
CEDAW/C/SR.803  األمــم املتحـدة 

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
19 October 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 

 .يبهذا احملضر قابل للتصو
كمــا ينبغــي تبياهنــا يف مــذكرة وإدخاهلــا علــى نــسخة مــن  . وينبغــي تقــدمي التــصويبات بإحــدى لغــات العمــل

 Chief, Official Records:يف غضون أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقـة إىل كذلك ينبغي إرساهلا . احملضر

Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza. 
ويبات حملاضر جلـسات هـذه الـدورة يف وثيقـة تـصويب واحـدة، عقـب هنايـة الـدورة بفتـرة              وستصدر أية تص  

 .وجيزة
 

07-44604 (A) 
*0744604* 

  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة
   الثامنة عشرةالدورة
 )Bالغرفة  (٨٠٣ موجز للجلسة حمضر
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٧ أغسطس/ آب١ ،األربعاء يف املقر، نيويورك، يوم املعقودة

 
 )املقررة(ة ديريام السيدة السيد :الرئيس

   
 احملتويات

 

 )تابع( من االتفاقية ١٨دول األطراف مبوجب املادة النظر يف التقارير املقدمة من ال
 التقرير الدوري السابع للنرويج 



CEDAW/C/SR.803
 

2 07-44604 
 

يف غيــــاب الــــسيدة ســــيمونوفيتش، تولــــت الرئاســــة  
 .يريام، املقررةدالسيدة 

 ٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب   

  )تابع( من االتفاقية ١٨املادة 
 CEDAW/C/NOR/7 (لتقرير الدوري السابع للنـرويج    ا 
 )Add.1  وCEDAW/C/NOR/Q/7 و

بنــاء علــى دعــوة الرئيــسة، اختــذ أعــضاء وفــد النــرويج   - ١
 .أماكنهم إىل طاولة اللجنة

قـــدمت تقريـــر بلـــدها   ): النـــرويج (الـــسيدة هـــويل  - ٢
ــسابع   ــدوري الـ ــة  )CEDAW/C/NOR/7(الـ ــة إن حكومـ ، قائلـ
بارات الدورية اليت جتريهـا هيئـات املعاهـدة       النرويج تعترب االخت  

ــة       ــود املعني ــات والعه ــدويل لالتفاقي ــن الرصــد ال ــا م جــزءا هام
ــع إىل تلقــي      ــا تتطل ــا، كمــا أهن ــة قانون ــسان وامللزم حبقــوق اإلن

تنصح به اللجنة بشأن الطرق اليت ميكن للنـرويج أن حتـسن             ما
وأضـــافت أنـــه عنـــدما اجتمـــع ممثلـــو  . هبـــا تنفيـــذها لالتفاقيـــة

، وصـفت اللجنـة النـرويج       ٢٠٠٣حكومة بلدها باللجنـة عـام       
بأهنــا مــالذ آمــن للمــساواة بــني اجلنــسني، إال أهنــا أعربــت عــن 
قلقها إزاء التفاوتات يف صنع القرار االقتصادي، والعنف ضـد          

ــاجرات واحتياجــاهتن     ــساء امله ــات والن ــوق الفتي ــرأة، وحق . امل
 . هذه املسائلوهلذا ستركز املتكلمة مالحظاهتا األولية على

وأضافت إن طائفة عريضة من التدابري اختذت ملعاجلـة          - ٣
العنف ضـد املـرأة، مبـا فيهـا تنفيـذ خطـط العمـل الـيت تتـضمن                   
عدة قطاعات، وإقامـة مؤسـسات وبـرامج ومـشاريع جديـدة،            
ــز أحكــام     ــه، وتعزي والبــدء يف إجــراء البحــث أو االســتمرار في

وجيـري حاليـا    . ملرأةقانون العقوبات ذات الصلة بالعنف ضد ا      
ــة العنـــف    ــدة ملكافحـ ــل جديـ ــة عمـ ــع خطـ ــن  . وضـ ــان مـ وكـ

املبادرات اهلامة جدا تعيني جملس الوزراء جلنة معنيـة باالعتـداء           

اجلنسي الشديد، وستعرض هـذه اللجنـة تقريـرا يف أوائـل عـام              
 عن حالة النساء الاليت تعرضن لالغتصاب وغـريه مـن           ٢٠٠٨

قترح تدابري واسـتراتيجيات    أنواع العنف اجلنسي، كما أهنا ست     
وجرى ذكر مبـادرات أخـرى      . للتقليل من وقوع هذه اجلرائم    

علـــى ) CEDAW/C/NOR/Q/7/Add.1(يف إجابـــات احلكومـــة 
ــة      ــواردة يف الوثيقـــ ــئلة الـــ ــضايا واألســـ ــة للقـــ ــة اللجنـــ قائمـــ

CEDAW/C/NOR/Q/7. 
ــضروري      - ٤ ــن ال ــه م ــرويج تعلمــت أن وأوضــحت أن الن

ثي لوقـف العنـف، مـع التركيـز         اختاذ هنج مضاعف أو حىت ثال     
على معاجلة الرجال املعتدين، وتعزيز الـدعم املقـدم إىل النـساء            
واألطفال، وإجراء البحث بشأن التدابري الوقائية علـى الـصعيد        

وقد أنشئت مخـسة مراكـز إقليميـة مـن أجـل املـساعدة              . احمللي
علــى تنــسيق وإرشــاد ودعــم اجلهــود احملليــة الراميــة إىل وقــف   

 .د املرأةالعنف ض
ومضت تقـول إن قـانون النـرويج منـع منـذ أمـد بعيـد          - ٥

وقد استهل جملس الـوزراء يف      . الزواج باإلكراه وختان اإلناث   
ــه /حزيــران  خطــة عمــل جديــدة ملكافحــة الــزواج   ٢٠٠٧يوني

. بــاإلكراه وجــرى ختــصيص أرصــدة جديــدة وكــبرية لتنفيــذها
كوميــة وتتلقــى أيــضا جمموعــات األقليــات واملنظمــات غــري احل 

التمويل الالزم للقيـام باألنـشطة الـيت تـستهدف تغـيري املواقـف              
وجيري البحـث حاليـا لتقيـيم تـواتر إجـراء عمليـات         . والسلوك

أكتــوبر /ختــان اإلنــاث يف النــرويج، وســتقدم يف تــشرين األول
 . خطة عمل جديدة ملنع هذه املمارسة٢٠٠٧

ــرأة،    - ٦ ــصادي للمـ ــتمكني االقتـ ــسألة الـ وانتقلـــت إىل مـ
الحظت أنه من املثري للدهشة أن يف بلد مثل النرويج مـا زال             ف

يوجد عدد قليـل جـدا مـن النـساء يـشغل املـستويات العليـا يف                 
وتلتـزم احلكومـة بإصـالح تلـك        . قطاعي االقتصاد والشركات  

احلالة، وقد اختذت تدابري قوية للعمل اإلجيايب مـن أجـل زيـادة          
ــا يف قطــاع ا   ــساء يف املناصــب العلي ــا يف  عــدد الن ــشركات، مب ل
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 يف املائة على األقل مـن       ٤٠ذلك تشريع يلزم بأن تكون نسبة       
ويبــــدو أن . أعــــضاء جمــــالس إدارة الــــشركات مــــن النــــساء 

الشركات اليت اعترضت يف البداية، زاعمـة أنـه مـن املـستحيل              
العثور على العـدد الكـايف مـن النـساء املـؤهالت، أدركـت أنـه            

ــساء املــؤهالت،    ال ــوع  يوجــد نقــص يف الن فــضال عــن أن التن
إن االحتـاد   . مفيد بالنسبة لالبتكار وامليزانية وثقافـة الـشركات       

النروجيي للمشاريع التجارية والصناعة قد أنـشأ بنفـسه برناجمـا           
يسمى مستقبل اإلناث من أجل توظيف املرأة وتدريبـها لكـي            

 وهــذه مبــادرة طيبــة تــشري -تــشغل مناصــب إدارة الــشركات 
د القطاع العام الطريق بقـرارات للـسياسات،        إىل أنه عندما ُيعبِّ   

 .يقتدي به القطاع اخلاص
 حثــت اللجنــة النــرويج ٢٠٠٣وأضــافت أنــه يف عــام  - ٧

على اختاذ إجراء للقضاء علـى الفجـوة يف األجـور بـني الرجـل             
ــاس       ــك الوقــت أداة قي ــذ ذل ــد من ــد اســتحدث البل ــرأة، وق وامل

ــى أســاس       ــوم عل ــز يف األجــور يق ــن أي متيي ــوع للكــشف ع ن
، كلف جملـس الـوزراء جلنـة املـساواة          ٢٠٠٦ويف عام   . اجلنس

وسيـصدر تقريـر هـذه اللجنـة        . يف األجر بدراسة هـذه القـضية      
ــارس /يف آذار ــول . ٢٠٠٨مــ ــدأ يف أيلــ ــبتمرب /ويبــ  ٢٠٠٧ســ

ــذكور     ــارات الـ ــى خيـ ــز علـ ــة تركـ ــتراتيجية وطنيـ ــل باسـ العمـ
واإلنــاث للتعلــيم والتوظيــف والطــرق الــيت تعــاجل املــدارس هبــا   

ــساواة بـــني اجلنـــسني  والغـــرض ختفـــيض الفـــصل  . مـــسائل املـ
التارخيي بني اجلنسني يف سوق العمل، ويرجع السبب بدرجـة           
كبرية إىل هذا الفصل يف الفارق يف األجـور، كمـا أن الغـرض              
ــصفهن       ــدوام كامــل حيــث أن ن ــى العمــل ب ــرأة عل ــشجيع امل ت

 .يعملن اآلن بدوام جزئي
موعـــة مـــن ومـــضت تقـــول إنـــه قـــد جـــرى اختـــاذ جم  - ٨

املبادرات يف اجملال السياسي بغيـة تـشجيع األحـزاب الـسياسية            
على ترشيح املزيد من النساء للمناصب اليت تشغل عـن طريـق            
االنتخــاب علــى الــصعيد احمللــي، مبــا يف ذلــك شــن محلــة هلــذا    

ونتيجـة  . الغرض متوهلا وزارة احلكومة احمللية والتنمية اإلقليميـة      

ــساء    ــسبة النـ ــت نـ ــذلك، بلغـ ــحني   ٤٢لـ ــن املرشـ ــة مـ  يف املائـ
ســبتمرب /لالنتخابــات احملليــة القادمــة املزمــع أن جتــري يف أيلــول

وأعلنت الوزارة استعدادها للنظـر يف قـوانني التكـافؤ          . ٢٠٠٧
بغية كفالة املساواة يف متثيل النـساء يف القـوائم احلزبيـة وتعزيـز              

ــا زالــت حمــدودة    ــسياسية الــيت م وعلــى ســبيل  . مــشاركتهن ال
ال توجد إال امرأة واحدة من كـل سـتة ُعَمـد يف البلـد،       املثال،  

ورغم أن قانون احلكومة احمللية يتطلب أن تكون نـسبة النـساء            
ــسياسية، ال تفــي هبــذا    ٤٠ ــة مــن املعيــنني يف اللجــان ال  يف املائ

 .املطلب سوى جلنتان من كل ثالث جلان تقريبا
واسترسلت قائلة إن اإلدمـاج والتكامـل االجتمـاعيني          - ٩

جلميع املـواطنني ومـواطين املـستقبل يف النـرويج مـن األهـداف              
ويف ظل هذه اخللفية اختذت احلكومـة تـدابري         . اهلامة للحكومة 

عديدة لكي تقضي على احلواجز اليت تعوق املشاركة الكاملـة          
ــساء املهــاجرات يف اجملتمــع النروجيــي    ــات والن ــشئت . للفتي وأن

الجتمـــاعيني،  مديريـــة خاصـــة لتعزيـــز التكامـــل واإلدمـــاج ا    
جرى سن قانون جديـد مينـع التمييـز علـى أسـاس العـرق                كما

وعرضت علـى الربملـان     . أو الدين، وهو قانون مناهضة التمييز     
 ورقة بيضاء عن اإلدماج االجتمـاعي جـرت فيهـا           ٢٠٠٦عام  

التوصية باختاذ تدابري خالـصة للنـساء املهـاجرات، كمـا جـرى             
دمــاج والتكامــل يف نفــس الــسنة تقــدمي خطــة عمــل وطنيــة لإل 

ــاجرين  ــستهدف امله ــربامج     . ت ــك، وضــعت ال ــن ذل ــضال ع وف
وأقيمــــت الــــشبكات مــــن أجــــل تزويــــد الفتيــــات والنــــساء  
املهــاجرات باملهــارات الــيت حيــتجن إليهــا للنجــاح يف ســوق       

 .العمل
 كانــت ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين١وقالــت إنــه يف  - ١٠

ج تتكـون مـن   اآلليـة الوطنيـة للمـساواة بـني اجلنـسني يف النـروي      
ــز وباملــساواة، مــع حمكمــة      أمــني املظــامل املعــين مبكافحــة التميي

ويعـــاجل االثنـــان . جديـــدة ملكافحـــة التمييـــز وحتقيـــق املـــساواة
الشكاوى املتعلقة بـالتمييز القـائم علـى خمتلـف األسـس، رغـم              
ــساواة بـــني     ــضايا املـ ــق بقـ ــة تتعلـ ــشكاوى املقدمـ ــم الـ أن معظـ
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ــة اجلديــدة توضــيحا  ووســائط اإلعــالم توضــح ا . اجلنــسني آللي
 .كبريا
وأوضحت أن رؤيـة احلكومـة جملتمـع يتميـز باملـساواة             - ١١

ــام       ــوة وامله ــع العمــل والق ــادة توزي ــستدعي إع ــسني ت ــني اجلن ب
املتعلقة بالرعايـة حبيـث يـؤدي عـدد أكـرب مـن النـساء وظـائف                 
بدوام كامل، مبا فيها وظائف القطاعات اليت يسودها الـذكر،          

عدد أكرب مـن الرجـال يف القطاعـات الـيت           بينما جيري توظيف    
. تسودها األنثى بشكل تقليدي، مثل الرعاية الصحية والتعلـيم      

وإلعادة توزيع القوة االقتصادية جيب أن يشغل عدد أكرب مـن           
ويف نفـس الوقـت،     . النساء املناصب الرفيعـة ومناصـب اإلدارة      

جيب على النساء والرجال أن يتشاطروا حتمـل املـسؤوليات يف           
واملــساواة فيمـا يتعلــق بالوالديــة مـن األهــداف احملــددة   . ملنــزل ا

 .للسياسات يف النرويج
وقالت إن احلكومة ترى أن على الفتيان والرجـال أن           - ١٢

. يــضطلعوا بــدور هــام مــن أجــل حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني
وبالتايل تعد احلكومة ورقة بيضاء عـن الرجـل وأدوار الـذكور            

سني، وجيري تقـدمي هـذه الورقـة إىل الربملـان           واملساواة بني اجلن  
، كمـا مولـت احلكومـة كرسـيا يف جامعـة أوسـلو              ٢٠٠٨عام  

للبحــث املتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني، مــع التركيــز علــى        
ــذكورة  ــاد البلــديات     . الرجــال وال ــع احت ــشترك احلكومــة م وت

نـوفمرب يف استـضافة ثالثـة مـؤمترات         /النروجيية يف تشرين الثـاين    
وسـيكون املوضـوع    .  عن قضايا املـساواة بـني اجلنـسني        إقليمية

وســتتيح هــذه . الرئيــسي التزامــات النــرويج مبوجــب االتفاقيــة 
األحــداث الفرصــة لنــشر ومناقــشة نتــائج احلــوار الــذي جتريــه   

 .احلكومة يف الوقت احلايل مع اللجنة
ــى      - ١٣ ــضوء عل ــاء ال ــها يف إلق ــا، أعربــت عــن رغبت وختام

 الذي تتخذه احلكومة لتعميم مراعـاة       بعض أمثلة حديثة للنهج   
 وزارة مــن وزارات ١٤ولــدى . املنظــور اجلنــساين يف النــرويج

 اآلن خطط قطاعيـة لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني             ١٧البلد الـ   

وإحـداها  . أو خطط حمددة عملية املنحى بشأن بعـض املـسائل         
خطــــة اســــتراتيجية لقطاعــــات احلراجــــة والزراعــــة وحتــــضري 

قطاعات عادة ما تكون حمافظة جـدا ويـسودها         األغذية، وهي   
ــادة نــسبة العــامالت يف     الــذكر، وتــضع هــذه اخلطــة هــدفا لزي

.  ســـنوات١٠ يف املائــة يف ظــرف   ٤٠تلــك اجملــاالت بنـــسبة   
وتوجد خطة عمـل أخـرى لقطـاع الـدفاع، وهـو قطـاع آخـر                
يسوده الذكر على حنو كبري، تستهدف زيادة عـدد النـساء يف             

وتوجـد خطـة    . اصـة يف املراكـز القياديـة      القوات املـسلحة، وخب   
عمل ثالثة ترمي إىل زيادة عـدد اإلنـاث املالكـات واملُـشّغالت             

وأخـريا  . واملديرات يف صـناعيت صـيد الـسمك وتربيـة املائيـات           
قالــت إن وزارة الــشؤون اخلارجيــة، وهــي منــودج فيمــا يتعلــق 
بتعميم مراعاة املنظور اجلنـساين، وضـعت مـؤخرا خطـة عمـل             

ــز ــة    لتعزي ــرأة يف جمــال املعون  املــساواة بــني اجلنــسني وقــضايا امل
ــرار جملــس األمــن      ــة باإلضــافة إىل خطــة عمــل ملتابعــة ق اإلمنائي

ــسالم واألمــن  )٢٠٠٠( ١٣٢٥ ــاملرأة وال ــوزارة . ، املعــين ب وال
 .بصدد إعداد ورقة بيضاء عن املرأة وقضايا التنمية

 
 ٦ إىل ١املواد من 

 أنـه عنـدما نظـرت اللجنـة         أشـار إىل  : السيد فلنترمان  - ١٤
يف تقرير النرويج الدوري الـسادس، أعربـت عـن قلقهـا بـشأن              
عــدم إدمــاج االتفاقيــة بعــد يف التــشريع النروجيــي، وذلــك بعــد 

وأوصـت اللجنـة    .  سنة من تصديق النرويج عليهـا      ٢٠أكثر من   
حقــوق اإلنــسان بأنـه ينبغــي إدمــاج االتفاقيــة مـن خــالل قــانون   

م االتفاقيــة علــى أيــة نظــم أساســية،  يكفــل أن تــسود أحكــا ممــا
وبـدال  . ن من االستشهاد بتلك األحكـام يف احملـاكم احملليـة          وميكّ

من ذلك، قررت احلكومـة الـيت كانـت تتـوىل الـسلطة يف ذلـك                
ــني       ــساواة بـ ــانون املـ ــة يف قـ ــاج االتفاقيـ ــري إدمـ ــت أن جيـ الوقـ

 احلكومـة احلاليـة قـد       وأعرب عـن سـروره إذ علـم أن        . اجلنسني
اج االتفاقية يف قانون حقـوق اإلنـسان، وقـال إنـه            وعدت بإدم 

 .يرغب يف معرفة الوقت الذي سيجري فيه ذلك
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وطلــب أيــضا توضــيح عبــارة يف التقريــر تــشري إىل أنــه  - ١٥
جيــب تفــسري األحكــام القانونيــة النروجييــة وفقــا لالتفاقيــات       

وملــا كانــت االتفاقيــة . الدوليـة الــيت تكــون النــرويج طرفـا فيهــا  
يا يف القانون النروجيي من خالل قانون املساواة بني         مدجمة حال 

اجلنسني، فهل يعين ذلك أن احملاكم لن تطبق الـنظم األساسـية            
اليت ال تتفق مع قانون املساواة بني اجلنسني؟ وقـال إن التقريـر             
أشار أيضا إىل أنـه نـادرا مـا جـرى االستـشهاد باالتفاقيـة أمـام                 

ب يف ذلـك، وعمـا إذا     وتـساءل عـن الـسب     . أية حمكمة نروجييـة   
ــسان       ــوق اإلنـ ــدات حقـ ــسبة ملعاهـ ــذلك بالنـ ــال كـ ــان احلـ كـ
األخــرى، وخباصــة أحكــام املعاهــدات املتعلقــة باملــساواة بــني    

 .اجلنسني
وأشـــار إىل أن قـــانون املـــساواة بـــني اجلنـــسني جـــرى  - ١٦

ــه مــؤخرا حبيــث حيظــر االنتقــام مــن أي شــخص يتقــدم      تعديل
 عما إذا كـان القـانون       بشكوى بدعوى انتهاك القانون، فسأل    

يتضمن أيـضا أحكامـا تـستهدف كفالـة عـدم تعـرض النـساء،               
ــة مبوجـــب        ــدمي البالغـــات الفرديـ ــتفعن بـــإجراء تقـ ــاليت ينـ الـ
. الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة، لــسوء املعاملــة أو اإلكــراه

وإن مل يكن األمر كذلك، فهل تعتزم احلكومة تعديل القـانون          
  من الربوتوكول االختياري؟١١حبيث يتماشى مع املادة 

وأضاف أن التقرير ينص على أن قـانون املـساواة بـني             - ١٧
اجلنسني ينطبق على مجيع جماالت اجملتمع، مـع اسـتثناء واحـد،            

وهلـذا، فممـا أثـار      . وهو الشؤون الداخلية للمجتمعات الدينية    
اهتمامه أن احلكومة احلالية قـررت دراسـة إمكـان تطبيـق هـذا              

وقـال إن  . ى كنيسة النرويج، وهي كنيـسة الدولـة    االستثناء عل 
اللجنة ستكون ممتنة للحـصول علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن            

 .هذه املسألة وعن نتيجة الدراسة اليت تقوم هبا احلكومة
قالـت إن اللجنـة قـد رحبـت         : السيدة سـيمونوفيتش   - ١٨

ــة       ــدم مــن املنظمــات غــري احلكومي ــر املق بفرصــة دراســة التقري
ــة، ــذه    النروجييـ ــن هـ ــثلني عـ ــود ممـ ــدم وجـ ــا أســـفت لعـ  إال أهنـ

وأحيطــت اللجنــة علمــا بأنــه  . املنظمــات عنــد مناقــشة التقريــر
. يكن لدى املمثلني املوارد املالية الكافية حلـضور االجتمـاع          مل

وأضــافت أهنــا جتــد غرابــة يف ذلــك حيــث أنــه مــن الواضــح أن 
مـات  احلكومة النروجيية تتمتع بعالقات طيبة وتعاونية مـع املنظ        

غــري احلكوميــة يف كــثري مــن اجملــاالت، وأهنــا ســتكون ممتنــة        
للحصول على توضـيح بـشأن الـسبب يف عـدم تقـدمي التمويـل              
الالزم لتمكني ممثلي املنظمة غري احلكومية من حـضور الـدورة       

 .وعرض تقريرهم
وأعربـــت عـــن اعتقادهـــا بـــأن أقـــوى حجـــة إلدمـــاج  - ١٩

ه، على عكـس احلالـة     االتفاقية يف قانون حقوق اإلنسان هي أن      
 عنــد دراســة تقريــر النــرويج األخــري، جيــري اآلن  ٢٠٠٣عــام 

إدراج حاالت أكثـر مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري؛ وتتـيح            
. تلك احلاالت تفسريات إضافية حلقوق املرأة يف ظل االتفاقيـة         

وهلـذا، مــن املهــم كفالــة الوضـع القــانوين لالتفاقيــة يف القــانون   
، أعربت عن رغبتها يف معرفة اإلجـراء        ويف هذا الصدد  . احمللي

املتبع يف النرويج عندما ترغب املرأة يف التقدم بـشكوى تتعلـق            
 بالتمييز، وما هي حمكمة آخر درجة؟

أشـــارت إىل أن أمـــني : الـــسيدة تافـــاريس دا ســـيلفا - ٢٠
املظــامل املعــين باملــساواة ومناهــضة التمييــز يعــاجل التمييــز علــى    

ا إذا كانـت هنـاك أيـة أضـرار        أسس متنوعـة، واستفـسرت عمـ      
ــز، مــع       ــرأة شــكال مــن أشــكال التميي ــز ضــد امل ــار التميي العتب
ــرأة        ــز ضــد امل ــن الواضــح أن التميي ــأن م ــار ب األخــذ يف االعتب

وقالــت إن . خيتلــف يف طبيعتــه عــن غــريه مــن أشــكال التمييــز  
ــع         ــد مجي ــا تعتم ــي بينم ــي وهيكل ــز أفق ــرأة متيي ــز ضــد امل التميي

. اعتمـادا أكـرب بكـثري علـى الظـروف         أشكال التمييـز األخـرى      
ــد        ــة ق ــة الوطني ــة اآللي ــادة هيكل ــت إع ــا إذا كان ــساءلت عم وت

 .عززت رؤية شواغل املساواة بني اجلنسني أم أضعفتها
وأضافت أن تقرير الدولـة الطـرف يـشري إىل أن أمـني              - ٢١

ــة التمييـــز وباملـــساواة مـــن    ــة املعنـــيني مبكافحـ املظـــامل واحملكمـ
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ورأت أن هــــذه حالــــة . ملــــستقلة مهنيــــااهليئــــات احلكوميــــة ا
غامــضة، بــل قــد تكــون متناقــضة حيــث أنــه إذا كانــت هاتــان  
اهليئتـــان مـــن اهليئـــات احلكوميـــة الـــيت تعمـــل كآليـــة وطنيـــة،   

ميكنهما أن تتمتعا باالسـتقالل التـام، بـل سـيكون عليهمـا              فال
ومـن ناحيـة    . أن يتبعا السياسات واملبادئ اإلرشادية احلكومية     

ء على املعلومات الواردة يف التقرير، يبدو أن أمـني          أخرى، فبنا 
املظــامل واحملكمــة يــضطلعان بــدور يف تقريــر املنطلــق األساســي 

واختتمت كالمها قائلة إهنا سـتكون ممتنـة        . لصياغة السياسات 
إذا حــصلت علــى توضــيح بــشأن وضــع هــاتني املؤســستني،       
وبــــشأن الكيــــان احلكــــومي املــــسؤول عــــن وضــــع خطــــط   

جــل املــساواة بــني اجلنــسني وتعمــيم مراعــاة    وسياســات مــن أ 
املنظــور اجلنــساين، وعــن تنــسيق تلــك اخلطــط والـــسياسات       

 .ورصد تنفيذها
تكلمت بوصـفها عـضوا يف اللجنـة، فأثنـت          : الرئيسة - ٢٢

علــى الدولــة الطــرف جلهودهــا يف جمــال الوســاطة الدوليــة مــن  
 أجل إرساء السالم، وقالت إنه من املفيد معرفة مـا إذا كانـت            
مشاركة املرأة من البلدان املعنية يف مفاوضـات إرسـاء الـسالم            
مـــن الـــشروط األساســـية الشـــتراك النـــرويج يف مثـــل هـــذه       
ــضمن       ــسها تت ــرويج نف ــود الن ــت وف ــا إذا كان املفاوضــات، وم

وتود اللجنة أيضا أن تعلم ما إذا كان قد جـرى           . النساء دائما 
أثنـــاء إنـــشاء أيـــة آليـــة لرصـــد مـــدى تلبيـــة احتياجـــات املـــرأة 

 .عمليات بناء السالم اليت تعقب املفاوضات
ــة    - ٢٣ ــدورها كمقدمــ ــة بــ ــرويج معروفــ ــافت أن النــ وأضــ

ويــشري التقريــر إىل بــدء خطــة  . للمــساعدات اإلمنائيــة اخلارجيــة
ملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني يف التعـاون          من أجل ا  عمل جديدة   

  وتــساءلت عمــا إذا كانــت هــذه اخلطــة تتــيح التنفيــذ  اإلمنــائي،
وأعربت عن قلقها من أنه يبدو أن حـق املـرأة           . املباشر لالتفاقية 

يف املساواة يف املعاملة يعترب حقـا خاصـا بـدال مـن اعتبـاره حقـا                 
 ويشهد على ذلـك، ضـمن مجلـة         ؛من حقوق اإلنسان اجلوهرية   

أمور، إدماج االتفاقية يف قانون املساواة بـني اجلنـسني بـدال مـن              

 ممتنــة للحــصول علــى فــستكونوهلــذا . قــانون حقــوق اإلنــسان
مزيــد مــن التوضــيح لفهــم احلكومــة للحــق يف عــدم التمييــز        

 .ولطرق تأثري هذا الفهم على جهود املساعدة اإلمنائية
ــويل  - ٢٤ ــسيدة ه ــرويج (ال ــن   ): الن ــرويج م أكــدت أن الن

البلـــدان القليلـــة الـــيت أدجمـــت االتفاقيـــة علـــى حنـــو كامـــل يف   
فقــد أعلنــت احلكومــة  وعــالوة علــى ذلــك،  . تــشريعها احمللــي

ــوق       ــانون حق ــة يف ق ــاج االتفاقي ــى إدم ــا عل ــة عــن عزمه احلالي
ومل تـدر سـبب عـدم       . ٢٠٠٩اإلنسان قبل هنايـة واليتـها عـام         

إشارة احملاكم النروجيية إال نادرا إىل االتفاقية، ولكنـها أكـدت           
للجنـــة أن أمـــني املظـــامل واحملكمـــة املعنـــيني مبكافحـــة التمييـــز   

ــثريا مــ   ــساواة ك ــن    وبامل ــة كمــصدر م ــى االتفاقي ــدان عل ا يعتم
ولـــيس لـــدى النـــرويج حمكمـــة دســـتورية،  . مـــصادر القـــانون

ــة مبكافحــة التمييــز وباملــساواة يف     وبالتــايل تنظــر احملكمــة املعني
ومل تعــرض علــى احملــاكم حــىت اآلن . القــضايا املتعلقــة بــالتمييز

ــة قــضايا يف إطــار الربوتوكــول االختيــاري، إال أن املتكلمــة    أي
وقـــد جـــرى أخـــذ . تتنبـــأ بأيـــة صـــعوبات يف هـــذا الـــصدد مل

 من الربوتوكول االختيـاري يف االعتبـار عنـد تعـديل           ١١ املادة
 .قانون املساواة بني اجلنسني

وأضافت أنه جتري حاليـا اسـتثناءات لقـانون املـساواة            - ٢٥
بـــني اجلنـــسني فيمـــا يتعلـــق باملـــسائل الداخليـــة يف اجملتمعـــات  

وتلتزم احلكومـة احلاليـة بـالنظر       . سة الدولة الدينية، مبا فيها كني   
يف إمكــان إلغــاء تلــك االســتثناءات، وحتقيقــا هلــذا الغــرض،        
كلفت مؤخرا جلنة من احملـامني عينـها جملـس الـوزراء بـصياغة              

وتقــوم اللجنــة عنــد التحــضري  . قــانون شــامل ملناهــضة التمييــز 
 لعملية الصياغة باستعراض أحكام قانون املساواة بني اجلنـسني        
وقانون بيئة العمـل، ومـن املقـرر أن ترفـع تقريـرا إىل احلكومـة                

 .حبلول هناية السنة
وردا علــــــى الــــــسؤال الــــــذي طرحتــــــه الــــــسيدة      - ٢٦

ســـيمونوفيتش، قالـــت إن املنظمـــات غـــري احلكوميـــة النـــسائية 
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ــال        ــة شــؤون األطف ــن خــالل مديري ــا م ــويال حكومي تلقــت مت
 املخــصص  زاد٢٠٠٧ويف عــام . والــشباب والــشؤون العائليــة

ــة ماليــني      ــة مبقــدار ثالث ــة للمنظمــات غــري احلكومي مــن امليزاني
ــة  ــة نروجيي ــه عــادة مــا حتــصل املنظمــات غــري    . كرون ورغــم أن

احلكومية اليت ترغب يف حضور اجتماعـات جلنـة وضـع املـرأة              
على مساعدة مالية، فقد قررت احلكومة أنـه ملـا كـان الغـرض              

سات الدولـــة مـــن احلـــوار البّنـــاء اجلـــاري رصـــد تنفيـــذ مؤســـ 
 .لالتفاقية، مل جير تقدمي أي متويل

ــهوض       - ٢٧ ــة للن ــة الوطني ــق باآللي ــا يتعل ــه فيم وأضــافت أن
بــاملرأة، فــوزارة شــؤون الطفــل واملــساواة هــي اهليئــة الرئيــسية   
املسؤولة عـن تنـسيق سياسـات وبـرامج املـساواة بـني اجلنـسني               

ــساين    ــاة املنظــور اجلن ــيم مراع ــز تعم ــام . وتعزي ، ٢٠٠٦ويف ع
نفذت الوزارة ميزنـة تقـوم علـى أسـاس نـوع اجلـنس يف مجيـع                 

وجـرى مـؤخرا إنـشاء آليـتني جديـدتني          . املستويات احلكوميـة  
ــة        ــامل واحملكم ــني املظ ــا أم ــسني، ومه ــني اجلن ــساواة ب ــز امل لتعزي

وللنرويج تقليـد طويـل األمـد، وهـو تعـيني           . السابق مناقشتهما 
حـون وسـائل    أمناء مظامل يف قطاعـات متنوعـة، حيـث أهنـم يتي           

ــثرية      ــضايا امل ــستهدف حــسم الق ــد ت ــاول الي استرضــائية يف متن
 .للنـزاع
وأردفت تقـول إنـه رغـم متويـل احلكومـة مكتـب أمـني             - ٢٨

املظامل املعين مبكافحة التمييز وباملـساواة، فهـو مؤسـسة مـستقلة            
استقالال تاما، والغرض الوحيد لالجتماعات ربـع الـسنوية الـيت           

. مل والوزارة هو املناقشة وتشاطر املعلومـات      تعقد بني أمني املظا   
ــرأة ظــاهرة أفق    ــز ضــد امل ــى أن التميي ــة،  ووافقــت عل ــة وهيكلي ي

أهنا أشارت إىل أنه ملا كان أمني املظامل يتناول مجيع حاالت            إال
التمييز، فيمكن تطبيق الدروس املستفادة من الـشكاوى املتعلقـة    

ة باألشـكال   بشكل مـن أشـكال التمييـز علـى الـشكاوى املتعلقـ            
ومكتـــب أمـــني املظـــامل يـــشغل موقعـــا جيـــدا جلمـــع . األخـــرى

ويقـدَّم إىل   .  مـضاعفا  املعلومات عن احلاالت اليت تتضمن متييـزا      
 . استعراض عن فعالية الترتيبات اجلديدة٢٠٠٨الربملان عام 

قـال إن خطـة العمـل       ): النرويج (السيد فردسكيالند  - ٢٩
) ٢٠٠٠ (١٣٢٥مــن الوطنيـة مــن أجــل تنفيـذ قــرار جملــس األ  

تضع جمموعة من التدابري لتعزيز مـشاركة املـرأة يف مفاوضـات            
ولكي تضرب النرويج مـثال جيـدا للبلـدان الـيت تقـدم             . السالم

املساعدة إليها، تلتزم بكفالة التـوازن بـني اجلنـسني يف وفودهـا             
ــصى حــد ممكــن   وستخــضع خطــة العمــل الســتعراض   . إىل أق

 . عراضات مؤخراسنوي، وقد ُنشر أول هذه االست
قالـت إن حكومـة النـرويج       ): النـرويج  (السيدة هويل  - ٣٠

تـــرى أنـــه مـــن مـــصلحة اجملتمـــع ككـــل أن تـــشارك املـــرأة يف  
وبالتايل، تغطي خطة العمل اجلديـدة للمـرأة        . األنشطة اإلمنائية 

واملـــساواة بـــني اجلنـــسني يف التعـــاون اإلمنـــائي أربعـــة جمـــاالت 
ــتمكني ا  ــسية، هــــي الــ ــيعية رئيــ ــتمكني مواضــ لــــسياسي، والــ

 .املـرأة  ضـد  والعنـف  واإلجنابيـة،  اجلنـسية  واحلقوق ،االقتصادي
 بغيـة  املـسائل  هـذه  عـن  بيـضاء  ورقة مشروع وضع اآلن وجيري
 الـسياسية  العمليـات  يف املرأة مشاركة ضرورة على الضوء إلقاء

 أهـداف  لتحقيـق  أيـضا  وكوسـيلة  ذاهتـا  حد يف كغاية واإلمنائية،
 لـن  احلـايل  الـوزراء  جملـس  أن جديـد  من للجنة وأكدت .أخرى
 أن وأكـدت  .اإلنـسان  حقـوق  عـن  املـرأة  حقـوق  مطلقـا  يفـصل 
 أساســيا منطلقــا كــان لإلنــسان كحقــوق املــرأة حقــوق مفهــوم
ــة مـــن لكـــل ــة العمـــل خطـ ــرار لتنفيـــذ الوطنيـ  األمـــن جملـــس قـ
 بـني  واملـساواة  املـرأة  أجـل  مـن  العمـل  وخطة )٢٠٠٠( ١٣٢٥
 .ائياإلمن التعاون يف اجلنسني

 الطــرف الدولــة علــى أثنــت :أبيــاه  - كــوكر الــسيدة - ٣١
ــدابري ــرة للتـ ــيت املبتكـ ــذهتا الـ ــة اختـ ــال بغيـ ــادة االمتثـ ــن ٥ للمـ  مـ
 عـن  فـسألت  التقريـر،  مـن  ٢٦ الـصفحة  إىل وأشارت .االتفاقية
 اجلنــسي الطــابع إضــفاء بــشأن املــشترك البحــث مــشروع نتــائج
 ضــرورة كــدتوأ .الــشباب علــى ذلــك وأثــر العــام اجملــال علــى
 .عمليا تطبيقا هامة نتائج أية تطبيق
 يف أحقيتـه  يـستغل  الرجـال  مـن  متزايدا عددا إن وقالت - ٣٢

 علـى  يـدركون  الرجـال  هـؤالء  ألن والديـة  إجازة على احلصول
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 ذلـك  ومـع  .أطفاهلم مع وثيقة عالقات إقامة ضرورة متزايد حنو
 وينبغـي  .األبـوة  علـى  اجملتمـع  يف الرجـل  دور يقتصر أن ينبغي ال

 بـالعنف  وعالقته رةالذكو مفهوم لدراسة اجلهود من املزيد بذل
 املـوارد  مركـز  كـان  إذا عما سألت الصدد، هذا ويف .املرأة ضد
 الـربامج  يشمل حبيث عمله نطاق توسيع يعتزم الرجال أجل من

 .العائلي العنف مرتكيب صوب املوجهة
ــسيدة - ٣٣ ــيمونوفيتش ال ــت :س ــى أثن ــة عل  الطــرف الدول

 الـاليت  النـساء  عـدد  عـن  اإلحـصائيات  مجـع  إىل الرامية جلهودها
 املفيــد مــن ســيكون إنــه وقالــت .حيــاهتن شــريك يــد علــى قــتلن
 جـرائم  بني من فيها التحقيق جرى اليت القتل جرائم عدد معرفة
 تلــك نتــائج هــي ومــا ،٢٠٠٦ عــام ارتكبــت الــيت الــسبع القتــل

 سـألت  اجلـرائم،  تلـك  عـدد  بتخفـيض  يتعلق وفيما التحقيقات؟
 الفجـوات  علـى  فللتعـر  خطوات أية اختذت قد كانت إذا عما

 لـدى  كـان  إذا عمـا  واستفـسرت  .واحلماية املنع نظام يف املتبقية
 للرجــال االحتيــاطي احلــبس بنظــام للعمــل خطــط أيــة احلكومــة
 الزجرية األوامر خيالفون والذين العنف يرتكبوا أن حيتمل الذين

 .ضدهم الصادرة
 إن فقالـت  اللجنـة  يف عضوا ابوصفه تكلمت :الرئيسة - ٣٤
 يكـون  أن ميكـن  وامتيـازات  حقـوق  مـن  الرجـال  عليـه  حيصل ما

 .الـذكور  بـني  بـالتفوق  اإلحساس إىل يؤدي ألنه للتمييز مصدرا
 مناقــشة ســبب معرفــة يف رغبتــها عــن الــصدد هــذا يف وأعربــت
 يركـز  أن ينبغـي  كان الذي الوقت يف الرجل ضد للتمييز التقرير

 إىل يـشري  ريرالتق أن أيضا حيريها مما أنه وأضافت .املرأة على فيه
 املختلفـة  الرجـال  ألوضـاع  موائمـة  تكون” تدابري اختاذ ضرورة

 أن الطــرف للدولــة وينبغــي ).٣٤ .ص( “املتباينــة واهتمامــاهتم
 الـيت  العقبـات  لتقليـل  سـتتخذها  الـيت  احملـددة  اخلطوات إىل تشري

 التفاوتـات  ملفهـوم  السليم الفهم أساس على املرأة متكني تعترض
 .اجلنسني بني
 إزاء الـسلبية  املؤسـسية  املواقـف  أن إىل أشارت وأخريا، - ٣٥

 واملـرأة  الرجـل  أدوار على كبريا تأثريا تؤثر اجلنسني بني املساواة

 .املواقــف تلـك  ملكافحــة عملـه  جـرى  عمــا وسـألت  .اجملتمـع  يف
 حيـيط  مـا  إزاء خاصـة  بـصفة  قلقهـا  عن أعربت الصدد، هذا ويف

 وعــن  النــرويج يف تنتــشر أهنــا يبــدو أســاطري مــن باالغتــصاب
 .االغتصاب ضحايا مبعاملة يتعلق فيما عواقبها
ــسيد - ٣٦ ــان الـ ــب :فلنترمـ ــاخلطوات رحـ ــيت بـ ــذهتا الـ  اختـ

 للجنــة اخلتاميــة والتعليقــات التوصــيات ملتابعــة النــرويج حكومــة
 ١١ الــسؤال علــى الطــرف الدولــة رد إىل وأشــار االجتــار بــشأن
 إنـه  قائال ،)CEDAW/C/NOR/Q/7( واألسئلة القضايا قائمة من

 بــني مــا هنــاك أن إىل تــشري أخــرى مــصادر مــن معلومــات تلقــى
 املائــة يف ٨٠ قــُدَمت أوسـلو،  يف البغايــا مـن  ٣ ٠٠٠ و ٢ ٠٠٠
 يف ١٥ سـوى  حتـصل  مل أنـه  أيـضا  مسـع  وقـد  .اخلـارج  مـن  منهن
ــة ــن املائـ ــات مـ ــاليت األجنبيـ ــري الـ ــار جيـ ــن االجتـ ــراض هبـ  ألغـ

 أسـس  علـى  الدائمـة  مـة باإلقا تـصاريح  علـى  اجلنـسي  االستغالل
 البيانــات مجــع إىل حاجــة توجــد أنــه الواضــح ومــن .إنــسانية
 .انتظاما أكثر حنو على اجملاالت هبذه املتعلقة
 اإلنترنــت شــبكة علــى موقعــا تــدعم احلكومــة إن وقــال - ٣٧
 الـواردة  املعلومـات  أن إال جنـسية،  خدمات توفري منع إىل يرمي
 مـن  وسـيكون  .كـسيا ع أثـرا  لـه  أن على تدل أخرى مصادر من

 وإذا املوقـع،  هـذا  أثـر  تقيـيم  جـرى  قـد  كـان  إذا مـا  معرفـة  املفيد
 كـان  إذا عمـا  وسـأل  .التقيـيم  هذا نتيجة فما كذلك األمر كان
 مـن  علـى  جنائيـة  عقوبات لتوقيع خطط أية الطرف الدولة لدى

 هــذا يف الـسويد  جتربـة  إن قـائال  كالمـه  وأهنـى  .اجلـنس  يـشترون 
 .ةمفيد تكون قد اجملال
 البحــث مــشروع إن قالــت ):النــرويج( هــويل الــسيدة - ٣٨

 نتـائج  عـن  أسـفر  العام اجملال على اجلنسي الطابع بإضفاء املتعلق
 وقـد  املـشروع،  متابعـة  على العزم احلكومة وتعقد .جدا متنوعة
ــت ــذه أحال ــائج ه ــس إىل النت ــوطين اجملل ــشباب ال ــة لل ــارة بغي  إث
 علـى  إدخاهلـا  املمكـن  تالتعـديال  مناقـشة  أيـضا  وينبغي .النقاش
 مــن جــدا قليــل عــدد يعمــل عامــة، وكقاعــدة .التــسويق قــانون
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 مـن  بعـدد  احلكومـة  تقـدمت  وهلذا اإلعالم، وسائط لدى النساء
 اجلهــود بــذل أيــضا وجيــري .احلالــة هــذه إصــالح بغيــة الــربامج
 يف التـشكيك  وإىل كمؤسـسة  اإلعـالم  وسائط حتدي إىل الرامية

 .نثىواأل الذكر لدوري تصويرها
 الــذي الرجــال، أجــل مــن املــوارد مركــز أن وأضــافت - ٣٩

ــه ــؤون وزارة متولـ ــال شـ  أنـــشطة يف يـــشارك واملـــساواة، األطفـ
 .الـذكورة  إزاء الرجال مواقف تغيري إىل الرامية بالوعي االرتقاء
 بعـض  أن الـصحيح  مـن  الرجـل،  تدعم اليت بالتدابري يتعلق وفيما
 أن إال احلمايـة،  أنـواع  جبميـع  يتمتعون االمتيازات ذوي الرجال
 املــساعدة، إىل أيــضا حيتــاج الــذكور الــسكان مــن كــبريا عــددا

 اجلنــسي، االعتــداء وضــحايا املخــدرات يتعــاطون مــن وخباصــة
ــايل ــشئ وبالت ــذين للرجــال جمــاين ســاخن خــط أن  يتعرضــون ال
 مــن األكــرب اجلــزء الرجــال يــشكل ذلــك، عــن وفــضال .للمحــن
 .والعاطلني األجر منخفضي السكان

 ُيعاَمـل  مـا  كـثريا  أنـه  بـّين  قـد  البحـث  إن تقول ومضت - ٤٠
 ولـذلك  .األطفـال  حـضانة  قـضايا  يف عادلـة  غـري  معاملـة  الرجال
 كـل  بكـسب  احلـسبان  يف األخـذ  بغية النفقة قانون تعديل جرى
 الـيت  النفقـة  مـن  االستقطاعات بإجراء والسماح واألب األم من

 .أطفالــه مــع هيقــضي الــذي للوقــت وفقــا الــسابق الــزوج يــدفعها
ــة وجتــري ــانون استعراضــا القــضائية اللجن ــة لق  وحقــوق الوالدي
 املهـن  يف االخنـراط  مـن  تـتمكن  أن للمـرأة  ينبغـي  وبينمـا  .الطفل
 احلــسبان يف األخــذ جيــب العامــة، املناصــب لــشغل ُتنتخــب وأن

 وزارة تعــد املنطلــق، هــذا ومــن .الرجــل باحتياجــات كــذلك
 بـني  املـساواة  عـن  حكوميـة  بيضاء ورقة واملساواة الطفل شؤون
 الـذكورة  وتطـوير  الـذكر  أدوار إىل اخلاصة اإلشارة مع اجلنسني
 تعمــيم ممارســة فتجــري املؤســسي الــصعيد علــى أمــا .اإلجيابيــة
 .الوزارات مجيع يف اجلنساين املنظور مراعاة
 املـرأة  ضـد  العنـف  مكافحـة  جلهـود  بالنـسبة  إنـه  وقالت - ٤١

 بعـدا  تتـضمنان  بـذلك  املتعلقتـان  العمل فخطتا العائلي، والعنف

ــا ــاء هامـ ــالوعي لالرتقـ ــستهدف بـ ــال يـ ــصفة األطفـ ــة بـ  .خاصـ
ــضا املــشورة إســداء موظفــو ويــضطلع ــدور أي  أدوار مــن هــام ب
 .األســرة تتفكـك  عنـدما  أكـرب  حنــو علـى  ملزمـا  يكـون  الوسـاطة 
 الــشرطة وقــوات القــضائية الــسلطة أفــراد تــدريب أيــضا وجيــري

ــاه وخــدمات ــل رف ــى الطف ــن فالكــش عل ــف ع  األســر يف العن
 املركـــز أعـــد وقـــد .واألطفـــال النـــساء مـــن الـــضحايا ورعايـــة
 عـــن النـــاتج واإلجهـــاد بـــالعنف املتعلقـــة للدراســـات النروجيـــي
 تقـع  الـيت  العـائلي،  العنـف  مـرتكيب  معاملـة  عن تقريرا الصدمات

 البـديل  ومنظمـة  .السجون خدمات اختصاص يف رئيسية بصفة
 علمـاء  لـديها  ويعمـل  والـصحة  لعـدل ا وزارتا متوهلا اليت للعنف،
ــنفس ــرامج أيــضا تقــدم العــالج وأخــصائيو ال ــة ب  تتركــز عالجي
 لتطويرهـا  جيـدا  أساسـا  وتتـيح  البلـد،  من اجلنويب اجلزء يف حاليا
ــع يف ــد أحنــاء مجي ــضال .البل ــك، عــن وف ــد ذل ــسقون أدي فق  من

 مفيـدة  خـدمات  األسـري  العنف ملكافحة خاصا تدريبا مدربون
 بتقـدمي  واضـطلعت  .سـنوات  عـدة  طيلـة  الشرطة أقسام مجيع يف

 العنـف  مكافحة لتدابري أجري الذي التقييم نتائج عن معلومات
 .العنف ملرتكيب إلكتروين رصد من فيها مبا العائلي،

 مـن  نـساء  تـسع  حصلت ٢٠٠٤ عام منذ أنه وأضافت - ٤٢
 ميكــن )أشــهر ســتة( مؤقتــة عمــل تــصاريح علــى االجتــار ضــحايا
 إجـراء  ألوانـه  السابق ومن .سنة مدهتا متتالية تفترا إىل متديدها
 شـــبكة علـــى أنـــشئ الـــذي واملوقـــع .التـــدبري هـــذا ألثـــر تقيـــيم

 مــن التحقــق يــستهدف جنــسية خــدمات تــوفري ملنــع اإلنترنــت
 وقـد  األجـر،  املدفوعـة  اجلنـسية  اخلـدمات  لطلـب  اخلفية الدوافع
 الـشباب  عـن  رئيـسية  بـصفة  صـادر  ذلك أن عن البحث كشف
 .املؤســسات ثقافــة مــن كجــزء النــاجحني األعمــال رجــال مــن

 خــدمات شــراء يــصبح حبيــث العقوبــات قــانون تعــديل واقتــراح
 إجــراء بعــد قريــب وقــت يف الربملــان إىل ســيقدم جرميــة جنــسية
 حبلـول  النفـاذ  حيـز  دخولـه  توقـع  وميكـن  .النطاق واسعة مناقشة
 .السنة هناية
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 الطـرف  الدولـة  كانت إذا عما تساءلت :سيغا السيدة - ٤٣
 خـدمات  شـراء  جتـرمي  اقتـراح  مناقـشة  عنـد  الـسويد  جتربة اتبعت

ــسية ــا وقالـــت .جنـ ــق فيمـ ــاجلهود يتعلـ ــة بـ ــة إىل الراميـ  مكافحـ
 العقوبـــات قـــانون كـــان إذا مـــا الواضـــح غـــري مـــن أنـــه العنـــف
 ومعاقبــة للتعويـضات  بالنـسبة  وخباصــة كافيـة،  أحكامـا  يتـضمن 
 العتمــاد طخطــ أيــة هنــاك كانــت إذا عمــا وســألت .املخــالفني

 سـيكون  أنه وأضافت .املوضوع هذا بشأن حمدد منفصل قانون
 غـري  األطفـال  ملـساعدة  احلكومـة  تفعلـه  ما معرفة أيضا املفيد من

 محايتـهم  بغيـة  وخباصة االستقبال، مراكز يف بذويهم املصحوبني
 .االجتار من
 علـى  موافقتـها  رغـم  إنـه  قالـت  :سيمونوفيتش السيدة - ٤٤

 الطـرف،  الدولة عاتق على الدوري التقرير عن املسؤولية وقوع
 تقـدمي  علـى  بالتـشجيع  عديـدة  سـنوات  طيلـة  اللجنـة  قامـت  فقد

ــة غــري مناقــشة دورات عقــد عــن فــضال ظــل، تقــارير  مــع رمسي
 األمـم  صـندوق  يقـدم  الغـرض،  وهلـذا  .احلكوميـة  غـري  املنظمات
 مـن  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  إىل الـدعم  للمرأة اإلمنائي املتحدة
 النمــو املتقدمــة البلــدان تفعــل أن املــأمول ومــن الناميــة، دانالبلــ
 النـرويج  وحثت .هلا التابعة احلكومية غري للمنظمات مماثال شيئا
 .اإلمكانية هذه يف النظر على
ــسيد - ٤٥ ــه علــى شــدد :فلنترمــان ال  مــن ســنة ٢٥ بعــد أن

 قــانون بعـد  احلكومــة تـدمج  مل االتفاقيــة، علـى  النــرويج تـصديق 
ــساواة ــ امل ــسني نيب ــانون يف اجلن ــوق ق ــسان، حق ــم اإلن ــا رغ  أهن

 ميـــر الوقـــت أن وأضـــاف .ذلـــك بـــإجراء تعهـــدها تـــسحب مل
ــريعا، ــث سـ ــة أن حيـ ــن احلكومـ ــستمر لـ ــم يف تـ ــدة إال احلكـ  ملـ
 مجيـــع كانـــت ملـــا بأنـــه الـــبعض تـــذرع وقـــد .أخـــريني ســـنتني

 حــال، أي علــى إلزاميــة اجلنــسني بــني املــساواة قــانون متطلبــات
 وبالتـايل،  .اإلنسان حقوق قانون يف إلدماجه لةضئي أمهية فهناك
 املـساواة  وقانون القانونية األحكام بني خالف وجود حالة ففي
 القـانون  هـذا  كـان  إذا مـا  الرئيـسي  الـسؤال  يكـون  اجلنـسني  بني

 .سيتغلب

ــا يف خاصــــة أمهيــــة تعلــــق النــــرويج إن وقــــال - ٤٦  تعاوهنــ
 ظــل يف اصــةوخب املــرأة، قــضايا تعزيــز علــى اخلارجيــة وسياســتها

 .الــدويل البنــك إطــار ويف )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمــن جملــس قــرار
 أهنـا  تعترب الطرف الدولة كانت إذا ما معرفة املفيد من وسيكون
 عمـا  وسـأل  .االتفاقيـة  مـن  ٣ املادة مبوجب بالتزامها تفي بذلك
 النطــاق خــارج ميتــد االلتــزام هــذا أن تفهــم النــرويج كانــت إذا

 .يةالدول الساحة إىل الوطين
 إن فقالـت  اللجنـة  يف عضوا بوصفها تكلمت :الرئيسة - ٤٧

 إىل ينظــر العــامل بقيــة ألن هامــة مــسألة اإلمنــائي التعــاون مــسألة
 املوضــوعي النــهج كــان إذا عمــا وتــساءلت .كنمــوذج النــرويج
 الــــــدوري التقريــــــر يف العامــــــة خطوطــــــه حتــــــددت الــــــذي

)CEDAW/C/NOR/7، ــا ،)٢٣ ص ــان مهمـ ــا، كـ ــيقيد نافعـ  سـ
 أخـرى  بلـدان  إىل املباشـرة  املـساعدات  تقـدمي  يف النرويج حركة
ــا ــق فيم ــذ يتعل ــة، بتنفي ــن وخباصــة االتفاقي ــق ع  يف إدماجــه طري

 املــسامهة أمهيــة علــى شــددت وبالتــايل، .احملليــة القانونيــة نظمهــا
 األمـم  صـندوق  مـن  بـدعم  احلكومية، غري املنظمات قدمتها اليت

 إىل للـسكان،  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  للمـرأة  اإلمنـائي  املتحدة
 املــساعدة تقــدمي علــى الطــرف الدولــة وحثــت اللجنــة، أعمــال

 يف تــــشارك لكــــي احلكوميــــة غــــري املنظمــــات إىل الــــضرورية
 .اللجنة اجتماعات

 يف الــسويد خــربة إن قالــت ):النــرويج( هــويل الــسيدة - ٤٨
 أنــه إال االعتبــار، يف أخــذت قــد اجلنــسية اخلــدمات شــراء حظــر

 هــو للحظــر األّويل األثــر أن ويبــدو .بعــد كــامال اتقييمــ يقــّيم مل
ــع  هــذا مــن واألهــم .ســّرية تكــون أن إيل املمارســات هــذه دف
 هلذا توجد التوعية برامج أن املشتركات النساء تعليم هو التدبري
 لسن خطط توجد وال .متديدها جيري كما النرويج، يف الغرض
 العقوبـات  قـانون  سـيدعم  بـل  العائلي، العنف بشأن حمدد قانون
 إىل تقــدم حمــددة مــساعدة هنــاك أن وأضــافت .ذلــك مــن بــدال

ــال ــز يف األطف ــتقبال مراك ــانون مبوجــب االس ــاه ق ــال رف  األطف
 وهـي  الطفولـة،  إنقـاذ  منظمـة  مـن  خـاص  بوجه مقدمة مبساعدة
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 إزاء العميــق بــالقلق احلكومــة وتــشعر .حكوميــة غــري منظمــة
 وقـد  املراكز، تلك يف األطفال هلا يتعرض قد اليت االجتار أخطار
 تلـك  مـوظفي  جلميع خاصا تدريبا ٢٠٠٦ عام احلكومة قدمت
 .املراكز
 بـني  املـساواة  قـانون  آثـار  تقييم بعد جير مل أنه وأضافت - ٤٩

 املوضــوع ذلــك عــن دراســة تعــد العــدل وزارة أن إال اجلنــسني،
 قـانون  يف القـانون  ذلك إدماج مبسألة يتعلق وفيما .٢٠٠٨ لعام

 مــع احملليــة التــشريعات مجيــع تتــسق أن جيــب اإلنــسان، حقــوق
 تفــسر وأن فيهــا، طرفــا النــرويج تكــون الــيت الدوليــة املعاهــدات

 حكومــة ســتحيط إهنــا تقــول ومــضت .املعاهــدات لتلــك وفقــا
 املنظمـات  إىل املقدمـة  باملساعدات املتعلق باالقتراح علما بلدها
 النـرويج و .كبريا تقديرا إسهامها تقدير جيري اليت احلكومية غري
 املتحــدة األمــم وصــندوق الــدويل للبنــك الرئيــسيني املــاحنني مــن

 وستواصــل للمــرأة، اإلمنــائي املتحــدة األمــم وصــندوق للــسكان
 وتقـدم  املؤسـسات،  تلـك  مبمثلـي  دوريـا  النـرويج  وجتتمع .ذلك

 يف فعالـة  االتفاقيـة  جتعـل  اليت القانونية لإلجراءات دعما التمويل
 أفغانـــستان إىل مـــؤخرا قدمتـــه مـــا اســـيم وال الناميـــة، البلـــدان

 .وزمبابوي
 

 ٩ إىل ٧ من املواد
أقرت بأن مشاركة املرأة    : السيدة تافاريس دا سيلفا    - ٥٠

ــدان     ــرويج مرتفعــة، كمــا هــي يف بل ــسياسية يف الن ــاة ال يف احلي
ــا ليـــست    ــا الحظـــت أهنـ ــرى، إال أهنـ ــشمال األورويب األخـ الـ

 الركــود وتــساءلت عــن أســباب. متــساوية علــى مجيــع الــصعد
 سـنة املاضـية ومـا إذا كـان مـن املعتـزم اختـاذ                ١٥الظاهر يف الـ    

وملا كانـت احلـصص غـري ملزمـة يف     . تدابري إضافية جملاهبة ذلك 
األحزاب السياسية فقـد جيـري النظـر يف جعـل تلـك احلـصص               

ــة ــشريعية غــري     . ملزم ــديالت الت ــأن التع ــسليم ب ــد جــرى الت وق
ــسانية امل    ــل اجلنـ ــيري اهلياكـ ــة لتغـ ــب أن   كافيـ ــل جيـ ــودة، بـ وجـ

ونظـــرا لنجـــاح . تـــصاحبها طائفـــة مـــن الـــشروط والـــصكوك

الربملان الصامي يف هذا الصدد فقد ُينقل مثالـه نقـال مفيـدا إىل              
ووفقــــا ألحــــد مــــصادر املنظمــــات غــــري  . الــــصعيد الــــوطين

احلكومية، زادت التغريات يف قـوانني االنتخابـات مـن صـعوبة            
وسـألت عمـا إذا كـان       . انتخاب النساء لشغل املناصب العامـة     
 .قد أُجري أي تقييم آلثار هذه التغريات

قالــت إنــه مــن املفيــد  :  زرداين-الــسيدة بلميهــوب  - ٥١
معرفـــة الـــسبب يف أن مـــشاركة املـــرأة يف االنتخابـــات احملليـــة 

وأضـافت  . تزد زيـادة كـبرية أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير             مل
مي التـدريب بغيـة     أنه ينبغي تـوفري مـوارد إضـافية مـن أجـل تقـد             

ومـــن ناحيـــة . إعـــداد النـــساء للمـــشاركة يف الـــسياسة احملليـــة 
ــان       ــرأة يف الربمل ــة للم ــسبة املرتفع ــي أن تكــون الن أخــرى، ينبغ
ــاء أن يــشغل     ــه ممــا يــستحق الثن منوذجــا للبلــدان األخــرى، وأن

ومــن . املناصــب احلكوميــة عــدد متماثــل مــن النــساء والرجــال
الـيت سـبقت االنتخابـات سـنة        اجلدير بالذكر أنه عقب احلملـة       

ــساء يف الربملــان الــصامي مــن   ٢٠٠٥ يف  ١٨، زادت نــسبة الن
 . يف املائة يف تلك االنتخابات٥١املائة إىل 

وأضافت أن املـرأة النروجييـة تـشغل مناصـب مـسؤولة          - ٥٢
يف جمال التعاون الدويل، كما أهنا قد أسهمت علـى حنـو كـبري              

وقـــد .  يف البلـــدان الناميـــةيف اجلهـــود الراميـــة إىل دعـــم املـــرأة
قــدمت احلكومــة إىل األمــم املتحــدة ثالثــة تقــارير عــن متابعــة   

وفـضال عـن ذلـك فمـن األمـور          . احلكومة ملنهاج عمل بـيجني    
ــة       ــؤمترا ســنويا لرصــد متابع ــد نظمــت م ــة ق ــة أن احلكوم اهلام
ــة، وهــو احملفــل       ــرأة والتنمي ــيجني مــع حمفــل امل ــهاج عمــل ب من

ملنظمـات غـري احلكوميـة النروجييـة        املسؤول عن تنسيق أعمال ا    
 .اليت تقدم املعونة اإلمنائية إىل املرأة يف العامل الثالث

 يف املائـة    ٣٦قالت إن النـساء يـشكلن       : السيدة هويل  - ٥٣
من املرشحني املنتخـبني علـى صـعيد البلـديات، وأن هـذه هـي               

وقــد أجــرت وزارة احلكــم احمللــي    . نفــس النــسبة يف الربملــان  
قليمية حبثا عـن أسـباب عـدم زيـادة مـشاركة املـرأة              والتنمية اإل 
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وانتهت إىل أنه مـن الـصعب       . يف االنتخابات احمللية زيادة أكرب    
إشراك الشباب بصفة عامة يف السياسة احملليـة نظـرا لـشكواهم            
بـشأن حجـم العمـل وعــدد اجللـسات، كمـا أهنـم ال يــرون أن       

ت للنظـر   وجتـري مناقـشا   . السياسة احمللية وثيقـة الـصلة حبيـاهتم       
فيمــا إذا كــان مــن املالئــم تغــيري جــداول اجللــسات وتقــدمي        
خـــدمات جمانيـــة لرعايـــة األطفـــال بغيـــة متكـــني الـــشباب مـــن 

 .املشاركة يف السياسة احمللية
ــادرات        - ٥٤ ــن املب ــدد م ــد جــرى اختــاذ ع ــه ق وأضــافت أن

الراميــة إىل كفالــة ترشــيح نــساء يف قــوائم األحــزاب، إال أن      
ومــع ذلــك فقــد  . نظم تلــك الترشــيحاتقــوانني التكــافؤ مل تــ 

مولـــت وزارة احلكـــم احمللـــي والتنميـــة اإلقليميـــة محلـــة شـــنها  
مكتـــب أمـــني املظـــامل بغيـــة زيـــادة عـــدد النـــساء علـــى قـــوائم 

 يف املائــة مــن ٤٢االنتخابــات احملليــة، وشــكلت النــساء نــسبة  
املرشحني يف انتخابات البلديات واملقاطعـات احملـدد أن جتـري           

وعــالوة علــى ذلــك، أعلنــت  . ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١٤يف 
ــر يف      ــتعدادها للنظ ــة اس ــة اإلقليمي ــي والتنمي وزارة احلكــم احملل
تغيري الطريقة الـيت تـدار هبـا القـوائم احلزبيـة، كمـا أهنـا سـتنظر                  

وقـــد . ٢٠٠٧يف ســـن قـــوانني التكـــافؤ بعـــد انتخابـــات عـــام 
قــدمت الــوزارة دعمهــا إىل محــالت تعزيــز مــشاركة املــرأة يف   

والواقــع أن .  ســنة٢٠تخابــات علــى مــدى مــا يقــرب مــن االن
الربملــان الــصامي احتــذى املثــال الــذي وضــعته هــذه احلمــالت  

وجتــري مناقــشات يف مجيــع أحنــاء البلــد يف احلكومــة   . الوطنيــة
ــة     ــة واملــدارس ووســائط اإلعــالم بغي واملنظمــات غــري احلكومي
استكــشاف طــرق إشــراك مجيــع املــواطنني يف الــسياسة احملليــة، 

وقــد قــدمت . بغــض النظــر عــن الــسن والعــرق ونــوع اجلــنس 
احلكومة دعما ماليـا كـبريا مـن أجـل تعزيـز مـشاركة املـرأة يف                 

 .الربملان ويف السياسة احمللية
ــوب   - ٥٥ ــسيدة بلميهـ ــن  :  زرداين-الـ ــد مـ ــت املزيـ طلبـ

ــصويت    . املعلومــات عــن حقــوق األجانــب واملهــاجرين يف الت

معرفـة مـا إذا كـان هنـاك     وقالت إنه سـيكون مـن املفيـد أيـضا         
 .أي مهاجرين من املرشحني يف االنتخابات

قالـت إن املهـاجرين الـذين       ): النـرويج  (السيدة هـويل   - ٥٦
عاشوا يف النرويج على أساس قـانوين ملـدة ثـالث سـنوات هلـم           

ومـن الـضروري يف     . احلق يف التـصويت يف االنتخابـات احملليـة        
اجلنــــسية االنتخابــــات الوطنيــــة أن يكــــون لــــدى الــــشخص  

. النروجيية، اليت عادة ما يستغرق احلصول عليها سـبع سـنوات          
ويبــدو مــن املؤكــد أن عــدد املهــاجرين مــن بلــدان غــري غربيــة   
الذين يـصوتون يف االنتخابـات احملليـة والبلديـة قـد زاد، إال أن         

 .وفد بلدها ليس لديه البيانات الالزمة لتأكيد هذا االعتقاد
قالـت إنـه قبـل      ): النـرويج  ( آسـب  -السيدة الرسن    - ٥٧

 ٧٧، كــان الرجــال يــشكلون ٢٠٠٣االنتخابــات احملليــة لعــام 
يف املائة من املرشحني الرفيعي املستوى يف قـوائم االنتخابـات،           

أمـا األرقـام    . ٢٠٠٧ يف املائـة عـام       ٧٠وأصبحت هذه النسبة    
وعـدد املرشـحني    . احلالية فتشري إىل حتسن ضـئيل وغـري كـاف         

 .لنروجيي قليل جدامن ذوي األصل غري ا
أشــارت مــرة أخــرى  :  زرداين-الــسيدة بلميهــوب  - ٥٨

ــة، فـــذكرت أنـــه       ــرأة يف احليـــاة الـــسياسية والعامـ إىل دور املـ
تقدم معلومات عن الدور الذي تضطلع بـه املـرأة يف النظـام              مل

القــضائي، وطلبــت مــن الوفــد تقــدمي أكــرب قــدر ممكــن مــن         
 .املعلومات يف هذا الصدد

 يف املائـة مـن      ٣٠قالـت إن    ): النـرويج  (ويلالسيدة ه  - ٥٩
مجيع القضاة يف النرويج من النساء وال تكتفـي احلكومـة هبـذه             

 .النسبة ،وستحاول زيادهتا
 

 ١٤ إىل ١٠املواد من 
أعربــت عــن أســفها  :  كــاداري-الــسيدة هيلــبريين  - ٦٠

 يف املائــة ١٦ إال ٢٠٠٤حيــث أن نــسبة النــساء مل تبلــغ ســنة  
وحيــث أن حمــاكم الرابطــة  . منــصب أســتاذمــن التعيينــات يف 
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ــة للتجــارة احلــرة قــررت أن ممارســة ختــصيص بعــض      األوروبي
مناصــــب األســــتاذية للنــــساء يتعــــارض مــــع قــــانون املنطقــــة  
االقتــصادية األوروبيــة، فمــن املفيــد معرفــة مــا تعتــزم احلكومــة  
االضطالع به بغية زيـادة عـدد النـساء الـاليت يـشغلن مناصـب               

قــد يكــون مــن املمكــن، علــى ســبيل املثــال، و. أكادمييــة رفيعــة
إشــراك عــدد أكــرب مــن النــساء يف حتــضري الورقــة البيــضاء عــن  
الرجال وأدوار الذكور واملـساواة بـني اجلنـسني، وهـي الورقـة             

وأضـافت أنـه    . ٢٠٠٨املقرر تقدميها إىل الربملان يف ربيـع عـام          
سيكون من املهم معرفة املزيد عـن دور األكـادمييني يف حتـضري             
تلك الورقة وما إذا كانت هنـاك أيـة حبـوث تركـز علـى أمهيـة                 
ــم أدوار      ــى فهـ ــدرة علـ ــتغري القـ ــسبة لـ ــساوية بالنـ ــة املتـ الوالديـ

وتساءلت عمـا إذا كـان قـد أجـري أي حبـث يتعلـق               . اجلنسني
بأحــــد اجلنــــسني حــــول خيــــارات طلبــــة املــــدارس الثانويــــة   

 .وتطلعاهتم
ــاو  - ٦١ ــسيدة زو كــسياو كي ــه ســيكون  : ال مــن قالــت إن

املفيد معرفة ما إذا كان قـد أحـرز أي تقـدم يف تقليـل الفجـوة               
يف األجور بني املرأة والرجل، ومـا إذا كانـت قـد أجريـت أيـة          

وسـألت عـن التـدابري      . دراسات لتحديد أسـباب هـذه الفجـوة       
الــيت اختــذهتا احلكومــة لكفالــة إدراك أصــحاب العمــل لقــانون   

وســـألت عـــن . املـــساواة بـــني اجلنـــسني والمتثـــاهلم ألحكامـــه
ــة عــدم االمتثــال والقنــوات املتاحــة     اجلــزاءات املتوخــاة يف حال

 .للمرأة لكي تتقدم بشكاواها
وأعربت عن ترحيبـها باحلـصول علـى معلومـات عـن              - ٦٢

ــشغلن وظــائف      ــاليت ي ــساء ال ــادة عــدد الن ــدابري املتخــذة لزي الت
بدوام كامل واخلطوات املتخذة لدعم النـساء الـاليت ال يـرغنب            

وسـألت عـن عـدد النـساء املهـاجرات          . مل بدوام جزئي  يف الع 
وقالـت إنـه ينبغـي أيـضا        . الاليت يشغلن وظـائف بـدوام جزئـي       

تـــــوفري معلومـــــات إضـــــافية عـــــن التـــــشريعات واجلـــــزاءات  
واإلجراءات اليت تقررها احلكومة للتقدم بشكوى بغية معاجلـة     

مشكلة التحـرش اجلنـسي، مـع تفاصـيل أيـة حـاالت للتحـرش               
 .٢٠٠٤ قد حدثت منذ عام اجلنسي تكون

قالت إنه مـن املفيـد معرفـة        : السيدة أروشا دومينغيز   - ٦٣
ــة تــوفري أنــشطة     ــة دراســة إلمكاني مــا إذا كانــت قــد جــرت أي

. خارجية لتزويد النساء باملهارات الالزمة لتقليل العـزل املهـين         
وينبغي أيضا للدولة املقدمة للتقرير أن توضح مـا إذا كـان قـد              

حمددة لزيـادة عـدد وظـائف الـدوام الكامـل           جرى بذل جهود    
يف قطاعي التعليم والصحة، وأن تقدم املزيد مـن البيانـات عـن         

 .النساء يف خمتلف الفئات الوظيفية ويف املناصب القيادية
وأضافت أنه فيما يتعلق بعدم الرغبـة يف العمـل بـدوام             - ٦٤

جزئــي ســيكون مــن املفيــد معرفــة مــا إذا كــان هنــاك اســتعداد  
ي من جانب اإلدارات احمللية ملساعدة احلكومـة املركزيـة        سياس

وســألت عــن نــسبة . علــى تعزيــز العمالــة بــدوام كامــل للمــرأة
النساء الاليت ينتفعن باالسـتحقاقات املتاحـة ألمهـات األطفـال           
دون ســن الثالثــة ممــن ال يودعــون يف مراكــز الرعايــة النهاريــة،  

 كــان هنــاك وأثــر ذلــك علــى إمكانيــة تــوظيفهن، وخباصــة إذا  
 .أكثر من طفل

 ٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  
 


