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 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
 الدورة التاسعة والثالثون

   ٢٠٠٧ أغسطس/آب ١٠ - يوليه/متوز ٢٣
 النرويج :املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية للجنة اخلتامية التعليقات  

 
يف ) CEDAW/C/NOR/7(نظـــــرت اللجنـــــة يف التقريـــــر الـــــدوري الـــــسابع للنـــــرويج   - ١

 CEDAW/C/SR.803 (B)انظر  (٢٠٠٧أغسطس / آب١ودتني يف ــ املعق٨٠٤ و ٨٠٣ جلستيها
، CEDAW/C/NOR/Q/7وترد قائمة بالقضايا واألسئلة اليت أثارهتا اللجنـة يف الوثيقـة    .(B) 804 و

 .CEDAW/C/NOR/Q/7/Add.1يف حني ترد ردود حكومة النرويج يف الوثيقة 
 

 مقدمة  
الـذي   موعـده،  يف الـسابع  الـدوري  تقريرهـا  لتقـدميها  الطـرف  الدولـة  علـى  اللجنة ثينُت - ٢

ــع ا   ــادئجــاء متمــشيا م ــة ملب ــة التوجيهي ــة للجن ــداد املتعلق ــارير بإع ــة، التق ــه   الدوري وروعــي في
 خطيـة  ردود مـن  قدمتـه  ملـا  الطـرف  الدولة على اللجنة ثينوُت .للجنة السابقة اخلتامية التعليقات

 الـشفوي  العـرض  وعلى الدورة، قبل ملا العامل الفريق رحهاط اليت واألسئلة املسائل قائمة على
 .للجنة الشفوية األسئلة على ردا املقدَّمة اإلضافية واإليضاحات

 شــؤون لــوزارة العــام املــدير يرأســه وفــدا إلرســاهلا الطــرف الدولــة علــى اللجنــة وتــثين - ٣
 الوفـد  بـني  جـرى  الـذي  واملفتـوح  الصريح البناء للحوار تقديرها عن وتعرب .واملساواة الطفل

 .اللجنة وأعضاء
 اإلنـسان  حلقوق النروجيي املركز قدمه الذي اخلطي البالغ التقدير مع اللجنة وتالحظ - ٤
 .الطرف لدولةاملقدم من ا السابع الدوري التقرير بشأن )اإلنسان حلقوق الوطنية اهليئة(
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 احلكوميـة  غـري  للمنظمـات  اإلجيابيـة  باملـسامهة  الطرف الدولة باعتراف اللجنة وترحب - ٥
ــر إعــداد يفالنــسائية  ــة غــري املنظمــات غيــاب تالحــظ أهنــا غــري .التقري ــة احلكومي  عــن النروجيي
 .التمويل نقص إىل راجع أنه يبدو لسبب الدورة،

 
 اإلجيابية اجلوانب  

 تواجههـا  الـيت  العقبـات  إلزالـة اُتخـذ    املبادرات منأن عددا    التقدير عم اللجنة تالحظ - ٦
 قـانون  سـن  سـيما  وال اجلنـسني،  بـني  املـساواة  حتقيـق  سـبيل  يف والفتيـات  النساء من هاجراتامل

 .٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٣ املؤرخ التمييز مناهضة
 بالبـشر،  االجتـار  ملناهـضة  جديـدة  عمـل  خطـة  الطـرف  الدولـة  باعتماد اللجنة وترحب - ٧

 وقمـع  منـع  بروتوكـول  علـى  تـصديقها بو ،٢٠٠٦ ديـسمرب /األول كانون شهر بداية يف قُدمت
 املتحـدة  األمـم  التفاقيـة  املكمـل  عليـه،  واملعاقبـة  واألطفال، النساء وخباصة باألشخاص، االجتار
 .الوطنية للحدود العابرة املنظمة اجلرمية ملكافحة

 جملـس  قرار لتنفيذ عملها خبطة ٢٠٠٦ عام العمل الطرف الدولة ببدء اللجنة وترحب - ٨
 .واألمن والسالم املرأة بشأن )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمن
 املـرتيل،  بـالعنف  املعنـيني  املنـسقني  من نظاما إلنشائها الطرف الدولة على اللجنة وُتثين - ٩
 يف نظـر  وُبعـد  تفهمـا  الـشرطة  ُتبدي أن لكفالة دائرة، ٢٧ عددها البالغ الشرطة دوائر مجيع يف

ــها ــرهم؛ الـــضحايا مـــع تعاملـ ــا وأُسـ ــنقال ونظامـ ــذار متـ ــالعنف لإلنـ ــه؛ بأك البلـــد ليـــشم بـ ملـ
 ينتــهكون الـذين  العنـف  مبـرتكيب  يتعلـق  “عكـسي لنظـام إنـذار   ”إىل مـشروع جتـرييب    باإلضـافة 

 .الزيارة حظر
ــة وتالحــظ - ١٠ ــة أن التقــدير مــع اللجن  امليزنــة هنــج نطــاق توســيع واصــلت الطــرف الدول

إجـراء تقيـيم    يت ُيطلب من كل منـها       ال الوزارات، مجيع يشمل حبيث اجلنساين للمنظور املراعية
 يف ذلـك  عـن  تقريـر  وتقدمي فيه، تتخصص الذي امليزانية جمال يف اجلنساين املنظور مراعاة دىمل

 .ميزانيتها مقترحات
ــثين - ١١ ــة وُت ــى اللجن ــة عل ــادة الطــرف الدول ــساواة علــى تركيزهــا لزي  يف اجلنــسني بــني امل

مبثابـة إطـار     تكـون  أن ينبغـي  يـة االتفاق أن إىل الوقت نفس يف وتشري اإلمنائي، للتعاون سياساهتا
 .اجملال هذا يف الطرف الدولة جهود إليه تستند معياري
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 والتوصيات الرئيسية القلق جماالت  
 االتفاقيـة  أحكـام  مجيـع  تنفيـذ  الطـرف  الدولـة  واجـب  من أن إىل اللجنة تشري بينما - ١٢

 اخلتاميـة  التعليقـات  ذهه يف الواردة والتوصيات الشواغل أن تعترب فإهنا واستمرار، بانتظام
 وحـىت  اآلن مـن  وذلك األولوية، سبيل على اهتمامها توليها أن الطرف الدولة من تقتضي
 على التركيز الطرف بالدولة اللجنة هتيب عليه، وبناء .املقبل الدوري التقرير تقدمي موعد
 الـدوري  تقريرهـا  وتـضمني  االتفاقيـة  أحكـام  لتنفيـذ  أنـشطة  مـن  به تقوم فيما اجملاالت هذه
 هتيـب  كمـا  .اجملـال  هـذا  يفملموسـة    نتـائج  مـن  حققتـه  ومـا  إجـراءات  مـن  اختذتـه  ما املقبل

 اهليئــات وإىل املعنيــة الــوزارات مجيــع إىل اخلتاميــة التعليقــات هــذه إحالــة الطــرف بالدولــة
 .تاما تنفيذا تنفيذها لكفالة الربملان ىلإو املستويات مجيع على األخرى احلكومية

 تقـدر  وبينمـا  .الـوطين  القـانوين  النظـام  ضـمن  االتفاقيـة  حالة إزاء قلقة اللجنة التز الو - ١٣
 ،٢٠٠٥ لعـام  اجلنـسني  بـني  املـساواة  قانون يف أُدجما قد االختياري وبروتوكوهلا االتفاقية كون
 االتفاقيـة  الطـرف  الدولـة  ُتدرج بأن السابقة اخلتامية تعليقاهتا يف الواردة توصيتها إىل تشري فإهنا

 أيـة  علـى  االتفاقيـة  أحكـام  تغليـب  يكفل مبا اإلنسان، حقوق قانون يف االختياري وبروتوكوهلا
 غريهـا  بـه  يتمتـع  الـذي  القـانوين  املركـز  نفـس  لالتفاقيـة  يكـون  وأن معها، تتناقض أساسية نظم
 .القانون ذلك يف املدجمةو املتحدة ألمما الصادرة عن اإلنسان حقوق معاهدات من
 اتفاقيـة  إلدمـاج  الالزمـة  اخلطـوات  مجيـع  الطـرف  الدولة تتخذ بأن نةاللج وتوصي - ١٤

 معاجلـة  يكفـل  مبـا  اإلنـسان،  حقـوق  قـانون  يف املـرأة  ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء
 حقــوق التزامــات مــن أساســيا التزامــا باعتبارهــا املــرأة ضــد التمييــز علــى القــضاء مــسألة

ــسان ــضا وتوصــي .اإلن ــأن أي ــة تعــزز ب ــة جهودهــا رفالطــ الدول ــق إىل الرامي ــوعي تعمي  ال
 واملـدعني  القـضاة  أوسـاط  يف للجنـة  العامـة  وبالتوصـيات  االختياري وبروتوكوهلا باالتفاقية
 وأحكامها، وأهدافها االتفاقية روح علىاجلمهور  طالعإ كفالة من أجل واحملامني، العامني
 .القضائية العمليات يف بانتظام ُتستخدم وأن
 بتعمـيم  تتعلـق  راسـخة  سياسـات  مـن  الطـرف  الدولـة  لـدى  مـا  اللجنـة  درتقـ  حني ويف - ١٥

 شـيء  مـع  تالحـظ  فإهنـا  املركزيـة،  إدارهتـا  لـسيطرة  اخلاضـعة  اجملاالت مجيع يف اجلنساين املنظور
 إىل يـؤدي  قـد  واملـساواة  التمييـز  مبناهـضة  املعـين  املظـامل  أمني لعمل اجلديد النطاق أن القلق من
 آليـة  فعاليـة  تقيـيم  سـيتم  أنه اللجنة وتالحظ .املرأة ضد التمييز على ةكافي بصورة التركيز عدم

 وإذا كانت اللجنـة تنظـر بعـني التقـدير إىل خطـة العمـل                .٢٠٠٨ عام هناية يف اجلديدة املساواة
 .الوطنية للمرأة، فإهنا ال تزال قلقة ألن اخلطة ال تستند إىل اإلطار املعياري لالتفاقية
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أن تستند مجيع السياسات وخطة العمـل        الطرف الدولة تكفل نبأ اللجنة وتوصي - ١٦
املــسؤول عــن  وطينالــ يكــلالوطنيــة للمــرأة إىل أهــداف االتفاقيــة وأحكامهــا وأن يعــاجل اهل

 ضـد  التمييـز  خـصوصيات  ومبهـارة  تام بشكل باملرأة والنهوض اجلنسني بني املساواة زيزتع
 التقـدم  رصد له يسهل وضع يف  يكون وأن على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية،      املرأة،
 يف والرجـل  املـرأة  بـني  اجلوهريـة  املـساواة  ملبـدأ  الفعلـي  بالتنفيذ يتعلق فيما والعقبات احملرز
 . املكفولة هلمااإلنسان حبقوق التمتع
 مــسألة ملعاجلــة الطــرف الدولــة تنفــذها الــيت املبتكــرة باألنــشطة اللجنــة ترحــب وبينمــا - ١٧

 واسـتخدام  إعـداد  مثـل  منطيـة،  قوالـب  مـن  بـه  يتـصل  ومـا  والرجـل،  للمرأة ياالجتماع السلوك
 لتعميـق  األورويب الـشمال  بلـدان  بـني  مـشترك  حبثـي  مـشروع  وإنـشاء  ،واملناقـشة  للتعليم برامج
 الثقافيــة املواقـف  إزاء اسـتمرار وجـود   قلقــة فإهنـا  اجلنـسني،  بـني  املــساواة لقـضايا  الـشباب  فهـم 

 ،العمـل  سـوق  يف النـساء  وضـع  علـى  خاصـة  بـصفة  النمطيـة  الـب القو هـذه  وتـنعكس  .النمطية
 سـيما  ال التعليميـة،  خياراهتن ويف ،على أساس عدم التفرغ    العمل وظائف أغلبية يشغلن حيث
 .العايل التعليم يف
 املواقــف علــى للقــضاء إضــافية تــدابري الطــرف الدولــة تتخــذ بــأن اللجنــة وتوصــي -١٨

 املـدارس  يف واملرشـدين  بـالتعليم  القـائمني  توعيـة  خـالل  مـن  ذلـك  يف مبا التقليدية، النمطية
 .والـشبان  والرجـال  النـساء  مـن  كـال  تـستهدف  متواصـلة  توعيـة  محـالت  وشن وتدريبهم،
 بـأن  أخـرى  مـرة  اللجنـة  توصـي  الثقـايف،  الـتغري  يف اإلعـالم  وسـائط  دور أمهيـة إىل   وبالنظر
 األوضـاع  وعـن  ملرأةعن ا  إجيابية صورة عرض على اإلعالم وسائط الطرف الدولة تشجع

 .والعام اخلاص اجملالني يف والرجل للمرأة املتكافئة واملسؤوليات
 العنـف  ملكافحـة  املتخـذة  التـدابري  مـن  وغريهـا  القانونيـة  بالتـدابري  اللجنـة  ترحب وبينما - ١٩
 لعــام الــشرطة وقــانون ،٢٠٠٦ لعــام العقوبــات قــانون يف التعــديالت ذلــك يف مبــا املــرأة، ضــد

فإهنـا   ،)٢٠٠٧-٢٠٠٤( املـرتيل  العنـف  مبكافحة املتعلقة العمل خطة وتنفيذ اعتمادو ،٢٠٠٤
 الدولـة  علـى  ُتـثين  وبينما .املرتيل العنف ذلك يف مبا املرأة، ضد العنف تفشي إزاء قلقةما زالت   
 فإهنــا احلمـيمني،  شـركائهن  أيـدي  علـى  قُـتلن  الــاليت النـساء  عـدد  عـن  بيانـات  جلمعهـا  الطـرف 
 ولعـدم  العرقـي،  وانتمـائهن  الـضحايا  بعمـر  يتعلـق  فيمـا  املتاحة واملعلومات بياناتال لقلة تأسف
 .املذكورة القتل جرائم وقوع ملنع  اليت تدعو احلاجة إليهاضافيةللتدابري اإل تقييم أي إجراء
 تـدابري  اختـاذ  كفالـة  على ،١٩ العامة لتوصيتها وفقا الطرف، الدولة اللجنة وحتث - ٢٠

 بـأن  االعتـراف  مـع  املـرتيل،  العنف فيه مبا املرأة، ضد العنف أشكال افةلك للتصدي شاملة
 .االتفاقيــة مبوجــب للمــرأة اإلنــسان حلقــوق نتــهاكاو التمييــز أنــواع مــن نــوع العنــف هــذا
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 سـيما  وال املـرأة،  ضـد  العنـف  حـاالت  كافـة  وحتليـل  دراسة الطرف بالدولة اللجنة وهتيب
 ملنع فعالة تدابري اختاذ من أجل كفالة   النساء، دض قتل جرائم ارتكاب إىل تؤدي اليت تلك
 موقفهـا  يف النظـر  إعـادة  الطـرف  بالدولـة  هتيـب  كما .العنف من ومحايتها املرأة ضد العنف

 الطـرف  بالدولـة  كذلك اللجنة وهتيب .املرتيل العنف بشأن حمدد قانون سن بعدماملقصود  
 العرقـي،  واالنتمـاء  والعمـر  اجلـنس  نـوع  حـسب  مصنفة شاملة إحصائية بيانات مجع كفالة

 .والضحية املرتكب بني والعالقة العنف طبيعةو
 تـدابري  مـن  اختذتـه  ومـا  تـشريعات،  مـن  سنته ملا الطرف الدولة على اللجنة ُتثين وبينما - ٢١

ــسألة ملعاجلــة ــار، م ــا االجت ــة فإهن ــن قلق ــات اإلحــصاءات نقــص م ــن والبيان ــار ع ــساء االجت  بالن
 اختــذهتا الــيت التــدابري مــن الــرغم علــى االجتــار تفــشي إزاء القلــق يــساورها وكــذلك .والفتيــات
ــة ــادة أي كــون وإزاء الطــرف، الدول ــار يف زي ــساء االجت ــد بالن ــؤدي ق ــتغالهلن   إىل ت ــادة اس زي

 .ألغراض البغاء
 وبيانـات  معلومـات  املقبـل  تقريرهـا  يف تقـدم  أن الطـرف  الدولة إىل اللجنة تطلبو - ٢٢

 احلديثـة  بالبـشر  االجتـار  ضـحايا  ومحايـة  ملـساعدة  الوطنيـة  تنسيقال وحدة من مستقاة شاملة
 إطـار  يف احملققـة  والنتـائج  املتخـذة  التـدابري  أثر عن ومعلومات بالنساء، االجتار عن اإلنشاء
 الدولـة  تواصـل  بـأن  أيـضا  اللجنـة  وتوصـي  .بالبـشر  االجتـار  ملكافحـة  اجلديـدة  العمـل  خطة

احلـد  مواصـلة    سـبيل  يف والدويل واإلقليمي، نائي،كل من املستوى الث    على تعاوهنا الطرف
 قمـع  سـبيل  يف املالئمـة  التـدابري  اختـاذ  إىل الطـرف  الدولـة  اللجنة تدعوو .الظاهرة هذه من

 ممارسـة  عـن  التوقـف  يف الراغبـات  تأهيـل  أجـل  مـن  التدابري واختاذ  يف البغاء  املرأة استغالل
ــر ألمفــصلة دراســة وإجــراء هلــن، الــدعم وتقــدمي البغــاء  لتجــرمي هبــا تقــوم الــيت خلطــطا ث

 .اجلنس بتاعوني الذين األشخاص
 ؤلـف امل الـوزراء  جملـس  أعـضاء  بـني  حاليـا  نساء تسع وجود حقيقة اللجنة رتقّد وبينما - ٢٣
 والبلـديات،  املقاطعـات  جمـالس  ويف الربملـان  يف املـرأة  تمثيـل ل النـسيب  االرتفاعو وزيرا، ١٩ من
ــه ــساورها فإن ــق ي ــا إزاء القل ــداد ضاخنف ــساء أع ــاليت الن ــشغلن ال ــد، صــبامن ي ــاتذة الُعَم  وأس
 عـن  إحـصائيات  وجـود  عـدم  تالحـظ  هـي و .القضاء مستويات مجيع على والقضاة ،اتاجلامع

 .األكادميي والسلك والعامة السياسية احلياة يف األقليات ونساء املهاجرات مشاركة
 مبشاركة للتعجيل  الالزمة التدابري اختاذ مواصلة على الطرف الدولة اللجنة وحتث - ٢٤
 والعامـة  السياسية احلياة مناحي شىت يف الرجل مع املساواة قدم وعلى كاملةبصورة    املرأة
يــب هتو .األكــادميي الــسلك ويف والقــضاة الُعَمــد مناصــب يف ســيما ال القــرار، صــنع ويف
 مـن  ٤ املـادة  من ١ الفقرة مع يتماشى مبا املؤقتة اخلاصة التدابري استخدام الطرف الدولةب
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 وتوصــــيتها املؤقتــــة، اخلاصــــة التــــدابري بــــشأن ٢٥ العامــــة اللجنــــة وتوصــــية االتفاقيــــة
 ضـمان  علـى  الطـرف  الدولة وتشجع .والعامة السياسية احلياة يف النساء بشأن ٢٣ العامة
 يـشمل  وأن للـسكان  الكامـل  التنـوع  والعامـة  الـسياسية  اهليئـات  يف املـرأة  متثيل يعكس أن

 ومعلومات بيانات تقدم أن الطرف الدولة إىل اللجنة وتطلب .األقليات اءونس املهاجرات
 ويف والعامـة  الـسياسية  احليـاة  يف األقليـات،  ونـساء  املهاجرات ذلك يف مبا املرأة، متثيل عن

 .املقبل الدوري تقريرها يف األكادميي، السلك
علـى حنـو     العمـل،  سـوق  يف ةاملـرأ  تعيشها اليت احلرمان حالة إزاء قلقة اللجنة تزال وال - ٢٥

 يعملـن  الـاليت  النـساء  عـدد  كثرةو والرجل، املرأة بني األجور يف الفجوة استمرار يفما يتجلى   
 .الوظائف يف الواضح العزلو ،التفرغ عدمعلى أساس 

 يف واقعيـة  فرصـا  املـرأة  إلعطـاء  األولويـة  مـنح  علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنـة  وحتث - ٢٦
 الدولة وحتث .االتفاقية من ١١ للمادةامتثاال  الرجل، مع اواةاملس قدم على ،العمل سوق

ــدابري اختــاذ علــى الطــرف  األفقــي ســواء املهــين، العــزل علــى للقــضاء وحمــددة اســتباقية ت
 وهتيـب بالدولـة     .متامـا  وسـدها  والرجـل  املـرأة  بـني  األجور يف الفجوة وتضييق الرأسي، أو

 حـسب  املـصنفة  البيانـات  وحتليـل  مجـع ها  مجلة أمور من   طريق عن االجتاهات، رصد الطرف
 اليت باألعمال ومقارنتها تفرغ إىل حتتاج اليت األعمال يف والقطاعات، واملهارات، جلنس،ا
 اخلطـوات  واختـاذ  احملققـة،  والنتـائج  املتخـذة  التـدابري  أثـر  إىل باإلضـافة  ،تفـرغ  إىل حتتاج ال

 بني للتوفيق هاجهود بذل طرفال الدولة تواصل بأن اللجنة وتوصي . الالزمة  التصحيحية
 املـساواة  قـدم  علـى  واألسـرية  املرتليـة  األعبـاء  تقاسـم  وتعزيز واملهنية، األسرية املسؤوليات

 .والرجل املرأة بني
 جلــنس،ا حــسبمــصنفة  شــاملة وبيانــات معلومــات وجــود لعــدم اللجنــة وتأســف - ٢٧

 .اإليدز/البشرية ملناعةا نقص فريوس انتشار  مدىعن عمروال العرقي،االنتماء و والعرق،

ــدعو - ٢٨ ــة وت ــة اللجن ــدمي إىل الطــرف الدول ــات تق ــة إحــصائية معلوم ــصلة وحتليلي  مف
 .املقبل الدوري تقريرها يف اإليدز/البشرية املناعة نقص وفريوس املرأة عن ومصنفة

ــا - ٢٩ ــة تالحــظ وبينم ــة اســتمرار اللجن ــسألة وضــع يف الطــرف الدول ــز م ــاإلكراه جواال  ب
قيامهــا باعتمــاد وتنفيــذ  و الــسياسي، أعماهلــا جــدول علــى لألنثــى التناســلية عــضاءاأل وتــشويه
 .املمارسات هذه حيال قلقةما زالت  فإهنا متعاقبة، عمل خطط
ــة وتطلــب - ٣٠ ــة إىل اللجن  تلــك علــى للقــضاء هــاجهود بــذل مواصــلة الطــرف الدول

 هلـا  وما عملها وخطط نينهاقوا تنفيذ يف احملرز لتقدما وتقييم رصد يف االنتظامو املمارسات
 .أثر من
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 حبكــم القتــرانا عالقــات حيكــم قــانوين إطــار وجــود عــدم إزاء القلــق اللجنــة ويــساور - ٣١
 النـوع  ذاهبـ  املـشموالت  النـساء  بعـض  عاوضـ أ يف   اضـطراب  مـن  ذلك لىع يترتب وما ،الواقع
 يف واألصـول  املمتلكـات  تقـسيم إىل   حاجـة  هنـاك  وتكـون  عالقـاهتن  تنـهار  عنـدما  االقتـران  من

 يف اجلديــدة التعــديالت إزاء أيـضا  القلــق اللجنــة ويـساور  .مالئــم مــسبق تعاقـدي  اتفــاق غيـاب 
 املـشترك  الطفـل  أم مـع  املقـيم  األب يعـد  مل مبوجبـها  والـيت  بـاألبوة،  باالعتراف املتعلقة القواعد
 .هاطفل بأبوة لالعتراف األم موافقة إىل حباجة بينهما
 يف بالرجـل  املـرأة  حقـوق  تساوي الطرف الدولة تكفل أن بضمان اللجنة وتوصي - ٣٢

 تنــهار عنــدما الواقــع حبكــم قتــراناال عالقــات خــالل تتــراكم الــيت واألصــول املمتلكــات
املدخلـة   اجلديـدة  التعـديالت  أثر حبرص الطرف الدولة ترصد بأن أيضا توصيو .عالقاهتن

 بينـهما  املـشتركة  األطفـال  أمهات عم املقيمني اآلباء بأبوة باالعتراف املتعلقة لقواعدعلى ا 
 .املقبل الدوري تقريرها يف ذلك عن معلومات وتضمني

 الـزواج،  قـانون  مبوجـب  ،املقاطعـات  حكـام  ميـنح  أن زاجـو  القلـق  مع اللجنة وتالحظ - ٣٣
 حـىت  عامـا  ١٨ عـن  الـشخص  سـن  قـل ت أالب قضيي الذي بالسن اخلاص شرطال من استثناءات
 .استثنائية حاالت يف وذلك اج،زوبال باالرتباط له ُيسَمح
 عامـا،  ١٨ وهـو  الـزواج،  بـسن  الـصارم  التقيـد  على الطرف الدولة اللجنة وحتث - ٣٤

 صنفة وبيانـات إحـصائية مـ      معلومـات  علـى  املقبـل،  الـدوري  التقريـر  يف ،احلـصول  وتطلب
 معلومـات  إىل باإلضـافة  ،تحـ نُِم يتالـ  االسـتثناءات  بـشأن  العرقيالنتماء  وا جلنسا حسب
 .مبوجبها ُمنِحت اليت األسس عن
 املـصنفة  بيانـات ال مـن  يكفـي  مـا  علـى  التقريـر  احتـواء  عـدم  إزاء القلـق  اللجنـة  ويساور - ٣٥

 .االتفاقيـة  تغطيهـا  الـيت  اجملـاالت  مجيـع  يف ،عمـر وال العرقـي،  والنـشاط  والعرق، جلنس،ا حسب
 تعيــشه ذيالــ الوضــع توضــيحمــن شــأهنا زيــادة  كــان البيانــات تلــك مثــل أن اللجنــة وتالحــظ

 االتفاقيـــة، تغطيهـــا الـــيت اجملـــاالت مجيـــع يف الواقـــع أرض علـــى املختلفـــة النـــسائية جلماعـــاتا
 علـى  واالجتاهـات  ضـدهن،  التمييـز  علـى  القضاء إىل الرامية احلكومية والربامج السياسات وأثر
 .الزمن مر
 حتلــيالتو بيانــات املقبــل تقريرهــا نتــضمِّ أن الطــرف الدولــة إىل اللجنــة وتطلــب - ٣٦

 أيـضا  وتوصـي  .االتفاقية أحكام مجيع تنفيذ  عن كاملة صورة تقدم حبيث مصنفة، إحصائية
 وبراجمها، وخططها، وسياساهتا، تشريعاهتا، ثرأل تقييمات بانتظام الطرف الدولة جتري بأن

 الــيت بالنتـائج  علمـا  اللجنــة حتـيط  وأن املرجـوة،  النتـائج  ذةاملتَخــ التـدابري  حتقـق  أن لـضمان 
 .املقبل تقريرها يف االتفاقية تنفيذ يف قتحتق
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 مبوجـب  اللتزاماهتـا  تنفيذهاإطار   يف تواصل، أن على الطرف الدولة اللجنة وحتث - ٣٧
 وتطلـب  االتفاقية، أحكام يعزز الذي بيجني، عمل ومنهاج إعالن االستفادة من  االتفاقية،

 .نهع معلومات املقبل الدوري اتقريره تضمن أن الطرف الدولة إىل
 عنـه  غىن ال أمر هو لالتفاقية والفعال الكامل التنفيذ أن على أيضا اللجنة وتشدد - ٣٨

 تجلــىت أن وإىل ،اجلنــساين املنظــور إدمــاج إىل وتــدعو .لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف لتحقيــق
 إىل وتطلـب  األهـداف،  حتقيـق  إىل ةراميـ ال اجلهـود  مجيـع  يف صـريح  بشكل االتفاقية أحكام
 .ذلك عن معلومات املقبل املرحلي تقريرها تضّمن أن فالطر الدولة
 الـصلة  ذات الكـربى  الـسبعة  الدوليـة  بالـصكوك  الدول التزام أن اللجنة وتالحظ - ٣٩

 منـاحي  شىت يف األساسية اوحرياهت اإلنسانية احبقوقه رأةامل متتع من يعزز )١(اإلنسان حبقوق
 علـى  التـصديق  إمكانيـة  يف النظر على النرويج حكومة تشجع اللجنة فإن ولذلك، .احلياة

 العمـال  مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية وهي كطرف، بعد إليها تنضم مل اليت املعاهدة
 .أسرهم وأفراد املهاجرين

 بغيـة  النـرويج  يف واسـع  نطـاق  علـى  اخلتاميـة  التعليقـات  هـذه  نشر اللجنة وتطلب - ٤٠
 والربملــانيون، والــسياسيون، كوميــون،احل املــسؤولون فــيهم مبــن الــشعب، أفــراد توعيــة

 كفالـة  أجـل  مـن  اتُِّخـذت  اليت باخلطوات اإلنسان، حقوق ومنظمات النسائية، واملنظمات
 يــتعني زال مــا الــيت اإلضــافية اخلطــوات جانــب إىل بالرجــل، وفعليــا قانونيــا املــرأة مــساواة
 واسع، نطاق على تواصل، أن الطرف الدولة إىل اللجنة وتطلب .الصدد ذلك يف اختاذها
 وإعـالن  اللجنـة،  عـن  الـصادرة  العامـة  والتوصيات االختياري، وبروتوكوهلا االتفاقية نشر

 العامـــة للجمعيـــة والعـــشرين الثالثـــة االســـتثنائية الـــدورة ونتـــائج بـــيجني، عمـــل ومنـــهاج
ــة  القـــرن يف والـــسالم والتنميـــة اجلنـــسني، بـــني املـــساواة :٢٠٠٠ عـــام املـــرأة” املعنونـ
 .“عشرينوال احلادي

 هـذه  يف عنـها  املعـرب  للـشواغل  تـستجيب  أن الطـرف  الدولـة  إىل اللجنة وتطلب - ٤١
 االتفاقية من ١٨ املادة مبوجب املقدم املقبل الدوري تقريرها يف وذلك ،اخلتامية التعليقات
 .٢٠١٠ سبتمرب/أيلول يف صدوره واملقرر

__________ 

ة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــ )١( 
والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
ــية           ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل أشــكال التميي

ينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                    الالإنسانية أو امله   أو
 .وأفراد أسرهم


