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 .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

 )تابع ( من االتفاقية١٨
ع التقريــــران الــــدوريان اجملمعــــان الــــسادس والــــساب 

 )تابع(للسويد 
CEDAW/C/SWE/7, CEDAW/C/SWE/Q/7) و (Add.1 

 من رئيسة اللجنة، اختذ وفد السويد مقاعـد لـه        بدعوة - ١
 .على مائدة اللجنة

 ٩ إىل ٧املواد 
أشـار إىل أنـه بـالنظر إىل أن         ): السويد(هالريب   السيد - ٢

حكومة السويد تتخذ مجيع قراراهتا بتوافق اآلراء، فإن لـوزيرة          
نــدماج واملــساواة بــني اجلنــسني صــالحية اســتخدام الفيتــو،   اال

 .مثلها مثل أي وزير آخر
قالـت إهنـا مل تـتمكن       ): الـسويد (السيدة هامرستيت    - ٣

من تقـدمي أي إحـصاءات عـن عـدد النـساء مـن شـعب الرومـا                  
يف الربملان ألن قانون البيانـات الشخـصية حيظـر مجـع البيانـات              

 ٥,٥النـساء املهـاجرات يـشكلن       غري أن   . عن الطوائف اإلثنية  
يف املائــة مـــن جممـــوع عـــدد الربملـــانيني وإن وزيـــرة االنـــدماج  
واملساواة بني اجلنسني هي نفسها، يف الواقـع، امـرأة مهـاجرة،            

 .وقد ولدت يف بورندي من أبوين كونغوليني
ــريل   - ٤ ــسيدة وي ــسويد(ال ــذين   ): ال ــراد ال ــت إن األف قال

 شـهراً  ١٢ا عـن سـجن مـدة    يدانون جبرائم ال يقل احلكـم فيهـ     
ــصادر       ــى جــواز ســفر أو ت ــن احلــصول عل ــوا م ميكــن أن حيرم

  .جوازات سفرهم بشرط أالّ تكون مدة السجن قد بدأت

أكــدت أن حكومــة ): الــسويد(الــسيدة أوســتربريغ  - ٥
ــة      ــة بالغــة علــى عمــل املقــررة اخلاصــة املعني الــسويد تعلــق أمهي

ت إن تقريـر املقـررة     وقالـ . بالعنف ضد املرأة، وأسبابه وعواقبه    
ــد       ــسويد ق ــيت قامــت هبــا مــؤخرا إىل ال اخلاصــة عــن زيارهتــا ال

 .استخدم أساسا لعدد من التدابري السياساتيه
 قالــت إن التقــارير أفــادت ):الــسويد(الــسيدة ويــريل  - ٦

 حــاالت اغتــصاب أثنــاء الفتــرة الــيت هــي قيــد ٤ ٢٠٨بوقــوع 
خــصية املتــهم وإن مفهــوم الــرباءة املــستندة إىل ش. االســتعراض

ينطبق يف احلاالت الـيت يقـرر فيهـا املـدعي العـام، بعـد تعريـف                 
الشخص املـشتبه بـه، إمـا أن حيـاكم املتـهم، أو ال حياكمـه، أو             

وبلغــت نــسبة حــاالت الــرباءة    . يــصدر أمــَر حمكمــة مــوجزاً   
باالســتناد إىل شخــصية املتــهم يف الوقــت الــراهن نفــس النــسبة  

رائم األخـرى، وهـي علـى وجـه      اليت بلغتها يف مجيع أنـواع اجلـ       
  . يف املائة١٨التحديد 

قالـــت إن وجـــود  ):الـــسويد( الـــسيدة لندكويـــست - ٧
إحصاءات مستكملة أمٌر أساسيٌّ للجهود املستمرة الـيت تبـذهلا          

وأضــافت أن جلنــة  . احلكومــة لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني    
ــت يف ســنة    ــق ُعين ــن   ٢٠٠٦حتقي ــوظفني م ــع امل  لدراســة توزي

 يف مواقـع القـوة يف القطـاعني العـام واخلـاص، وتقـدمي         اجلنسني
ــع  ــذا التوزيـ ــن هـ ــر عـ ــذكورة إىل  . تقريـ ــة املـ وخلـــصت اللجنـ

استنتاج مفاده أنه كلما ارتفـع مـستوى املنـصب، بوجـه عـام،              
 . حتسَّن التوازن بني اجلنسني فيه

أضــافت أن نظــام احلــصص مل يكــن هــو الــسبب يف   و - ٨
وإمنـا كـان    .  اختـاذ القـرارات    ارتفاع مستوى مشاركة املرأة يف    

ذلك املـستوى انعكاسـاً اللتـزام األحـزاب الـسياسية بالنـهوض             
وقـد ظـل عـدد النـساء مـن أعـضاء جمـالس              . باملرأة يف أنشطتها  

 ٢٠٠٢البلديات يف نفـس املـستوى الـذي كـان عليـه يف سـنة                
 يف املائة من أعضاء اجملـالس كانـت مـن           ٤٢(دون تغيري تقريباً    

ــهيئات  ، وكـــذلك )النـــساء كـــان عـــدد النـــساء املنتخبـــات للـ
ــديات    ــة جملــالس البل ــشاغالت    (التنفيذي ــساء ال ــسبة الن بلغــت ن
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وكـشفت إحـصاءات انتخابـات    .  يف املائـة ٣٦لتلك املناصـب   
ــشكلن  ٢٠٠٦ســنة  ــساء ي ــة مــن عــدد  ٤٨ عــن أن الن  يف املائ

وميكـن القـول بوجـه عـام إنـه كلمـا            . أعضاء جمالس احملافظات  
ملتاحـة كلمـا ارتفـع عـدد النـساء الالئـي            ارتفع عدد املناصـب ا    

 .ُينتخنب لشغل هذه املناصب
ردت على سؤال عـن عـدد     ): السويد (السيدة ويريل  - ٩

النساء العامالت يف سـلك القـضاء، فقالـت إن النـساء يـشغلن              
ــام و   ٥٠ ــدعي الع ــة مــن وظــائف امل ــة مــن  ٣٩  يف املائ  يف املائ

ــام، املوجــودة يف ســلطة اال     ــاء ع ــيس ادع ــاء يف وظــائف رئ دع
 قاضـيات يف احملكمـة   ٧وأضافت أن هناك   . احلكومة السويدية 

 يف  ٣٤ قاضياً، وتـشكل النـساء       ١٦العليا البالغ عدد أعضائها     
ــة مــن جممــوع عــدد القــضاة العــاملني   ، ٢٠٠٦ويف ســنة . املائ

 ٤٦بلغت نسبة النساء بني مجيع القضاة الكبار املعينني حـديثاً           
 .يف املائة

قـال إن وزارة اخلارجيـة      ): الـسويد ( السيد جواهري  - ١٠
تويل انتباهاً على سبيل األولوية لزيادة عدد النساء املعينـات يف         

 نـــسبة النـــساء الالئـــى يـــشغلن ارتفعـــتفقـــد . مناصـــب عليـــا
 يف املائـــة يف ســـنة ١٦منـــصب رئـــيس هيئـــة دبلوماســـية مـــن  

، ويف مقـــر الـــوزارة ٢٠٠٧يف املائـــة يف ســـنة  ٣٤ إىل ٢٠٠٠
 يف املائــة مــن نــواب ٦٠هلم العاصــمة، كــان يف مدينــة اســتوك

 .رؤساء الدوائر نساًء
قالت إنه على الرغم    ): السويد(السيدة أهلكويست    - ١١

 يف املائة فقط من أساتذة اجلامعات هم مـن النـساء          ١٧من أن   
. فإن نـسبة النـساء أعلـى مـن ذلـك يف الوظـائف األدىن درجـة                

تــب بغــض   يف الروامتــساوونوإن نــواب رؤســاء اجلامعــات   
ويف حماولة لتعديل التـوازن بـني اجلنـسني يف          . النظر عن اجلنس  

اجلهاز األكادميي، وضعت احلكومة أهدافاً لتعـيني أسـاتذة مـن          
النـــساء وعينـــت يف اآلونـــة األخـــرية جلنَتـــي حتقيـــق جديـــدتني  

وركزت إحدى عملـييت  . إلجراء دراسات متعمقة هلذا الوضع  

ئــي خيتــرن العمــل يف   التحقيــق هــاتني علــى عــدد النــساء الال    
ــأن      ــاءات بـ ــى ادعـ ــشئت رداًّ علـ ــد أنـ ــة، وقـ مناصـــب أكادمييـ
عمليات التعلـيم يف اجلامعـات ليـست مواتيـة للنـساء ألن هـذه              
العمليات كانت بعيدة جداًّ عن الرمسيـة ومل تكـن دائمـاً تـنظم              

  .على أساس منافسة مفتوحة
أبـرز مـدى تعقـد العقبـات        ): الـسويد (السيد هـالريب     - ١٢
فقـال إن   .  متنع النساء من شغل الوظائف العليا يف الـسويد         اليت

املساعدة املرتلية والعنايـة باألطفـال يف الـسويد باهظـة الكلفـة،             
مقارنة باألوضاع السائدة يف البلدان األخرى، ومع أن ريـاض        
األطفــال ودور الرعايــة النهاريــة موجــودة علــى نطــاق واســع،  

ــا حمـــدودة  ــاعات دوامهـ ــإن سـ ــذه وإذ وعـــت احل. فـ ــة هـ كومـ
الـــصعوبات فإهنـــا ســـتقدم قريبـــاً نظـــام ختفيـــضات ضـــريبية       

 .للمساعدة يف شراء اخلدمات املرتلية
 ١٤ إىل ١٠املواد 
 أشادت بالدولـة الطـرف علـى التقـدم          :السيدة سيمز  - ١٣

الذي حققته يف جمال التعليم، لكنـها لفتـت االنتبـاه إىل حقيقـة              
. ائف تقليديـة  أن معظم النـساء مـا زلـن يفـضلن العمـل يف وظـ              

لــذلك ينبغــي اختــاذ خطــوات لتــشجيع األوالد والبنــات علــى    
اختيار جمـاالت الوظـائف علـى أسـاس املقـدرة ال علـى أسـاس                

 .اجلنس
وانتقلـــت إىل الكـــالم يف مـــسألة األقليـــات اإلثنيـــة،      - ١٤

فاعترفت بالصعوبات اليت تواجه الدولة الطرف، ال سـيما ألن       
ــثالت     ــسن ممـ ــامي لـ ــعب سـ ــن شـ ــساء مـ ــاً يف  النـ ــيالً كافيـ  متثـ

ــة ــاهتن احملليـ ــداً مـــن   . جمتمعـ ــَودُّ أن تـــسمع مزيـ ــا َتـ وقالـــت إهنـ
املعلومــات عــن االســتراتيجيات الــيت اعُتمــدت لــضمان األخــذ 

. بنهج حساس ثقافياًّ للمـساواة بـني اجلنـسني يف جمتمـع سـامي             
ــا    وأشــارت إىل توقيــت التق  ــساء مــن شــعب الروم ــأن الن ــر ب ري

 أكثر مما يواجهه الرجـال مـن ذلـك          يرجح أن يواجهن متييزاً    ال
الشعب، وسألت إن كان هذا البيان ميكـن أن يفـسر بـأن مـن               
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ــا       ــاء شــعب الروم ــساء والرجــال مــن أبن ــرجح أن تكــون الن امل
وأخـرياً قالـت إنـه يـستفاُد       . ضحايا للتمييـز علـى قـدم املـساواة        

مـــن التقريـــر الـــذي أعدتـــه مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الـــسامية 
ــشؤون الالجــئني   ــساء اآلتيــات مــن أصــل غــري أورويب   ل أن الن

يــرجح أن تكــون نــسبة البطالــة بينــهن أعلــى منــها بــني النــساء  
ــسبة  ــة١٣الــسويديات بن ــالنظر إىل ذلــك الوضــع،  .  يف املائ وب

ــم يف     ــل حاســ ــصادي عامــ ــتقرار االقتــ ــالنظر إىل أن االســ وبــ
االندماج، قالت إهنا َتَودُّ أن تعرف إن كانت احلكومة سـتنظر           

د تدابري موجهة لتـشجيع املهـاجرات اجلديـدات علـى           يف اعتما 
 .املشاركة يف األنشطة االقتصادية

ــانالــسيدة زو - ١٥ ــه  :  زياوكي أبــدت مالحظــة مفادهــا أن
على الرغم من أن التقرير حيتـوي علـى معلومـات مفـصلة عـن               
التدابري اليت اختـذت لتـشجيع املـساواة بـني اجلنـسني يف اجلهـاز               

 شيئاً عـن اآلليـات الـيت وضـعت ملراقبـة            األكادميي، فإنه مل يقل   
وينبغــي لــذلك أن تقــدم الدولــة الطــرف  . تنفيــذ تلــك التــدابري

ــصاً       ــدم تلخي ــات وأن تق ــن التفاصــيل عــن تلــك اآللي ــداً م مزي
 .للنتائج اليت حتققت حىت اآلن

وقالت إن السويد تؤوى عدداً من النـساء املهـاجرات           - ١٦
ــَودُّ أن تعــرف أكثــر . والالجئــات  عــن اخلطــوات الــيت  وهــي َت

اتُّخــذت لــضمان متكــني الواصــالت احلــديثات إىل البلــد إىل      
اخلدمات التعليمية، وطلبت، علـى وجـه اخلـصوص أن تعـرف            
كيــف تــضمن احلكومــة ان أطفــال املهــاجرين تتــاح هلــم نفــس 

  .الفرص التعليمية اليت تتاح لألطفال السويديني
ة عـدد   سـألت مـا هـو الـسبب يف قلـ          : السيدة غازَبرد  - ١٧

النــساء الالئــي يــشغلن مناصــب عليــا يف املؤســسات التعليميــة   
 كانــت اخلطــوات الــيت وســألت إن. اليــة يف الوقــت احلاضــرالع

اتُّخـــذت لتحقيـــق األهـــداف املتوخـــاة يف تعـــيني أســـاتذة مـــن 
النساء ميكن أن ُتعترب تدابري خاصة مؤقتة يف حدود معىن املـادة     

   من االتفاقية؟٤

قـال إن إحـصاءات جديـدة       ): الـسويد ( هالريب السيد - ١٨
لــسوق العمــل نــشرت يف اليــوم الــسابق كــشفت عــن وجــود    
زيادة كبرية يف أرقام املوظفني املولودين خارج الـسويد الـذين           

ولفـت االنتبـاه أيـضاً إىل التقـدم الكـبري           . حصلوا على وظـائف   
ــة يف احليـــاة        ــرأة مـــشاركة قويـ ــق يف مـــشاركة املـ ــذي حتقـ الـ

ن اقتناعه بأن اجلهود املـستمرة الجتـذاب        السياسية، وأعرب ع  
عـدد أكــرب مــن النــساء إىل الوظــائف العليــا باجلهــاز األكــادميي  

  . ستؤدي قريباً إىل نتائج جيدة مماثلة
قالت إنـه علـى الـرغم مـن قلـة           : السيدة أهلكويست  - ١٩

عدد األساتذة من النساء، فإنه جيري يف الوقـت احلاضـر تعـيني       
وأضافت أنـه   .  يف مناصب أكادميية عليا    عدد متزايد من النساء   

قج ُشرَع يف إجراء حتقيق يف الوظائف األكادمييـة، ألن التقـدم            
ــاً   ــدان كــان بطيئ ــك املي ــة   . يف ذل وأُلزمــت املؤســسات التعليمي

بتقدمي تقارير سنوية عما حتـرزه مـن تقـدم فيمـا يتعلـق بتكـافؤ                
تقــصِّر الفــرص يف التعــيني والترقيــة، والتعليــق يف احلــاالت الــيت 

ــق أهــدافها   ــة عــن حتقي ومل تتعــرض املؤســسات  . فيهــا احلكوم
ــشر     ــة يف هــذه احلــاالت، لكــن نظــراً إىل أن التقــارير تن للعقوب

وأعلـن بوجـه عـام      . على املأل، فإن العيب يكون عامالً حفـازاً       
 االشــتراط ٢٠٠٨-٢٠٠٥أن مــن أهــداف التعــيني يف الفتــرة  

 وظــائف األســـتاذ بــأن تكــون نــسبة النــساء املعينــات حــديثاً يف
 بلغـت هـذه     ٢٠٠٦ يف املائة؛ ويف سنة      ٣٦ و   ١٥تتراوح بني   

  . يف املائة٢٦النسبة 
ــا يف    - ٢٠ وأضــافت أن قلــة متثيــل النــساء يف املناصــب العلي

غــري أن احلكومــة تــشدد . اجلهــاز األكــادميي هــي مــسألة ثقافــة
وتعمـل  . على املسألة وأن اجلامعات والكليات على معرفـة هبـا        

منها بنشاط على ترقية النساء وهلا بـرامج خاصـة لتطـوير            كثري  
وقــررت بعــض اجلامعــات والكليــات . احليــاة الوظيفيــة للنــساء

حتقيــق أهــداف تعــيني النــساء يف وظــائف اُألســتاذية وجيــب أن 
عالوة علـى ذلـك   . يكون واحد من كل أستاذين زائرين امرأة    
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ــبكة     ــاط أنـــشأت شـ ــة ارتبـ بـــدأت اجلامعـــات والكليـــات محلـ
 . شجيع النساء على العمل يف مناصب أكادمييةلت

قال إن فريقاً عامالً نظـر يف وضـع         : السيد إريكسون  - ٢١
األطفال الذين هم مـن شـعب الرومـا يف املدرسـة، بغيـة تعـيني                

وقـال إن املهـاجرين يواجهـون مـشاكل يف          . املشاكل واحللـول  
املدارس، لكن اإلحصاءات تبني أن البنات املهاجرات حيـصلن         

ــ ــسويديني   عل ــضل مــن األوالد ال وأن الوكالــة . ى عالمــات أف
الوطنيــة الــسويدية لتحــسني املــدارس وضــعت لنفــسها أولويــة   
عليـــا تتمثـــل يف العمـــل يف املنـــاطق الـــيت يوجـــد فيهـــا عـــزل،   
لتحــسني البلــديات والــسعي إىل تعــيني املــدارس الناجحــة الــيت  
 خيــتلط فيهــا الــسكان الــسويديون واإلثنيــون لنــشر املمارســات 

  .اجليدة على نطاق األمة بأسرها يف هذا الصدد
 أبــدت مالحظــة مفادهــا :نغيــزيدوم الــسيدة أروتــشا - ٢٢

ــادة    ــذكر مبوجـــب املـ ــدم يـ ــق تقـ ــه مل يتحقـ ــنة ١١أنـ ــذ سـ  منـ
 أشـــار إىل أنـــه بينمـــا ازداد عـــدد التقريـــروقالـــت إن . ٢٠٠١

ــساء      ــذين يعملــون بعــض الوقــت، اخنفــض عــدد الن الرجــال ال
 الوقت على أساس التفرغ، بينمـا ازداد ت   الالئي يعملن طول  

ــت    ــامالت بعــض الوق ــساء الع ــسبة الن ــَودُّ أن   . ن ــا َت ــت إهن وقال
تعرف إن كان حلصول الرجـال علـى عمـل بعـض الوقـت أثـٌر             

عـالوة علـى ذلـك قالـت إن التقريـر           . على البطالـة بـني النـساء      
يــبني أن نــسبة البطالــة بــني النــساء قــد ازدادت إّبــان الفتــرة        

، بينما ظلت نـسبة البطالـة بـني الرجـال علـى             ٢٠٠٥-٢٠٠١
وبالنظر إىل هذا التغيري، طلبت تقدمي أرقام مفـصلة عـن       . حاهلا

ــاجرين   ــات واملهـ ــة األقليـ ــت    . حالـ ــك، طلبـ ــى ذلـ ــالوة علـ عـ
معلومــات عــن اللــوائح فيمــا يتعلــق بالعمــل يف املنــازل، وعــن   

 .وضع النساء املهاجرات العامالت

ــاتن  - ٢٣ ــسيدة ب ــت إهنــ : ال ــيت   قال ــادرات ال ــت باملب ا أُعجب
ــز       ــادرات أخــرى لتعزي ــال اختــاذ مب ــت باحتم اتُّخــذت، ورحب

وطلبـــت . املـــساواة يف العمـــل املـــدفوع األجـــر والعمـــل احلـــر

توضــيحاً ألعمــال مكاتــب أمــني املظــامل املعــين بتحقيــق تكــافؤ  
الفرص، وأمني املظامل املعين باألشخاص ذوي اإلعاقـة، وأمـني          

ة التمييـــز علـــى أســـاس إثـــين، وطلبـــت املظـــامل املعـــين مبكافحـــ
معلومات عن كيفية معاجلة قضايا التمييز القـائم علـى أسـباب            

 .متعددة وعلى التوجيه املقدم إىل النساء ضحايا التمييز
وأبدت مالحظةً مفادها أن أمني املظامل املعـين بتكـافؤ           - ٢٤

ــدابري     الفــرص يــستطيع أن يغــرِّم رب العمــل الــذي ال يتخــذ ت
ساواة يف مكـان العمـل، وطلبـت تفاصـيل عـن نـسبة              لتعزيز املـ  

عالوة على ذلك قالت إهنا َتـَودُّ أن تعـرف          . جناح تلك التدابري  
ــدى أمــني املظــامل،       ــي أقمــن دعــاوى ل ــساء الالئ كــم عــدد الن
وكيف ميكن تشجيعهن على إقامـة الـدعاوى، ومـا إذا كانـت        
ــل،       ــاب العم ــدِّيٍّ ألرب ــرادعٍ جِ ــة ك ــات املفروضــة كافي الغرام

وطلبــت . باإلضــافة إىل عــدد القــضايا احملالــة إىل حمــاكم العمــل
تفاصيل عن مشروع الفصل بني اجلنسني بوجه عـام يف سـوق            
العمل ومعلومات إضافية عن آلية املقاضـاة يف املنازعـات علـى     

وقالت أيـضاً إهنـا َتـَودُّ أن تعـرف إن كـان             . الفوارق يف املرتَّب  
  .املساواة يف األجورقد أُجري تقييم خلطة العمل من أجل 

 املتعلق بتخفيف ضـرائب الـدخل       اإلصالحوقالت إن    - ٢٥
، يعطـي حـوافز للنـساء       ٢٠٠٧املكتسب، الذي أُدخل يف عام      

العــامالت بعــض الوقــت علــى أســاس تطــوُّعي ليتحــولن إىل       
وسـألت مـا الـذي جيـري فعلـه مـن            . العمل على أساس التفرغ   

.  بغـري إرادهتـن    أجل النـساء الالئـي يعملـن بعـض الوقـت فقـط            
ومــع أن هــذا التــدبري مل ُيــدخل إالّ يف وقــت متــأخر، تــساءلت 

 .إن كانت توجد أي بيانات عن نسبة جناحه

طلبــت التعريــف اجلديــد : شــيلينغ - الــسيدة شــوب - ٢٦
للمـــساواة يف األجـــور مقابـــل األعمـــال املتـــساوية يف القيمـــة، 

ــساهم هــذا التعريــف      ــَودُّ أن تعــرف كيــف ي ــا َت يف وقالــت إهن
تضييق الفجوة بـني األجـور وإن كانـت احلـاالت املـشار إليهـا        

وطلبـت أمثلـة علـى    . يف الردود قد أدت إىل املساومة اجلماعية      
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احلاالت اليت أعيد فيها تقييم املهـن يف القطاعـات الـيت تـسيطر              
وســألت إن كــان . عليهــا النــساء ومــن مث يــتلقني أجــوراً أعلــى

موا خطـط عمـل بـشأن       مطلوباً من كل أربـاب العمـل أن يقـد         
ن كانــت تفــرض علــيهم عقوبــات إذا  املــساواة يف األجــور، وا

ــَودُّ أن تعــرف ملــاذا ُســحبت خطــة العمــل  . يفعلــوا ذلــك مل وَت
وطلبـت توضـيحا الرتفـاع    . الوطنية بشأن املساواة يف األجـور  

. معـــدل احلـــاالت املََرِضـــيَّة للنـــساء العـــامالت بعـــض الوقـــت 
دم للنـساء املـشتغالت باألعمـال       وبالنظر إىل نطـاق الـدعم املقـ       

احلرة، سألت إن كـان قـد أُجـري تقيـيم هلـذه األعمـال ملعرفـة                 
 .ن كانت توفر هلن دخالً كافياً وإن كانت قابلة لالستدامةإ

قال إن مشروع القانون الشامل املعين      : السيد هالريب  - ٢٧
مبكافحة التمييز قـد قُـدَِّم ملعاجلـة مـشكلة تقـدمي شـكاوى ضـد                

وإن الربملـــان ســـوف .  القـــائم علـــى أســـباب متعـــددة التمييـــز
مث ُيعـاد   . ٢٠٠٨يصوت على مـشروع القـانون يف ربيـع سـنة            

ترتيــب هيكــل الــسلطة ودمــج مكاتــب أمنــاء املظــامل يف كيــان  
 .واحد مبوجب قانون واحد

ــسكوغ  - ٢٨ ــسيد هارنــ ــد  : الــ ــال إن التعريــــف اجلديــ قــ
 يف سـنة    لتساوي األجور مقابـل األعمـال املتـساوية قـد أُدخـل           

وفيمــا يتعلــق بتعريــف تكــافؤ الفــرص تقــدر احملــاكم   . ٢٠٠١
أوزان العوامل املختلفة كاملعرفة، واجلهد الـالزم، واملـسؤولية،         

  .وأحوال العمل، قبل أن تتوصل إىل قراراهتا
فيما يتعلق بنجاح أرباب العمل بوضـع خطـط بـشأن            - ٢٩

الـصلة  التساوي يف األجور، ُنظر عدد قليـل مـن القـضايا ذات             
يف حمكمة العمل يف السنوات األخـرية وُحوِّلَـت قـضية واحـدة             

ــة  ــوارق يف األجــور يف   . إىل حمكمــة املقاطع ــضايا الف وُحلَّــت ق
  .حمكمة العمل

ــالريب  -٣٠ ــسيد هـ ــو  : الـ ــال إن حنـ ــة ١٧٠ ٠٠٠قـ  وظيفـ
ويعــود . جديــدة منــذ تــسلُّم احلكومــة اجلديــدة مقاليــد الــسلطة

 االقتـصادي والثلـث إىل سياسـة        ثلثا هذه الزيـادة إىل االزدهـار      

وإن أهم إصالح حصل يف هذا الـصدد هـو ختفـيض       . احلكومة
الضرائب على الدخل املكتسب، الذي يتوقع أن يكون له أثـر           

 .كبري على العمل بعض الوقت
قالــت إنــه رغــم أن ): الــسويد(الــسيدة لندكويــست  - ٣١

عــدد الرجــال وعــدد النــساء يف ســوق العمــل يكــادان يكونــان 
اويني، فــإن عــدد النــساء العــامالت بعــض الوقــت أكثــر،   متــس

. كما أنَّ ساعات عمل النساء أقل من سـاعات عمـل الرجـال            
غــري أن مــن األمهيــة مبكــان مالحظــة أن العمــل بعــض الوقــت   

وقـد  .  ساعات يومياًّ، على سـبيل املثـال       ٦غالباً ما يعين العمل     
أخــذت النــساء خــالل اخلمــس عــشرة ســنة املاضــية يعملــن        

وممـــا ُيـــذكر أن مـــن حـــق . رة متزايـــدة ســـاعات أطـــولبـــصو
الرجال والنساء، على حد سواء، أن يعملـوا بعـض الوقـت إذا             

. كــانوا يقومــون بالعنايــة بأطفــال هلــم دون ســن الثانيــة عــشرة 
ومع ذلك ال يعرض على كثري مـن النـساء إالّ وظـائف يكـون               
العمل فيها بعض الوقت يف القطاعني اخلاص والعام علـى حـد            

لـذلك تـسعى احلكومـة      . لةاء، وهـذه يف واقـع األمـر مـشك         سو
ــساء       ــاب العمــل الســتئجار الن ــدمي حــوافز ضــريبية ألرب إىل تق

. وتشجيع النساء على العمل دواماً كـامالً علـى سـبيل التفـرغ            
وقد أمكن للعاملني بعض الوقت أن حيصلوا على اسـتحقاقات   
يف حالة البطالة لعدة سـنوات، وهـذا َيـثين النـساء عـن البحـث            

وأسفرت هـذه االسـتحقاقات     . تفرغعن وظائف على سبيل ال    
أيــضاً عــن زيــادة حــصتهن يف العمــل غــري املــدفوع األجــر ألن  
النــساء الالئــي يعملــن بعــض الوقــت يقمــن بعمــل يف منــازهلن   

لــذلك . أكثــر مــن عمــل النــساء الالئــي يعملــن طــوال الوقــت  
تعكف احلكومـة علـى تقـدمي اقتـراح تـشريع للحـد مـن الفتـرة                 

ــش    ــا لل ــيت ميكــن فيه ــتحقاقات إىل   خص أن ال ــى اس حيــصل عل
وقد ُعِمل استثناء لألمهات غري املتزوجـات واآلبـاء         . يوماً ٧٥

غري املتزوجني الذين يـستطيعون مواصـلة العمـل بعـض الوقـت             
بينمـــا حيـــصلون علـــى اســـتحقاقات مبوجـــب برنـــامج تطـــوير   
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األعمــال الوظيفيــة، الــذي يهــدف إىل ضــمان عــدم بقــائهم يف 
  .دهتمهذا النوع من العمل دون إرا

ــيت      - ٣٢ ــساء وال ــسيطر عليهــا الن ــاملهن الــيت ت ــق ب فيمــا يتعل
جنحن فيها ممـا يـذكر أن املمرضـات يف الـسويد علـى مـستوًى        
عالٍ من التعليم وقد َتَمكَّنَّ من التفاوض بصورة متزايـدة علـى    

وقــد ســحبت احلكومــة  . رفــع األجــور خــالل العقــد املنــصرم  
 قــد قدمتــها  خطــة عمــل بــشأن املــساواة يف األجــور كانــت     

ــَودُّ أن تنظــر يف املــسألة مــرة   . احلكومــة الــسابقة وقالــت إهنــا َت
 . أخرى وتضع استراتيجية بشأن املساواة يف سوق العمل

قــال إن احلكومــة مل تعــاجل ): الــسويد(هــالريب  الــسيد - ٣٣
. مسألة صياغة األجور وال يوجد تشريع يـذكر يف هـذا اجملـال            

ل ونقابــات العمــال ليحلّــوه وإمنــا األمــر متــروٌك ألربــاب العمــ 
وقـد أسـفرت املفاوضـات      . بواسطة عمليـة املـساومة اجلماعيـة      

.  عن زيادة يف مرتبـات النـساء  ٢٠٠٧العمالية السابقة يف سنة  
وكانـت الــصناعات الــيت توجــد فيهــا نــسبة عاليــة مــن النــساء،  

 . مثل قطاع اخلدمات، هي أجنح الصناعات يف هذا الصدد
 يف ٢٥قالـــت إن ): الـــسويد(الـــسيدة لندكويـــست  - ٣٤

ــديرها اآلن نــساء    ــة مــن جممــوع الــشركات يف الــسويد ت . املائ
 يف املائـة مـن الـشركات اجلديـدة          ٣٥ كانت   ٢٠٠٧ويف سنة   

ويشمل هذا الرقم الشركات اليت يديرها رجـال     . تديرها نساء 
 يف  ٥ومع ذلك فإن هـذا الـرقم ميثـل زيـادة بواقـع              . ونساء معاً 

وفيمــا يتعلــق . احلــال يف الــسنة الــسابقةاملائــة عمــا كــان عليــه  
ــالفوارق يف الــدخل بــني الرجــال والنــساء يف جمــال األعمــال     ب
احلرة، سعت احلكومة إىل رفع نسبة النساء العامالت يف جمـال          

 يف املائة على األقل حبلول عـام        ٤٠األعمال احلرة اجلديدة إىل     
ريـة  ومما ُيذكَُر أن النـساء والرجـال يـديرون حمـال جتا           . ٢٠١٠

بأحجام خمتلفة يف مجيع القطاعات، ويواجهون نفس املـشاكل         
وإن أوجه الشبه يف احلـالتني تفـوق        . ولديهم نفس الطموحات  

ومييل الرجـال والنـساء إىل اختيـار قطاعـات          . أوجه االختالف 

وقــد قــررت احلكومــة أن تفــتح القطــاع العــام  . خمتلفــة للعمــل
لـى القطـاع العـام،    وبينما تسيطر النـساء ع . أمام مورِّدين جدد  

كخــدمات العنايــة الــصحية، ممــا يعطــيهن فرصــاً جديــدة لبــدء  
ــة        ــا خــربة ودراي ــديهن فيه ــوفر ل ــة يف جمــاالت تت ــال جتاري أعم

  .كبرية
أبـدى مالحظـة مفادهـا أن      ): الـسويد (هـالريب    السيد - ٣٥

أكرب منظمة ألربـاب العمـل يف الـسويد ترأسـها امـرأة ناجحـة               
  .جدا يف جمال األعمال احلرة

قالت إنه توجد عالقة وثيقة بني مركز : السيدة جرب- ٣٦
وسألت عن أسباب حتسُّن معدالت العمر . املرأة والصحة

املتوقع بسرعة أكرب لدى الرجال منها لدى النساء وتساءلت 
إن كان عمل املرأة خارج البيت ويف البيت عامالً يساهم يف 

 الدخل وليس من الواضح إن كان للفوارق يف. هذا الفرق
وأشارت مع . وعدد ساعات العمل أثٌر على صحة املرأة

القلق إىل ما ذكره التقرير من تفاوت بني الرجال والنساء يف 
إمكانيات احلصول على معاجلة متقدمة مثل عمليات اجلراحة 
يف شرايني القلب وإظالم عدسة العني والتكنولوجيا الطبية 

 .واألدوية الغالية الثمن

ن من املفيد تقدمي بيانات أكثـر عـن الفـوارق           وقالت إ  - ٣٧
بــني املهــاجرين واملــواطنني الــسويديني يف إمكانيــات احلــصول   

ــصحية  ــة ال ــق  . علــى العناي  حــاالت مــن  ٣والحظــت مــع القل
تشويه اجلهاز التناسلي للبنات، وقالت إن مـن املفيـد احلـصول          

. علــى معلومــات أكثــر عــن هــذه املــسألة يف التقريــر القــادم       
نه سيكون موضع تقديرها احلصول على تفاصيل عـن         وقالت إ 

العناية الصحية الرمسيـة املتاحـة للمـسّنات مـن النـساء، ومـا إن               
ــة إىل التحـــوُّل إىل خـــدمات القطـــاع اخلـــاص   . كُـــنَّ يف حاجـ

وقالت إن ارتفاع نسبة تعاطي العقاقري املخدرة واالنتحار بـني      
ن مــن ولــذلك ســيكو. الفتيــات املراهقــات مــسألة تــثري القلــق  

املفيد احلصول على معلومات أكثر عن أنواع املعاجلة النفـسية          
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أشـارت إىل وجـود تقـارير       . للبنات والعناية الطبية يف املـدارس     
ــصحية املدرســية ســتخفض يف      ــة ال ــا أن خــدمات العناي مفاده
املستقبل وتساءلت قائلـة أَال ُتبـذل جهـود يف االجتـاه املعـاكس              

  لتحسني هذه اخلدمات؟
 قالت إهنا تود احلصول على تفاصـيل        :دة ديريام السي - ٣٨

عن اجلهود املبذولة لتعميم املـساواة بـني اجلنـسني واملنظـورات            
ــديات       ــستوى البل ــى م ــصحية عل ــة ال ــوفري العناي ــسانية يف ت اإلن

، ٢٤وأحالت الوفد إىل التوصية العامة رقـم        . واملستوى احمللي 
ت هـذه   اليت تناولت تلك املسألة يف وضوح، وسـألت إن كانـ          

. التوصــية قــد اســُتخدمت يف قطــاع تــوفري اخلــدمات الــصحية  
ويف ضـــوء البيـــان القائـــل إن احملافظـــات والبلـــديات ســـلطات  
مستقلة تتلقى توجيها من احلكومة، قالت إن االلتـزام مبوجـب       
ــة الـــيت تكـــون احلكومـــات    صـــكوك حقـــوق اإلنـــسان الدوليـ

 فــإن ولــذلك. أطرافــاً فيهــا ملزمــة جلميــع الوكــاالت احلكوميــة
مسؤولية احلكومة هي وضع املعايري وضمان االلتـزام هبـا علـى             

وتـساءلت إن كانـت مثـة صـلة بـني احلـق يف              . مجيع املستويات 
احلصول على أعلـى مـستويات العنايـة الـصحية مبوجـب خطـة            
العمـــل الوطنيـــة حلقـــوق اإلنـــسان واجلهـــود املبذولـــة لتعمـــيم  

ــستوى البلــ      ــي وم ــستوى احملل ــى امل ــسان عل ــوق اإلن . دياتحق
وقالت إنه يلزم تقدمي توضيح للبيـان القائـل إن قطـاع الـصحة              
ســوف ُيفــتح ملــورِّدين إضــافيني وإن كــان هــؤالء املــوردون       

واختتمــت كلمتــها بــالقول إهنــا . ســيأتون مــن القطــاع اخلــاص
َتَودُّ أن تعرف إن كانت خدمات العنايـة الـصحية سـتحال إىل       

ــر كـــذلك فكيـــف    ــان األمـ ــتتأثر القطـــاع اخلـــاص، وإن كـ سـ
  .إمكانية احلصول على العناية الصحية

 أشـارت أيـضاً بـشيء مـن         :نغيزيدوم السيدة أروتشا  - ٣٩
القلق إىل التفاوت بني الرجال والنساء يف إمكانيـات احلـصول           
ــه      ــر، وقالــت إن ــه يف التقري ــة الــذي أشــري إلي ــة الطبي علــى العناي
سيكون موضـع تقـديرها احلـصول علـى املزيـد مـن املعلومـات               

 اجلهــود املبذولــة لتحقيــق املزيــد مــن املــساواة بــني الرجــل  عــن

. واملرأة يف إمكانيات االستفادة من نظـام الـضمان االجتمـاعي      
وتود أيـضاً احلـصول علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن التثــقيف                 
اجلنسي الذي يقدم يف املدارس، تكملةً لعمـل مراكـز املـشورة            

.  التقريـــريف جمـــال موانـــع احلمـــل للـــشباب الـــوارد ذكـــره يف 
وسيكون من املفيد أيضاً احلصول على بيانات أكثر عـن عـدد            
عمليات اإلجهاض اليت أُجريت علـى نـساء شـابات منـذ سـنة              

  . ومعلومات عن اجلهود املبذولة لتقليل ذلك العدد٢٠٠٣
 قالت إهنـا َتـَودُّ أن تعـرف مـا هـي      :السيدة آرا بيغوم   - ٤٠

لريفيـات العـامالت يف     اخلطوات املتخـذة لزيـادة عـدد النـساء ا         
وســيكون مــن املفيــد تقــدمي بيانــات . مناصــب اختــاذ القــرارات

عن نساء األقليات والنساء املهاجرات الالئي يـشغلن مناصـب          
عمومية حملية، السيما جملس الزراعة، وجملس مـصائد األمسـاك          

وأضافت أهنـا َتـَودُّ أن تعـرف النـسبة املئويـة            . ووكاالت املرور 
وَدور النــساء يف القطــاع الزراعــي ومــصائد للنــساء املوظفــات 

ــدون       ــق لتقــدمي ائتمــان ب ــاك مراف ــا إن كانــت هن األمســاك، وم
ــة،      ــارات احلياتي ــى امله ــدريب عل ــد، وحــوافز ضــريبية، وت فوائ

وقالـت إهنـا ترحـب أيـضاً        . للنساء الريفيـات يف هـذه اجملـاالت       
باحلصول على مزيد من املعلومات عن برنـامج التنميـة الريفيـة            

  .٢٠١٣-٢٠٠٧دم للفترة القا
قالت إن النساء الشابات والفتيات الالئـي ينـتمني إىل           - ٤١

جمتمعات أقلية والجئني ومهـاجرين أكثـر ُعرضـةً للقتـل بـدافع             
احلفـــاظ علـــى الـــشرف، ولتـــشويه العـــضو التناســـلي لألنثـــى، 

وإنه يلـزم تقـدمي مزيـد مـن        . والزواج باإلكراه، والزواج املبكر   
ات مكافحة هذا العنف املـستند إىل نـوع         املعلومات عن سياس  

وقالت إنه سيكون موضـع تقـديرها       . اجلنس يف املناطق الريفية   
تقدمي مزيد من التفاصيل عن املـآوى املتاحـة للنـساء الريفيـات             
ومـــا إذا كانـــت تقـــدم مـــساعدة طبيـــة جمانيـــة لـــضحايا هـــذه  

ويلـــزم أيـــضاً تقـــدمي مزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن       . األفعـــال
املاليـــة والـــصحية املتاحـــة للنـــساء الريفيـــات     االســـتحقاقات 
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املُـِسّنات والنــساء الريفيـات الالئــي لـديهن عوائــق، الســيما يف    
  .جمتمعات األقليات واملهاجرين والالجئني

 طلبــت بيانــات عــن مــشاركة املــرأة يف  :الــسيدة تــان - ٤٢
وقالـت إن مـن املفيــد تقـدمي مزيــد    . خمتلـف الـصناعات الريفيــة  

-٢٠٠٧برنــامج التنميــة الريفيــة للفتــرة    مــن التفاصــيل عــن   
، الذي يشكل العملُ والتعاونُ مـن أجـل املـساواة بـني             ٢٠١٣

وتساءلت إن كانت البيانات املفـصلة      . اجلنسني َهَدفَُه الرئيسي  
لكــل مــن اجلنــسني علــى حــدة عــن الــصناعات الزراعيــة الــيت    
ــد كــشفت عــن      ــستند إىل البحــر ق ــيت ت ــستند إىل األرض وال ت

ـــ  ــوات يف ال ــرأة فجـ ــل واملـ ــر  . دخل بـــني الرجـ ــان األمـ وإن كـ
. كـــذلك، فمـــا هـــي خطـــط احلكومـــة لـــسد هـــذه الفجـــوات

وطلبت بيانـات عـن إمكانيـات حـصول النـساء الريفيـات مـن               
شعب سامي على خدمات العناية الصحية، وأي أرقام متاحـة          

وقالت إهنا تـودُّ احلـصول    . عن مشاركتهن يف تربية غزال الرنة     
ــر عمو  ــى معلومــات أكث ــات    عل ــساء الريفي ــة الن ــة عــن ملكي مي

 .لألراضي واحملالِّ التجارية أيضاً
قــال إن اإلحــصاءات الــيت ): الــسويد(هــالريب  الــسيد - ٤٣

. طُلبت بشأن مشاركة املرأة الريفية سُتدرج يف التقريـر القـادم          
وفيمـا يتعلــق بأوجــه التفــاوت يف العنايــة الــصحية بــني الرجــال  

ا باالعتراف بـالنمط املوجـود      والنساء، لقد بدأت السويد لتوه    
واحلكومة اآلن بصدد معاجلة املسألة بواسـطة       . يف بلدان كثرية  

زيادة متويل البحث والتطوير لتلبية احتياجات العنايـة الـصحية          
اخلاصــة بالنــساء وبواســطة تعمــيم املنظــور اإلنــساين يف قطــاع   

وأضــاف أن جمــالس البلــديات واحملافظــات هيئـــات     . الــصحة 
ــستقلة وهــي مــ   ــصحية  م ــدأت  . سؤولة عــن خــدماهتا ال ــد ب وق

احلكومــة برناجمــاً كــبرياً لتعزيــز تعمــيم املنظــور اإلنــساين علــى   
الـــصعيدين احمللـــي واإلقليمـــي يف جمـــاالت العنايـــة بالطفـــل،      

ــصحية، وتقــدمي خــدمات للمــسّنني   ــة ال ــتح  . والعناي ومــع أن ف
ملزيد من املنافـسة واألعمـال احلـرة ُيـرى      قطاع العناية الصحية

ــ ــتفظ    بأنـ ــات حتـ ــالس احملافظـ ــا زالـــت جمـ ــايب، ومـ ــور إجيـ ه تطـ
  .باملسؤولية اإلمجالية عن نظام العناية الصحية

قالـــت إن احلكومـــة ): الـــسويد (الـــسيدة مـــولربريغ - ٤٤
ــع      ــواالً إضــافية للبحــث يف متوســط العمــر املتوق خصــصت أم

ــرأة ــشفافة      . للم ــة ال ــرف باســم املقارن ــة تع ــدأت ممارس ــد ب وق
ــيت    للجــودة، بوضــع معلو  ــصحية ال ــة ال مــات عــن جــودة العناي

تقــدمها جمــالس احملافظــات علــى شــبكة اإلنترنــت لكــي يطلــع   
عليها اجلمهـور؛ وقـد كانـت هـذه املمارسـة موضـوع مناقـشة          

فمـن حـق األشـخاص املـسّنني أن حيـصلوا علـى العنايـة          . كبرية
الصحية من القطاع العام، وال يطلـب منـهم أن يكـون لـديهم              

  .تأمني خاص
ــ - ٤٥ ــرين الــ ــون واهــ قالــــت إن ): الــــسويد(سيدة ويلتــ

الوصـــول إىل العنايـــة الـــصحية يف الـــسويد يـــستند إىل مكـــان   
فاملهاجرون الـذين لـديهم إذن باإلقامـة        . اإلقامة ال إىل اجلنسية   

يستطيعون الوصول إىل النظـام الـصحي بعـد مـرور سـنة علـى               
وقد أُعطيـت اسـتثناءات لالجـئني وملتمـسي اللجـوء           . إقامتهم
سي، الــذين ُيعطَــْونَ عنايــة صــحية يف حــاالت الطــوارئ  الــسيا

وكــذلك عنايــة باألســنان وحــاالت الــوالدة وخــدمات تنظــيم  
ويتلقى أطفـال الالجـئني وملتمـسي اللجـوء الـسياسي       . األسرة

ــة الـــصحية الـــيت  ــسويديون نفـــس العنايـ ــال الـ ــا األطفـ .  يتلقاهـ
األشخاص الذين ليس لـديهم إذن إقامـة فلـهم حـق العنايـة               أما
ــة يف حــاالت الطــوارئ ا ــانون   . لطبي ــد أُدخــل تغــيري علــى ق وق

اإلجهاض مؤخراً يعطي غري املقيمات وغري املواطنات إمكانية        
 . احلصول على خدمات اإلجهاض

 قال إنه مل حيدث أي): السويد (السيد إريكسون - ٤٦
الصحية اليت تقدم يف املدارس ختفيض يف خدمات العناية 

ات التثقيف اجلنسي اليت تقدمها ختفيض يف دور حيصل أي ومل
والواقع أن معدل . املدارس، فهي إلزامية يف املدارس اإللزامية
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حاالت اإلجهاض لدى الفتيات املراهقات آخذٌ يف االخنفاض 
 .نتيجة هلذه الربامج

  ١٦ و ١٥املادتان 
قالــت إنــه جيــب علــى : كــداري - الــسيدة هــالبريان - ٤٧

 بطاقــة هويــة، أن يكــون  املــواطن األجــنيب، لكــي حيــصل علــى 
وهــذا املطلــب قــد يكــون . مــصحوباً بــشخص قريــب جــداًّ لــه

مشكلة للمرأة املهاجرة اليت تعاين سوء معاملة يف البيت، ألهنـا           
يف معظم احلاالت ال يكـون لـديها اتـصال بأحـد أفـراد أسـرهتا         

وتـساءلت إن كـان مثـة       . غري الـشخص الـذي يـسيء معاملتـها        
وســألت إن كانــت قــد  . وضــاعأي ملجــأ للنــساء يف هــذه األ 

أُجريت أي حبوث يف العواقب االقتصادية للطـالق، وإن كـان           
القـــانون الـــسويدي يأخـــذ األصـــول غـــري امللموســـة، كاحليـــاة 

  .الوظيفية يف احلسبان لدى تقسيم امللكية
 سألت إن كانت قد أُجريت أي حبـوث         :السيدة تان  - ٤٨

وقالــت إهنــا . يف أســباب ارتفــاع معــدالت الطــالق يف الــسويد
َتَودُّ أن تعرف ما هي اخلدمات املتاحة ملساعدة الزوجني علـى           
. التوفيــق فيمــا بينــهما ولــدعم املــرأة املطلقــة يف محايــة حقوقهــا

وتساءلت أيضاً إن كانت للمتزوجني مبوجـب القـانون العـريف           
نفــس احلقــوق يف النفقــة وتقــسيم األصــول وحــضانة األطفــال  

وجب القانون، يف حالـة حـصول   اليت هي من حق املتزوجني مب  
وأضافت أهنـا َتـَودُّ أن تعلـم إن كانـت مثـة             . فراق بني الزوجني  

أي إحصاءات حلاالت الزواج القائم على تعـدد الزوجـات يف           
  .جمتمعات املهاجرين، وإن كانت السويد تعترف هبذا الزواج

قال إن املشكلة فيما يتعلق ): السويد (السيد هالريب- ٤٩
ات هوية للمواطنني قد اعُترف هبا يف اقتراح بإصدار بطاق

وال توجد أي إحصاءات . جديد مطروح اآلن للنقاش
حلاالت الزواج القائمة على تعدُّد الزوجات وال تعترف 

  .السويد هبذا النوع من الزواج

قالــت إن العواقــب ): الــسويد(الــسيدة لندكويــست  - ٥٠
 الرجـل، ومـع     االقتصادية للطالق أسـوأ علـى املـرأة منـها علـى           

وأضـافت أن املـرأة     . ذلك معظم دعاوى الطـالق تبـدأها املـرأة        
تعــاين اقتــصادياًّ أكثــر مــن الرجــل بينمــا قيــل إن الرجــل يعــاين   

وإن . أكثر منـها عواقـب سـيكولوجية مـن جـراء حـل الـزواج              
ــق      ــة يف حتقي ــصادي للمــرأة مــسألة هام ــادة االســتقالل االقت زي

وإن القــانون الــسويدي ال . مزيــد مــن املــساواة يف هــذا اجملــال 
وأضـافت أن إحـصاءات     . يسمح بنقل األصـول غـري امللموسـة       

 مستكملة بشأن معدالت الطـالق سـتدرج يف التقريـر القـادم؛           
يف املائـة مـن أطفـال الـسويد      ٧٠غري أهنا تستطيع أن تقول إن    

ــدين يف البيــت    ــْون يف حــضن كــال الوال ــديات  . يتربَّ ــدم بل وتق
حــاالت الطــالق ومــشورة بــشأن     كــثرية باجملــان وســاطة يف    

 . .الزواج
ســـألت إن كانـــت  : رداين ز- لميهـــوبالـــسيدة ب - ٥١

السويد قد وفت بالتزامها الذي أخذته على عاتقهـا يف إعـالن            
 يف املائة من النـاتج  ٠,٧ومنهاج عمل بيجني، باملسامهة بنسبة   

  .احمللي اإلمجايل على سبيل املساعدة اإلمنائية الرمسية
قال إنه فخوٌر بأن يقـول إن    ): السويد(هالريب   السيد - ٥٢

ــالغ     ــوطين البـ ــدفها الـ ــت هـ ــسويد بلغـ ــنة  ١الـ ــة يف سـ  يف املائـ
٢٠٠٦.  

طلبـــت مزيـــداً مـــن : كـــداري - الـــسيدة هـــالبريان - ٥٣
املعلومات عن احلقـوق وأنـواع احلمايـة املتاحـة لألشـخاص يف          

 . عالقاهتم الواقعية
لـشريكني يف مثـل     قـال إن ا   ): الـسويد (هـالريب    السيد - ٥٤

هــذه العالقــات هلمــا احلــق يف نــصف البيــت املــشترك لكــل        
ــو  ــهما، دون أي أصـ ــرىمنـ ــساوية   . ل أخـ ــوق متـ ــا حقـ وهلمـ

 . يتعلق حبضانة األطفال فيما
سألت إن كـان املوظفـون      : شيلينغ - السيدة شوب  - ٥٥

واملشتغلون باألعمـال احلـرة مـشمولني بنظـام التـأمني الـصحي             
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وقالـت إهنـا ختـشى،      . ملـساومة اجلماعيـة   واالجتماعي، وبنظام ا  
إن مل يكونوا مشمولني، من أن يؤدي ذلك إىل تقـويض نظـام             

  .التأمني االجتماعي
ــسيد - ٥٦ ــالريب  ال ــسويد(ه ــوظفني  ): ال ــال إن هــؤالء امل ق

مشمولون بنظام التأمني الصحي لكنـهم غـري مـشمولني بنظـام            
  .املساومة اجلماعية

نـــت وزارة االنـــدماج ســـألت إن كا: الـــسيدة شـــني - ٥٧
واملساواة بني اجلنسني قد عاجلـت جوانـب التمييـز يف املـسائل             

 . احمليطة بالنساء املعوقات
ــوزارة ُتستــشار  ): الــسويد(هــالريب  الــسيد - ٥٨ قــال إن ال

علـــى نطـــاق واســـع يف هـــذه املـــسائل، لكـــن وزارة الـــشؤون  
 . االجتماعية هي املسؤولة عن تنفيذ السياسة

أشـــارت إىل أن بلـــدها، الربازيـــل، : نتـــلالـــسيدة بيم - ٥٩
اكتشف هو أيضاً فوارق مفاجئة حينما حبـث يف نظـام العنايـة             

  .الصحية لديه، وهي فوارق يف معظمها ذات طبيعة عرقية
 طلبـــت توضـــيحاً ملـــسألة َمـــن يـــدفع  :الـــسيدة جـــرب - ٦٠

  .تكاليف العناية الصحية اليت يقدمها القطاع اخلاص
ــ(هــالريب  الــسيد - ٦١  يف املائــة مــن ٩٠قــال إن ): سويدال

  . يف املائة١٠التكاليف يدفعها القطاع العام، ويدفع الفرد 
قالـت إهنـا تأمـل أن ُتـَوزََّع التعليقـات           : رئيسة اللجنة  - ٦٢

ــدرج يف     ــة علــى نطــاق واســع يف الــسويد وأن ُت ــة للجن اخلتامي
 .القانون اجلديد ملكافحة التمييز

  .٠٥/١٧رفعت اجللسة يف الساعة  
 

 
 


