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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط١٣

: ة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية      قائمة القضايا واألسئل      
  النرويج
  إضافة

الردود على قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بـالنظر يف التقريـر                 
  *الدوري الثامن

، عّينت احلكومة جلنة أسندت إليها مهمة تقدمي تقرير تقييمي    ٢٠١١فرباير  /يف شباط   -١
ا يف جمال املساواة بني اجلنسني بشكل عام، والنظر يف سبل جعل            شامل للسياسات املعمول هب   

دورة حياة الناس وانتمائهم العرقي وانتمائهم الطبقي جزءاً من السياسات املعنية باملساواة بني             
مناقشة املبـدأ األساسـي     ) أ: (واشتملت والية اللجنة املذكورة على املهام التالية      . اجلنسني

ال املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك أسئلة عن سبب وجود سياسـة             للسياسة النروجيية يف جم   
دراسة املؤشـرات املناسـبة املتعلقـة       ) ب(لتكافؤ الفرص يف اجملتمع النروجيي والغاية منه؛        

حتديد تلك اجلوانب مـن اجملتمـع    ) ج(باملساواة بني اجلنسني وكيفية قياس التطور املنشود؛        
تقدمي توصيات بـشأن التـدابري      ) د(عد املساواة بني اجلنسني؛     النروجيي اليت مل تتحقق فيها ب     

تقييم مدى احلاجة إىل إجراء أحباث جديدة والبدء يف مجع معلومات           ) ه(والوسائل املناسبة؛   
دراسة الُسُبل اليت ينبغي هبا لسياسات املساواة بني اجلنسني أن تراعي           ) و(إضافية عن املسألة؛    

مل اهلجرة والدين والفئة العمرية وخمتلف الفئات االجتماعيـة يف       تنوع اجملتمع الناجم عن عوا    
__________ 

وفقاً للمعلومات اليت أرسلت إىل الدول األطراف فيما يتعلق بتجهيز هذه التقارير، هذه الوثيقـة مل تـنقح                    *  
  .رمسياً قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة يف األمم املتحدة
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والغاية من ذلك وضع األساس لبناء سياسة شاملة لتحقيق املساواة بـني اجلنـسني              . اجملتمع
وطُلب إىل اللجنة أن تقدم تقريرهـا حبلـول         . تستند إىل براهني، من أجل مستقبل النرويج      

تضمن التقرير النتائج اليت حتققت يف القـضاء علـى      ومن املتوقع أن ي   . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول
وأُسندت إىل اللجنة كذلك مهمة إضافية      . التمييز ضد املرأة يف اجملاالت اليت تتناوهلا االتفاقية       

تتمثل يف استعراض وتقييم اآللية النروجيية املعنية باملساواة ويف تقدمي استنتاجاهتا ضمن تقريـر    
وستقّدم احلكومة إىل   ). ٢٠١١(نوفمرب من هذه السنة     /اينمنفصل يف أواخر شهر تشرين الث     

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ملخَّصاً عن كل تقرير من تقريري اللجنة باللغة               
  . اإلنكليزية حال توفرمها

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
جلنة القتراح تنقيح ) ستورتينغ(، عني الربملان النروجيي ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨ويف   -٢

وتتألف جلنة حقوق اإلنسان من أعضاء      . حمدود للدستور هبدف تعزيز مكانة حقوق اإلنسان      
بارزين من مجوع الشعب، وسيكون عملها جزءاً من خطط الربملان لالحتفال بذكرى مرور             

نون  كـا  ١ومن املقرر أن تقدم اللجنـة تقريرهـا حبلـول           . مائيت سنة على وضع الدستور    
وفيما يتعلق بالسؤال عما إذا كان بإمكان احلكومة أن تقدم أمثلة علـى           . ٢٠١٢يناير  /الثاين

سوابق قضائية ذات صلة تبّين اعتداد احملاكم الوطنية بأحكام االتفاقية، يؤسفنا أن نبلغكم أننا              
حية أخـرى،   ومن نا . مل جند أمثلة من القضايا املعروضة على احملكمة العليا تشري إىل االتفاقية           

هناك عدد ال بأس به من اإلشارات إىل االتفاقية األوروبية حلقـوق اإلنـسان يف القـضايا                 
املعروضة على احملكمة العليا وعدد قليل من اإلشارات إىل اتفاقيات األمم املتحـدة املتعلقـة               

وفضالً عن ذلك، هناك ارتفاع واضح يف عدد اإلشـارات إىل االتفاقيـة             . حبقوق اإلنسان 
. ١٩٩٩وروبية حلقوق اإلنسان بعد أن دخل قانون حقوق اإلنسان حيز النفاذ يف عـام               األ

ولعل ذلك جيد تفسرياً له يف كَون عدد قليل جداً من القضايا املتعلقة مبكافحة التمييز جتـد                 
فمنذ إنشاء هيئة املظامل املعنية باملساواة ومكافحة التمييز، يعـاجل أمـني            . طريقها إىل احملاكم  

  . مل العديد من القضايا املتعلقة مبسائل مشمولة باالتفاقيةاملظا
 مقترحاً بشأن توفري محاية قانونيـة       ٢٠٠٩وقّدمت إحدى اللجان القانونية يف عام         -٣

وتنكّب الوزارة النروجيية املعنية بشؤون الطفـل واملـساواة واإلدمـاج           . شاملة من التمييز  
 وعوض التركيز على قانون واحـد شـامل،         .االجتماعي على متابعة مقترحات تلك اللجنة     

تعمل احلكومة حالياً على إخراج مقترح تشريعي ُيجري تعديالت على التشريعات القائمـة             
ويراعي هذا  . املعنية مبكافحة التمييز، وذلك هبدف حتقيق االنسجام بني مواد القوانني املختلفة          

ة بني اجلنسني يوفّر إطار العمـل       النهج الفكرة القائلة إن وجود قانون منفصل خاص باملساوا        
وفضالً عن ذلك، يراعي هذا النهج الفكرة       . األفضل لتعزيز حقوق املرأة ومكانتها يف اجملتمع      

اليت مفادها أن وجود قوانني منفصلة يوفر إطار العمل األفضل لتحقيق املساواة فيما يتعلـق               
صدد إعداد مشروع قانون مينـع      واحلكومة، باإلضافة إىل هذا، ب    . باالنتماء العرقي واإلعاقة  
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والغرض من هذا القانون توسيع نطاق . التمييز ألسباب تتعلق بامليل اجلنسي وباهلوية اجلنسانية
احلماية من التمييز على أساس امليل اجلنسي ليشمل مجيع قطاعات اجملتمع، عدا احلياة اخلاصة،           

وغريهم مـن مغـايري اهلويـة    إىل جانب منح محاية أقوى وأوضح ملغايري اهلوية اجلنسية،        
  .اجلنسانية كذلك

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
فما فتئـت   . وهتدف احلكومة إىل حتسني نوعية خدمة الترمجة الفورية يف القطاع العام            -٤

 حىت يتحقق التكيف مع تنوع السكان وتعزَّز مراعاة منظور          ٢٠٠٢جهود كبرية ُتبذل منذ عام      
وقد اتُّخـذت تـدابري خاصـة       . مجة الفورية ويف توفري اخلدمات العامة     األقلية يف خدمات التر   

لتحسني نوعية خدمات الترمجة الفورية يف دوائـر الـشرطة، ولـدى سـلطات املالحقـة                
وكجزء من خطة   . النظام القضائي، ويف مؤسسات خدمات اإليواء ويف إدارة اهلجرة        /القضائية

العرقي، سُيوىل االهتمام يف الفتـرة بـني عـامي        عمل احلكومة لتحسني املساواة ومنع التمييز       
 الستحداث مبادئ توجيهية مشتركة تتعلق باستخدام املترمجني الفـوريني يف           ٢٠١٢ و ٢٠٠٩

وسُيعطى االهتمام كذلك الستحداث مبادئ توجيهية خاصة بكل قطاع لتلـك           . القطاع العام 
وبتفـويض مـن    . اه املستخِدمني األجزاء من القطاع العام اليت تكتسي أمهية كربى بالنسبة لرف         

وزارة شؤون الطفل واملساواة واإلدماج االجتماعي، قام فريق عامل برئاسة مديرية اإلدمـاج             
. والتنوع بدراسة واقتراح تدابري ترمي إىل حتسني نوعية خدمات الترمجة الفورية يف القطاع العام             

ا حصول مستخدمي خـدمات     ونظر الفريق العامل يف السبل اليت ميكن للحكومة أن تكفل هب          
. الترمجة الفورية على املعارف واملهارات املتعلقة بالتواصل َعرب اسـتخدام متـرمجني فـوريني             

  .وتشكل هذه املبادرة جزءاً من خطة عمل احلكومة لتعزيز املساواة ومنع التمييز العرقي
 ، قررت احلكومة تطوير خطة عمل وطنية جديدة خاصة        ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران   -٥

وسيتم إطالق خطة العمل اجلديدة لتحقيق املساواة بني اجلنـسني يف           . باملساواة بني اجلنسني  
وسـيكون  . ٢٠١٤ و ٢٠١١تشمل الفترة املمتدة ما بني عامي       ) ٢٠١١(أواخر هذه السنة    

اهلدف من خطة العمل توفري نربة عامة عن السياسات النروجيية الرامية إىل حتقيق املساواة بني               
وستكون خطة العمل كذلك مبثابة خطة استراتيجية لزيادة .  خمتلف جماالت اجملتمعاجلنسني يف

الفـصل يف  ) أ: (أما اجملاالت اليت ستتناوهلا اخلطة فهي . تطوير سياسات املساواة بني اجلنسني    
تربيـة  ) د(توزيع السلطة االقتصادية؛    ) ج(االعتبار اجلنساين والتعليم؛    ) ب(احلياة العملية؛   

نـوع  ) ز(األفكار النمطية املتعلقة بنوع اجلـنس؛     ) و(العنف املرتيل؛   ) ه( بالتساوي؛   األبناء
وستتضمن خطة العمل األهـداف الـسياسية       . نوع اجلنس والصحة  ) ح( اجلنس والسلطة؛ 

واملبادرات اجلديدة يف جماالت معينة ذُكرت أعاله، إىل جانب جمموعـة مـن املؤشـرات               
وقـد  . ؤشرات رصد نتيجة خطة العمل على املدى الطويـل        والغاية من هذه امل   . اإلحصائية

تشاورت وزارة شؤون الطفل واملساواة واإلدماج االجتماعي مع أهم املنظمات املـستخِدمة            
واملستخَدمة ومع منظمات اجملتمع املدين الناشطة يف جمال املساواة بني اجلنسني ويف جمـاالت              
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ب النظر إىل خطة العمل من منظـور        لذلك، جي . ذات صلة من أجل وضع خطة العمل تلك       
وترى احلكومة أن االنتمـاء العرقـي       . عالقتها بسياسات املساواة ومكافحة التمييز عموماً     

وستقدم احلكومة  . وقضايا اإلعاقات وامليول اجلنسية أوُجٌه خمتلفة ملسألة املساواة بني اجلنسني         
نية باملساواة بني اجلنـسني حـال       إىل اللجنة النسخة اإلنكليزية من خطة العمل اجلديدة املع        

  .الشروع يف تنفيذها
وتتمثل األداة الرئيسية إلدراج املساواة بني اجلنسني يف مقترحات ميزانيـة مجيـع               -٦

الوزارات يف وثيقة امليزانية الرئيسية اليت تقتضي من مجيع الوزارات مراعـاة نـوع اجلـنس                
وتتحمل الوزارة النروجيية لشؤون الطفل     . واملنظور اجلنساين، كلما كان ذلك مفيداً ومناسباً      

واملساواة واإلدماج االجتماعي مسؤولية خاصة عن التنسيق وعن املبادرات املتعلقة باملساواة           
بني اجلنسني يف القطاع العام، وعن منع التمييز بسبب نوع اجلـنس، والـدين، والعـرق،                

.  حد سواء، على املستوى الوزاريواإلعاقة، وامليل اجلنسي، بالنسبة لألطفال والراشدين على
وتنّسق الوزارة كذلك عمل الفريق الرفيع املستوى املؤلف من كبار املوظفني وهـي تغتـنم               
اجتماعات هذا الفريق الرفيع املستوى ملناقشة قضايا املساواة بني اجلنسني من قبيـل كيـف               

جلنسني يف اقتراحاهتـا   تستطيع الوزارات إدراج أهداف ومؤشرات معينة تتعلق باملساواة بني ا         
وإعداُد ميزانيات تراعي املنظور اجلنساين عمليةٌ مستمرة ومتواصلة تتعـّين          . املتعلقة بامليزانية 
ويف كل سنة، وبعد أن تقدَّم امليزانية إىل الربملان، ُتدقق هيئة املظـامل املعنيـة             . متابعتها سنوياً 

وتتنـاول  . ت املتعلقة باملسائل اجلنسانية   باملساواة ومكافحة التمييز يف بعض ميزانيات الوزارا      
  .هيئة املظامل تلك احلاالت اليت ال تنفذ فيها الوزارات التزاماهتا

، قّدمت وزارة شؤون الطفل واملساواة واإلدماج االجتماعي دعماً         ٢٠٠٧ومنذ عام     -٧
ـ     . مالياً لثالثة مراكز إقليمية للمساواة والتنوع      ة البلـديات   وأُسندت إىل املراكز والية متابع

ويظهـر تقيـيم    . واملؤسسات احمللية واإلقليمية اليت توفر اإلرشاد والتدريب وتبادل اخلربات        
، حاجةً إىل اإلعالم واإلرشاد     ٢٠١٠املراكز اإلقليمية للمساواة والتنوع، الذي أُجري يف عام         

: ، املنـشور املـصدر (على الصعيدين احمللي واإلقليمي يف كيفية تعميم مراعاة قضايا املساواة     
"Evalueringsrapport Regionale sentre for likestilling og mangfold" ،معهد أحباث العمل ،

 مهمة استعراض وتقييم    ١وأُسندت كذلك إىل اللجنة املعّينة املشار إليها يف الفقرة          ). ٢٠١٠
نـوفمرب  /ن الثاين وستقّدم اللجنة استنتاجاهتا يف تقرير منفصل يف تشري       . آلية املساواة النروجيية  

  .وستشارك املراكز اإلقليمية يف هذا التقييم). ٢٠١١(من هذا العام 

  العنف ضد املرأة    
جيري حالياً تقييم عمل الشرطة يف جمال العنف املرتيل وسيقدَّم تقرير عن ذلـك يف                 -٨

 على اتفاقية جملس أوروبا     ٢٠١١يوليه  / متوز ١٧ووقعت النرويج يف    . ٢٠١٢يونيه  /حزيران
واعُتمدت االتفاقيـة   . جلديدة اليت هي أول صك ملزم قانوناً ملنع العنف ضد املرأة يف أوروبا            ا
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واحلكومة حالياً بصدد النظر يف التعـديالت الـضرورية         .  يف اسطنبول  ٢٠١١مايو  /يف أيار 
  .للقانون النروجيي حىت تضمن امتثاله ألحكام االتفاقية

يز النفاذ قانون عقـايب خـاص يتعلـق       ، دخل ح  ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١ويف    -٩
فُشددت العقوبة على االعتداء يف إطار العالقات احلميمة مـن         . بالعنف يف العالقات احلميمة   

. ثالث سنوات إىل أربع سنوات، وعلى االعتداء املقترن بظروف مشدِّدة إىل ست سـنوات             
جلميـع أشـكال    وتقرر كذلك تشديد العقوبات بشكل كبري ضمن األطر اجلزائية بالنسبة           

ويف قانون العقوبات اجلديد، الذي مل يدخل بعد حيز النفاذ، ُشددت العقوبة            . االعتداء املرتيل 
أكثر لتبلغ السجن ست سنوات كحد أقصى على االعتداء املرتيل، ومخس عشرة سنة كحد              

توفرة وال بد من جتديد وحتديث أجهزة معاجلة البيانات امل        . أقصى على االعتداء املرتيل اجلسيم    
أمـا بالنـسبة    . لدى الشرطة على نطاق واسع قبل أن يتسىن تنفيذ قانون العقوبات اجلديد           

لتاريخ دخول قانون العقوبات اجلديد حيز النفاذ، فلن يتسىن إعطاء جواب على أي درجـة               
  .من اليقني ما مل يتم الفراغ من مشروع التخطيط هلذه العملية الذي ال يزال جارياً

فاحلكومة تعتقد أن اجلهود    . ومة النرويج برامج عالج ملرتكيب العنف املرتيل      ومتّول حك   -١٠
. املبذولة ملكافحة العنف املرتيل جيب أن تركّز أيضاً على الشخص الذي يرتكب الفعل العنيف             

والغاية من ذلك جعل    . والنرويج يف طليعة البلدان اليت تطور برامج عالج ملرتكيب العنف املرتيل          
دوراً أساسياً يف هـذا     " بديلٌ للعنف "وتؤدي مؤسسة   .  متاحة على الصعيد الوطين    هذه الربامج 

أو البلـديات،   /، بتمويل من احلكومة و    ٢٠١١إذ تسّير يف عام     . العمل على الصعيد التنفيذي   
 ٨٥٠وعاجلت مؤسسة بديلٌ للعنـف حنـو        . برامج لعالج مرتكيب العنف املرتيل يف تسع مدن       

وتلك الربامج تطوعية وتشتمل علـى      . منهم من مرتكيب العنف    ٥٥٠،  ٢٠١٠شخصاً يف عام    
 مليون كرونة نروجيية هلذه الـربامج يف        ٢٢,٥وقد خصصت احلكومة    . عالج فردي ومجاعي  

) بروست(وباإلضافة إىل ذلك، طّور مركز الكفاءة التابع ملصلحة األمن اإلقليمي           . ٢٠١١عام  
        الفـاعلني ممـن هـم علـى     تلف املصاحل و وجيري نشره على خمبرناجماً للسيطرة على الغضب  

وتقدم مؤسـسة اإلصـالح     . اتصال مبرتكيب العنف، ومن مجلتهم مصاحل االستشارات العائلية       
  . برناجماً للسيطرة على الغضب- وهي مركز موارد خاص بالرجال - بدورها
تـل  وقد بدأت احلكومة يف إجراء استقصاء يتناول جمموعة منتقاة مـن قـضايا ق               -١١

والغرض من ذلك تقوية قاعدة املعارف املتعلقة بعوامل اخلطر وبعالمات اإلنـذار            . األزواج
املمكنة كما أن الغاية من هذا االستقصاء هي املساعدة يف وضع تدابري محاية أفضل وأكثـر                

            ومن املقرر الشروع يف إجـراء االستقـصاء يف ربيـع           . تركيزاً واستراتيجيات وقاية أفضل   
وكجزء من العمل الوقائي، ُوضع مشروعان جتريبيان لتجربة أداة تسجيل، وهي    . ٢٠١٢عام  
 -اإلرشاد إىل تقدير خماطر اعتداء زوج على اآلخر         ( (SARA-PV) بيفي   -تسمى سارا   أداة  

ميكن للشرطة استخدامها لتقدير عوامل اخلطر بالنسبة حلدوث عنف زوجـي  ، )نص الشرطة 
  .خطري يف املستقبل
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  العمالة    
اواة يف األجر الذي وضـعته احلكومـة        ـاب األبيض عن املس   ـر يف الكت  ـمت النظ   -١٢
")Meld. St. 6 Likestilling for likelønn ("ومن . ٢٠١١أبريل /ووافق عليه الربملان يف نيسان

القضايا اليت يتطرق إليها الكتاب األبيض الشفافية بشأن مستويات األجـور وإحـصائيات             
تاحة جلميع املستخدمني يف جمال العمل، وترسيخ حقوق املستخدمني الذين يتغيبون           األجور امل 

عن العمل بسبب إجازة األمومة أو األبوة بغرض جتنب التمييز املتعلـق باحلمـل ورعايـة                
األطفال، واملساواة يف أداء الواجبات األبوية، وحتقيق توازن أفضل بني احلياة األسرية وحياة             

وباإلضافة إىل ذلك، مت تقسيم فترة اإلجازة األبويـة املدفوعـة           . آلباء معاً العمل لألمهات وا  
 أسبوعاً خمصصاً لألب، وعشرون ١٢ أسبوعاً خمصصاً لألم، و ١٢: األجر إىل ثالثة أقسام هي    

وعالوةً ). ُتخصص األسابيع الثالثة األوىل قبل الوالدة لألم      ). (للمفاوضات األسرية (أسبوعاً  
. ة ساعة مدفوعة األجر يف كل يوم إىل أن يكمل الطفل عامـه األول             على ذلك، منح إجاز   

وتعمل وزارة شؤون الطفل واملساواة واإلدماج االجتماعي حالياً على متابعة املسائل املثـارة             
  .يف الكتاب األبيض

ويتمثل الغرض الرئيس من قانون إجراءات املشتريات احلكومية النروجيي يف ضمان             -١٣
ات احلكومية للموارد على أفضل حنو باالعتماد يف ذلك على معاملة املوردين         استخدام املشتري 

فال توجد حىت اليوم تدابري معينة يف جمال املشتريات العامـة تعـزز             . معاملة جدية ومتساوية  
  . املساواة بني اجلنسني

  الصحة    
     شخصاً بفريوس نقـص املناعـة البـشري املكتـسب يف            ٤ ٣٦٩تأكّدت إصابة     -١٤
وقد ارتفعت النسبة املئوية للمهاجرين     .  من النساء  ١ ٤٣٧ من الرجال، و   ٢ ٩٣١لنرويج،  ا

الذين أصيبوا بالفريوس أثناء إقامتهم يف النرويج يف السنوات األخرية، خاصة النساء منـهم،              
وخالل الـسنوات العـشر     . وهم يشكّلون حالياً ثلث حاالت اإلصابة من الغرييني جنسياً        

كيز احلكومة على النساء إذ إن املمارسة الغريية اجلنسية تتسبب حالياً يف عدد             املاضية، زاد تر  
 مما كان عليه األمر يف املراحل األوىل        صابة بفريوس نقص املناعة البشري    أكرب من حاالت اإل   

 اللوايت يعشن يف    صابات بفريوس نقص املناعة البشري    من انتشار الوباء، وزاد عدد النساء امل      
يسجل العديد منهم   إلضافة إىل ذلك، زاد عدد املهاجرين املقيمني يف النرويج، و         وبا. النرويج

عالمات متدنية بالنسبة لعدد من متغريات ظروف املعيشة ويواجهون عقبات أكرب يف احلصول 
املستوى (على خدمات الرعاية الصحية، األمر الذي يؤشر إىل احتمال سوء الصحة اجلنسية             

علـى  وينطبق هذا األمر باخلصوص     ). التعليمي، واملستوى االقتصادي، واالستقاللية اجلنسية    
انتشار فريوس نقـص املناعـة      العديد من النساء اآلتيات من مناطق تسجل نسبة عالية من           

  . املكتسبةالبشري
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وجيب أن يكون لالستراتيجيات الوقائية ولتدابري املتابعة منظور جنساين واضح يأخذ             -١٥
ـ بعني االعتبار خصوصاً عدد النساء املعرضات بشدة خلطر اإلصابة بفريوس نقـص املنا             ة ع

وقد ينطوي هذا على أمور منها انعدام االستقاللية اجلنسية وعدم امتالك القرار فيما             . البشري
يتعلق باستخدام موانع احلمل والعوامل البيولوجية واحلالة االقتصادية الشخـصية ألولئـك            

ساين لذلك يتعّين على املنظمات اليت تتلقى منحاً من املال العام أن تراعي املنظور اجلن             . النساء
تعلقة بفريوس نقص   وتتسم االستراتيجية الوطنية امل   . فيما تقدمه من طلبات وشروح ملشاريعها     

وختضع مجيع النـساء    . بتركيز واضح على البعد اجلنساين    ) ٢٠١٤-٢٠٠٩ (املناعة البشري 
). الفحص الطوعي  (ابتهن بفريوس نقص املناعة البشري    احلوامل للفحص للتأكد من عدم إص     

ـ        ويتم توفري ا   صابات بفـريوس  لعالج مبضادات الفريوسات الرجعية جلميع النساء احلوامل امل
ومل تسّجل يف النـرويج أي      .  للحد من خطر انتقاله من األم إىل الطفل        نقص املناعة البشري  

  .١٩٩٩حاالت انتقال للمرض من األم إىل الطفل منذ عام 
 الصحية بصرف النظر عن     ويستفيد مجيع السكان املقيمني يف النرويج من اخلدمات         -١٦

. ١٩٩٩وخيضع هذا األمر ألحكام قانون حقوق املرضى لعام         . نوع اجلنس أو اخللفية العرقية    
ولدينا بعض املعارف بشأن األمراض اليت تصيب بوجه خاص السكان من األقليات وبـشأن              

ع أنواع  وتقع مسؤولية ضمان تناسق اخلدمات املتوفرة م      . أنواع األمراض اليت قد يصابون هبا     
األمراض اليت تصيب السكان يف أي وقت والتمتع بالقدرات الكافية علـى عـاتق مـصاحل      

ومن زاوية صحة األقليات، يشكل كل من اجلانب اللغـوي والثقـايف            . اخلدمات الصحية 
فلدى املستشفيات اململوكـة  . للتواصل حتدِّيني يف طريق الوصول واقعاً إىل اخلدمات الصحية   

وأنتجـت  . باللجوء إىل خدمات الترمجة الفورية على يد مترمجني مـؤهلني         للدولة تعليمات   
سلطات الصحة كتيباً يتناول استخدام املترمجني الفوريني بشكل صحيح وجمموعة من املبادئ            

وتلقت املستشفيات كذلك تعليمـات بتنفيـذ       . التوجيهية موجهة ملستخدمي قطاع الصحة    
وية والثقافية دون حصول املرضـى علـى املـساعدة          تدابري لضمان عدم حيلولة اخللفية اللغ     

وستنفذ مديرية الصحة تدابري لتعزيز الكفاءة اللغوية والثقافيـة لـدى العـاملني يف              . الكافية
وقد شرعت عدة مستشفيات يف تنفيذ مشاريع تعاون مع البلديات ترمي           . مؤسسات الصحة 

على توفري نفس نوعية اخلدمات     إىل تعزيز قدرة كل من املستشفيات ومصاحل الصحة البلدية          
  .الصحية املتاحة لغالبية السكان للمرضى من األقليات العرقية

  الفئات احملرومة من النساء    
فـاملنظور  . تسلّم السلطات النروجيية بأمهية اعتماد منظور مكافحة التمييز املتعـدد           -١٧

. يف جمال املساواة والتمييزيشكل األساس الذي تقوم عليه مجيع التطورات السياسية والقانونية 
 أعاله، عّينت احلكومة جلنة أُسندت إليها والية تقيـيم الـسياسات          ١ومثلما جاء يف الفقرة     

وسـتنظر  . املعنية باملساواة بني اجلنسني استناداً إىل دورة احلياة واالنتماءين العرقي والطبقي          
نب يشمل أيضاً التمييز املتعدد     اللجنة كذلك يف املساواة بني اجلنسني من منظور متعدد اجلوا         
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والغرض من ذلك إرساء قاعدة الختاذ سياسات شاملة وإجيابية مبنية علـى املعرفـة              . اجلوانب
وملنظور التمييز املتعدد كذلك أمهية حيوية يف إنفاذ القـرارات املتعلقـة            . لتطبيقها يف املستقبل  

 - إىل جانب احملاكم     -ساواة هي املسؤولة    وهيئة املظامل املعنية بامل   . بقضايا التمييز واالنتهاكات  
فألمني املظامل سلطة النظـر يف      . عن إنفاذ قوانني مناهضة التمييز يف النرويج يف الوقت احلاضر         

وفضالً عن  . قضايا التمييز من منظور متعدد اجلوانب بل إنه ُيحث على تناوهلا من هذه الزاوية             
فإدماج املهـاجرين   . ييز وسياسات اإلدماج  ذلك، هناك صلة وثيقة بني سياسات مكافحة التم       

. واألشخاص املنحدرين من أصول مهاجرة يف مجيع شرائح اجملتمع من وسائل مكافحة التمييز            
مـساعدة  ) أ: (وتتمثل اجلوانب الرئيسية من سياسات اإلدماج والشمول النروجيية فيما يلـي          

ول على فرص متكافئة مع تلك      املهاجرين للوصول إىل وضع ميكّنهم من التمتع حبقوقهم واحلص        
إنشاء ومساعدة هياكـل    ) ج(تيسري ولوج املهاجرين إىل سوق العمل؛       ) ب(املتاحة لغريهم؛   

وتكّمل هذه التـدابري    . تضمن التحاور عن قرب مع األشخاص املعنيني واألشخاص املهاجرين        
  .إىل حد كبري سياسات مكافحة التمييز

ين بالعنف واإلجهاد الناجم عن الصدمات استقصاًء       وُيجري مركز املوارد الوطين املع      -١٨
  .٢٠١١ديسمرب /يتناول العنف ضد املرأة على الصعيد الوطين سيبدأ يف هناية كانون األول

استراتيجية إلدماج األشخاص   ) ٢٠١١عام  (وطرحت احلكومة خالل هذا اخلريف        -١٩
، كمرفق ٢٠١٢يزانية عام ذوي اإلعاقة يف سوق العمل جنباً إىل جانب مع مقترح احلكومة مل

وتتسم باحلياد اجلنساين كل من االسـتراتيجية والتـدابري األخـرى املوجهـة إىل            . منفصل
األشخاص ذوي اإلعاقة اليت ورد ذكرها يف تقرير النرويج الثامن إىل اللجنة املعنية بالقـضاء               

ب إدخـال تعـديالت   إالّ أن االستراتيجية تشدد على التدابري اليت جي. على التمييز ضد املرأة   
ومع ذلـك،   . عليها لتناسب كل حالة، مع مراعاة الشروط املسبقة وما يفضله كل شخص           

أي أنـه   . هناك مؤشرات جنسانية تتعلق مبعظم التدابري املوجهة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة          
ووقّعـت  . ميكن تقييم وضع كل من النساء والرجال، واختاذ تدابري خاصة، عند االقتـضاء            

وتنظـر احلكومـة يف     . ٢٠٠٧ج على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام          النروي
غري أن النرويج ترى أنه ال ميكن التصديق على االتفاقية قبـل أن تكـون               . مسألة التصديق 

وقد نظرت احلكومة النروجيية يف مدى التغيريات الـيت         . القوانني الوطنية متسقة مع أحكامها    
فالقانون النروجيي املتعلـق باألهليـة      . لقانون والسياسات النروجييني  ستقتضيها االتفاقية يف ا   

وقد مت اعتماد قانون جديـد بـشأن األهليـة    .  من االتفاقية١٢القانونية ُيعترب منافياً للمادة   
وفيما عدا القانون املتعلق باألهلية القانونية، تعتـرب  . القانونية غري أنه مل يدخل حيز النفاذ بعد  

  . لسياسات النروجيية متسقة مع أحكام االتفاقيةالقوانني وا
وهتدف سياسة سوق العمل إىل حتقيق أعلى نسبة مشاركة من القـوة العاملـة مـن                  -٢٠

فالنساء يف النرويج يشاركن يف سوق العمل بنفس القدر تقريباً          . الرجال والنساء على حد سواء    
 املائـة    يف ٧٠ركة النساء بنـسبة      تبّين مشا  ٢٠٠٩إذ إن أرقام عام     . الذي يشارك به الرجال   
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     . سـنة  ٧٤ و ١٥ يف املائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بـني            ٧٦والرجال بنسبة   
بيد أن اإلحصائيات تظهر أن نسبة البطالة بني املهاجرين أعلى بثالث مرات منها يف صفوف               

  .باقي السكان
اء من األقليـات يف سـوق       ومن الشواغل الرئيسية للحكومة حتسني مشاركة النس        -٢١

ومن األهداف اليت حتظى باألولوية لدى احلكومة حتسني املساواة االقتصادية للنـساء            . العمل
ومن التدابري اهلامة اليت تنحى هذا املنحى برنامج التعريف، وبرنامج التأهيـل            . من األقليات 

  .املوجه إىل الفئات الضعيفة وسياسات سوق العمل عموماً
 املهاجرين الواصلني حديثاً ومنهم الالجئون واألشـخاص        نامج التعريف برويشمل    -٢٢

الذين ُمنحوا مركزاً إنسانياً، واألشخاص الذين يتمتعون حبمايـة مجاعيـة، وأفـراد أُسـر               
األشخاص من تلك الفئات، وحتق هلم املشاركة يف برنامج التعريف وعليهم التـزام بـذلك               

والغرض من  . م كامل ملدة سنة   اعن خطة تدريب بدو   وذلك الربنامج عبارة    . مبوجب القانون 
الربنامج تعليم املهارات األولية يف اللغة النروجيية وتقدمي فكرة أساسية عن اجملتمع النروجيـي              

وحيصل من يشارك يف الربنامج على عالوة . أو التعليم/واإلعداد للمشاركة يف احلياة العملية و
ويتبّين من . غ األساسي الذي تدفعه خطة التأمني الوطين    التعريف اليت يعادل مبلغها ضعف املبل     

 ومت توظيفهن أو    ٢٠٠٨ يف املائة من النساء قد أمتمن الربنامج يف عام           ٤٨نتائج الربنامج أن    
  .٢٠٠٩نوفمرب /يتابعن دراستهن يف تشرين الثاين

عة كبرية من   وينظم القانون التعريفي احلق يف تعلم اللغة وااللتزام بذلك بالنسبة جملمو            -٢٣
إال أن اجملموعة اليت تتمتع باحلق يف احلصول على تعلـم اللغـة             . املهاجرين الواصلني حديثاً  

وتتجلى الغاية املنشودة   . النروجيية باجملان أكرب بكثري من اجملموعة اليت تتأهل لربنامج التعريف         
ية يف ضـمان   ساعة من تعلم اللغة والدراسات االجتماع٣٠٠من احلصول على املشاركة يف    

. اكتساب املهاجرين معارف أساسية يف اللغة النروجيية من أجل االخنراط يف اجملتمع النروجيي            
ومن واجب بعض املهاجرين بغرض العمل حضوُر دروس اللغة لكن ال حيـق هلـم الـتعلم                 

وليس من حق وال من واجب املهاجرين بغرض العمل املقيمني يف النـرويج وفقـاً               . باجملان
الرابطة األوروبية للتجارة احلرة حضوُر دورات تعلـيم        /املنطقة االقتصادية األوروبية  ألحكام  

  .اللغة النروجيية
. ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١ يف   العمل بربنامج تأهيل الفئات الضعيفة    وقد بدأ     -٢٤

وتتألف اجملموعة املستهدفة من أفراد لديهم قدرة حمدودة جـداً علـى العمـل والكـسب                
      وكـثرياً  . لون على مزايا الضمان االجتماعي أو حيصلون على مزايا حمدودة جـداً           حيص وال

ما تتوفر يف النساء من األقليات وذوات املستوى التعليمي املتدين والقليل من اخلربة املهنيـة               
والغرض من الربنامج متكني عدد أكرب من أفراد هذه اجملموعـة   . شروط املشاركة يف الربنامج   

وتتاح االستفادة من الربنامج ألولئك األفراد الذين ُيعتربون قـادرين  . ول على عمل من احلص 
على ولوج سوق العمل بعد متابعٍة أشد قرباً وأكثر إلزاماً، حىت وإن كان ما حيققونـه مـن              
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وهذا الربنامج من أهم التدابري اليت اختذهتا احلكومـة ملكافحـة   . تقدم بطيئاً وغري أكيد نسبياً   
  . تنفّذ البلدية برنامج التأهيل بإدارة مكتب العمل والرفاه احملليو. الفقر
فـاجلهود  .  إىل إدماج مزيد من املهاجرين يف سوق العمل        سياسة سوق العمل  وترمي    -٢٥

املبذولة من أجل تعبئة القوى العاملة من املهاجرين مهمة بالنسبة الستخدام املوارد اليت حيتاجها              
اجرون إىل جانب فئات ضعيفة أخرى، كالشباب بـدون مـؤهالت           فامله. االقتصاد النروجيي 

مهنية والعاطلني عن العمل لفترة طويلة، جمموعات تستهدفها سياسة اإلحلاق بـسوق العمـل              
، كان  ٢٠١١مايو  /ويف أيار . وتعطيها األولوية عندما يتعلق األمر باختاذ تدابري هتم سوق العمل         

برامج (ايت شاركن يف تدابري سوق العمل اخلاصة بالعاطلني    يف املائة من مجيع النساء اللو      ٥٠حنو  
 يف املائة من مجيع النـساء  ٣٦وباملقارنة مع ذلك، متثل املهاجرات حنو . من املهاجرين ) التشغيل

وباإلضافة إىل ذلك، هنـاك أيـضاً       . العاطالت عن العمل أو اللوايت شاركن يف برامج تشغيل        
وتتـيح  . البحث عن عمل معدة خصيصاً للمهاجرين     دروس خاصة هتم سوق العمل وتقنيات       

  .أو مبمارسة مهنية/هذه الربامج عادة تدريباً لتعلم اللغة مقروناً بتعليم نظري و
 وهو برنامج تأهيل جترييب     ٢٠٠٥ يف عام    برنامج الفرصة الثانية  وقد ُشرع يف تنفيذ       -٢٦

 يف النرويج فرص عمل ثابتـة،    لفائدة املهاجرين الذين ال تتوافر هلم بعد قضاء سنوات عديدة         
وبرنامج الفرصة الثانية، املعد    . وبالتايل يعتمدون على مزايا الضمان االجتماعي لفترات طويلة       

وفق منوذج برنامج التعريف نفسه، برنامج بدوام كامل ملدة سنة ُتمنح عنه عـالوة تأهيـل                
 إطار هذا الربنامج وتبّين     وحتظى النساء ذوات اخللفية املهاجرة باألولوية يف      . بشرط املشاركة 

ويف .  يف املائة من املشاركني يف الربنامج هم من النساء   ٧٧ أن   ٢٠١٠النتائج من برنامج عام     
، بلغ معدل املشاركني يف برنامج الفرصة الثانية الذين وجدوا عمالً أو التحقـوا              ٢٠١٠عام  

  . يف املائة من املشاركني٢٣بالتعليم 
 دعماً مالياً ملؤسسات األعمـال      ت األساسية يف احلياة العملية    برنامج الكفاءا ويقدم    -٢٧

وملقدِّمي احللقات الدراسية من أجل حتسني املهـارات األساسـية لـدى املـستخَدمني يف               
وتعرَّف اجملموعة املـستهدفة بأهنـا املـستخدمون ذوو         . مؤسسات القطاعني العام واخلاص   

الربنامج ككل هو حتسني إمكانيـة تـشغيل        املستوى التعليمي الرمسي احملدود، والغرض من       
وتشكّل النساء ذوات اخللفيـة     . املشاركني ملنع تقاعدهم املبكر أو إقصائهم من احلياة املهنية        

املهاجرة نسبة كبرية من أعداد املشاركني يف احللقات الدراسية يف قطـاعني علـى وجـه                
لى العموم، يشكل املهاجرون    وع. والتنظيف) دور العناية باملسنني  (اخلصوص، ومها التمريض    

  . يف املائة من جمموع املشاركني يف هذه الربامج٢٧حنو 
واختذت احلكومة كذلك تدابري حمددة لتحسني إحلاق األفراد ذوي اخللفية املهـاجرة              -٢٨

، ٢٠٠٥ومنذ عام   . بسوق العمل وبالقطاع احلكومي وتوظيفهم يف املؤسسات اململوكة للدولة        
 السكان من   ا أهدافاً تتعلق باإلدماج االجتماعي من أجل رصد إدماج        وضعت احلكومة لنفسه  

.  هدفاً لإلدماج االجتماعي تشمل جوانب اجملتمع املختلفة       ١٧وحددت احلكومة   . املهاجرين
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وتضع الوزارات املكلفة تقارير عن هـذه األهـداف يف          . وهذه مجيعها أهداف بعيدة املدى    
ألهداف احملددة زيادة عدد املـستخدمني ذوي اخللفيـة         ومن ا . اقتراحاهتا السنوية للميزانية  

 يف املائة من املستخدمني     ٣,٨، كانت نسبة    ٢٠١٠ويف عام   . املهاجرة يف القطاع احلكومي   
وباملقارنة مع ذلك، بلغت تلك     . يف الوظيفة العمومية من املهاجرين ذوي اخللفية غري الغربية        

ومن األهداف األخرى   . ٢٠٠٨ملائة يف عام     يف ا  ٣,٢ و ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٣,٦النسبة  
زيادة عدد املستخدمني ذوي اخللفية املهاجرة يف سلك الشرطة والقـضاء ويف املؤسـسات              

 يف املائة من املستخدمني يف قطاعي       ٣,٤، كانت نسبة    ٢٠١٠ويف عام   . اإلصالحية النروجيية 
مع ذلك، كانـت تبلـغ      وباملقارنة  . الشرطة والقضاء من األشخاص ذوي اخللفية املهاجرة      

وكال هذين اهلدفني من . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام    ٢,٨ و ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٣,٣نسبتهم  
 يف املائة   ٨,٩وبلغت احلصة اإلمجالية للمهاجرين من املناصب العامة        . األهداف الطويلة املدى  

 يف املائة على ٣,٥ وهذا يعادل زيادةً مبعدل.  يف املائة منها٥,٢وحتتل النساء . ٢٠١٠يف عام 
  .مدى السنوات اخلمس املاضية

ومن أجل حتسني فرص األمهات العازبات واآلباء العـازبني يف عـول أنفـسهم                -٢٩
، ٢٠١٢بأنفسهم، تقترح احلكومة أن تقوم األم العازبة أو األب العازب، ابتداًء مـن عـام                

من العمر لكي يـستأهل     بنشاط ذي صلة بالعمل ابتداًء من بلوغ أصغر األوالد سنة واحدة            
.  يف املائة من احلاصلني على تلك املزيـة        ٩٥وتبلغ نسبة النساء    . احلصول على مزية انتقالية   

وتشمل املزايا اليت ُتصرف لآلباء العازبني واألمهات العازبات املزية االنتقالية ومزية رعايـة             
. لضرورية للحصول على عمل   األوالد، ومزية التعليم، واملنح املقدمة لتغطية نفقات االنتقال ا        

      وكـان  .  يف املائة من متلقِّيي املزية االنتقالية من النساء        ٩٥، كان أكثر من     ٢٠٠٧ويف عام   
وعندما يبلغ الطفل األصغر سناً الثالثة من العمر، يتعني .  يف املائة منهن من املهاجرات   ١٥حنو  

 صلة بالعمل لكـي يتـسىن لـه    على األم العازبة أو األب العازب أن يشارك يف نشاط ذي         
  .االستمرار يف احلصول على املزية االنتقالية

 )٢٠١٢-٢٠٠٩(خطط العمل لتعزيز املساواة ومنع التمييز العرقـي         وتشتمل آخر     -٣٠
ومن تلك التدابري برنامج إرشادي موجه للنساء       . على تدابري إلدماج األقليات يف سوق العمل      

ك إىل حتديد التدابري لتمكني النساء من األقليات مـن          وبادرت احلكومة كذل  . من األقليات 
االستفادة من ترتيبات الرفاه وغريها من احلقوق املتاحة للجميع بنفس القدر الذي يتاح لباقي              

  . السكان
، أقرت احملكمة العليا بعض األحكام القضائية املتعلقـة بـالزواج           ٢٠١٠ويف عام     -٣١

يزال يف جـوهره     قانوين احلايل اخلاص بتلك القضايا ال     غري أن الوضع ال   . والعالقات األسرية 
  .مشاهباً ملا ورد يف تقارير سابقة

        


