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ــس يف   ــاب الرئي ــرر  ةغي ــام، املق ــسيدة ديري ــت ال ة، ، تول
 .رئاسة اجللسة

 .٠٠/١٥افُتتحت اجللسة الساعة  
النظـــر يف التقاريـــر املقدمـــة مــن الـــدول األطـــراف مبوجــب 

 )تابع (قية من االتفا١٨املـادة 
 )تـــــــــابع( للنـــــــــرويج عـري الـــــــــسابر الـــــــــدوالتقريـــــــــ 

CEDAW/C/NOR/7) ؛CEDAW/C/NOR/Q/7و  (Add.1 
 أعضاء وفد النـرويج  اختذ،  ةدعوة من الرئيس  ناء على   ب - ١

 .اللجنةاجتماعات على طاولة أماكنهم 
 )تابع (٦ إىل ١من املواد 

أشــارت إىل األســئلة الــيت  ): النــرويج (الــسيدة هــول - ٢
ول ــ ح(CEDAW/C/803 (B))ة ـــة السابقـــت يف اجللســـحطُر

تقيــيم احلمايــة املمنوحــة لــضحايا العنــف املــرتيل والتعامــل مــع   
أولئــك املتــهمني بارتكــاب هــذا العنــف، وقالــت إن احلكومــة   

ُتجــر بعــد تقييمــا شــامال للتــدابري الالزمــة حلمايــة الــضحايا    مل
 .دودةلكنها قامت بإجراء مزيد من التقييمات احمل

ــذ برنــامج       - ٣ ــل فحــص تنفي ــه مت بالفع ــة إن ــضت قائل وم
منِسق الشرطة املعين مبسألة العنف املرتيل وُنظم اإلنذار املتنقلـة          

وســيتوىل مركــز الدراســات املرجعيــة اخلاصــة  . املعنيــة بــالعنف
املعين بالعنف واإلجهاد النـاجم عـن الـصدمات العـصبية تقيـيم             

العنـف املـرتيل ومـدى فاعليـة        تيسري ُسبل الوصول إىل مـرتكيب       
ــة     ــب منظم ــن جان ــيما م ــالج ال س ــف ”الع ــدائل العن ــري “ ب غ

وستـشمل  .  عامـا يف هـذا اجملـال   ٢٠احلكومية اليت لديها خربة    
خطــة العمــل اجلديــدة الــيت ســتقدمها احلكومــة قريبــا ملكافحــة  
العنف املرتيل والعنـف ضـد أقـرب األقربـاء، مبـادرات إلجـراء              

 .دابري اجلديدةتقييم واسع النطاق للت

وفيما يتعلـق بتفاصـيل متثيـل املـرأة يف اهليئـة القـضائية،               - ٤
 يف املائة من القـضاة يف نظـام القـضاء ككـل مـن               ٣٠قالت إن   
 .النساء

 )تابع (١٤ إىل ١٠املواد من 
قالـت إن احلكومـة جتـد مـن       ): النرويج (السيدة هول  - ٥

ريس العـــسري تفـــسري عجـــز املـــرأة عـــن الـــربوز يف جمـــايل التـــد 
والبحث يف الكليات واجلامعات حـسبما كـان عليـه احلـال يف             

بيـد أن احلكومـة تتخـذ       . أماكن التخرج من نفـس املؤسـسات      
خطوات لتقصِّي املـشكلة ومعاجلتـها مـن خـالل تعـديل قـانون        
اجلامعات ليتسىن إلزام مجيع مرافق التعلـيم الـيت تـديرها الدولـة           

نـسني وإنـشاء جلنـة      بتنفيذ خطة عمل لتحقيق املـساواة بـني اجل        
وتتوىل هذه اللجنة تقـدمي املـشورة إىل        . ابتكارية يف هذا الشأن   

احلكومــــة وجملــــس البحــــوث يف النــــرويج وفحــــص املنظــــور 
اجلنــساين يف جمــاالت الطــب والعلــوم االجتماعيــة وعلــم البيئــة  

 .والتخصصات العلمية األخرى
وأضـافت قائلــة إن وزارة التعلـيم والبحــث أدجمــت يف    - ٦

اتيجيتها اخلمسية اجلديدة للتعليم مـن الطفولـة املبكـرة إىل       استر
 عاما حبث تدريس املساواة بـني اجلنـسني وتوجيهـات    ١٩ِسن  

بشأن التوظيف وحتقيق التوازن بني اجلنـسني يف مجيـع جمـاالت            
. وســـيتم ســـنويا تقيـــيم مـــدى االســـتجابة لألهـــداف. التعلـــيم

 اجلنـسني    إصدار ورقة بيضاء عـن أدوار      ٢٠٠٨وسيتم يف عام    
 .والذكورة واملساواة بني اجلنسني

ــيت     - ٧ ــة الـ ــررات التعليميـ ــارت إىل أن املقـ ــا خيوأشـ تارهـ
الطلبة مل تتغري منذ أحدث الدراسات االستقصائية بشأن هـذه          

ــام     ــا إىل عـ ــع تارخيهـ ــيت يرجـ ــسألة الـ ــع أن ؛١٩٩٥املـ  والواقـ
الطالبات الالئي خيترن دراسة مواضيع غري تقليدية أكثـر عـددا      

ــن ــةمـــ ــد  .  الطلبـــ ــيم والبحـــــث رصـــ وتواصـــــل وزارة التعلـــ
اإلحــصاءات مــن ســنة إىل أخــرى، وتــرى أمهيــة االســتنتاجات 

ــسلطات ال   ــا الـ ــصت إليهـ ــيت خلـ ــةالـ ــة  نروجييـ ــضرورة مراقبـ  بـ
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ــوظيفي     ــستقبل الــ ــسألة املــ ــيني مبــ ــدارس املعنــ ــشاري املــ مستــ
وتــشجيعهم علــى حــضور التــدريب حيــث أهنــم يــسلكون يف   

 .ه الفاعليةأعماهلم هنجا عتيقا تنقص
وعلــى الــرغم مــن أن ســوق العمــل لــيس علــى درجــة  - ٨

واجملتمـع  . كبرية من الكمال، إال أنه حبكم طبيعتـه يظـل سـوقا           
النروجيـــي بكـــل تقاليـــده التحرريـــة والدميقراطيـــة لـــن يـــسمح  

ومــع ذلــك، فــإن . للحكومــة بــأن متلــي كيفيــة تــشغيل الــسوق
ن طريـق   للحكومة تأثريها فهي تشجع التحسينات ال سـيما عـ         

 .دائرة العمل والرعاية
ــرغم مــن أن العــامالت يتقاضــني      - ٩ ــى ال ــه عل وقالــت إن

ــسبة      ــل بن ــساعة يق ــهن يف ال ــة عــن  ١٦أجــرا عــن عمل  يف املائ
ــسانية يف      ــذكور، ال توجــد هــذه الفجــوة اجلن نظــرائهن مــن ال

وعمومـا، فـإن الفجـوة يف األجـور         . التنفيذية املنـاظرة  األعمال  
ــضيق وهــي تــ   ــسع وال ت ــدان   ال تت ــسائد يف بل ــدل ال ضاهي املع

وملــا كانــت النــرويج أحــد املــوقّعني علــى      . االحتــاد األورويب
 بــشأن املــساواة يف ١٩٥١اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 

األجـر، فــإن اإلدارة والعــاملني علــى علــم بــالفجوة يف األجــور  
ــام   ــشاهنا بانتظ ــسني ويناق ــني اجلن ــست   . ب ــة لي ــع أن احلكوم وم

ديــد األجــور، فــإن مجيــع مــستويات احلكومــة،  مــشاركة يف حت
 .فيها اجملالس البلدية، هلا تأثريها يف وضع شروط العمل مبا
واستطردت قائلة إن جلنـة املـساواة يف األجـر، املنـشأة             - ١٠
، من املقرر أن تقدم توصياهتا إىل احلكومة يف عـام       ٢٠٠٦عام  

قيــق ويكفــل أمــني املظــامل املعــين مبناهــضة التمييــز وحت . ٢٠٠٨
املساواة امتثال قـانون املـساواة بـني اجلنـسني لـشروط املـساواة              

ويتم فحـص االنتـهاكات     . يف األجر عن العمل املتعادل القيمة     
املزعومة عن طريق الوساطة وحماكم العمل واحملاكم العامـة يف          
هناية املطاف، واليت تلزم أصحاب العمـل بتـصحيح التفاوتـات           

ن التحـرش اجلنـسي يف مكـان        ويغطي نفس القـانو   . يف األجور 
 .العمل، والذي ال تتوافر بشأنه أية إحصاءات

ــة العمــل غــري      - ١١ ــرن حبري ــساء خيت وذكــرت أن بعــض الن
وشــأن . املتفـرغ كوســيلة للتوفيــق بــني العمــل واحليــاة اُألســرية 

احلال يف املـسائل األخـرى املتعلقـة بـسوق العمـل، ال تـستطيع               
كنـها تـستطيع زيـادة الـوعي        احلكومة إمـالء الـسياسة املتبعـة، ل       

مبشاكل العمل غري املتفرغ، ومن بينـها اخنفـاض دخـل املعـاش             
وتتوقـع احلكومـة أنـه مبجـرد تـوافر مشـول األطفـال              . التقاعدي

ــساء ســريغنب يف العمــل       ــدا مــن الن ــإن مزي ــة ف ــة النهاري بالرعاي
وبعد أن الحظت احلكومة أن قطاع الرعاية الـصحية         . املتفرغ

رية قــد فــرض العمــل غــري املتفــرغ علــى قــوة  يف احملليــات الــصغ
العمــل النــسائية الكــبرية العــدد فيهــا، فإهنــا عــدَّلت قــانون بيئــة  

احلاليات العامالت بعـض الوقـت      العمل لتكفل منح املوظفات     
ــذل حمــاوالت لتعــيني      ــل ب ــهن قب ــادة ســاعات عمل الفرصــة لزي

ويف إطـــــار مـــــشروع جتـــــرييب يف مدينـــــة . مـــــوظفني ُجـــــدد
 امـرأة ممـن يعملـن بعـض الوقـت           ٥٠٠ُسـئلت   كريستيانساند،  

ــا إذا كــن يفــضلن العمــل املتفــرغ    ــساعدة ُخمــس   . م ــد م وبع
 شـغل اجملموعة اليت أعربت عـن تفـضيلها العمـل املتفـرغ علـى              

ــضيوظــائف ت ــبعض الوقــت  العمــل قت ــة أن  ل ، وجــدت البلدي
هنـــاك زيـــادة يف عـــدد العـــامالت املهتمـــات بـــشغل وظـــائف  

 .متفرغة
، مت إعطاء الوالـدين حريـة     ١٩٩٧ عام   وقالت إنه منذ   - ١٢

اختيــار احلــصول علــى مزايــا نقديــة بــدال مــن تــوفري مكــان يف   
ومـــن احملتمـــل إلغـــاء هـــذا  .  تـــدعمها الدولـــةحـــضانة أطفـــال

االختيار بعد أن حتققت تغطيته بالكامـل باحلـضانة مـن خـالل             
 يف املائـــة مـــن تكلفـــة تـــشغيل  ٨٠إعانـــات حكوميـــة مشلـــت  

وتـــوفر هـــذه . طـــاع العـــام أو اخلـــاصاحلـــضانة، ســـواء يف الق
 .السياسة وظائف وإيرادات ضريبية

قالـت إن النـرويج تـرى مـن         :  آبياه -السيدة كوكر    - ١٣
اإليـدز مـسألة بالغـة      /الواضح أن فريوس نقـص املناعـة البـشرية        

ومـع  . األمهية، حيث نفذت استراتيجيات ملكافحة هذا املرض      
 إحـصاءات عـن     فـإن التقريـر الـدوري يفتقـر إىل وجـود          ذلك،  
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انتشار املرض املشار إليه آنفا وغريه من األمراض املنقولـة عـن            
وأضافت قائلة إهنـا ملـا كانـت تـدرك أن           . طريق ممارسة اجلنس  

 البيولوجيــة للمــرأة جتعلــها أكثــر تعرُّضــا للعــدوى،   صائصاخلــ
فإهنـــا ترغـــب يف معرفـــة مـــا إذا كانـــت العوامـــل االجتماعيـــة  

وسـألت  . ابليـة التعـرُّض للعـدوى     واالقتصادية تسهم أيضا يف ق    
عمــا إذا كانــت العقــاقري الالزمــة ملكافحــة هــذا املــرض متاحــة  
على نطاق واسع وجمانية وما هو العالج الـذي يقـدم للعـاملني         

 .يف جمال اجلنس والنساء املهاجرات بوجه خاص
تكلمـت بـصفتها عـضوا يف اللجنـة، فقالـت       : الرئيسة - ١٤

عنية بـصحة املـرأة الـيت تغطـي فتـرة      إهنا ترحب باالستراتيجية امل 
 والرصد الوثيق الـذي     ٢٠١٣ إىل   ٢٠٠٣السنوات العشر من    

تــضطلع بــه احلكومــة والــذي كــشف عــن وجــود نقــص لــدى  
ومـــع ذلـــك، فإهنـــا . أحـــد اجلنـــسني مبعرفـــة املـــسائل الـــصحية

تتساءل عما إذا كانت االستراتيجية املشار إليها قد اسـتفادت          
 الـصادرة عـن اللجنـة بـشأن املـرأة      ٢٤من التوصية العامة رقـم    

 .والصحة
قالت إنـه علـى الـرغم مـن إقـرار اللجنـة             : السيدة تان  - ١٥

،  احلـرة  بأمهية حقوق املرأة الريفية يف متلُّـك األراضـي الزراعيـة          
فإن قانون التملُّك بشكله احلايل حيرم املـرأة املولـودة أو املتبنَّـاة          

تــساءلت ملــاذا و.  مــن متلُّــك تلــك األراضــي ١٩٦٥قبــل عــام 
تـشكِّل هــذه الفئــة العمريــة اسـتثناًء وهــل هنــاك خطــط لتنقــيح   

وبعد أن أشارت إىل أن الفريـق العامـل الـذي أنـشأته           . القانون
 للنظـــر يف حتقيــــق  ٢٠٠٦وزارة الزراعـــة واألغذيـــة يف عـــام    

مـن املقـرر أن     املساواة بني اجلنسني يف جمايل الصناعة والزراعة        
 النتائج اليت توصـل إليهـا، سـألت          تقريرا عن  ٢٠٠٧يقدم عام   

وبعـد أن   . عن الوضع الراهن واملقترحـات احلاليـة هلـذا الفريـق          
ــة،       ــوان الرن ــة حي ــانون تربي ــيح ق ــزام تنق ــضا إىل اعت أشــارت أي

كانـــت هـــذه العمليـــة قـــد مت االنتـــهاء منـــها  ســـألت عمـــا إذا 
هي التعديالت اليت جرى إدخاهلا وما مـدى تأثريهـا علـى             وما

 .يةاملرأة الريف

 ٢٠٠٥وأشارت إىل أنه مت إنشاء فريق عامـل يف عـام           - ١٦
لــصوغ خطــة عمــل لزيــادة نــسبة مــشاركة املــرأة النروجييــة يف  
مصائد األمسـاك الكـبرية يف النـرويج والزراعـة املائيـة حيـث أن               

وسـألت عـن اإلجـراء الـذي        . متثيلها ضعيف يف تلـك اجملـاالت      
 يف هـذا   املـرأة جـد توامت اختاذه يف هذا الشأن وزيـادة مـشاركة    

وأعادت إىل األذهان أيضا أن وزارة البترول والطاقـة         . النشاط
 للتقــصي عــن متثيــل وتــأثري املــرأة ٢٠٠٦بــدأت مــشروعا عــام 

والرجــل يف صــناعة البتــرول والطاقــة وأعربــت عــن الرغبــة يف   
 .معرفة نتائج هذا املشروع

قالــت إن ردود حكومتــها ): النــرويج (الــسيدة هــول - ١٧
اإليــدز مت /ســئلة بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  علــى األ

. ٢٠٠٧مــايو / أيـار ٢٥إرسـاهلا إىل اللجنــة يف رسـالة مؤرخــة   
أُصـــنب هبـــذا املـــرض أثنـــاء والقليـــل جـــدا مـــن النـــساء الالئـــي 

 من النساء الوافدات أساسـا مـن منـاطق          ،معيشتهن يف النرويج  
ــا، يف حــني أن    ــا الوســطى وشــرق أفريقي ــصراعات يف أفريقي  ال
غالبية اآلسيويني املصابني مبـرض اإليـدز مـن النـساء الوافـدات             

شــبكات أُنــشئت وقــد . إىل البلــد للعــيش مــع أزواج نــروجييني
للنـــساء الالئـــي ثبـــت بالتـــشخيص أن فـــريوس نقـــص املناعـــة   
البــشرية لــديهن إجيــايب؛ ويتلقــى املهــاجرون وملتمــسو اللجــوء  

وُتبــذل . الرعايــة الــصحية يف مراكــز االســتقبال لــدى وصــوهلم
 ويلــزم زيـادة الــوعي  ،جهـود كــبرية لتوعيـة النــساء املهـاجرات   

أما نـسبة شـيوع فـريوس نقـص         . بالدور الذي يقوم به الرجال    
النــساء والرجــال يف املــشتغلني مــن اإليــدز بــني /املناعــة البــشرية

 ، فـرد تقريبـا يف النـرويج       ٢ ٥٠٠صناعة اجلنس البالغ عددهن     
 . يف املائة٢فإهنا تقدَّر بنحو 

ــة     - ١٨ ــدمي خطـ ــبوعني تقـ ــذ أسـ ــه مت منـ ــة إنـ ومـــضت قائلـ
اســتراتيجية جديــدة يف قطاعــات الزراعــة والتحــريج وصــناعة   
جتهيز األغذية وهي خطوة رئيـسية لألمـام يف تلـك القطاعـات             

ومت أيــضا حتديــد . احملافظــة الــيت يــسيطر عليهــا الرجــال تقليــديا
غريمهـا مـن    أهداف ملشاركة املرأة يف جمـايل اإلنتـاج واإلدارة و         
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وُيعــد قــانون . اجملــاالت علــى مــدى الــسنوات العــشر القادمــة  
متلُّــك األراضــي احلــرة، وهــو األحــداث مــن نوعــه يف العــامل،    
خطـــوة هامـــة لـــضمان املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف القطـــاع       

 .الزراعي
ويكفــل القــانون اجلديــد اخلــاص بتربيــة حيــوان الرنــة    - ١٩

علق بالـشروط واحلقـوق يف      حتقيق املساواة بني اجلنسني فيما يت     
ــالغ عــددها    . ذلــك القطــاع  ــة الب ــان الرن ــني قطع  ٤٨١ومــن ب

ــرأة      وحــدة، وميتلــك كــال   ٧١وحــدة يف النــرويج، متتلــك امل
 . يف املائة منها٣٠الزوجني 

 تقـــدمي ٢٠٠٧أغـــسطس /وقالـــت إنـــه ســـيتم يف آب - ٢٠
مشروع خطة استراتيجية ملـصائد األمسـاك والزراعـة املائيـة إىل            

صائد األمســـاك والـــشؤون الـــساحلية ووزارة شـــؤون وزارة مـــ
وتتــضمن اخلطــة توصــيات ترمــي إىل زيــادة . الطفــل واملــساواة

ــساء العــامالت كمــديرات ومالكــات ومــشغالت يف     عــدد الن
ــه حــديث أيــضا وآخــذ يف     هــذا القطــاع التقليــدي جــدا ولكن

وسـيتم قيـاس التقـدم احملـرز سـنويا بواسـطة أصـحاب              . التوسع
 .ات املعنية هبذا القطاعاملصلحة والوزار

ــة شــرعت يف    - ٢١ ــرول والطاق وأشــارت إىل أن وزارة البت
مــشروع لتقــصِّي متثيــل املــرأة يف ذلــك القطــاع، ولكــن مل يــتم 

ومل تعـد الـوزارة تطلـب إعفـاءات مـن           . بعد التوصل إىل نتائج   
 من قانون املساواة بني اجلنسني، الـذي يـنص علـى            ٢١الفقرة  

ــنني    يف ا٤٠ضــرورة أن يكــون   ــة مــن أعــضاء اللجــان املعي ملائ
 .حكوميا من النساء

قالت إهنا تود احلـصول     :  كاداري -هالربين  السيدة   - ٢٢
ــراح بتعــيني      أســتاذة ٣٠علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن االقت

ن قرار رابطة التجارة احلرة األوروبية بأن تنفيذ ذلـك يعـين            عو
وأضـــافت أن . التمييـــز ضـــد مقـــدمي الطلبـــات مـــن الـــذكور 

لنرويج ملتزمة مبوجب أحكام االتفاقية وأن االقتراح املـذكور         ا
 . بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة٤يتماشى مع أحكام املادة 

ــسيدة  - ٢٣ ــوب الــ ــادة  :  زرداين-بلميهــ ــت بالزيــ رحبــ
الكبرية يف نسبة النساء الالئي يشغلن وظـائف رفيعـة املـستوى            

 أن قـانون    وسألت عن الـسبب يف    . يف وزارة الزراعة واألغذية   
متلُّك األراضـي احلـرة ال ينطبـق علـى األشـخاص املولـودين أو               

 .١٩٦٥املتبنني قبل عام 
سأل عما إذا كـان مـا ذكـره الوفـد           :  فلنترمان السيد - ٢٤

العمـل  ”بشأن العمل القسري لبعض الوقت مرادف ملـصطلح         
وأشـار  . املستخدم يف التقريـر “ لبعض الوقت غري املرغوب فيه 

 الالئي عملن بعـض الوقـت أفـدن بـأهنن تقاضـوا             إىل أن النساء  
مت إبالغهـن أيـضا     معاشا تقاعديا أقـل؛ وتـساءل عمـا إذا كـان            

ــأثري ســليب علــى      ــه ميكــن أن يكــون للعمــل بعــض الوقــت ت بأن
وأعرب عن رغبته أيـضا يف معرفـة مـا إذا           . مستقبلهن الوظيفي 

أكثـر مـن الرجـال يعملـن        كانت احلقيقة القائلـة بوجـود نـساء         
لوقــت يعــين أن املــرأة تقــوم بــدورها كمقدمــة للرعايــة  بعــض ا

على حنو أكثر جديـة، ومـا إذا كـان ذلـك أيـضا أحـد أسـباب                  
اخنفاض عـدد األسـاتذة مـن اإلنـاث، ومـا إذا كـان للمـشروع             
التجرييب املشار إليه تأثري إجيايب علـى إمكانيـة الترقـي الـوظيفي             

 .للنساء صاحبات الشأن
رحبــت بارتفــاع النــسبة : زأروكــا دومينغــويالــسيدة  - ٢٥

ــا       ــدت اهتمامه ــل وأب ــوة العم ــات يف ق ــساء النروجيي ــة للن املئوي
 .مبعرفة حجم تعيينهن وما يشغلنه من وظائف

وقالت إنه على الرغم من أن العمل لبعض الوقت قـد         - ٢٦
ــه       ــوة العمــل، فإن ــرأة ضــمن ق ــادة تواجــد امل يكــون وســيلة لزي

ففـي كـثري مـن      . تواجـد ينبغي اإلفراط يف تقدير قيمة هـذا ال        ال
بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، يـربر كـثري مـن            
النــساء الــشروط التمييزيــة لعملــهن يف مــصانع الثيــاب علــى       
أساس أن ذلك أفضل مـن البطالـة، لكـن مـن املهـم ضـمان أن                 
يعمل السوق بصورة دميقراطية بالنـسبة للرجـال والنـساء علـى         

ــي أن . حــد ســواء  ــن الطبيع ــوانني   وم  خيــضع ســوق العمــل لق
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 مـن االتفاقيـة،     ١١السوق، لكن على احلكومة، مبوجب املادة       
مــسؤولية كفالــة عــدم متييــز قــانون العمــل ضــد املــرأة واطــالع 
املرأة التام على شروط العمل، مبا يف ذلـك مـا يتعلـق بإمكانيـة               

 .ضياع حقوق املعاش التقاعدي نتيجة العمل لبعض الوقت
قالــت إن النــرويج أجــرت ): النــرويج (الــسيدة هــول - ٢٧

ــشأت      ــوع اجلــنس وأن ــسوق العمــل علــى أســاس ن تقييمــات ل
وأضـــافت أن دائـــرة العمـــل . نظامـــا للتفـــاوض علـــى األجـــور

والرعايــة تقــدم كــثريا مــن بــرامج التأهيــل املــسبق واملعلومــات   
وهنـاك  . والتدريب إىل النساء والفتيات مبا يف ذلك املهاجرات       

. ليمية لتنظـيم املـشاريع تـستهدف املـرأة        أيضا برامج وطنية وإق   
وسيتم يف األشـهر القادمـة إطـالق خطـة عمـل وطنيـة جديـدة                
لتنظـــيم املـــشاريع النـــسائية، وجيـــري حاليـــا إنـــشاء كـــثري مـــن 

 .شركات األعمال الصغرية يف املناطق الريفية
وقالــت إن احلكومـــة ال متلـــي شــروطها علـــى ســـوق    - ٢٨

 قـــانون بيئـــة العمـــل العمـــل وال تـــستطيع ذلـــك، لكـــن مـــواد 
يتعلــق بالعمــل غــري املتفــرغ، أســهمت إىل حــد كــبري يف    فيمــا

والواقـع أن االحتـاد األورويب ينظـر     . دخول املرأة سـوق العمـل     
ــساء        ــن الن ــد م ــشجيع مزي ــة ت ــى كيفي ــال عل ــرويج كمث إىل الن

وال ريــب يف أن املــشروع التجــرييب،  . والــشباب علــى العمــل 
 إمكانيـات تعـيني النـساء       بوجه خاص، حفَّاز جدا وسيزيد من     

 .يف الوظائف
وأضافت قائلـة إنـه علـى الـرغم ممـا خيلفـه العمـل غـري                  - ٢٩

املتفــرغ لفتــرات طويلــة مــن تــأثري علــى مــستحقات املعــاش        
التقاعــدي وفــرص التوظيــف واألجــر، فــإن الــشبان والــشابات  

نوات قليلـة   يفضلون غالبا اختيـار أعبـاء عمـل أخـف محـال لـس             
. بعد والدة طفل وبالتايل ال ينبغي حرمـاهنم مـن هـذه الفرصـة             

ومن جهة أخرى، ليست أمام الرجال والنساء الذين يعيـشون          
يف جمتمعات حملية صغرية يف النـرويج أيـة فرصـة سـوى اختيـار               

ــة للعمــل     غــري العمــل  ــث ال توجــد وظــائف كافي ــرغ حي املتف

هـو  “ لـبعض الوقـت   العمـل اإلجبـاري     ”ومن مث فـإن     . املتفرغ
العمـل لـبعض الوقـت غـري املرغـوب          ”سبيل آخـر للقـول بأنـه        

 .“فيه
ــرار حمكمــة رابطــة التجــارة احلــرة     - ٣٠ وأشــارت إىل أن ق

األوروبيــة ضــد اإلجــراء التــصحيحي املتعلــق باألســاتذة مــن       
النساء يعين أن النرويج قد خسرت قـضيتها شـأن الـسويد مـن              

ألراضــي احلــرة، مت اســتبعاد وفيمــا يتعلــق بقــانون متلُّــك ا. قبــل
 بـسبب بنـد املـساواة يف        ١٩٦٥األشخاص املولودين قبل عـام      

املعاملــة الــذي مت األخــذ بــه يف تلــك الــسنة فــضال عــن وجــود  
حظر دستوري على تطبيق اإلجـراءات بـأثر رجعـي الـيت حتـرم           

وخالفــا لــذلك، فــإن قــانون . شــخص مــا مــن حقوقــه القائمــة
 .ساواة يف املعاملةمتلُّك األراضي احلرة يكفل امل

وقالت إنه من املؤكـد تزايـد عـدد النـساء والعـامالت              - ٣١
طول الوقت عند توافر تغطية كاملة الحتياجـاهتن مـن الرعايـة            

ــادة الطلــب بقــوة علــى    . النهاريــة ومــن جهــة أخــرى، فــإن زي
 بولنـدي وبولنديـة إىل النـرويج يف         ٣٠ ٠٠٠العمالة مما جلـب     

أوجــد أيــضا فــرص عمــل ، قــد ٢٠٠٧شــهر واحــد فقــط عــام 
وقــد طُلــب حتديــدا إىل منظمــة العمــل  . لــبعض الوقــت للنــساء

ــه       ــو إجنــاز يف حــد ذات ــسائل، وه ــذه امل ــر يف ه ــة النظ . والرعاي
وأعربت عن تفاؤهلا حول املستقبل حيث تبدي الفتيات قـدرا           

كمـا أن معـدل التـسرب مـن     . كبريا من الطموح شأن الفتيـان  
فاضــا عنــه يف الفتيــان؛   العمــل يف صــفوف الفتيــات أكثــر اخن   

وقليل مـن الفتيـات، ال سـيما يف املنـاطق الريفيـة، يـشاركن يف         
 .أعمال منخفضة األجر ال حتتاج إىل مهارة

 ١٦ و ١٥املادتان 
قالـــت إن التقريـــر  :  كـــاداري-هـــالربين الـــسيدة  - ٣٢

.  مــن االتفاقيــة١٦تــضمَّن معلومــات قليلــة فيمــا يتعلــق باملــادة 
معرفة املزيد عن دعـم الطفـل وإعاشـته         وأعربت عن الرغبة يف     

ــزواج  ــرأة   . بعــد فــسخ ال ــة امل ــاك إشــارة إىل ضــرورة معامل فهن
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كفـرد مــستقل اقتــصاديا كمــا هــو احلــال يف األنظمــة القانونيــة  
لدعم الطفل اليت مبقتضاها يـتم تقـسيم األعبـاء وتقاسـم النفقـة              

ــوين  ــة حبــوث يف    . بــني األب وســألت عمــا إذا كانــت توجــد أي
 حول هذه احلالـة املتناقـضة حيـث ال تـزال هنـاك              بلدان أخرى 

فجــوات يف األجــور يف النــرويج وفــرص العمــل بعيــدة عــن أن 
وتساءلت عما إذا كانت احملـاكم تراعـي هـذه          . تكون متكافئة 

. العوامل عند اختاذ قرارات بـشأن مـدفوعات الـدعم والقوامـة           
وال ينبغي أن تتحمل املرأة عبئا مزدوجا كما حيدث يف بلـدان            

 .أخرى
وفيمــا يتعلــق بالقوامــة، ســألت مــا إذا كانــت القوامــة   - ٣٣

ــة      ــدم الرعايـ ــنح ملقـ ــا ُتمـ ــضلية األوىل أو أهنـ ــا األفـ ــة هلـ املتقامسـ
ويف احلالة األخرية، تـساءلت عمـا إذا كانـت املـرأة            . األساسي

عندئــذ يف وضــع أضــعف حيــث جيــب عليهــا تقــدمي دليــل عــن  
الت إنه من املفيـد     وق. عدد الساعات اليت تقضيها مع األطفال     

 .معرفة كيف تتعامل النرويج مع تلك املشاكل العويصة
ــان  - ٣٤ ــسيدة ت ــسابع   : ال ــدوري ال ــر ال الحظــت أن التقري

أشــــار إىل أن الــــزواج القــــسري مــــشكلة إىل حــــد كــــبري يف 
وسألت عن وجـود    . صفوف جمتمعات املهاجرين واملهاجرات   

ــسري بـــني تلـــك      ــزواج القـ ــاالت الـ ــشأن حـ ــة بـ ــام متاحـ أرقـ
اجملتمعات وعدد األشخاص الذين مت مقاضاهتم على مثل هـذه          

وتــساءلت أيــضا عمــا إذا كانــت هــذه الزجيــات تــتم . الزجيــات
يف إطــار القــانون املــدين أو الشخــصي ومــاذا حيــدث يف حالــة   

وأبــدت اهتمامهــا مبعرفــة مــا إذا كانــت هنــاك  . فــسخ الــزواج
قـسري  معلومات متاحة عن طوائف بعينها ميثل فيها الـزواج ال         

 وهـل  وهل يتم توعية الشرطة والقـضاء هبـذه القـضايا         . مشكلة
يعرفــون كيفيــة االتــصال بالنــساء الالئــي أُرغمــن علــى الــزواج 
ــة    ــوارق الثقافيـــ ــار الفـــ ــذ يف االعتبـــ ــع األخـــ وبأُســـــرهن، مـــ
واحلــساسيات احملتملــة؟ وطلبــت معلومــات عــن بــرامج زيــادة   

ــىت اآلن     ــا حـ ــطالع هبـ ــيت مت االضـ ــف الـ ــة والتثقيـ ــني التوعيـ  بـ

اجلماعات املهـاجرة وأسـلوهبا ومـضموهنا والتقـدم احملـرز حـىت             
 .اآلن
ــل      - ٣٥ ــة الطف ــشأن إعاش ــات اخلاصــة ب ــت إن االتفاق وقال

أصـــبحت شـــائعة بـــصورة متزايـــدة، إال أن القـــوانني اجلديـــدة 
وطلبـت  . أسفرت عن مشاكل فيما يتعلق حبقوق زيارة الطفل       
ة الــربط بــني مزيــدا مــن التفاصــيل حــول تلــك القــوانني وكيفيــ

وتساءلت عـن املـشاكل الـيت أوجـدهتا         . النفقة وحقوق الزيارة  
تلك القوانني وما إذا كان هناك أي تقيـيم لالتفاقيـات املتعلقـة          

وبعــد أن أشــارت إىل أن أطفــال الوالــدين غــري  . بنفقــة الطفــل
املتــزوجني اللــذين ال يعيــشان معــا تقــع املــسؤولية عنــهم علــى   

مــا إذا كــان لــدى احلكومــة أيــة  عــاتق اُألم وحــدها، ســألت ع
خطــط الســتعراض القــوانني احمليطــة بتلــك الفئــة مــن اآلبــاء        

 .واألطفال
علـى الـرغم    قالـت إنـه     :  زرداين -بلميهوب  السيدة   - ٣٦
 عامـا، يـستطيع القـضاة الـسماح         ١٨حتديد سن الزواج بـ     من  

. لفتــاة مــا بــالزواج يف ســن مبكــرة يف الظــروف االســـتثنائية      
يف ذلــك ومــا نــوع الظــروف الــيت ُتعــد   وســألت عــن الــسبب  

 .استثنائية
قالـت إنـه مبوجـب القـانون        ): النـرويج  (السيدة هول  - ٣٧

ــزم اخلــاص،  ــة أطفاهلمــا، كــل حــسب    يلت ــدين بإعال ِكــال الوال
ــدرهتا  ــه أو مق ــى    . مقدرت ــزوجني املطلقــني عل ــشجيع ال ــتم ت وي

الــدخول يف اتفاقــات خاصــة لرعايــة أطفاهلمــا وإعالتــهما بــدال 
ومنـــذ تعـــديل قـــانون . وء إىل اإلجـــراءات القانونيـــةمـــن اللجـــ

 يف املائـة    ٢٥الطفل منـذ أربـع سـنوات، حـدثت زيـادة بنـسبة              
ونـــشرت احلكومـــة حاســـبا علـــى . يف عـــدد هـــذه االتفاقـــات

اهلــاتف يتــوىل مباشــرة مــساعدة الوالــدين علــى حتديــد تكلفــة    
ويف حالــة . إعالــة أطفاهلمــا وتقيــيم املقــدرة املاليــة لكــل منــهما 

ــتم بطبيعــة احلــال تقــسيم     تــسو ية مــا بقــرار مــن احملكمــة، ال ي
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مسؤوليات اإلعالة بالتساوي بني الوالدين، بل باألحرى طبقـا         
 .للمقدرة املالية لكل منهما

وبــشأن وصــول املــرأة إىل ســوق العمــل وكيــف يــؤثر  - ٣٨
ذلــك علــى قــدرهتا علــى رعايــة أطفاهلــا، قالــت إن املــرأة شــأن  

غـري أن   . لوصـول إىل سـوق العمـل      الرجل تتمتع بنفس فرصة ا    
معظم النساء والرجـال ممـن يتحملـون املـسؤولية الرئيـسية عـن              
ــارون العمــل بعــض الوقــت ليتــسىن إتاحــة      ــة أطفــاهلم خيت رعاي

 .وقت كاف لتربية أطفاهلم
وردا على السؤال عن الزواج القسري، قالت إنه بـدأ           - ٣٩
ة  الشروع يف خطـة عمـل بتكلفـ        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٩يف  

وهدف هذه اخلطة هـو تـوفري       .  مليون كرونة نروجيية   ٧٠تبلغ  
ــة      ــشورة لُألســرة وخــدمات رعاي ــدارس ومكاتــب تقــدمي امل امل
ــالزم واملــوارد       ــدريب ال ــشرطة املــزودين بالت ــراد ال ــل وأف الطف
الضرورية للكشف عن حاالت الزواج القسري والتدخل قبـل   

ــضرر  ــوع الـ ــة يف مراكـــ  . وقـ ــواء حمميـ ــاكن إيـ ــشاء أمـ ز ومت إنـ
األزمات الرئيـسية يف أحنـاء البلـد إليـواء األطفـال اهلـاربني مـن                

كمــا اضــطلعت احلكومــة بــربامج لزيــادة     . الــزواج القــسري 
ــذهلا       ــيت تبـ ــود الـ ــل اجلهـ ــت بتمويـ ــدارس وقامـ ــة يف املـ التوعيـ
املنظمات غـري احلكوميـة املعنيـة باملهـاجرين الراميـة إىل تثقيـف          

 وتغــيري املعتقــدات  اآلبــاء واُألمهــات املهــاجرين واملهــاجرات   
 .املتعلقة بالزواج

ومضت قائلـة إنـه مت مـؤخرا االنتـهاء مـن أول دراسـة                - ٤٠
ــسري    ــزواج الق ــن ال ــاملة ع ــه    . ش ــة أن ــك الدراس ــرت تل وأظه

بسبب اتساع هيكـل اُألسـرة يف كـثري مـن العـائالت املهـاجرة               
ــدان أوطــاهنم، أصــبح مــن العــسري      ــروابط الــيت تعــود إىل بل وال

. ات الــيت مت ترتيبــها وتلــك الــيت متــت قــسرا  التمييــز بــني الزجيــ 
/ مكاتب رعايـة الطفـل يف الفتـرة مـن كـانون الثـاين             واجهت  و

ــاير   مــا جمموعــه  ٢٠٠٦أكتــوبر / إىل تــشرين األول٢٠٠٥ين
ــى    ٦٣ ــال علـ ــام األطفـ ــا إرغـ ــوح، مت فيهـ ــددة بوضـ ــة حمـ  حالـ

 ،والغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء األطفــال مــن الفتيــات. الــزواج
د آباء وأُمهات وفدوا من العراق وباكـستان        نصف هذا العد  لو

وستواصل احلكومة جهودها من أجل وضع هنايـة        . والصومال
للزواج القسري وفاء بالتزامها مبوجب القانون الـدويل حبمايـة           

 .كل شخص مقيم يف النرويج
ســألت عــن ترتيبــات  :  كــاداري-هــالربين الــسيدة  - ٤١

. يف قــضايا الطــالقالقوامــة الــيت حتبــذها احملــاكم عنــد احلُكــم   
ــة مــا إذا كانــت احملــاكم      ــها يف معرف وأعربــت أيــضا عــن رغبت
تأخــذ يف االعتبــار احلالــة االقتــصادية وإمكانــات الــدخل لكــل  

 .من الزوجني السابقني عند تقسيم املمتلكات املشتركة
الحظــت أن الدولــة الطــرف : الــسيدة ســيمونوفيتش - ٤٢

ــة يف نظامهــا القــا   نوين وأشــارت إىل أدخلــت بالكامــل االتفاقي
ــة      احلكــم الــصادر عــن حمكمــة رابطــة التجــارة احلــرة األوروبي

 الــذي يقــضي بــأن   ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاين ٢٤املــؤرخ 
املمارسة النروجيية بتخـصيص وظـائف أكادمييـة للمـرأة خيـالف        
اتفاق املنطقـة االقتـصادية األوروبيـة، وتـساءلت عمـا إذا كـان            

ــانو    ــزال باإلمكــان، مبوجــب الق ــة   ال ي ــدابري قانوني ــق ت ن، تطبي
 ١خاصة لإلسراع بالنهوض باملرأة حـسبما تـدعو إليـه الفقـرة             

وأعربت أيضا عن رغبتها يف معرفـة       .  من االتفاقية  ٤من املادة   
مــا إذا كــان لالتفاقيــة األســبقية القانونيــة علــى قــانون املــساواة 
بني اجلنسني، وهـو القـانون الـذي مبقتـضاه مت إدمـاج االتفاقيـة               

 .ريعات الدولة الطرفيف تش
قالــت إهنــا ترغــب يف :  زرداين-بلميهــوب الــسيدة  - ٤٣

معرفة الظروف الـيت ختـول حملـافظ مقاطعـة مـا تـزويج شـخص             
 . عاما١٨عمره أقل من 

تــساءلت عمــا إذا كانــت لالتفاقــات    : الــسيدة تــان  - ٤٤
اخلاصــة بإعاشــة الطفــل نفــس األمهيــة القانونيــة لقــرار احملكمــة  

طـراف هـذه االتفاقـات احلـق القـانوين يف أن            وعما إذا كـان أل    
. يــرغم أحــدمها اآلخــر علــى الوفــاء بالتزاماتــه املتعلقــة بالنفقــة   
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وأضافت أهنا ترغـب أيـضا يف معرفـة الـسبب يف أن املـرأة غـري                 
املتزوجة الـيت تعاشـر والـد أطفاهلـا هـي املـسؤولة وحـدها عـن                 

 .رعاية هؤالء األطفال
لت إن االسـتثناء مـن سـن        قا): النرويج (السيدة هول  - ٤٥

الزواج الرمسي ال ُيمنح إال ألقوى األسباب؛ وُتمـنح إعفـاءات          
وباإلضـافة إىل   . قليلة كل سنة، معظمهـا ألفـراد طائفـة الرومـا          

فاعتبـــارا مـــن أول . ذلـــك، مت مـــؤخرا تعـــديل قـــانون الـــزواج
، ال يــتم االعتــراف بالزجيــات الــيت تــتم  ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران

ــرويج بــــني ا  ــارج النــ ــروجييني أو  خــ ــيمني النــ ألجانــــب واملقــ
األشخاص الذين يرتبطون بـصالت قويـة يف النـرويج إذا كـان             

 . عاما وقت الزواج١٨أحد الطرفني أقل من ِسن 
وفيما يتعلـق باملـسؤوليات الوالديـة لألشـخاص الـذين            - ٤٦

يعيــشون حيــاة األزواج، قالــت إنــه مت مــؤخرا تعــديل القــانون   
ني، ســواء كــانوا يعيــشون مــع  للــسماح للرجــال غــري املتــزوج 

أُمهــات أطفــاهلم أم ال، بــاالعتراف بــأُبّوة الطفــل دون اشــتراط 
ــن اُألم  ــى إذن مـ ــذي  . احلـــصول أوال علـ ــل الـ ــل الرجـ ويتحمـ

اعترف باألبّوة نفس املسؤولية كاُألم يف توفري اإلعاشـة لـذلك           
 .الطفل مبوجب القانون

تركة وقالــت إنــه فيمــا يتعلــق بتقــسيم املمتلكــات املــش  - ٤٧
عنـــد فـــسخ عالقـــة مـــا، فـــإن اللـــذين يعاشـــر أحـــدمها اآلخـــر 

يوقّعـا   مل ُتكفل هلما مبوجب القـانون أيـة حقـوق ملكيـة مـا             ال
أما األشـخاص الـذين مت زواجهـم فـإهنم          . على اتفاق باملعاشرة  

حيتفظون باألمالك اليت كانـت هلـم قبـل الـزواج وهلـم احلـق يف                
 املكتـسبة بـصورة     احلصول على نصيبهم العـادل يف املمتلكـات       

 .مشتركة
ــة رابطــة التجــارة      - ٤٨ ــصادر عــن حمكم وحــول احلكــم ال

احلــرة األوروبيــة، قالــت إن احملكمــة قــضت بــأن هــذا اإلجــراء  
. اإلجيايب واجلذري خيالف اتفاق املنطقـة االقتـصادية األوروبيـة         
ــة للمــرأة     ــايل مت إهنــاء ممارســة ختــصيص وظــائف أكادميي . وبالت

راء إجيـايب معتـدل ال حتظـره احملكمـة،          ومع ذلك، مت إجازة إجـ     
وأضـافت أن   . وسيستمر استخدامه كوسـيلة لتحقيـق املـساواة       

ــانون       ــى ق ــبقية عل ــة األس ــصادية األوروبي ــة االقت ــاق املنطق التف
املساواة بني اجلنسني، وهو القانون األساسـي الـذي مت مبوجبـه     

 .إدماج االتفاقية يف تشريعات الدولة الطرف
أعـرب عـن رغبتـه يف معرفـة مـا إذا      : انالسيد فلنترمـ   - ٤٩

كانت حمكمة رابطة التجارة احلرة األوروبية قـد أخـذت بعـني        
ــدما أصــدرت حكمهــا     ــة الطــرف عن ــار التزامــات الدول االعتب
وملـــاذا انتـــهت إىل أن التفـــاق املنطقـــة االقتـــصادية األوروبيـــة  

 .األسبقية على االتفاقية
 قبـــل اآلبـــاء وبـــشأن مـــسألة االعتـــراف بـــاُألبوَّة مـــن  - ٥٠

املعاشــرين، قــال إن بعــض النــساء قــد يعارضــن احلــصول علــى 
اعتراف رجل ما باُألبوَّة قبل احلصول أوال على موافقة املـرأة،           

 .ال سيما إذا مل يكن الرجل هو األب البيولوجي للطفل
قالــت إن حمكمــة رابطــة   ): النــرويج (الــسيدة هــول  - ٥١

وظــائف للمــرأة  رأت يف ختــصيص التجــارة احلــرة األوروبيــة   
أما اتفاق املنطقـة االقتـصادية      . متييزا قاطعا ال ميكن السماح به     

“ أُفقـي ”األوروبية فإن له األسـبقية علـى االتفاقيـة ألنـه صـك           
 .شامل ينظم مجيع جوانب عالقة بلدها باالحتاد األورويب

وأضافت تقول إن الربملان السابق قـرر أنـه مـن الظُلـم              - ٥٢
صول على موافقة كتابية من اُألم قبـل  أن حيتاج أب معاشر احل  

أن يستطيع االعتراف بأُبوَّة طفله، ومن مث قـام الربملـان بتعـديل     
وتــستطيع اُألم الطعــن يف . القــانون ذي الــصلة هبــذا املوضــوع 

هذا املطلب وتطلب إثبات اُألبـوَّة عـن طريـق اختبـار احلـامض          
 .DNAالنووي 

ــيمونوفيتش - ٥٣ ــا إذا: الـــسيدة سـ  كانـــت تـــساءلت عمـ
االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية      
ــى نفــس       ــة عل ــصادية األوروبي ــة االقت ــق باملنطق ــاق املتعل واالتف

 .املستوى مبوجب قوانني الدولة الطرف
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قالـت إنـه مل ُيطلـب مطلقـا         ): النـرويج  (السيدة هول  - ٥٤
 .من احملاكم البت يف هذه املسألة

ــقالــت : الرئيــسة - ٥٥ ــذهلا  ه قــد تتعرقــل  إن اجلهــود الــيت تب
ــاج        ــتم إدم ــا مل ي ــل م ــة بالكام ــذ االتفاقي ــة الطــرف لتنفي الدول

وأضـــافت أنـــه مت . االتفاقيـــة يف التـــشريعات الوطنيـــة املالئمـــة 
إبــالغ اللجنــة بأنــه مــن املفتــرض أن يكــون القــانون الــداخلي   
متوائما مع القانون الدويل، ومن مث فـإن القـائمني علـى تطبيـق              

نون ملتزمون بتفسري القـوانني األساسـية الداخليـة مبـا يتفـق             القا
كما مت التأكيـد علـى أن إدمـاج االتفاقيـة         . مع أحكام االتفاقية  

يف إطار قانون املساواة بني اجلنسني يـضعها يف مرتبـة أقـل مـن               
ومع ذلك، مـن الواضـح      . غريها من الصكوك الدولية األخرى    

 .يرأن احلال ليس كذلك، حسبما يبني التقر
 ١١٠واستطردت قائلة إنه علـى الـرغم مـن أن املـادة              - ٥٨

من الدستور النروجيـي تطلـب إىل الدولـة احتـرام حقـوق             ) ج(
ــرد تفــسري واضــح بــصورة حمــددة يف     ــها، مل ي اإلنــسان وكفالت

وقـــد ُيقـــال أن إدمـــاج . الدســـتور بـــشأن مبـــدأ عـــدم التمييـــز
مـن شـأنه    االتفاقية وإعطائهـا األسـبقية علـى القـانون الـداخلي            

أن يقــوي مبــدأ عــدم التمييــز وُيرســي هــذا املبــدأ بوصــفه مــن    
ومن مث ينبغي علـى الدولـة الطـرف         . حقوق اإلنسان األساسية  

إعادة النظر يف كيفية إجياد أفـضل الـُسبل إلدمـاج االتفاقيـة يف              
 .تشريعها الوطين

وأثنت على الدولة الطـرف جلهودهـا الكـثرية املبذولـة          - ٥٩
االستراتيجية املستهدفة الرامية إىل زيادة عـدد       يف تنفيذ اخلطط    

غـري أنـه مـا زال       . النساء يف اجملاالت اليت يسيطر عليهـا الرجـل        
يــتعني علــى احلكومــة بــذل مزيــد مــن اجلهــود لتغــيري األعــراف 
والتوقعات االجتماعية اليت ترغم النساء علـى األخـذ خبيـارات           

 .معينة يف جمال التوظيف

تها إن الدولة مقدمة التقريـر هـي        وقالت يف ختام كلم    - ٦٠
ــة      ــا ســابعا وأثنــت علــى احلكوم ــرا دوري ــة تقــدم تقري أول دول

 .ملثابرهتا يف هذا الصدد
 .١٠/١٧ُرفعت اجللسة الساعة  

 


