــق جبوانــب عمـل الوســاطة املتـصلة بالتبــاين بــني      

 .اجلنسني
 النساء املسنات ٢-٤ 

الـصحة يف النـصف الثـاين مـن         ” تتناول دراسة خاصة بـالفوارق بـني اجلنـسني معنونـة             - ٣٧٤
ويـؤدي ازديـاد   .  قام هبـا مرصـد الـصحة السويـسري، احلالـة الـصحية للـسكان املـسنني             “العمر

يف ، علمـا بـأن النـساء يـواجهن          “تأنيـث الـشيخوخة   ”طول العمر املتوقع للنـساء إىل نـوع مـن           
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وميكـن تفـسري هـذا التبـاين بـاختالف منـط احليـاة بـني اجلنـسني                  . ثـر  أك الغالب مـشاكل صـحية    
وختلــص الدراســة إىل أن .  النــساء بــصورة عامـة حيــاة صــحية أفــضل مـن الرجــال  تعــيشحيـث  

النهوض بالصحة والوقاية ينبغي أن يوجه إىل األصغر سنا ويستمر، قدر اإلمكـان، علـى مـدى                 
ــاة ــس . احلي ــصحة وال ــوجي لألشــخاص     فال ــسار البيول ــا بامل ــصحي مرتبطــان ارتباطــا وثيق لوك ال

املعنيني، وينبغي أن يتمحور النهوض بالـصحة حـول الوضـع اخلـاص لكـل جيـل، وأن يتكيـف                    
 .)١٨٤(مع احتياجاته وإمكانياته، مع استهداف الفئات احملددة املختلفة

 
 النساء املعوقات  ٣-٤ 

وقد أصبح القانون اجلديـد     .  ضحية لتمييز مضاعف    ُيخشى أن تكون النساء املعوقات     - ٣٧٥
ــذا عــام  )١٨٥(املعــين مبــساواة املعــوقني  ــع    ٢٠٠٤ ناف ــع مجي ــزم االحتــاد والكانتونــات مبن ؛ وهــو يل

وبـدأ مكتـب    . أشكال عدم املساواة اليت قـد يتعـرض هلـا املعوقـون واحلـد منـها والقـضاء عليهـا                   
ومـن املتوقـع أن   . يف معاملـة املعـوقني  اإلحصاءات االحتادي يف وضع مفهـوم إلحـصاء املـساواة       

تعطــى هــذه املعلومــات صــورة دقيقــة عــن وضــع هــذه الفئــة باملقارنــة مــع فئــة األشــخاص غــري   
 ومن املقـرر أيـضا يف إطـار هـذا         . ٢٠٠٨وُيتوقع إصدار التقرير األول قرب هناية عام        . املعوقني

 .اإلحصاء، النظر يف املشكلة من زاوية نوع اجلنس
 مـن قـانون مـساواة املعـوقني علـى وجـوب أخـذ        ٥ من املادة   ١احة الفقرة    وتنص صر  - ٣٧٦

ــار    ــات يف االعتب ــساء املعوق ــساواة    . االحتياجــات اخلاصــة للن ــب االحتــادي مل ــويل املكت ــذا، ي ول
املعوقني أمهية خاصة للمشاريع املتعلقة بالنـساء علـى وجـه التحديـد عنـدما ميـنح إعانـات ماليـة              

قد منحت اإلعانات املالية حىت اآلن لألعمال التحـضريية الراميـة إىل   و. ملشاريع إدماج املعوقني  
 وكذلك إلعداد برنامج إرشـادي يهـدف إىل     “النساء والفتيات املعوقات  ”إنشاء مركز كفاءة    

ــات     ــول الفتيـــات املعوقـ ــسهيل دخـ ــة إىل تـ ــه اســـتخالص    . احليـــاة املهنيـ ــن الـــسابق ألوانـ ومـ
 .ريع مل تتم بعداالستنتاجات األولية طاملا أن هذه املشا

إعانـة العجـز القدميـة،      ) ٣٠٠انظـر الفقـرة     ( وقد استبدل التعديل الرابع لتأمني اإلعاقة        - ٣٧٧
واملسامهات يف نفقـات العنايـة اخلاصـة بالقاصـرين املعـوقني، واملـسامهات يف نفقـات العنايـة يف                    

وُتـدفع هـذه    . قنياملرتل بإعانة العجز اجلديدة، وذلك بغرض زيـادة اسـتقاللية األشـخاص املعـو             
اإلعانة اجلديدة حاليا أيضا إىل األشـخاص الـذين يعيـشون يف منـازهلم وحيتـاجون إىل املـصاحبة         

__________ 
)١٨٤( Kurt Wyss, Themenmonitoring:Gesundheit in der zweiten Lebenshalfte, Neuchatel ) مرصــد الــصحة

 ).وفر باألملانية فقطمت (٢٠٠٥) السويسري
)١٨٥( RS 151.3; LHand.. 
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كانـت متـنح سـابقا اعتبـارا مـن          (كما ُتمنح أيضا للقاصرين املعـوقني       . ملواجهة ضرورات احلياة  
 . منازهلموقد متت مضاعفة إعانة العجز املدفوعة إىل األشخاص املقيمني يف).  سنة١٨سن 
 Avanti Donne، توجــد يف سويــسرا مجعيــة جديــدة تــسمى ٢٠٠٢ ومنــذ مطلــع عــام - ٣٧٨

(www.avantidonne.ch)         وحتقيقـا  .  هدفها تشجيع مساواة النساء والفتيات املعوقات يف اجملتمـع
وتـرى هـذه    . هلذا اهلدف، أنشأت اجلمعية مركزا لالتصال والتنسيق لـصاحل هـؤالء األشـخاص            

مــن الــضروري حتــسني نوعيــة حيــاة هــذه الفئــة واملــساعدة علــى حتقيــق اســتقالهلا    اجلمعيــة أن 
 .والتعاضد فيما بينها

 وحــىت وقــت قريــب مل تكــن لــدى سويــسرا نــصوص قانونيــة موحــدة تتعلــق بتعقــيم     -.٣٧٩
ويـنظم هـذا القـانون الـشروط        . ٢٠٠٥ اجلديـد نافـذا عـام        )١٨٦(وأصبح قانون التعقيم  . املعوقني

وقـد رفـض    . ا تعقيم املعوقني والقواعد اإلجرائية الواجـب اتباعهـا عنـد ذلـك            اليت يؤذن مبوجبه  
 . الربملان مشروع قانون خاص بتعويض ضحايا التعقيم واِخلصاء املفرط

 
 ختان اإلناث يف سويسرا - ٥ 

 
 : املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٣٣التوصية رقم 

سراع يف اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة، وال سيما التـشريعية منـها،            توصي اللجنة سويسرا باإل   
 .من أجل القضاء على عادة ختان البنات التقليدية املشؤومة

   
 يقــدر عــدد النــساء الوافــدات إىل سويــسرا مــن منــاطق تــتم فيهــا ممارســة عــادة ختــان   - ٣٨٠

 آالف امــرأة معنيــة ٧  و٦ومــن أصــل هــذا العــدد، هنــاك مــا بــني  .  ألــف امــرأة١٢البنــات بـــ 
وقــد بينــت دراســتان منفــصلتان اهتمتــا هبــذا املوضــوع يف الــسنوات . مهــددة هبــذه املمارســة أو

وكُلـف  . )١٨٧(األخرية أنه ما زالت يف سويسرا أوجه قصور يف عدة جماالت ينبغي التصدي هلـا              
فريق عامـل متعـدد التخصـصات معـىن مبوضـوع ختـان البنـات، يـضم متخصـصني مـن خمتلـف                       

ــه سويـــسرا، وأرض النـــساء سويـــسرا،   (نظمـــات امل اليونـــسيف، وكاريتـــاس سويـــسرا، وإيامنـ
مــن قبــل املكتــب االحتــادي للــصحة العامــة ) واملؤســسة السويــسرية للــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة

وميكــن اســتخدام هــذه املــادة يف . بإعــداد مــادة إعالميــة موجهــة إىل خمتلــف الفئــات املــستهدفة 

__________ 
)١٨٦( RS 211.111.1.. 
)١٨٧( Jaeger/Schulze/Hohlfeld  :  ،ختان البنات يف سويسرا؛ مسح يف أوساط أطباء النـساءSwiss Med Wkly, pp. 

132 et 259-4,2002 وكذلك Thierfelder : ،٢٠٠٣ختان البنات ونظام الرعاية الصحية السويسري. 
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و اإلعالم والتوعية والوقاية، وكـذلك ملـوظفي الـصحة والنـساء            وقت الحق، يف عمل موجه حن     
 .القادمات من البلدان املعنية على حٍد سواء

 إىل  ٣٠٧فبموجـب املـواد     .  ويلزم القانون املدين السلطات حبمايـة البنـات مـن اخلتـان            - ٣٨١
ورية  من القانون املـدين السويـسري، جيـب علـى الـسلطة احلاميـة اختـاذ اإلجـراءات الـضر          ٣١٧

حلماية الطفل عندما يكون منوه مهددا وال يرغب أهلـه يف معاجلـة األمـر بأنفـسهم، أو يكونـوا                    
وعليـه، تكـون الـسلطة املـسئولة، ملزمـة يف مجيـع احلـاالت، بالتـدخل                 . غري قـادرين علـى ذلـك      

عنــدما ُتنــهي مؤســسات صــحية أو مــدارس أو مرافــق أخــرى إىل علمهــا وجــود حــاالت ســوء 
 .االت اختذت فيها سلطات الكانتونات إجراءات هبذا الصددوهناك ح. معاملة
وقـد خلُـصت دراسـة قانونيـة      .  وينص قانون العقوبات على جترمي ختـان البنـات أيـضا           - ٣٨٢

ــه ضــرر جــسدي       ــان البنــات ينبغــي أن يوصــف بأن ــسرية إىل أن خت حلــساب اليونــسيف السوي
والـشخص الـذي يقـوم      . لسويـسري  من قـانون العقوبـات ا      ١٢٢جسيم باملعىن الوارد يف املادة      

 -ومع ذلك، فاألطراف الثالثـة، وال سـيما الوالـدان           . باخلتان هو الذي يعاقَب بالدرجة األوىل     
وإذا مـا مت    . جيب يف غالبية احلاالت معاقبتـها هـم أيـضا بـصفتها حمرضـة ومـشاركة أو متواطئـة                  

سرا بإرسـاهلم الفتـاة إىل      اخلتان يف اخلارج، ٌيعاقب أيضا األشخاص الذين سامهوا فيـه مـن سويـ             
ولكن، ال تتم يف سويسرا معاقبة هذه املشاركة يف ارتكـاب الفعـل   . بلدها األصلي هلذا الغرض  

ويكفـي السـتيفاء    . ما مل يكن الفعل حبد ذاته خاضعا للعقوبة أيضا يف البلد الـذي ارتكـب فيـه                
 مل يكــن هــذا هــذا الــشرط، أن يكــون الفعــل خاضــعا للعقوبــة مبوجــب قــانون نافــذ، حــىت ولــو

وال تـشري إحـصاءات اإلدانـات       . )١٨٨(القانون مطبقا بصورة منتظمة ويف مجيع أحناء البلد املعـين         
يف هــذا الــصدد، املــادة املتعلقــة باألضــرار  (اجلنائيــة إالّ إىل مــادة قــانون العقوبــات الــيت طُبقــت  

دانـة بـسبب    ، وهو ما ال يسمح بالتايل باسـتنتاجات بـشأن عـدد حـاالت اإل              )اجلسدية اجلسيمة 
 رفعــت دعــوى جنائيــة يف كــانتون زيــورخ   ٢٠٠٧نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين. ختــان البنــات

ووجهـت إىل   . بسبب إحلاق أضرار جسدية جسيمة إثر اكتشاف حالة ختـان إلحـدى البنـات             
وهـذه أول قـضية   . والدي الفتاة، البالغة ثالث عشرة سنة، هتمة العمل على ختاهنا يف سويـسرا     

 .ام مبمارسة اخلتان يف سويسرايوجد فيها اهت
 برناســكوين يف مبــادرة برملانيــة - طالبــت املستــشارة الوطنيــة روث ٢٠٠٥ ويف عــام - ٣٨٣

واسـتندت الربملانيـة يف طلبـها إىل أن       . بوضع نص جزائي حمدد ملعاقبة ختان البنات أو تـشجيعه         

__________ 
)١٨٨( Stefan Trechsel/Regula Schlauri,  ختــان البنــات يف سويــسرا دراســة قانونيــة حلــساب اليونيــسيف، زيــورخ 

٢٠٠٤. 
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د اخنفـض إىل حـد     التجارب اليت متت يف دول أخرى قد أثبتت أن عدد حاالت ختان البنات ق             
 .ومل يتم البت بعد يف هذه املبادرة. كبري منذ إخضاع هذه األعمال لعقوبات مشددة

.  وبالنــسبة إلجــراءات اللجــوء، مل يكــن خلتــان البنــات حــىت اآلن ســوى دور حمــدود   - ٣٨٤
ضمن اإلجراءات اليت تؤدي إىل مـنح املـرأة       و من قانون اللجوء     ٣، من املادة    ٢وتوضح الفقرة   

ففــي حــال أمكــن . “وجــوب أخــذ أســباب هــرب خاصــة بالنــساء يف االعتبــار ”لجــوء حــق ال
لطالبة اللجوء احتمال تعرضت للختان يف بلدها األصلي، ينبغي يف مرحلة ثانية النظـر فيمـا إذا         

 مــن قــانون اللجــوء، ألهنــا معرضــة  ٣كــان يــتعني االعتــراف هلــا بــصفة الجئــة مبقتــضى املــادة    
انتمائهــا إىل فئــة اجتماعيــة ” التعــرض لتلــك األضــرار بــسبب ألضــرار جديــة أو ختــشى حقيقــة

ويشكل اخلوف من التعرض لعملية ختان نسائية يف املستقبل، وليس تلـك الـيت سـبق                . “حمددة
التعرض هلا، أمرا حامسا بالنسبة ملوضوع اللجوء، وذلك يف حال عدم توفري دولـة املنـشأ محايـة                 

األول يتعلــق : ومــن مث، فــإن هنــاك وضــعني). مايــةنظريــة احل(مناســبة إزاء مثــل هــذا التــصرف 
بطلبــات جلــوء نــساء قادمــات مــن بلــدان تنــشط فيهــا احلكومــات يف هــذا اجملــال وقــد اختــذت    

ويف مثل هذه احلـاالت، ُتـرفض طلبـات اللجـؤ           . إجراءات، قانونية أو غريها، ملنع ختان البنات      
املــساعدة واحلمايــة مــن دوهلــن مــن حيــث املبــدأ، ألن النــساء املعنيــات ميكنــهن احلــصول علــى  

ويتنـاول الوضـع الثـاين نـساء قادمـات مـن            . األصلية، وال يعتمـدن بالتـايل علـى محايـة سويـسرا           
بلدان مل تتخـذ حكوماهتـا أي اجـراء قـانوين ملنـع ختـان البنـات أو ال تطبـق األحكـام القانونيـة                         

ا االعتراف هلـا بـصفة الجئـة        ويف مثل هذه احلاالت، يتم مبدئي     . العقابية املعتمدة يف هذا الصدد    
وكما ورد سابقا، فـإن النـساء الـاليت خيـشني التعـرض             . نظرا لعدم توفر أي محاية يف بلد املنشأ       

وُتمــنح الفتيــات أو البنــات املعنيــات صــفة .  اجتماعيــة حمــددة يــصرن منتميــات إىل فئــةللختــان
سبب بالنــسبة لبنــاهتم، وباملقابــل، عنــدما تــستند األمهــات أو األهــل إىل مثــل هــذا الــ. الجئــات

لعدم قدرهتم على محايتهن من اخلتان، تصنف حجتـهم بأهنـا موقـف معـارض، وهـو مـا يـؤدي           
وعلــى أســاس النــصوص القانونيــة القائمــة واالجتــهاد املتطــور،  . بطبيعتــه إىل مــنح صــفة الجــئ

، احلــصول علــى صــفة أفريقيــاأمكــن لــبعض الفتيــات والنــساء حــىت اليــوم، مــن خمتلــف بلــدان   
وحيث أن ختان البنـات يف سويـسرا يعـد          . ئات على أساس اخلوف من اخلتان يف املستقبل       الج

 مــن قــانون حقــوق اإلنــسان، فــإن الــسلطات ٣معاملــة غــري إنــسانية بــاملعىن املتــضمن يف املــادة 
السويسرية تعترب اخلتان، الذي يتهدد البنت أو املرأة يف حال إعادهتـا إىل بلـدها األصـلي، سـببا                   

 .طردهاحيول دون 
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 التعاون يف سبيل التنمية - ٦ 
 تساند إدارة التنمية والتعاون بشكل أساسي مبـدأ احلـق يف الـصحة، وهـو حـق يتعلـق                    - ٣٨٥
وتــدعم فــضال عــن ذلــك تنميــة املــوارد الــيت .  بــأكثر النــساء ضــعفا- وبــشكل خــاص -أيــضا 

ت املتعلقـة بالـصحة     رتبطة بالتحديد بالفوارق بني اجلنسني يف السياسا      متسمح بإدراج جوانب    
ويف ). ور اجلنــساينظــإدمــاج املن(يف الــدول الــشريكة، وذلــك يف إطــار هنــج متكامــل للمــساواة 

، ويف النيبــال، وأوكرانيــا، وطاجكــستان  )رونــدا، وترتانيــا، ومــايل  (أفريقيــاالعديــد مــن بلــدان  
ــساء الوصــول إىل      ــسّهل علــى الن ــرامج مــن شــأهنا أن ت ــة والتعــاون ب ــدعم إدارة التنمي  املرافــق ت

ويوجد يف منطقة البحريات الكـربى برنـامج يـسمح          . الصحية وإىل إجراءات النهوض بالصحة    
ويف جمـال الـصحة     .  االجتماعية -للنساء ضحايا االغتصاب باالستفادة من املساعدات النفسية        

جتــدر اإلشــارة أيــضا إىل إدمـــاج املنظــور اجلنــساين يف الـــسياسة الــيت اعتمــدهتا إدارة التنميـــة        
، )يف موزامبيـق علـى سـبيل املثـال     (اإليـدز   /لتعاون يف مواجهة مـرض نقـص املناعـة املكتـسب          وا

وكذلك بعـض املـشاريع اخلاصـة باجلنـسني كمـشروع العنايـة باألمهـات وأطفـاهلن الـذي نفـذ                     
ــا، أو اإلجــراءات اهلادفــة إىل حتــسني الوضــع الــصحي للمعــتقلني يف      بطريقــة جيــدة يف أوكراني

 .السجون الروسية
وتـدعم مـن    .  وتعمل إدارة التنمية والتعاون ضد ختان البنات منذ منتصف التسعينات          - ٣٨٦

جهــة، املــشاريع الراميــة إىل القــضاء علــى اخلتــان عــن طريــق عمــل متعــدد األطــراف، وتقــدمي     
مــساعدات ماليــة ألنــشطة تقــوم هبــا منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، وصــندوق األمــم املتحــدة 

كالنـدوة حـول    (املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، ومنظمـة الـصحة العامليـة             للسكان، وصـندوق األمـم      
 منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، واملؤسـسة السويـسرية             ٢٠٠١ختان البنات اليت نظمتـها عـام        

للصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، ونـدوة اخلـرباء، واملـؤمتر الـدويل املعـين خبتـان البنـات الـذي نظمتـه                       
ومــن جهـة ثانيـة تقــدم   ).  يف زيـورخ ٢٠٠٥مـارس  / آذار٧ يف منظمـة األمـم املتحـدة للطفولــة   

مكاتب التعاون التابعة إلدارة التنمية والتعاون يف البلدان املعنية دعمها ألنـشطة حمليـة ملكافحـة                
 .ختان البنات

 
 جماالت أخرى من احلياة االقتصادية واالجتماعية  - ١٣املادة   

 فقر النساء - ١ 
 

  من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  املقدمة٤٩التوصية رقم 

توصي اللجنة سويسرا بأن تراقب عن كسب فقر النـساء يف أكثـر الفئـات ضـعفا وأن                   
 .تتخذ إجراءات فعالة وتنفذ برامج تدريبية تسمح هلن باالستفادة القصوى من رخاء سويسرا
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 حتـت خـط الفقـر       ٢٠٠٦ن عـام     تبني اإلحصاءات أن األشخاص الذين كـانوا يعيـشو         - ٣٨٧
ــانوا يـــشكلون  ــة نـــشاط   ٩كـ ــة مـــن الـــسكان املقـــيمني يف ســـن ممارسـ مـــدر للـــدخل  يف املائـ

 يف املائــة هنــاك ٩ومــن أصــل الـــ ).  ســنة٥٩ و ٢٠األشــخاص الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني (
ــني       ٤,٥ ــارهم ب ــراوح أعم ــشطون تت ــراء، أي أشــخاص ن ــال فق ــة عم ــنة ٥٩ و ٢٠ يف املائ  س

 ويقـارن  )١٨٩(سر فقرية يعادل دخل نشاطها على األقل دخل وظيفـة لوقـت كامـل   يعيشون يف أ 
، “الــدخل والرفاهيــة” حتــت عنــوان ٢٠٠٢تقريــر نــشره مكتــب اإلحــصاءات االحتــادي عــام  

: ظروف حياة األشخاص الـذي يعيـشون يف أسـر ذات دخـل ضـعيف، أو متوسـط، أو مرتفـع                    
ت أجنبيــة، واألســر الكــثرية العــدد، أي األســر وحيــدة األب أو األم، واألشــخاص مــن جنــسيا

. واألشخاص الذين يعملون يف مهن البيع واخلـدمات، الـذين يعيـشون أسـوأ الظـروف احلياتيـة                  
ووفقا إلحـصاء الفقـر الـذي    . وجتسد هذه الفئات مظاهر ضعف عدة مقارنة مبجموع السكان       

 أطفـاهلن مبفـردهن     ، ال تـزال فئـة النـساء اللـوايت يـربني           )١٩٠(قام به مكتب اإلحصاءات االحتادي    
ومـع  ). ٢٠٠٥الفقـر حـوايل ربـع هـذه الفئـة يف عـام              عاىن من   (الفئة ذات معدل الفقر األعلى      

، يزداد خطر الفقر إىل حـد كـبري، لـيس يف العـائالت وحيـدة األب أو األم                   األطفالتزايد عدد   
 ١١,١  نـسبة  مبفـردهن بلغـن   فاألمهات اللوايت يـربني أطفـاهلن       . فحسب، بل أيضا بني األزواج    

يف املائة، وهي الفئة اليت جند فيها العدد األكرب من العمال الفقراء بعد فئـة األسـر كـثرية العـدد                     
 كانـت النـسبة املئويـة للعمـال الفقـراء ال تـزال       ٢٠٠٠ويف عام .  يف املائة  ١٧,٩اليت متثل نسبة    

ت اخلمـس األوىل    إال أن األرقام األخرية ملكتب اإلحـصاءات االحتـادي، يف الـسنوا           .  يف املائة  ٥
مــن القــرن احلــادي والعــشرين، تــسجل نــسبة عــاملني فقــراء أدىن مــن النــسبة الــيت ُســجلت يف   

 .السنوات اخلمس السابقة عليها
 ويرتبط واقع أن النساء يعـانني مـن الفقـر يف الغالـب أكثـر مـن الرجـال ارتباطـا وثيقـا                       - ٣٨٨

راسـة حديثـة، فـإن العمـل اجملـزي يف           وكمـا تـبني مـن د      . بواقع أن عمل النساء ليس جمزيا دائما      
سويسرا ال يشكل حجر الزاوية الـذي يـستند إليـه دخـل الـشخص املعـين ووضـعه االجتمـاعي                     

. فحسب، بل يشكل أيضا محاية له من املخـاطر االجتماعيـة الـيت ميكـن أن يواجههـا يف حياتـه                    
 : اء يف الفقروتوجد على سبيل املثال، مخسة عوامل من شأهنا أن تزيد من خطر وقوع النس

__________ 
: انظـــــــــــــــر هبـــــــــــــــذا الـــــــــــــــصدد تطـــــــــــــــور النـــــــــــــــسبة املئويـــــــــــــــة للعمـــــــــــــــال الفقـــــــــــــــراء  )١٨٩(

http://.www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/03/blank/dos/01.Document.104311.pdf. 
 .نورد أدناه نتائج جديدة صادرة عن مكتب اإلحصاءات االحتادي مل يسبق إصدارها حىت اليوم )١٩٠(
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التوزيـــع التقليـــدي لـــألدوار بـــني النـــساء والرجـــال واســـتمرار صـــعوبة التوفيـــق بـــني    • 
االلتزامــات األســرية واملهنيــة، ومــن أوىل نتائجهمــا الرئيــسية بالنــسبة لألمهــات فقــدان 

 ندماج يف عامل العمل؛االالدخل وسؤ 

لوظـائف متدنيـة األجـر،      العمل جلزء من الوقت، الذي يترافـق يف الغالـب، خاصـة يف ا              • 
تعيني لفترة حمدودة، وغياب ضمان احلد األدىن لوقـت         (مع ظروف عمل غري مستقرة      
 ؛)العمل، ومحاية اجتماعية ناقصة

 وجود اختالفات كبرية يف األجور بني املرأة والرجل؛ • 

 معدل بطالة أكثر ارتفاعا بني النساء؛ • 

، األمــر الــذي يــضر باألشــخاص غــري     ارتبــاط التأمينــات االجتماعيــة بــدخل العمــل     • 
العاملني، أو جيعلهم يف وضع التبعية، ويعرضهم بذلك بشكل خاص خلطر الوقـوع يف              

 .الفقر، خاصة يف سن متقدم

واســتنتجت الدراســة املــذكورة أن مكافحــة الفقــر تــستوجب بوجــه خــاص تنــشيط مــشاركة    
 .)١٩١(النساء يف األنشطة املدرة للدخل على قدم املساواة مع الرجال

 ويف جمال اإلعانات االجتماعية الفردية، اليت هي من اختصاص الكانتونات، ال يظهـر              - ٣٨٩
مطلقا أي تباين بني اجلنسني فيمـا يتعلـق بنـسبة األشـخاص الـذين يعتمـدون عليهـا، علمـا بـأن                 

ويف . نسبة اإلعانات لألشخاص من اجلنسيات األجنبيـة، تزيـد قلـيال لـدى النـساء مـن الرجـال                  
واألشـخاص  .  يف املائـة مـن األسـر اسـتحقاقات اإلعانـة االجتماعيـة             ٣,٨ تتلقـى نـسبة      سويسرا

 يف املائة مـن جممـوع       ٢٠,٧إذ ميثلون   : الذين يربون أطفاهلم مبفردهم هم أكثر املستفيدين منها       
ويعــين ذلـك بالنــسبة إىل جممـوع األســر السويــسرية، أن   . األسـر الــيت تتلقـى إعانــات اجتماعيـة   

 .رة من كل ست أسر وحيدة األب أو األم تعتمد على اإلعانات االجتماعيةيزيد عن أس ما
 وعلى املـستوى االحتـادي تـساهم إجـراءات عديـدة يف مكافحـة الفقـر، ال سـيما فقـر                      - ٣٩٠
يف احلـد  ) ١١املـادة  (واحليـاة املهنيـة   ) ١٠املادة (وتساهم اإلجراءات يف جمال التدريب   . النساء

وعلى وجه اخلـصوص، تـساهم الترتيبـات        . ع املرأة يف سوق العمل    من خطر الفقر املرتبط بوض    
 مــن ٢ - ٥الفقــرة (الــيت تــسمح بتحقيــق توافــق أفــضل بــني النــشاط املهــين واملهــام األســرية     

ويف جمــال التأمينــات االجتماعيــة . ، يف التــصدي ملــشكلة نقــص العمالــة بــني النــساء)١١ املــادة
شيخوخة، واألشــخاص البــاقني علــى قيــد احليــاة، أيــضا، يتــيح توســيع نطــاق الــضمان املهــين للــ

ولإلعاقــة لــذوي أكثــر املــداخيل تــدنيا دخــال أفــضل لفئــة مــن النــساء النــشطات اللــوايت كــن      
__________ 

)١٩١( Silvia Strub/Heidi Stutz, Macht Arbeit Frauen arm ? in : Frauenfragen 1.2004,pp.15 sqq.. 
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كمـا سـاهم اعتمـاد      ). ١١ مـن املـادة      ٣-٣الفقـرة   (مستبعدات حـىت اآلن مـن الركيـزة الثانيـة           
علـــى نقـــص يف محايـــة  بالنـــسبة للنـــساء النـــشطات يف التغلـــب ٢٠٠٥إعانـــات األمومـــة عـــام 

وبناء على مبادرات برملانية، جتري حاليـا دراسـة نظـام           ). ١١ من املادة    ٣-٥الفقرة  (األمهات  
إعانات لألسر ذات الدخل املنخفض، من شـأنه أن يقـدم، شـريطة تـوفر املـوارد، دعمـا هادفـا                     

ل، وتــشكل اإلعانــات املقدمــة للتعــويض جزئيــا عــن نفقــات األطفــا . )١٩٢(لألســر رقيقــة احلــال
 ).١٣ من املادة ٢انظر الفقرة . اإلعانات األسرية(دعما للنساء اللوايت يضطلعن بأعباءهم 

 وتــشكل صــعوبة احلــصول علــى نفقــات الغــذاء املــستحقة نتيجــة الطــالق ســببا آخــر    - ٣٩١
ففي حالـة الطـالق، ُتحتـسب       . هلشاشة وضع األمهات اللوايت يضطلعن تربية أطفاهلن مبفردهن       

ــة  ــدافع النفقــة    النفقــة الغذائي ــة ل ــة املادي ــا للحال ــألوالد تبع ــة ل ــادة األب( الواجب ــا). يف الع  وغالب
أمــا نفقــات . مــا ال تؤخــذ نفقــات حــضانة األوالد خــارج األســرة يف احلــساب علــى اإلطــالق 

، يف )عـادة األم (األوالد غري املشمولة بالنفقة، فيتحملها الوصي على األوالد من بـني الوالـدين        
. ري الوصــي امللــزم بــسداد نفقــة الغــذاء، باحلــد األدىن احليــوي ملعيــشته  حيظــى الطــرف غــ حــني 

، باإلضـافة إىل الوسـائل اخلاصـة        )والِسلف املمنوحـة عنـد االقتـضاء      (وعندما تكون نفقة الغذاء     
غري كافية، يصبح الطرف املعين بتربيـة األوالد مبفـرده مـضطرا لطلـب إعانـة اجتماعيـة، ختـضع                    

تباين يف األحكام املتعلقة بالسلف وسدادها بـني الكانتونـات، الـيت ال             وهناك  . لاللتزام بالسداد 
ويتفـاوت احلـد األعلـى للـسلف بدرجـة كـبرية بـني              . توفر مجيعهـا املـستوى نفـسه مـن احلمايـة          

كانتون وأخر، وقد طلبت جلنـة برملانيـة إىل جملـس االحتـاد أن يقـدم تقريـرا يتـضمن مقترحـات                      
 .)١٩٣(ى االحتاديللمواءمة فيما بينها على املستو

 ويتهــدد الفقــر النــساء املهــاجرات أكثــر ممــا يتهــدد الرجــال مــن جنــسيات أجنبيــة          - ٣٩٢
ومع وجـود بعـض التبـاين يف أسـباب اهلجـرة وجنـسية األشـخاص                . والسويسريني من اجلنسني  

وميكـن تفـسري    . املعنيني، فإن من املؤكد أن األجنبيات هن يف الغالـب أكثـر مـن تـصيبه البطالـة                 
غالبـا مـن    : لوضع باخنفاض مستوى تدريبهن وانعدام الكفاءات املهنية املعترف هبا لـديهن          هذا ا 

حتصل األجنبيات على تدريب مهين لفترة قصرية، أو ال حيصلن على أي تدريب بعـد الدراسـة          
ويــساهم أيــضا يف هــذا املعــدل املرتفــع للبطالــة وجــود ثغــرات يف معرفتــهن اللغويــة    . اإللزاميــة

ــق  ووجــودهن الكثيــ  ــة ضــعيفة املراف ــروع مهني ــة    . ف يف ف ــأمني البطال ــإن ت ــك، ف إضــافة إىل ذل
يأخذ علـى عاتقـه تكـاليف التـدريب اهلـادف إىل سـد ثغـرات التـدريب املدرسـي املتوسـط،                       ال

__________ 
)١٩٢( Iv.pa. Fehr (00.436) et Iv.pa. Meier-Schatz (00.437)منوذج تسني.  التقدميات اإلضافية لألسر. 
املواءمـة بـني اسـتحقاق وسـداد نفقـة          ) 06.3003(جلنة الضمان االجتماعي والصحة العامـة يف اجمللـس الـوطين             )١٩٣(

 .الغذاء
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األمر الذي يؤدي إىل أن تصبح األجنبيات العاطالت عن العمـل اللـوايت يعـانني مـن مثـل هـذه                     
وستستفيد النـساء أيـضا مـن اجلهـود الـيت يقـوم هبـا               . ملالثغرات معزوالت عمليا عن سوق الع     

املكتــب االحتــادي للتــدريب املهــين والتكنولوجيــا فيمــا يتعلــق بــاالعتراف بالــشهادات األجنبيــة  
 .واخلربات املهنية املكتسبة يف اخلارج

، يوفر القرار املتعلق بإدمـاج األجانـب الـصادر عـن سـلطات              ١٩٩٩ واعتبارا من عام     - ٣٩٣
ويف هـذا اإلطـار،     .  االحتاديـة إمكانيـة تقـدمي إعانـات ماليـة ملـشاريع تـشجيع اإلدمـاج                األجانب

ُتعطى أمهية خاصة للعروض املخصصة للنساء األجنبيات، وكذلك إىل تلـك املوجهـة لألطفـال         
ومـن مث، جيـري     . وتـشكل النـساء فئـة مـستهدفة بالغـة األمهيـة           . والشباب من جنـسيات أجنبيـة     

شجيع إدماج األجنبيـات اللـوايت الـتحقن بـأزواجهن بسويـسرا يف إطـار       تقدمي إعانات خاصة لت 
مجع مشل األسرة، واللوايت من جراء واقـع وظيفتـهن األسـرية كأمهـات وربـات أسـر معيـشية،                    

 ســوق العمــل؛ وحيــث أن ممارســة أي نــشاط مهــين، كمــا هــو   - أو لــيس فــورا -يــدخلن  ال
عانات هي يف الواقع ذات أمهية خاصـة        معروف تشكل عامل إدماج أساسي، فإن مثل هذه اإل        

 .بالنسبة هلذه الفئة من املهاجرات
 

 يةاإلعانات األسر - ٢ 

 الئحــة خمتلفــة علــى ٢٦ ال يــزال حــىت اآلن نــوع ومبلــغ اإلعانــات األســرية موضــوع  - ٣٩٤
الربملانيـة  ) (Fankhauserإال أن الربملان قـد اعتمـد أثـر مبـادرة فانكهـاوزر              . مستوى الكانتونات 

، القـــانون االحتـــادي لإلعانـــات األســـرية، الـــذي مت قبولـــه يف اقتـــراع شـــعيب يف   ١٩٩١ام لعـــ
ينــاير / كــانون الثــاين١وسيــصبح القــانون اجلديــد نافــذا يف . ٢٠٠٦نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢٦

وتظل مجيـع املـسائل     . ويوائم هذا القانون بني عدد من النصوص على الصعيد الوطين         . ٢٠٠٩
وهو ينظم شـروط مـنح اإلعانـات األسـرية،          . انون من اختصاص الكانتونات   اليت مل يعاجلها الق   

وفئة األطفال الذين هلم حق االستفادة منها، وحد السن األقصى، وكذلك القواعد الـيت ُتطبـق              
ويـستحق هـذه    .  أكثر من شخص احلق يف طلب إعانـات أسـرية عـن نفـس الطفـل                يحني يدع 

إال أن اإلعانـات    .  للـدخل  يقومون بنـشاط مـدرٍ     الاإلعانات العاملون بأجر واألشخاص الذين      
ومبوجــب . الــيت ُتمــنح هلــؤالء تتوقــف علــى الــدخل اخلاضــع للــضريبة ومتــوَّل مــن الكانتونــات   

القانون االحتادي لإلعانات األسرية ال يدخل العاملون املستقلون يف عـداد أصـحاب احلـق وإن           
 . كان بوسع الكانتونات منحهم إعانات أسرية

نص القــانون االحتـادي لإلعانــات األسـرية علــى إعانــة للطفـل ُتمــنح لـه مــن تــاريخ      ويـ - ٣٩٥
 فرنــك سويــسري شــهريا علــى األقــل  ٢٠٠والدتــه حــىت تــاريخ مــيالده الــسادس عــشر وتبلــغ  

 سـنة وحـىت هنايـة    ١٦ فرنكا سويسريا، ُتمـنح مـن سـن    ٢٥٠وإعانة تدريب مهين شهري تبلغ     
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وُتمـنح اإلعانـات كاملـة، وال تتـأتى مبعـدل           .  سـنة  ٢٥التدريب، أو حـىت موعـد أقـصاه بلوغـه           
وجيـب  . وتستطيع الكانتونات منح إعانات أكـرب وكـذلك إعانـات والدة أو تـبين             . عمل األهل 

واألطفال الـذين مينحـون احلـق يف        . متويل اإلعانات األخرى من خارج نظام اإلعانات األسرية       
وجني، وأطفـال الـشريك، واللقطـاء،       إعانات أسرية هم األطفال ألزواج متزوجني أو غـري متـز          

وتظـل  . وأخوة وأخوات وأحفاد صاحب احلق إذا توىل هـذا األخـري إعالتـهم بـصورة مرجحـة                
إعانــات األســرة يف جمــال الزراعــة حمكومــة بالقــانون االحتــادي املعــين بإعانــات األســرة يف جمــال 

باســـتثناء بعـــض ، ١٩٥٢يونيـــه / حزيـــران٢٠املـــؤرخ ) القـــانون االحتـــادي للزراعـــة(الزراعـــة 
ولـدى الكانتونـات الوقـت لتعـديل أنظمتـها ذات الـصلة باإلعانـات األسـرية وفقـا                   . التعديالت

 .٢٠٠٩للقانون االحتادي، إىل حني دخوله حيز النفاذ عام 
 

 الوصول إىل األنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية - ٣ 
  الثقافـــة ١-٣ 

لـــسنوات األخـــرية فيمـــا يتعلـــق بالوصـــول إىل  قلـــت االختالفـــات بـــني اجلنـــسني يف ا- ٣٩٦
 رجــال يف ١٨  امــرأة و١٧فقــد متيــزت . اإلعانــات املاليــة الــيت مينحهــا االحتــاد لتــشجيع الثقافــة

وكــان هنــاك تــوازن بــني اجلنــسني يف الوفــود إىل  . ٢٠٠٥نطــاق املــسابقة االحتاديــة للفــن عــام 
إال أن هنـاك  ).  رجـال ٨ نـساء و  ٦(مهرجانات الفـن الدوليـة الكـربى الـيت تـنظَّم كـل عـامني         

، الـيت   )Meret-Oppenheim( اوبنـهامي    -  نساء فقط بني الفائزين جبـوائز مرييـت        ٦ رجال و    ١٤
ــة   .  ســنة٤٠ُتمــنح حــصرا لفنــانني تزيــد أعمــارهم عــن    أمــا اإلعانــات الــيت ُتمــنح بــصفة فردي

نـساء والرجـال،    ألشخاص مبدعني يف جمال التصميم فقد وزعت بطريقة متساوية تقريبا بـني ال            
ن كانت جمـاالت التخطـيط والرسـم الـصناعي واهلندسـة املعماريـة يغلـب فيهـا الرجـال                    إحىت و 

ــساء يف جمــاالت املوضــة واحللــي والنــسيج والــسرياميك     ــديا، وتغلــب الن ــدينا  . تقلي ــوفر ل وال تت
 ولكـن هنـاك املزيـد مـن النـساء         . إحصاءات تتناول اجلنسني فيما يتعلق مبجال تـشجيع الـسينما         

وهكـذا، فـإذا كانـت الـسينما مل تعـد جمـاال قاصـرا علـى         . اللوايت يعملـن خمرجـات أو منتجـات      
ويف دراسـة   . الرجال، فما زال متثيلـهم زائـدا مـع ذلـك علـى مـستوى أعلـى املـسابقات العامليـة                    

 قــام فريــق مــن الباحثــات والبــاحثني بــالنظر يف “تــشجيع الثقافــة مــن منظــار املــساواة”بعنــوان 
وتــبني يف إمجــايل . يت ُتقــدمها مدينــة بــرين لقــاء اإلبــداع الثقــايف لألفــراد أو الفئــاتاإلعانــات الــ

. اجملاالت الثقافية، أن املبدعني الذكور حيصلون يف الغالـب علـى دعـم أكـرب بكـثري مـن اإلنـاث          
، قدمت النساء يف املتوسط، عددا أقل من طلبات اإلعانة لإلبداع الثقـايف مـن               ٢٠٠٣ويف عام   
، غالبيـة طـالب املـدارس العليـا         ١٩٩٨ الوقت نفسه متثل النساء، اعتبارا من عـام          ويف. الرجال

املتخصصة يف ميادين الفنون التشكيلية، واملوسيقى، واملسرح، وحوايل نصف أعـضاء مجعيـات     
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ويف بعـض اجملـاالت، ال تتـوفر بيانـات مـصنفة تبعـا لنـوع اجلـنس، األمـر الـذي أرغـم                        . الفنانني
وأثبت استبيان موجه إىل جلنة مـنح اإلعانـات         . تضييق نطاق استقصائهم  واضعي الدراسة على    

أن غالبيــة أعــضائها يعتــربون، بقطــع النظــر عــن جنــسهم، أن الفــن لــيس لــه جــنس وأن الــدور  
 .  ال يعود جلنس مقدم الطلب، بل لنوعية عمله)١٩٤(احلاسم يف منح اإلعانة

 
 الرياضة واألنشطة الترفيهية  ٢-٣ 

صاءات أن الرجـال مـن مجيـع فئـات العمـر، ميارسـون أكثـر مـن النـساء يف                      تثبت اإلح  - ٣٩٧
: ولكن األمر خيتلف عن ذلك علـى الـصعيد اليـومي          . الغالب أنشطة رياضية يف أوقات فراغهم     

بني األشخاص الذين يتنقلون يوميـا سـريا علـى األقـدام أو يـستخدمون الـدراجات علـى مـدى                     
 .)١٩٥(كثريا عدد الرجال دقيقة على األقل، يفوق عدد النساء ٣٠

 وما زالت الغالبية العظمى من األنشطة الرياضية الـيت جيـري تنظيمهـا متـارس اليـوم يف                   - ٣٩٨
فـبعض الرياضـات متـارس بـصورة شـبه      . سويسرا بصورة منفصلة مـن قبـل هـذا اجلـنس أو ذاك            

نــة، األلعــاب البهلوانيــة، وســباحة احلركــات املتزام : ٢٠٠٦يف عــام (حــصرية مــن قبــل النــساء  
رياضـة هـوكي الـشارع، والـركيب،        : ٢٠٠٦يف عام   (من قبل الرجال     ، أو )واجلمباز، والرقص 

وكـذلك اجلمبـاز تـسجل النـساء العـدد          ) Trekking(ويف رياضة امليدان    ). املصارعة السويسرية 
 ). رجال٣١ ١٠٥ للنساء و ٣٤ ٨٨٧، ٢٠٠٦يف عام (األكرب باألرقام املطلقة 

ــات الرياضــية    ويف الغالــب يقــل عــدد - ٣٩٩ ــساء يف عــضوية اجلمعي ــة١٦( الن عــن )  يف املائ
ــة٢٨(الرجــال  ــتني بــني       ).  يف املائ ــساء نقط ــت نــسبة الن ــسنوات العــشر األخــرية ارتفع ويف ال

ويف الوقـت   .  يف املائـة   ٣٣،٥ لتـصل إىل     ،األعضاء النشطني يف اجلمعيات الرياضـية السويـسرية       
ــة للفتيــات بــش    ــسبة املئوي ــه الن كل ملحــوظ يف فئــات العمــر الــيت تقــل عــن    الــذي اخنفــضت في

إال أن متثيـل النـساء قليـل        . سنة، سامهت النساء البالغات يف زيـادة النـسبة املئويـة اإلمجاليـة             ٢٠
إىل حــد كــبري علــى مــستوى القمــة يف هــرم اجلمعيــات الرياضــية واخلــدمات العامــة الرياضــية،   

وضـاع حتـسنت بـشكل ملحـوظ مـا          ومـن املؤكـد أن األ     .  يف املائة من الكوادر    ١٠حيث ميثلن   
، ولكن نسبة النساء ال تزال منخفضة على هذا املستوى باملقارنـة            ٢٠٠٤ و   ٢٠٠١بني عامي   

__________ 
)١٩٤( Iris Frey/ Judith Estermann/ Thomas Beyeler, Kulturforderung unter der Gleichstellungslupe, Berne 

2005.. 
)١٩٥( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/02/key/01.Document.21594.xls. 
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مـــع عـــدد النـــساء اللـــوايت ميـــارس الرياضـــة، أو النـــسبة املئويـــة للنـــساء يف عـــضوية اجلمعيـــات 
 .)١٩٦(الرياضية

بقطـع النظـر عـن جـنس         ويشجع االحتاد األنشطة الرياضـية مـن خـالل تقـدمي الـدعم،               - ٤٠٠
ــذين ميارســوهنا   ــساء       . األشــخاص ال ــام الن ــصدد متاحــة أم ــذا ال ــراءات املتخــذة هب ــع اإلج ومجي

والرجال، ولكن النساء يلجأن أقل يف الغالب إىل العروض املتاحة، سواء تعلـق األمـر بتـشجيع                  
+ ب التبــادل يف اجلمعيــات الرياضــية، ومدرســة املختــارين لرياضــات النخبــة أو لعــروض الــشبا

. ويف هذا النطاق، يشجع االحتاد بالتعاون مع الكانتونـات رياضـات مالئمـة للـشباب          . الرياضة
ويقدم مساعدات مالية وينظم التدريب األساسي والتدريب املستمر للمـدربات واملـدربني مـن              

وخالل اخلمس عشرة سنة األخرية، ظلـت مـشاركة الفتيـات والنـساء             . أجل بلوغ هذا اهلدف   
الرياضــة ثابتــة نــسبيا، مبعــدل يقــل قلــيال عــن + رياضــي للــشبيبة يف نطــاق الــشباب بالتــدريب ال

 يف ٣٥يف املائــة، يف حــني شــكلت النــساء املــشاركات يف دورات خاصــة بــالكوادر نــسبة  ٤٠
 .املائة من العدد اإلمجايل

 ويف أماكن االلتقـاء املخصـصة للـشباب ويف العمـل مـع الـشباب بـصورة عامـة، كـان           - ٤٠١
وإذا كانت الفتيـات نـشطات مثـل الفتيـان يف مجعيـات الـشباب،         . الفتيات والنساء ناقصا  متثيل  

وللتـصدي لألمـر وضـع اجمللـس        . فإن متثيلهن يبقى ناقـصا بـني املـدربني ويف وظـائف املـسؤولية             
مـشاريع إرشـادية وقـرر تعمـيم املنظـور اجلنـساين            ) مجعية رئيـسية  (السويسري ألنشطة الشباب    

 .يف مجيع أنشطته
فالتبـاين  .  وبالنسبة إلدارة األنـشطة الترفيهيـة، فـإن الفـوارق بـني اجلنـسني قليلـة نـسبيا                - ٤٠٢

ــدخل،          ــستوى ال ــان مب ــسريه يف معظــم األحي ــه ميكــن تف ــه يف جمــال الترفي ــذي ميكــن مالحظت ال
 يف املائـة  ٧٠ أكـد مـا يزيـد عـن        ٢٠٠٥ويف عام   . والتدريب وخاصة العمر وليس نوع اجلنس     

ال أهنم طالعوا، وترتهوا أو جتالسوا مع أصـدقاء أو معـارف مـرة يف األسـبوع                 من النساء والرج  
يف املائة من الرجال أهنم يـذهبون إىل املطـاعم واحلانـات أو إىل       ٥٦,٩وبينما ذكر   . على األقل 

.  يف املائـة عنـد النـساء   ٤١,٣البارات مرة يف األسبوع على األقل، مل تبلـغ هـذه النـسبة سـوى               
 يف  ١٠,٥يـذهب الرجـال بنـسبة       : نـسبة إىل التـردد علـى احلفـالت الرياضـية          والوضع مشابه بال  

ــسبة    ــساء بن ــة والن ــل      ٥,٨املائ ــى األق ــرة يف األســبوع عل ــذه احلفــالت م ــل ه ــة إىل مث .  يف املائ
ــدريب      ــى يف دورات ت ــدل أعل ــساء مبع ــشارك الن ــل ت ــة،    (وباملقاب ــي، وأشــغال يدوي ــة، وطه لغ

هنب إىل إحـدى هـذه الـدورات مـرة يف األسـبوع علـى                يف املائة من النساء يـذ      ١٢,٩): وغريها
__________ 

)١٩٦( Lamprecht/ Murer/ Stamm, Probleme, Strategien und Perspektiven der Schweizer Sportvereine, Zurich, 

2005. 
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)  يف املائـة   ٤٤(ويـشارك حـوايل نـصف النـساء         . )١٩٧( يف املائـة مـن الرجـال       ٦,١األقل، مقابـل    
مشاركة نشطة يف إحدى اجلمعيات أو املنظمـات املـشاهبة وهـن بالتـايل أقـل عـددا فيهـا بقليـل                     

با مئوية بالغة االخنفاض يف فئـة النـساء         وتوجد يف هذه اجملاالت نس    ).  يف املائة  ٥٥(عن الرجال   
وإذا مل يوجـد تبـاين كـبري     ). حـوايل الربـع   (وبـني األجنبيـات     ) حـوايل الثلـث   ( سنة   ٧٥فوق الـ   

بــني الرجــال والنــساء يف إدارة وســائل الترفيــه واملــشاركة يف األنديــة واجلمعيــات، فــإن التبــاين  
انظــر . (ا اجملــال بــني اجلنــسنيكــبري يف جمــال العمــل الطــوعي حيــث يوجــد بــون شاســع يف هــذ 

 ).٢٨١ رقم
 

 البيئة والتنمية املستدامة - ٤ 
 تتأثر النساء علـى وجـه التحديـد بتـدهور البيئـة ويـربهن علـى معـارف حمـددة وحريـة                       - ٤٠٣

ويف بلــدان أخــرى، بينــت . عمــل خاصــة مبواضــيع البيئــة جيــدر االعتــراف هبــا واالســتفادة منــها
العات اجتماعيـة وجـود اختالفـات كـبرية بـني اجلنـسني يف              حتليالت أُجريت على أساس استط    

. التصرف املؤثر على البيئة، كمجـاالت االسـتهالك واالخنـراط يف العمـل الطـوعي االجتمـاعي                
. وأظهرت دراسة أُجنزت يف سويسرا أيضا اختالفات هامة يف تصرف اجلنسني يف جمـال التنقـل         

ا يف املـسائل البيئيـة األكثـر تنوعـا، فـإن           وحيث أن هذه االختالفات قد تلعـب يف سويـسرا دور          
من األمهية مبكان، من أجل توجيه سياسة البيئة توجيها أفضل، أخذ عينات إحصائية مـن هـذه                 

فاإلحـصاءات الوطنيـة الـيت      . البيانات وحتليل اآلليات الـيت هـي أسـاس هـذه التـصرفات املتباينـة              
عتبار االختالف بني اجلنسني إال فيما يتعلـق        تتناول اجملاالت اليت تؤثر على البيئة ال تأخذ يف اال         

، ال يف جمـاالت     )الـسياسة االجتماعيـة والـصحة واملـشاركة الـسياسية         (ببعض اجلوانب املختارة    
ــزال مــن الــضروري اعتمــاد هنــج متكامــل للمــساواة    . الوصــول إىل املــوارد واالســتهالك  وال ي

وتعلق املكاتب االحتاديـة املتخصـصة      ). م املنظور اجلنساين  يتعم(يتعلق باإلحصاءات البيئية     فيما
شؤون البيئيــة، اهتمامــا ضــئيال علــى العالقــات القائمــة بــني اخــتالف نــوع اجلــنس    الــيف جمــال 
 .املستدامة والتنمية
 ومن احملتمل أن تكون نسبة النساء يف جمال األحباث البيئية أعلى منـها يف جمـال العلـوم          - ٤٠٤

ــة  ــة الطبيعي ــا تبي . الفيزيائي ــساء    وهــذا م ــسبيا للن ــة ن ــة املرتفع ــسبة املئوي ــه الن ــام  ٤٦(ن ــة ع  يف املائ
تـضاعفت  : اللوايت يدرسن العلوم البيئية يف مدرسـة البوليتكنيـك االحتاديـة يف زيـورخ             ) ٢٠٠٤

مـن  إال أنه ال يوجـد عمليـا   ). ١٩٩٠ يف املائة عام ٢٥( سنة ١٥هذه النسبة تقريبا على مدى     
يوجــد يف إدارة علــوم البيئــة التابعــة  :  حــىت يف هــذا اجملــال جهــة ثانيــة أي امــرأة بــني املعلمــني،  

__________ 
)١٩٧( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/03/blank/key/04/01.html. 
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.  رجــال وامــرأة واحــدة٢٣ملدرســة البوليتكنيــك االحتاديــة يف زيــورخ بــني األســاتذة العــاديني   
ويواجه التدريب واألحباث يف كليات العلوم الفيزيائيـة والطبيعيـة يف اجلامعـات مـشكلة اختيـار       

 أمهيـة  “لتمييـز األفقـي  ل”ويف الوقـت ذاتـه، فـإن    . فاضالطالب نظرا ألن عددهم آخذ يف االخن    
تعتــزم الــسياسة االحتاديــة للمــدارس العليــا التركيــز، بالنــسبة للعلــوم : بالغــة يف عــدد مــن العلــوم

الفيزيائيـــة والطبيعيـــة، علـــى التـــدريب ومراكـــز التميـــز يف األحبـــاث يف مـــدارس البوليتكنيـــك   
. عاف هــذه العلــوم يف جامعــات الكانتونــات االحتاديــة، األمــر الــذي خيــشى أن يــؤدي إىل إضــ  

ــأة أكثــر مــن مــدارس      إال أن جامعــات الكانتونــات، تبــدو نتيجــة ســعة جماالهتــا التعليميــة، مهي
البوليتكنيك االحتادية إلنشاء فروع دراسية متعددة التخصصات، كتلك اليت جتمـع بـني العلـوم               

 الفـروع يتناسـب بـشكل أفـضل مـع          وهـذا النـوع مـن     . االجتماعية والعلوم الفيزيائية والطبيعيـة    
خيارات النـساء واألهـداف املتعلقـة مبـستقبلهن املهـين؛ هلـذا الـسبب، يبـدو مـن زاويـة تـشجيع                       
املــساواة بــني النــساء والرجــال، إن مــن غــري املناســب إضــعاف العلــوم الفيزيائيــة والطبيعيــة           

 .اجلامعات يف
ــو ال     - ٤٠٥ ــار مواضــيع البحــث العلمــي اآلن ه ــا يوجــه اختي ــذي ال يأخــذ يف    وم ــساؤل ال ت

ــاين بــني اجلنــسني  ــا     . االعتبــار التب ــاين، غالب وحــىت يف اجملــاالت الــيت يوجــد فيهــا مثــل هــذا التب
ــا ــها باســتخفاف      م ــتم معاجلت ــه، أو ت ــسائل املرتبطــة ب ــسى امل ــصالح   . ُتن ــل واست فمــسائل التنق

 يظهـر فيهـا التبـاين       األراضي، والتدريب والعمل والتنمية املستدامة تعد أمثلة على املواضيع اليت         
 .بني اجلنسني بوضوح

.  وال توجد حىت اآلن بيانات مؤكدة حول مسألة املـساواة يف األجـور يف جمـال البيئـة                  - ٤٠٦
وقد حاول استقصاء أجرته مجعية اختصاصيات البيئة واجلمعيـة السويـسرية الختـصاصي البيئـة               

ويف اقتــصاديات الغابــات . إليهــاإيــضاح الوضــع؛ وجيــري حاليــا تقيــيم النتــائج الــيت مت التوصــل  
 “Silviasilvio”توعيــة الكــوادر أطلــق عليــه اســم  لواألخــشاب جيــري حاليــا تطبيــق مــشروع  

 .وحيصل على إعانات مالية مبقتضى قانون املساواة
 وتسعى اإلدارة العامة االحتادية لألحباث يف جمال البيئة إىل تقدمي إجابـات علميـة علـى                 - ٤٠٧

وكما سـبقت اإلشـارة، فـإن عـدد النـساء يف جمـال أحبـاث العلـوم الفيزيائيـة               . أسئلة آنية وملحة  
والطبيعية قليل للغاية، األمر الذي يعقّد يف الواقع اختيار مرشحات عند تقدمي مـنح للبحـث يف                 

إال أن املكتب االحتادي للبيئة يعمل على تكـريس اهتمـام خـاص للمؤسـسات الـيت                 . هذا اجملال 
 اخلطـة التوجيهيـة اجلديـدة    شريوتـ ). كـذلك يف مناصـب القيـادة     (ساء  تضم نـسبة معينـة مـن النـ        
 إىل ضرورة تشجيع تواجد النـساء بـصورة متزايـدة يف    ٢٠١١-٢٠٠٨ألحباث البيئة للسنوات  

 .جمال األحباث البيئية
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  املرأة يف البيئة الريفية- ١٤املادة   

 أوجه االختالف بني املدينة والريف - ١ 
ــساء يف الريــف يف       كمــا هــو احلــال  - ٤٠٨ ــاة الن ــامل، ختتلــف ظــروف حي ــع أحنــاء الع يف مجي

ــة   ــاهتن يف املدين ــسرا عــن ظــروف حي ــات   . سوي ــبني إىل جانــب االختالف ولكــن اإلحــصاءات ت
وعلى أثر التعداد االحتادي للـسكان الـذي جـرى عـام            . العديدة، وجود الكثري من أوجه الشبه     

ــام    ٢٠٠٠ ــادي عـ ــصاءات االحتـ ــب اإلحـ ــشر مكتـ ــساء    ٢٠٠٥، نـ ــسري للنـ ــس السويـ األطلـ
، تطـور  )١٩٨(وتبني هذه الوثيقة، اليت ميكن الرجوع إليها عن طريـق شـبكة االنترنـت    . واملساواة

، وتظهر أوجه التباين أو الشبه املالحظة بني املنـاطق          ١٩٧٠خمتلف مؤشرات املساواة منذ عام      
نها بـالتمييز بـني املنـاطق    وتسمح البيانات اليت تتـضم . يف جمال املساواة بني اجلنسني يف سويسرا  

انظــر البيانــات (اللغويــة الكــربى الــثالث يف البلــد وكــذلك بــني اجملتمعــات الريفيــة واحلــضرية    
 ). واو١اإلحصائية يف املرفق 

 وتبدو االختالفـات بـني املدينـة والريـف كـبرية فيمـا يتعلـق بـشكل العـائالت واألسـر                      - ٤٠٩
ولكـن الفـوارق    .  يف املـدن، وأعالهـا يف الريـف        نسب النساء املتزوجـات    أقل   وتوجد. املعيشية

وبالتـايل، توجـد يف املنـاطق      . ٢٠٠٠ و   ١٩٩٠بني املدينة والريف اخنفـضت كـثريا بـني عـامي            
وإذا أخـذت  . الريفية نسب متزايدة من النـساء غـري املتزوجـات أو اللـوايت مل يعـدن متزوجـات                

 سويسرا، فإن نسبة النساء اللوايت يـربني        يف االعتبار األسر الوحيدة األب أو األم يف مجيع أحناء         
ــا بــني عــامي      ــيال م ــد ارتفعــت قل  يف ٨٩ إىل ٨٦مــن  (٢٠٠٠ و ١٩٧٠أطفــاهلن مبفــردهن ق

كمـا لوحظـت زيـادة واضـحة يف عـدد          . وتبلغ هذه النـسبة أدىن مـستوى هلـا يف الريـف           ). املائة
 .النساء بدون أطفال يف مدن سويسرا األملانية بالدرجة األوىل

وتزايد بصورة واضحة عدد النساء اللوايت ميارسـن نـشاطا مهنيـا جلـزء مـن الوقـت يف                    - ٤١٠
ــة علــى حــد ســواء    وكــذلك، ارتفعــت نــسبة النــساء بــني   . األوســاط احلــضرية واملنــاطق الريفي

. ٢٠٠١  و ١٩٨٥ يف املائـة بـني عـامي         ٧٦ إىل   ٧٤العاملني جلزء من الوقت يف سويـسرا مـن          
ىل حـد كـبري يف مجيـع املنـاطق اللغويـة، يف املدينـة ويف الريـف                  فالعمل جلزء من الوقت نـسائي إ      

وبالنـسبة لسويـسرا    . وقد اخنفضت االختالفات بني املناطق على مدى السنوات األخرية        . أيضا
بوجه العموم، ظلت نسبة النساء اللوايت ميارسن نشاطا مدرا للـدخل لوقـت كامـل ثابتـة وأقـل                   

ففـي املـدن السويـسرية اجلنوبيـة        . ختالفات اإلقليمية إطالقـا    يف املائة ومل تتغري اال     ٣٠بقليل من   

__________ 
)١٩٨( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/regionen/thematische_karten/gleichstellungsatlas.html. 



CEDAW/C/CHE/3
 

162 08-31652 
 

وأضعف هذه النـسب موجـودة يف       . الرئيسية جند أعلى نسبة من النساء العامالت لوقت كامل        
 .املناطق القريبة من املدن السويسرية األملانية

نـساء   يف املائـة مـن ال      ١٥، أظهر التعـداد االحتـادي وجـود نـسبة           ٢٠٠٠ وبالنسبة لعام    - ٤١١
واالختالفـات بـني املنـاطق والقطاعـات االقتــصادية     . يف إدارة املـشاريع يف مجيـع أحنـاء سويـسرا    

فبقدر ما تكون نسبة النساء مرتفعة بني العاملني يف أحد القطاعـات االقتـصادية، بقـدر                . كبرية
 فقطـاع الـصحة والـشؤون االجتماعيـة، الـذي         . ما تكون نسبتهن كبرية يف إدارة هذه املشاريع       

 يف املائة من العاملني فيه، هو القطاع الذي يضم أعلـى نـسبة مـن النـساء يف                   ٨٠تشكل النساء   
ــة٣١(إدارة مــشاريعه  ــادق واملطــاعم، ويف خــدمات    ).  يف املائ والوضــع مــشابه يف قطــاع الفن

وميكــن تفــسري االختالفــات اإلقليميــة يف نــسب النــساء اللــوايت يــشغلن   . املــوظفني ويف التعلــيم
 .دية، على األقل جزئيا، بعدم املساواة بني اهلياكل االقتصادية اإلقليميةمناصب قيا

ففــي حمــيط حبــرية ليمــان :  واالختالفــات بــني املنــاطق واضــحة للغايــة يف جمــال األجــور- ٤١٢
يوجد أقل قدر من عدم املساواة يف األجور بني الرجال والنساء، وتوجـد يف سويـسرا الـشرقية                  

وتتفــاوت نــسب البطالــة إىل حــد كــبري ســواء تعلــق األمــر    . حاأكثــر هــذه االختالفــات وضــو 
 يف املائـة يف الكوميونـات       ٠,٦: ٢٠٠٠عـام   (أو بالريف   )  يف املائة  ٢,٨: ٢٠٠٠عام  (باملدينة  
، كـان معـدل البطالـة بـني النـساء يفـوق دائمـا معـدهلا بـني                   ١٩٩٠واعتبـارا مـن عـام       ). الريفية
 األشـخاص الـذين يعتـربون أنفـسهم عـاطلني عـن             وأظهر تعداد السكان أيضا أن عدد     . الرجال

ومـن بـني الـذين يعتـربون        . العمل أعلى بكثري من العدد الذي ورد يف اإلحصاء الرمسي للبطالـة           
 .أنفسهم عاطلني عن العمل، يفوق عدد النساء عدد الرجال يف مجيع الكانتونات

سويسري للنـساء واملـساواة    وبالنسبة إىل التوفيق بني العمل واألسرة، يفّرق األطلس ال  - ٤١٣
فـإذا كـان منـوذج األسـرة        . ما بني أربعة منـاذج خمتلفـة ويـستخلص وتـرية حـدوثها يف سويـسرا               

، ١٩٩٠هـو القاعـدة يف عـام    ) األب يعمـل بوقـت كامـل واألم يف املـرتل    (الربجوازية التقليدية   
فـال دون الـسبع      يف املائـة مـن األسـر السويـسرية الـيت لـديها أط              ٦٠ألنه كـان متبعـا يف حـوايل         

ولـوحظ هـذا   . ٢٠٠٠ يف املائـة مـن األسـر عـام     ٣٧سنوات، فإنه مل يعد موجودا سوى لـدى       
وال يزال هذا النموذج قائما يف الوقـت الـراهن يف كوميونـات             . التراجع الكبري يف مجيع املناطق    

م األب يعمـل لوقـت كامـل واأل   (والنموذج الربجوازي املعاصر   ).  يف املائة  ٤٢(ضواحي املدن   
يف (هو حاليا منط اقتسام املهـام األكثـر شـيوعا يف سويـسرا الرومانديـة                ) تعمل جلزء من الوقت   

ويف املنـاطق احلـضرية لسويـسرا األملانيـة، بـني األزواج الـذين              ) املدينة والريف علـى حـد سـواء       
، ظلــت نــسبة األســر الــيت تــضم والــدين ١٩٩٠ و ١٩٧٠وبــني عــامي . لــديهم أطفــال صــغار

وأمكـن العثـور    ).  يف املائـة   ١٢ و   ١١بني  ( كامل ثابتة كمعدل عام يف سويسرا        يعمالن لوقت 
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علــى نــسب أعلــى يف مدينــة جنيــف وكــذلك يف بعــض املنــاطق الريفيــة الــيت تعمــل يف صــناعة   
وجتـدر اإلشـارة إىل أن نـسبة هـذا الـنمط األسـري              . الساعات وصـناعة النـسيج أو يف الـسياحة        

وسـجل  . ٢٠٠٠ و   ١٩٩٠ يف املائة ما بني عامي       ١٦ إىل   ١٤ارتفعت يف املناطق الزراعية من      
الرجـل واملـرأة يتقامسـان املهـام األسـرية والعمـل املـدر          (النموذج القائم على املساواة يف األسرة       

ــارا مــن عــام  ). انطالقــا مــن مــستوى متواضــع بالفعــل (أعلــى معــدالت التقــدم  ) للــدخل واعتب
 ١,٥رجل واملرأة كليهما جلزء مـن الوقـت مـن           ، ارتفعت نسبة األسر اليت يعمل فيها ال       ١٩٩٠

 .وظهر هذا التقدم بوضوح يف املدن السويسرية األملانية). ٢٠٠٠عام ( يف املائة ٣,٤إىل 
ــراوح     ٢٠٠٠ يف عــام - ٤١٤ ــذين تت ــاين ال ــانوي الث ــساء، بــني طــالب املــستوى الث  بلغــت الن

.  الـصعيد السويـسري     يف املائة كمعدل متوسـط علـى       ٤٧ سنة، نسبة    ٢١  و ١٥أعمارهم بني   
ويف املنــاطق احلــضرية علــى وجــه العمــوم تبلــغ النــساء يف املــستوى الثــانوي الثــاين نــسبة أعلــى   

ويبني هذا الفارق بني املدينة والريف أن مـن         ).  يف املائة  ٤١(من املناطق الريفية    ) يف املائة  ٤٩(
توى الثـانوي الثـاين منـه       األصعب على النساء اللوايت يعشن يف الريف متابعة التدريب على املس          

وإذا كانــت هــذه االختالفــات بــني املدينــة والريــف موجــودة يف مجيــع املنــاطق   . علــى الرجــال
فاالختالفـات اإلقليميـة يف مـستوى تعلـيم         . اللغوية، فهي األكثر وضوحا يف سويـسرا اإليطاليـة        

ل الـضرييب   فالكوميونـات ذات الـدخ    : السكان قليلـة للغايـة، ولكنـها مـع ذلـك شـديدة الداللـة              
 إىل ٣٠ويف فــئيت العمــر . الكــبري تتجــه حنــو تــسجيل مــستوى أعلــى مــن الكوميونــات الريفيــة   

 ســنة كــذلك يكــون لــدى الرجــال ســنوات تــدريب أطــول ممــا لــدى   ٥٩ إىل ٥٠ســنة و  ٣٩
وتنطبـق هـذه   ).  سـنوات ١١,٨ مقابـل    ١٢,٨ و   ١٢,٤ مقابل   ١٣,١(النساء من العمر نفسه     

ومع ذلك فقد اخنفـض العجـز النـسائي يف جمـال            . ريف على حٍد سواء   املالحظة على املدينة وال   
 . سنة؛ وحصل االخنفاض األكرب يف سويسرا الروماندية٠,٧ إىل ١,٢التدريب من 

 
 القرويـات - ٢ 

ويــؤدي اخنفــاض .  يعـاين القرويــون والقرويـات السويــسريون اليــوم مـن وضــع صـعب    - ٤١٥
. عديــد مــن االســتثمارات الزراعيــة يف الــديون دخــل عملــهم مــن ســنة إىل أخــرى إىل إغــراق ال 

وغالبا مـا جتـد القرويـة نفـسها يف حـال            . وتعمل املرأة يف الغالب يف مزرعة زوجها دون مقابل        
الطــالق يف وضــع غــري مــستقر فهــي ختــسر دخلــها، وال تــستطيع االعتمــاد علــى تــأمني البطالــة  

ويف معظــم .  قبــل الطــالقللعــيش وحتــسني حالتــها، فهــي مل تكــن متــارس نــشاطا مــدرا للــدخل
كمـا قـد   . األحيان ال تستطيع كذلك استرداد حصتها اخلاصة اليت وظفتها يف املزرعة املشتركة      

إذ حيــايب القــانون العقــاري يف : يــصبح وضــع املــرأة الريفيــة صــعبا أيــضا يف حــال وفــاة زوجهــا 
اآلخـرين، مبـن   الريف من أجل عدم تفكك املزرعة الورثة الذين ميتلكوهنا على حـساب الورثـة       
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فيهم الزوجة، حىت وإن كانت هذه األخرية، وعلى مـدى سـنوات طويلـة، قـد وظفـت عملـها        
 .اليدوي وموارد أخرى يف املزرعة املشتركة

 
  املساواة أمام القانون- ١٥املادة   

 األهلية القانونية - ١ 
 

 :رأة املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل١٤التوصية رقم 
حتــث اللجنــة سويــسرا علــى أن تــضاعف جهودهــا ملراجعــة هــذه التحفظــات بــصورة   

دورية بغيـة سـحبها، وأن تقـدم قـدر االسـتطاعة وإذا كـان ال يـزال مالئمـا، جـدوال زمنيـا                        
 .يتعلق بسحب هذه التحفظات يف تقريرها الدوري املقبل

  
يتعلـق بقواعـد نظـام الـزواج      أعربت سويسرا عنـد انـضمامها إىل االتفاقيـة عـن حتفـظ            - ٤١٦

 والـيت كـان عقـد الـزواج فيهـا يـنص علـى نظـام                 ١٩٨٨املطبق على الزجيات املعقودة قبل عام       
، ) ومـا بعـدها    ٥٦٣الفقرة  (وكما سبقت اإلشارة يف التقرير األول والثاين        . غري النظام العادي  

ويف هـذه   . لذمـة املاليـة   ال تزال توجد اآلن زجيات ختـضع لقواعـد التمييـز القدميـة فيمـا يتعلـق با                 
ــة        ــرأة يف الذمــة املالي ــدأ إدارة حــصة امل ــزوج هــو الــذي يتــوىل مــن حيــث املب ــإن ال احلــاالت، ف

 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى     ١٥املشتركة والـتحفظ الـذي أعربـت عنـه سويـسرا خبـصوص املـادة         
 ١٩٨٨ام  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ال يتناول سوى األحكام االنتقالية الـيت اعتمـدت عـ               

وال ميس، يف إطار هذا القانون االنتقايل، سوى األزواج الـذين اختـاروا حـال آخـر غـري النظـام              
العــادي، ســواء عــن طريــق عقــد الــزواج، أو إعــالن خطــي مــشترك قبــل دخــول نظــام الــزواج  

ومن مث فإن هذا التحفظ ال يزال له ما يـربره، وإن كانـت أمهيتـه آخـذة يف                   . اجلديد حيز النفاذ  
وختضع الزجيـات الـيت عقـدت اعتبـارا مـن           . فاض، لتعلقه بقلة متضائلة من العقود الزوجية      االخن
وفـضال عـن ذلـك، فـإن اإلبقـاء علـى النظـام              .  دون قيود ألحكـام القـانون اجلديـد        ١٩٨٨عام  

القدمي لتوحيد األصول، والذي ينطـوي علـى هـذه القواعـد التمييزيـة فيمـا يتعلـق بـإدارة الذمـة           
 مـن املـادة   ١الفقـرة  ( إىل إعالن خطي مشترك صـريح مـن قبـل الـزوجني املعنـيني           املالية، يستند 

، يـضاف إىل ذلـك أن الزوجـات اللـوايت يرفـضن إدارة            ) الباب األخري من القانون املـدين      ،هـ ٩
ــني       ــصل بـ ــالن الفـ ــي إعـ ــنب إىل القاضـ ــعهن يف أي وقـــت أن يطلـ ــاهتن بوسـ ــن ملمتلكـ أزواجهـ

 . من القانون املدين١٨٥املمتلكات استنادا إىل املادة 
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 حرية اختيار مكان اإلقامة والسكن، ال سيما بالنسبة لألجنبيات - ٢ 
 حق األجنبيات يف اإلقامة يف إطار مجع مشل األسرة ١-٢ 

 كان قانون األجانب ينص حىت وقت قريب، على عدم أحقية األجنبيـات واألجانـب               - ٤١٧
وروبية للتجارة احلرة، الذين قـدموا إىل سويـسرا         من بلدان خارج االحتاد األورويب والرابطة األ      

يف نطاق مجع مشل األسرة، املطالبـة بتمديـد تـصريح إقامتـهم بعـد فـصم عـرى الـزواج، إال أنـه                
وقـد تـضمن    . كان ينص مع ذلك على إمكانية التمديد يف بعض احلاالت وخباصة الدقيقة منها            

فهـو يعتـرف خاصـة مـن حيـث املبـدأ            : قانون األجانب اجلديد بعض التعديالت يف هذا الصدد       
ببعض احلقوق الذاتية بعد انفصام الزواج لألشخاص الذين يطالبون حبق منحهم تـصريح إقامـة      

وهذه هي احلـال بالنـسبة لألفـراد األجانـب يف أسـرة مواطنـة أو مـواطن        . ومتديد مدة صالحيته 
 فبعـد انفـصام     .سويسري وللشركاء واألطفال األجانب ألشخاص حائزين على تـصريح إقامـة          

ــه، إذا كــان       ــد مدت ــة، ومتدي ــصريح إقام ــشريك واألوالد احلــق يف ت ــزواج أو األســرة يظــل لل ال
دجمـوا متامـا،   أالزواج قد استمر ملدة ثالث سنوات على األقل، وإذا كان الشريك واألوالد قـد            

 وميكـن االسـتناد إىل األسـباب      . أو إذا كان علـيهم البقـاء يف سويـسرا ألسـباب شخـصية هامـة               
الشخصية اهلامة، خاصة عندما تكون الزوجة أو الـزوج ضـحية أعمـال عنـف زوجـي أو حـني            

 .تكون إعادة اإلدماج االجتماعي يف البلد األصلي بالغة الصعوبة
 وقــد يكــون متديــد اإلقامــة يف سويــسرا ضــروريا عنــد وفــاة الــشريك الــذي يعــيش يف   - ٤١٨

ــشاكل بال     ــزواج ســببا مل ــسرا أو حــني يكــون فــشل ال ــدماج األســري   سوي ــصعوبة يف االن ــة ال غ
وينطبق األمر ذاته عندما يكون للزوجني أوالد مـشتركني لكـل           . واالجتماعي يف البلد األصلي   

إال أنـه يـتعني أيـضا       . منهما معهم عالقة وثيقة ويكون هؤالء قد ادجمـوا يف اجملتمـع السويـسري             
ا تــبني أن احليــاة املــشتركة  النظــر دائمــا يف الظــروف الــيت أدت إىل فــصم الرابطــة األســرية فــإذ  

تشكل هتديدا جديا لشخصية الشريك الذي قدم إىل سويسرا يف إطار مجـع مشـل األسـرة، وأن           
من غري املنطقي بالتايل أن يطلب إليه االستمرار يف العيش يف ظل العالقـة الزوجيـة، تعـني أخـذ            

 .هذا الوضع يف االعتبار بصورة خاصة
ــا علــى اإلعــادة إىل البلــد األصــلي عنــدما ال يكــون     وباملقابــل، ميكــن اإلصــرار  - ٤١٩ منطقي

الــشخص املعــين قــد أقــام يف سويــسرا إال لفتــرة قــصرية، وليــست لديــه عالقــات وثيقــة بالبلــد     
ومن املهم أن يتم فحـص كـل   . توجد أي مشكلة خاصة يف إعادة إدماجه يف بلده األصلي     وال

ق مـنح ومتديـد تـصريح اإلقامـة املواءمـة           ويـستتبع أيـضا االعتـراف حبـ       . حالة فحصا دقيقا واقعيا   
 .بني ممارسات خمتلف الكانتونات
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لــشخص احلــائز علــى تــصريح إقامــة، فــإن  ل أمــا بالنــسبة للــشركاء واألوالد األجانــب - ٤٢٠
القانون ال ينص على حقهم يف احلـصول علـى تـصريح إقامـة أو متديـده يف حـال فـصم روابـط                        

وقــد كــان مــن شــأن . ل عليــه مــن قبــل الــسلطةاألســرة، بــل يــنص فقــط علــى إمكانيــة احلــصو
 مـن   ٧٧انظـر املـادة     (إجراءات التنفيذ أن وضعت شـروطا ماديـة مـشاهبة لتلـك الـواردة أعـاله                 

، املتعلـق بالـدخول واإلقامـة وممارسـة         ٢٠٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٤القرار اجلديد، املؤرخ    
 ).نشاط مدر للدخل

 
 سني يف قانون اللجوء اجلوانب اخلاصة بالفوارق بني اجلن ٢-٢ 

 اهتمــت سويــسرا بالنقــاش الــذي دار علــى الــصعيد الــدويل حــول أعمــال االضــطهاد   - ٤٢١
املوجهة حتديدا ضد النـساء أو املرتبطـة بنـوع اجلـنس وأثـر ذلـك علـى التعـديل الكامـل األخـري                    

 ودون الـذهاب إىل حـد توسـيع مفهـوم الالجـئ، فقـد مت حتديـد العناصـر الـيت                    . لقانون اللجـوء  
هنـاك جمـال   ”وجـاءت إضـافة عبـارة    . تشكل اضطهادا من خالل اإلشارة إىل االنتماء اجلنـسي  

 مـن قـانون اللجـوء،       ٣ من املادة    ٢ إىل الفقرة    “ألخذ أسباب هرب خاصة بالنساء يف االعتبار      
، نتيجــة )٣١-١٤٢قــانون اللجــوء اجملموعــة اإلحــصائية   (١٩٩٨يونيــه / حزيــران٢٦املــؤرخ 

واهلـدف مـن اإلشـارة إىل      .  حتديد األضـرار الـيت تلحـق بالنـساء حـصرا           حل وسط، وهتدف إىل   
 هــو تــسهيل تفهــم األضــرار الــيت تتعــرض هلــا النــساء باملقارنــة مــع   “خاصــة بالنــساء”أســباب 

وفــضال عــن ذلــك، ُحــددت  . تلحــق هبــم إطالقــا األضــرار الــيت تلحــق بالكــاد بالرجــال، أو ال 
وحتـدد  . علقة بإجراءات اللجوء اليت تقوم هبـا النـساء  مبوجب قرار األحكام اإلجرائية اخلاصة املت  

 علـى أنـه   ٦ املتعلق باللجوء مبدأ احلق يف إجراء فردي، كمـا تـنص املـادة       ١ من القرار    ٥املادة  
واقعيـة علـى وجـود اضـطهاد ذي طبيعـة جنـسية، يـتم االسـتماع إىل                   يف حال وجود مؤشرات   

 .الشخص طالب اللجوء من قبل شخص من اجلنس نفسه
 علـى أي  ٢٠٠٥ديـسمرب  / كـانون األول   ١٦ وال ينص تعـديل قـانون اللجـوء املـؤرخ            - ٤٢٢

وجتدر يف هذا اإلطـار اإلشـارة مـع ذلـك           . )١٩٩(تعديل من زاوية االضطهاد املتعلق بنوع اجلنس      
إىل أن ممارسة مكتب اهلجرة كانت تقـوم يف املاضـي علـى نظريـة اإلسـناد، يف حـني أن غالبيـة                       

وقــد .  كانــت تــستند إىل نظريــة احلمايــة )٢٠٠(تفاقيــة املتعلقــة بــالالجئني الــدول األطــراف يف اال
 مناقشات بشأن إمكانية حـصول تغـيري يف املمارسـة يف سويـسرا              ٢٠٠٠جرت اعتبارا من عام     

وصدرت إعالنات هبذا اخلـصوص مـن قبـل مكتـب اهلجـرة وجملـس االحتـاد، حيـث اعتـرب هـذا             
__________ 

)١٩٩( 6943: FF 2005         سـبتمرب  / أيلـول ٢٤ كان هـذا القـانون موضـع اسـتفتاء اختيـاري وُعـرض علـى التـصويت يف
٢٠٠٦. 

 .١٤٢،٣٠ املتعلقة بالوضع القانوين لالجئني، اجملموعة اإلحصائية س ١٩٥١اتفاقية عام  )٢٠٠(
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ومل تـتم إثـارة هـذه املـسألة يف          .  يتطلب تغـيريا قانونيـا     األخري أن مثل هذا التغيري يف املمارسة ال       
وعلـى أسـاس هـذا      . أثناء املداوالت الربملانية اليت جرت يف إطار التعديل األخري لقانون اللجـوء           
الــيت أصــبحت اليــوم (الواقــع، قامــت اللجنــة السويــسرية املعنيــة بالــدعاوى يف حــاالت اللجــوء  

، بتغـيري  ٢٠٠٦يونيـه  / حزيـران ٨ل حكم مبدئي صادر يف    ، من خال  )احملكمة اإلدارية االحتادية  
ومنـذ ذلـك احلـني، أصـبحت        . االجتهاد وقررت اعتماد نظرية احلماية بدال عن نظرية اإلسـناد         

املسألة األساسية هي حتديد مـا إذا كانـت ضـحية االضـطهاد مـن قبـل الغـري تـستطيع احلـصول                       
وي هــذا التغــيري بــصفة خاصــة، يف جمــال وينطــ. علــى محايــة يف دولتــها األصــلية أو دولــة املنــشأ

أوجه االضطهاد املتصلة باجلنس، على آثار بالنسبة لألشخاص القـادمني مـن دولـة عـاجزة عـن       
وسـُيعترف هلـؤالء األشـخاص يف املـستقبل بـصفة           . تقدمي احلماية هلم أو من دولة مل تعـد قائمـة          

 تطـوير وحتـسني ممارسـات       وبالتايل، سوف جيري أيضا يف ضوء هذا االجتـهاد اجلديـد،          . الجئ
مكتب اهلجرة فيما يتعلق بأشكال االضـطهاد املتعلقـة بـاجلنس، وذلـك عـن طريـق النظـر علـى                     

وجيــري النظــر يف صــحة االدعــاءات يف . حنــو أفــضل يف أوضــاع النــساء ضــحايا اضــطهاد الغــري
اد وتتصل أعمـال االضـطه  . جمال اللجوء بصورة فردية، يف ضوء أسباب االضطهاد املعترف هبا       

، الـذي هـو أحـد أسـباب         “االنتمـاء إىل فئـة اجتماعيـة معينـة        ”على أساس نوع اجلنس مبفهـوم       
ومن املـسلم بـه عمومـا أن    .  من قانون اللجوء   ٣ من املادة    ١اللجوء املنصوص عليها يف الفقرة      

ومـع ذلـك، ميكـن يف بعـض احلـاالت           . نوع اجلنس ال ميكن أن يـشكل مبفـرده مثـل هـذه الفئـة              
ميز فئـة مـن األشـخاص حمـددة وفقـا لـبعض املعـايري خبـصائص هـذه الفئـة، أي أن                       اخلاصة أن تت  

تكون متميزة بوضوح، على أساس صفات ذاتية وثابتة، عـن الفئـات األخـرى، وأن تكـون أو                   
ويف حالـة القبـول باالنتمـاء إىل هـذه          . ختشى أن تكون ضحية االضطهاد بسبب هذه الـصفات        

ينبغــي أن تكــون : األخــرى للحــصول علــى صــفة الجــئالفئــة، ينبغــي أيــضا اســتيفاء الــشروط 
االدعاءات معقولة، وأن يكون الشخص مستهدفا باالضطهاد، وأن يتميز االضطهاد بقدر مـن             
العنف وينشأ عن الدولة بصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، وأال يكـون هنـاك بـديل داخلـي عـن                

نس غـري ذات صـلة، ميكـن أن         وعندما ال تكون ادعاءات االضـطهاد املتعلقـة بنـوع اجلـ           . اهلرب
 . من قانون حقوق اإلنسان٣تكون هناك عقبات حمتملة حتول دون اإلبعاد مبقتضى املادة 

 وعلى صعيد الواقع، اعُتربت ادعاءات االضطهاد على أساس نـوع اجلـنس ذات صـلة                - ٤٢٣
ة يف عنــدما تنطبــق هــذه األفعــال علــى األســباب املــذكور(العنــف اجلنــسي : يف احلــاالت التاليــة

، واملثليــة )أو عنـدما ال تــضطلع دولـة املنــشأ بواجـب يف احلمايــة   / مــن قـانون اللجــوء و ٣املـادة  
اخلـوف مـن ختـان      (، وختان البنـات     )اخلوف الناجم فقط عن االضطهاد بسبب امليل اجلنسي       (

 ، والعنـف املـرتيل مبـا يف   )البنات يف املستقبل عندما ال توفر الدولة محاية ضد مثـل هـذه األفعـال    
حـني يعتـرب املوقـف املعـارض أو         (ذلك الزواج القسري وجرائم الشرف والتشريعات التمييزيـة         
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ــستتبع أذى جــديا مبوجــب         ــسياسي وي ــرأي ال ــوم ال ــا ملفه ــزي موازي ــشريع متيي ــد بت رفــض التقي
ــانون ــة  )القـ ــطهاد االرتداديـ ــربني   (، وأشـــكال االضـ ــارهبن املقـ ــساء ألن بعـــض أقـ اضـــطهاد النـ

 ).يف جمال اللجوءمضطهدون ألسباب موجبة 
ــهاد يف موضــوع اللجــوء   - ٤٢٤ ــة   ( وحــديثا أحــرز االجت ــصادر عــن اللجن ــدئي ال احلكــم املب

تقـدما إضـافيا يف   ) ٢٠٠٦أكتـوبر  / األولتـشرين  ٩السويسرية املعنية بدعاوى اللجـوء املـؤرخ     
 وأدى تفـسري اإلضـافة الـواردة يف       . موضوع أشكال االضطهاد احملـددة الـيت تعـاين منـها النـساء            

 من قـانون اللجـوء، إىل قبـول تـصنيف االضـطهاد ضـمن مفهـوم اللجـوء                   ٣ من املادة    ٢الفقرة  
دومنا حاجة إىل سبب معني لالضطهاد، نظرا ألن املضطهِد هو الذي يقرر بنهايـة املطـاف مـن                  

. سيضطهد، وألية أسباب، وكيف حيدد مثال األجناس أو الفئـات االجتماعيـة الـيت يـضطهدها               
 الواقع ومبقتضى هذا االجتهاد، فـإن العامـل املقـرر لتحديـد االضـطهاد الـذي                 وانطالقا من هذا  

يلحق بالنـساء يقـوم بـصورة متزايـدة علـى أسـاس خـصائص موروثـة وثابتـة كتلـك الـواردة يف                
خيتلف عن االضطهاد الذي تقـرره      ) جمرد التمييز (فالتمييز  . األحكام الدستورية املتعلقة بالتمييز   

ــة  ــدما يكــون     .  األذىيف جمــال اللجــوء كثاف ــدافع وراء االضــطهاد عن ــرار بال ــذلك ميكــن اإلق ل
مستندا فقط إىل نوع اجلنس بقطع النظر عما إذا كانـت املـرأة، وبـأي قـدر، تـشكل مـع نـساء               

ولكـي  .  من قـانون اللجـوء     ٣ من املادة    ١ أخريات فئة اجتماعية حمددة باملعىن الوارد يف الفقرة       
زاوية، ينبغي أن يبلـغ شـدة معينـة وأن يتنـاول بـشكل متييـزي                يتم القبول باالضطهاد من هذه ال     

وأخــريا، فــإن . خــصائص الــشخص املــضطهد، الــيت يــشكل نــوع اجلــنس جــزءا ال يتجــزأ منــها 
أشكال االضطهاد اليت تتعرض هلـا النـساء والـيت ميكـن أن تـؤدي إىل مـنح صـفة الجـئ تـشمل                        

وبعبـارة أخـرى، ميكـن      .  االنتماء اجلنـسي   أيضا اإلجراءات التمييزية اليت يتم تطبيقها فقط جملرد       
اإلقرار للمرأة بـصفة الجـئ عنـدما يتأكـد أن واقـع كوهنـا امـرأة، خاضـعة هلـذا الـسبب لـبعض                     
أشــكال التمييــز يف بلــدها األصــلي، يــستتبع إجــراءات اضــطهاد ضــدها بــسبب الــسلوك الــذي   

 .انتهجته بالذات
نس أن معـدالت اإلقـرار بـصفة         وتبني إحصاءات طاليب اللجـوء علـى أسـاس نـوع اجلـ             - ٤٢٥

وتربهن هذه البيانات، علـى     . القبول املؤقت أعلى بني النساء منها بني الرجال       بالجئ وكذلك   
، قــد أدت إىل أخــذ اخلــصائص املتــصلة ١٩٩٨أن التعــديالت املختلفــة الــيت أُدخلــت منــذ عــام 

ــار يف نطــاق إجــراءات اللجــوء    ــساء طالبــات اللجــوء يف االعتب  تكتمــل هــذه ومل. بأوضــاع الن
 .)٢٠١(العملية بعد، وال تزال خاضعة للتطوير

 
__________ 

 = Menetrey-Savary =الـذي أسـفر عـن مـسلمة      تقريـر جملـس االحتـاد    -حالـة النـساء يف سياسـات اللجـوء      )٢٠١(

.3659. 
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  القضايا الناجتة عن الزواج والعالقات األسرية- ١٦املادة   
 االجتاهات اإلحصائية - ١ 

ــأخر؛      - ٤٢٦ ــت مت ــا يف وق ــان دائم ــل األول يتم ــزواج ووالدة الطف ــبني اإلحــصاءات أن ال  ت
 بــشكل متــوازٍ إىل حــد كــبري مــع تزايــد  ويــسري تزايــد متوســط العمــر عنــد عقــد الــزواج األول 

، وعند الزواج األول، كـان متوسـط عمـر       ٢٠٠٦ففي عام   . متوسط العمر عند الوالدة األوىل    
ــساء  ــر مــن    ٢٨,٧الن  أجنبــت ،ويف املتوســط). ٣١,٠( ســنة ٣٠ ومتوســط عمــر الرجــال أكث

 . سنة٢٩,٦النساء طفلهن األول يف سن الـ 
إال أن . زجيـات املدنيـة قلـيال بالنـسبة إىل العـام الـسابق           ، ازداد عـدد ال    ٢٠٠٦ ويف عام    - ٤٢٧

 ١٩٩٩، باسـتثناء أعـوام      ١٩٩٢هناك اجتاها عاما حنـو تراجـع عـدد الزجيـات اعتبـارا مـن عـام                  
وقـد أســفرت الزيــادة يف عـدد حــاالت الطــالق عـن تزايــد عــدد زجيــات    . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢ و

، شـكلت العـودة إىل      ٢٠٠٦ي عـام    ففـ . األشخاص املطلقني بالنسبة إىل عدد زجيـات العـازبني        
 من عدد الزجيات، أي أن أحد الشريكني كان إمـا مطلقـا أو أرمـل،                ٣٤,٣زواج جديد نسبة    

ويف عـام   .  نقطـة  ١٢ ازداد عدد الزجيات من جديـد        ١٩٩١ومنذ عام   . أو كان االثنان كذلك   
 حالـة  ٥٢,٧مـع  : ، ُسجل اخنفاض يف عدد حاالت الطالق باملقارنـة مـع العـام الـسابق             ٢٠٠٦

 ١٩٩٩وكــان معــدل حــاالت الطــالق قــد اخنفــض مــا بــني عــامي .  زواج١٠٠طــالق مقابــل 
 .، األمر الذي ميكن أن عزوه إىل اعتماد قانون الطالق اجلديد٢٠٠١ و

 وتضاعف عمليا عدد النساء غري املتزوجات عند والدة أطفـاهلن عمـا كـان عليـه عـام        - ٤٢٨
ويف . أة قـد تزوجـت بعـد عنـد والدة طفلـها           امر ١١ ٣٠٠، مل تكن    ٢٠٠٦ويف عام   . ١٩٩٠

ــضا        ــزواج أي ــار ال ــوالدات خــارج إط ــسبة ال ــسها ارتفعــت ن ــسنة نف ــصل إىل  ١,٧ال  نقطــة، لت
ويف نطاق هذا التطور، فاق عدد والدات األطفال من أمهـات عازبـات عـدد               . يف املائة  ١٥,٤

 .الوالدات من أمهات مطلقات أو أرامل
 

 الق اجلديد  احملاكم لقانون الططبيقت - ٢ 
ــانون الطــالق       - ٤٢٩ ــة حــول ق ــشرة إعالمي ــساواة ن ــدوبات امل ــسري ملن ــؤمتر السوي  أصــدر امل

وقــد أثــارت هــذه الوثيقــة اهتمامــا بالغــا، إذ وجهــت . ٢٠٠٠اجلديــد الــذي أصــبح نافــذا عــام 
ــة      انتبــاه النــساء اللــوايت كــن علــى وشــك الطــالق إىل حقــوقهن يف جمــال التأمينــات االجتماعي

 .)٢٠٢(عاشات التقاعديةوصندوق امل
__________ 

)٢٠٢( Katerina Baumann/Margareta Lauterburg,  ،الطــالق، صــندوق املعاشــات التقاعديــةAVS/AI - مــا ينبغــي 
 .٢٠٠٤/٢٠٠٧) املؤمتر السويسري ملندوبات املساواة(برين . معرفته
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 وقد أضحى معلوما أنه سُيعاد النظر يف بعض النقاط التفصيلية لقانون الطالق اجلديـد               - ٤٣٠
فمهلــة االنفــصال ألربــع ســنوات الــيت يــستطيع بعــدها أحــد   . ٢٠٠٠الــذي أصــبح نافــذا عــام 

صـة  الشريكني طلب الطالق ضد إرادة الشريك اآلخر، قد اعُتربت طويلـة للغايـة ومـضنية، خا               
وقـد طلبـت املستـشارة      . يف احلاالت اليت تكون فيها العالقة الزوجية مضطربة منذ وقت طويل          

 ٤ ختفــيض مهلــة االنفــصال مــن  ٢٠٠٢الوطنيــة ليلــي نــاهبولز يف مبــادرة برملانيــة قدمتــها عــام   
سنوات إىل سنتني، يستطيع بعدها الشريك طلـب الطـالق مـن جانـب واحـد مبوجـب املـادتني                 

ومن شأن ختفيض مهلة االنفصال إىل سنتني أن يلـيب حاجـة            . لقانون املدين  من ا  ١١٥  و ١١٤
وقـد أصـبح   . الشريكني دون أن يدفعهما مـع ذلـك الختيـار الطـالق علـى عجـل ودون تفكـري          

ومل يـتم البـت بعـد يف العديـد         . ٢٠٠٤عام  تعديل قانون الطالق الذي تضمن هذا النص نافذا         
وتتنـاول تـسهيل   . إدخال تعديالت أخرى على هذا القانون   من املداخالت الربملانية اليت تطلب      

مهلة التفكري اإللزامي املفروضة حاليا على الزوجني، حىت يف حالة الطـالق بالتراضـي املتبـادل،     
ومنـذ متـت مراجعـة قـانون        . وكذلك مسألة التعويض عن أصـول الـضمان املهـين عنـد الطـالق             

ومبوجــب .  املهــين بــني الرجــل واملــرأةالطــالق، أصــبح مــن الــضروري اقتــسام أصــول الــضمان 
القانون القدمي، مل يكن من الواجب اقتسام األصول املتوفرة لدى صندوق املعاشات التقاعديـة              

وغالبـا مـا كـان عـدم االقتـسام      ). اليت متثل يف الغالب العنـصر اهلـام الوحيـد يف ثـروة الـزوجني            (
ــساء املطلقــ     ــائج مــدمرة علــى الوضــع االقتــصادي للن ات يف ســن التقاعــد أو يف حــال  ســببا لنت

اإلعاقة، فلم تكن لـدى العديـد منـهن أصـول خاصـة هبـن يف الـضمان املهـين، أو كانـت هنـاك                         
أصول غري كافية، ألن التزاماهتن األسرية مل تكن تسمح هلن مبمارسـة نـشاط مـدر للـدخلٍ، أو                 

 ذلـك، غالبـا     وباإلضـافة إىل  . كن يعملن جلزء من الوقت، أو ضـحية عـدم املـساواة يف األجـور              
كانت احملاكم مفرطة التفاؤل وغري واقعية عنـدما كانـت تـسعى لتقـدير فـرص املطلقـات يف                  ما

 .العودة إىل احلياة املهنية وحتقيق استقالهلن املايل
القــضاة ( وطلبــت املستــشارة الوطنيــة جوتزيــت إىل اجمللــس الــوطين دعــوة املمارســني   - ٤٣١

ــون اآلخــر    ــانون     ) ونواحملــامون واألشــخاص املعني ــق ق ــارير عــن جتــارهبم يف تطبي ــدمي تق إىل تق
ويف مرحلــة أوليــة، جــرى تقيــيم تطبيــق أحكــام . الطــالق اجلديــد وأن يــتم حتليــل هــذه التقــارير

بعــدها مــن القــانون   ومــا١٢٢املــادة (قــانون الطــالق اجلديــد املتعلقــة بتعــويض الــضمان املهــين 
يف جمـال تعـويض الـضمان ليـست مرضـية مـن       وخلص التقييم إىل أن ممارسات احملاكم      ). املدين

: كما اعتربت أن النقـاط التاليـة بـشكل خـاص هـي نقـاط خالفيـة             . زاوية املساواة بني اجلنسني   
بداية، ُيفسر مبدأ قـسمة الـضمان يف الغالـب لـيس كحـق إلزامـي بـل كحـق إجرائـي؛ وبالتـايل                 

 اخلـروج، وليـست     ليس هناك معيار واقعي لتحديد موعد أقصى الحتساب قسمة استحقاقات         
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، دفـع  ١٢٤إالّ أنـه يـتعني مبوجـب املـادة        . هناك أسس احتساب واقعية لتحديد تعـويض عـادل        
 .)٢٠٣(مثل هذا التعويض عندما يتعذّر اقتسام أصول الضمان املهين

 حمكمـة مـن الدرجـة األوىل        ١٦٠يف مرحلة ثانية، طلب مكتـب العـدل االحتـادي إىل             - ٤٣٢
 يف االحتاد السويسري للمحامني املتخصصني هبـذه املـسألة، وإىل           أعضاء ١ ٥١٠والثانية، وإىل   
قــانون الطــالق فيمــا يتعلــق ب علــى جتــارهبم إطالعــه الوســيطات والوســطاء رابطــةمجيــع أعــضاء 

 يف املائـة    ٣٦وردت  ( اسـتالمها     جوابـا مت   ٩٥٠وأثبتت االستنتاجات املستخلـصة مـن       . اجلديد
بتعـديل   القيـام    ةختصني هبذه املسألة ال يـرون ضـرور       أن امل )  يف املائة من رجال    ٦٤ من نساء و  

مهلـة  عمومـا  ُتعتـرب  : إصـالحات دقيقـة  إجـراء   ةللقانون، ولكنهم يوافقون علـى ضـرور    جذري  
 مـن القـانون املـدين وقتـا ضـائعا ال فائـدة       ١١١املنصوص عليهـا يف املـادة      ملدة شهرين،   التفكري  

 ومـا بعـدها   ١٢٢املـادة  (الـضمان املهـين   ض  منه يف حاالت الطالق بالتراضـي، وبالنـسبة لتعـوي         
ومــن النقــاط غــري . تتطلــب إيــضاحا، هنــاك ثغــرات يف النــصوص القانونيــة )مــن القــانون املــدين

عنـدما   (ضمان خاصة مسألة حتديد املوعد األقـصى الحتـساب التعـويض عـن الـ              هناكاملرضية،  
وجتـدر  .  القـوانني  عـارض قواعـد صـرحية للبـت يف ت       عـدم وجـود     ومـسألة   ) يصبح الطـالق نافـذا    

 مـن   ١٢٤اإلشارة مـن بـني الثغـرات إىل واقـع أنـه عنـدما ُيمـنح تعـويض عـادل مبوجـب املـادة                         
وجــب القــانون املــدين، ال تتــوفر لــدى القاضــي إمكانيــة توجيــه إشــعار إىل الــشخص املَــدين مب   

 ١٢٣وكـذلك يوجـه املمارسـون النقـد إىل املـادة            .  من القانون املدين   ١٣٢ املادة    من ١الفقرة  
 تعطي الشريكني إمكانية التخلي عن احلـق بـالتعويض وتـسمح للقاضـي      فهيمن القانون املدين  

بإهنـاء الـزواج    يرفض قسمة أصول الضمان عندما يظهر بوضوح أهنا غري عادلة ألسباب تتعلـق              
زيــد مــن مب املمارســون يف هــذا اجملــال  طالــبوي. الــة االقتــصادية للــزوجني بعــد الطــالق أو باحل
لـب  امراعاة أفضل للحاالت اخلاصة، خالفـا للتقيـيم العلمـي الـوارد أعـاله الـذي يط                مع  املرونة  

 .)٢٠٤(بصياغة أكثر تضييقا هلذه األحكام
النقـاط  للنظـر املتعمـق يف    وعلى أثر هذه االستقصاءات، أعلن جملس االحتاد اسـتعداده      - ٤٣٣
وأكد اجمللـس هـذا     .  الربملان  الالزمة إىل  تعديل حتسينها يف القانون وتقدمي مقترحات ال      باليت جي 

 .خمتلف املداخالت الربملانيةاملوقف أيضا يف رده على 

__________ 
)٢٠٣( rina Baumann/Margareta Lauterburg Evaluation Vorsorgeausgleich: eine empirische Untersuchung an 

sieben Scheidungsgerichten,،ــــرةـــــــــــــــــــبعــــــــــــــــــــــة املختـــــص ـــــــــــــ؛ الط٢٠٠٤رن ــــــــــــــــــــــ بي :
www.sozialstaat.ch/d/sicherheit/ lauterburg.html. 

/ إدارة العــدل والــشرطة االحتاديــة، التقريــر الــذي أعقــب اســتطالع الــرأي حــول تطبيــق حــق الطــالق، أيــار    )٢٠٤(
 .http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2005/2005-07-01.html. ٢٠٠٥ مايو
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، نشرت اللجنة االحتادية لـشؤون املـرأة دراسـة حـول آثـار              ٢٠٠٧يونيه  / ويف حزيران  - ٤٣٤
 احملـاكم فيمـا يتعلـق       اتحتلـيال الجتـهاد   ، وتـضمنتها     توصـيات  رفقت هبا قانون الطالق اجلديد أ   

قـربني،  املهـل   األعد الطالق يف حـاالت العجـز املـايل، والـدعم املـايل املقـدم مـن                  بنظام اإلعالة ب  
 .)٢٠٥(ات يف جمال اإلعانات االجتماعيةوانعكاسات االجتهاد

 
 حقوق املواطنة واختيار اسم األسرة - ٣ 

  
 :الصادرة عن جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ٥١التوصية رقم 

را أن حتـرص علـى مواءمـة تـشريعات حقـوق املواطنـة الكانتونيـة                تدعو اللجنـة سويـس     
 .والكوميونية مع االتفاقية

: الصادرة عن جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١٤التوصية رقم  
حتـــث اللجنـــة سويـــسرا علـــى مـــضاعفة جهودهـــا للقيـــام مبراجعـــة دوريـــة هلـــذه  ...  

تــزال  قــدر املــستطاع، لــسحبها، إذا كانــت الالتحفظــات لــسحبها وتقــدمي جــدول زمــين، 
 .ذات صلة، يف تقريرها الدوري املقبل

  
 مـن اتفاقيـة     ١٦ املادة    من ١من الفقرة   ) ز( أبدت سويسرا حتفظا على الفقرة الفرعية        - ٤٣٥

القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، مراعــاة منــها للنــصوص القانونيــة السويــسرية    
ت وكمـا سـبق   ). ا ومـا بعـده    ٦٠٩ الفقـرة انظـر التقريـر األول والثـاين،        (سـرة   املتعلقة باسـم األ   

يف التقرير األول والثاين، فـإن املبـادرة الربملانيـة للمستـشارة الوطنيـة سـوزيت سـاندوز                  اإلشارة  
 الربملـان  هااليت استهدفت ضمان املساواة بني املـرأة والرجـل يف اختيـار اسـم األسـرة، قـد رفـض             

 قبِـل اجمللـس الـوطين مبـادرة برملانيـة جديـدة             ٢٠٠٢اكتوبر  / تشرين األول  ٧ويف  . ٢٠٠١عام  
 نـصا قانونيـا جديـدا حـول     حاليـا ويضع الربملـان  . للمستشارة الوطنية سوزان لوتنغر أوبرهولزر    

االحتفـاظ  ، بـصورة مؤقتـة علـى األقـل،      وعلى سويسرا . دهذا املوضوع، ولكنه ليس جاهزا بع     
التعــديل جملــس االحتــاد ســحب الــتحفظ يف حــال اعتمــاد وســيبحث . بــالتحفظ ســالف الــذكر

 .املقترح على القانون
ة مــن خـــالل  ــــ ق الزوجــــ ى حــــ ي نـــصت علــــ ام قــانون الــزواج الت  ــــ تــشكل أحك و - ٤٣٦
ــة يف كــانتون وكوميــون الــزوج، دون فقــد  يف  -الزوجــة فقــط  - الــزواج  اناكتــساب املواطن

__________ 
)٢٠٥( Elizabeth Freivogel اإلعانـة االجتماعيـة  - الدعم املايل مـن األهـل املقـربني    -، مسامهة اإلعالة بعد الطالق  .

 .٢٠٠٧برين 
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ني، انتـهاكا ملبـدأ املـساواة بـني اجلنـسني وفقـا             لـديها حـىت ذلـك احلـ       كانت  حقوق املواطنة اليت    
علـى جنـسية    تترتـب عليـه آثـار    إال أن هـذا الـنص  ،  )٢٠٦(ةالجتهاد احملكمـة االحتاديـة السويـسري      

علــــى صــــعيد الواقــــع ألن حقــــوق املواطنــــة يف الكانتونــــات  نتائجــــه حمــــدودة الــــشريكني و
ادرة لـوتنغر أوبرهـولزر الربملانيـة       ومن شأن مبـ   . قانونية هامة آثار  والكوميونات مل تعد هلا اليوم      

 .الشريكني على قدم املساواةجلعل أن تعاجل أيضا هذا التباين 
 

 الزجيات القسرية - ٤ 
يف سويــسرا، مــشكلة متزايــدة التكــرار  تطـرح الزجيــات القــسرية، الــيت تــشكل ظــاهرة  - ٤٣٧
طالعا مشـل  ولإلحاطة هبذا املوضوع وتقدير خطورتـه، أجـرت مؤسـسة سـورجري اسـت         . حقيقية

وتعاملـت  .  واجهت حاالت زواج قسري يف كانتونات عديـدة       رابطةحوايل مخسني مؤسسة و   
يف  حالـة جديـدة      ١٤٠ حالـة، أُضـيفت إليهـا        ٤٠٠املنظمات اليت متت استشارهتا مع أكثر من        

 .)٢٠٧() شهرا١٨(الدراسة موضوع فترة الأثناء 
ــدم يف  - ٤٣٨ ــاس مقـ ــول٩ ومبوجـــب التمـ ــبتمرب / أيلـ ــتطل، ٢٠٠٥سـ ــسات  بـ ــة املؤسـ  جلنـ

فـرض جـزاءات جنائيـة ومدنيـة       يف إمكانيـة     نظـر جملس االحتـاد ال   إىل  السياسية يف اجمللس الوطين     
وقُـدم تقريــر جملـس االحتــاد حـول هــذا    . الزجيـات القــسرية واملرّتبـة للمقــيمني يف سويـسرا   علـى  

د الـزواج  ورغبـة منـه يف محايـة األفـراد ضـ     . )٢٠٨(٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٤املوضوع يف   
. القسري، يقترح جملس االحتاد إجراءات وقائية وقمعية خمتلفة، ذات طبيعـة تـشريعية أو غريهـا           

األحوال الشخـصية أحكـام     يف القـرار اخلـاص بـ      القـانون املـدين و    درج يف   كما يقترح أيضا أن تُ    
 أيـضا أن  وقـع ومـن املت .  الـزواج صحةتنص صراحة على أن املوافقة احلـرة شـرط ال غـىن عنـه لـ               

وأخريا، فـإن الـسلطات لـن تعتـرف بعـد اآلن،            . مطلقا إلبطاله الزواج مربرا   اإلرغام على   ُيعترب  
ــني أشــخاص تقــل أعمــارهم عــن       ــة، بالزجيــات ب ــات الدولي ــق  .  ســنة١٨يف العالق ــا يتعل وفيم

الزجيـات  حيـث أن  وضـع قواعـد جديـدة،      عـدم جـدوى      جملـس االحتـاد      ىائي، يـر  نبالقانون اجل 
وهي تـشكل خمالفـة     ). اإلكراه (العقوبات من قانون    ١٨١ت طائلة املادة    القسرية تقع أصال حت   

وتـدرس  . بغرامـة  الـسجن ملـدة ثـالث سـنوات أو           قـد تعاقـب ب    يالحقها هذا القانون تلقائيا و    
إذا كانت الزجيـات القـسرية الـيت ُتعقـد يف اخلـارج والـيت ال يتـورط فيهـا سـوى                      اآلن مسألة ما    

ائي السويـسري، ومـا إذا كـان مـن          نـ ت طائلـة القـانون اجل     مواطنني أجانب، تقـع هـي أيـضا حتـ         
__________ 

)٢٠٦( ATF 125 III 209 ss. ; cf. 1er et2e Rapport, n. 593. 
)٢٠٧( http://www.surgir.ch/data/surgir/content/document/188.pdf. 
ــاريخ       )٢٠٨( ــاد بتــ ــر جملــــس االحتــ ــة وتقريــ ــشرطة االحتاديــ ــدل والــ ــحفي إلدارة العــ ــان صــ ، ١٤/١١/٢٠٠٧بيــ

http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/dokumentationen/medieninformationen/2007/ref_2007-11-142.html. 
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غــرار األفعــال اجلنــسية الــيت ُتقتــرف يف اخلــارج مــع أطفــال دون ســن    املناســب تنظيمهــا علــى
وفـضال عـن    ).  مـن قـانون اجلـزاء      ٥ املـادة     مـن  ١مـن الفقـرة     ‘ ب’ الفرعيـة    الفقرة( سنة   ١٤ الـ

القيــام حبمــالت : ة علــى وجــه اخلــصوص ذلــك، يعتــزم جملــس االحتــاد اختــاذ اإلجــراءات التاليــ  
إعالمية موجهة إىل جمموعات املهاجرين ومحالت توعية لألشـخاص الـذين ميكـن أن يواجهـوا                 

يف زجيات قسرية يف عملهم، وإعالم موجه للفتيـات املخطوبـات مـن قبـل األحـوال الشخـصية               
يــسرا أو فــور أثنــاء إجــراءات التحــضري للــزواج، ولألجانــب واألجنبيــات قبــل وصــوهلم إىل سو

وصــوهلم، ودعــم املبــادرات املتخــذة مــن قبــل منظمــات املهــاجرين، وحتــسني التعــاون بــني           
ومع شبكات أخرى من اجملتمع املـدين؛ وعنـد   ) احلق يف املعلومات وواجب اإلعالم(السلطات  

الضرورة عقد اتفاقات ادماج تـنص علـى تعلـم إحـدى اللغـات الوطنيـة مـن قبـل الـزوج الـذي               
ع مشــل األســرة، وخــدمات نــصح وإرشــاد، وخــدمات هاتفيــة، ونــصائح علــى  يــستفيد مــن مجــ

األشـخاص  مـن قبـل      يـسهل الوصـول إليهـا        احلميمـة ساعدة  املـ  لكـ االشبكة وغـري ذلـك مـن هي       
ــزواج قــسري   ــذكّر جملــس االحتــاد بوجــوب تطبيــق أحكــ   . املعنــيني أو املهــددين ب ام وأخــريا، ي

 .)٢٠٩(جانب وتنفيذها وفق مضامينهاون األائي، وقانالقانون املدين، والقانون اجلن
 

للحقـوق املعتـرف هبـا       اإلجراءات الضرورية الـيت تكفـل املمارسـة الكاملـة            - ٢٤املادة    
 االتفاقية يف

 قيةإعالم اجلمهور وتطبيق االتفا - ١ 
 

 : املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٥٥التوصية رقم 
لى نطاق واسـع يف سويـسرا نـص هـذه املالحظـات النهائيـة            تطلب اللجنة أن يوزع ع     

جبميــع اللغــات الرمسيــة بغيــة إعــالم اجلمهــور، وال ســيما املــدراء واملوظفــون والــسياسيون،   
بـــاإلجراءات املتخـــذة لـــضمان التطبيـــق القـــانوين والفعلـــي للمـــساواة بـــني الرجـــل واملـــرأة 

ث اللجنة الدولـة الطـرف أيـضا علـى          وحت. واإلجراءات اإلضافية اليت سُتعتمد يف هذا اجملال      
ــوق          ــن حق ــدفاع ع ــات ال ــسائية ومنظم ــات الن ــيما يف اجلمعي ــعة، ال س ــة واس ــام بدعاي القي
اإلنسان، لالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، والتوصيات العامة املقدمة من اللجنة، وإعـالن           

عيـة العامـة لألمـم    وبرنامج عمل بـيجني، ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجم           
املــساواة بــني اجلنــسني، والتنميــة والــسالم يف القــرن  : ٢٠٠٠عــام املــرأة ”املتحــدة املعنــون 
 .٢٠٠٠يونيه عام / املعقودة يف حزيران“احلادي والعشرين

__________ 
تقريـر جملـس االحتـاد،      . مكتب العدل االحتادي، بيان صحفي، العمل بـصورة حازمـة ضـد الزجيـات القـسرية                )٢٠٩(

 .http://www.news.admin.ch/message/index/html?lang=fr&msg-id-15632. ٢٠٠٧نوفمرب /ن الثاينتشري
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ــسان   - ٤٣٩ ــة يف ني  وحوَّهلــا إىل ٢٠٠٣ابريــل / أحــاط جملــس االحتــاد علمــا بتوصــيات اللجن
وقام املكتب االحتـادي للمـساواة      . االحتادية، موصيا إياها بتطبيقها   األجهزة املختصة يف اإلدارة     

بني النساء والرجال بإطالع الكانتونات واألجهزة املختصة لديها وأوسـاط أخـرى معنيـة علـى       
وفــضال عــن ذلــك، متّ مــن حينــه وضــع هــذه التوصــيات بــصيغة الكترونيــة    . توصــيات اللجنــة

، باللغــات الفرنــسية واألملانيــة واإلنكليزيــة، علــى )ايناألول والثــسويــسرا باإلضــافة إىل تقريــر (
موقعي إدارة القانون الدويل العام واملكتب االحتادي للمساواة بني النساء والرجال على شـبكة              

وعلى غرار اجملـاالت األخـرى الـيت تقـدم سويـسرا تقـارير بـشأهنا، مت بالتـايل إيـصال                    . االنترنت
 .ىل األوساط املعنيةتوصيات اللجنة بصورة سريعة نسبيا إ

مع مجيـع اإلدارات    اتصاالت   املكتب االحتادي للمساواة بني النساء والرجال        أجرى و - ٤٤٠
ومنــذ ذلــك احلــني تقــوم األمانــة العامــة هلــذا املكتــب بتنظــيم  . تطبيــق توصــيات اللجنــةملناقــشة 

نــامج عمــل  خمصــصتني لالتفاقيــة وخلطــة العمــل السويــسرية تطبيقــا لربســنويانــدوتني داخليــتني 
وُيدعى إىل هذه الندوات ممثلو الوحـدات اإلداريـة يف املكتـب االحتـادي للمـساواة بـني        . نيبيج

 .النساء والرجال املدعوون للعمل يف هذا اجملال
 ويف إطار املـؤمتر السويـسري ملنـدوبات املـساواة بـني النـساء والرجـال، يقـوم املكتـب                     - ٤٤١

ــساء والرجــا   ــى    االحتــادي للمــساواة بــني الن ــصة عل ــإطالع األجهــزة املخت ــصورة منتظمــة ب ل ب
مستوى الكانتونات واجملتمعات احمللية، على الشؤون الدولية والتقدم يف تطبيـق اتفاقيـة القـضاء               

وتعتمـد سياسـة بعـض الكانتونـات يف موضـوع املـساواة             . على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة      
ــال ( ــانتون بـ ــثال  - كـ ــف مـ ــل   ) الريـ ــة عمـ ــى خطـ ــراحة علـ ــيصـ ــستخدم جنيبـ ــة  وتـ االتفاقيـ

 .مرجعي كإطار
 أخريا، يقـدم االحتـاد دعمـه للتنـسيق فيمـا بـني اجلمعيـات النـسائية الـيت تتـابع وتطبيـق                        - ٤٤٢

التنسيق بني املنظمـات    ” (بيجنياملرأة يف   العاملي الرابع املعين ب   ألمم املتحدة   ابرنامج عمل مؤمتر    
 ٢٠ ٠٠٠عانــة ماليــة ســنوية هلــا مقــدارها  إبتقــدمي، )“بــيجنيغــري احلكوميــة السويــسرية بعــد 

 . إعالم اجلمهور، من خالل النشرات والندواتيف فرنك سويسري لقاء عملها 
 فيما يتعلق بإجراءات التوعيـة األخـرى يف جمـاالت حقـوق األشـخاص واملـساواة بـني                   - ٤٤٣

 . أعاله١٦٠ الفقرةاجلنسني، انظر 
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اري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز     الربوتوكول االختي التصديق على   مسألة   - ٢ 
 )٢٠٠٠عام (ضد املرأة 

 
 : املقدمة من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٥٢التوصية رقم 

 .حتث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية 
 

وكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى          الربوتالتـصديق علـى      جملـس االحتـاد أن       ى ير - ٤٤٤
 مــن شــأنه أن يقــدم ١٩٩٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٦ املــؤرخمجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
قـد انتـهت اإلجـراءات االستـشارية        و.  أشـكال التمييـز    مجيـع إسهاما هاما يف محاية النساء ضـد        

 تـــشرين ٢٩ويف . ئج اســـتخالص النتـــامتالربوتوكـــول االختيـــاري وبالتـــصديق علـــى املتعلقـــة 
التــصديق علــى ، صــدق جملــس االحتــاد علــى التقريــر االستــشاري وقــرر   ٢٠٠٦نــوفمرب /الثــاين

اجمللس األول علـى    وقد وافق   . الربملان االحتادي الربوتوكول االختياري، شريطة موافقة جملسي      
مـن   ١٠٢أغلبيـة   ب٢٠٠٧ديـسمرب  /كـانون األول  ٣الربوتوكـول االختيـاري يف   التصديق على   

خـالل  التـصديق   اجمللس الثاين قراره بـشأن       يتخذ   ومن املفترض أن  .  صوتا ٦٣مقابل  األصوات  
 .٢٠٠٨عام 

 


