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لطفولـة   حتيـل وزارة شـؤون ا      ،٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٥باإلشارة إىل رسالتكم املؤرخة      
قبـل    الردود على قائمة القضايا واألسئلة الواردة من الفريق العامل ملا          واملساواة يف النرويج طيه   

 .الدورة الذي يتوىل حبث تقرير النرويج الدوري السابع
ــود اإلشــادة بعمــل   ــه الواســعة      ون ــى درايت ــذي تتجل ــدورة ال ــل ال ــا قب ــق العامــل مل  الفري

ولقد حاولنـا قـدر     . بالسياسة النروجيية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف قائمة القضايا واألسئلة         
بيد أننـا نرجـو التكـرم بإتاحـة الفرصـة لنـا كـي        ، كما طلبتم، استطاعتنا الرد على مجيع األسئلة  

 .٢٦ و ٢٥اقا بالرد على السؤالني  ردودا مستفيضة إحل،لتقرير خالل النظر يف ا،نقدم
ــة وتتطلــع النــرويج إىل   ــة   ،النظــر يف تقريرهــا الــدوري الــسابع عملي وترجــو مــن اللجن

 . على حدةمادةالتكرم بتجميع األسئلة املتعلقة بكل 
 
إذا  ومـا    ،رجاء اإلفادة عما إذا كانت احلكومـة قـد اعتمـدت التقريـر الـدوري الـسابع                 - ١

 .دم إىل الربملان أم الكان قد قُ
.  واملــساواة يف النــرويج علــى التقريــر الــدوري الــسابع األطفــالوافقــت وزارة شــؤون  

ــك   ــضال عــن ذل ــام     أُ،وف ــرويج لع ــة للن ــة الوطني ــر يف امليزاني ــيت قُــ ٢٠٠٧درج التقري دمت يف  ال
ــوبر /تـــشرين األول ٦ ــان ٢٠٠٦أكتـ ــفها  إىل الربملـ ــر رقـــم بوصـ  .)٢٠٠٧-٢٠٠٦ (١التقريـ
تنفيــذ اخلـاص ب ربنـامج احلكومـة   تتــضمن عرضـا ل أن امليزانيـة الوطنيـة   يف هـذا الـصدد،    ،ذكرويُـ 

 . باالقتصاد النروجييصلةلتوقعات املتلالسياسات االقتصادية 
 كيفيـة جتـسيد االتفاقيـة يف قـانون املـساواة بـني              ))أ( ٢فيما يتعلق باملـادة      (يبني التقرير  - ٢

ويـشري أيـضا إىل أن اإلعـالن    . املناقشات اهلامة اليت أحاطت هبذا اإلجراء   اجلنسني، كما يتناول    
ــوق           ــانون حق ــة يف ق ــإدراج االتفاقي ــدا ب ــة مشــل تعه ــة احلالي ــذي أصــدرته احلكوم احلكــومي ال

ــة يف قــانون املــساواة بــني اجلنــسني وأي     . اإلنــسان ــان األثــر العملــي لتجــسيد االتفاقي رجــاء بي
ــسيد صــ     ــأثر جت ــة ب ــات مقارن ــانون حقــوق      اختالف ــسان يف ق ــوق اإلن ــة حبق كوك أخــرى متعلق

تطـورات أخـرى، ال سـيما فيمـا يتعلـق بتعهـد احلكومـة احلاليـة                 أي   بيـان أثـر      ءورجـا . اإلنسان
 .بتجسيد االتفاقية يف قانون حقوق اإلنسان

ومل تعـرض   . ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ١مت جتسيد االتفاقية يف القانون النروجيي اعتبـارا مـن            
إال أن أمني املظـامل     . اانتهاك هل أي  دعى فيها وقوع    النروجيية حىت اآلن أي قضايا يُ     على احملاكم   

ــة       ــسابق املعــين باملــساواة بــني اجلنــسني قــدم يف قــضايا عــدة أســانيد تأســست علــى االتفاقي . ال
 ومـن مث    ،تكون عملية جتسيد االتفاقية يف القوانني قد زادت الوعي واإلملام هبا بوجه عـام              ورمبا

 .ستند إليها بقدر أكرب يف احملاكم النروجيية مستقبالقع أن ُيميكن تو



CEDAW/C/NOR/Q/7/Add.1  
 

07-35192 3 
 

االتفاقيـة   بتجـسيد  ، يف إعالهنـا احلكـومي  ،وكما أفاد التقرير، تعهدت احلكومة احلاليـة   
 حيث أن قـانون حقـوق       ، األمر الذي سيمنح االتفاقية حجية خاصة      يف قانون حقوق اإلنسان،   

وما زالت احلكومة عاكفة علـى النظـر يف   .  النروجييةاإلنسان له األسبقية على سائر التشريعات   
 .املسألةهذه 
بح، صــ أن قــانون املــساواة بــني اجلنــسني أ ))ج (٢فيمــا يتعلــق باملــادة (يــذكر التقريــر  - ٣

، نافذا لدى أمني املظامل اجلديد املعين مبكافحـة التمييـز       ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١اعتبارا من   
ليـة اآلليـة اجلديـدة فيمـا     ايرجى تقدمي تقييم ملـدى فع . ناهضة التمييزوباملساواة، ولدى حمكمة م  

يتعلق بالتمييز القائم على أساس نوع اجلنس، مقارنـة بالترتيبـات الـسابقة الـيت اقتـصر تركيزهـا           
علـى املــساواة بــني اجلنــسني، علـى أن يــشمل التقيــيم حجــم القـضايا املعروضــة الــيت تــستند إىل    

فة، باإلضافة إىل أنشطة التوعية اليت ترمي إىل التـشجيع علـى تنفيـذ              وجود متييز على أسس خمتل    
 .االتفاقية ومتتع املرأة حبقوقها اإلنسانية يف مجيع امليادين

ســيجري تقيــيم آليــة مناهــضة التمييــز وحتقيــق املــساواة يف غــضون ثــالث ســنوات مــن  
ي األول املقدم مـن أمـني       واستنادا إىل التقرير السنو   . ٢٠٠٨ أي يف أواخر عام      ،تاريخ إنشائها 

 ميكـن أن خنلـص إىل أن عـدد التحريـات والـشكاوى املتعلقـة بـالتمييز                ،املظامل اجلديد واحملكمـة   
ورمبــا يكــون عــدد  . القــائم علــى نــوع اجلــنس مل يطــرأ عليــه تغــيري منــذ إنــشاء اآلليــة اجلديــدة   

 رقــي أو الــديننتمــاء العالألســباب تتعلــق بادمت الــيت قُــوالــشكاوى جريــت الــيت أُالتحريــات 
إجراءات مناهـضة   بـ اإلعاقة أو السن أو امليول اجلنسية يف ارتفاع نتيجة لتزايد املعرفة العامـة               أو

 شـكوى  ٢٦ وعـددها  ٢٠٠٦والواقع أن الشكاوى اليت نظـرت فيهـا احملكمـة يف عـام            . التمييز
 .ا متصلة بالتمييز اجلنساينهكانت مجيع

سائل اهلامة املتصلة باملـساواة بـني اجلنـسني، مثـل           ولقد ظل أمني املظامل اجلديد يتابع امل       
 ويــسعى أمــني املظــامل أيــضا إىل .مــسأليت العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس واملــساواة يف األجــر

 باملـشاكل الـيت متـس    ، بوجـه خـاص  ،استجالء أي مشاكل جديدة تلزم معاجلتها وهو على بينة      
 .الدين/املسائل اجلنسانيةاالنتماء العرقي و/التفاعل بني املسائل اجلنسانية

أن الــبعض فقــط مــن مكاتــب البلــديات هــو )  دال٢فيمــا يتعلــق باملــادة (يفيــد التقريــر  - ٤
الذي يقدم تقارير إىل وزارة اإلدارة واإلصالح احلكـوميني عـن عملـه يف جمـال حتقيـق املـساواة                    

. هــذا الــصددبــني اجلنــسني، مبــا يــشمل أولويــات تلــك املكاتــب والتحــديات الــيت تواجههــا يف 
، كالتـدريب، هبـدف حتـسني نـشاط مكاتـب حكـام             ٢٠٠٦هو أثر التدابري املتخـذة يف عـام          ما

 املقاطعات وحتسني أدائها يف جمال تقدمي التقارير؟
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عيــت مجيــع مكاتــب حكــام املقاطعــات إىل دورة تدريبيــة دعمتــها الــوزارة وأشــرفت ُد 
ــة نور   عل ــا منظمــة متخصــصة أســستها مقاطع ــد ديه ــد والبل ــسائية  الن ــة واملنظمــات الن يات احمللي

 .ب يف الدورة التدريبية املذكورة وشاركت تلك املكات،وأفراد
ــستويات ومــن كــل          ــسؤولني مــن خمتلــف امل ــع امل ــة مجي ــدورة يف البداي ــد ضــمت ال وق
 دورة يف كـــل مكتـــب مـــن أجـــل  ،٢٠٠٦ يف وقـــت الحـــق مـــن عـــام  ،ظمـــت مث ُن،مقاطعـــة

 .املسؤولني واملوظفني اآلخرين
أن عـدد البالغـات الرمسيـة املقدمـة بـشأن العنـف        ) ٦فيمـا يتعلـق باملـادة       (فيد التقريـر    ي - ٥

ويف الوقـت نفـسه،     . ٢٠٠٥ يف عـام     ٤ ٣٤٨ إىل   ٢٠٠٤ يف عـام     ٣ ٨٩٠العائلي قد زاد مـن      
 إىل  ، أيـضا  ،ويـشري التقريـر   . ظل عدد مراكز األزمات ثابتـا نـسبيا منـذ مثانينـات القـرن املاضـي               

رية النروجيية لشؤون األطفـال والـشباب والـشؤون العائليـة خبـصوص النـساء       دراسة أجرهتا املدي  
خـذت اسـتجابة للبالغـات املتزايـدة        ما هي اخلطوات الـيت اتُ     . رفن من مراكز األزمات   الاليت صُ 

ها ممـا يـشمل عـدد       نـ ولكفالة إتاحـة فـرص حـصول مجيـع النـساء علـى اخلـدمات الـيت قـد حيتج                   
 خرى ومواقعها؟مراكز األزمات وخدمات الدعم األ

ال يوجد ما يدعو إىل االعتقاد بأن ازدياد عدد البالغات الرمسية املقدمة بـشأن العنـف                 
 يرجـع إىل ازديـاد   ٢٠٠٥ بالغا يف عام ٤ ٣٤٨ إىل  ٢٠٠٣ بالغا يف عام     ٣ ٨٩٠العائلي من   

فازديـاد عـدد البالغـات رمبـا يكـون دلـيال علـى أن مزيـدا مـن الـضحايا بـاتوا يتـصلون                       . العنف
ومن بني التدابري اليت ُيعتقـد أهنـا عـززت الثقـة يف الـشرطة إنـشاء شـبكة مـن منـسقي               . الشرطةب

، واجلهود املبذولة لكفالة إبداء الـشرطة       ٢٠٠٤أعمال الشرطة املتصلة بالعنف العائلي، يف عام        
وباتــت أيــضا . تفهمـا للــضحايا وأقــرب أقربــائهم لــدى مقابلتــهم وحتلـي رجاهلــا بنفــاذ البــصرية  

فالوقوع ضحية هلذا العنـف مل يعـد        .  العنف العائلي ُتعاجل مبزيد من الصراحة بوجه عام        مشكلة
 .أمرا خيجل منه املرء

 مركزا يف النرويج ملعاجلة األزمات بواقـع مركـز إىل مثانيـة مراكـز يف كـل                  ٥٠ويوجد   
عـام  فقد ظل عدد النـساء الـاليت يلتمـسن الـدعم يف تلـك املراكـز مـستقرا نـسبيا منـذ                  . مقاطعة
 امـرأة وعـددا مـن       ٢ ٥٠٠، حيث تستقبل تلك املراكز سنويا عـددا مـن النـساء ينـاهز               ١٩٨٦

، بلغ عدد ما استقبلته تلـك املراكـز مـن النـساء             ٢٠٠٥ويف عام   .  طفل ١ ٨٠٠األطفال يناهز   
 . طفال١ ٧٥٣ امرأة ومن األطفال ٢ ٢٨٧

لنروجييـــة ملعاجلـــة وال توجـــد أي دالئـــل علـــى عـــدم تـــوافر احليـــز الـــالزم يف املراكـــز ا 
إال أنه، لكفالة إمكانية استقبال تلك املراكز لكل من ميكن أن ُيلجأ إليهـا، اسـتهلت    . األزمات
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احلكومــة عــدة دراســات استقــصائية وأعــدت تقــارير هبــدف وضــع تــدابري لتحــسني املــساعدة    
 .املقدمة للنساء الاليت يتعرضن للعنف العائلي

ألطفـال والـشباب واألسـرة علـى إعـداد حملـة عامـة              وتعكف املديرية النروجيية لشؤون ا     
عن مدى توافر خدمات تلك املراكز اهلدف منها التحقق ممـا إذا كـان بوسـع أي امـرأة يف أي                     

وتـشمل  . مكان من البلد اللجوء إىل مركز ملعاجلة األزمات يقع على مسافة معقولة مـن مرتهلـا              
ة والــزمن الــذي يــستغرقه الوصــول إىل الدراســة االستقــصائية البعــد اجلغــرايف مــن حيــث املــساف 

املركز، فضال عن الظـروف الـيت تـؤثر علـى إمكانيـة االلتحـاق بـه مـن قبيـل وقـت بـدء العمـل                           
 .ووسائل النقل وحجم املركز وما إىل ذلك

وفـضال عــن ذلـك، قامــت األمانــة العامـة للمراكــز النروجييــة ملعاجلـة األزمــات وشــبكة      
د تــدابري خطــة عمــل احلكومــة ملكافحــة العنــف العــائلي    النــساء ذوات اإلعاقــة، يف ســياق أحــ 

، بــإجراء دراســة استقــصائية تتعلــق باملــساعدة الــيت تقــدمها اجملــالس البلديــة   )٢٠٠٧-٢٠٠٤(
 .للنساء ذوات اإلعاقة اللوايت يتعرضن للضرب، مما يشمل إمكانية الوصول إىل تلك املراكز

األطفــال والــشباب واألســرة ، قــدمت املديريــة النروجييــة لــشؤون  ٢٠٠٦ويف خريــف  
ويف خريــف . تقريـرا يتـضمن دراسـة بـشأن النـساء الــاليت ُصـرفن مـن مراكـز معاجلـة األزمـات          

 أشـهر هدفـه   ٣، شاركت مجيع مراكز معاجلـة األزمـات يف النـرويج يف مـشروع مدتـه       ٢٠٠٥
اجلـة  تسجيل مجيع النساء الاليت مل ميكن ألسباب خمتلفة استقباهلن يف أي مركـز مـن مراكـز مع                 

ــدعم      ــدم خــدمات ال ــر أخــرى تق ــهن إىل دوائ ــات، ومتــت إحالت ــة إىل  . األزم وخلــصت املديري
استنتاج مؤداه أن نسبة النساء الـاليت يلتمـسن اللجـوء إىل مركـز مـن مراكـز معاجلـة األزمـات                      

والــسبب الرئيــسي يف ذلــك أن هــؤالء النــساء .  يف املائــة١٥وال ُيقــبلن فيــه ال تقــل ســنويا عــن 
اطي املخــدرات أو معــاقرة اخلمــر أو مــشاكل تتــصل بتعــ/شاكل نفــسية شــديدة ويعــانني مــن مــ

 يف  ٧١وقد مت تقدمي املشورة لنسبة من هؤالء النـساء قـدرها            . إهنن مل يتعرضن للعنف أصال     أو
 .املائة قبل صرفهن، ومتت إحالتهن إىل دوائر أخرى تقدم خدمات الدعم

املنبثقـــة مـــن مجيـــع الدراســـات وســـوف تؤخـــذ االســـتنتاجات والتوصـــيات املقترحـــة  
االستقــصائية والتقــارير باالعتبــار لــدى وضــع التــدابري يف ســياق خطــة عمــل احلكومــة اجلديــدة 

 .٢٠٠٧ملكافحة العنف العائلي املقرر أن ُتستهل يف عام 
ومت إنشاء مراكز إقليمية تضم أهـل اخلـربة يف ميـدان العنـف واإلجهـاد العـصيب النـاتج                     

وسـوف تقـوم تلـك    .  منـاطق مـن البلـد   ٨شاء مراكز من هـذا القبيـل يف   عن الصدمات أو مت إن   
املراكز مبد الدوائر اليت توفر خدمات الدعم باملعلومات واملشورة وبالربط بـني املتعـاونني معهـا         
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يف هــذا اجملــال يف املنــاطق املــذكورة، ومــن مث ســتؤدي دورا هامــا يف حتــسني املــساعدة املقدمــة   
 .ف العائليللنساء اليت يتعرضن للعن

اعتزامهـا تكثيـف    ) إعـالن سـورية موريـة     (وقد أعلنت احلكومـة يف برناجمهـا الـسياسي           
ني فريـق عامـل مـشترك    ويف سـياق ذلـك اجلهـد، عُـ        . اجلهود ملكافحة العنف ضد املرأة والطفل     

 .بني الوزارات للنظر يف تقنني اخلدمات اليت تقدمها مراكز معاجلة األزمات
تلن سـنويا علـى يـد الـشريك يف احليـاة      ت عن عدد النساء الاليت قُـ يرجى تقدمي معلوما   - ٦
 .خالل السنوات األربع املاضية) الزوج، أو الزوج السابق، أو العشري(

الــزوج  الــزوج، أو(تلن علــى يــد الــشريك يف احليــاة  فيمــا يلــي عــدد النــساء الــاليت قُــ   
 :ألربع املاضيةعلى امتداد السنوات ا)  السابق، أو العشريالسابق، أو العشري

تلــوا يف النــرويج يف  قُنيبلــغ جممــوع عــدد األشــخاص الــذي ( نــساء ٩  ٢٠٠٣ 
 ) شخصا٤٤ذلك العام 

تلــوا يف النــرويج يف يبلــغ جممــوع عــدد األشــخاص الــذين قُ ( نــساء ٥  ٢٠٠٤ 
 ) شخصا٣٢ذلك العام 

تلــوا يف النــرويج يف يبلــغ جممــوع عــدد األشــخاص الــذين قُ ( نــساء ٩  ٢٠٠٥ 
 ) شخصا٢٩م ذلك العا

تلــوا يف النــرويج يف يبلــغ جممــوع عــدد األشــخاص الــذين قُ (اء نــس ٧  ٢٠٠٦ 
 ) شخصا٣٣ذلك العام 

 
حثّــت اللجنــة، يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة، الدولــة الطــرف علــى الــشروع يف حبــث   - ٧

 .وحتليــل أســباب شــدة ضــآلة نــسبة احملاكمــات واإلدانــات يف حــاالت االغتــصاب املبلــغ عنــها 
املـدير  الـيت توالهـا     جى تقدمي معلومات عن دراسـة األحكـام الـصادرة يف قـضايا االغتـصاب                ُير

ما هي نتائج الدراسة اليت أجراها الفريق العامل بشأن نوعيـة التحقيقـات           . العام للنيابات العامة  
 ؟)٦املادة (واحملاكمة يف قضايا االغتصاب 

ــة دراســة عــن األ      ــات العام ــام للنياب ــدير الع ــاذ  حكــام أجــرى امل ــة النف ــا يف الواجب قانون
سـنتني  قـدرها   فتـرة   قـد مشلـت الدراسـة       ، و  املتـهمني  بتربئـة انتـهى النظـر فيهـا       حاالت اغتـصاب    

ــدأت يف  ونــصف  ــسنة ب ــق    . ٢٠٠٣أوائــل عــام  ال ــة أعمــال التحقي ونظــر فريــق عامــل يف نوعي
 .٢٠٠٧فرباير / التقرير النهائي يف شباطوصدر. احلاالت تلك يفواملقاضاة 
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 حالــة ٢ ٦٠٠ عــن جــرى اإلبــالغ ويبــّين أنــه للحالــةضمن التقريــر وصــفا جيــدا  يتــو 
  يف املائـة   ١٦أو    حالـة  ٤٢٨وقد أقيمت دعاوى جنائية يف      . املشار إليها اغتصاب خالل الفترة    

 يف املائـة مـن   ٨٤ويعين ذلك أنه يف .  منها أحكام باإلدانة ٣١٦من تلك احلاالت، صدرت يف      
 .رار بعدم املقاضاة املذكورة  اختذ قاحلاالت
واملقاضاة يف عمليـات االغتـصاب      التحقيق  أعمال  أنّ نوعية   إىل   الفريق العامل    وخيلص 

ــرويج  ــان  يف الن ــة اجلــودة يف أغلــب األحي ــائج يف بعــض  أن ولكــن مــن املمكــن  ، عالي ــأثر النت تت
أمثلـة  لـي  يف مـا ي و. االغتصاباألفكار املغلوطة عن املواقف السلبية أو غري السليمة و احلاالت ب 

 :على تلك األفكار املغلوطة
ــصاب ال يتعــرض ل •  ــساء  إال الغت ــّين مــن الن ــوع مع ــة   ن ــايري األخالقي ــساء ذوات املع فالن

 ال يتعرضن لالغتصابالرفيعة 

 عن حاالت اغتصاب مل تقعيبلغن كثري من النساء أن  • 

 الضحاياغرباء عن أشخاص أمر ال يقدم عليه سوى االغتصاَب أن  • 

 عنف شديد الغتصاب يكون مصحوبا بأن ا • 

 البغايا ضحايا لالغتصاباعتبار ال ميكن أنه  • 

 أن ما يقع بني األزواج ال يدخل يف دائرة االغتصاب  • 
ــشرطة أو املــدعني العــامني أو القــضاة ميكــن       ــراد ال ــر إىل أن بعــض أف أن  ويــشري التقري
تلــك املواقــف، وأن تلــك ويتبنــوا طــة هبــذه األفكــار املغلو، يف العقــل البــاطن، بــوعي أو يؤمنــوا

 . احلاالتمعاجلةاملواقف ميكن أن تؤثر على طريقة 
اقتـرح  و. قّدم الفريق العامل عددا مـن التوصـيات لتعزيـز موقـف ضـحايا االغتـصاب               و 

ــاذ  ــدابري اخت ــات     شــىت لت ــني جمموع ــاءة ب ــستوى الكف ــع م ــينيرف ــيني املهن   حــاالتمبعاجلــة املعن
 حــاالت ســبل معاجلــةولتحــسني . طة واملــدعني العــامني والقــضاة الــشرأفــراد، مثــل االغتــصاب

يف كل مركـز شـرطة      أن ُيعين   ، يقترح التقرير     وتوحيدها راءاتإلجاالغتصاب وكفالة اتساق ا   
 إعـداد دليـل   اقتـرح الفريـق العامـل   إىل ذلـك،  إضـافة  . نـسية اجلرائم أو فريق ملتابعة اجلـ     ونمنسق

 . طريقة معاجلة حاالت االغتصابإلكتروين ملساعدة الشرطة على حتسني
وبالتعاون مع املديرية الوطنيـة للـشرطة، تنظـر وزارة العـدل والـشرطة يف كيفيـة تنفيـذ                    

 .هذه التوصيات
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، يف مالحظاهتـا    )١٥الفقـرة   (أشارت جلنة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            - ٨
ت حمـددة بـشأن العنـف العـائلي،     ، إىل عـدم وجـود تـشريعا    ٢٠٠٥مـايو   /اخلتامية املؤرخـة أيـار    

ُيرجى تبيان اخلطوات اليت اختـذت اسـتجابة        . واقترحت اعتماد تشريعات حمددة يف هذا الصدد      
وُيرجـى  . يف هـذا الـصدد    قانونية  نصوص  لتلك التوصية ومناقشة أي حتديات قد تواجه اعتماد         

ي بــدأ نفــاذه يف ون العقوبــات الــذ مــن قــان٢١٩تقــدمي املزيــد مــن التفاصــيل عــن حمتــوى البنــد 
املقترحــات الــواردة يف تقريــر عــن املرحلــة الــيت وصــلت إليهــا  ، ٢٠٠٦ينــاير /كــانون الثــاين ١

 .اللجنة املعنية مبكافحة العنف ضد املرأة
 املعنــون ٣١: ٢٠٠٣أوصــت اللجنــة املعنيــة مبكافحــة العنــف ضــد املــرأة يف تقريرهــا     

قانون العقوبات املدين العام تركـز      ة إىل   ، بإضافة مادة جديد   “احلق يف حياة خالية من العنف     ”
وأرسـلت وزارة العـدل والـشرطة إىل اجلهـات املعنيـة          . على مكافحـة العنـف املـرتيل ضـد املـرأة          

وطُلـب مـن    . ٢٠٠٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٨التقرير املتعلق جبلسة استماع عامـة عقـدت يف          
ضمن عقوبــات تــستهدف مــستلمي التقريــر التعليــق علــى اقتــراح اللجنــة إضــافة نــص جديــد يتــ

 .العنف املرتيل ضد النساء
 ١١٣ رقـــم Odelstingsproposisjonتـــضمني الوثيقـــة  اقترحـــت وزارة العـــدل  و 

نـــص جديـــد خـــاص ) انونقـــالوثيقـــة الـــيت ُعـــرض فيهـــا مـــشروع وهـــي ) (٢٠٠٥-٢٠٠٤(
 ديـسمرب / كـانون األول ٢٠ يف قانون العقوبات املدين العام    من   ٢١٩واعتمد البند   . بالعقوبات
 : ونصها كما يلي٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١ ودخل حيز النفاذ يف ٢٠٠٥

يعاقَب بالسجن لفترة أقصاها ثـالث سـنوات أي شـخص يعمـد، علـى حنـو              ”  
متكرر، من خالل التهديد أو اإلكـراه أو احلرمـان مـن احلريـة أو العنـف أو أي شـكل             

 :لةَآخر من أشكال املعاملة الفظة غري الالئقة إىل إساءة معام
 زوجه السابق أو احلايل، ) أ(  
 أي شخص من أقارب زوجه السابق أو احلايل املباشرين، ) ب(  
 أي شخص من أقاربه املباشرين، ) ج(  
 أي شخص ينتمي إىل أسرته، ) د(  
 .أي شخص يتواجد يف سيارته ) هـ(  
و إصــابته وإذا كــان ســوء املعاملــة جــسيما أو أّدى إىل وفــاة الــشخص املعتــدى عليــه أ  

وعنــد . بــضرر جــسدي أو صــحي بــالغ، تكــون العقوبــةُ الــسجَن لفتــرة أقــصاها ســت ســنوات 
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الفصل يف مدى جسامة سوء املعاملة، توىل أمهية كربى ملعرفـة مـا إذا كانـت املعانـاة اسـتمرت          
 .٢٣٢لفترة طويلة وما إذا كانت املالبسات مماثلة ملا وردت إليه اإلشارة يف البند 

بة نفسها أي شخص يساعد على ارتكاب مثل هذه اجلرميـة أو حيـرض              ويتعرض للعقو  
 .“على ارتكاهبا

ــشرطة يف         ــساء، شــددت وزارة العــدل وال ــا مــن الن ومــع أن ضــحايا العنــف هــم غالب
كمـا يتعـرض الرجـال    . أعماهلا التحضريية على أن األطفال واملسنني ميكن أن يتعرضوا له أيضا         

 .ا جيب أال مييز يف النص القانوين بني اجلنسنيلذ. للعنف املرتيل يف بعض األحيان
يسري البند املذكور على العنـف املـرتيل بـني األزواج ويف العالقـات الـشبيهة بـالزواج                   

ويعترب العنف اجلـسدي وسـائر أنـواع إسـاءة       . انظر قانون العقوبات املدين   . والعالقات املسجلة 
 ُيـشترط يف ذلـك أن تكـون الـضحية قـد حلـق       وال. املعاملة، مبا يف ذلك اإليذاء النفسي، جرميـة       

. غــري أن العقوبــة القــصوى تــشتد إذا ســّبب مرتكــب العنــف ضــررا بــدنيا بالغــا . هبــا أي ضــرر
ومــن . وتعتقـد وزارة العــدل والـشرطة أن جــرائم العنـف ضــد النـساء جــرائم معقـدة ومتكــررة     

، ٢١٩ترط لـسريان البنـد      وتبعـا لـذلك يـش     . املهم أال ُتعترب االعتداءات املرتلية حـوادث متفرقـة        
 .أن يكون سوء املعاملة جسيما أو متكررا

 العقوبـة القـصوى إذا كـان للعنـف عواقـب مثـل              ٢١٩وتشدد الفقرة الثانية مـن البنـد         
وتطبق هذه العقوبة املشددة إذا كان مرتكب العنف قـد أدرك إمكانيـة             . الضرر البالغ أو الوفاة   

ارى جهـده ليحـول دون وقوعهـا بعـد إدراكـه مغبـة          وقوع العواقب املذكورة، أو مل يبذل قـص       
وإذا أحلــق مرتكــب العنــف هــذه العواقــب عمــدا، جيــوز تطبيــق   ). culpa levissima(فعلــه 
مــن ) القتــل (٢٣٣أو البنــد ) إحلــاق األذى البــالغ جبــسد شــخص آخــر أو صــحته (٢٣١ البنــد

 .قانون العقوبات املدين العام
 مـن قـانون العقوبـات    ٢١٩الـة وفقـا للبنـد     ح٤٧٠، مت اإلبـالغ عـن      ٢٠٠٦ويف عام    

 .املدين العام
وتنفيذا لتوصية جلنة مكافحة العنف ضد املرأة، شكلت وزارة العـدل والـشرطة فريقـا                

عامال لإلبالغ عن حالة تنفيذ مـشروع جتـرييب يـشمل الرصـد باسـتخدام الوسـائل اإللكترونيـة                   
ــارا    ــذين ينتــهكون أي حظــر علــى الزي ــة األشــخاص ال ــذار معكــوس ”(ت يف حال  ملــرتكيب “إن

وطُلــب مــن الفريــق العامــل تقــدمي مقترحــات بــشأن نــوع الرصــد اإللكتــروين ). أعمــال العنــف
ــول لتنظــيم هــذا الرصــد        ــذي ينبغــي اســتخدامه يف املــشروع ودراســة مــدى احلاجــة إىل حل ال

د وســيفيد الفريــق العامـل مــن اخلــربة الـيت اكتــسبتها الــسوي  . وتقـدمي مقترحــات يف هــذا الـصدد  
ــب         ــت أو يف صــدد جتري ــا جرب ــبانيا، وهــي مجيعه ــات املتحــدة وإس واململكــة املتحــدة والوالي
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وســيبدأ . اســتخدام الرصــد اإللكتــروين لألشــخاص الــذين ينتــهكون احلظــر علــى الزيــارات        
 .٢٠٠٨املشروع التجرييب عام 

ين يذكر التقرير أن خطة العمل الرامية إىل منع العنف تركـز علـى عـالج الرجـال الـذ                    - ٩
كيـف أسـهمت خطـة العمـل الراميـة       ).٦املـادة  (معاقبتـهم  يرتكبون أعمال عنف عائلي وعلى 

ُيرجى تقدمي أي معلومـات متـوافرة    إىل منع العنف يف منع العنف ضد املرأة ويف وضع هناية له؟
 .عن تأثري وفعالية هذه الربامج اليت هتدف إىل عالج هذه الظاهرة

 النـاجم عـن الـصدمات     اإلجهـاد العـصيب     ومعاجلة   العنف   يعد املركز النروجيي ملكافحة    
مركزا متخصصا للبحث واملعاجلة ينـصب اهتمامـه ملـرتكيب أعمـال العنـف واألشـخاص الـذين                  

، أول ١٩٨٧وكـان هـذا املركـز، لـدى إنـشائه عـام             . يشهدون هذه األعمال أو يتعرضـون هلـا       
وكجـزء مـن تنفيـذ التـدابري        . وبـا مركز من نوعه ملعاجلة الذكور الـذين يـضربون النـساء يف أور            

الواردة يف خطة العمل ملنع العنف املرتيل، يعـد املركـز دراسـة عـن أثـر وفعاليـة برنـامج املعاجلـة             
ديـسمرب  /وسُتنجز هذه الدراسـة يف كـانون األول       . “بدائل العنف ”الذي ُينفذ يف إطار برنامج      

٢٠٠٧ . 
لعنـف يف مجيـع أحنـاء البلـد، يعـد           ولتوفري مستوى مقبول من املساعدة ملرتكيب أعمال ا        

ــوافر اخلــدمات     ــدى ت ــن م ــة ع ــار   . املركــز دراس ــذه الدراســة يف أي ــُتنجز ه ــايو /وس ، ٢٠٠٧م
وستشكل أساسا ملواصلة احلكومة تقدمي خدمات الدعم واملعاجلة ملـرتكيب أعمـال العنـف علـى        

 .صعيد البلد ككل
ــدهتا اللج   - ١٠ ــسابقة الـــيت أبـ ــة الـ ــات اخلتاميـ ــوء املالحظـ ــا إىل أن  يف ضـ ــارت فيهـ ــة وأشـ نـ

املهاجرات يشكلن غالبية من يلتمسن اللجوء يف مالجئ النساء اللوايت يتعرضن للـضرب، وأن              
عددهن آخذ يف االزدياد، ما هي التدابري املتاحة اليت ترمي، علـى وجـه التحديـد، إىل مكافحـة      

 ؟العنف ضد النساء املهاجرات وإىل تقدمي خدمات الدعم هلن
 كان حنـو نـصف النـساء الالئـي التمـسن اللجـوء إىل أحـد           ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤يف عامي    

ونتيجة تزايـد عـدد هـؤالء النـساء، بـدأت           . مراكز إدارة األزمات من خلفية عرقية غري نروجيية       
احلكومة تنفـذ، مـن خـالل خطـة العمـل الـيت اعتمـدهتا ملكافحـة العنـف املـرتيل، برناجمـا لزيـادة                         

 .ربجات النساء املهاجرات الالئي يتعرضن للضاحتيابالدعم احمللية أجهزة معرفة 
 النـاجم عـن الـصدمات     اإلجهـاد العـصيب     ووقد أعـد املركـز النروجيـي ملكافحـة العنـف             

 :برناجما تدريبيا يتمحور حول ثالثة عناصر أال وهي
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ــة      •  ــدعم التعاوني ــوظفي مركــز إدارة األزمــات وخــدمات ال . تنظــيم حلقــات دراســية مل
 الطريقة املثلى لتلبية احتياجات النساء املنتميـات إىل أقليـات   وتركز هذه الندوات على   

 .عرقية

إنــشاء جهــاز توجيــه إقليمــي تربطــه، حيثمــا أمكــن، صــالت مبراكــز املــوارد اإلقليميــة    • 
 .املعنية مبكافحة العنف ومعاجلة اإلجهاد العصيب الناجم عن الصدمات

ــا    •  ــارات يف مراكــز إدارة األزم ــات للزي ــساء    اعتمــاده ترتيب ــا عــدد الن ــر فيه ــيت يكث ت ال
املنتميــات إىل أقليــات عرقيــة والــيت متتلــك خــربة واســعة يف جمــال معاجلــة املــسائل ذات 

 .الصلة بالعمل مع هؤالء النساء

 حلقات دراسـية ُخصـصت ملـوظفي        ١٠، ُعقدت حوايل    ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ويف عامي    
 وركــزت هــذه النــدوات علــى  .مراكــز إدارة األزمــات واملتعــاونني معهــا يف مجيــع أحنــاء البلــد  

مسائل معينة من قبيل جمموعة القواعد ومعرفة التقاليـد الثقافيـة واملواقـف الشخـصية والوسـائل            
وكــان اهلــدف أيــضا مــن تلــك النــدوات الــربط بــني . امللموســة للعمــل مــع اجملموعــة املــستهدفة

 التوصـيات   وسـتؤخذ . ٢٠٠٧وسُيعد دليل عن هذه املسألة عام       . أجهزة تقدمي خدمات الدعم   
املنبثقــة مــن هــذا املــشروع يف االعتبــار عنــد وضــع التــدابري يف خطــة العمــل احلكوميــة اجلديــدة  

 . ٢٠٠٧ملكافحة العنف املرتيل، املقرر إطالقها عام 
عمليـات االجتـار بالنـساء يف النـرويج، سـواء           حجـم   ُيرجى تقدمي بيانات إحصائية عـن        - ١١

وجيــب أن تــشمل هــذه . ري عربهــا، أو تنطلــق منــهاالعمليــات الــيت تــصب يف النــرويج، أو جتــ 
املعلومات بيانات إحـصائية عـن عـدد النـساء الـضحايا املتجـر هبـن بغـرض االسـتغالل اجلنـسي                      
والعمل وأشكال االستغالل األخرى، باإلضافة إىل بيانات إحصائية عن مرتكيب االجتـار الـذين              

 .ضدهمعوقبوا، وعن األحكام اليت صدرت 
ملـساعدة    احلكومة قـراراً يقـضي بإنـشاء وحـدة تنـسيق وطنيـة             اختذت ٢٠٠٦ويف عام    

 .٢٠٠٦نـوفمرب  /تـشرين الثـاين  وقـد بـدأت الوحـدة عملـها يف      .ومحاية ضـحايا االجتـار بالبـشر   
خـــدمات الرعايـــة دوائـــر ستـــساعد و. تتـــوىل مديريـــة الـــشرطة الوطنيـــة إدارة تلـــك الوحـــدةو

تــوفري املــساعدات وتعبئــة  والتخطــيط وأســاليب التعــرف علــى الــضحايا   بتــوفري االجتماعيــة 
 .خدمات احلماية

مـن جـرى االجتـار    بيانـات إحـصائية عـن    إعـداد   إىل الوحـدة مهمـة      أيـضاً   وقد أوكلت    
ليس لدينا يف الوقت احلـايل       و .الذين أدينوا أمام احملاكم   وعن مرتكيب اجلرائم    بغرض االستغالل   
 .  من هذا القبيلنظام جلمع بيانات
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، مولت احلكومـة مـشروعاً يقـدم سـكناً آمنـاً وخدمـة              ٢٠٠٥يناير  /ثاينومنذ كانون ال   
علــى تاحــة املالجــئ شــبكة مــن املويــستند املــشروع إىل  .متابعــة لــضحايا االجتــار مــن اإلنــاث 

 ضــحية يف ١٨، اســتقبل املــشروع ٢٠٠٥ويف عــام . املــستوى الــوطين لــضحايا العنــف املــرتيل 
أهنم بـ أفـادوا   لـك، فـإن القـائمني علـى املـشروع           ومـع ذ  . ٢٠٠٦عام    امرأة ٣١مقابل  منشآته،  

 امـرأة يعتقـد أهنـن مـن الـضحايا ولكـن، وكمـا ذكرنـا                 ٨٢ طلبـات مـن      ،٢٠٠٦يف عـام    تلقوا  
  . امرأة٣١مل يقبل املساعدة يف هناية املطاف سوى آنفاً، 

عــن باالجتــار بالبــشر أســفر النظــر أمــام احملــاكم يف قــضيتني تتعلقــان    ٢٠٠٦  عــامويف 
  :التاليةقوبات العصدور 

يف سـتونية   إاالجتـار بـشابة     تهمـة   شخـصني ب  بإدانـة   أصدرت احملكمة العليا حكماً هنائيـاً        
  .وحكم على أحدمها بالسجن مخس سنوات وعلى اآلخر بالسجن ثالث سنوات .النرويج

لتورطـه  السنة  سنتني ونصف   السجن  مي احمللية على شخص ب    اوحكمت حمكمة ترونده   
واجلدير باملالحظة أن ذلك الـشخص حكـم عليـه أيـضاً بـدفع تعـويض                 .اراالجتشبكة  يف نفس   

 .كرونة نروجيية ٢ ٢٦٠ ٠٠٠ جمموعهحدى الضحايا بلغ إل
فتـرة الـتفكري واإلقامـة       خيـار أنه ال يستفاد تقريبـاً مـن        ) ٦املادة  ( التقرير  من   يالحظو - ١٢

فكـم  . بـصفة غـري قانونيـة     املقـيمني    لضحايا االجتـار بالبـشر    املتاح  يف النرويج   )  يوماً ٤٥(املؤقتة  
 خطـط إصـالح برنـامج        وأيـن وصـلت    عدد ضحايا االجتار الـذين اسـتفادوا مـن فتـرة الـتفكري؟            

وهل بإمكان ضحايا االجتار مـن النـساء احلـصول علـى      املساعدة واحلماية ومتديد فترة التفكري؟
 تصريح إقامة ألسباب إنسانية؟

ــدة ملكافحــة اال      ــد وضــعت خطــة عمــل جدي ــل شــهر كــانون    لق ــشر يف أوائ جتــار بالب
 .٢٠٠٦ديسمرب /األول

 تبعـاً لـذلك،  و . يومـاً إىل سـتة أشـهر   ٤٥جرى متديد فترة التفكري مـن      يف الشهر ذاته    و 
ــيمني     ــضحايا املفترضــني املق ــة   ســيمنح ال ــصفة غــري قانوني ــة  ب ــة مؤقت ــصريح عمــل  إقام ــدة وت مل

 . يومـاً إال ضـحية واحـدة أو اثنـتني    ٤٥ومل يستفد يف السابق من فتـرة الـتفكري ملـدة     .أشهر ٦
 بـسبب  فتـرة الـتفكري  علـى  طلـب اللجـوء   تفضيل الضحايا إىل  منه كبرييف جانب  ذلك   رجعوي

وجيري تطوير فترة التفكري لتصبح أداة لتـوفري املـسكن وخـدمات             .املزايا االقتصادية املرتبطة به   
، فــإن ١١ يتــصل بالــسؤال وكمــا ذكرنــا فيمــا  . ميكــن التنبــؤ هبــا صــحية واجتماعيــة مــضمونة 

 .الضحايا حيصلون على مسكن آمن وخدمة متابعة عن طريق مشروع متوله احلكومة
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رعايــا احلــصول علــى مركــز الالجــئني وطلــب اللجــوء، ميكــن لليف إضــافة إىل حقهــم و 
وهناك العديـد مـن    .األجانب من ضحايا االجتار أن حيصلوا على تصريح إقامة ألسباب إنسانية

 ةدائمــالقامــة باإلهبــن علــى تــصريح جــرى االجتــار ى حــاالت حــصلت فيهــا نــساء  األمثلــة علــ
 .ألسباب إنسانية

يف البغـاء واملعاقبـة     التـدابري املتخـذة ملنـع اسـتغالل النـساء           عـن   الرجاء تقـدمي معلومـات       ‐ ١٣
 النساء اللوايت يسعني لترك البغاء؟ والتدابري املتاحة أمامعليه 

لتــرك البغــاء التمــاس املــساعدة مــن خمتلــف أفرقــة التوعيــة   حيــق للنــساء اللــوايت يــسعني   
نظـام  يف إطـار    اخلـدمات املتـوفرة     عـن   على معلومات   فسوف حيصلن    .العاملة يف املدن الكربى   

 .النروجيياالجتماعية الرعاية 
املعرفـة  بمراكـز الـشرطة احملليـة       ضـمان متتـع     لشرطة الوطنية حالياً علـى      مديرية ا وتعمل   

وقـد حـضر رؤسـاء الـشرطة      .تني فيما يتعلق بكافة حاالت االسـتغالل اجلنـسي  الالزمالكفاءة و
املوضوع السنة املاضية، وينفذ حالياً برنامج لتطوير املوارد البـشرية يف           هذا  حلقة دراسية حول    
 .كافة أرجاء النرويج

 لتكثيــف ٢٠٠٧ينــاير /ثــاينويف أوســلو، أنــشأت الــشرطة وحــدة جديــدة يف كــانون ال 
زيـادة عـدد التحقيقـات الـيت تـستهدف القـوادين       مـن ذلـك هـو      واهلـدف    . البغايـا  توعيةأنشطة  

 .واملتجرين
مـــا هـــو أثـــر خطـــة العمـــل لتحقيـــق املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف الـــسلك الدبلوماســـي  - ١٤

، وال سيما فيما يتعلق بالوظائف العليا كوظيفة القنصل العـام أو الـسفري يف               )٢٠٠٦‐٢٠٠٢(
 وزارة اخلارجية؟

ـــطـــة العمكـــان خل  ي الـــسلك الدبلوماســـي ـــــن اجلنـــسني فـــــق املـــساواة بيـــــل لتحقيــ
ثر ملموس وال سيما فيما يتعلق بالوظائف العليا كوظيفة القنصل العـام أو             أ) ٢٠٠٦-٢٠٠٢(

ــة  ــسفري يف وزارة اخلارجي ــام   .ال ــي ع ــسبة  ، ٢٠٠٢فف ــت ن ــشغلن   كان ــوايت ي ــساء الل ــك الن تل
 يف ١٥إىل النـسبة   ه هـذ ت، وصـل ٢٠٠٥ائـة؛ ويف عـام    يف امل ١٠يناهز  ) رئيس بعثة (وظائف  ال

يف خطـة العمـل،   إال أنه مل يتم بلوغ النـسبة املـستهدفة   .  يف املائة ٢٠ إىل   ٢٠٠٦يف عام   املائة و 
 يف املائـة    ٢٦,٥إىل  هـذه النـسبة     صل  تـ ، ولكن، بناء على توقعات واقعيـة، س       يف املائة  ٢٥ يوه

تـشجيع املـرأة    الراميـة إىل     عـدداً مـن التـدابري        وتضمنت خطـة العمـل    . ٢٠٠٧سبتمرب  /يف أيلول 
تقدم عدد كاف من النساء املؤهالت لـشغل تلـك الوظـائف          املناصب العليا، ولكن    على طلب   

 .هودنا املتواصلة لزيادة املساواة بني اجلنسني على هذا املستوىيزال يشكل حتدياً كبرياً جل ال
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بـني  الـسلطة   اط الـسائدة فيمـا يتـصل بتوزيـع          األمنـ يشري التقرير أيضاً إىل صـعوبة تغـيري          - ١٥
ــوائم املرشــحني الــيت تتقــدم هبــا األحــزاب     يف جتــاوز تجلــى اجلنــسني، ممــا ي  ــسبة الرجــال يف ق ن

ملعاجلـة  بـذهلا   ما هي اجلهود اليت تفكر الدولة العـضو يف          .  يف املائة  ٧٧السياسية يف االنتخابات    
لرجــال يف اهليئــات العامــة يف مجيــع امليــادين متثيــل النــساء وانــسبة تــساوى تهــذه احلالــــة حبيــث 

  وعلى املستويات كافة؟
س أوروبا، والنرويج دولـة     ـلـجمبوزراء  ـة ال ـجنـمدت ل ـ، اعت ٢٠٠٣ مـارس من /آذاريف   
اختـاذ  عمليـة  شاركة املتوازنة للنـساء والرجـال يف   ـملبا  املتعـلقـةRec (2003)توصية ال، اعضو فيه

ل كـال   يـ متثأهنـا   املشاركة املتوازنـة ب   تعرف  اليت  هي التوصية   ة والعامة، و  القرار يف احلياة السياسي   
اختـاذ القـرار يف احليـاة الـسياسية     من هيئات  يف املائة كحد أدىن يف أي هيئة      ٤٠اجلنسني بنسبة   

 .والعامة
فغالبـاً مـا يكـون للمـرأة حـضور       .يشكل متثيل النساء يف معظم البلدان تسلـسالً هرميـاً   

حملليــة يف حــني يتنــاقص متثيلــها علــى املــستوى اإلقليمــي ويتنــاقص أكثــر يف اهليئــات يف اجملــالس ا
 حيث تبلغ نـسبة النـساء  . أما يف النرويج، فإن اهلرم معكوس .التشريعية الوطنية وجملس الوزراء

يف ، و  يف املائـة   ٣٨ علـى املـستوى الـوطين     يف الربملان    و ،يف املائة  ٣٥,٦ اجملالس البلدية احمللية  يف  
 . يف املائة٤٧ لس الوزراءجم

 ه احمللي والتنمية اإلقليمية مـشروعاً عنوانـ       موزير احلك استهل  ،  ٢٠٠٧مارس  /ويف آذار  
ويهـدف املـشروع املمتـد علـى مخـس سـنوات، مـن         .الـسياسات احملليـة  بـشأن املـرأة و  عـارض  َم

 عـضوات يف ك احمللـي أجهزة احلكم ، إىل تشجيع زيادة مشاركة النساء يف ٢٠١١ حىت   ٢٠٠٧
 بلديـة الختبـار خمتلـف تـدابري     ٢٢وقـد وقـع االختيـار علـى      .بلـديات رئيـسات  ليـة و احملالس اجمل

 . مليون كرونة نروجيية٢٠يف هذا املشروع  احلكومة تبلغ نفقاتو .زيادة مشاركة املرأة

 احمللي والتنمية اإلقليمية مشاريع متنوعة هبدف إشـراك املـرأة           كموزارة احل أيضاً  متول  و 
تعزيـز  أو نفـسها يف االنتخابـات    ح  يترش تشجيعها على إعادة     وألسياسة  احلياة ا  يف   بشكل أكرب 
 .يف قوائم املرشحنيمكانة املرأة 

قـانون املـساواة بـني      إعفـاًء مـن الـشرط الـوارد يف          اهليئـات   ظروف جيوز منح    حتت أي    - ١٦
بني يف اجملـالس    تمثيـل كـل مـن اجلنـسني بـني األعـضاء املعيـنني أو املنتخـ                الذي يقـضي ب   اجلنسني  
 تقريباً؟ يف املائــة ٤٠بنسبة وما شاهبها اهليئات واللجان و
 من قانون املساواة بني اجلنـسني علـى ضـرورة أال تقـل نـسبة متثيـل كـل                    ٢١ينص البند  

 واجملـالس والوفـود الرمسيـة الـيت تتـألف           اهليئـات  يف املائة يف كافة اللجـان و       ٤٠من اجلنسني عن    
املنتخبة عن طريق التمثيل النـسيب فهـي   اهليئات األخرى أما اللجان و .رمن أربعة أعضاء أو أكث
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حيـث صـارت وزارة      .٢١ جـرى تعـديل البنـد        ٢٠٠٥ويف عـام     .ا البنـد   مـن تطبيـق هـذ      اةمعف
اإلعفاء من قاعدة توازن التمثيـل بـني        املختصة مبنح   الوحيدة  اجلهة  ل واملساواة هي    شؤون الطف 

 متخصصة أخرى مـنح اإلعفـاءات    اتكان باستطاعة وزار  ،  ٢٠٠٥فقبل تعديل عام    . اجلنسني
 .واملنطقـي هلـذا احلكـم   الدقيق وكان اهلدف من التعديل ضمان التأويل  .املذكورةقاعدة المن 

حذف حكم اإلعفاء ولكنها خلصت إىل ضرورة اإلبقاء عليـه للحفـاظ   يف وقد نظرت الوزارة  
لبنــد، يتــضمن ذلك اووفقــاً لــ .ثنائيةاإلعفــاء يف بعــض احلــاالت االســتهــذا علــى إمكانيــة مــنح 

اإلعفاء احلاالت اليت تتسم بظروف خاصة جتعـل مـن تنفيـذ القاعـدة أمـراً غـري منطقـي بـصورة                  
ومن األمثلـة الـيت قـد تنطبـق عليهـا قاعـدة اإلعفـاء عنـدما يتعـذر تعـيني امـرأة مناسـبة              .واضحة

ففي عـام   .ما يف جمال املسؤولنيوال يكفي أن يتعذر تعيني  . مارجالً مناسباً كعضو يف جلنة أو
 ٢٠٠٦، مــنح إعفــاء واحــد فقــط مــن قاعــدة تــوازن التمثيــل بــني اجلنــسني، ويف عــام    ٢٠٠٥

ــام       مل ــاء يف ع ــنح أي إعف ــوم مل مي ــاء وحــىت الي ــنح أي إعف ــك،  . ٢٠٠٧مي ــع ذل فحــىت وإن وم
هـا  الرمسيـة وغري  واهليئـات    فقـد يكـون هنـاك بعـض اللجـان            ، إعفاء سة بطلب مؤستتقدم أي    مل

أمــني املظــامل قــوم ييف تلــك احلــاالت و. ٢١املنــصوص عليهــا يف البنــد تتقيــد بالــشروط الــيت ال 
معلومــات تفيــد بتعــيني جمــالس بــإبالغ الــوزارة لــدى تلقيــه املعــين مبكافحــة التمييــز وباملــساواة 

  . بصورة غري قانونيةوهيئات أخرى

داريــة ومناصــب صــنع القــرار يف يــشري التقريــر إىل ضــعف متثيــل املــرأة يف الوظــائف اإل - ١٧
مــن جممــوع عــدد  يف املائــة ٢٩شــكّلت بــأن املــرأة التقريــر، يفيــد و .القطــاعني العــام واخلــاص

بيــان ُيرجــى . ٢٠٠١، بزيــادة قليلــة عــن النــسبة املــسجلة خــالل عــام ٢٠٠٤املــديرين يف عــام 
 ورسـم  ةاإلدار رئيـسية يف جمـال    مناصـب   املـرأة يف احلـصول علـى        لزيـادة فـرص     املتخذة  التدابري  

 .التدابريالسياسات وأثر تلك 

، بلغــت نــسبة املناصــب اإلداريــة العليــا الــيت تــشغلها نــساء يف القطــاع  ٢٠٠٦يف عــام  
 يف املائـة    ٢٢، حيـث كانـت نـسبة        ٢٠٠٥ عاممقارنة ب يشكل نقصاناً   مما  .  يف املائة  ٢٠اخلاص  

اإلداريـة املتوسـطة، بلغـت نـسبة     وبالنـسبة للمناصـب    .من املناصب اإلدارية العليا تشغلها نساء
ينـاير  /ويف األول من كانون الثاين    . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٢٧مقابل   يف املائة    ٢٩النساء فيها   

، بلغــت نــسبة النــساء مــن أعــضاء جمــالس إدارة الــشركات العامــة احملــدودة يف القطــاع  ٢٠٠٧
 . يف املائة٣٨,٢اخلاص 

 يف املائــة عــام ٣٥يف مواقــع املــسؤولية اء النــسنــسبة ، بلــغ متوســط العــامويف القطــاع  
ويف  . يف املائـة فقـط مـن املناصـب اإلداريـة العليـا كـان مـن نـصيب النـساء          ٢٣، ولكن ٢٠٠٥
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ملوكـة  املشركات الـ جمـالس إدارة  ت نـسبة النـساء يف    كان٢٠٠٧يناير /األول من كانون الثاين 
 . يف املائة٤١,٢ لدولةلكلياً 

النروجييــة للــسلطات احملليــة واإلقليميــة علــى هــدف ة اتفقــت الرابطــ، ٢٠٠٥ويف عــام  
.  يف املائـة مـن كبـار املـوظفني    ٥٠ أال وهـو أن تـشكل النـساء    ٢٠١٥ينشد حتقيقه حبلول عـام      

 مـن تقريـر النـرويج       ٦١برامج لضمان بلوغ هـذا اهلـدف، انظـر الـصفحة            الرابطة  وضعت  وقد  
  .ز ضد املرأةلجنة املعنية بالقضاء على التميياملقدم إىل الالسابع 

 لزيـادة عـدد النـساء داخـل      تلفـة احتاد الشركات النروجيية تدابري وأنشطة خم     واستحدث   
هــي ، و“مــستقبل النــساء”علــى هــذه املبــادرة طلــق يو .التنفيذيــةاملناصــب ة ويف جمــالس اإلدار
ى للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـ       املقـدم إىل ا    من تقريـر النـرويج الـسابع         ٥٩يف الصفحة   مشار إليها   

 .التمييز ضد املرأة
داخـل  اجلنسني  وإضافة لذلك، اعتمدت النرويج تشريعاً حيض على حتقيق التوازن بني            

املقـدم إىل   مـن تقريـر النـرويج الـسابع      ٦١جمالس إدارة القطاعني العام واخلاص، انظر الصفحة        
ويف عـام   .الغـة البوقـد أثبـت التـشريع فعاليتـه      .للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة       ا

جمـالس إدارة الـشركات العامـة       نسبة النـساء داخـل      تكن  مل  التشريع،  فيه  ، الذي اعتمد    ٢٠٠٣
النـساء  ، بلغـت نـسبة   ٢٠٠٧ينـاير  /كـانون الثـاين   ١وحبلـول   . يف املائـة ٦,٠٤تتجاوز احملدودة 

 . يف املائة تقريبا٤٠ًجمالس إدارة الشركات يف 
وهي شركة خاصة حمـدودة مملوكـة بالكامـل    ، “Innovation Norway”وتدعم شركة  

للدولة، التنمية الصناعية على املستوى الوطين وتعـود بـالنفع علـى اقتـصاد األعمـال واالقتـصاد                  
تساعد على إطالق إمكانات خمتلف املقاطعات واملناطق مـن         والوطين للنرويج على حد سواء،      

تعزيـز مكانـة   علـى    املـذكورة شركةالـ وتركـز   .خالل املسامهة يف االبتكـار والتـدويل والتـرويج   
املــرأة يف جمــال األعمــال ولــديها بــرامج هتــدف إىل دعــم النــساء كــصاحبات أعمــال ومــشاريع  

 .يف جمالس اإلدارةيف مواقع املسؤولية كعضوات جتارية 
اليت توصلت إليها الدراسة اليت أجريت حتـت رعايـة   )) أ (٥املادة  (ُيرجى تبيان النتائج     ‐ ١٨

اري لبلــدان الــشمال األورويب لدراســة تــأثري وســائط اإلعــالم اجلديــدة علــى فهــم   اجمللــس الــوز
 ولألبعاد اجلنسية، كمـا يرجـى تبيـان أي       للفرد من بني اجلنسني   الشباب للمساواة بني اجلنسني     

 .خطوات أو تدابري اّتخذت استجابة لنتائج الدراسة
ض الوقــوف علــى أمنــاط  بغــرملبــادرة البحثيــة املــشتركة بــني بلــدان الــشمال   اضــطلع با 

  سـنة  ١٨  و ١٤  سـن  شباب بلدان الشمال بني   والتعرف على مواقف ل   استهالك املواد اإلباحية    
املـشروع علـى قـضية انتـشار املـواد اإلباحيـة وآثارهـا        وقد انـصب االهتمـام يف   . يف هذا الصدد 
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ثقـة مـن   والواقع أن الصورة املنب. من كل من اجلنسني عن اجلنس اآلخر  على تصورات الشباب    
 .التعقيد وال تقدم إجابات سهلةذلك املشروع تتسم عموما ب

ويــدور حوهلــا جــدل واســع بــني شــباب معروفــة وقــد تــبني أن املــواد اإلباحيــة ظــاهرة  
 ملمـون بـأنواع شـىت     فهـم    .بلدان الشمال الذين يـستهلكون املـواد اإلباحيـة بـدرجات متفاوتـة            

ويشريون يف الوقت نفسه إىل أن اسـتهالك املـواد          . ويبدون قدرة على التفكري فيما يرونه     منها،  
أكثــر منــه “ طبيعيــا”أمــرا متعارفــا عليــه لكنــه مــا زال يف نظــر الفتيــان أمــرا  اإلباحيــة قــد بــات 

بأسباب عدة، من بينها إن املواد اإلباحيـة بأكملـها هـي قبـل              ويفسرون ذلك   . بالنسبة للفتيات 
  .وبعد كل شيء من إعداد الرجال ومن أجل الرجال

امليــل إىل اعتبــار املــواد اإلباحيــة مــن األمــور الطبيعيــة، فثمــة دالئــل   وعلــى الــرغم مــن  
ــا      ــا م ــضارب نوع ــها مت ــشباب من ــى أن موقــف ال ــدة عل ــى وجــه    . عدي ــصبية، عل ففيمــا بــني ال

اخلــصوص، تعتــرب املــواد اإلباحيــة منوذجــا ميكــن حماكاتــه يف ســياقات أكثــر خــصوصية، إال أهنــا 
ادة يتالقون حوهلا ويتندرون هبا ويرفضون فيهـا املـشاهد املبـالغ فيهـا       ُتتخذ يف الوقت نفسه كم    

التنـاقض بـنفس الوضـوح      وال يتبـدى هـذا      . اليت ال تصور اجلنس على حقيقته يف احلياة اليوميـة         
بني الفتيات الاليت أجريت عليهن الدراسة حيث يتبنني موقفـا نقـديا جتـاه املـواد اإلباحيـة حـىت                    

 .إليها لشيءوإن كن ميلن بعض ا
 .بني الـصور اإلباحيـة وعـامل الواقـع    مييز بوضوح الشباب من اجلنسني وهكذا جند أن  

فــراغ تنــشأ يف كمــا أن اإلباحيــة ال  . ال يــصدقون مــا يرونــه دون التثبــت مــن صــحته     فهــم 
ويف الوقـت نفـسه، تـبني        .اجتماعي أو ثقايف تغيب فيه العوامل األخـرى الـيت تـؤثر يف الـشباب              

يف حيـاة الــشباب  الفــارق بـني اخليـال والواقــع   اســات املدرجـة يف املـشروع أن   العديـد مـن الدر  
 . ليس واضحا متاما يف أذهاهنماليومية

أفكـارهم عـن    تـؤثر يف    املواد اإلباحية كـثريا مـا       فنماذج اجلمال اجلسدي اليت تظهر يف        
بري طـرق تعـ  لكـن   . هـم ليها أجساد البشر ناهيـك عـن أجـسادهم   كون عاليت جيب أن تالصورة 

 .كال اجلنسني عن نفسيهما وتصرفاهتما يف هذا الصدد تتسم بالتعقيد
أن أدوار اجلنـــسني يف نظـــام )  مـــن االتفاقيـــة١٠فيمـــا يتعلـــق باملـــادة (يـــذكر التقريـــر  - ١٩

 إىل حــّد بعيــد يف ســوق العمــل، الــذي يوجــد فيــه أيــضاً فــصل حبــسب نــوع تــنعكسالتعليــــم، 
 علـى  اجلنـسني  التدابري الراميـة إىل تـشجيع الـشباب مـن     يرجى تقدمي معلومات عن تأثري     اجلنس

 .أن يأخذوا بعني االعتبار وجود خيارات تعليمية ومهنية أوسع نطاقا
ويهـيمن  . ينحو النساء والرجال النروجييون حنو اختيار سـبل تعليميـة ووظيفيـة تقليديـة           

 تـدريب مهـن يف مـسارات      الرجال على املسارات التقنية والعلمية، بينما تتواجد النساء يف معظ         
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أدوار اجلنسني يف نظـام التعليـــم إىل حـّد بعيـد      وتتجسد .املعلمني والتعليم والصحة واالجتماع
  .يف سوق العمل، الذي يوجد فيه أيضاً فصل حبسب نوع اجلنس

 التعليميـة، يف احلـصول علـى وظـائف          نوينتهي األمر مبعظـم النـساء، نتيجـة الختيـاراهت          
النـساء  تفـوق   االختيـارات الوظيفيـة غـري التقليديـة،          وفيما يتعلـق ب    . الرجال زية كوظائف غري جم 

ومـن احملتمـل أن    .المـن املـ  الكـثري  الرجال ألهنن سيجنني منـها   غري التقليدية املهنالاليت ختترن 
يظــل الرجــال أقليــة يف الوظــائف الــيت فيهــا حاجــة لتوزيــع أكثــر عدالــة للنــساء والرجــال، مثــل  

ي ملـشكلة الفـصل حبـسب        ولن يكون من السهل التصد     . ورياض األطفال  التمريض والتدريس 
تدفع يف املهـن الـيت تـشكل فيهـا اإلنـاث أغلبيـة نفـس أجـور                  نوع اجلنس يف سوق العمل ما مل        

وينطوي اهلدف املتعلق بكفالة توزع اجلنـسني علـى حنـو           . املهن اليت يشكل فيها الذكور أغلبية     
 .تماعيني يف مفاوضات األجوراالجأكثر تكافؤ بالنسبة للشركاء 

 .معلومات عن القطاعات التعليمية املختلفة يتضمن لحق طيه ممرفق 
 شـكوى   ١١٣يذكر التقرير أن أمني املظامل املعين باملساواة ومكافحة التمييز قد تلقـى              ‐ ٢٠

، ويــشكل هــذا الــرقم زيــادة  ٢٠٠٤بــشأن حــاالت متييــز تعرضــت هلــا نــساء حوامــل يف عــام   
ـــدة   ).١١ و ٢‐٤املــادتني (نــة بالــسنة املاضــية  ملحوظــة مقار ـــر أيــضاً إىل أن عـ ويــشري التقريـ

ــسألن، خــالل مقــابالت التوظيــف، عمــا إذا كــّن حوامــل، أو عمــا إذا كــّن خيططــن       نــســاء ُي
فمـا هـي اخلطـوات الـيت اختـذهتا احلكومـة لزيـادة محايـة          .للحمل خالل السنوات القليلـة املقبلـة    

تمييز املباشر أو غـري املباشـر، وإلنفـاذ قـانون بيئـة العمـل وقـانون املـساواة                   النساء احلوامل من ال   
ويرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن نطــاق مجــع البيانــات املتعلقــة بطبيعــة   بــني اجلنــسني؟

ومــدى التمييــز الــيت تتعــرض لــه النــساء احلوامــل خــالل إجــازة األمومــة وبعــدها، وحتليــل تلــك 
 .البيانات
، تلقى أمني املظامل املعـين باملـساواة ومكافحـة      ٢٠٠٥-٢٠٠٠ عامي   خالل الفترة بني   
 حالـة مـن هـذه       ٢٦١ويف   . شكوى بشأن حاالت متييز تعرضت هلا نساء حوامل        ٣٩٢التمييز  

 حالـة مـن هـذه    ٤٥ وجود متييز غـري قـانوين يف   ثبتو .احلاالت قدم أمني املظامل توجيها كتابيا
 .املرتبتغيريات يف العالقة الوظيفية و/نات ورفتوتتعلق الشكاوى أساسا بتعيي .احلاالت
 عـن التمييـز   ا حبثيـ ا مـشروع ٢٠٠٧عـام  يف  األطفال واملساواة   شؤون  وزارة  استهلت  و 

وفري أساس جيـد لطـرح وتنفيـذ مبـادرات مـن شـأهنا       ، هدفه تضد النساء احلوامل يف بيئة العمل 
 .٢٠٠٨وسيكتمل املشروع يف عام  .احليلولة دون وقوع هذا التمييز

حثّت اللجنـة، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة الدولـة الطـرف علـى اعتمـاد سياسـات                     ‐ ٢١
وتدابري حمددة للتعجيل بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة يف األجـر، ومواصـلة دراسـة األسـباب                    
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الكامنة وراء فجوة األجور، والعمـل علـى كفالـة حتقيـق مـساواة فعليـة يف الفـرص بـني النـساء                       
ويـشري التقريـر إىل إنـشاء جلنـة املـساواة يف األجـر الـيت تركـز أيـضاً                     .ال يف سـوق العمـل     والرج

يرجـى تبيـان العمـل     .على املساواة بني اجلنسني، وعلى املساواة يف األجـر ويف جوانـب أخـرى          
 .الذي اضطلعت به اللجنة حىت اآلن، وكذلك تبيان أي تأثري لتوصياهتا

وأعلنـت   .٢٠٠٦يونيـه  / حزيـران ١٦جـر يف جملـسه يف   عني امللك جلنة املـساواة يف األ  
احلكومة يف برناجمها الـسياسي أهنـا سـتنتهج سياسـة لـسوق عمـل تتمثـل عناصـرها الرئيـسية يف                 

الوصـول إىل  إمكانيـات  فرص التنميـة و إتاحة يف األجر، واملساواة املساواة بني اجلنسني و  حتقيق  
 .ملوارد البشريةتنمية ابرامج 

 أن فتـرة التعلـيم تكـاد تتـساوى بالنـسبة للنـساء والرجـال النـروجييني                  وعلى الـرغم مـن     
لـى أنـه    عالتحلـيالت   يـستدل مـن     اليوم، وأن نسبة النساء العامالت عالية وآخذة يف االرتفاع،          

معدالت أجـر سـاعة     من حيث   االختالفات بني النساء والرجال     جير بشكل منهاجي خفض     مل  
  .١٩٨٥منذ عام املعمول هبا العمل 

وتنصب مهام جلنة املساواة يف األجـر علـى دراسـة األسـباب الكامنـة وراء الفجـوة يف                    
ويف مـسار   .األجور، وتبحث مـا ميكـن عملـه لتـضييق الفجـوة يف األجـر بـني النـساء والرجـال         

ــن عــشر منظمــات          ــألف م ــا يت ــا مرجعي ــساواة يف األجــر فريق ــة امل ــشري جلن ــها ســوف تست عمل
العـام  مـن   مـارس   /يف آذار مت  و. ن صـاحب العمـل واملوظـف       جانيب كل مـ    اجتماعية شريكة من  

ويــــؤدي املوقــــع . اســــتهالل حــــوار عــــامدراســــية مفتوحــــة هبــــدف احلــــايل تنظــــيم حلقــــة 
www.likelonn.no نفس الغرضت نترنعلى اإل. 

رأسها حـاكم املقاطعـة     يف عدد من امليادين املختلفة، وي     ويف اللجنة سبعة أعضاء خرباء       
وسترفع جلنـة املـساواة يف األجـر توصـياهتا إىل      .آن إجنار، وهي وزيرة سابقة باحلكومة وممرضة

  .٢٠٠٨مارس / آذار١احلكومة يف موعد ال يتجاوز 
 يف مناصـب    ٢٠٠٤ يف املائـة فقـط مـن املعّيـنني عـام             ١٦يذكر التقرير أن النساء مثلن       ‐ ٢٢

 ٢٠٠٣ينـاير  /يشري التقريـر أيـضاً إىل احلكـم الـصادر يف كـانون الثـاين       و). ١٠املادة  (األستاذية  
عن حمكمة الرابطة األوروبية للتجارة احلرة خبصوص اعتبار عمليـة رصـد أمـوال مـن أجـل نيـل             

 .النساء درجــة األستاذية خمالفةً لالتفاق املتعلق باملنطقة االقتصادية األوروبية

 مـن االتفاقيـة والتوصـية    ٤ مـن املـادة   ١لفقرة يرجى وصف كيفية استخدام احلكومة ل     
 الصادرة عن اللجنة بشأن التدابري اخلاصـة املؤقتـة الراميـة إىل زيـادة نـسبة النـساء يف                    ٢٥العامة  

 .املناصب األكادميية العليا

http://www.likelonn.no/
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بعد احلكم الـصادر عـن حمكمـة الرابطـة األوروبيـة للتجـارة احلـرة أوقفـت املؤسـسات                     
ليا ممارسة حجز وظائف للجنس املمثل متثيال ناقصا، وجرى تغـيري قـانون             النروجيية التعليمية الع  

الــدوري  مــن تقريــر النــرويج ٤٨ويــرد يف الــصفحة  .التعلــيم العــايل الــذي أقــر هــذه املمارســة 
ــة شــرحا الالــسابع ــادة نــسبة النــساء يف املناصــب     إىل اللجن ــة إىل زي ســتراتيجية احلكومــة الرامي

لنقاط الرئيسية هلذا التقرير يف أن كـل جامعـة تـضع مقـاييس وخطـط      وتتمثل ا .األكادميية العليا
لكفالــة تــوزع أهــداف حتديــد حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، مــع   هبــا مــن أجــل  اصــةخعمــل 

هـي  املؤسـسات نفـسها     والواقـع أن    . اجلنسني على حنو متكافئ وتدابري لتحقيق تلك األهـداف        
 ئبـاد املواحتياجاهتـا و  مواضيع عملـها     على أساس    تدابري املساواة بني اجلنسني   اليت تضع خمتلف    
فمـثال، تكـافئ بعـض اجلامعـات إداراهتـا اجلامعيـة عـن كـل امـرأة جيـري                     . هبا التوجيهية اخلاصة 

وقـد تفـرض هـذه الـربامج      .ولدى بعض اجلامعات برامج لدعم املرأة يف جمال البحوث .تعيينها
 الــيت جتريهــا املـرأة والتمويــل اإلضــايف  تـدابري مــن قبيـل اإلجــازة مــن التـدريس ومتويــل البحـوث    

 .عندما تعني النساء
علـى أسـاس عـدم     النساء الالئي يعملن بني بلغت نسبة العمالة الناقصة    ٢٠٠٤يف عام    ‐ ٢٣

وقـد أعربـت اللجنـة، يف     . يف املائة يف حالة الرجال٢٦,٥ يف املائة مقارنة بنسبة ٧٣,٥التفرغ 
إزاء  احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة عـن قلقهمـا       جلنةومالحظاهتا اخلتامية السابقة،  

وتوجـد هـذه الظـاهرة    . علـى أسـاس عـدم التفـرغ    التمثيل غـري املتناسـب للنـساء الالئـي يعملـن       
مثل قطاع جتارة التجزئة وقطاعـات التعلـيم        تشكل فيها النساء أغلبية     القطاعات اليت   أساسا يف   

ىل التغـــيريات التـــشريعية الـــيت جـــرت مناقـــشتها يف إضـــافة إ .والـــصحة والـــشؤون االجتماعيـــة
 مـن االتفاقيـة، مـا هـي التـدابري احملـددة الـيت اختـذهتا                 ١١ من التقرير فيما يتعلق باملـادة        ١ الفقرة

احلكومة لتقلل العمالة الناقـصة بـني النـساء، وتـستهدف تلـك القطاعـات، ومـا هـو تـأثري تلـك                      
 التدابري؟
كانـت نـسبة العمالـة الناقـصة اخلاصـة       .عمالـة الناقـصة  نـود توضـيح األرقـام اخلاصـة بال     

يف املائـة    ١٦  يف املائـة للرجـال، و      ١٦,٢على أساس عدم التفرغ     بأرقام العمال الذين يعملون     
ونتيجة لنسبة العمالة النسائية العالية فإنه مـن األكثـر    ).٢٠٠٦إحصاءات النرويج عام (للنساء 

ويبلـغ الـرقم اإلمجــايل    . نقـص يف عمالـة النـساء   شـيوعا علـى الـرغم مـن ذلـك أن يكـون هنـاك       
  . يف املائة من النساء٧٦، منها نسبة ١٠٨ ٠٠٠للعمالة الناقصة النروجيية 

 املائـة   يف٤٢ على أساس عدم التفرغ تعملن النروجييات الالئي مجيع النساء نسبة تبلغو 

بة مـشاركة عاليـة جـدا مـن     ولـدينا يف النـرويج نـس   . الرجـال  حالـة  يف املائـة  يف ١٢ بنـسبة  مقارنة
غـري أن النـرويج    .وتشكل النـساء حنـو نـصف القـوة العاملـة يف النـرويج       .النساء يف العمل بأجر
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تـشكل النـساء أغلبيـة فيهـا        لديها سوق عمل منحاز حيث هناك بعـض القطاعـات القليلـة الـيت               
 األمهــات وتعمــل نــصف .لتجزئــة وقطــاع التعلــيمجتــارة امثــل الرعايــة الــصحية واالجتماعيــة و

 الرعايـة  يف قطـاع )  سـنة ١٥الـيت لـديها طفـل واحـد علـى األقـل حتـت        (العـامالت النروجييـات   
وكما ذكر آنفـا، مـن الـشائع جـدا أن تعمـل النـساء        .الصحية واالجتماعية أو يف قطاع التعليم

 .على أساس عدم التفرغ
ــة سياســة      ــة النروجيي ــهج احلكوم ــال وســوف تنت ــى   حي  ســوق عمــل ترتكــز أساســا عل

وترغـب احلكومـة يف زيـادة عـدد النـساء       .عنـصري املـساواة بـني اجلنـسني واملـساواة يف األجـر      
وتتبـع  . يعـانني مـن نقـص فـرص العمـل         خاصة النساء الـاليت     على أساس التفرغ،    الالئي يعملن   

ــيم    ــه لتعلـ ــا تـــدفع مبوجبـ ــذا الـــصدد هنجـ ــة يف هـ ــاملني يف احلكومـ ــال العـ ــة الـــصحية جمـ الرعايـ
علـى أسـاس    دال مـن العمـل      علـى أسـاس التفـرغ بـ       البلـديات عمـل     رت هلـم    إن وف واالجتماعية  
 .عدم التفرغ

  وسـتعكف علـى  ٢٠٠٦يونيـه  /النروجيية يف حزيـران  األجر يف املساواة جلنة ينتُعقد و 

ويـبني البحـث أن زيـادة     .والرجـال  النـساء  بـني  األجـر  يف الفجـوة  لتـضييق  عملـه  ميكـن  مـا  دراسـة 
تكون فيها النساء يف املعتـاد أغلبيـة لتـصل إىل مـستوى      عات اليت   لقطايف ا معدالت أجر الساعة    

بـــصورة غـــري مباشـــرة علـــى معـــدل أجـــر العمـــل علـــى أســـاس  الرجـــال ســـتؤثر أيـــضا أجـــور 
 .التفرغ عدم
خذت لتهيئة املزيد من الفرص االقتصادية للمهـاجرات، ومـا هـو            ما هي التدابري اليت اتُ     - ٢٤

ــدابري؟  ــأثري تلــك الت ــساء غــري     وإضــافة إىل در ت ــدريب املتاحــة للن ــا هــي فــرص الت وس اللغــة، م
 املواطنات يف خمتلف قطاعات االقتصاد؟

ويتــساوى يف ظلــه  ،تعمــل احلكومــة مــن أجــل إقامــة جمتمــع قوامــه التــسامح والتنــوع   
أو جنـسهم    احلقـوق والواجبـات والفـرص، دومنـا اعتبـار النتمـائهم العرقـي              األفراد، من حيـث   

ويتمثل هدف سياسـة اإلدمـاج االجتمـاعي         .اجلنسية أو قدراهتم الوظيفية   ديانتهم أو ميوهلم     أو
متـساوية   يف اجملتمع وإتاحة فـرص     كل شخص يعيش يف النرويج     كاشرإاليت تتبعها احلكومة يف     

 ٢٠٠٦نــوفمرب /ان يف تــشرين الثــاينعلــى الربملــ وعرضــت احلكومــة كتابــا أبــيض .لــه مــع غــريه
ألشـخاص  ل  الداعية إىل توفري مزيد من فرص العمـل        اهتايتضمن استراتيجيات احلكومة ومقترح   
وتــشكل االســتراتيجيات واملقترحــات جــزءا مــن   . فيــهاملهمــشني يف ســوق العمــل وإدمــاجهم 

ــدابري ومقترحــات     ــن الت ــة م ــال طائف ــسياسيف جم ــة اتال ــدفها العام ــسياسية    ه ــيم ال جتــسيد الق
يف  ها موجـه لعمـوم الـسكان،       وبعـض  ،ات عدة فئوتشمل التدابري    .للحكومة وحتقيق طموحاهتا  

سبل بـ  ةعرفـ مل ا مـن أجـل زيـادة     تخـذ إجـراءات     تو . املهـاجرات   اآلخـر علـى    بعضيقتصر الـ    حني
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ملهــاجرات، اســيما   ال، يف احليــاة العمليــة النــساءاحلــد مــن العقبــات الــيت حتــول دون مــشاركة 
ملهـاجرات  ا يـل  تأه لنساء غري املـشموالت بربنـامج     لامج التأهيل   نبرلإلعالن عن بدء العمل يف      و

 . لالندماج يف اجملتمعحديثات الوصول
كد تركيز احلكومة علـى إدمـاج واسـتيعاب         ؤ خطة عمل ت   استهلتوعالوة على هذا،     

 .وتتضمن خطة العمل العديـد مـن التـدابري املوجهـة إىل النـساء              .األشخاص من أصول مهاجرة   
 :وهذه التدابري هي

ــرامجوضــع  •  ــ  لإلحلــاقب ــشكلون جرون املهــا ف- سوق العمــلب ــة مــستهدفة  ي ــا فئ حالي
الـربامج  تلـك    فرصة يف إطـار      ١١ ٨٠٠ حوايل   إتاحةوب .سوق العمل ب حلاقربامج اإل ب

، تسعى احلكومة إىل زيادة التركيز على املهاجرين عن طريق ختـصيص            ٢٠٠٧يف عام   
 من تلـك الفـرص للمهـاجرين، فـضال عـن رصـد مـوارد مـن املـوظفني ملتابعـة             ١ ٣٠٠

 الوافـدين حـديثا     ويسري هذا على كـل مـن املهـاجرين         .ني يف الربنامج  أحوال املشارك 
ــع   ــدماج يف اجملتمـ ــربامج التأهيـــل لالنـ ــاجرين املـــشمولني بـ ــ واملهـ ــاجون إىل ذيالـ ن حيتـ

 .خاصة مساعدة
 بأنـشطة تأهيـل   الربنـامج ذلـك   يف إطـار  طلعيـض  و-  اجلديـدة مواصـلة برنـامج الفـرص    • 

 بعـد    تتـوافر هلـم،    ملهـاجرين، الـذين ال    ا  تأهيل امج استنادا إىل منوذج برن    مدفوعة األجر 
يعتمـدون علــى منــافع  بالتــايل ، و ثابتـة عمــلفـرص  قـضاء ســنوات عديـدة يف النــرويج،   

وسيساهم هذا الربنامج يف ربـط املزيـد مـن املهـاجرين علـى حنـو                 .الضمان االجتماعي 
 .دائم بسوق العمل

ــة  ملز للمهــاجرين إتاحــة الفــرصاســتمرار التركيــز علــى  •  يــساهم  - األعمــال احلــرةاول
 يف النـرويج مـسامهة إجيابيـة يف خلـق قـيم يف               مشاريع جديدة  املهاجرون الذين ينشئون  

شاريع رائــدة تــشمل تنظــيم    خــصص مليونــا كرونــة نروجييــة لتمويــل مــ     وُي .اجملتمــع
ــشاريع ــشطة        امل ــسري أن ــبل تي ــى س ــرف عل ــادة التع ــاجرين، وزي ــيم يف أوســاط امله تنظ
 .هاجرين املبنياملشاريع 

وتتعلق بعض التدابري الواردة يف خطة العمل بعموم املهاجرين، لكن النساء سيـستفدن              
 :، وهيمنها أيضا

ــادة توظيـــــف األشـــــخاص مـــــن أصـــــول مهـــــاج   •  ــة تـــــدابري لزيـــ رة يف اإلدارة العامـــ
 .الصحة ومؤسسات

 . يف إطار الربنامج التمهيدي اليت ينصب عليها االهتمامتعزيز األعمال • 
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 .يز برنامج الكفاءات األساسية يف احلياة العمليةتعز • 
 .تعليم اللغة النروجيية لطاليب اللجوء • 
تدابري إلدماج الشباب من أصول مهاجرة، مثل زيادة املوارد املخصصة للمدارس الـيت              • 

تضم نسبة عالية من التالميذ املنحدرين من أقليات ناطقة بلغـات أخـرى، مـع التركيـز        
ــدو   ــاذج ال ــى من ــهوض باجمل عل ــايب والن ــات تمر اإلجي ــة ع ــن    احمللي ــاين م ــيت تع احلــضرية ال

 .الفقر مشاكل
 فيما يتعلـق بتعزيـز   خريتني األنيمن التدابري املتخذة خالل السنت النساء  وأخريا، تستفيد    

 :فرص العمل والتعليم العايل، مثل
أفــراد أســرهم لالجــئني اجلــدد و) قــانون التأهيــل لالنــدماج يف اجملتمــع (تأهيــلبرنــامج  • 

 . لالنــدماج يف اجملتمــع ســنة٥٥ و ١٨ بــني قني هبــم، الــذين تتــراوح أعمــارهم امللــتح
وتــشارك  . اقتــصادية مــستحقة للمــشاركني للتأهيــل ومزايــاوجتمــع اخلطــة بــني برنــامج

 الــيت حيــصل عليهــا كــل فــرد  املزايــا وثبــت أنالنــساء علــى قــدم املــساواة مــع الرجــال،
ويرمـي هـذا الربنـامج،       .لنـساء مـن أصـول مهـاجرة       ل النـسبة كانت مبثابة عالمة فارقة ب    

الــذي ســيتم تكييفــه حــسب االحتياجــات والقــدرات الفرديــة، إىل تزويــد املــشاركني   
عمقـة عـن اجملتمـع النروجيـي،        تباملهارات األساسية يف اللغة النروجيية وإعطائهم فكـرة م        

وميكـن أن متتـد الـربامج        .أو متابعـة تعلـيمهم    /وإعدادهم للمشاركة يف احلياة العمليـة و      
 .ســنتني، مــع فتــرات إضــافية تغطــى إجــازات الغيــاب املــأذون هبــا إىل فتــرة قــد تــصل ل

وستضطلع البلديات بالربامج املوجهة إىل املهاجرين اجلدد الذين يقطنـون بالبلديـة، يف             
 .أقرب وقت ممكن، ويف غضون ثالثة أشهر من إقامة الشخص يف البلدية

نظم أيـضا    وقـانون التأهيـل لالنـدماج يف اجملتمـع يـ           ،٢٠٠٥سـبتمرب   /وابتداء مـن أيلـول     • 
 والواجبـات   املشاركة يف برنامج تعلم اللغة النروجييـة والدراسـات االجتماعيـة          يف  ق  احل

 علـى   انسرياين يـ  واحلق والواجب املتعلقان باملـشاركة يف التـدريب اجملـ          .املتصلة بذلك 
الــذين ُمنحــوا إقامــة و ســنة ٥٥ و ١٦  بــني الــذين تتــراوح أعمــارهم األجانــبالرعايــا

ويف الوقت نفـسه، يـشكل إكمـال     .، ومها أساس منح تصريح التوطن   عمل تصريح أو
طن وعلـى اجلنـسية   تـو  التـصريح  ساعة، شرطا للحصول على ٣٠٠ اليت مدهتا    ،الدورة
وجب إكمال التـدريب يف غـضون الـسنوات الـثالث األوىل مـن اإلقامـة                يتو .النروجيية

وعــالوة علــى إكمــال التــدريب اإللزامــي، فــإن املــشمولني حبــق وواجــب   .يف النــرويج
منحون فرصـة متابعـة دروس إضـافية إذا         املشاركة يف برنـامج تعلـم اللغـة النروجييـة سـيُ           
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 إكمـال كافـة أنـواع التـدريب يف غـضون            يـتعني و .كان إملامهم باللغة النروجيية ضعيفا    
 .السنوات اخلمس األوىل من اإلقامة يف النرويج

ــة    - ٢٥ ــا اخلتاميـ ــة، يف مالحظاهتـ ــة احلقـــوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـ أعربـــت جلنـ
 بــني خــتالل العــادات الغذائيــة ارتفــاع معــدالت ا إزاء، عــن قلقهــا٢٠٠٥مــايو /املؤرخـــة أيــار
 ‐مــا هــي التــدابري الــيت ُتتخــذ للتــصدي هلــذا التحــدي، ولتــوفري الــدعم النفــسي     ف.املراهقــات

ة يف  لـ وبذم جهـود     بيـان أي   يرجـى أيـضا    ؟لـل لـك اخل  ذابات اللوايت يعـانني مـن       االجتماعي للش 
 .اإلعالنات التوعية العامة لتعزيز الصورة اإلجيابية للشابات يف وسائط اإلعالم وجمال

تها صـنع  الـشباب ومـساعدهتم علـى التعامـل مـع الـصورة الـيت                ةوعيـ تتبع ُنُهج خمتلفـة ل    ُت 
 . مظهر يف أهبى احلاجة إىل الظهور هباات وخلقتوسائط اإلعالم واإلعالن

 
 األطفال والشباب  

جــرى تطــوير أداة تثقيفيــة تفاعليــة بواســطة اإلنترنــت هبــدف زيــادة فهــم التالميـــذ           
وبـدال مـن أن   . ))Think project(مـشروع الـتفكري   (وسـائط اإلعـالم بوجـه عـام     إلعالنـات و ل

 إىل متكني التالميـذ     هدف، فإنه ي  الغذائيةختالل العادات   يركز املشروع على املشاكل املتصلة با     
فمعرفتــهم  . ووســائط اإلعــالمات اإلعالنــ الــيت صــنعتها الــصور الــتفطن إىل مــا وراء تلــكمــن

نفـــذ هبـــا األعمـــال حتـــد مـــن ســـهولة التـــأثري فـــيهم وتنمـــي ثقتـــهم بأنفـــسهم  بالطريقـــة الـــيت ُت
)www2.skolenettet.no/tenk/.( ع  باملوضــوع يف مواقــ  جــرى مناقــشة املــسائل ذات الــصلة   وُت

 ).www.ung.no(لشباب شبكية عامة أخرى موجهة ل
 

 أولياء األمور  
 موضــوع التركيــز علــى الــسحاق اجلنــسي ناقــشة مواضــيع مثــلملجــرى وضــع برنــامج  

فادة منـه يف   وسائط اإلعالم، وذلـك لالسـت     للبنات والبنني الذين يظهرون يف املواد اليت تعرضها       
 أوليــاء واهلــدف املنــشود هــو تــشجيع .أوليــاء األمــورعقــد بــني املدرســني واالجتماعــات الــيت ُت

 املتعلقـة باملـشتريات     هم علـى مواجهـة الـضغوط      بنـائ  التفكري يف سبل تعزز قدرات أ      األمور على 
 .ذلك وإتاحـة الفرصـة هلـم للقيـام بـ           الغذائية واملوضة واالستهالك ومناقشة تلـك الـسبل        والنظم

)www.foreldrepraten.no.( 
 

 صناعة املوضة  
ــة متعلقــة بالتــسويق موجهــة       مت إعــداد كراســة تتــضمن جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهي

املــستهلكني وممــثلني عــن دوائــر املعــين بلألطفــال والــشباب، وذلــك بالتعــاون بــني أمــني مظــامل  
ومت اختاذ املبادرة من أجل زيادة الوعي األخالقـي يف أوسـاط صـناعة               .الن واملوضة صناعة اإلع 

http://www.ung.no/
http://www.foreldrepraten.no/
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ة إىل تقـدمي صـور      لـسعي هبمـ   وذُكر يف الكراسة، على سبيل املثال، أنـه يلـزم ا           .املوضة النروجيية 
متنوعة  للجسم عن طريق اختيار النماذج والترويج للُمثُل املتعلقـة بـصحة اجلـسم عنـد توجيـه                   

 .ويق إىل األطفال والشبابمحالت التس
يرجى تقدمي معلومات عن نتائج الدراسة اليت أجراها مركز دراسات املـرأة والبحـوث       - ٢٧

ويرجى أيـضا إدراج معلومــات       .اجلنسانية يف جامعة أوسلو خبصوص حاالت الزواج القسري       
املتخـذة   إن توافرت، عن حاالت الزواج القسري يف النرويج، وعن التدابري            ،تشمل إحصاءات 

 . التدابريتلكللتصدي هلذه الظاهرة، وعن تأثري 
شرت الدراسات الـيت أجراهـا مركـز دراسـات املـرأة والبحـوث اجلنـسانية يف جامعـة                   ُن 

ويرجــى االطــالع علــى  . ٢٠٠٧فربايــر / شــباط١٩أوســلو عــن حــاالت الــزواج القــسري يف  
 لكـن ال توجـد      ،عض األرقام وتشتمل الدراسة على ب    .املعلومات املقدمة طيه عن تلك الدراسة     

 .إحصاءات رمسية حلاالت الزواج القسري يف النرويج
، قـدمت   ١٩٩٨ففي عام    .وقد نفذت النرويج تدابري عديدة ملكافحة الزواج القسري        

 جمـاالت مثـل     يتغطـ تـدبريا    ٤٠احلكومة خطة عمل ثالثية ملكافحة الزواج القسري، تـضمنت          
 لــوائحوالتــدريب وتطــوير املــوارد البــشرية وتعــديالت الاإلعــالم واحلــوار والتعــاون واألزمــات 

ملكافحــة الــزواج تــدبريا جديــدا  ٣٠، عرضــت احلكومــة ٢٠٠٢ويف عــام  .والبحــث والتوثيــق
 ، والتوعيـة  يف حـاالت األزمـات   للـشباب املساعدةتقدمي  تركزت على مواضيع تتعلق ب     القسري

طـــالع علـــى خطـــيت العمـــل ويرجـــى اال .واألنظمـــة وحتـــسني اللـــوائحوالنـــهوض بالكفـــاءات 
 خطـة عمـل جديـدة تتـضمن العديـد           ،قبل عطلة الـصيف    أن تطرح،    وتعتزم احلكومة . املرفقتني

 .من تدابري مكافحة الزواج القسري
ــات وملتمــسات اللجــوء يف        - ٢٨ ــة الالجئ ــة عــن حال ــات حديث ــدمي معلوم ــضا تق يرجــى أي

ن االجتاهـات خـالل الـسنوات       النرويج، مبا يشمل بيانات إحصائية عن عدد هـؤالء النـساء وعـ            
 مـن  ةمحايـ عـن مـدى مـا يتـوفر هلـن مـن       األربع املاضية، والفرص االقتصادية املتاحـة أمـامهن، و     

 .العنف العائلي
 طلـب جلـوء، لكـن مل متثـل          ١٥ ٦٠٠، مـا يزيـد علـى        ٢٠٠٣ يف عـام     ، النرويج تلقت 

 يف عـدد    عـا ملحوظـا    تراج ٢٠٠٤وشـهد عـام      . يف املائة من طاليب اللجـوء      ٢٥النساء إال نسبة    
 يف املائـة مــن طــاليب  ٢١وكانــت نــسبة  . طلـب ٧ ٩٠٠ ســوى ردطلبـات اللجــوء، حيـث مل يــ  

مقابــل  طلــب ٥ ٤٠٠ بلــغ جممــوع طلبــات اللجــوء ،٢٠٠٥ ويف عــام .اللجــوء نــساء بالغــات
 يف  ٣٤ طـاليب اللجـوء مـن البـالغني          بـني ساء  نـ لا نـسبة    ناهزتو .٢٠٠٦يف عام    طلب   ٥ ٣٠٠

لنـــساء الالئـــي ُمـــنحن اوزادت نـــسبة . ٢٠٠٦ عـــام يف يف املائـــة ٢٨ و ٢٠٠٥املائــة يف عـــام  
ــصاريح ــات اللجــوء مــن حــوايل      ت ــى أســاس طلب ــرويج عل ــة يف الن ــام  ٤٠ لإلقام ــة يف ع  يف املائ
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ــة يف عــام ٦٢ إىل ٢٠٠٣ االت الــيت مت فيهــا مــنح اللجــوء  ويــشمل ذلــك احلــ . ٢٠٠٥ يف املائ
 الرجـال   نـسبة أمـا    .و اإلقامـة لـدواع إنـسانية      اإلقامة علـى أسـاس آخـر مـن أسـس احلمايـة أ              أو

 يف ٤٠ يف حـدود  ة مـستقر ت فقـد ظلـ  ،الذين حصلوا علـى إقامـة علـى أسـاس طلبـات اللجـوء         
 نـوع اجلـنس     بـسبب هذه األرقـام املرتفعـة أن الـوعي باالضـطهاد           جزئيا  فسر  أن يُ وميكن   .املائة

، ُمـنح   ٢٠٠٦ويف عام    .الدويليف النرويج أو على الصعيد       سواء   ،قد زاد يف السنوات األخرية    
وبلغـت تلـك    إقامـة،   تـصاريح   يف املائة من جمموع النساء الالئي طلـنب اللجـوء يف النـرويج             ٦٩
 ن نـسبة  أ  جنـد  نحـوا وضـع الالجـئ،     مـن مُ  قتـصرنا علـى     وإذا ا  . يف املائـة   ٥٠  الرجال بنينسبة  ال

 .٢٠٠٦ يف عام  يف املائة من الرجال١٠مقابل  يف املائة ٢٤ بلغت النساء
 مــن اإلحــصاءات الــيت نــشرهتا إدارة اهلجــرة      مــستمدة إليهــا أعــاله واألرقــام املــشار  

 .النروجيية، وال تأخذ يف احلسبان القرارات اليت نقضها جملس طعون اهلجرة
 بـصدد  نـوع اجلـنس، وهـي       بـسبب ز على االضطهاد     احلكومة النروجيية ترك   ما زالت و 

 . بنوع اجلنسأثر البت فيها توضع مبادئ توجيهية ملعاجلة احلاالت اليت
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة مــن أجــل التعريــف علــى نطــاق واســع      - ٢٩

 .٢٠٠٢مارس / آذار٥بالربوتوكول االختياري لالتفاقية، الذي صّدقت عليه النرويج يف 
ــاري امل   ــة أحــد املواضــيع الــيت ناقــشها مــؤمتر    حــلشــكل الربوتوكــول االختي ق باالتفاقي

 علــى تنظــيم مــؤمتر ٢٠٠٠ودأبــت احلكومــة منــذ عــام . ٢٠٠٤ينــاير /تابعــة يف كــانون الثــاينامل
ومركـز املـساواة بـني اجلنـسني        ) FOKUS(متابعة سنوي بالتعاون مع املنظمة اجلامعـة فوكـوس          

وتــنظم فوكــوس أعمــال املنظمــات غــري احلكوميــة النروجييــة العاملــة يف جمــال التعــاون     .ســابقا
وأبرزت الوزيرة الـسابقة املعنيـة بالطفولـة وشـؤون األسـرة،             .ملرأةا على قضايا نصب  اإلمنائي امل 

 اليت تسمح إمـا لألفـراد أو جملموعـات مـن األفـراد              بالغات ال  تقدمي ليلى دافوي، أمهية إجراءات   
 .بتقدمي شكاوى فردية إىل اللجنة

يـدة  وعالوة على ذلك، أصدرت وزارة الطفولة واملـساواة كراسـة تتـضمن ترمجـة جد               
 .ختياري االاجمازة لنص اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهل

 )توقيع(
 ،هولأرين 

 املدير العام
 كريستينسون. تروند أ

 نائبة املدير العام
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 املرفق 
دوائـر  تعاملـت معهـا   موجز التقرير املتعلق حباالت الزواج القـسري الـيت       

 هذه الظاهرة والتحديات اليت تطرحهامدى انتشار : الدعم العامة
 

ــو الطف شــؤونوزارة أرادت  ــات عــن   ةل ــساواة مجــع معلوم ــاهرة   وامل ــشار ظ ــدى انت   م
ــزواج ال ــز خــدمات الــ   يفيرقــسال ــرويج هبــدف تعزي ــدابري الوقادعم العامــة الن ــئ والت هــذا و. ةي
ــر ــةتلــكجــزء مــن   التقري ــد ســع . العملي ــ وق ــشار حــاال  إشروعنا ينا يف م ــد مــدى انت ت ىل حتدي
 بعـــض اجلوانـــب بيـــان الـــدعم، ودوائـــرالـــيت واجهتـــها  ةالقـــسري واملـــشاكل املرتبطـــ الـــزواج
علـى عـامي     ركـز املـشروع   قـد   و. الدعمدوائر   هبا   تعاجلهاهلذه احلاالت والطريقة اليت      الرئيسية
 .٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

 
 بيانات أساسية  

 دوائـر   جـري بـني   أُيط  ساسا من اسـتبيان بـس     أالتقرير  إليها  املعلومات اليت يستند    تتألف   
ة مـن   فـ لؤ امل  األفرقـة احلكوميـة    بـني و ) يف املائـة   ٧٣ معدل االستجابة ( البلديات   رعاية الطفل يف  

 الــيت بتــت فيهــا ثــالث احلــاالت  استقــصائية عــن الطفــل، ودراســةةخــصائيني يف جمــال رعايــاأل
، ة اهلجـر  شـؤون ديريةمل ي التابعرقسلانع الزواج   مب  املعين فريق اخلرباء هي  ة،  وكاالت متخصص 

لـصليب  لـذي أنـشأه ا    اخلـط اهلـاتفي ا     و ملهـاجرين والالجـئني،   املعنيـة با  ووكالة املـساعدة الذاتيـة      
واخلـدمات  عاجلـة   تقدم هـذه الوكـاالت املـساعدة ال       و.  الزواج القسري  ضحايا ملساعدة محراأل

ا سـنويا   وهي تـشتهر باللمحـات العامـة الـيت تنـشره          الزواج القسري،   بما يتعلق     يف ةاالستشاري
عـالم بوصـفها مؤشـرات       والـيت غالبـا مـا تـستخدمها وسـائل اإل            اليت تتعامـل معهـا     حلاالتعن ا 
خــرى مــن ســتة أ معلومــات ىمت احلــصول علــو.  الــزواج القــسريى انتــشار حــاالتدمــعلــى 

 صحة العامـة   يعملن يف تسع عيادات لل     ممرضاتمن   و ،وسلوأ يف   ةسري األ اتالستشارلمكاتب  
تـسع بعثـات تابعـة لـوزارة اخلارجيـة النروجييـة يف بلـدان أجنبيـة،                  و ،سلووأ للشباب يف    خمصصة

ة ظهـــر الدراســـ ُتو. تزمـــاكـــز األا مر إحـــصاءاتنوكـــذلك مـــ   للتوثيـــق،MiRAومركـــز 
 الوقـت املناسـب     املوضـوع يـأيت يف    ن هـذا    أن  و كـثري   فيـه  يعتربالوقت الذي   نه يف   أ االستقصائية

  تـوخي احلـذر عنـد    جيـب  اولـذ . ةاالت الفعليـ   احلـ  قـدير عـدد   موضوع هام، فمن الصعب ت     أنهو
 .ةتفسري البيانات الرقمي
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أقــل عــددا مــن  الطفــل ة رعايــدوائــر املطروحــة علــىلــزواج القــسري ا حــاالت  
 ية للفتيات اجلنسةاي احلراقبةاحلاالت املتصلة مب

يف عـام    الطفـل    ة رعايـ   تعاملـت مكاتـب    ،“حـاالت الـزواج القـسري     ” ـما يتعلـق بـ     يف 
وىل  األةشـهر العـشر   طفـال يف األ ١٨و  طفـال  ٤٥الت بلغ عـدد األطفـال فيهـا        مع حا  ٢٠٠٥

) يف املائـة   ٨٣(وتـشكل الفتيـات أغلبيـة واضـحة         .  طفـال  ٦٣ي ما جمموعـه     أ،  ٢٠٠٦من عام   
 مـــن باكـــستان والعـــراق والـــدينمـــن هـــؤالء األطفـــال الـــذين ينتمـــي أكثـــر مـــن نـــصفهم إىل 

 .موعة تقريبا من كل جمةنسبة متساويبوالصومال، 
ية  اجلنــسةايــ احل ومراقبــةطةتــسلِّة املنــشئتال” ـاملتعلقــة بــ يتــصل باحلــاالت  مــا  يفأمــا  
 طفـال   ٩٨، حـاالت ختـص مـا جمموعـه          ٢٠٠٥بأهنـا تناولـت يف عـام         املكاتب   فيد، ت “للفتيات

ذا مجعنـا بـني هـذين النـوعني مـن      إو. ٢٠٠٦وىل مـن عـام    األةشهر العـشر  طفال يف األ ١١٥ و
ا أن جممــــوع األطفــــال املتــضرريــن بلــــغ خــالل الفتــــرة املــشمولة بالدراســة  وجــدنلاحلــاالت، 

وىل مــن عــام  األةشــهر العــشريف األطفــال  ١٣٣ و ٢٠٠٥  عــاميفطفــال  ١٤٣ طفــال، ٢٧٦
ــ احل ومراقبــةطةتــسلِّة املنــشئتال”ىل فئــة إ يف املائــة منــهم ٧٧ىل إمــا يــصل وينتمــي . ٢٠٠٦  ةاي
مـن  هـن  طفـال   هـؤالء األ  والغالبية العظمـى مـن    . “ةسرشرف األ  صون هبدف   ية للفتيات اجلنس

 واحـد  تقريـر  إال  ابـشأهن   مل يـرد    الـيت  حـاالت للرقـام اجملموعـة الكاملـة        األ  وتغطي هذه  .الفتيات
 .من الوالدين لاطف األة مسؤولية رعاي انُتزعت فيها احلاالت اليتعن للقلق مثري

 
 ١اجلدول 

 تـــسلطةة املنـــشئتالحلـــاالت املتـــصلة بوامـــوجز عـــن حـــاالت الـــزواج القـــسري   
 ية للفتيات، اليت تتعامل معهـا دوائـر رعايـة الطفولـة يف             اجلنس ةاياحلالتحكم يف   و

 األطفال عدد - البلديات
 

 ٢٠٠٥ 
 /حىت تـشرين األول  

 النسبة املئوية اجملموع ٢٠٠٦أكتوبر 

 ٢٣ ٦٣ ١٨ ٤٥ القسر
 ٧٧ ٢١٣ ١١٥ ٩٨ التحكم/التسلط

 ١٠٠ ٢٧٦ ١٣٣ ١٤٣ اجملموع 
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 موضوع هام يف وكاالت أخرى لكن اإلحصاءات املتاحة عنه قليلة  
 قليلــة ميكــن اعتبارهــا متعلقــة  استفــساراتة حاليــا يســرألااالستــشارات  ئــراوتتلقــى د 

 يف ا خربهتــتعتــربزاء هــذه املــشكلة وإ ةوســلو قلقــأ يف ئراودتلــك الــ غــري أن. بــالزواج القــسري
 هــذا  ويؤيــد. يف مثــل هــذه احلــاالتةمهيــ علــى قــدر كــبري مــن األ ســرية الــصراعات األءاحتــوا

ىل حـد كـبري يف      إن تـشارك    أة ينبغـي    يسرألااالستشارات   ئراو بأن د  ةلئوجهة النظر القا   التقرير
ــدياو بــني الــشباب و القائمــةالتعامــل مــع الــصراعات  ــصاننأهم، شــريطة ل ــ ُت  ة الــسالمة البدني

 . للشابةوالعقلي
 والعيادات الصحية العامة يف أوسلو أيضا استفـسارات         ةملدارس الثانوي  ا وتلقى موظف وي 

ــذين يتعرضــون للــضغط   ــزواج، ولكــن عــدة ممرضــات   إلكــراههممــن الــشباب ال  مــن  علــى ال
شـأهنا شـأن      مـشكلة كـبرية    متثـل رة  سيِطاملـ يعتـربن التنـشئة الـصارمة و       الصحة العامـة     مؤسسات
 يهمهـم األمـر    فتيـان  مـن الفتيـات، ولكـن ال       اتفـسار تس معظـم هـذه اال      ويأيت .يرقسالزواج ال 

 طو ضـغ حتـت واقعون  م  هنأىل املمرضات   إلتحدث  لشعر الشباب الذين يأتون     يما  غالبا  و. أيضا
خمـرج ال يـستتبع تفكيـك     سـبيل إجيـاد      يف   ونداهـ سرهم، وهـم جي   ألعلى والئهم   شديدة ليظلوا   

ــأ ةواخلالصــ. ســرهمأ ــشارين ة اي الــصح املؤســساتن تكــون ممرضــاتأينبغــي ه ن لعامــة واملست
ــ. فــضل للتعامــل مــع هــذه املــشكلة  مــستعدين علــى حنــو أ ســاتذة التعلــيم الثــانوي  أو ينبغــي ل ب
بـدال مـن   عب اصمـ   الـذين يواجهـون   الـشباب “الـسعي إىل ” علـى  ة هذه الفئات املهني  ةساعدم

ومـن بــني ســفارات النـرويج الــيت قــدمت بيانــات،   . أن يتــصل هبـا هــؤالء الــشباب جمـرد انتظــار  
فادت بأهنا تتلقى بصفة منتظمـة اتـصاالت مـن       أ اليت  هي الوحيدة  بادأسالم  إيف   سفارهتا   كانت

 .يرقسالزواج الالشباب املهددين ب
 

 الوكاالت املتخصصةمطروحة على أنواع خمتلفة من احلاالت   
وكالـة   يف   “ احلـادة  اتزمـ حـاالت األ  ”حالـة مـن      ٦٤البيانات اليت مت فحصها     ضمت   

 عـن طريـق   رسـلت   أُ“ ااستفسارا حمدد ” ١٧٢  و ،ملهاجرين والالجئني املعنية با املساعدة الذاتية   
 فريــق هــاجلا حالــة ع١١٤و املــساعدة، ألغــراض  محــرلــصليب األلــذي أنــشأه ااخلــط اهلــاتفي ا

حالـة   ٤٩  حبـث  يفكرشـا   األمحـر  الـصليب  وتبـّين أن  .٢٠٠٦ يف   ةديريـة اهلجـر   التابع مل اخلرباء  
احلـاالت   مـن     قلـيال   عـددا  ما عـدا ذلـك، وجـدنا       ويف. ق اخلرباء فريمن احلاالت املعروضة على     

ــ وتتعلــق.هاكــرر تــسجيليت تالــ الفتيــات ب احلــاالت واالستفــسارات  هــذه العظمــى مــنة الغالبي
 هــم مــن وكــاالتال  مجيــعاحلــاالت الــيت ســجلتها معظــم األفــراد يف والواضــح أن . والــشابات

 مـا بـني   تتـراوح  عامـا نـسبة   ٢٥ و ١٥ويـشكل الـشباب بـني سـن         . أصول باكـستانية وإيرانيـة    
 .شخاص املعنيني من األيف املائة ٩٠و  ٦٧
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ستخدمها كـل وكالـة     تـ  الـيت    ةيئحصاىل الوحدة اإل  إ ة االستقصائية  الدراس  هذه وتستند 
ــة يف   ــد هــذه الوحــدة  خيتلــف حــصاءاهتا، وإبوصــفها أهــم فئ ــاحل”(حتدي ــة إىل  ) “ةال مــن وكال

، خمتلفـة  عمـل    هلـا أسـاليب   دوار خمتلفـة و   بـأ   تقـوم  كـاالت والن  أىل  إويرجع هذا أساسا    . أخرى
مـن   تـبني  وي .اتحـصاء  واإل تالاتـسجيل احلـ   يف  ىل أسـاس خمتلـف      إ أيـضا    بالتايل فهـي تـستند    و

، ولكــن هاني واضــحة لتحــس ةمكانيــإ الوكــاالت  املعتمــدة يفتــسجيلالجــراءات اســتعراض إ
 .رقامعمد تضخيم األت بأن الوكاالت تدعاءال اسبيل إىل ال
 

 ٢اجلدول 
االستفــسارات وعــدد  /عــدد احلــاالت . لوكــاالت املتخصــصة حملــة عامــة عــن ا    

 ٢٠٠٦ عام - نساجلاألفراد، مفصل حبسب نوع 
 

 
فريق اخلرباء التابع 
 الصليب األمحر ملديرية اهلجرة

ة ــــدة الذاتيـــة املساعــوكال
ملهاجرين والالجئنياملعنية با

 “ حادةة أزمةحال ”٦٤ “استفسارا حمددا” ١٧٢ “حالة” ١١٤ “احلاالت”عدد 
 ٧٤ ١٨٤ ١٢٨ عدد األفراد املتضررين

 ١٣ ٦١ ٢٥ ١٥٩ ١٤ ١١٤ )العدد(اإلناث والذكور 
 ١٨ ٨٢ ١٤ ٨٦ ١١ ٨٩)النسبة املئوية (اإلناث والذكور

  
عـــن ، ٢٠٠٦وىل مـــن عـــام  األةشـــهر العـــشر األ للتوثيـــق خـــاللMiRAمركـــز أبلـــغ  

 تعلقـة بعـام   املرقام  األومل تتوافر بعد    . “تطلب املتابعة ي  الذي لزواج القسري ا”حالة يف فئة     ٦٦
 مقيمــا ٦٤راكــز  امل ســجلت٢٠٠٥زمــات، ولكــن يف عــام ألاكــز امرواملــستمدة مــن  ٢٠٠٦
 . املركز ملكوثهم يفيساسسبب األالن الزواج القسري هو أ أوضحوا

 
 وجود عدد هام من احلاالت غري املسجَّلةاحتمال   

ــ  ــشة املهت انت ــةملاناق حــصاءات إ  أنوالأ. ينأ جــزمــنإىل اســتنتاج حــصاءات اإلب تعلق
 ةجـم املـشكالت الفرديـ   القـول عنـها عمومـا إهنـا مقيـاس ُمـرض حل          املوجـودة ال ميكـن      احلاالت  
حـصاءات بوضـوح، وهـو    اإلأوجـه قـصور     مت تبيـان هذه ليست مشكلة كـبرية طاملـا      و. اخلاصة

 تبعـث   سباب قويـة  أهم بكثري، هناك    أثانيا، وهذا   . يامهذه األ   جيري التجاوز عنه   مبدأ كثريا ما  
. اتءحـصا  هـذه اإل ا تظهـره على بكـثري ممـ  أن العدد الفعلي للمشاكل احلقيقية  بأض  افترعلى اال 

ــاك، و ــى وجــه اخلــصوص،  هن ــة للقــول بــ  أعل ــةن أســباب قوي ــيت ســجلتها   قل  عــدد احلــاالت ال
 علـى  مقلـق     مؤشـر  بل هـو  . جم هذه املشكلة  ستخدم للتقليل من ح   ُيعامة جيب أال    الوكاالت  ال

ــدى ضــ  ــالآم ــ ة م ــام احلــايل ي ــن.سجله النظ ــشكلة وتكم ــ  يف امل ــهزج ــونا يفء من ــشباب  ك  ال
 .االلتفات إليهمآخر يف عدم جزء يف ، وةيطلبون النجد ال
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 شديدة يف احلصول عليهاورغبة ماسة إىل اخلربة حاجة   
 ة يف خـدمات رعايـ     ةىل خربات متخصـص   إحلاجة  دى ا  مل ة االستقصائية نتائج الدراس إن   

االستـشارات األسـرية وإىل أخـصائيني اجتمـاعيني يف املـدارس وإىل ممرضـات               الطفل وخدمات   
ىل مزيـد مـن   إاج تـ حت وكـاالت كل هـذه ال   ف. اال لبس فيه  يف املؤسسات الصحية العامة واضحة      

  فئـة مـن    كـل  تكييـف التـدريب مـع احتياجـات          ريد كـب  حىل  إولكن جيب    وترغب فيها،    اخلربة
. ةجراء حتليـل متعمـق للمـشكالت واملعـضالت املعقـد          إ إىلوتشتد احلاجة أيضا     .ةالفئات املهني 

، لكـن خـدمات الـدعم       كـبرية ا خـربة عمليـة      وكثري من الناس مهتمون هبذا املوضـوع واكتـسب        و
ن أ هــو  الـسائد الـنمط العـام   و.نيتفـرغ فـراد امل  واألالــصدفة علـى   بـشكل مفـرط  تـزال تعتمـد   ال
وعـالوة علـى ذلـك، تـبني        . ةطلـب املزيـد مـن املعرفـ       يين لديهم خربة هبذه املشكلة هـم مـن          الذ

ين هـــضـــفاء الطـــابع املإ و العمـــلســـاليبأتطـــوير  ىلإن هنـــاك حاجـــة ماســـة أ ةهـــذه الدراســـ
 .اجلهود على

 
 مشكلة ضيقة النطاق إىل حد كبري“ الزواج القسري”  

، كــشفها للعيــان وهاديــد مــشكلة يــصعب حتلــى ع“الــزواج القــسري”مــصطلح يـدل   
ن أ ة االســتنتاجات الرئيــسية هلــذه الدراســ   ومــن بــني . “ةحالــ”و أســواء باعتبارهــا مــشكلة   

 حـان الوقـت   ولـذا فقـد  . إىل حـد كـبري    ضـيق مـام تهاحمـط   غالبا ما يـصبح  “الزواج القسري ”
 ةبويـ األالتنـشئة   ”ن تـسمى    أاليت ميكن   املعقدة األوسع نطاقا     من املشاكل     جمموعة للتركيز على 

ومـن مث   . “بنـات ال ة صون عـرض   صاة وخ سر شرف األ  صونىل  إ اليت هتدف    ة الصارم ةسلطتامل
حلـصول  الـيت تتـيح هلـم ا     مـن اخليـارات      اىل مـساعدة مزيـد    ة إ اجـ هم حب الشباب الذين    منح   جيب

 .على املساعدة
 

 ية للفتيات اجلنسةاياحلالتحكم يف  وطةتسلِّة املنشئتال  
رقابــة مــشددة  وةقواعــد صــارم أشــكال تــشمل فــرض يتخــذ الــتحكم عــدة ن أميكــن  

  وتــضم.ن أيـضا اخلـوف مــن ردود الفعـل احملتملـة    لكــ خـرق القواعـد، و  نــدوفـرض عقوبـات ع  
ا التهديـد   ن بينـه   العنف اجلسدي والنفسي، مـ      أشكال ة طائفة واسعة من   اقبرساليب امل أآليات و 

 .“ياالبتـزاز العـاطف   ”جملتمـع، و     والتهديد واالستبعاد الفعلـي مـن ا       ة،هان واإل ةبالعنف واملضايق 
ىل جانــب إو.  االنتحــار املــرء لدفعــه إىلشــكال العنــف القتــل والــضغط علــى أ أخطــر وتــشمل

الدخول يف أي عالقـة عاطفيـة مـع رجـل أو             من   أةمنع املر تحكم   ال شمليالزواج القسري، قد    
 رمت، فــاأل للنــساء املتزوجــا أمــا بالنــسبة.طــالقعلــى اإلمــن أن يكــون هلــا أي أصــدقاء ذكــور 

ــق  ــارهبإيف بعــض احلــاالت  يتعل ــى نجب ــة ضــد إرادهتــن     عل ــاة الزوجي  ضــياغوالتمواصــلة احلي
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. ن الطـالق  اعارضـ ت تان الزواج ألن األسـرة أو األسـر        إطار يفتتعرضن له من عنف وإيذاء       عما
صري املـ  تقريـر   يفهـم دأوال بالوالدين الذين حيدون من حـق  هذه املشكلة   ترتبطخرى،  أ ةبعبارو
التنقل وحرية املشاركة يف اجملتمع، فضال عن احلق يف عـدم التعـرض للعنـف وغـريه مـن             ة  حريو

 .ةهاناإلأشكال 
 

 احلكومي غري القطاع يف خاص بشكل به املهتمنيتروك لألشخاص م موضوع  
 املـساعدة  يف العامـة  الـنقص  مكـامن  بعـض  االستقـصائية  الدراسـة  هـذه  يف العملأظهر   
فــال يــزال  .والــسيطرة والعنــف القــسري للــزواج خيــضعون الــذين بابالــش أمــام حاليــاً املتاحــة
 ال ،الـسياسي  األعمـال  جـدول  علـى  مـن إدراجـه      سـنوات  عـشر بعد   القسري الزواج موضوع

 التعامـل  وجيـري  خاصـة،  تدابري سوى بشأنه إال من يهتمون به بشكل خاص، وال تتخذ  شغلي
 معظـم التـدابري املتخـذة       ن أ الواقـع و .عاديـة ال العامـة  الـدعم  دوائر إطار خارج كبري حّد إىل معه
ــدابري اجملــال هــذايف  ــى قائمــة صةوخمــص ت ــشاريع عل ــشرف امل ــ ت ــذها ىعل  غــري املنظمــات تنفي

مهمـة معاجلـة املـشكلة       هـا تركب النروجييـة،  الـسلطات  كانـت  إذا مـا ع لاءسإننا لنتـ  و .احلكومية
ة لتتوالهــا بالدرجــة األوىل املتــصلة حبــاالت إيــذاء وســوء معاملــة علــى هــذا القــدر مــن اخلطــور 

ــة   ــصرفاملنظمــات غــري احلكومي ــة تت ــاد هبــذا ُيقــصد وال .مــسؤولة بطريق  غــري املنظمــات انتق
 الــدعمدوائــر  يف لالســتدامة قابلــة مّتــسقة جهــودبــذل  إىل قويــة دعــوة إطــالق بــل احلكوميــة،

الـيت   ،مـات املنظينـتقص مـن أمهيـة تلـك          لـن  النحـو  هـذا  علـى  املـسؤولية  توزيـع  إعـادة ف .العامة
عـن تلـك     رئيـسي  بـديل  تقـدمي أكثـر منـه      العامـة،  الوكاالت لدور مكّمالً دوراً دورهاسيصبح  
 .الوكاالت

 
 العنف منع إىل الرامية اجلهود ميدان عن غائبة مسألة  

 يف ةالقـسري  لزجيـات سألة ا ملـ  “الشديد ورضاحل” مها نقيضني اجتماع إىل التقرير يشري 
 أن خـاص  بـشكل  املؤسـف  ومـن  .العاديـة  الـدعم  خـدمات  مـن  فعلـي ال وغياهبا اإلعالم وسائط
ـــ املتعلقــة الــسياسات جمــاالت يف ُهّمــشت قــد والقمــع العنــف مــن األشــكال هــذه  العنــف” ب

 برفـاه  املتعلقـة  اخلـدمات  ويف ،“الطفـل  واسـتغالل  الطفـل  ضـد  العنف ”و “املرأة ضد األسري
 العـشري  عنـف  “األسـري  العنـف ” نعمل ُوضعت التدابري جمموعة وتستهدف .عام بشكل الطفل
 بـني  التمييـز  هـذا  أن وُيعتقـد  .ُمغّيـب  األخـت  أو البنت ضد العنف أن حني يف رئيسي، بشكل
 علـى  وذلـك  ،املعاملـة  سـوء  أشـكال  من كشكل القسري الزواج هتميش إىل أدى العنف أنواع

 زيـادة  إىل إليـه،   ضـمن مـا تـدعو      الطفـل،  رفـاه ب املعنيـة  الـدوائر  وتدعو .ةربواخلتنظيم  ال مستوى
 ناحيـة،  مـن  لطفـل أفضل سـبل حتقيـق صـاحل ل        بني تضاربما ميكن أن حيدث من       على التركيز
 .أخـرى  ناحيـة  مـن أدىن مـستوى ممكـن،        علـى  التـدابري  وتنفيـذ  األهـل  مـع  التعـاون  معايري وبني
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 يقتـضي   يالـذ  و الطفـل  برفاه املعنية لدوائراملنوط با  القانوين الواجب أنبد أن يزداد إدراك      وال
  .مباشر تصعيديف  ة،رياخلط احلاالت معظم يف يتسبب، أن ميكن األمور أولياء إبالغمنها 

 
 احلل مناذج من املزيد وضعو العائلة، عن االنفصال بعد ملتابعةايادة ز  

 الــزواجالــذين خيــشون  الــشباب أمــام تــاحُت أن قبــل قطعهــا ينبغــي طويلــة أشــواط مثــة 
ــسري ــه، املعّرضــني أو الق ــةٌ ل ــن ةمرضــي جمموع ــدعم خــدمات م ــرويج يف ال ــق  و .الن ــا يتعل فيم
 ،القلـق يبعثـان علـى      الـنقص أوجـه    مـن  اثـنني علـى    االهتمـام ينـصب    الـدعم،  خدمات مبضمون

 فيمـا  سـيما  وال عـائالهتم،  عـن  ينفـصلون  الـذين  الـشباب  إىل بالنـسبة  املتابعـة  انعدام )١( :ومها
 يريــدون ال الــذين لــشبابل ةاحــاملت املــساعدة حمدوديــةشــدة و )٢(و  العقليــة، الــصحةب يتعلــق

 مــع للتعامــل الــربامج مــن مزيــد وضــعيلــزم و .ذلــك حيتــاجون ال أو عــائالهتم عــن االنفــصال
 هـذا اإلقـدام علـى      علـى  الـشباب  ملـساعدة  ضـرورياً  مكّمـال  أو بـديالً  لتكون العائلية، الرتاعات
 .االنفصال

 
 املقترحة التدابري من عدد  

 املقدمـة  الـدعم  خـدمات  لتحـسني  واإلجراءات التدابري من عدد اختاذ رالتقرييف   يقترح 
 الــزواج مبنــع املعــين اخلــرباء فريــق تعزيــز أخــرى، أشــياء بــني مــن وجيــب، .والعــائالت للــشباب
 نقـل  وجيـب  .األسـري  العنـف  منـع  عـن  مـسؤولة  وكالـة  إىل اهلجـرة  مديريـة  من ونقله القسري
ــوفري مــسؤولية ــات يف اإلســكان ت ــ أوق ــة غــري املنظمــات مــن اتاألزم  الوكــاالت إىل احلكومي
 ومتاشـياً  .ممكـن  وقـت  أقـرب  يف الطفـل  برفـاه تعـىن    متخصصة مؤسسة إنشاء وجيب احلكومية،

 بـشأن  استقـصائية  دراسـة  إجـراء  إىل مـدعّوة  الـوزارة  فإن التقرير، نم املنبثقة العامة التوصية مع
 إىل جزئيـاً  الدراسـة  هـذه  تـستند  أن علـى  ات،للفتي اجلنسية احلياةتحكم يف   وال سلطةتامل التنشئة
 .السويد يف حالياً جترى استقصائية دراسة خالل من املكتسبة اخلربة

ــة بــشأن مــذكرة التقريــر هبــذا ومرفــق   يف اإلكــراه نــسبة بــشأنبيان اســت إجــراء إمكاني
 تتعلـق  كـربى  حتـديات  ثمـة ف هبـذا،  القيـام  إمكانيـة  مـن  الـرغم  علـى  أنه ترددوي .ةاملدّبر اتجيالز

  .املستخدمة بالوسائل
 

 والكليات اجلامعات  
 بـالتعليم  يتعلـق  مـا  يف تقليديـة  خيـارات  حنـو  تتجـه  النروجييـة  املـرأة  أن مـن  الرغم وعلى 
 .للغايـة  مرتفعـة  عاليـة  تعليميـة  مـؤهالت  علـى  احلاصـالت  النروجييـات  النساء نسبة فإن واملهن،
 كليـاً،  غريت تدرجيية وزيادة صامتة، ثورة بأنه العايل التعليم جمال يف املرأة تقدم وصف وميكن
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 اللـوايت  النـساء  عـدد  ويتجاوز .العايل التعليم مؤسسات يف اجلنسني متثيل عاماً، ٣٠ مدى على
 .حالياً الرجال عدد ويكملنها العايل التعليم مرحلة يبدأن

 متـاح   كـان  مـا  ،اكـثري  يتجـاوز،  حاليا من املهـن مـا        خيترن والنساء الفتياتالواقع أن   و 
 مثــل ،سابقالــ يف الرجــالحكــرا علــى  تكانــ الــيت الدراســية الــربامج كمــا أن املاضــي، يفهلــن 
  .بنسب متزايدة باطراًد النساءجتتذب  والبيطري، البشري الطب دراسة برامج

ــشكّل  ــاث وت ــاً اإلن ــة حالي ــادمعظــم  يف الطــالب بــني األغلبي ــة اتالدراســ نيمي  العلمي
 مـــن اليدويـــة، واحلـــرف اهلندســـية، والعلـــوم الطبيعـــة، علـــوم تعتـــربو .اجلامعـــات يف الرئيـــسية

 .الطـالب  مـن  املائـة  يف ٧٠ اجملـاالت  هذه يف الذكور يشكل   حيثصدد  ال هذا يف االستثناءات
 .الطالب من املائة يف ٨٠ اإلناثتشكل ف والرعاية، الصحة جماالت يف أما

 ٢١ كليـة  مـن  أو جامعة من شهادة على احلاصالت النروجييات النساء نسبة وتتجاوز 
 الرجــال عــدد لكــن.  يف املائــة١٦ يف حــني تبلــغ تلــك النــسبة بــني الرجــال النــروجييني  املائــة يف

 مـن  أكثـر  يـزال  ال )سـنوات  أربـع مـا يزيـد عـن        أي( املـدة  طويـل  جـامعي  تعليم على احلاصلني
 .النساء عدد

 مـن  شـهادة  علـى  احلاصـالت  النـساء  نـسبة  تتجـاوز  ، عامـا  ٣٩-٢٥ العمريـة  الفئة ويف 
أمـا بالنـسبة     . عامـا  ٦٦-٦٠ العمريـة  الفئة يف املائة يف ١٨مقابل   املائة، يف ٤٠ كلية أو جامعة

 ٥٠ عـن  تقـل  الـيت  العمريـة  الفئـة  ويف .اكـثري  أقـل  العمريـة  الفئـات  خمتلـف  بـني  الفرقللرجال ف 
 أن حـني  يف ال،الرجـ  مـن  نظرائهّن نسبة عالٍ تعليم على احلاصالت النساء نسبة تتجاوز عاماً،

  .عاماً ٥٠ تتجاوز اليت العمرية الفئة يف صحيح العكس
 

 عـامي  يف فوق، فما سنة ١٦ سن من والرجال نساءال إىل بالنسبة تعليمي مستوى أعلى  
 ٢٠٠٤ و ١٩٩٠

 املئوية النسبةب  
 

 ٢٠٠٤ ١٩٩٠ 
 اإلناث الذكور اإلناث الذكور مستوى التعليم

 ١٧,٦ ٢١,٤ ٣٠,١ ٣٦,٣ االبتدائية املرحلة
 ٥٩,٣ ٥٣,٩ ٥٣,٠ ٤٩,٧ الثانوية املرحلة
 ١٥,٩ ٢١,٢ ١١,٧ ١٢,٧ سنوات ٤ الكلية/اجلامعة
 ٧,٢ ٣,٦ ٥,٢ ١,٣ سنوات ٤ من كثر الكلية/اجلامعة
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 والتكنولوجيا والعلوم الرياضيات  
ــة قارنــت  ــاون منظم ــدان   التع ــة يف املي ــصادياالوالتنمي ــني قت ــسب ب ــذينا الطــالب ن  ل
 مــن النــرويج وتعــد .خمتلفــة بلــدان يف ،والتكنولوجيــا والعلــوم رياضــياتال دراســة إىل يّتجهــون
ــدان ــا شــديدا يف هــذا االجتــاه حيــث     البل ــسبة اخنفــضتالــيت شــهدت تراجع ــذين الطــالب ن  ال
 .حوظ خالل السنوات العشر األخريةمل بشكل تلك املواد دراسة إىل يتجهون
 أقــل درجــةب والتكنولوجيــا والعلــوم الرياضــيات نروجييــاتال والنــساء الفتيــات وختتــار 

 يــشهد وال الغــريب، العــامل أحنــاء معظــم يف ظوملحــ االجتــاه وهــذا .والرجــال الفتيــان مــن اكــثري
  ظلــت،األخــرية العــشر الــسنوات خــاللف. زيــادة أي اجملــاالت هبــذه والنــساء الفتيــات اهتمــام
 الطبيعــة علــوم مبوضــوعات املتعلقــة راســيةالد الــربامج مــن يتخــّرجن اللــوايت الفتيــات نــسبة

 والعلـوم  الرياضـيات  خيتـارون  الـذين  الطـالب  وغالبيـة  .املائـة  يف ٢٥ناهز  ت التقنية واملوضوعات
ــا ــةامل يف والتكنولوجي ــ رحل ــا ةالثانوي ــتمكّنل الغالــب يف هــذا يفعلــون العلي  طلبــات تقــدمي مــن ل

  .الطب ثلم الطالب، جلميع مفتوحة غري دراسية ربامجب اللتحاقل
 

 والكليات اجلامعات يف التقليدية غري الدراسية اخليارات لتشجيع احلكومة استراتيجية  
 نقـاط  ُتمـنح  قـد  العـايل،  بـالتعليم  لاللتحـاق  طلبـات  يقّدمون ذينال الطالب تقييم دىل 
 كـانون  ١ مـن  وابتـداءً  .واضـحة  بـصورة  ناقـصاً  متثيلـه  ُيعـدّ  الـذي  اجلـنس  مـن  للطـالب  إضـافية 
 بـربامج  لاللتحـاق  طلبـات  يقـّدمن  اللوايت لإلناث ُتمنح إضافية نقاط باتت ،٢٠٠٥ يناير/الثاين

 باملثـل، و .والبحريـة  الزراعيـة  اجلامعيـة  الدراسـية  الربامجبـ و معّينـة،  ومعلوماتيـة  هندسـية  دراسية
 والطـب  احليوانـات  رعاية دراسة بربامج لاللتحاق طلبات قّدموا إذا إضافية نقاط الرجال ُيمنح

ــوزارة وميكــن .البيطــري ــيم ل ــضاً حتــدد أن والبحــوث التعل ــبعض خاصــة حصــصاً أي ــربامج ل  ال
 مـن  عّيـنني م برنـاجمني حددت حصص لإلناث يف      اليوم، من وابتداء .معّينة حاالت يف الدراسية
  .اهلندسية الدراسات يف املاجستري برامج

 
 يف مبـا  والتكنولوجيـا  لـوم والع الرياضـيات ب والنـساء  الفتيـات  اهتمـام  فـز حل استراتيجيات  

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ذلك
ــيم وزارة أطلقــت  ــز برناجمــاً والبحــوث التعل ــوم الرياضــيات ةدراســ لتعزي ــه  والعل عنوان

 اســتراتيجية لتعزيــز مواضــيع الرياضــيات ‐مواضــيع الرياضــيات والعلــوم بــشكل طبيعــي 
 وّمسيــت ٢٠٠٦ عــام يف يجيةاالســترات تنقــيح وجــرى .٢٠٠٧‐٢٠٠٢والعلــوم يف الفتــرة 
 ،؛ تعزيـز مـشترك للرياضـيات والعلـوم والتكنولوجيـا     ٢٠٠٩‐٢٠٠٦استراتيجية الفتـرة   

 وتـشارك  .املواضـيع  هـذه  لدراسـة  والنـساء  الفتيـات جتـذاب   ا علـى  حاليـاً  هـا ركيزت شّددت وهي
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ــدة ــز ع ــة مراك ــة، هــذه يف وطني ــا العملي ــك يف مب ــو الرياضــيات مركــز ذل ــز وه  الــوطين املرك
 األعمــال بقطــاعي لالتــصال الــوطين املركــز وهــو “رينيــت” ومركــز التعلــيم، يف ياضــياتللر

 بــشكل املركــزان ويركــز .والعلــوم الرياضــيات جمــاالت حنــوتوجيــه االهتمــام ب املعــين والــصناعة
 إحـدى  تمثـل وت .املواضـيع  هبـذه  والنـساء  الفتيـات  اهتمـام  زيـادة  إىل الراميـة  اجلهود على خاص
 يف والعمــل للدارســة طلبــات قــدمني اللــوايت النــساء عــدد زيــادة إىل الــسعي يف املركــزين مهــام

  .والتكنولوجيا والعلوم الرياضيات جماالت
 

 الرقمية اجلنسانية الفجوات  
 برنــامج مــن كجــزء تقريــراً والبحــوث التعلــيم وزارة أعــّدت ،٢٠٠٤ عــام أواخــر يف 
  .“الرقمية اجلنسانية الفجوات” يرالتقرعنوان و .الرقمية الثقافة تعزيزل اجلاري الوزارة

 
 عنها؟ نعرف ماذا :النرويج يف الرقمية اجلنسانية الفجوات  

 :الرئيسية السمات 
 للفتيـان  اليوميـة  احليـاة  مـن  جـزءاً  واالتـصاالت  املعلومـات  تكنولوجيـا  اسـتخدام  أصبح • 

  .احلايل اجملتمع يف والنساء الرجال/توالفتيا

 املعلومــات بتكنولوجيــا باالهتمــام يتعلــق فيمــا اجلنــسني بــني الحظناهــا الــيت الفجــوات • 
  .اليوم ظهوراً أقل باتت التسعينات منتصف يف وباستخدامها واالتصاالت

 املعلومـات  تكنولوجيـا  باسـتخدام  يتعلـق  فيمـا  عمرية فئة كل ضمن ملحوظة فروق مثة • 
  .واالتصاالت

  .اجلنسني لدى تتوفر الرقميةوجيا يف جمال التكنول الكفاءات من خمتلفة أنواع مثة • 

 باسـتخدام  يتعلـق  فيمـا  النـساء /والفتيـات  الرجـال /الفتيـان  معظـم  بني واضحة فروق مثة • 
  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 
 :اخلالصة  

يف جمــال  والكفــاءات واالتــصاالت املعلومــات تكنولوجيــا اســتخدام يف كــبري تغــري مثــة • 
  .اجلنسني لكال سبةبالن الرقميةالتكنولوجيا 

 يف  اجلميـع  لـدى  تتـوفر  أن جيـب  الـيت  الكفـاءات  أنـواع  حتديد يف كافياً شوطاً نقطع مل • 
 .الرقميةجمال التكنولوجيا 
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 :خنلص إىل ما يلي )والثانوي االبتدائي التعليم( الطالب بني  
 خدموهنايـست  ممـا  أكثـر  املدرسـة  خـارج احلواسيب   تستخدم والفتيات الفتيان أغلبيةأن   • 

 .داخلها

 والفتيــان الفتيــان مــن كــل اســتخدام علــى يــؤثر األمــور ألوليــاء التعليمــي املــستوىأن  • 
 .املرتل يفلحواسيب ل

ــتخدام إن •  ــان اسـ ــل الفتيـ ــاؤهم احلاصـ ــى آبـ ــيم علـ ــا تعلـ ــال لٍعـ ــات تكنولوجيـ  املعلومـ
 .تنوعاً واألكثر نطاقاً األوسع هو واالتصاالت

 فيهـا  ُتـستخدم  الـيت  الدراسية اجملاالت يف متساوية كفاءات هملدي والفتيان الفتياتأن   • 
 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 الـذي  الوقـت يفـوق    البيـت  يف الكومبيـوتر  شاشـة  أمـام  الفتيان يقضيه الذي الوقتأن   • 
 .نفسه باألمر القيام يف الفتيات تقضيه

 يفـوق   الكومبيـوتر  بألعـاب  راألعمـا  مجيـع  مـن  الفتيـان  معظـم  يبديـه  الـذي  االهتمامأن   • 
 .األلعابتلك ب الفتيات تبديه الذي االهتمام

 واالتـصاالت  املعلومـات  تكنولوجيـا  باسـتخدام تبدين اهتمامـا فائقـا       الفتيات معظمأن   • 
 .التواصل هبدف

 .احملمولة للتكنولوجيات متطورات مستخدمات الصغريات الفتيات من الكثريأن  • 
 

 ذلك؛ إىل باإلضافة 
  :يلي ما بسبب والفتيان الفتيات بني رقمية فجوات حصول من خطر مثة • 

ــستخدم    ــان ي ــا الفتي ــات تكنولوجي ــصاالت املعلوم ــشكل واالت ــاً أوســع ب  نطاق
 الفتيات من املرتل يف تنوعاً وأكثر

 لتكنولوجيـا  الفتيـان  اسـتخدام  على كبري بشكل لآلباء التعليمي املستوى يؤثر   
 تواالتصاال املعلومات

 املعلومـات  لتكنولوجيـا  متنـوع  اسـتخدام  إتاحـة هي اليت تستطيع     فقط املدارس من لةق • 
 تطوير كفاءاهتم زيعّزو والفتيات الفتيان لدى املختلفة االهتمامات يثري واالتصاالت
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 بــشكل واالتــصاالت املعلومــات تكنولوجيــا اســتخدام يف كــثرياً تــستثمر الــيت املــدارس • 
 الفتيـان  بـني  املـساواة  مـن  درجة أفضل حتقق الدراسية املواد يف ومتكامل النطاق واسع

 والفتيات
 

ــة  ــذا ومتابعـ ــر، هلـ ــتنظم التقريـ ــيم وزارة سـ  ربيـــع يف النـــرويج يف حـــوثوالب التعلـ
 اًاجتماعـ  االقتـصادي،  امليدان يف والتنمية التعاون منظمة مع بالتعاون وذلك ،٢٠٠٨ عام
 .والتعليم واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا انيةاجلنس القضايا ملناقشة نظمةامل رباءخل

 :التالية املواضيع اخلرباء اجتماع وسيتناول 
ــا اســتخدام يف اجلنــسني بــني االختالفــات حــول املعــارف قاعــدة  ــة التكنولوجي  الرقمي

  .للتعليم بالنسبةأثرها و

  االختالفات؟تفسر تلك   أنما هي األسباب اليت ميكن • 

  السياسات؟ رسمستراتيجيات التعليمية واال صعيدي على ائل الردأنسب وس هي ما • 
 

 الثانوي التعليم مرحلة يف الدراسة فرع اختيار  
 الدراسـة  فـرع  اختيـار  ولكـن  .التعلـيم  عمليـة  أثنـاء  واملهنيـة  التعليميـة  اخليارات تتشكل 

 عليـه  يقـدم  أساسـي  رمسـي  تعليمـي  اختيـار  لأو هو الثانوية املرحلة يف التأسيسية الدورات أثناء
 هــذا ويــؤثر .واإلعــدادي االبتــدائي التعلــيم مــن ســنوات عــشر بعــدأي شــخص حــديث الــسن 

وإن كانـت    ،فيما بعـد   الطلبة خيتاره الذي التعليمي املسار على نسبياً كبرية درجة إىل االختيار
 . ملن كان أساس دراسته مهنياًالعايل بالتعليم االلتحاقتتوافر أيضاً إمكانيات 

هــؤالء  رغبــات الدراســية الفــروع خمتلــف علــى األوىل الــسنة طلبــة تــوزعجيــسد  وال 
 .البلـد  أحنـاء مجيع   يف الفروع تلك خمتلف يف املتاحة ألماكنبا أيضاًقد يتأثر    بلفحسب   الطلبة
 فروعالبـ  يتعلق فيما النروجييني الطلبة خيارات عنجيدة إىل حد ما      صورةتقدم   األرقام ولكن
 خمتلـف  بني الطلبة توزعمن حيث     اجلنسني بني اختالفات وهناك .الثانوية رحلةامل يف ةيالدراس
ــسنة يف الفــروع ــة مــن األوىل ال ــة املرحل ــروع بعــض ففــي .الثانوي ــل الدراســية، الف ــصحة مث  ال

 البنــاء مثــل األخــرى الفــروع ويف. األغلبيــة البنــات متثــل والتــصميم، االجتماعيــة والدراســات
 البنـات  تـوزع  اًنـسبي استقر   األخرية السنوات ويف. األغلبية األوالد ثلمي ،اوامليكانيك والكهرباء
 دثحتـ  مل ،٢٠٠٤ عـام  حـىت  التـسعينات  هنايـة  ومنـذ  .الدراسـية  الفـروع  خمتلـف  على واألوالد

 جـداً  حمـدوداً  عـدداً  إال تـستوعب  ال الـيت  الدراسـية  الفروع يف إالاملعدل   ذلك يف ةهام اتتغري
 علـى  اجلنـسني  تـوزع  أمـا  .التحويليـة  اتالكيميائيـة والـصناع   و البيئية الدراسات مثل الطلبة من
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 يف أدرجـت  الـيت  واخلـدمات،  واملبيعـات  واالتـصاالت  اإلعـالم  مثـل  اجلديـدة  الدراسـية  الفروع
 .األخرى الدراسية الفروع يفهو أكثر توازناً منه ف ،٢٠٠٠ عام

 خيـارات  أسـباب  عرفـة مل شـاملة  استقـصائية  ات جير يف السنوات األخرية أي دراسـ       ومل 
 والبحــوث االبتكـار جمـال   يف للدراسـات  النروجيـي  املعهــد وكـان  .النـرويج  يف التقليديـة  التعلـيم 
 .التـسعينات خالل  و الثمانينات بداية يف النوع هذا من استقصائية دراسات أجرى قد والتعليم
 عليهـا  تطـرأ  مل الدراسـات  تلـك  إليهـا  خلـصت  اليت االستنتاجات بأن لالعتقاد يدعو ما وهناك
 .تذكر تغيريات
 نــورد الثانويــة؟ املرحلــة يف اخليــارات تلــك إىل البنــات تــدفع الــيت األســباب هــي فمــا 

 :١٩٩٥ عام يف أجريت استقصائية دراسة إليها توصلت اليت االستنتاجات بعض يلي فيما
 مــن املائــة يف ١٦ أعطــت . إقامتــهنأمــاكنبــالقرب مــن عمــل احلــصول علــى فــرص   • 

 يف املائـة مـن األوالد       ٣٤ بنـسبة  مقارنـة  الـسبب  هـذا  العامـة  الدراسـة  فـرع  مـن  البنات
 .املهنيةالدراسات  عوبفر نيامللتحق

 مـن  أكثـر  الـسبب  هـذا  علـى  البنـات  أكدت .حمددةواضيع  مدراسة  يف   اهتنرغبإشباع   • 
 .األوالد

 .تستطعن فيه إثبات قدراهتناحلصول على عمل  • 

أوالد  ١٠ أصـل  مـن  أوالد ٣ ويـرى  .واصـل مـع النـاس     احلصول على عمل يـضمن الت      • 
 . بنات١٠ أصل من بنات ٦ مقابل مهم، أمر هذا أن

 رأوا العـام  التعلـيم  يفأوالد  ١٠ أصل من أوالد ٦ . مرتفعدخلإمكانية احلصول على    • 
 هـذا  يف .املهـين  التعلـيم  يفبنـات    ١٠ أصـل  مـن فقـط    بنـات  ٣ مقابل مهم أمر هذا أن

 ففــي ،١٩٩١ و ١٩٨٠عــامي  بــنياملفــضلة  الطلبــةخيــارات  يف تغــري دثحــ اجملــال،
 املرتفـع  الراتـب  بـأن  العـام  التعليم يف طلبة ١٠ أصل منفقط   طالبانذكر   ١٩٨٠ عام
  .١٩٩٥و ١٩٩١عامي  يفطلبة  ١٠ أصل منطلبة  ٤ مقابل مهم، أمر

 مهــم األمــر هــذا وكــان .الطفــلرعايــة احلــصول علــى عمــل ميكــن اجلمــع بينــه وبــني   • 
 حــد علــى املهــين والتعلــيم العــام التعلــيم يفأوالد  ١٠ أصــل مــن أوالد لثالثــة بالنــسبة
ــيم بنــات يف ١٠ أصــل مــن بنــات ٤ مقابــل ســواء،  أصــل مــن بنــات ٥ و العــام التعل
 .املهين التعليم يفبنات  ١٠
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 أصــل مـن  بنـات  ٥ لــ  بالنــسبة مهـم  األمـر  هـذا  كــان .القـدرة علـى مـساعدة اآلخـرين     • 
 ولكـن  العـام،  التعلـيم  بنـات يف   ١٠ أصـل  مـن  بنـات  ٤ و املهـين،  التعليم بنات يف  ١٠

 .ذلك أيدا املهين والتعليم العام التعليم أوالد يف ١٠ أصل من فقط ولدان

 الــيت تــثري ددةاحملــ واضــيععلــى متابعــة امل البنــاتحــرص  االستقــصائية الدراســة وتظهــر 
 وتـشجيعهم يـارات املهنيـة للـشباب       اخل علـى  دائمـة  بـصورة  التركيز الضروري ومن .اهتمامهن

  .التعليمية اهتماماهتم نطاق توسيع على أيضاً
 

 الطلبةأداء   
من العوامل اليت أثرت على النقاشات الدائرة يف النرويج حول التعليم منـذ بدايـة هـذه              

 نيــو الطلبــة والتالميــذ النروجيحــىت وإن كــانو. علــى أداء الطلبــةبــاطراد لتركيــز ااأللفيــة تزايــد 
وال تظهـر   . يتفوقن يف الدراسة على األوالد    اخليارات التعليمية التقليدية، فإن البنات      إىل   يلونمي

النهائيـة للطلبـة النـروجييني      الـدرجات   أرقام الدراسات اإلحصائية الدولية الرئيسية وإحـصاءات        
ن  درجـاهت  مرتفعة فحسب بـل تظهـر أيـضاً أن        درجات  يف املدارس الثانوية حصول البنات على       

جـدل يف النـرويج بـشأن مـا إذا كـان            نـشوء    إىل   األمر الذي أفـضى   . أعلى من درجات األوالد   
ومــا إذا كانــت املــدارس النروجييــة أصــحبت مالئمــة أكثــر لتنميــة  قــد بــاتوا مــستهترين األوالد 

 .املهارات املعرفية لدى البنات
مديريــة  مــن ثوالبحـو  التعلــيم وزارة طلبـت  اجلنــساين، املنظــورهدفــه تعزيـز   وكتـدبري  
 املعرفـة إىل   سـتناداً نـسني يف النظـام التعليمـي ا       اجل بـني  املساواة لتحسني إستراتيجية وضع التعليم
 وســيجري .التعليميــة واملهنيــة والبنــات األوالد اتيــار خأســباب ملعرفــة حبــوثإجــراء و احلاليــة
 الطلبــة اجتــذاب مثــل التعلــيم، لــسياسة اهلامــة األهــداف مــع بــاالقتران اإلســتراتيجية يف النظــر
 تـدريس لرعاية النهارية ويف جمال ال    ا مراكز يف للعمل الذكور جتذابوا العلمية الفروع لدخول
 تـدابري  عـدة  وستتـضمن  ٢٠٠٧ عـام  صـيف  قبـل  اإلسـتراتيجية  وستنجز .األهداف من وغريها
  :٢٠١١-٢٠٠٧ لفترة عملية

 
 ٢٠١١-٢٠٠٧ لفترة اجلنسني بني ملساواةتحقيق ال اإلستراتيجية اخلطة  

ــيم وزارة يفعلــى اخلطــة   العمــل جيــري •  ــة مــع بالتعــاون والبحــوث التعل ــيم مديري  التعل
 .والتدريب

 .٢٠٠٧ أغسطس/آب شهر يفاخلطة  ستبدأ • 

 .سنوات ٥ ملدة ستستمر • 
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 .الوطنية التنسيق كجهة والتدريب التعليم مديرية ستعمل • 

 مؤسـسات  يفعامـاً    ١٩م حىت سن    منذ مولده  والبنات األوالد على التركيز سيجري • 
ــيم ــدريب التعل ــة األطفــال يف ســن    والت ــة إىل )احلــضانة دور( مبكــرةعلــى رعاي  املرحل
 .والثانوية االبتدائية

 . للتقييم اإلستراتيجية ستخضع • 
 

 تدابري حتقيق هذا اهلدف  
 : عموماً هواإلستراتيجية خلطةا هدف 
 لعـيش ا فرصـة فـرد   كلل فيه اجلنسني وتتاح  تتحقق فيه املساواة بني    جمتمعالوصول إىل    

 .التقليدية اجلنسانية التوقعات عن النظر بغض واهتماماته إلمكانياته وفقاً
 

 :١ الرئيسي اهلدف  
 ويف احلـضانة  دور يف التعليميـة  والبيئـة  والتعليم الرعايةالتأكد من أن     هو األول اهلدف 
 .والبنات األوالد بني املساواة مبدأتعزز  والثانوية االبتدائية والتدريب التعليم مؤسسات

 
 :تدابري حتقيق هذا اهلدف  

 متعلقــة أعمــال تــدرج الــيت واملــدارس التــدريب ومؤســسات احلــضانة دور عــدد زيــادة • 
 .اليومية أنشطتها يف اجلنسني بني باملساواة

 وفبـالظر  يتعلـق  فيمـا  واملدارس التدريب ومؤسسات احلضانة دور يف الكفاءة حتسني • 
 .والبنات األوالد بني املساواةحتقق  اليت

 
 :٢ الرئيسي اهلدف  

 املالئمـــةالتعلـــيم واملهـــن مـــسارات  الختيـــار والبنـــات األوالدعمليـــة الـــتعلم أن تعـــد  • 
  .التقليدية اجلنسانية التوقعات عن النظر بغض واهتماماهتم لقدراهتم

 
 :تدابري حتقيق هذا اهلدف  

دون االلتفـات إىل    يـة  واملهن يـة التعليماملسارات   اختيار على ابوالشب األطفال مساعدة • 
 .جنسهم نوع

 الرياضـيات  تتـضمن  الـيت  يـة واملهن يـة التعليماملسارات  ب لاللتحاق البناتاجتذاب   زيادة • 
 .والعلوم



CEDAW/C/NOR/Q/7/Add.1
 

42 07-35192 
 

 .املهين التعليم يف اجلنسني بني التوازن حتسني • 
 

 :٣ الرئيسي اهلدف  
 احلـضانة  دور يف  نـسني أفضل بني العاملني من اجل     توازنق  يف حتقي  الثالث اهلدف يتمثل 

 .رساواملد
 :تدابري حتقيق هذا اهلدف  

 الـشؤون  جمـال  يف املـدارس  ومدرسـي  احلـضانة  مرحلـة  مدرسـي  تـدريب  كفاءة حتسني • 
 .اجلنسني بني واملساواة اجلنسانية

 الـذين  الرجـال  ددعـ  وزيـادة  املـدارس  ويف احلضانة دور يف العاملني الرجال عدد زيادة • 
 .على مهنة التدريس تدريبال يكملون

 مراعـاة  الراميـة إىل تعزيـز     السابقةاملنشورات  و اإلستراتيجيات بعض أدناه نورد   
 :والثانوية واإلعدادية االبتدائية التعليم مراحل يف اجلنساين املنظور

اليـة للعمـل علـى      كفالـة إيـالء أولويـة ع       مـسؤولية النروجيية   املدارس مجيع ريديتناط مب  
 .املساواة بني اجلنسنيحتقيق 

ــد  ــدرت وقـ ــيم وزارة أصـ ــوث التعلـ ــشرة والبحـ ــوان نـ ــيم( Kjekk og pen بعنـ  وسـ
 الطريقـة  لىع أمثلة وتعطي اجلنسني بني املساواة عن معلومات النشرة وتقدم ).٢٠٠١ومجيلة،

 النـشرة  وحتـث  .االتواجملـ  املواضـيع  خمتلـف  يف اجلنـساين  املنظـور  تطبيـق  خالهلـا  مـن  ميكـن  اليت
 يـسترشد بـه يف      دلـيالً أن تكـون     والقصد مـن النـشرة       .املناسبة التدابري تنفيذ على املدارس أيضاً
  .واإلعدادية االبتدائية املدارس يف اجلنساين املنظورمراعاة  تعميم

 :أخرى وأدلة نشرات عدة األخرية السنوات يف وصدر 
 املركــز مــع باالشــتراك )حاليـاً  التعلــيم مديريــة( الــسابق النروجيـي  جملــس التعلــيم أصـدر  • 

 ومكافحـة  اجلنـسني  بـني  باملـساواة  املعـين  املظـامل  أمـني ( اجلنـسني  بـني  للمـساواة  السابق
 اجلنـسني  بـني  املـساواة بـشأن    كتيـب  واجلـنس،  واالفالم الشباب” نشرة )حالياً التمييز

 رحلتنياملـ و طةاملتوسـ  املرحلـة  مـع  تناسـب تلت النـشرة    صـمم قد  و .“موجه للمدرسني 
 مرفقـة  ٢٠٠٣ عام من أغسطس /آب يف املادة هذه صدرت وقد .والثانوية اإلعدادية
 .هبـا  املـرتبط  واجلـدل  اجلنـسني  أدوار علـى  خـاص  بوجـه  تركـز  وهـي  املدرسني، بدليل

 تعليميــة أدوات ووضــع األدوار، بأمنــاط الطلبــة وعــي زيــادة املــادة هــذه مــن واهلــدف
 نــشرة مــن املختــارة املواضــيع بعــض ومتابعــة الغــرض ذاهلــ املدرســني أيــدي بــني عمليــة

Kjekk og Pen) ،٢٠٠١وسيم ومجيلة.( 
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ــاء •  ــى وبن ــب عل ــن طل ــصحة وزارة م ــشؤون ال ــة، وال ــاون االجتماعي ــع وبالتع  وزارة م
 كتابـاً  ٢٠٠١يف   النروجيـي  التعلـيم  جملـس  أصدر الكنسية، ونالشؤو والبحوث التعليم
 منـه  اهلـدف  وكـان  .“للمدرسـني  مرجعـي  كتـاب  ية،اجلنـس  واحليـاة  الشراكة” بعنوان
 حـول  الـشباب  تثقيـف  يف الـصحة  ومـوظفي  اإلعداديـة  املرحلـة  مدرسي كفاءة حتسني
  .احلمل ومنع اجلنسية واحلياة الشراكة

 جملــس أعـد  ،٢٠٠٠ عـام  يف انتـهى  الـذي  ،خيـارات التعلـيم الواعيـة    ملـشروع  ومتابعـة  • 
 املـدارس  يف للمستـشارين  موجـه  واملهنيـة  التعليميـة  املـشورة  عـن  دليالً النروجيي التعليم

 مــن التقليــل علــى الــشباب تــشجيع املــشروع مــن اهلــدف وكــان .والثانويــة اإلعداديــة
 .التقليدية التعليمية اخليارات انتقاء

 


