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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط١٣

  ية بالنظر يف التقارير الدوراملتعلقةقائمة القضايا واألسئلة     

  النرويج    
  ).CEDAW/C/NOR/8( الثامن للنرويج  الدورينظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير

  عام    
هل يوجد لدى الدولة الطرف تقييم شامل لسياستها يف جمال تعميم مراعاة املنظور               -١

النساء من التمييـز    اجلنساين وبيان ملدى فعاليته، قياساً إىل التدابري احملددة اليت اختذهتا حلماية            
اجلنساين يف مجيع اجملاالت؟ يرجى تقدمي بيانات إحصائية ومعلومات أخرى عـن النتـائج              

ها الدولة الطرف يف جمال القضاء على التمييز ضد املرأة يف مجيع جمـاالت        تامللموسة اليت حقق  
  .املنظور اجلنسايناالتفاقية عن طريق تنفيذ سياسة تعميم مراعاة 

   واملؤسسيتوري والتشريعياإلطار الدس    
ن احلماية من التمييـز اجلنـساين يف         املعلومات املعروضة على اللجنة فإ     جاء يف حسبما    -٢

ان، لكن  إدراج االتفاقية يف قانون حقوق اإلنس     بقانون املساواة اجلنسانية و   مكفولة ب الدولة الطرف   
. لحماية من التمييز اجلنساين    األساس القانوين ل   ورمبا يضعف هذا الوضع   . الدستور ال ينص عليها   

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة إلدراج احلماية من التمييز اجلنساين يف دستور الدولـة               
التشريعات الوطنية النروجيية، يرجى اإلفادة مبا إذا كان قد احُتج بأحكـام            من منظور   و. الطرف

  .ادات القضائية املتصلة باملوضوعاالتفاقية يف احملاكم الوطنية، وضرب أمثلة على االجته
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 ٢٠٠٧ إىل أن احلكومة عينت يف عام     ) ٤٢، الفقرة   CEDAW/C/NOR/8(يشري التقرير     -٣
شـؤون  وزارة  أن  جلنة قانونية وكلفتها بدراسة كيفية تعزيز اإلطار القانوين املتصل بالتمييز، و          

 ٢٠٠٩  جملس الوزراء يف عام     يف املقترح املقدم إىل     تنظر دماج االجتماعي الطفل واملساواة واإل  
يرجى تقدمي آخر ما استجد من معلومات عن        ). احلماية القانونية الشاملة من التمييز    (املعنون  

  .وضع هذه الوثيقة
 استراتيجية تكفل لـسكان الدولـة       عن وجود أو عدم وجود    يرجى إبالغ اللجنة      -٤

ت عن حقوقهم وواجباهتم    الطرف، مبن فيهم املهاجرون وغريهم من األقليات، تلقي معلوما        
ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لضمان حق األشخاص الذين          . بطريقة يفهموهنا 

، انونية املعلومات الق   احلصول على  يفمثل املهاجرات وذوات اإلعاقة     يعانون صعوبات لغوية    
  .االستراتيجيات احملددة املتبعة يف هذا الصددبيان و

  وض باملرأة الوطنية للنهاآللية    
عن تطور خطة العمل من أجل املساواة اجلنـسانية         مستجدة   معلومات   مييرجى تقد   -٥

  .٢٠١٠اليت ُشرع فيها يف ربيع عام 
إىل أن حتليل نتائج العمل امليـزين       ) ٤٦، الفقرة   CEDAW/C/NOR/8(يشري التقرير     -٦

على طريق املنظور   "أدرج يف التقرير املعنون      قد أجري و   ٢٠٠٩-٢٠٠٦للوزارات يف الفترة    
يف بـشكل أوضـح     ملنظور اجلنساين    ا وخلص التقرير إىل وجود اجتاه حنو جتسيد      ". اجلنساين

لكن التقرير يعترف   . نسانيةاجلتوثيقية و الحصاءات  اإل معظم الوزارات ويف     مقترحات ميزانية 
جى تقدمي  ير. للمساواة اجلنسانية حمددة   وتدابري   بوضع أهدافه بعد  يقم  بأن بعض الوزارات مل     

 اة اجلنسانية يف مقترحات ميزانية    معلومات عن التدابري املتخذة إلدراج أهداف حمددة للمساو       
  .مجيع الوزارات

شـؤون الطفـل    إىل أن وزارة    ) ٤٨، الفقـرة    CEDAW/C/NOR/8(يشري التقرير     -٧
 التمويل األساسي للمراكز اإلقليميـة      ٢٠٠٧واملساواة واإلدماج االجتماعي تولت يف عام       

يرجـى  . الوزارةلنظر   ٢٠١٠رض تقييم املشروع النموذجي يف عام       أنه قد مت ع   للمساواة، و 
  . النموذجيتقدمي آخر ما استجد من معلومات عما خلص إليه هذا املشروع

   املرأةالعنف ضد    
إىل أن احلكومـة قـدمت يف كـانون         ) ٩، الفقرة   CEDAW/C/NOR/8(يشري التقرير     -٨

، ٢٠١١-٢٠٠٨لفترة   واليت تغطي ا   لعمل الثالثة بشأن العنف املرتيل     خطة ا  ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
يرجى . العنف املرتيل جمال  يف تقييم عمل الشرطة يف       ٢٠١٠يف عام    من املتوقع الشروع     هوأن

 تقدمي معلومات عن    ويرجى أيضاً . تقدمي آخر ما استجد من معلومات عن نتائج هذا التقييم         
 ضـد  تفاقية جملس أوروبا بشأن منع العنف والعنف املرتيل       اإلجراءات املتخذة للتصديق على ا    

  .املرأة ومكافحتهما اليت وقعتها الدولة الطرف
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مـستويات العقوبـة يف     إىل أن   ) ١٠، الفقرة   CEDAW/C/NOR/8(ويشري التقرير     -٩
كحد ست سنوات   القانون اجلنائي اجلديد، الذي مل يدخل حيز النفاذ بعُد، سوف ُترفع حىت             

يرجى تقدمي معلومـات    . اإلساءة املرتلية اجلسيمة   سنة على    ١٥، و اإلساءة املرتلية على   أقصى
 تقدمي  ويرجى أيضاً . عن التقدم احملرز يف القانون اجلنائي اجلديد وعن موعد دخوله حيز النفاذ           

  .يف هذا اجملال معلومات عن التدابري املتخذة لتوفري تدريب حمدد لسلك القضاء
وقـت  كانـت  إىل أن احلكومة،    ) ٧٢، الفقرة   CEDAW/C/NOR/8(ويشري التقرير     -١٠

على مستوى البلد لعالج مقتريف أعمـال   يف طريقها إىل إنشاء مرافق )٢٠١٠(إعداد التقرير   
البديل "كانت ختطط لفتح أربعة مرافق جديدة بالتعاون مع مؤسسة          أهنا  ، و النساءالعنف ضد   
 امليزانيـة   بيـان و تلك املراكز قد أنشئت      يرجى تقدمي معلومات عما إذا كانت     ". عن العنف 

  . ملالجئ ضحايا العنف من النساءمبا يرصد مقارنة هلاواملبالغ املخصصة 
لعـدد  اليت تكمن وراء ا   يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتحديد األسباب           -١١

  ة بالطريقـة    إبالغ اللجن  ويرجى أيضاً . األشخاص وثيقي العالقة  الكبري من أعمال القتل بني      
 سيما ، ال للتمييز املتعلق بالقوالب النمطية اجلنسانية      سلك القضاء  يفاليت تتصدى هبا احلكومة     

  .املرأةباالغتصاب وغريه من أشكال العنف ضد  فيما يتصل

  العمالة    
إىل أن احلكومة تعتـزم تقـدمي       ) ١٠٤، الفقرة   CEDAW/C/NOR/8(يشري التقرير     -١٢

ة يف األجر ووضع استراتيجية طويلة األجل لتحقيق هـذا اهلـدف            كتاب أبيض عن املساوا   
نـوع  "املعنون   ٦: ٢٠٠٨التقرير النروجيي الرمسي    (قرير جلنة املساواة يف األجر      منطلقةً من ت  

 يرجى تقـدمي    ،)"يف األجر بني اجلنسني   حقائق وحتليالت وتدابري للمساواة     : اجلنس واألجر 
  .األبيضالكتاب هذا إعداد تطور معلومات عن 

السلطات تربمها يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة للتأكد من أن العقود اليت     -١٣
يف  تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين    جرى إدماج   فهل  . العامة تشجع على املساواة اجلنسانية    
  جتنب التمييز على أساس نوع اجلنس؟ من أجل إجراءات عقود املشتريات احلكومية

  الصحة    
. اإليـدز / تقدمي معلومات عن وضع املصابات بفريوس نقص املناعة البشري         يرجى  -١٤

إن بيـان   وآثارمهـا، و  اإليدز  /الفريوسويرجى ذكر التدابري املتخذة لزيادة وعي الناس خبطر         
 تقدمي معلومـات عـن      ويرجى أيضاً . للنساء والفتيات بالذات  كانت هذه التدابري موجهة     

  .اإليدز من األم إىل الطفل/ الفريوسمن انتقالالتدابري املتخذة للوقاية 
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بأن احلالة الصحية للـصاميني     ) ١١٨، الفقرة   CEDAW/C/NOR/8(يعترف التقرير     -١٥
يرجى تقدمي معلومات عن التـدابري      . مقارنة باحلالة الصحية لألغلبية النروجيية    مستوى  أدىن  

  .الرعاية الصحيةاملتخذة لتيسري سبل تلقي الفتيات والنساء الصاميات خدمات 

   من النساءفئات احملرومةال    
ساواة امليرجى تقدمي معلومات عن التدابري احملددة اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحقيق              -١٦
لنساء الالئي يتعرضن للتمييز املتعدد اجلوانب على أساس عوامـل مثـل       بالنسبة ل الرجال  مع  

 أو امليل اجلنسي، يف مجيـع        االجتماعية  أو الطبقة  االنتماء اإلثين أو الديين أو العمر أو اإلعاقة       
  .اجملاالت اليت تشملها االتفاقية

 عرضة للعنـف مـن النـساء      أكثر  واملهاجرات  ذوات اإلعاقة   بأن  يف التقرير   أفيد    -١٧
الكيفية اليت يتالَزم هبا التمييز على أساس نوع اجلنس منهجية يف  فهل هناك حبوث    . األخريات

  مع احتمال التعرض للعنف، مبا فيه العنف اجلنسي؟وغريه من األسباب 
يرجى تقدمي  . األشخاص ذوي اإلعاقة  تدابري اختذت ملعاجلة قضية     عدة  يشري التقرير إىل      -١٨

   ويرجى إبالغ اللجنـة   . ذوات اإلعاقة املزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة لتحسني وضع         
  . على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةمبا إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف التصديق

بضرورة حتسني سبل دخول نساء     ) ٢٣، الفقرة   CEDAW/C/NOR/8(يعترف التقرير     -١٩
يرجى تقدمي آخر ما استجد من معلومات عن التدابري         . قليات سوق العمل واملشاركة فيه    األ

  .املتخذة لتحقيق هذا اهلدف

  الزواج والعالقات األسرية    
 عن التعديالت اليت أدخلت على قـانون امللكيـة           مستجدة دمي معلومات يرجى تق   -٢٠

التـشارك يف حمـل اإلقامـة       املتصلني حبق    ،٤٥ رقم   ١٩٩١يوليه  / متوز ٤املشتركة وقانون   
 تقريـر النـرويج     اقتراح وارد يف  (عالقة الشريكني املتعاشرين    نتهي  واألمتعة املرتلية عندما ت   

فما هو الوضع القانوين احلايل لتلك املسائل؟ . )) اجلديد التشريع احلسيب  (١٦: ٢٠٠٧الرمسي  
ممتلكـات  وهل تتلقى األطراف، يف تلك احلاالت، التوجيهات واملساعدة الكافية لتقـسيم            

  .املتعاشرين

        


