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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة              
   من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١٨

  رير الدوري الثامن للدول األعضاءالتق    

  ** *النرويج    
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  مقدمة  - أوالً  
 الثامن الذي تقدمه النرويج إىل األمم املتحدة عن تنفيذ          لةهذا التقرير هو تقرير الدو      -١
وقد نسقت وزارة شؤون الطفل واملساواة . رأةلقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل اتفاقية  ا

وقـد  . واإلدماج االجتماعي عملية تقدمي التقارير، اليت شاركت فيها الوزارات ذات الصلة          
حدثت عملية التشاور مع    . يف هذا التقرير  ) برملان شعب سامي  (أُدرجت تعليقات ساميديغي    

رة شؤون الطفـل واملـساواة      بدأت وزا . أصحاب املصلحة يف اجملتمع املدين يف عدة مراحل       
واإلدماج االجتماعي بعقد اجتماع خيرب عن العملية، ويدعو املشاركني إىل تقدمي مـسامهات        

عـالوةً  . وُعمَِّمت عدة مسوَّدات للتقرير للحصول على تعليقات     . واقتراحات لتقرير النرويج  
ـ               ساواة على ذلك، أُنشئ موقع شبكي على الصفحة الرئيسية لوزارة شـؤون الطفـل وامل

واإلدماج االجتماعي حيتوي على معلومات عن العملية، وكذلك روابط مع وثائق معلومات            
  .أساسية ذات صلة

هذا التقرير، الذي هو ردٌّ، مبوجب املبادئ التوجيهية اجلديدة لألمم املتحدة، علـى               -٢
ســتها  مجيع أشكال التميــيز ضد املرأة، عقب درا       علىتعليقات اللجنة املعنية بالقضاء     

، الذي يغطي تنفيذها للمـواد املـشمولة        )CEDAW/C/NOR/CO/7(التقرير األخري للنرويج    
وإن التقرير السنوي ألمني املظامل     . ٢٠١٠-٢٠٠٧باألبواب من األول حىت الرابع، يف الفترة        

 يشمل معلومات عـن     ٢٠٠٩ لعام   - (SaLDO) سالدو   -املتعلق باملساواة ومكافحة التمييز     
ر هذه املعلومات يف النرويج خالل السنة املاضية، وعما يرى           احلقيقي، ومدى توفُّ   وضع املرأة 

 حساب للمساواة   -انظر املرفق العشرين سالدو     . أمني املظامل أنه حتديات باقية يف هذا اجملال       
  .والتمييز يف النرويج

 علـى   املسائل اليت أثريت يف التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء          - ثانياً  
  ٢٠٠٧التمييز ضد املرأة يف عام 

ــرات    -٣ ــارة إىل الفق ــرد إش ــة  ٤١-١٢ت ــة للجن ــات اخلتامي ــن التعليق  م
(CEDAW/C/NOR/CO/7) ٢٠٠٦ على تقرير النرويج الدوري السابع الذي قدم يف عام. 

  ١٢لفقرة ا    
، وزعت وزارة شـؤون الطفـل واملـساواة         ٢٠٠٧عقب فحص التقرير يف عام        -٤

تماعي تعليقات اللجنة على مجيع الوزارات واملؤسسات احلكومية ذات الصلة          واإلدماج االج 
على علم بتنفيذ احلكومة    ) الربملان النروجيي (وأُبِقَي الستورتينغ   . لضمان متابعة هذه التعليقات   

لالتفاقية بواسطة مقترحات امليزانية السنوية املقدمة إىل الربملـان، وبواسـطة عـدد مـن               
  . القوانني مشاريع
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   ١٤ و١٣الفقرتان     
 مـن وثيقـة     ١٠٥فيما يتعلق بتعديالت قانون حقوق اإلنسان، نشري إىل الفقـرة             -٥

، ٢٠٠٩يونيـه   /منذ شهر حزيـران   . (HRI/CORE/NOR/2009)النرويج األساسية املوحدة    
أُدرَجت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري يف قانون             

  .  اإلنسان النروجيي، وأُعطيتا األسبقية عند تنازعهما مع القوانني احملليةحقوق

   ١٦ و١٥الفقرتان     
وضع خطة عمل للمـساواة بـني       ) ٢٠١٠ربيع عام   (باشر جملس الوزراء مؤخراً       -٦

وسوف يسند جملس الوزراء خطة العمل إىل اإلطار املعياري لالتفاقية وينـوي أن             . اجلنسني
هداف السياسية على املساواة بني اجلنسني، وكذلك على السياسات الرامية          يركِّز خمتلف األ  

أُنشئت وظيفة أمينة املظـامل     . إىل حتقيق هذه األهداف وإىل تعريف مؤشرات لقياس النتائج        
، وهي مسؤولة عن مراقبة وإنفاذ قانون املساواة        ٢٠٠٦املعنية باملساواة ومنع التمييز يف عام       

 مكافحة التمييز، وقانون مكافحة التمييز وإمكانية الوصول، وقانون بيئة      بني اجلنسني، وقانون  
ويعترب جملس الوزراء هذا تعزيزاً لوالية أمينة املظامل فيما يتعلق          ). الفصل الثالث عشر  (العمل  

نتيجةً للمسؤوليات اإلضافية املترتبة على إنفاذ      . بتعزيز املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة     
 -، عقب التغريات اليت طرأت على قانون مكافحة التمييز وتنفيذ القـانون اجلديـد           القوانني

 مليـون كورونـة     ١٧,٧قانون مكافحة التمييز والوصول، زيدت موارد أمينة املظامل بنحو          
 تقييم لدور إنفاذ القـوانني والـدور        ٢٠٠٨وكان قد أجرَي يف عام      . ٢٠٠٩نروجيية لعام   

انظـر  . ا أمينة املظامل، وسوف تتابع هي نفسها نتائج هذا التقييم         التروجيي، اللذين تقوم هبم   
  .أدناه) ج(٢أيضاً املادة 

   ١٨ و١٧الفقرتان     
اخليارات اجلنسانية التقليدية للتعليم والوظيفة من بـني األسـباب الرئيـسية              -٧

ام ويف ع. للخالفات املنهجية بني النساء والرجال يف مكان العمل وبغري ذلك يف اجملتمع 
، قدمت وزارة التعليم والبحوث خطة عمل للمساواة بني اجلنسني يف ريـاض             ٢٠٠٨

هتدف خطة العمل إىل ضمان أن يكـون        . ٢٠١٠- ٢٠٠٨األطفال والتعليم األساسي    
التعليم التمهيدي واالبتدائي والثانوي تؤدي إىل إجياد جمتمع منـصف، وأن يـشكل             

اس كل األنشطة التعليمية والتربويـة يف       التساوي يف املركز واملساواة بني اجلنسني أس      
وسوف تعد وزارة التعليم والبحوث إرشـادات       . مرافق الرعاية النهارية ويف املدارس    

وقـد  . ومعلومات للطالب ووالديهم وأولياء أمورهم بشأن اخليارات التعليمية الواعية        
ية النهارية صدرت تقارير عن حالة األوضاع املتساوية يف مدارس النرويج ومرافق الرعا
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 على عمل التنمية يف جمال املساواة       نسبياًتقدم هذه التقارير أدلة قليلة      . )١(٢٠١٠يف عام   
وقد بدأت وزارة التعليم    . بني اجلنسني يف األعمال التربوية يف املدارس ومرافق العناية النهارية         

 ومن بني   .والبحوث وضع سجالت إحصائية لتقرير مدى مشاركة البنات يف مواضيع العلوم          
التدابري املنفذة يف املؤسسات التعليمية لزيادة املساواة برامج اإلرشاد، وإقامـة الـشبكات،             
وجمموعات عناصر البداية، وختطيط مناهج العمل، وزماالت البحـوث، وبـرامج تطـوير             

 أدناه، لالطالع على تفاصيل التدابري املقصود هبا منـع عـزل            ١٠انظر أيضاً املادة    . اإلدارة
  . نسني بعضهما عن بعض، املوجَّه حنو املؤسسات التعليميةاجل
وجتري السلطات حواراً   . وسائط اإلعالم النروجيية مستقلة وتتمتع حبرية حترير كاملة         -٨

 مع وسائط اإلعالم ومنظماهتا، فيما يتعلق بدورها وفيما يتعلق بوضع ألقاب تعريفية             مستمراً
وقد وضع العاملون يف وسائط اإلعالم . ه اجملموعاتلفئات اجتماعية نروجيية معينة ووصم هذ

مدونة قواعد أخالقية ومبادئ إرشادية خاصة هبم، تعرِّف احلدود اليت ال جيوز أن تتجاوزها              
ويوجد أيضاً . (Vær Varsom Plakat)وسائط اإلعالم يف كتاباهتا، كما يقال باللغة النروجيية 

  .تحظر على التمييز بني اجلنسني يف اإلعالنا

  ٢٠ و١٩الفقرتان     
ويف شهر كـانون    . أعطت احلكومة النروجيية أولوية جلهود حماربة العنف ضد املرأة          -٩

، قدمت احلكومة خطة عملـها الثالثـة املتعلقـة بـالعنف املـرتيل              ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
. ٢٠١٠وسيبدأ تقييم عمل الشرطة يف جمال العنف املرتيل يف عـام            . ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة
 قاعدة املعرفة املتعلقة مبدى العنف ضد املرأة نيطت باملركز النروجيي ملكافحة العنـف      ولتقوية

ودراسات معاجلة اإلجهاد العصيب الناجم عن الصدمات مسؤولية إجراء دراسة استقـصائية            
وستبدأ الدراسة االستقـصائية خـالل      . للعنف املرتيل واالعتداء اجلنسي على املدى الوطين      

ـ . ، علـى أبكـر حـد ممكـن        ٢٠١٢ عـام    لنتائج متوفرة يف   وتكون ا  ٢٠١٠ عام ر انظ
  . يف املرفق الثاين، فيما يتعلق باإلحصاءات عن العنف ضد املرأة٢٥-٢٠ اتراملؤش
 كـانون   ١يوجد حكم جنائي مستقل بشأن العنف املرتيل دخل حيـز النفـاذ يف                -١٠
يع أشـكال اإلسـاءة     ويشمل هذا احلكم من أحكام القانون اجلنائي مج       . ٢٠٠٦يناير  /الثاين

الربملان (، اعتمد الستورتينغ    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٨ويف  . املرتلية، مبا يف ذلك اإلساءة العقلية     
تعديالت إلطار األحكام القضائية وضعت يف هذا احلكم بغية ضمان إمكانية رفع            ) النروجيي

العقوبة القصوى وقد ُرفع مستوى . املستوى العادي للعقوبات يف هذه احلاالت مبفعول فوري     
على اإلساءة املرتلية من السجن ثالث سنوات إىل السجن أربع سنوات، بينما ُرفـع حـد                

__________ 

املساواة بني اجلنسني يف املـدارس      ... مل تعد املساواة بني اجلنسني هي الشيء الذي ينبغي عمله           "(   )١(
٢٠١٠- ٢٠٠٩ ،NIFU STEP juni 2010."( 

  "Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror")  رعاية هنارية جديـدة مبـسارات   مرافق
 .Likestillingssenteret, 2010) نفعل؟ وبـَم نفكر؟ قدمية؟ ماذا
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ووضعت أيضاً زيادة . العقوبة القصوى على اإلساءة املرتلية اجلسيمة إىل السجن ست سنوات   
ـ             . ةكبرية ملستويات العقوبة، يف إطارات األحكام اجلنائية، على مجيع أشكال اإلساءة املرتلي

وسوف ُترفع مستويات العقوبة يف القانون اجلنائي اجلديد، الذي مل يدخل حيز النفاذ بعـُد،               
 ١٥ على اإلساءة املرتليـة، و     - كحد أقصى    -زيادة عما هي عليه، حىت تبلغ ست سنوات         

  .سنة على اإلساءة املرتلية اجلسيمة
ـ            -١١  مـن   ١٣٩رع  شددت احلكومة أيضاً وعززت واجب املنع املنصوص عليه يف الف

ويشمل هذا احلكم واجب االتصال بالشرطة أو حماولة منع الفعل اإلجرامي           . القانون اجلنائي 
وأصبح . اخلطري بغري ذلك، إذا اعتقد الشخص املعين أن مثة احتماالً كبرياً الرتكاب هذا الفعل

ن واجب  يضاف إىل ذلك أ   .  أن سكون املرء شريكاً يف خرق واجب املنع        إجرامّياًاآلن فعالً   
املنع قد توسَّع ليشمل عدداً من األفعال اجلُرمية اخلطرية، كالعنف املرتيل وكذلك بضعة أنواع              

امرأة نروجيية   ٨٦ قتلت   ٢٠٠٩ حىت عام    ٢٠٠٠ومنذ عام   . من اجلرم اجلنسي ضد األطفال    
. وظل هذا الرقم مستقراً طيلة السنني العشر املاضـية        . بأيدي شركائهن احلاليني أو السابقني    

 يف  ٣٠ و ٢٠وتشكل حاالت قتل املرأة على يد شريك هلا أو شريك سابق هلا ما يتراوح بني                
 بـشأن  ٢٠انظر أيضاً املؤشر رقـم  .  خالل هذه الفترةسنوياًاملائة من حاالت القتل املتعمد      

 بشأن عدد ٢٢ حلاالت املبلغ عنها، واملؤشر رقم بشأن عدد ا٢١عدد الضحايا، واملؤشر رقم   
  . ٢ الواردة يف املرفق العقوبات

نفذت وزارة العدل والشرطة مشروع حبث لدراسة حاالت خمتارة من حاالت القتل              -١٢
والغرض من هذا املشروع هو     . املتعمد اليت كان فيها القاتل شريكاً أو شريكاً سابقاً للضحية         

ذ عـدد  عالوةً على ذلك، سوف ينف. املساعدة على تعيني عوامل اخلطورة ووضع تدابري منع   
من التدابري بغية تعزيز محاية األشخاص املعرضني للعنف، ويشمل ذلـك مـشروع مراقبـة               

، وهي  (SARA) ساراوسوف جيرب أفراد الشرطة اإلدارة األمنية       . إلكترونية ملرتكيب اجلرائم  
وازداد عدد أجهـزة    . أداة الستقصاء أو تقدير خطورة وقوع عنف من الشريك يف املستقبل          

 أجهـزة يف  ١ ٨٠٣، حىت ٢٠٠٥ جهازاً يف عام    ٦٨١ول املتعلق بالسالمة، من     اإلنذار احملم 
لالطالع على مزيد من تفاصيل جهود مكافحة العنف، يرجى االطالع علـى            . ٢٠٠٩عام  

  .  أدناه٦املادة 

  ٢٢ و٢١الفقرتان     
هتدف احلكومة إىل املساعدة على مكافحة مجيع أشكال االتِّجار بالبشر سواٌء أكان              -١٣
وتشدد احلكومة النروجيية يف منهاج سياستها على أمهية تقوية         . لك يف النرويج أو خارجها    ذ

عمل الشرطة يف مكافحة االجتار بالبشر ومتكني الضحايا من احلصول على إقامة يف النرويج              
أوِقـف االجتـار    "، قدمت احلكومة خطة العمـل املعنونـة         ٢٠٠٦يف عام   . بسهولة أكثر 

وتتابع وزارة العدل عمـل النـرويج يف        . انظر املرفق الثامن عشر   ،  "٢٠٠٩-٢٠٠٦ بالبشر
انظر أيضاً مزيداً من التفاصيل بشأن جهود مكافحة االجتار بالبشر         . احلماية من االجتار بالبشر   
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 أدناه، وتقرير النرويج اخلامس املتعلق بتنفيذ العهد الدويل للحقوق االقتصادية ٦مبوجب املادة  
  ). ب(-)أ(١٢ية، حتت السؤال واالجتماعية والثقاف

تبذل النرويج جهوداً نشطة ملكافحة االجتار بالنساء والقُصَّر الذين ُيستغلّون بواسطة             -١٤
ورمبا حيدث االجتار بعمال السخرة فيما يبدو أنه أُطر قانونية، مثل وكاالت التشغيل،             . البغاء

 التسوُّل املنظم يف النـرويج      وقد حدثت زيادة يف   . والعمل مبوجب عقد، أو يف األسر اخلاصة      
وسوف تنظر الـسلطات يف     . خالل السنوات األخرية، مما يعطي أسباباً لالشتباه باالستغالل       
وتعتمد الشرطة النروجيية على    . اختاذ تدابري لتقليل هذا النشاط ولتحسني املعرفة هبذه الظاهرة        

وإن ضمان  . هادات ضدهم ضحايا االجتار بالبشر لإلبالغ عن زعماء العصابات واإلدالء بش        
قدرة الضحايا على اإلدالء بشهاداهتم بأمان يتطلب تعاونـاً بـني الـشرطة والوكـاالت               

  . األخرى واملنظمات
، ينص علـى    ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١يوجد قانون جديد، دخل حيز النفاذ يف          -١٥

. لـضحايا العنـف   واجب قانوين للسلطات احمللية بتوفري خدمات املأوى واملساعدة املنسقة          
واملأوى موجود لكل من يتعرض للعنف املرتيل وللشباب الذين ُيرغمون على الزواج باإلكراه             

وينطوي هذا على واجب السلطات احمللية إعطاء النساء والرجال واألطفال          . واالجتار بالبشر 
. مساعدة شاملة ومتابعة على شكل تقدمي اخلدمات املنسقة ملراكز األزمـات ملـستخدميها            

األول منهما ينطـوي    : ويأخذ القانون يف احلسبان منظوَرين خمتلفَني من املنظورات اجلنسانية        
على تعزيز املساواة اخلاصة للنساء بضمان توفري محاية خاصة للمجموعات اليت هـي أكثـر               

 واملنظور الثاين ينطوي على تعزيز املساواة العامة بني اجلنسني        . تكون تعرُّضاً للعنف املرتيل    ما
بتوفري املساعدة يف حاالت الطوارئ للنساء والرجال املعرضني للعنف املـرتيل، علـى قـدم         

وينص القانون على أن تكون ترتيبات إقامة النساء والرجـال معـزولني بعـضهم           . املساواة
  . بعض عن
، )كوممشروع  ( تدير إدارة الشرطة النروجيية وحدة التنسيق لضحايا االجتار بالبشر            -١٦

روع يساعد الشرطة وخدمات الدعم على التنسيق وخدمات الـدعم ملـا يقـرب              وهو مش 
ولضمان تقدمي الدعم   . ٢٠٠٩ شخص يفترض أهنم ضحايا االجتار بالبشر يف عام          ٣٠٠ من

واحلماية للنساء الالئي يتعرضن لالجتار بالبشر تقدم وزارة العدل دعماً سنوياًّ مببلغ مليـوَني              
وسوف يواصل مشروع   .  برعاية أمانة حركة املأوى    روزاشروع  كرونة نروجيية تقريباً إىل م    

 كومومما يذكر أن مشروع     .  العمل على دعم ومحاية مجيع أنواع ضحايا االجتار بالبشر         كوم
  . مكلَّف بتوفري مواد إعالمية موجهة ملن ُيفترض أهنم ضحايا ومن ُيعرَّفون بأهنم ضحايا

 شراء النشاط اجلنسي أو العمل اجلنسي من        ، يعترب ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١منذ    -١٧
ولالطالع على مزيد من    . أ من القانون اجلنائي   ٢٠٢، انظر مثالً الفرع     إجرامّياًالبالغني فعالً   

 يف املرفـق    ٢٥ و ٢٤وانظر أيضاً املؤشَرين    .  أدناه ٦التفاصيل بشأن هذا احلكم، انظر املادة       
تعلقة مبن ُيحتمل أن يكونوا ضـحايا لالجتـار         الثاين لالطالع على اإلحصاءات والبيانات امل     
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وقبل أن يدخل املنع حيز النفـاذ، أجريـت دراسـة           . بالبشر وعلى مرافق مراكز األزمات    
وقد أجريت هذه الدراسة بطريقة متكِّن من تكرارها بعد فترة مـن            . استقصائية لسوق البغاء  

ق البغاء، مع تركيز خاص على      وإن الدراسة االستقصائية لسو   . الزمن بغية تقييم أثر القانون    
تنظيم األنشطة وخربة البغايا أنفسهن، ليست فقط ذات أمهية كأساس لتقييم الحق؛ وإمنا هي       

وتؤكد األعمـال   . ذات أمهية أيضاً لتصميم تدابري موجَّهة للحد من أي آثار ضارة للتجرمي           
 القانون وكيف يبدو أنه التحضريية للقانون أن تنفيذ املنع سرياقَب بكل عناية، من حيث إنفاذ

لالطالع على مزيد من التفاصيل عن جهود النرويج        . يؤثر يف التدابري االجتماعية لدى البغايا     
  .  أدناه٦ملكافحة العنف، انظر أيضاً املادة 

  ٢٤ و٢٣الفقرتان     
 يف  ٦٥-٥٩ بشأن النساء يف الوظائف اخلاصة والعامة، واملؤشـرات          ٧انظر املادة     -١٨

نسب النساء والرجال يف خمتلف الوظـائف       /اين، اليت تعطي إحصائيات تتعلق بعدد     املرفق الث 
يضاً املرفق السادس، الذي حيتوي على نظرة عامة على منشورات إحصائية           أوانظر  . السياسية

وقد . ٢٠١٠-٢٠٠٨، بشأن املهاجرين يف النرويج أثناء الفترة        إدارة إحصاءات النرويج  من  
 "Utstillingsvindu for kvinner i  والتنمية اإلقليمية املشروع املسمى بدأت وزارة احلكم احمللي

"lokalpolitikken)       ٢٠١٠-٢٠٠٧ للفترة) تشجيع النساء على املشاركة يف السياسة احمللية ،
 مليون كرونـة  ٢٠تساهم الوزارة مببلغ  . والذي يقصد به زيادة متثيل املرأة يف السياسة احمللية        

درات البلديات، اليت تنفذ تدابري لزيادة عدد النساء الالئي يـشاركن يف            نروجيية ملختلف مبا  
وإن الشبكات النسائية، ومشاريع التوجيه، وزيادة الدعايـة يف وسـائط           . جمالس البلديات 

اإلعالم احمللية املتعلقة بالنساء السياسيات احملليات هي بعض التدابري اليت هتدف إىل تـشجيع              
وإن تشجيع األحزاب السياسية على ضم مزيد       . ائد يف السياسة احمللية   النساء على اختاذ دور ر    

من النساء إىل قوائمها ووضع مزيد من النساء يف أعلى القوائم هي تدابري أخرى هامة يقصد                
  . هبا ضمان وجود توازن أفضل بني اجلنسني يف السياسة احمللية يف املستقبل

ـ  )برملان الصاميني (يشري صاميديغي     -١٩ ة عملـه للمـساواة بـني اجلنـسني يف     ، خبط
، إىل أن عمله على حتقيق املساواة بني اجلنسني والتساوي بينـهما يف             ٢٠١٣-٢٠٠٩ الفترة

وقد شجع هذا الربملان بنشاٍط مقدمي قوائم األحزاب على ضـمان           . املركز هلما أولوية عليا   
ائة على األقـل مـن    يف امل  ٤٠املساواة بني اجلنسني، وقرر أن يكون لكل من اجلنسني نسبة           

ويف الفترتني املاضيتني كان مثة توزيـع بالتـساوي بـني         . املرشحني املقترحني يف كل قائمة    
  . اجلنسني يف عدد املمثلني املنتخبني

وقد أُعدَّت .  الوارد يف املرفق الثاين، فيما يتعلق بنسبة القاضيات٦١انظر املؤشر رقم   -٢٠
وإن .  النساء يف وظائف قاضيات ومـديرات حمـاكم        استراتيجية للمحاكم لتعيني مزيد من    

إدخال حصص معتدلة لكل من اجلنسني تدبري يستخدم لتحقيق توازن أكثر تـساوياً بـني               
وُنفِّذَ عدد من التدابري أيضاًُ بقصد زيادة نـسبة النـساء يف اجلماعـة              . اجلنسني يف احملاكم  
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انظر أيـضاً   .  أدناه ١٠ انظر املادة    ولالطالع على مزيد من تفاصيل هذه التدابري      . األكادميية
  .  الوارد يف املرفق الثاين٣املؤشر رقم 

 يف املائة لكل من     ٤٠نفذت احلكومة ختصيص احلصص بواسطة مطلب إعطاء نسبة           -٢١
وللـشركات اململوكـة    ) ٢٠٠٤منذ عام   (اجلنسني يف مجيع املشاريع اململوكة ملكية عامة        

اليت متلك البلـدياُت   وللشركات حمدودة املسؤولية،، )٢٠٠٦منذ عام ) (ASA(ملكية عامة 
وتـشري أرقـام    ). ٢٠١٠منذ عـام    (وسلطاُت احملافظات جمتمعةً ثلثي أسهمها على األقل        

انظر .  إىل أن معظم الشركات َوفَت هبذا املطلب فيما يتعلق بالتوازن بني اجلنسني      ٢٠٠٩ عام
  .  اإلدارة أدناه، بشأن وجود املرأة يف جملس١-٤أيضاً املادة 

، قدمت احلكومة خطة عمل لزيادة عـدد النـساء املـشتغالت يف             ٢٠٠٨يف عام     -٢٢
وتدعم . واهلدف من وراء ذلك هو تعزيز مركز املرأة ومشاركتها يف الصناعة          . األعمال احلرة 

وزارة الصناعة والتجارة أيضاً الشباب أصحاب األعمال احلرة يف النرويج، اليت تعمل علـى              
 لتطوير اإلدارة للبنـات يـسمى       مستقالًال احلرة يف التعليم، وأنشأت برناجماً       تشجيع األعم 

Jenter og ledelse] وقد أعطت هذه املبادرة نتائج إجيابية، وُتفيد التقـارير  ]. البنات واإلدارة
 يف املائـة يف مـشاريع       ٥٠بأن نسبة البنات يف اإلدارة وجمالس اإلدارة تعادل ما يقرب من            

  . أنشأهتا منظمة أصحاب األعمال احلرة الشباب يف النرويجالشباب اليت 
مثة حاجة إىل حتسني إمكانيات وصول املرأة إىل سوق العمل ومشاركتها فيها خبلفية               -٢٣
وإن حتسني املساواة االقتصادية للمرأة خبلفية أقلية هدف ذو أولويـة مـن أهـداف               . أقلية

اح لدى وصوهلا إىل النرويج أمر ذو أمهية بالغة         وإن دمج املرأة املهاجرة بسرعة وجن     . احلكومة
وإن االستقالل املايل، ومعرفة اجملتمع النروجيـي،      . لتحقيق املساواة احلقيقية للنساء املهاجرات    

وإتقان اللغة، والوصول إىل الشبكة االجتماعية متطلبات هامة ملشاركة املـرأة املهـاجرة يف              
، خطة العمل بتعزيز املساواة ومنـع التمييـز العرقـي           انظر أيضاً املرفق الرابع عشر    . اجملتمع

)٢٠١١-٢٠٠٩.(  

  ٢٦ و٢٥الفقرتان     
إن سد الثغرات املوجودة بني النساء والرجال هدف هام جدا لسياسة الدخل الـيت                -٢٤

 أبيض بشأن املساواة يف األجر مع وضـع         وتنوي احلكومة أن تقدم كتاباً    . تأخذ هبا احلكومة  
وسوف تبدأ احلكومة   . جل لتحقيق هدف املساواة يف األجر بني اجلنسني       استراتيجية طويلة األ  

يف الكتاب األبيض باإلشارة إىل تقرير جلنة املساواة يف األجر بني اجلنسني، وهـو التقريـر                
 "٢٠٠٨Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for لعـام  ٦: النروجيي الرمسـي 

"likelønn)     ،حقائق، حتليالت، وتدابري للمساواة يف األجر بني اجلنسني       نوع اجلنس واألجر (
ومما ُيذكر أن النساء يعملن دون تفرغ أكثر مما يعمل          . ويلي هذا التقرير املشاورة اجلماهريية    

، كان مثة اخنفاض طفيف يف نـسبة        ٢٠٠٩-٢٠٠٧ويف خالل الفترة    . الرجال هبذه الطريقة  
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وينطوي دور احلكومة على تيسري متكني      .  تفرغ النساء الالئي يعملن بعض الوقت، أي دون      
 كان أو امرأة، أن ومن شأن الفرد، رجالً  . الوالدين من اجلمع بني املسؤوليات العائلية والعمل      

وإن حق الوالدين اللذين يعتنيـان      . يقرر إن كان يريد أن يعمل بتفرغ كامل أو دون تفرغ          
ون تفرُّغ يساهم أيـضاً يف املـشاركة        بأطفال دون سن الثانية عشرة من العمر أن يعمال د         

وختتار نساء كثريات أن يعملن بنـسبة تتـراوح         . مشاركةً مرتفعة يف قوة العمل يف النرويج      
وإن خيـار   .  يف املائة من عمل وظيفة متفرغة لفترة طويلة من حياهتن العملية           ٩٠ و ٨٠ بني

ـ        اًالعمل دون تفرغ ميكّن كثري     ل يف فتـرات متـأخرة       من الناس من املشاركة يف قوة العم
  . حياهتم من
قـد  ) أي ما يدعى بنقص العمالة(نسبة األشخاص العاملني دون تفّرغ رغم إرادهتم          -٢٥

 شخص  ٦٠ ٠٠٠، كان مثة    ٢٠٠٩ففي عام   . اخنفضت إىل حد ما خالل السنوات األخرية      
 يف املائـة مـن النـساء        ٣,٩ويف حالة النساء يصل ذلك إىل نسبة        . يعملون عمالة ناقصة  

وأكثر ما توجد نسبة العـاملني      .  يف املائة  ١,١العامالت، ويف حالة الرجال تبلغ هذه النسبة        
. عمالة ناقصة يف أعمال التنظيف، واخلدمات الصحية، واالجتماعية، ويف التجارة بـاملفرق           

 ٣-١٤ يف الفـرع     نـصاً ، وهو يشمل اآلن     ٢٠٠٦وقد مت تعديل قانون بيئة العمل يف عام         
 من أن يطلب من      ذا أفضلية إلطالة مدة الوظيفة بدالً      حقاً العاملني دون تفرُّغ     ُيعطي املوظفني 

وإن القصد من هذا احلق التفضيلي هو مساعدة   . رب العمل إنشاء وظيفة جديدة يف مشروعه      
 ٢٠٠٩ويف عام   . املوظفني العاملني دون تفرغ، الذين يودون أن يزيدوا عدد ساعات عملهم          

 العمل إىل التمكني من وضع ترتيبات عمل بالتناوب يف القطاعات           أدت تعديالت قانون بيئة   
اليت تكثر فيها أعداد النساء العامالت لكي تكون أكثر قابلية للمقارنة مع ترتيبات العمل يف               

وانظـر أيـضاً    . نوبات متعاقبة يف القطاعات الصناعية، بقدر ما يتعلق األمر بساعات العمل          
وعـالوة علـى    . ع على مزيد من تفاصيل هذه التعديالت      ، أدناه، لالطال  )ج(١-١١ املادة

أهنا تنوي تعزيز ) ٢سوريا موريا   (ذلك، أعلنت احلكومة النروجيية، بواسطة برناجمها السياسي        
 وكـذلك  ٣٨ و ٣٧ين وانظـر أيـضاً املؤشـرَ   . تدابري ختفيض عدد العاملني عمالة ناقصة  

  . يف املرفق الثاين٤٥ و٤٤ املؤشَرين
 يف املائة مـن مجيـع   ٦٠فنحو .  بني اجلنسني  جزئياًل يف النرويج منقسم     سوق العم   -٢٦

النساء العامالت يف قوة العمل يعملن يف اخلدمات الصحية واالجتماعية، والبيـع بـاملفّرق،              
 اخنفضت نـسبة النـساء العـامالت يف         ٢٠٠٩ حىت عام    ٢٠٠٨ومن عام   . يف التعليم  أو

أما الرجال فإن توزيعهم بني     . بيع باملفّرق إىل حد ما    اخلدمات الصحية واالجتماعية وجتارة ال    
انظر أيضاً إىل املعلومات الواردة حتت العنـوان        . خمتلف القطاعات يكاد يكون أكثر تساوياً     

، أدناه، فيما يتعلق مبختلف التدابري اليت اعُتمدت ملنع         ١٠ أعاله، واملادة    "١٨ و ١٧الفقرتان  "
  .  احلياة العمليةالفصل بني اجلنسني يف التعليم ويف



CEDAW/C/NOR/8 

11 GE.10-47325 

وميكن القول بوجه عام إن نسبة النساء املهاجرات املوظفات أقل من نسبة النـساء                -٢٧
وإن النساء اليت تعود أصوهلن إىل عدد من البلدان يربزن          . املوظفات غري املهاجرات يف اجملتمع    

 من  وهذا ينطبق بوجه خاص على النساء القادمات      . بوجه خاص بأن نسبة توظفهن منخفضة     
الصومال وباكستان وأفغانستان والعراق، حيث تتراوح نسبة املوظفات بني هؤالء النساء بني            

ومثة حاجة إىل حتسني إمكانيات وصول النسوة الالئي ينتمني إىل أقليات           .  يف املائة  ٢٣ و ٢٢
وإن حتسني النوعية االقتصادية للنساء الالئـي ينـتمني إىل          . إىل سوق العمل واملشاركة فيها    

ولالطالع على التدابري الرامية إىل زيادة نسب       . قليات هدف ذو أولوية من أهداف احلكومة      أ
 من تقرير النرويج التاسع عـشر       ١٦٥-١٥٣تعيني املهاجرات ُيرجى الرجوع إىل الفقرات       

  ).CERD/C/NOR/19-20(والعشرين املقدم إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري 

  ٢٨ و٢٧الفقرتان     
 من الوثيقة األساسية املوحدة، اليت حتتوي علـى إحـصائيات           ٤٢ إىل الفقرة    نشري  -٢٨

 الواردين يف   ١٩ ورقم   ١٨اإليدز، وإىل املؤشرين رقم     /املناعة البشري متعلقة باإلصابة بنقص    
املناعـة  املرفق الثاين لالطالع على أحدث األرقام املتعلقة بعدد حاالت اإلصـابة بـنقص              

ذه اإلصابات بني النساء والرجال، ومتوسط السن الذي تقع فيـه           اإليدز وتوزيع ه  /البشري
، قـدمت   ٢٠٠٩ويف عـام    . اإلصابة، ومكان اإلصابة وطريقة انتقاهلا إىل الشخص املصاب       

القبـول   ("Aksept og Mestring" املناعة البـشري احلكومة استراتيجية وطنية ملكافحة نقص 
ويف . رأة من حيث األهداف والتـدابري     ، اليت تتناول منظور امل    )٢٠١٤-٢٠٠٩) (والتصدي

، أعدت مديرية التعليم والتدريب النروجيية مواد جديدة للمعلمـني واملعلمـات            ٢٠٠٩عام  
الستخدامها يف تعليم الثقافة اجلنسية يف املدارس االبتدائية والثانوية الدنيا، وهي تعاجل أيـضاً              

  . استقالل املرأة وكفاءهتا يف أوضاع جنسية

  ٣٠ و٢٩ن الفقرتا    
ينص برنامج احلكومة السياسي على أن اجلهود الرامية إىل مكافحة الزواج باإلكراه              -٢٩

وقد حدث بواسطة خطة العمل     . وتشويه العضو اجلنسي لألنثى ستظل مستمرة ويتم تعزيزها       
وخطـة العمـل    ) انظر املرفق السادس عـشر    ) (٢٠١١-٢٠٠٨(ملكافحة الزواج باإلكراه    

، أن بدأ )انظر املرفق اخلامس عشر) (٢٠١١-٢٠٠٨(ضو التناسلي لألنثى ملكافحة تشويه الع
العمل يف دراسة للتحقيق يف اإلجراءات اليت ميكن استخدامها لتـسجيل حـاالت الـزواج               

وستكون محاية اخلصوصية اعتبـاراً  . باإلكراه وتشويه العضو التناسلي لألنثى بصورة منهجية     
هداف هذه الدراسة تقرير كيـف ميكـن أن يـشكل           ومن أ .  يف عمل هذه الدراسة    رئيسياً

وتشمل مهام الدراسة نشر املعارف املتاحة . التسجيل أساساً لإلحصاءات على الصعيد الوطين 
والعمل جـار   . وزيادة تطوير مواد إعالمية، وتطوير الكفاءة وإجراء حبوث وعمليات تطوير         
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املني يف املسائل املتعلقة بتشويه     اآلن يف إجراء دراسة استقصائية للكفاءة لدى األشخاص الع        
 . ٢٠١١ويتوقع أن تكتمل الدراسة يف عام . العضو التناسلي لألنثى

  ٣٢ و٣١الفقرتان     
يف حاالت املعاشرة، تكون للنساء نفس احلقوق اليت يتمتع هبا الرجال يف املمتلكات               -٣٠

لقة بتقسيم املمتلكـات    وإن كل األحكام املتع   . اليت يكون املتعاشران قد امتلكاها مشتركَني     
، املتصلني  ٤٥  رقم ١٩٩١يوليه  / متوز ٤وإن قانون امللكية املشتركة وقانون      . جنسانياًحمايدة  

باحلق يف املسكن املشترك وسلع األسرة عندما ينتهي وجود األسرة املشتركة يكونـان ذََوي              
 من القانون املتصل    ٣لفرع  ويتبع ذلك، بناًء على ا    . أمهية بالغة عندما تأيت املعاشرة إىل هنايتها      

باحلق يف املسكن املشترك والسلع املرتلية املشتركة عندما تنتهي شراكة األسرة من الوجـود،              
 ميكن لطرٍف أن حيصل على احلقوق يف        - عندما تكون مثة حجج قوية تشري إىل ذلك          -وأنه  

. د إىل الطرف اآلخرالبيت املشترك وحمتوياته على الرغم من حقيقة أن املمتلكات أو احلق تعو     
وإذا توىل أحد الطرفني مسؤولية أكرب عن رعاية األطفال والبيت بينما كان الطرف اآلخـر               

، فيتبع أيضاً بناًء على قانون      )أو أجراً زائدا  ( يف احلصول على وظيفة يكسب منها أجراً         حراً
أساس مبادئ  احملاكم أن الطرف الذي يكون يف مثل هذه األوضاع له احلق يف التعويض على               

 "Ny skiftelovgivning" :١٦: ٢٠٠٧ويف تقرير النرويج الرمسي لعـام  . اإلثراء وإحقاق احلق
، يقترح إدخال تعديالت من أجل ضمان أن يتلقى الطرفان إرشاداً           )التشريع احلسيب اجلديد  (

قترحات وتنظر وزارة العدل اآلن يف امل     . ومساعدةً كافيني يف توزيع املمتلكات بني املتعاشرين      
  . الواردة يف التقرير

عمالً بالتشريع الراهن، ميكن تقرير اُألبوة على أساس اعتراف الرجل مـن جانـب            -٣١
وال حتتفظ احلكومة بإحصاءات لعدد احلاالت اليت تقررت        . واحد إن كان معاشراً ألم الطفل     

.  من احلاالتجداً هبا األبوة هبذه الطريقة، لكن اخلربة تشري إىل أن هذا ينطبق على عدد صغري
 يقترح نقض   ٢٠٠٩ تقريراً يف عام     ٢٠٠٨وقد قدمت جلنة عينتها احلكومة النروجيية يف عام         

وتشري اللجنة إىل أنه فيما يتعلق باالستقرار واألمن للطفـل فـإن            . تقرير األبوة هبذه الطريقة   
يتعذر الوصول  وتقترح اللجنة، عندما    . أفضل ما حيمي الطفل هو اتفاق الوالدين على األبوة        

وقد ُعمم التقرير للحصول على تعليقـات       . إىل اتفاق، أن ُيَبتَّ يف املسألة حبكم من احملكمة        
  . وإن املسألة اآلن قيد النظر يف وزارة شؤون الطفل واملساواة واإلدماج االجتماعي

  ٣٤ و٣٣الفقرتان     
وجيـوز  . سـنة  ١٨ بالقانون النروجيي، يكون السن األدىن لعقـد الـزواج           عمالً  -٣٢

 ١٨ و ١٦للسلطات، وفقاً ألحكام استثنائية أن تأذن بعقد زواج لطالب يتراوح عمره بـني              
 باعتبـاره   ٢٠٠٧وكان هذا احلكم حمدوداً يف عام       . "أسباب قوية لذلك  "سنة، عندما توجد    
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وتصدر أذون قليلة مـن  . واحداً من عدة تدابري أُدخلت ملنع زواج األطفال والزواج باإلكراه    
  .٢٠٠٩-٢٠٠٧ القبيل كل سنة بلغ متوسطها مخسة أذون أثناء الفترة هذا

  ٣٦ و٣٥الفقرتان     
لالطالع على إحصاءات عامة للنرويج انظر املرفق األول، الوثيقة األساسـية             -٣٣

ولضمان تقدمي تقارير إحصائية أفضل يف اللجنـة أعـدت          . ٢٠٠٩املوحدة للنرويج   
، تتضمن إحصاءات وأرقاماً تعود يف معظمها إىل احلكومة ضميمة مستقلة، املرفق الثاين

، وهي ذات صلة لقياس تنفيذ احلقوق املشمولة باالتفاقية وبتنفيذ ٢٠٠٩- ٢٠٠٧الفترة 
: وقد أحلقنا أيضاً إحصاءات من آخر املنشورات اإلحصائية النروجييـة         . منهاج بيجني 

على ( املساواة بني اجلنسني     ، واملرفق الرابع، مقياس   ٢٠١٠والنساء،  املرفق الثالث، الرجال    
وفيما يتعلق باألشخاص الذين لديهم إعاقات، ُينظر تقرير أمني         . ٢٠١٠،  )مستوى البلديات 

، وهو يشمل معلومات عـن      SaLDO،  ٢٠٠٩املظامل املعين باملساواة ومناهضة التمييز لعام       
يف احليـاة   وضع الرجال والنساء الذين لديهم إعاقات أثناء الدراسة، ويف سوق العمـل، و            

 ٣١انظر أيضاً املرفق الثـاين، املؤشـرين رقـم        . السياسية، ويف اإلدارة ويف سوق اإلسكان     
، لالطالع على إحصاءات عن الوضع يف سوق العمل للنساء والرجال الذين لديهم           ٤٢ ورقم

يف التطـوير   ) ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧(ويوجد أيضاً تقريران حديثان عن هذه احلـاالت         . إعاقات
يعطي التقريران صورة لوضع هذه اجملموعـة       . )٢(شخاص الذين لديهم إعاقات   االجتماعي لأل 

يف بعض مناطق اجملتمع، لكن األرقام الواردة يف هذين التقريرين ليست مصنفة حبسب نـوع               
وفيما يتعلق باإلحصاءات الواردة عن األقلية الصامية واألقليات الوطنية، نرجـع إىل            . اجلنس

 من الوثيقة األساسية املوحدة  ٢٥٤ وإىل الفقرة    ٢٠١٠لصاميني،  املرفق اخلامس، إحصائيات ا   
 من التقريرين النروجييني السابع عشر والثامن عشر املقدمني إىل          ٥٠-٤٨، الفقرات   )٢٠٠٩(

 من التقريرين التاسع عشر والعشرين املقدم إىل اللجنـة          ٦جلنة القضاء على التمييز، والفقرة      
إنه يوجد بوجه عام نقص يف البيانات عن النساء   ) ن الصامي الربملا(ويقول صاميديغي   . نفسها

وتوجد بيانات إحصائية مفصلة حبسب خلفية اهلجرة       . الصاميات واملساواة بني اجلنسني هناك    
انظر أيضاً التقرير النروجيي التاسـع عـشر        . وحبسب البلدان اليت كان فيها أصل املهاجرين      

تمييز وانظر املرفق السادس، الذي حيتوي على قائمة        والعشرين املقدم إىل جلنة القضاء على ال      
). ٢٠١٠-٢٠٠٨(مبنشورات إحصائية من إحصاءات النرويج املتعلقة باملهاجرين يف النرويج          

. ويف جماالت حمددة، رمبا ال ُتنشر اإلحصاءات على الصعيد الفردي حبجة محاية اخلصوصيات            
ومثة بعض اجملـاالت    . طلبات اإلحصائية ويف جماالت أخرى، توجد أرقام لكنها ال تفي باملت        

__________ 

)٢(   "Statusrapport 07 — Samfunnsutviklingen for personer med nedsatt funksjonsevne"]   تقرير احلالـة
 .٢٠٠٧قة باإلعاقات، ، املركز الوطين للوثائق املتعل] التنمية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقات-٠٧

"Statusrapport 08 — Samfunnsutviklingen for personer med nedsatt funksjonsevne"]  تقرير احلالة
 .٢٠٠٨، املركز الوطين للوثائق املتعلقة باإلعاقات، ] التنمية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقات-٠٨
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تفتقر فيها النرويج إىل املعرفة الالزمة بالوضع، حيث تبذل احلكومة جهداً للحـصول علـى      
إحصاءات جديدة وقاعدة معرفية للتقرير النروجيي التاسع الذي سيوجه إىل اللجنة يف بعـض              

بطة بالتطورات االجتماعيـة     على املعرفة واإلحصاءات املرت    وهذا ينطبق مثالً  . هذه اجملاالت 
للفئات املهمشة، كاألشخاص الذين لديهم إعاقات والتطورات والنتائج يف جمـاالت مثـل             

وتبذل النرويج جهوداً مستمرة إلعداد قاعدة معرفية يف اجملاالت         . العنف املرتبط بنوع اجلنس   
  .املوجودة ري ودراسات جديدة وبتقييم التداباملشمولة باالتفاقية وذلك بواسطة إحصاءات

  ٣٧الفقرة     
، ٢٠٠٩-٢٠٠٧انظر املرفق الثاين لالطالع على اإلحـصاءات املتعلقـة بـالفترة             -٣٤

واملرفق السابع بشأن التقرير النروجيي عن املتابعة الوطنية ملنهاج بيجني الذي قُدم إىل جلنـة               
، عـن متابعـة     ، واملرفق الثامن  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣٠األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا يف      

انظر أيضاً املرفق   ). ٢٠١٠(، فيما يتعلق بتعاون النرويج اإلمنائي       ١٥+ النرويج بشأن بيجني    
، واملرفق احلادي عـشر املتعلـق       )٢٠٠٠(١٣٢٥العاشر، متابعة النرويج لقرار جملس األمن       

 السنوي  بالتقرير الوطين للنرويج عن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة لالستعراض الوزاري          
  . ٢٠١٠مايو /الذي سيجريه اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف شهر أيار

  ٣٨الفقرة     
التنفيذ الوطين من قبل النرويج لألهداف اإلمنائية لأللفية يرد ضمناً يف تقارير النرويج               -٣٥

ويج ولالطالع على مزيد من املعلومات عن متابعة النر. عن خمتلف مواد االتفاقية الواردة أدناه
  . ألهداف األلفية على الصعيد الدويل، انظر املرفق التاسع

   ٣٩الفقرة     
نظرت النرويج يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال                -٣٦

وكانـت  . ، لكنها قررت أال تفعل ذلك يف هذا الوقـت         ٢٠٠٢املهاجرين وأُسرهم يف عام     
ُترب غامضاً وغَري دقيق يف عدد من النقاط حبيث يصعب أسباب ذلك القرار أن نص االتفاقية اع 

وختشى النرويج أيضاً أن تقـوض      . توضيح النتائج املمكنة إذا صدَّقت النرويج على االتفاقية       
االتفاقية التزامات قائمة مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية والعهـد             

ورمبا يكـون تكـرار احلقـوق       . اعية والثقافية الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتم    
ويف . املوجودة باختالفات إىل حد ما شيئاً غري مواٍت، ألن ذلك قد يـؤدي إىل الغمـوض               

 أعادت النرويج نظرها يف مسألة التصديق على االتفاقية وأمرت بتقدمي تقرير يف             ٢٠٠٦ عام
ويج أالّ تـصدق علـى      وقررت النـر  .  لتوضيح موقف النرويج   هذا الصدد ليستخدم أساساً   

وقد صّدقت النرويج بالفعـل     . ٢٠٠٧االتفاقية بعد إجناز ذلك التقرير بوقت قصري يف عام          
على مجيع الصكوك الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان واالتفاقيات الرئيسية ملنظمـة العمـل             

وتشارك . ويجوتنطبق هذه أيضاً على األجانب املقيمني يف النر       . الدولية املتعلقة حبقوق العمال   
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النرويج بنشاط يف األمم املتحدة ويف منتديات دولية خمتلفة تكون حقوق املهاجرين على 
وتعطـي النـرويج    .  املنتدى العاملي بشأن اهلجرة والتنمية     جداول أعماهلا، ومنها مثالً   

أولوية عليا للجهود الرامية إىل حتسني املعايري العمالية، اليت هي ذات أمهيـة بالغـة يف       
  . املهاجرين اق حقوقسي

 ٤٠الفقرة     

، ُعقدت ثالثة مؤمترات إقليمية بشأن االتفاقية وآخر فحص         ٢٠٠٧يف خريف عام      -٣٧
وقد . مبوجب االتفاقية وبشأن امليثاق األورويب للمساواة بني النساء والرجال يف احلياة احمللية           

يقة التزم رؤساء اجملـالس     وهبذه الطر .  بلدية وسلطة مقاطعة هذا امليثاق     ٣٧وقّع ما جمموعه    
البلدية باسم بلدياهتم بالتعاون مع األطراف يف اجملتمع احمللي بشأن تعزيـز املـساواة بـني                

 "Makt og avmakt i etوقد عقد الصاميون أبناء الشمال مؤمتر املساواة حتت عنوان . اجلنسني

kjønnsperspektiv")      رز املؤمتر مسائل خمتلفـة     وقد أب ). القوة وانعدام القوة يف منظور جنساين
  .  مسائل متصلة بالطوائف األصلية يف بلدان الشمال األورويب-من منظور جنساين 

ُيعقد كل سنة مؤمتر اتصال بني سلطات احلكومة املركزية واملنظمات الـيت متثـل                -٣٨
ر ويـشكِّل مـؤمت   . اجملتمع املدين بشأن األمم املتحدة واملساواة بني اجلنسني ومسائل نسائية         

وتـشارك  . االتصال جزءاً من االستعدادات الوطنية ملشاركة النرويج يف جلنة وضع املـرأة            
املنظمات املمثلة للمجتمع املدين أيضاً يف التحضريات اجلارية لعقد اجتماعات دورية أخـرى       

، يف اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي        بشأن املسائل النسائية، كمشاركة النرويج، مثالً     
وقد وضعت احلكومة أيضاً    . االجتماعات السنوية للجنة الثالثة للجمعية العامة      و ٢٠١٠ لعام

أحكاماً لقبول مدخالت من الشركاء االجتماعيني واملنظمات املمثلـة للمجتمـع املـدين             
عالوةً على ذلك، منحت احلكومة     . يتصل بإعداد تقرير النرويج الثامن املقدم إىل اللجنة        فيما

ولضمان حتقيق مزيد مـن     . لٍّ لتقرير احلكومة الثامن املقدم إىل اللجنة      دعماً إلعداد تقريرٍ ظِ   
الشفافية أُنشئَ موقع إلكتروين رمسي يوفر الوصول إىل مجيع الوثائق ذات الصلة، احملتوية على              

ويف . معلومات أساسية فيما يتعلق بإعداد احلكومة التقرير الذي سيقدم إىل جلنة وضع املـرأة       
طط وزارة شؤون الطفل واملساواة واإلدماج االجتماعي لعقد اجتماع ، خت٢٠١٠خريف عام 

يتصل باجتمـاع    تذكاري مستقل التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فيما          
وسـتعقد وزارة اخلارجيـة اجتماعـاً       . ، والذكرى املئوية لليوم الدويل للمرأة     ١٥+ بيجني  
ا يتعلق بالذكرى الـسنوية العاشـرة لقـرار جملـس           ، فيم ٢٠١٠ يف عام    مستقالً تذكارياً
  ).٢٠٠٠(١٣٢٥ األمن

  ٤١الفقرة     
ُتقدُم النرويُج هبذا تقريَرها الدوري الثامن عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال               -٣٩

  .التمييز ضد املرأة
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املعلومات املتصلة مبواد األجزاء األول والثاين والثالث والرابـع مـن             - ثالثاً  
  فاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةات

  )أ(٢املادة     
  التشريع األساسي    

 مـن تقريـر النـرويج الـسابع املقـدم إىل اللجنـة              ١-١-١نشري إىل الفرع      -٤٠
)CEDAW/C/NOR/7 .(   من الوثيقة األساسية املوحدة لالطـالع       ١٠٥-١٠٤انظر الفقرتني 

ونشري أيـضاً إىل رد النـرويج علـى    .  والربملان على مزيد من تفاصيل جلنة حقوق اإلنسان      
، الوارَدين أعاله، فيما يتعلق بـاملركز القـانوين لالتفاقيـة يف القـانون        ١٤ و ١٣التعليقني  
  .النروجيي

  )ب(٢املادة     
  التشريع املناهض للتمييز    

 حتققت معامل هامة يف.  من تقرير النرويج السابع إىل اللجنة ٢-١-١نشري إىل الفرع      -٤١
مناهضة التمييز يف النرويج بإصدار قانون مناهضة التمييز وإنشاء وظيفة أمني املظامل للمساواة             

وللحصول على مزيد من املعلومات، انظر الوثيقة األساسية        . ٢٠٠٦ومناهضة التمييز يف عام     
، املعنيـة بـأمني املظـامل       ٢٢٧-٢١٧، والفقرات   ١٤٦-١٤٠املوحدة للنرويج، الفقرات    

  . املعنية باحلماية القانونية الوطنية من التمييز٢١٦-١٨٤ والفقرات واحملكمة،
، َعيَّـَنت احلكومة جلنة قانونية مهمتها دراسة كيفية تعزيز اإلطـار           ٢٠٠٧يف عام     -٤٢

وقدمت اللجنة اقتراحها إىل جملس الوزراء يف التقرير النروجيي الرمسي       . القانوين املتعلق بالتمييز  
) احلماية القانونية الشاملة من التمييز ("Et helhetlig diskrimineringsvern" ١٤: ٢٠٠٩لعام 

يشمل االقتراح الوارد يف التقرير مشروع قانون ذي منظور         ). انظر املرفق احلادي والعشرين   (
واسع، مينع التمييز يف مجيع جماالت اجملتمع وجلميع األسباب، كنوع اجلنس، مثالً، واألصـل              

وقد ُعمم التقريـر للتعليـق عليـه يف         . إلعاقة، والتوجُّه اجلنسي، والسن   العرقي، والدين، وا  
وتقوم وزارة شؤون الطفل واملساواة واإلدماج االجتماعي اآلن بالنظر يف هذا           . ٢٠٠٩ عام

 من قـانون    ٢١وقدم معهد القانون العام يف جامعة أوسلو تقريره عن تقييم الفرع            . التقرير
 يسن  ٢١ومما ُيذكر أن الفرع     . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  املساواة بني اجلنسني يف شهر    

املعينة أو املنتخبة من قبل هيئات      . مبدأ التوازن بني اجلنسني يف اللجان واهليئات واجملالس، إخل        
وتشمل املقترحات الواردة يف التقرير تطبيق مبدأ التوازن بني اجلنسني لدى تعيني وفود             . عامة

ع لوائح أكثر صرامة ملنح االستثناءات، وفرض جـزاءات أكثـر           لزيارة بلدان أجنبية، ووض   
وقد ُعمم التقرير للحصول    . كفاءةً على من يفشلون يف الوفاء مبتطلبات التوازن بني اجلنسني         
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، وتقوم وزارة شـؤون الطفـل واملـساواة واإلدمـاج           ٢٠٠٩على تعليقات عليه يف عام      
  .االجتماعي اآلن بالنظر يف هذين املقترحني

حتقق َمعلَم هام آخر يف مناهضة التمييز بواسطة قانون مناهضة التمييـز وإمكانيـة                -٤٣
وتتمثل أهداف القانون يف    . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١الوصول، الذي دخل حيز النفاذ يف       

تعزيز املساواة وضمان إتاحة فرص متساوية وحقوق متـساوية فيمـا يتعلـق باملـشاركة               
بغض النظر عن حاالت اإلعاقة، وملنع التمييز علـى أسـاس           االجتماعية جلميع األشخاص    

وينطبق القانون على مجيع جماالت اجملتمع باستثناء احلياة اُألسرية والعالقـات ذات            . اإلعاقة
  . الطبيعة الشخصية

 أصبحت السلطات العامة ومنظمات أرباب العمل       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١منذ    -٤٤
ببذل كل جهد ممكن لإلبالغ عن جهودها الرامية إىل تعزيز املساواة           واملوظفني ملزمني قانوناً    

، طُبق هـذا    ٢٠٠٣ومنذ عام   . فيما يتعلق بنوع اجلنس، واإلعاقة، واألصل العرقي، والدين       
وإن وزارة اإلدارة احلكومية واإلصالح     . االلتزام على نفس اجملموعة فيما يتعلق بنوع اجلنس       

لعمل الرئيسي يف احلكومة املركزية، مسؤولة عن ضـمان         وشؤون الكنائس، باعتبارها رب ا    
امتثال الوكاالت احلكومية اللتزاماهتا ببذل جهود نشطة وموجهة ومنهجية لتعزيز املـساواة            

 من الوثيقة األساسية املوحـدة،      ٢٥١ و ٢٠٥انظر أيضاً الفقرتني    . ومنع التمييز يف أنشطتها   
  . املرفق األول

، ُعدل قانون املساواة بني اجلنسني وقانون بيئة العمل         ٢٠١٠يف وقت سابق من عام        -٤٥
بغية احلد من ممارسة الطوائف الدينية للتمييز على أساس نوع اجلنس أو التوجُّـه اجلنـسي                

ويف . ٢٠١٠أبريـل  /ودخلت التعديالت حيز النفاذ يف شهر نيـسان      . يتعلق بالتعيينات  فيما
ملساواة بني اجلنسني، وقانون أمني املظامل املعين       الوقت نفسه ُعدل قانون بيئة العمل، وقانون ا       

وُيحظر اآلن قانوناً أن ُتسأل املرأة . مبناهضة التمييز، وقانون مناهضة التمييز وإمكانية الوصول    
ودخلت هذه التعديالت حيز النفاذ يف شـهر        . إن كانت حامالً أم ال أثناء عملية التوظيف       

  . ٢٠١٠أبريل /نيسان

  )ج(٢املادة     
  آللية الوطنية للمساواة بني اجلنسنيا    

على املستوى الوزاري، وزارة شؤون الطفل واملساواة واإلدماج االجتماعي مسؤولة            -٤٦
عن تعزيز املساواة بني اجلنسني ومنع التمييز على أساس نوع اجلـنس، والـدين، والقـدرة                

. ق وأخذ املبـادرات   الوظيفية، والتوجُّه اجلنسي، والسن، وعليها مسؤولية خاصة عن التنسي        
ويتبع من مبدأ املسؤولية القطاعية أن تقوم مجيع الوزارات اليت توجد وكاالت تابعـة هلـا                

ويـنص  . بتحمل املسؤولية عن تعزيز املساواة بني اجلنسني ومنع التمييز يف نطاق عملياهتـا            
ت العامـة    أ من قانون املساواة بني اجلنسني ومناهضة التمييز على أن تبذل الوكاال            ١ الفرع
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جهوداً نشطة وموجهة ومنهجية لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف مجيع اجملاالت االجتماعيـة،             
وبناء على التعليمات   . يف ذلك التقارير السنوية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف أنشطتها          مبا

أن املـساواة بـني     املتعلقة بالدراسات والتقارير الرمسية، جيب أن ُينظََر يف عواقب اقتراح بش          
ويتبع من وثيقة امليزانية الرئيسية أنه      . اجلنسني لدى إعداد تقارير رمسية إذا اعُترب ذلك مالئماً        

ينبغي للوزارات أن تدرج منظور نوع اجلنس ومنظور املساواة بني اجلنسني يف مقترح امليزانية              
ل ألعمـال وضـع     وقد أُدرجت عاقبة حتلي   . للوزارة حيثما وجد أن ذلك ذو صلة ومناسب       

 "På sporet av kjønnsperspektivet" بـالتقرير  ٢٠٠٩-٢٠٠٦ ميزانية الوزارات أثناء الفترة
ويستنتج التقرير أن مثة اجتاها حنو تعديل أوضح ملنظـور     . )٣()املقدم عن أثر املنظور اجلنساين    (

حققـت  وُيستنتج كذلك أن الوزارات     . نوع اجلنس يف مقترحات ميزانيات معظم الوزارات      
أكرب تقدم فيما يتعلق بتوثيق الفروق بني اجلنسني ولفت االنتباه إليها بواسـطة إحـصاءات               

وما زالت بعض الوزارات تفتقر إىل أهداف وتدابري حمددة بـشأن           . مصنفة لكل من اجلنسني   
  . املساواة بني اجلنسني

. اء الـصاميني  تشمل اجلهود الرامية إىل املساواة بني اجلنسني أيضاً وضع رجال ونس            -٤٧
، سوف ختصص أموال يف العمل على حتقيق املساواة بني اجلنـسني            ٢٠١٠ويف ميزانية عام    

وسوف تطبق هذه األموال على موقع يف غـادو         . ومكافحة التمييز يف مناطق شعب سامي     
انظر أيضاً اإلشارة إىل عمل املساواة بني اجلنـسني       ). مركز املوارد حلقوق الشعوب األصلية    (

 من تقرير النرويج التاسع عشر والعشرين املقدم إىل جلنة          ٢٤٨ه حنو الصاميني يف الفقرة      املوجَّ
  . القضاء على مجيع أشكال التمييز

، لتعزيز العمل على حتقيق املساواة بني اجلنسني، أُنشئ فريق رفيـع            ٢٠٠٩يف عام     -٤٨
لني مـن مجيـع     املستوى مؤلف من كبار املوظفني بشأن املساواة بني اجلنسني ويضم ممـث           

وتـشمل  . الوزارات، وتنسق أعماله وزارة شؤون الطفل واملساواة واإلدماج االجتمـاعي         
املواضيع اليت أثريت يف فريق كبار املوظفني توزيع الوظائف بـني اجلنـسني يف اإلدارة    

وتدير وزارة  . ووضع ميزانية تتعلق باجلنسني ووضع حياة عاملة تراعي شؤون األسرة         
ساواة واإلدماج االجتماعي أيضاً الدعم املوجَّه إىل املنظمـات غـري           شؤون الطفل وامل  

عالوة على ذلك، تولّت وزارة شؤون الطفل       . احلكومية يف ميدان املساواة بني اجلنسني     
 املسؤولية عن التمويل األساسي للمراكز ٢٠٠٧واملساواة واإلدماج االجتماعي يف عام 

، قُدَِّم تقييم ملشروع جترييب ٢٠١٠أغسطس /آبويف شهر . اإلقليمية للمساواة والتنوع
وسوف تنظر وزارة شـؤون الطفـل واملـساواة         . للمراكز اإلقليمية للتنوع واملساواة   

ولالطالع على تفاصيل أخرى عـن املراكـز        . واإلدماج االجتماعي يف نتائج التقييم    

__________ 

)٣(   På sporet av kjønnsperspektivet. Integrering av et kjønns- og likestillingsperspektiv i budsjettarbeidet 
إدراج منظور نوع اجلنس ومنظور املساواة بـني اجلنـسني يف عمـل             . على مسار منظور نوع اجلنس    (

 ).Difi( الوكالة النروجيية لإلدارة العامة واحلكومة -١ DIFI Report 2009: )امليزانية
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 من تقرير   ٢٤١رة  ، الفق ٦ - ألف   -  ثانياً -  ٥٠اإلقليمية للمساواة والتنوع، انظر املادة      
  .النرويج التاسع عشر والعشرين املقدم إىل جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز

تقع على عاتق وزارة شؤون الطفل واملساواة واإلدماج االجتماعي مسؤولية متابعة             -٤٩
ون مديريـة شـؤ  ) ١: (املديريَتني التاليتني، اللتني هلما أمهية بالغة إلدارة السياسات اجلنسانية    

، واملكاتب اإلقليمية اخلمـسة الـيت     ٢٠٠٤األطفال والشباب واألسرة، اليت أُنشئت يف عام        
، الـيت تتـوىل     )وكالة شؤون األطفال والشباب واألسـرة     ) (Bufetat( بوِفتات   تشكّل معاً 

مديرية ) ٢(مسؤولية تقدمي خدمات املساعدة والرعاية املتكاملة لألطفال والشباب واُألسر؛          
، وهي مسؤولة عن تـوطني      ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١لتنوع، اليت أُنشئت يف     التكامل وا 

الالجئني ودعم البلديات يف تنفيذها للقانون املتعلق بوضع برنامج تعريـف وتعلـيم اللغـة               
  ). قانون التعريف(النروجيية للمهاجرين الواصلني حديثاً 

، هيئـة   ٢٠٠٦ اليت أُنشئت يف عـام       أمانة املظامل املعنية باملساواة ومناهضة التمييز،       -٥٠
حكومية مستقلة مسؤوليتها تعزيز املساواة ومناهضة التمييز بغض النظر عن نـوع اجلـنس،          

ومتثل أمانـة املظـامل     . واألصل العرقي، والدين، والقدرة الوظيفية، والتوجُّه اجلنسي، والسن       
وتنظـر حمكمـة   .  والتنـوع أنواع احلظر القانوين على التمييز، وتقدم توجيه وتعزز املساواة  

املساواة النروجيية يف الطعون املوجهة ضد بيانات صادرة عن أمني املظامل املعـين باملـساواة               
 من الوثيقة األساسية املوحدة املتعلقة      ٢٢٧-٢١٧ونشري أيضاً إىل الفقرات     . ومناهضة التمييز 

 مـن   ٣-١-١اة، وإىل الفرع    بأمانة املظامل املعنية باملساواة ومناهضة التمييز وحمكمة املساو       
انظر أيضاً اإلشارة إىل أمانة املظـامل املعنيـة         . التقرير النروجيي السابع املقدم إىل هذه اللجنة      

  .  أعاله١٦ و١٥باملساواة ومناهضة التمييز حتت عنوان الردود على التعليقني 
عامة واملؤسـسات   يقدم جملس الدولة النروجيي املعين باإلعاقة املشورة إىل اهليئات ال           -٥١

واجمللس مسؤول عن إسداء املشورة إىل      . العامة ال سيما الوزارات واخلدمة املدنية بوجه عام       
السلطات العامة حول صياغة وتنفيذ السياسات املتصلة باألشخاص الذين لديهم إعاقات يف            

  . مجيع جماالت اجملتمع
، ١٩٨٤ ألول مرة يف عام      جلنة االتصال من أجل املهاجرين والسلطات، اليت ُعينت         -٥٢

وهلـذه اللجنـة وظيفتــان    . هيئة استشارية تعّينها حكومة النرويج كل أربع ســنوات       
تيـسري  ) ٢(إسداء املشورة إىل احلكومة يف املسائل اليت تؤثر يف املهاجرين، و          ) ١: (اثنـتان

  .احلوار بني املهاجرين والسلطات

  )د(٢املادة     
   املساواة بني اجلنسنيجهود السلطات العامة لتعزيز    

 من الوثيقة األساسية املوحدة املتعلقة بعمل السلطات        ٢٣٣-٢٣٢نشري إىل الفقرتني      -٥٣
 من تقرير النرويج السابع املقدم إىل       ٤-١-١العامة حول تعزيز املساواة بني اجلنسني والفرع        
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أسـاس  ، بدأت احلكومة عمليات خمتلفة هتدف مجيعهـا إىل وضـع      ٢٠١٠يف عام   . اللجنة
أوالً، يف شـهر    . لسياسة مستقبلة وحديثة وشاملة وترتكز على املعرفة للمساواة بني اجلنسني         

، نيطت به مهمة تقدمي مدخالت وإذكـاء   نسائياً، عيَّنت احلكومة فريقاً     ٢٠١٠فرباير  /شباط
. الوعي ووضع جدول أعمال فيما يتعلق بالتحديات الراهنة لسياسة املساواة بـني اجلنـسني   

ثانياً، يف الشهر نفسه،  . ٢٠١٠سبتمرب  /ر من الفريق أن يقدم تقريره يف آخر شهر أيلول         وينتظ
عّينت احلكومة يف وقت الحق جلنة عامة لدراسة سياسة املساواة النروجيية فيما يتعلق مبـسار     

. وقد أُعطيت اللجنة مهلة سنتني اثنتني لتقدمي تقريرها النهائي        . احلياة، واألصل العرقي والفئة   
، عّينت احلكومة جلنة إدماج اجتماعي سـوف تـدرس          ٢٠١٠أبريل  /، يف شهر نيسان   الثاًث

االحتمال والتحديات الكامنة يف النرويج املتعدد الثقافات، وتقترح مبادئ وتدابري للعمل على            
وسوف تقوم جلنة اإلدماج االجتماعي، ضمن ما تقوم        . حتقيق اإلدماج والتكامل االجتماعيني   

خرى، مبناقشة وتقييم واقتراح تدابري مرتبطة باستراتيجيات لزيـادة مـشاركة           به من أشياء أ   
باإلضـافة إىل   . النساء الالئي هلن خلفية هجرة واملنتميات إىل جمموعات معينة يف قوة العمل           

 /ة واإلدمـاج االجتمـاعي جلنـة يف حزيـران         اذلك، عّينت وزارة شؤون الطفل واملساو     
مائة عام على منح حق االنتخاب للجميع يف النرويج يف          ، لتنسيق ذكرى مرور     ٢٠٠٩ يونيه
  . ٢٠١٣عام 
، أجرت أمانة املظامل املسؤولة عن املساواة ومناهضة التمييز مراقبة ملا           ٢٠٠٨يف عام     -٥٤

 تقريراً فقـط    ١٦وعقب إجراء هذه املراقبة، وافقت من دون تعليق على          .  بلدية ٦٤جمموعه  
  .  بلدية٦٤من جمموع 

شارة إىل مشروع البحث املتعلق باحلياة األسرية واملساواة بني املهاجرين يف           انظر اإل   -٥٥
، من تقرير النرويج التاسع عشر والعشرين       ٢٤٣-٢٤٢، الفقرتني   ٦ -  ألف  ثانياً - ٥املادة  

انظر أيضاً اإلشارة إىل املساواة بني اجلنـسني،        . املقدم إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري      
، ٦ - ألـف  - ثانيـاً  - ٥ات والنساء يف جمتمعـات املهـاجرين، يف املـادة         سيما البن  ال

ولالطالع على مزيد من املعلومات عن خطة العمل لـدمج           .  من التقرير نفسه   ٢٤٠ الفقرة
وقـد أُشـري يف     .  من ذلـك التقريـر     ٦٧-٦٦وإدراج السكان املهاجرين، انظر الفقرتني      

  . دفاً حمدداً لإلدراج يف امليزانية املالية من ذلك التقرير إىل سبعة عشر ه٦٢ الفقرة

  )ه(٢املادة     
  تدابري ملنع التمييز من قبل األشخاص واملنظمات واحملال التجارية    

  . من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة٥-١-١نشري إىل الفرع   -٥٦
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  )و(٢املادة     
  تدبري إللغاء قوانني وممارسات التمييز، و    
  )ز(٢املادة     
  تدابري إللغاء أحكام التمييز يف قانون العقوبات    

  . ١٦-٣نشري إىل املعلومات الواردة يف املواد   -٥٧

  ٣املادة     
  املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان    

يرد وصف األطفال، مبا يف ذلك البنات، يف النرويج على وجه التحديد، يف التقرير                -٥٨
وإن نسبة األطفال، مبا يف ذلـك       . ٢٠٠٨ حقوق الطفل لعام     الرابع للنرويج املقدم إىل جلنة    

البنات، الذين يعيشون يف أسر منخفضة الدخل، نسبة منخفـضة يف النـرويج إذا قورنـت             
، لكن نسبة األطفال الذين يعيشون يف أُسر ما زالت تعيش علـى دخـل               )٤(بالسياق الدويل 

ومن األسباب املؤدية إىل زيادة   . ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٠منخفض قد ارتفعت أثناء الفترة من سنة        
 زيـادة   ٢٠٠٠عدد األطفال املنتمني إىل فئات منخفضة الدخل يف العقد الذي يبدأ يف سنة              

 يف  ١ انظر أيضاً املؤشـر رقـم     . عدد األطفال املهاجرين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية      
ن البحوث أن األطفـال     وُتبيِّ. املرفق الثاين، املتعلق باستمرار الدخل املنخفض للمرأة وللرجل       

املنتمني إىل أُسر فقرية ُيخشى عليهم أن يفقدوا االتصال املنتظم مع أصدقائهم واملشاركة يف              
غري أنه  . أنشطة ترفيهية منظمة من أطفال اُألسر اليت تعيش يف اقتصاد أكثر سالمةً واستقراراً            

يف األنشطة الترفيهية مـن     يبدو أن البلد األصلي يشكل خلفية متنوعة أكثر أمهية للمشاركة           
تود احلكومة أن متكِّّن مجيع األطفال والشباب من احتمـال املـشاركة            . )٥(اقتصاد األسرة 

  . والتنمية للمجتمع بغض النظر عن الوضع االقتصادي واالجتماعي للوالدين
ترى احلكومة أيضاً أن من األمهية مبكان أن يضمن عدد أكرب من اجملموعات إمكانية                -٥٩
ل للحصول على معلومات عن حقوقهم، كالنساء املهاجرات، مثالً، واألشـخاص ذوي   أفض

وإن إعطاء النساء الالئي ينتمني إىل أقليـات معلومـاٍت عـن            . اإلعاقة واألطفال واملسّنني  
وتقوم وزارة شؤون   . حقوقهن مسألةٌ هامةٌ لدجمهن يف اجملتمع ولتحقيق املساواة بني اجلنسني         

إلدماج االجتماعي كذلك بدراسة كيفية تعزيز هذه اجلهود وكيفية تيسري          الطفل واملساواة وا  
. وقد مت تنفيذ عدد من التدابري ذات الـصلة يف هـذا الـسياق             . وصول املعلومات اجلديدة  

__________ 

 يف املائة من مجيـع  ١٢,٤، أن )٢٠٠٨(تعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يستفاد من دراسة جديدة ملنظمة ال      ) ٤(
األطفال الذين هم دون سن الثامنة عشرة، املقيمني يف بلدان منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي                

 يف  وكانـت النـسبة املقابلـة     . ٢٠٠٠كانوا يعيشون على دخل منخفض يف أواسط العقد الذي يبدأ يف سنة             
 .  يف املائة من متوسط الدخل٥٠ويعرَّف حد الدخل املنخفض هنا بأنه .  يف املائة٤,٦النرويج 

)٥ (   Tone Fløtten (ed.): Barnefattigdom [Child Poverty], Gyldendal Akademisk (2009). 
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ومطلوب من مجيع الوكاالت احلكومية أن ُتجري دراسات استقصائية للمستخِدمني بغيـة            
 بإعـداد   حالياًوتقوم وزارة العدل    .  املعلومات زيادة التعرُّف على حاجات مستخِدمي هذه     

مواد إعالمية للفئات ذات الصلة من السكان هبدف حتسني االحتماالت احلقيقية هلم لتقـدمي              
وَينـُتج عـدد مـن األنـشطة     . شكاواهم على أساس أحكام التمييز يف قانون العقوبـات    

املوظفني لتدريبهم يف جمـال     وااللتزامات بتقدمي التقارير من توسيع منظمات أرباب العمل و        
وتقدم أمانة املظامل املعنية باملساواة ومناهضة التمييز معلومات        . قانون التمييز وحقوق العمال   

  . هامة بشأن احلماية من التمييز يف خمتلف جماالت التمييز
 اشتملت الدراسة االستقصائية ألحوال املعيشة اليت قامت هبا اهليئـة           ٢٠٠٨يف عام     -٦٠

ومن النتائج  . ية لإلحصاء على مواد تتعلق بالتوجُّه اجلنسي واهلوية اجلنسانية ألول مرة          النروجي
املؤكدة القليلة اليت حدثت أن املثليني والسحاقيات ومزدوجي امليول اجلنـسية يظهـرون يف              

 أكثر مما يوجد لدى األشخاص ذوي امليول        -أحيان أكثر أعراضاً لضعف يف الصحة العقلية        
وتوجد أيضاً إشارات إىل أن املثليني والسحاقيات ومزدوجي امليول اجلنسية . اآلخرإىل اجلنس  

. يعيشون يف ظروف معيشية ضعيفة يف مناطق أخرى، ولكن النتـائج هنـا غـري مؤكـدة              
وللحصول على معلومات عن خطة عمل احلكومة النروجيية لتحسني نوعية حياة السحاقيات            

، ٢٠١٢-٢٠٠٩ واملتحولني إىل اجلنس اآلخر، يف الفتـرة    واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية   
  . انظر املرفق التاسع عشر

أمـن النـساء يف   .  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة       ٢-١نشري إىل الفرع      -٦١
 مليون كرونـة نروجييـة      ٣٠، ُمنحت دائرة اهلجرة مبلغ      ٢٠٠٩يف عام   . مراكز االستقبال 

كييف مراكز استقبال النساء غري املتزوجات واألشخاص ذوي        ُخصصت لتدابري هتدف إىل ت    
  . اإلعاقة
يف األعمال التحضريية لقانون اهلجرة اجلديد، ُعلِّقت أمهية كبرية على احلاجـة إىل               -٦٢

ويوضح قانون اهلجرة اجلديد، الـذي      . منظور جنساين حمدد يف التقدير القانوين للمهاجرين      
، أن االضـطهاد ميكـن أن   ٢٩، يف الفرع    ٢٠١٠يناير  /ين كانون الثا  ١دخل حيز النفاذ يف     

وهذا تدوين قـانوين ملمارسـات      . "ذات طبيعة حمددة  [...] جنسانية  أعمال  "يتخذ شكل   
، أصدرت الوزارة مبادئ توجيهيـة بـشأن        ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف شهر تشرين األول   . سابقة

 هذه املبادئ التوجيهية أيـضاً      وتتعلق. املسائل املتصلة بنوع اجلنس واملرتبطة بتقييم الالجئني      
مبسائل ميكن أن تكون ذات صلة فيما يتعلق بالسحاقيات، واملثلـيني، ومزدوجـي امليـول               

  .اجلنسية، واملتحولني إىل اجلنس اآلخر
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  ١-٤املادة     
  تدابري خاصة لتعزيز املساواة بني اجلنسني    

وفيما يتعلـق   .  اللجنة  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل      ١-٣-١نشري إىل الفرع      -٦٣
بالنساء األعضاء يف جمالس اإلدارات، دخلت األحكام املتعلقة بـالتوازن بـني اجلنـسني يف       
عضوية جمالس إدارة مجيع املؤسسات اململوكة للقطاع العام ملكيـة تامـة حيـز النفـاذ                

حكـام  ودخلت األ . ، وُحددت هلا فترة انتقالية مدهتا سنتان      ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين  ١ يف
املتعلقة بالتوازن بني اجلنسني يف عضوية الشركات العامة احملدودة املسؤولية اململوكة ملكيـة             

، وتتطلب هذه األحكام وجود توازن بني       ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١خاصة حيز النفاذ يف     
 يف املائة لكل من اجلنسني يف جمالس إدارة الشركات العامـة            ٦٠-٤٠اجلنسني ال يقل عن     

وال تنطبق هذه األحكام على الشركات احملدودة املسؤولية اململوكة ملكية   . دودة املسؤولية احمل
، كانت توجد نسبة النساء األعضاء يف الشركات العامة احملـدودة           ١٩٩٣ويف عام   . خاصة

 ٢٠٠٩ يف املائة، ويف عام      ٧ ارتفعت هذه النسبة إىل      ٢٠٠٣ويف عام   . يف املائة  ٣املسؤولية  
وبذلك أصبحت مجيع الشركات العامة احملدودة املسؤولية      .  يف املائة  ٤٠أكثر من   ازدادت إىل   

وإنَّ حلَّ الشركة بالقوة هو العقوبة اليت ميكن استخدامها إذا عجـز            . تفي مبتطلبات القانون  
وإن الشركات العامة اجلديدة احملدودة املسؤولية      . تكوين اجمللس عن التقيد مبتطلبات القانون     

 وتقصر عن الوفاء مبتطلبات القـانون ُيـرفض         ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١بعد  اليت تسجل   
 يف املائة لتحقيق التوازن بني اجلنسني يف جمـالس          ٦٠-٤٠واملطلوب بشأن نسبة    . تسجيلها

يتعلـق   وفيما. اإلدارة ينطبق أيضاً على املؤسسات العامة اململوكة ملكية تامة للقطاع العام          
 / كـانون الثـاين    ١ للنساء يف عضوية جمالس اإلدارة إمنا بـدأ منـذ             يف املائة  ٤٠ لابنسبة  
 يطبق على الشركات حمدودة املسؤولية اليت متلك فيها البلـديات وسـلطات             ٢٠١٠ يناير

ويف حالة الـشركات الـيت أُنـشئت        . املقاطعة جمتمعتني ما ال يقل عن ثلثي أسهم الشركة        
، توجد فترة انتقالية    ٢٠١٠يناير  /ن الثاين كانو ١وُسجلت يف سجل املؤسسات التجارية قبل       

 الوارد يف املرفق    ٦٤وانظر أيضاً املؤشر رقم     . ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١مدهتا سنتان حىت    
 يف الثاين، الذي يبني أن نسبة النساء الاليت يشغلن منصب رئيسة أو نائبة رئـيس أو عـضواً   

  . جمالس إدارة خاضعة ملطلب إقامة توازن بني اجلنسني

  ٢-٤املادة     
  محاية الدور اإلجنايب للمرأة    

وتفيد أحدث  .  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة       ٢-٣-١نشري إىل الفرع      -٦٤
 ٢٥ يف املائة من النساء يف النرويج الالئي تتراوح أعمارهن بـني             ٧٩األرقام الواردة فيه بأن     

ويف الوقت . لى قدم املساواة مع الرجال سنة يشاركن يف قوة العمل بقدر يكاد يكون ع      ٦٦و
مقارنـة بالنـسبة إىل     ) ١,٩٨إذ تبلغ حنو    (ذاته يالحظ أن نسبة املواليد يف النرويج مرتفعة         
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وإن مشاريع الرعاية االجتماعية    . والبلدان الصناعية األخرى  ) ١,٥٣البالغة  (االحتاد األورويب   
 ذلك تعزيز محاية النـساء احلوامـل مـن    السليمة، مقترنة مع محاية قوية ضد التمييز، مبا يف    

ومـع ذلـك، تـشري      . التمييز، متكِّن املرأة من اجلمع بني حياهتا اُألسرية وحياهتا يف العمل          
 إىل أن املرأة النروجيية تتأخر عن الرجل يف مواضيع األجر وتطوير احلياة الوظيفية              )٦(البحوث

  . أدناه) د(١-١١األجر مبوجب املادة انظر اإلشارة إىل املساواة ب. بعد أن تضع مواليدها

  )أ(٥املادة     
  أدوار اجلنسني    

انظر أيضاً .  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة     ١-٤-١نشري اآلن إىل الفرع       -٦٥
 أدناه، فيما يتعلق بالعمل علـى أدوار        ١٠ واملادة   ١٨ و ١٧إىل الردود على التعليقني     

أدوار اجلنسني النمطية، يشمل تعيني األدوار واملواقف       وإن العمل على تغيري     . اجلنسني
التقليدية اليت تثري انعدام املساواة، جمالٌ ذو أولوية لسياسة احلكومة املتعلقة باملساواة بني 

 ٨، والتقرير رقم مستقالً قدمت احلكومة النروجيية كتاباً أبيَض ٢٠٠٨  يف عام. اجلنسني
عن الرجال  ("Om menn, mannsroller og likestilling"إىل الربملان ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٨(

واهلدف من وراء ذلك هو تشجيع الرجال على ). وأدوار الرجال واملساواة بني اجلنسني
اختاذ دور أكثر نشاطاً يف مشروع اجملتمع للمساواة بني اجلنسني، وجعل الناس أكثـر              

رب لتحقيق حياة أفضل معرفة بشؤون األسرة وأقل توجُّهاً إىل العمل، وإعطاء احتمال أك
  .بواسطة زيادة االتصال مع أطفاهلم وتقليل عدد الشراكات احملطمة

  )ب(٥املادة     
  املسؤوليات املشتركة للنساء والرجال عن األطفال واُألسر    

وإن املساواة  .  من تقرير النرويج السابع املوجَّه إىل اللجنة       ٢-٤-١نشري إىل الفرع      -٦٦
لذلك ُنفـذت تـدابري     . سة النروجيية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني     بني الوالدين هدف للسيا   

تنطبـق  . لتعزيز دور اآلباء كأشخاص سليمني ونشطني يف العناية بأطفاهلم طيلة فترة تربيتهم           
 ١ فمنـذ . حصة األب يف احلاالت اليت يكون لكال الوالدين فيها حق االستحقاق الوالـدي            

ق األب يف احلصول على إجازة أبويـة أن تكـون األم            ، مل يعد شرطاً حل    ٢٠١٠يوليه  /متوز
  يف املائة من وظيفة أثناء الفترة اليت يكون األب فيهـا مـؤهالً             ٥٠موظفة يف ما ال يقل عن       

__________ 

)٦ (   Hardoy ahd Schone: 2007الفجـوة بـني   أمهية إجناب األطفـال يف :  الفجوة يف األجور بني النساء والرجال 
  .٢٠٠٧اجلنسني، معهد البحوث االجتماعية، أوسلو، 

Egeland٢٠٠٨:  وآخرون ،Cathrine Egeland, Heidi Enehaug, Sigtune Halryno, Selma T. Lyng, 

Helge Svare: "Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon :
  .٢٠٠٨ ،معهد حبوث العمل) قبه، وأخذ إجازة والديةاخلربة يف احلمل وعوا(
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، ُمددت حصة األب إىل عشرة أسابيع من فترة إجـازة           ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١ومنذ  . لإلجازة
وحىت اآلن  ).  من املكاسب املشمولة    يف املائة  ١٠٠/٨٠أي  ( أسبوعاً   ٤٦/٥٦يبلغ جمموعها   

ومما ُيذكر أن ما يقرب من واحد مـن         . ازداد تعويض األب فيما يتعلق بتمديد حصة األب       
ويف . كل مخسة آباء هلم احلق يف إجازة أبوية مدفوعة يأخذ إجازة تزيد عـن حـصة األب                

رقـة  ، أرسلت وزارة شؤون الطفل واملساواة واإلدماج االجتمـاعي و         ٢٠٠٩خريف عام   
استشارية قابلة إلدخال تعديالت على قانون بيئة العمل، فيما يتعلق باحلق يف أجر أثناء إجازة             
رعاية وقَت والدة طفل أو تبين طفل ُيدفع لآلباء، كما ُيدفع أثناء الوقت الذي تأخـذه األم                 
 من العمل إلرضاع طفلها؛ ونتيجة لذلك تزداد نسبة املوظفني الذين يقبضون أجـراً يتعلـق              
. بالوقت القانوين الذي تأخذه األمهات املرضعات واآلباء على سبيل إجازة رعاية األطفـال            

ومتـشياً مـع    . وكال املقترحني هلما ما يربرمها يف الرغبة يف توفري رعاية والدية أكثر مساواةً            
األحكام الراهنة، ال توجد أهلية لالستفادة فيما يتعلق بإجازة رعاية األطفـال أو اإلجـازة               

. وإن احلق يف األجر يتوقف على االتفاق الذي ُيعقد مع رب العمـل            . ألمهات املرضعات ل
  .زال االقتراح قيد النظر وما
، عّينت احلكومة جلنة قانون شؤون الطفل للنظر يف إدخال تعديالت           ٢٠٠٧يف عام     -٦٧

ويف شهر . اةعلى قانون شؤون الطفل يعترب فيه الوالدان كالمها مهمَّني للطفل على قدم املساو  
، يعتمد الربملان النروجيي تعديالت لقانون شؤون الطفل تشمل االلتـزام           ٢٠١٠مارس  /آذار

بأن ُيبلغ الوالدان أحدمها اآلخر يف حالة االنتقال من البيت إىل بيت آخـر داخـل حـدود               
النرويج، وتوسيع تعريف احلق العادي لزيارة الطفل، وإدخال حق حمدود للمحاكم ألن تأمر             

ودخلـت هـذه   . مة مسكن األطفال الذين يعيش آباؤهم وأمهاهتم يف مكانني منفصلني     بقس
، ُنفذ إعطـاء    ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١ويف  . ٢٠١٠يوليه  / متوز ١التعديالت حيز النفاذ يف     

  . حصة مقدارها عشرة أسابيع إجازة للوالد الذي يشارك يف برنامج التعريف لالجئني

  ٦املادة     
  النساء والبغاءالعنف واالجتار ب    

يوجد جمال كـبري  .  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة٥-١نشري إىل الفرع    -٦٨
 "Vendepunkt") ٢٠١١-٢٠٠٨( handlingsplanen mot vold i nære relasjonerللتركيـز يف  

، انظر املرفـق الـسابع      )"نقطة حتول ") ٢٠١١-٢٠٠٨(خطة عمل ملكافحة العنف املرتيل      (
وضعت لضمان وضع أساس صلب يقدم إىل األشخاص الذين يتعرضـون للعنـف             عشر،  
وعلى الصعيد الوطين، يقوم املركز النروجيي لدراسات العنف والضغط النـاتج عـن             . املرتيل

صدمة جبمع املعلومات وتعزيز االختصاص بالعنف، والعنف اُألسري، واإلسـاءة اجلنـسية،            
وبالتعاون مع  . ارة التوتر، وأوضاع الضغط اجلمعي    وصحة الالجئني، واهلجرة باإلكراه، وإد    

، يقوم املركز مبشروع حبث مدته أربع سنوات لزيادة تطوير أسـاليب            بديل للعنف مؤسسة  
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 وإجراء دراسة استقصائية آلثار املعاملة فيما يتعلـق بزيـادة   بديل للعنفاملعاملة يف مؤسسة    
اإلقليمية للعنف، والضغط النـاتج عـن   وعلى الصعيد اإلقليمي، تقدم مراكز املوارد  . العنف

صدمة، ومنع االنتحار، يف كل منطقة صحية، إرشادات إىل البلـديات وتقـيم تعاونـاً يف                
، وخدمة رعاية األطفال، وعيادات االغتصاب،      "بيوت األطفال "الشرطة، و (خدمات الدعم   

ـ        ). .ومراكز األزمات، إخل   ر بأحكـام   مستوى البلديات خاضع للقانون بقدر ما يتصل األم
 ١، الذي دخل حيـز النفـاذ يف         )مبوجب قانون مركز األزمات   (مركز األزمات يف البلدية     

ويتطلب القانون من البلديات أن تقـدم تـسهيالت يف مركـز    . ٢٠١٠يناير /كانون الثاين 
. ، أعاله ٢٢-٢١انظر أيضاً الرد على تعليقَي اللجنة       . األزمات إىل النساء والرجال واألطفال    

 بشأن األشخاص ذوي اإلعاقات، الذين يلتمـسون املـساعدة يف       سنوياًحصاءات  وجتمع اإل 
انظـر  . مركز األزمات، باإلضافة إىل تسجيل دخول األشخاص ذوي اإلعاقات إىل املركـز   

  .  أعاله٢٢ و٢١ وإىل التعليقَني ٢٠ و١٩أيضاً اإلجابات على تعليقَي اللجنة 
 ٢٠٠٧ملرتيل املبلَّغ عنها للفترة من عام حدث ارتفاع شاهق يف عدد حاالت العنف ا       -٦٩

 أُبلـغ   ٢٠٠٧يف عـام    ).  من قانون العقوبـات    ٢١٩ الفرع   انظر مثالً  (٢٠٠٩حىت عام   
 حالة، أي ٢ ١٤٤ عن ٢٠٠٩ حالة ويف عام     ١ ٤٥٧ عن   ٢٠٠٨ حالة، ويف عام     ٩٤٨ عن

دة عـدد  وجيب النظر إىل زيا   . ٢٠٠٩ حىت عام    ٢٠٠٧ يف املائة من عام      ٥٥بزيادة مقدارها   
احلاالت املبلَّغ عنها، من وجهة نظر السلطات النروجيية، فيما يتعلق بزيادة جهود الشرطة يف              

ونشري يف هذا الصدد إىل حقيقـة أن أرقـام          . مكافحة العنف اُألسري يف السنوات األخرية     
حاالت العنف املأخوذة من اهليئة النروجيية لإلحصاء من دراسة استقـصائية أجرهتـا اهليئـة      

 يف  نسبياًلنروجيية لإلحصاء ألحوال املعيشة، ومن إحصاءات مركز األزمات، كانت مستقرة           ا
  .السنوات األخرية

وفيما يتعلق باالعتداءات اجلنسية، ازداد عدد حاالت االغتصاب املبلّغ عنها مبوجب             -٧٠
ئـة مـن     يف املا  ٢٣ من قانون العقوبات بنسبة      ١٩٢الفقرة األوىل والفقرة الثانية من الفرع       

وإن الزيادة  .  حالة مبلَّغ عنها   ٩٤٥ ُسجلت   ٢٠٠٩ففي عام   . ٢٠٠٩ حىت عام    ٢٠٠٥ عام
يف عدد احلاالت املبلّّغ عنها رمبا تكون إشارةً إىل أن حاالت االغتصاب املرتكبة كانت أكثر،             
لكنها رمبا تعكس أيضاً زيادة يف االستعداد لإلبالغ عن اجلرمية، ومن مث حصل اخنفـاض يف                

وقد ساعدت زيادة االنتباه املوىل للعنف املرتيل يف السنوات األخرية من قبل            . قام السوداء األر
الشرطة، وخدمات الدعم، ووسائط اإلعالم، على جعل هذا الشكل من أشكال اجلرمية أقل             

 وإن ازدياد امليل إىل اإلبالغ عن     . ، مما زاد الثقة يف أن املساعدة متاحة ملن حيتاجون إليها          حترمياً
ورمبا تكون مشاريع املنسقني اخلاصني للعنف   . هذه احلاالت رمبا ميكن تفسريه يف هذا السياق       

األسري، وفرق العنف اُألسري يف مراكز الشرطة واملشاريع املوسعة لتوفري ممثلني قـانونيني             
  . للضحايا أسباباً أخرى لزيادة األعداد املبلَّغ عنها
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نساء واألطفال الذين قضوا ليلة واحدة أو أكثـر يف         فيما يتعلق باحلماية، ظل عدد ال       -٧١
 امـرأةً   ٣ ٢٥٠ قضى   ٢٠٠٨ويف عام   .  خالل السنوات األخرية   نسبياً مستقراًمركز أزمات   

وسوف .  أعاله ٢٢ و ٢١وانظر أيضاً التعليقني    . وطفالً أكثر من ليلة واحدة يف مركز أزمات       
ني للعنف، مبا يف ذلك مشروع ينطـوي    ينفذ عدد من التدابري لتعزيز محاية األشخاص املعّرض       

، حيث ُيربط مرتكبو العنف جبهاز حموِّل       ٢٠١٠على حتكم إلكتروين مبرتكيب العنف يف عام        
وكمرحلة يف العمل الوقـائي وتعريـف       . لإلشارات، وُيمنعون من التواجد يف مناطق معينة      

ريبيني لتجربة  عوامل خطورة حدوث العنف يف املستقبل، سوف ُيشرع يف تنفيذ مشروعني جت           
اإلرشاد إىل تقدير خماطر اعتداء زوج   ((SARA-PV) بيفي   - اأداة تقدير اخلطورة املسماة سار    

وقد قَطَعت التحضريات هلذين املشروعني التجـريبيني شـوطاً     ).  نص الشرطة  -على اآلخر   
مولة وقد ارتفع عدد أجهزة اإلنذار احمل     . ٢٠١١بعيداً وهندف إىل بدء املشروعني خالل عام        

ومن . ٢٠٠٩ أجهزة يف عام     ١ ٨٠٣ إىل   ٢٠٠٥ جهازاً يف عام     ٦٨١من أجل السالمة من     
املتوقع أن تكون أجهزة إنذار جديدة وحمسَّنة ذات حساسية أقوى ألجهزة حتديـد املوقـع               

  . ٢٠١٠متاحةً يف ربيع عام 
 أعمال تعكف احلكومة اآلن على إنشاء مرافق معاملة على صعيد البلد بأسره ملرتكيب    -٧٢

 يف هذا العمـل وختطـط احلكومـة         هاماً جداً  تؤدي دوراً    بديل للعنف وإن منظمة   . العنف
  .  مرافق جديدة من هذا النوع٤ إلنشاء
فيما يتعلق بالتدابري اليت ُتتخذ من أجل جمموعات معينة ملنع أعمال العنف ضد النساء        -٧٣

 يـسمح قـانون اهلجـرة       ٢٠٠٦م  ومنذ عا . الالئي ال توجد لديهن أذون إقامة يف النرويج       
للشرطة فيما يتعلق حباالت مؤسسة األسرة أو تأشريات الدخول لتقدمي معلومات عن سلوك             
الشخص الذي هو مرجع إىل سلطات اهلجرة إذا كان من احملتمل أن تعامل مقدمة الطلـب                

. جعطفلها من عالقة سابقة معاملة سيئة أو ُيعتدى عليهما من قبل الشخص الذي هو مر               أو
 وال يستطعن الزواج مـن      -وإن اهلدف هو منع اإلساءة إىل النساء اآلتيات من بلدان فقرية            

 / كـانون الثـاين  ١دخل التعديل حيز النفـاذ يف      .  واستغالهلن -رجال مقيمني يف النرويج     
وميكن أن ُيمنح األشخاص الذين ُيفترض أهنم ضحايا اجتار باألشخاص فتـرة            . ٢٠١٠ يناير

وتتلقى النساء مساعدة ضرورية لدفع نفقـات       ). محاية(حلصول على إذن إقامة     للتفكري أو ا  
اإلقامة واملساعدة يف احلصول على مساعدة قانونية واالتصال بالشرطة واخلدمات الـصحية            

  . ويتلقى أشخاص كثريون مساعدة ألنشطة ومؤهالت مهنية. واالجتماعية
رضوا لإلساءة، أنـشأت احلكومـة   من أجل توفري مساعدة أفضل لألطفال الذين تع    -٧٤

 يوهنا يقدم إىل األطفال الذين تعرضوا العتداء جنس      .  يف خمتلف أحناء النرويج    "بيوت أطفال "
وينص . أو عنف أو الذين شاهدوا أعمال عنف أو إساءة مرتلية مساعدة شاملة ومعاملة جيدة  

إىل هذه البيـوت     من قانون شؤون الطفل بوضوح على أنه ال ُيمنح حق الدخول             ٤٣الفرع  
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إذا مل يكن ذلك ملصلحة الطفل على أفضل وجه، ورمبا تأمر احملكمة باإلشراف على الطفـل             
  .االعتداء وينطبق هذا بوجه خاص حيث توجد مسائل مرتبطة بالعنف أو. كشرط لدخوله

 من تقرير النرويج السابع إىل اللجنة فيما يتعلـق مبـشروع            ٥- ١انظر الفرع     -٧٥
Barn som lever med vold i familien)   األطفال الذين يعيشون مع العنـف املـرتيل (

وطور مركز األزمـات    . ٢٠٠٩وقد ُمدد املشروع حىت هناية عام       ). ٢٠٠٦- ٢٠٠٤(
 للتحري عن أعمال العنف ضد األطفال وتقدمي التقارير         مدرسياًالنفسية وجرب ترتيباً    

األزمات معدلة تعديال يتفق مـع  باإلضافة إىل ذلك أُعدت مواد إرشادية ملراكز   . عنها
، ُوضع هاتف لإلنذار على صـعيد       ٢٠٠٩يونيه  /ويف شهر حزيران  . حاجات األطفال 

وطين الستخدام األطفال والشباب بغية اكتشاف األطفال الذين تعرضـوا ملختلـف            
وسوف يعزز تدريب املعلمـني ومعلمـي       . أشكال العنف، أو العتداء أو عدم العناية      

ووضع أيضاً دليل إرشادي  . رسية مبواضيع كالعنف وعدم تقدمي الرعاية     املرحلة قبل املد  
بشأن التعاون بني مرافق العناية النهارية لألطفال ودائرة خدمات الشؤون االجتماعية           
للطفل بغية مساعدة العاملني والعامالت يف مراكز الرعاية النهارية على متابعة األطفال          

  .  العنايةعدم  لعنف أو االعتداء أوالذين ميكن أن يكونوا قد تعرضوا ل
ج السابع املقدم إىل اللجنـة عـن        ـ من تقرير النروي   ٥- ١انظر أيضاً الفرع      -٧٦

Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn) خطـة  ) (٢٠٠٩- ٢٠٠٥
وميكن )). ٢٠٠٩- ٢٠٠٥(استراتيجية ملكافحة االعتداء اجلنسي والبدين على األطفال        

اختصار إن االنتباه قد لُفت إىل تنسيق تدابري مكافحة االعتداء اجلنسي والبدين            القول ب 
وفيما يتعلق بوضع جملس أوروبـا      . بتدابري لألطفال الذين يشاهدون العنف يف البيت      

سياسات النـرويج الوطنيـة     ": مناذج ملنع العنف واالعتداء على األطفال، أُعد تقرير       
 من تقريـر    ٥- ١انظر أيضاً الفرع    ). ٢٠٠٨نوفا،   ("واحمللية ملنع العنف ضد األطفال    

األطفال  (Barn, unge og Internetالنرويج السابع املقدم إىل اللجنة بشأن خطة تدابري 
والسالمة، والوعي، واحلقائق واألدوات، مما يهم اجلهود الرامية        ) والشباب واإلنترنت 

ويـرد وصـف   .  أكثر أمناًإىل ضمان استخدام األطفال والشباب لإلنترنت استخداماً 
لتدابري أخرى متعلقة باألطفال الذين تعرضوا للعنف واالعتـداء اجلنـسي واالجتـار             

 من تقرير النرويج الرابع املقـدم إىل جلنـة          ٤- ٣باألشخاص يف الفصل الثامن جيم،      
  . حقوق الطفل

 فيما يتعلق برفع مستوى املهارات دعماً للخدمات، مبا يف ذلـك الـشرطة، منـذ                -٧٧
، ٢٠٠٨ومنذ عـام    . ، وظَّفت الشرطة منسقني لألمور املتعلقة بالعنف األسري       ٢٠٠٢ عام

أن يكون يف كل مقاطعة وظيفة واحدة على      ) ٢٧(أصبح مطلوباً من مجيع مقاطعات الشرطة       
ويف أكرب مقاطعات الشرطة، ينبغي تشكيل فرق       . األقل على سبيل التفرغ تؤدي هذه املهمة      

وهؤالء املنسقون والفرق مسؤولون . العنف املرتيل واالعتداء اجلنسيخاصة للعمل يف حاالت    
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عن ضمان تلقّي ضحايا العنف املرتيل االحترام واملعرفة والفهم يف اجتماعـات مـع أفـراد                
  . الشرطة
 ٢٠٠٧فيما يتعلق باملعلومات عن االجتار باجلنس، أثناء السنوات يف الفتـرة مـن                -٧٨
 إعالم مدهتا ثالث سنوات موجهة إىل السكان بوجه عام،          ، نظمت احلكومة محلة   ٢٠١٠ إىل

واهلدف من وراء ذلك هو املساعدة علـى        .  أن يشتروا اجلنس   ُيحَتَملومشتري اجلنس وَمن    
وفيما يتعلق بتجرمي شراء اجلنس، انظر النص املتعلـق بالتعـديل           . تقليل الطلب على اجلنس   

 أصـبح  ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثاين  ١ ومن   . أعاله ٢٢ و ٢١القانوين يف التعليقني اخلتاميني     
وينطبق هذا احلكـم    . شراء النشاط اجلنسي أو العمل اجلنسي من البالغني والبالغات حمظوراً         

على احلصول على النشاط اجلنسي مقابل املال، واحلصول على النشاط اجلنـسي أو العمـل      
) ميارس(ومس متارس   اجلنسي مقابل دفع مال متفق عليه أو من ِقبل شخص آخر أو جلعل امل             

وإن إطار احلكم على    . تشبه النشاط اجلنسي مقابل املال    ) أو نفسه (أعماالً جنسية مع نفسها     
هذه األفعال هو الغرامة أو السجن ملدة ال تزيد عن ستة أشهر، مع احلكم بفترات أطول ملدة                 

 ميكن فرض غرامة    تزيد عن سنة واحدة إذا ما ُنفذ العمل اجلنسي بطريقة مؤذية كثرياً وال             ال
وإن احلد األعلى للسجن، مبوجب القانون نفسه، على شراء النـشاط           . عمالً بأحكام أخرى  

 من قانون ٢٠٣اجلنسي أو العمل اجلنسي من أشخاص دون سن الثامنة عشرة، عمالً بالفرع          
العقوبات، ُيرفع من السجن مدة ال تزيد على سنتني إىل السجن مدة ال تزيد عـن ثـالث                  

 انظر أيضاً تقرير النرويج اخلامس عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية             .سنوات
  ). ب(و) أ(١٢واالجتماعية والثقافية، مبوجب الرد على السؤالني 

، تقدم النرويج مأوًى آمناً يف حاالت الطوارئ  شامالًفيما يتعلق بعرض املأوى عرضاً  -٧٩
بالبشر يف مراكز األزمات يف البالد بواسطة وحدة خاصة         ملن ميكن أن يكونوا ضحايا االجتار       

، بالتعاون بـني وزارة شـؤون       ٢٠٠٩ويف عام   ). ROSA(للمشتريات والتنسيق يف أوسلو     
الطفل واملساواة واإلدماج االجتماعي ووزارات ومديريات أخرى أُنشئ جهاز لتقدمي عرض           

، جداً يف أوضاع معيشية صعبة      خاص بالسكن مع متابعة شاملة ووثيقة للنساء الالئي يعشن        
  . مثال ذلك النساء احلوامل والوالدات حديثاً

يل لألشخاص افيما يتعلق حبقوق الضحايا أُعدَّ منشور صغري بتسع لغات وحبروف بر           -٨٠
. املكفوفني بشأن حقوق ومساعدة النساء الالئي تعرضن للعنف املرتيل أو االجتـار بالبـشر             

وبواسـطة  . ٢٠١٠ لضحايا اجلرميـة يف عـام         إعالمياً شوراًوأعدت وزارة العدل أيضاً من    
، ُعـززت   ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ١تعديالت لقانون اإلجراءات اجلنائية، الساري مفعوله منذ        

وأُعطـي  . مبوجبها حقوق الضحايا يف اإلجراءات اجلنائية، ال سيما ضحايا االعتداء اجلنسي          
باجملان ملساعدهتم أثناء التحقيق معهم من      مزيد من الضحايا مساعدةً من مستشارين قانونيني        

وإن ما فُرض على الشرطة وسلطات النيابة من واجب تقـدمي           . ِقبل الشرطة وأثناء احملاكمة   
تقارير بانتظام إىل الضحايا عن التقدم والتطور احلاصل يف القضية يعزز، هو أيـضاً، حـق                
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وقـاً إجرائيـة للحـصول علـى        وُيمنح الضحايا أثناء احملاكمة حق    . الضحايا يف املعلومات  
 -وُتمنح الضحايا أثناء احملاكمة بعض احلقوق اإلجرائية املساوية حلقوق املتـهم            . املعلومات

  . مثل احلق يف استجواب الشهود يف احملكمة واحلق يف التعليق على األدلة املقدمة يف احملكمة
 كـانون   ٢٤ تقريرها يف    قدمت اللجنة املعنية باالغتصاب، اليت عينتها وزارة العدل،         -٨١
وأُنشئت وحدة تتألف من حمققني خاصني يف اجمللس الوطين للتحقيق يف           . ٢٠٠٨يناير  /الثاين

اجلرائم، وُنفِّذَ عدد من تدابري رفع مستوى املهارات للشرطة وسلطة االدعاء، وعلى الصعيد             
هذا جاء مبثابة الوطين ُوضعت لوحة إلكترونية للبيانات للتحقيق يف حاالت االغتصاب، وكل     

ويف قانون اجلنايات اجلديد، الذي مل يدخل بعد حيز النفـاذ،           . متابعة احلكومة لتقرير اللجنة   
وتـود  . ُرفع مستوى احلد األدىن للسجن يف حالة االغتصاب من سنتني إىل ثالث سـنوات             

  . احلكومة أيضاً أن تزيد مدة العقوبة يف إطار احلكم زيادة كبرية
، عممت وزارة العمل والشؤون االجتماعية للتعليق اقتراح        ٢٠٠٩يه  يون/يف حزيران   -٨٢

وكان من بني املقترحات    . تعديالت لقانون التعريف واللوائح املوضوعة عمالً بذلك القانون       
إعطاء احلق وااللتزام باملشاركة يف برنامج التعريف لألشخاص الذين ُمنحوا حق اإلقامـة يف              

ة املعاملة يف الزواج، وصعوبات يف العـودة إىل بلـدهم           النرويج عقب طالق ناتج عن إساء     
األصلي نتيجة للطالق، أو ألن احملكمة حكمت بأن زواجهم غري صحيح ألسباب استخدام             

  . وهذا االقتراح قيد النظر اآلن. القوة

  )أ(٧املادة     
  االنتخابات واهليئات املنتخبة    

ة من أعضاء جملس الوزراء ويشكل  يف املائ٥٠) ٢٠٠٥منذ عام (تشكل النساء اآلن   -٨٣
ويف .  يف املائة مـن املمـثلني يف الربملـان نـساء     ٤٠ف أما يف الربملان    .  يف املائة  ٥٠الرجال  

انظر أيضاً املرفق الثاين عشر، خطة      .  يف املائة  ٤٦تشكل النساء   ) الربملان الصامي (صاميبيغي  
 يف املائة ٤٥ توجد نسبة وعلى الصعيد القطري). ٢٠١٣-٢٠٠٩(عمل صاميبيغي للمساواة  

 يف املائة مـن     ٣٨وعلى صعيد البلديات توجد نساء يف       . من الوظائف اليت ُتشغل باالنتخاب    
 الوارد يف املرفق الثـاين، وفيـه        ٦١انظر أيضاً املؤشر رقم     . الوظائف اليت تشغل باالنتخاب   

 النـرويج    من تقريـر   ١-١-٢إحصاءات عن مشاركة النساء يف اهليئات السياسية، والفرع         
وفيما يتعلق بتمثيل السكان الذين هلم خلفية مهاجرة يف اجملـالس           . السابع املقدم إىل اللجنة   

البلدية، أجرت اهليئة النروجيية لإلحصاء دراسة استقصائية كان من بني املرشحني املـؤهلني             
 ٢٠٠٧ مرشح يف عام     ٦٢ ٥٠٠لالنتخاب لعضوية جمالس البلديات النروجيية البالغ عددهم        

. يف املائة من اجملموع    ٢,٨ مرشح ذوي خلفية مهاجرة، وهذا يشكل        ١ ٨٠٠ما يقرب من    
وكـان  .  مرشحاً مهاجرين من بلدان غري غربيـة       ١ ٠٢٦وكان من بني هؤالء املرشحني      

يقرب من نصفهم من النساء، أي أن نسبة النساء بني هؤالء املرشحني أعلى منـها بـني                  ما
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 مرشحاً ذوي خلفية مهاجرة إىل انتخـاهبم        ٢٢٣دد جمموعه   وانتهى ع . املرشحني بوجه عام  
.  مرشحاً من خلفية غري غربية     ١٤٠، مبا يف ذلك     ٢٠٠٧أعضاء يف جمالس البلديات يف عام       

وكان نصيب النساء   . ٢٠٠٣ ممثالً مقارنةً بنتائج انتخابات عام       ٤٨ويشكل هذا زيادة بواقع     
 ٣٧(لنساء الالئي انُتخنب من بني مجيع املرشحني        ، أي أعلى من نسبة ا     ) يف املائة  ٤٦(مرتفعاًًً  
  ). يف املائة

  )ب(٧املادة     
  الوظائف العمومية    

فيما يتعلق بتعيني   .  من تقرير النرويج السابع إىل اللجنة      ٢-١-٢نشري هنا إىل الفرع       -٨٤
ية كبار موظفي البلديات، َنفذت الرابطة النروجي     /عدد أكرب من النساء يف وظائف إدارية عليا       

رئيس /للسلطات احمللية واإلقليمية مشروعاً لزيادة نسبة النساء املعينات يف وظائف إدارية عليا           
 ١٢، ارتفعت نسبة النساء مـن       ٢٠٠٦-٢٠٠٢ويف خالل الفترة    . اجمللس التنفيذي للبلدية  

  يف املائة، بينما ارتفعت نسبة النساء املعينات حديثاً بوظيفة رئيس اجمللس التنفيـذي             ١٨ إىل
وتعمـل الرابطـة النروجييـة      . ٢٠٠٧-٢٠٠٣ يف املائة أثناء الفترة      ٣٦ إىل   ٢٣للبلدية من   

للسلطات احمللية واإلقليمية على رفع اهلدف إىل توزيع وظائف رئيس اجمللس التنفيذي للبلدية             
وقد أجرت الرابطة النروجيية للـسلطات      . ٢٠١٥بني النساء والرجال بالتساوي، حبلول عام       

إلقليمية دراستني استقصائيتني يف السنوات األخرية تبني منهما أن وظـائف رئـيس             احمللية وا 
. اجمللس التنفيذي للبلدية هي فقط الوظيفة اليت ما زال يسيطر عليها الرجال سيطرة كـبرية              

 يف ٦١ يف املائة من الوظائف العليا يف البلديات تشغلها نساء، وأن          ٤٥ويتبني من اجملموع أن     
  . ع وظائف املديرين حتت رئيس اجمللس التنفيذي للبلدية هم من النساءاملائة من مجي

بالتعاون مع األحزاب السياسية، نفذت الرابطة النروجيية للسلطات احمللية واإلقليمية            -٨٥
 " مـسألة طبيعيـة جـداً   -املرأة يف الوظائف السياسية العليا   "مشروع حبث وتطوير بعنوان     

لزيادة نسبة النساء املوظفات يف اجملالس البلدية يف        ) ٢٠٠٩مؤسسة شرق النرويج للبحوث     (
وقد صدرت عن املـشروع   .  يف املائة  ٤٠ إىل ما ال يقل عن       ٢٠١١انتخابات البلديات لعام    

وتبني نتيجة املشروع أن نسبة النساء ارتفعت يف مجيع اجملاالت . ثالثة كتيبات إرشادية بالفعل
، ١١انظر أيضاً املادة    . ٢٠٠٧ حىت انتخابات عام     ٢٠٠٣مما كانت عليه يف انتخابات عام       

وميكن القول بوجه عام إن نسبة تعيينات النساء املهاجرات والرجـال املهـاجرين يف              . أدناه
فمـن بـني    . احلكومة املركزية واحلكومات احمللية أقل من نظريهتا يف السكان بوجه عـام           

 يف املائة رجـال يعملـون يف        ٨اء، و  يف املائة نس   ٢٨ كان   ٢٠٠٩املهاجرين املعينني يف عام     
  . يف املائة رجال من جمموع السكان١٢ يف املائة نساء و٣٣قطاع البلديات مقابل 

 ٢٠١٠فيما يتعلق بصناعة األفالم، هتدف احلكومة إىل أن تكون النساء بنهاية عام               -٨٦
. م النروجيية  يف املائة من الوظائف الرئيسية يف قطاع األفال        ٤٠حاصالٍت على ما ال يقل عن       
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وفيما يتعلق  . وقد حتقق هذا اهلدف يف األفالم الوثائقية، وكاد أن يتحقق يف األفالم الصغرية            
 وسوف تراجع وزارة الثقافة ومعهـد األفـالم         جداًباألفالم الطويلة ما زال الرقم منخفضاً       

  . النروجيي تدابري لتغيري ذلك

  )ج(٧املادة     
  املنظمات غري احلكومية    

تعطى املـنح   .  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة       ٣-١-٢ري إىل الفرع    نش  -٨٧
وُتعطى مواضيع  . السنوية لتشغيل منظمات األسرة واملساواة وللتدابري يف هذا اجملال السياسي         

املشاريع أولوية خاصة تشمل تدابري لتعزيز جهود املساواة بني اجلنسني للنساء الاليت لـديهن              
، وأدوار الرجال، والتكامل بني النساء والرجال يف عمل املساواة بني اجلنـسني،             خلفية أقلية 

وتنفيذ خطط عمل من املؤمترات العاملية لألمم املتحدة املعنية بـاملرأة واخلطـط والـربامج               
  .األخرى الدولية
تعمل الرابطة الرجالية املسماة ديفدت يف كوتوكينو على مشاريع إلذكاء الوعي بني              -٨٨
وقد عملت املنظمتان النسائيتان الصاميتان سراحكا وصامي نيـسون         . جال من الصاميني  الر

منذ أمد طويل على تشجيع املساواة بني اجلنسني واملـسائل          ) شبكة النساء الصاميات  (فورم  
  . ذات الصلة املرتبطة بوضع املرأة يف الطائفة الصامية

ـ        ٢٠٠٩يف عام     -٨٩ اقييت تعـاون ملتـزمتني      عقدت مديرية التكامـل والتنـوع اتف
منظمات غري حكومية كبرية وهي رابطة املنظمات غري احلكومية يف النرويج، ومنظمة             ٦ مع

معونة الشعب النروجيي، والصليب األمحر النروجيي، ومنظمة إنقاذ الطفولـة يف النـرويج،             
طوير وتعزيـز   والرابطة النسائية للصحة العامة يف النرويج، واحتاد كرة القدم النروجيي بشأن ت           

أنشطة البنات والنساء يف اجملتمع احمللي، وبشأن تعيني أفراد وانتخاب مسؤولني ذوي خلفيـة              
  . أقلية إىل عضوية اللجان غري احلكومية

  ٨املادة     
  التمثيل على الصعيد الدويل    

ومن بني صـغار    .  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة       ٢-٢نشري إىل الفرع      -٩٠
 خبرياً الذين ُعينوا يف وظائف مبختلف وكاالت األمـم          ٣٢اء النروجييني البالغ عددهم     اخلرب

 من قانون املساواة بـني      ٢١ويتطلب الفرع   .  منهم نساء  ٢٤، كان   ٢٠٠٩املتحدة يف عام    
 يف ٤٠عـن   .  إخل ،اجلنسني أال يقل متثيل كل من اجلنسني يف مجيع اللجان واهليئات واجملالس           

وتعبِّر اسـتراتيجية  . ذا احلكم أيضاً على تعيني الوفود الرمسية للمحاكم الدوليةاملائة وينطبق ه 
عن مقاصد راقية لتشجيع التوازن بـني الرجـال         ) ٢٠١١-٢٠٠٧(للمساواة بني اجلنسني    
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وُتعطى . وتكمل االستراتيجية خطط عمل سنوية  . والنساء يف جهاز العمل يف وزارة اخلارجية      
.  وتطوير املهارات واخلربة والتوازن بني اجلنسني أولويـة عاليـة          جماالت مثل تعيني املوظفني   

ويسعى التنظيم على وجه اخلصوص إىل إقامة توازن بني اجلنسني يف الوظائف رفيعة املستوى              
  . حيث متثيل النساء قليل

  )٢(و) ١(٩املادة     
  املساواة يف حقوق احلصول على اجلنسية    

. النـرويج الـسابع املقـدم إىل اللجنـة         من تقريـر     ٣- ٢نشري إىل الفرع      -٩١
 من تقرير النرويج التاسع عشر والعشرين املقدم إىل جلنة القضاء ١٣٨- ١٣٧  والفقرتني

، من تقرير النرويج السابع املقـدم إىل        ٣- ٢، الفقرة   ٩على التمييز العنصري، واملادة     
للنرويج املقدم إىل  من التقرير الوطين ١٠٧جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، والفقرة 

  . االستعراض العاملي املنتظم عن االستعراض الدوري الشامل

  )ح(-)أ(١٠املادة     
  املساواة يف احلقوق يف ميدان التعليم    

انظر أيضاً مرجع   .  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة       ٤-٢نشري إىل الفرع      -٩٢
 ٢٠١٠-٢٠٠٨فال والتعلـيم األساسـي   خطة العمل للمساواة بني اجلنسني يف رياض األط     

 الواردة يف املرفـق الثـاين،   ١٣-٢ أعاله، واملؤشرات ذات األرقام ١٨ و١٧حتت التعليقني  
  . يتعلق بإحصاءات عن مشاركة املرأة يف جمال التعليم فيما
فيما يتعلق خبيارات الفصل بني اجلنسني يف نظام التعليم، يـشكّل األوالد أغلبيـة                -٩٣

 يف برامج دروس    جداًطلبات برامج الدروس التقنية وتشكِّل البنات أغلبية مرتفعة         مرتفعة يف   
التصميم واحلرف اليدوية ودراسات الرعاية الصحية واالجتماعية، واملوسـيقى، والـرقص،           

 سنة املاضية من ِقبل النـساء إىل      ٣٠ لاويف التعليم العايل، يوجد َميل واضح خالل        . والدراما
 برامج -تزايدة برامج الدروس اليت يشكِّل الذكور عادةً أغلبية تقليدية فيها أن خيترن بصورة م

مل يكن هناك تغيُّـر     . كالطب، واالقتصاد واإلدارة، وإىل حد ما برامج العلوم والتكنولوجيا        
يف سـياق   .  أعـاله  ٢٦ و ٢٥انظر أيضاً التعليقني    . ُيذكر يف منط اخليارات التعليمية للرجال     

 اخليارات القائمة على أساس نوع اجلنس واحداً من أكـرب التحـديات يف              املساواة، تشكِّل 
ومن األمثلة على التدابري اليت ُنفذت لكي تؤثر يف اخليارات النمطية القائمـة             . سياسة التعليم 

، حيث يعمل الطالب امللتحقـون بـربامج العلـوم          ENT3Rعلى أساس نوع اجلنس جمال      
املشروع موجٌَّه حنو البنات واألوالد على حد . سناًهم كموجِّهني وكقدوة للطالب األصغر من

وإن هذا النظام هو استمرار لقـصص       . سواء، لكنه يهدف إىل استقدام عدد أكرب من البنات        
 يف جامعة النرويج للعلوم والتكنولوجيا ويف إطـار         SEIREجناح وزارة التعليم والبحوث يف      
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TENK) ك مشروع مدته سنتان بشأن البنات واملواضـيع       وُنفِّذَ كذل . يف جامعة أوسلو  ) فَكِّْر
 للمواضيع املختلفة "صورة"وتشمل مواضيع هذا املشروع أثر مشاريع نصح خمتلفة، و    . العلمية

  . اإلناث، ونشر التدابري اليت تعترب سليمة/يف نظر الذكور
التربوية يف أعدت وزارة التعليم والبحوث كَُتيِّباً عن املساواة بني اجلنسني يف األعمال   -٩٤

مرافق الرعاية النهارية، يقدم مقترحات وأساليب واستراتيجيات لتعزيز املساواة بني اجلنسني           
وتؤدي اجلهود الرامية إىل مكافحـة التحـرش        . يف العمل اليومي يف مرافق الرعاية النهارية      

ـ       هاماًاجلنسي وتسلط األقران بعضهم على بعض دوراً         . تُعلم يف إجياد بيئة سليمة ومنصفة لل
 "Undervisning om وقد أعدت مديرية التعليم والتدريب النروجيية دليلَ إرشاٍد جديداً، ُسمي 

"seksualitet. Et ressurshefte for lærere i grunnopplæringen) كتيِّب . تعليم موضوع اجلنس
يـساعد يف  وُيقصد بالكتيِّب املرجعـي أن  ). مرجعي للمعلمني يف التعليم االبتدائي والثانوي   

، ٢٠١٠ويف عـام    . حتسني تعليم موضوع اجلنس يف املدارس االبتدائية والثانويـة الـدنيا          
  .يرتبط بالكتيب املرجعي للمعلمني سُتعد كتيِّبات للطالب ووالديهم فيما
النساء ممثَّالت متثيالً أفضل يف التعليم العايل سواء على مستوى السكان أو فيما بني                -٩٥

وأكثر ما يكون الفرق بني النـساء       . جييني املولودين آلباء وأمهات مهاجرين    املهاجرين والنرو 
 يف املائة فقـط  ٢١ كان  ٢٠٠٧ويف عام   .  سنة ٢٤- ١٩والرجال يف اجملموعة العمرية     

 ٢٤- ١٩ يف املائة من الرجال املهاجرين يف اجملموعة العمرية ١٦من النساء املهاجرات و
 سنة  ٢٤- ١٩بة املهاجرين يف اجملموعة العمرية      وكان متوسط نس  . سنة خيتارون التعليم  

 يف املائة، مقارنة مبـا يقـرب        ١٨ ما يقرب من     ٢٠٠٧الذين خيتارون التعليم يف عام      
غري أن النساء املولودات ألبوين مهاجرين بلغن أعلى .  يف املائة من بقية السكان٣٠  من

وتبني . )٧( يف املائة  ٤٠  إذ بلغت نسبتهن   ٢٠٠٧نسبة للتمثيل يف التعليم العايل يف عام        
األرقام املستمدة من برنامج التعريف لالجئني وجود فوارق كبرية يف نـسب النـساء              

، ٢٠٠٩ويف عام   . والرجال الذين يتحولون إىل العمل أو إىل التعليم بعد إمتام الربنامج          
إلتاحة الفرص للنساء املهاجرات للحصول على مؤهل للحياة يف ميدان العمل، قُـسم             

 مشروعاً للفرص اجلديدة، تستهدف النساء      ١١   مليون كرونة نروجيية بني    ١٢,٦غ  مبل
 يف املائة مـن النـساء     ٤٢، حصلت   ٢٠٠٧- ٢٠٠٥ ويف الفترة . الالئي يلزمن بيوهتن  

، اخنفضت هـذه  ٢٠٠٨ويف عام . املشاركات فيما بعد على وظائف أو فرص تعليمية    
 من املعلومات عن تعليم اللغة النروجيية وللحصول على مزيد. )٨( يف املائة٤١النسبة إىل 

 النـرويج األساسـية املوحـدة،       والدراسات االجتماعية للمهاجرين، نشري إىل وثيقـة      
، وتقريـر النـرويج إىل جملـس حقـوق اإلنـسان لالسـتعراض الـدوري          ٢٦٦ الفقرة

__________ 

)٧(   Daugstad, Gunnlaug (2008): Innvandring og innvandrere 2008)  ٢٠٠٨اهلجرة واملهاجرون (
SSB SA 103. 

)٨ (   (IMDi)،)  ٢٠٠٨ -التقرير الرابع.( 
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لقضاء ، وتقرير النرويج التاسع عشر والعشرين املقدم إىل جلنة ا         ٩٨، الفقرة   )٢٠٠٩( الشامل
  . على التمييز العنصري

موَّلـت مديريـة    . التدابري اليت هتدف إىل منع التسرب من نظام التعليم وقوة العمل            -٩٦
. ٢٠٠٩/٢٠١٠ والثاين يف عـام      ٢٠٠٨العمل والرعاية االجتماعية تدبريين، أوهلما يف عام        

د خترجهم مـن    وقُصد بأحد هذين التدبريين أن مينع الشباب من التسرب، ويتابع الشباب بع           
)).  سـنة ٢٤-١٦ الشباب من الفئـة  NAV Ung 16–24) (NAV((املدرسة الثانوية العليا 

ويتعلق التدبري الثاين بالتعاون مع الصناعة على إجياد وظائف للمهاجرين، ومع التعليم العـايل         
)Mangfoldsløft) زيادة تنوع قوة العمل.((  

 ٢٠٠٨ يف املائة من الطالب يف عـام         ٦١يف قطاع التعليم العايل والبحوث، كان         -٩٧
ومع أنه توجد فروق واضحة بني خيارات النساء والرجال لربامج التـدريس، أظهـر        . نساًء

وتبني األرقام الـيت    . مزيد من النساء مؤخراً اهتماماً بربامج الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا        
وميثل ذلـك  .  اآلن من النساء يف املائة من الطالب يف هذه الربامج هم٣١ظهرت مؤخراً أن    

وكذلك ارتفعت نسبة النساء يف برامج الدراسة       . ٢٠٠٥ يف املائة منذ عام      ٢,٣زيادة بنسبة   
ويف بـرامج  .  يف املائـة ٤٥ عند حد    ٢٠٠٨لدرجة الدكتوراه، ووقفت هذه النسبة يف عام        

غت نـسبة   الطب والصحة ويف برامج الفنون كانت النساء يشكلن أغلبية الطالب، بينما بل           
وإن املؤسسات التعليمية مسؤولة عن ضمان .  يف املائة فقط٢١النساء يف الربامج التكنولوجية 

  .االهتمام مبنظور املساواة بني اجلنسني يف الكتابات الدراسية ويف التعليم
فيما يتعلق بالتعليم العايل يف أوساط الصاميني من السكان، ما زالـت الـصناعات                -٩٨

الصاميني ذات مركز رفيع يف اجملتمع الصامي، ويبقى كـثري مـن األوالد يف              التقليدية لدى   
وإن نسبة صغرية فقط من الرجال الصاميني يف داخل منطقـة فنمـارك             . الصناعات األولية 

يقـرب   ويف بلديات تراسجوك وكوتوكينـو، أمت مـا       . يتلقون التعليم العايل، خالفاً للنساء    
  .، وكانت هذه أعلى نسبة مئوية يف البلد)٢٠٠٦(م العايل  يف املائة من النساء التعلي٣٠ من
ينص قانون اجلامعات والكليات على أنه ينبغي جلميع اجلامعات والكليات أن تضع              -٩٩

خطط عمل للمساواة بني اجلنسني، يضع جانب منها أهدافاً حمددة وموارد خمصصة لتنفيـذ              
املقـدم إىل الربملـان     ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨( ٣٠وجاء يف الكتاب األبيض، التقرير رقم       . التدابري

Storting, Klima for forskning) إعالن عن مشروع حائز ملكافأة اجلامعات )مناخ البحوث ،
والكليات اليت تزيد فيها نسبة النساء العامالت يف الوظائف األكادميية الرفيعـة يف مواضـيع               

لك، سُينظر يف وضع تـدابري      باإلضافة إىل ذ  . الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا خالل السنة    
، لكي  جداًتدريبية لصيانة اختصاص النساء يف اجملاالت اليت يشكّل فيها الذكور أغلبية كبرية             

  . يتأهلن لشغل مناصب أعلى مستوى
ما زالت النساء يف النرويج ممثالت متثيالً ناقصاً يف الوظائف األكادميية، ال سيما يف                -١٠٠

ويف املواضـيع   .  يف املائة من األساتذة نـساءً      ١٨، كان   ٢٠٠٧ويف عام   . املستويات العليا 
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 يف املائـة    ٦ يف املائة ويف مواضيع التكنولوجيا       ١٠العلمية كانت نسبة األساتذة من النساء       
انظر إىل  . ويف معاهد البحوث أيضاً كان يوجد عدد قليل من النساء يف الوظائف العليا            . فقط

اء والرجال يف الوظائف املختلفة على مستويات خمتلفة        ، الذي يبني نسب النس    ٣املؤشر رقم   
وإن مسؤولية تنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنـسني،           . يف الوظائف األكادميية  

ومطلـوب  . سيما لتعزيز الوظائف األكادميية النسائية، تقع على عاتق اجلامعات والكليات         ال
عمل للمساواة بني اجلنسني، يتلخص جزء منـها يف         من املؤسسات التعليمية أن تضع خطط       

وحىت اآلن ال توجد معرفة منظمة      . وضع أهداف حمددة وختصيص موارد لتنفيذ هذه التدابري       
وقد شكَّل  . ألثر التدابري، لكن عدداً من املؤسسات التعليمية يقدم تقارير عن خربات إجيابية           

، تـسعى   )LUN-nettverket(جلامعات شبكة   املستشارون يف مسألة املساواة بني اجلنسني يف ا       
كما أن جمللس البحوث النروجيي دوراً . إىل حتسني املساواة بني اجلنسني يف اجلامعات النروجيية  

يف تعزيز املساواة بني اجلنسني يف البحوث، وقد بذل جهوداً نشطة لزيادة نـسبة النـساء يف        
 النساء على مستوى رسالة الـدكتوراه  وأسفر ذلك عن زيادة كبرية يف نسبة . مراكز االمتياز 

وإن جلنة تـدابري    . الباحثني، كانت الزيادة أكثر تواضعاً    /وعلى مستوى األساتذة  . وما بعدها 
وُعينت جلنة جديـدة يف ربيـع       . ٢٠٠٤ املرأة يف جمال البحوث موجودة منذ عام         -الدمج  
وتسعى اللجنة إىل   .  البحوث ، وغُيَِّر امسها إىل جلنة التوازن بني اجلنسني يف جمال         ٢٠١٠ عام

حتسني املساواة بني اجلنسني يف قطاع اجلامعات والكليات، وتتعاون مع املؤسسات التعليمية            
  . وقد ُوسَِّع نطاق واليتها مؤخراً ليشمل قطاع معاهد البحوث. ومع جملس البحوث النروجيي

  )أ(١-١١املادة     
  احلق يف العمل    

انظـر إىل   . تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنـة       من   ١-٥-٢نشري إىل الفرع      -١٠١
 الواردة يف املرفق الثاين واملتعلقة مبشاركة       ٦٥-٥٩ واألرقام   ٤٥-٣١املؤشرات ذات األرقام    

، ٢٣٥-٢٣٤، الفقـرات   ٦ - ألف   - اجلزء الثاين    -٥انظر أيضاً املادة    . املرأة يف قوة العمل   
 خلفية أقلية، يف تقرير النـرويج التاسـع عـشر           ، املتعلقة بالنساء الاليت هلن    ٢٤٠، و ٢٣٧و

وفيما يتعلق بالتعاون مع الـشركاء      . والعشرين املقدم إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري       
 بالتعاون مع مثانية احتادات رئيسية على       ٢٠٠٨االجتماعيني، بدأت احلكومة يف خريف عام       

امية إىل حتسني املساواة بني اجلنسني ومنع      جانيب الصناعة كليهما، بشأن األهداف والتدابري الر      
وأعد الفريق العامل املشترك مقترحات للتعاون أثنـاء فتـرة          . التمييز العرقي يف حياة العمل    

، أيدها اجمللس املعين بسياسة حياة العمل واملعاشات التقاعديـة يف           ٢٠١٢-٢٠٠٩التخطيط  
  . ٢٠٠٩فرباير /شهر شباط
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  )ب(١-١١املادة     
  كافؤ فرص التوظيفاحلق يف ت    

انظـر أيـضاً    .  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة       ٢-٥-٢نشري إىل الفرع      -١٠٢
ومما ُيذكر أن النساء يعملن يف وظائف غري        .  أعاله ٢٦ و ٢٥املعلومات الواردة عن التعليقني     

، ٢٠٠٩ حىت   ٢٠٠٧ويف الفترة من    .  أكثر مما يفعل ذلك الرجال     - بعض الوقت    -متفرغة  
 يف املائـة  ٤٢,٥كانت نسبة النساء الالئي يعملن يف وظائف غري متفرغة قد اخنفضت مـن    

وتعمل النساء اآلن يف وظائف متفرغة أكثر مما كُنَّ يفعلـن ذلـك يف              .  يف املائة  ٤١,٣ إىل
وتشارك الشابات املولودات يف النرويج ألبوين مهاجرين يف قـوة العمـل أكثـر              . املاضي

اهتن، لكن مستويات وظائفهن ما زالت أدىن إىل حد ما من مـستويات             كانت تفعل أمه   مما
انظر أيضاً الردود الواردة علـى تعليقَـي   . وظائف النساء الالئي ليست هلن خلفية مهاجرين      

 من تقرير النرويج التاسع عشر ١٨٩-١٨٦وانظر الفقرات .  أعاله٢٦ و ٢٥اللجنة اخلتاميني   
لى التمييز العنصري، لالطالع على مزيد من التفاصيل عن         والعشرين املقدم إىل جلنة القضاء ع     

  . تنمية املقاطعات احلضرية يف مقاطعيت غرورودالني وسوندري نوردستراند التابعتني ألوسلو

  )ج(١-١١املادة     
احلق يف االختيار احلر للمهنة والوظيفة، واحلق يف الترقية، واألمـن الـوظيفي                 

ق يف احلصول على تدريب مهـين وإعـادة   ومجيع فوائد وشروط اخلدمة، واحل    
  التدريب

انظر أيضاً الرد   .  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة       ٣-٥-٢نشري إىل الفرع      -١٠٣
فيما يتعلق باستخدام العمل التناويب والعمل يف نوبات تعاقبية         .  أعاله ٢٦ و ٢٥على التعليقني   

 اللجنـة املعنيـة بالعمـل    ٢٠٠٧ يف خريف عام  يف احلياة العملية النروجيية، عينت احلكومة     
العمل بنوبات تعاقبية، اليت قدمت تقريرها إىل وزير العمل واإلدماج االجتمـاعي يف             /التناويب

بناء على اقتراح اللجنة، تقدمت احلكومة باقتراح لتنظيم جديد . ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول
يف نوبات تعاقبية، اعتمده الربملان ودخل       و تناوبياًلساعات عمل العمال الذين يعملون عمالً       

وينطوي االقتراح املذكور على ختفيض تدرجيي      . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١حيز النفاذ يف    
 ٣٠ ٠٠٠وقُدَِّر أنَّ أكثر من     . لساعات العمل املتصلة بعدد ساعات العمل غري املواتية للعمال        

عظم هؤالء العمال يعملـون يف      وم. موظف سيحصلون على ختفيض قانوينً لساعات العمل      
. وظائَف أكثُر العاملني فيها من النساء، ال سيما العمل كممرضات أو مساعدات ممرضـات           

وقد مت اآلن إنفاذه فيما يتعلق      . غري أن تنفيذ هذا العمل شرط لإلنفاذ العملي للتعديل القانوين         
  . بأكرب جمموعة من املوظفني املتأثرين بالتعديل
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  )د(١-١١املادة     
احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلك االستحقاقات، واملـساواة يف املعاملـة                  

  يتعلق باألعمال املتساوية القيمة فيما
انظر املعلومات .  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة       ٤-٥-٢نشري إىل الفرع      -١٠٤

املتعلقة بإحـصاءات عـن      ٣٦-٣٣ أعاله، واملؤشرات    ٢٦ و ٢٥ على التعليقني    رداًاملقدمة  
، أُدرج حكم جديد يف االتفاقية      ٢٠٠٨ويف عام   . أجور النساء، وهي واردة يف املرفق الثاين      

اجلماعية األساسية، ينص على أن املوظفني الذين يأخذون إجازة أبوية وإجازة مدفوعة أخرى     
م نفسه أيـضاً    وينص احلك . ينبغي أن تتاح هلم الفرصة لزيادة األجر بواسطة مفاوضات حملية         

على أن سياسة األجور احمللية جيب أن تكون مصممة ملعاملة النساء والرجـال علـى قـدم                 
وهذا هدف جيب حتقيقه باختاذ تدابري مبوجـب        . املساواة عند النظر يف مسائل األجر والترقية      

ورهناً باالتفاقيـة   . سياسة األجور احمللية لكل بلدية أو سلطة مقاطعة أو مؤسسة على حدة           
اجلماعية األساسية، جيب على األطراف احمللية أن تبحث التساوي يف األجور كل سنة علـى         

وتقـدم  .  بني اجلنـسني   - يف مجلة أمور     -أساس إحصاءات تبني زيادة يف األجور موزعة        
الرابطة النروجيية للسلطات احمللية واإلقليمية مساعدة إىل البلديات يف احلصول علـى هـذه              

وفيما يتعلق مبوظفي احلكومة، العاملني يف وظائف مـشمولة         . ر ملوظفيها البيانات عن األجو  
 لدراسة نظام   ٢٠٠٩-٢٠٠٨باالتفاقية اجلماعية األساسية، ُعينت جلنة مشتركة أثناء الفترة         

ويف أثناء التسوية مبوجب االتفاقية اجلماعية      . األجور، مبا يف ذلك مسائل املساواة يف األجور       
، وافق األطراف يف اخلدمات املدنية املركزية على إعطـاء          ٢٠١٠-٢٠٠٨األساسية للفترة   

األولوية العليا للتحديات اليت تواجه املساواة يف األجور يف تشكيل األجور احملليـة يف جمـال           
وقد ُعقدت هذه االتفاقية فيما يتصل بتقرير اللجنة املعنية باملـساواة          . االتفاقية اجلماعية املعين  

). نوع اجلنس واألجر (Kjønn og lønn ٦: ٢٠٠٨ر النروجيي الرمسي لعام يف األجور، والتقري
يضاف إىل ذلك أن املوظفني الذين يأخذون إجازة بأجر جيـب أن يكونـوا مـشمولني يف              

ومثة عنصر جديد يف االتفاقية اجلماعية األساسية       . املفاوضات، وأن يقيَّموا بالنسبة إىل األجر     
شاريع ُتعطى مسؤولية مستقلة عن تصحيح الفـوارق يف         ، وهو أن امل   ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة  

وحيثما يتعذر تفسري االختالفات املوثقة يف األجور،       . األجور القائمة على أساس نوع اجلنس     
فيما يتعلق بعوامل غري نوع اجلنس، جيب على رب العمل أن يصحح األجر بالتشاور مـع                 

  . املسؤولني املنتخبني
 ٢٠١٢-٢٠١٠ة األساسية جلهاز اخلدمة املدنية يف الفتـرة         تعكس االتفاقية اجلماعي    -١٠٥

وينطبق الشيء ذاته على قطاع البلـديات بواسـطة         . صورة عامة للمرأة واملساواة يف األجر     
وينطوي هذا، يف مجلة أمور أخرى، على أنه جيب أن ُتعطـى املـرأة     . اتفاقية مجاعية مستقلة  

ا يشري إليه توزيع عدد حصص العمل املكافئة نسبة من املخصصات للمفاوضات احمللية أكرب مم    
وينبغي التوكيد بوجه خاص على تقييم العالقة بـني         . للوظائف املتفرغة بني النساء والرجال    
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املهام املوزعة بني النساء والرجال، مبوجب رمز درجة الوظيفة، على أساس املؤهالت واملهام             
  . واملسؤوليات

، يف القطاعني العام واخلـاص،      ٢٠١٠لألجور يف عام    اتُّـفق يف التسوية اجلماعية       -١٠٦
على زيادة يف األجور هتدف إىل إفادة العمال منخفضي األجر، وانطوت على زيادة للنـساء               

ويف الصناعات التنافسية وجماالت أخرى يف القطاع اخلاص، ُمنحـت          . أكرب مما هي للرجال   
دم يف ختفيض الفوارق يف األجور بني       زيادة عامة يف األجور املنخفضة واملتساوية، لكي ُتستخ       

ومت أيضاً التوصل إىل اتفاق بشأن بيان مشترك حـول    . الرجال والنساء يف الشركات الفردية    
ويف حالة موظفي الدولة، أُعطيت األولوية للوظائف اليت تعمل فيهـا           . املساواة بني اجلنسني  

يكون أغلب العاملني فيها من     أعداد كبرية من النساء، وأُعطيت أولوية خاصة للوظائف اليت          
  . النساء واليت حتتاج إىل تعليم أعلى

  )ه(١-١١املادة     
  احلق يف الضمان االجتماعي    

ونشري أيضاً إىل .  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة٥-٥-٢نشري إىل الفرع   -١٠٧
ريع مبوجـب    من الوثيقة األساسية املوحدة حول تفاصيل أخرى عن مشا         ٥٩-٤٦الفقرات  

، تقرر أن ينطوي استحقاق احلمـل       ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١منذ  . قانون التأمني الوطين  
على احلق يف إجازة مدفوعة األجر بنفس الطريقة الـيت ُتعطـى فيهـا اإلجـازة املرضـية                  

  . األجر مدفوعة

  )و(١-١١املادة     
  احلق يف محاية الصحة والسالمة يف ظروف العمل    

انون بيئة العمل وقانون املساواة بني اجلنسني كليهما علـى أحكـام متنـع              يشتمل ق   -١٠٨
وينص قانون املساواة بني اجلنسني على أن رب العمل مسؤول عـن منـع              . التحرش اجلنسي 

موظفة  وأي موظف أو  . التحرش اجلنسي وعليه أن يتحرى ملنع وقوع التحرش يف مكان العمل          
تعويضاً وإصالحاً بغض النظر عمـا إذا       ) أو تطلب (يتعرض لتحرش جنسي له أو هلا أن يطلب         

وينفَّذ حظر التحرش اجلنـسي بواسـطة       . كان رب العمل مسؤوالً عن التحرش اجلنسي أم ال        
 من احلاالت اليت أُحيلت إىل احملكمة وادَّعت فيها         جداًوقد حصل حىت اآلن عدد قليل       . احملاكم

 ٢٠٠٩ النروجيية لإلحـصاء يف عـام        وقد أجرت اهليئة  . الضحايا بوقوع حترش جنسي ضدها    
 يف املائة من مجيع األشخاص املوظفني لدى الدولة قد تعرضوا    ٣دراسة استقصائية تبيَّن منها أن      

وقد . لتحرش جنسي على صورة اهتمام جنسي غري مقبول، وتعليقات غري الئقة وما أشبه ذلك
والنـساء  . ها الدراسة االستقصائيةظلت هذه النسبة ثابتة تقريباً خالل السنوات اليت أُجريت في         

 يف املائة ١٢سيما النساء الشابات، حيث أشارت      أكثر تعرُّضاً للتحرش اجلنسي من الرجال؛ ال      
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من هؤالء الشابات إىل أهنن تعرضن الهتمام جنسي غري مرغوب وتعليقـات غـري مقبولـة                
ليـه األمـر يف     وهذا مشابه ملستوى مـا كـان ع       . أشبه ذلك مرتني أو أكثر يف الشهر       وما
ومما ُيذكر أن املمرضات جمموعة تتعرض بوجه خاص هلذا التحـرش وكـذلك             . ٢٠٠٦ عام

 إهنن تعرضن للعنف أثناء     ٢٠٠٩ ممرضات يف عام     ١٠وقالت اثنتان من كل     . للتهديد والعنف 
وكذلك العامالت يف مهن البيع واخلدمات معرضات بوجه خاص         . ثين عشر األخرية  الاألشهر ا 

ثين عشر الش أيضاً؛ وقالت واحدة من كل عشرة إهنا تعرضت للعنف خالل األشهر ا     هلذا التحر 
  . املاضية

  )أ(٢-١١املادة     
منع فصل العاملني ألسباب احلمل أو اإلجازة األبوية والتمييز يف الفصل علـى           

  أساس احلالة الزوجية
  . أعاله) ب(٢واملادة  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة ٦-٥-٢انظر الفرع   -١٠٩

  )ب(٢-١١املادة     
  اإلجازة األبوية مدفوعة األجر مع استحقاقات اجتماعية متناسبة    

خـالل  .  من تقرير النرويج السابع املقـدم إىل اللجنـة         ٧-٥-٢نشري إىل الفرع      -١١٠
 يف  ١,٩٨ يف املائـة إىل      ١,٨٣، ارتفع متوسط عدد الوالدات من       ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٥ الفترة
 ٦٦ و ٢٥ يف املائة من النساء الالئي تتراوح أعمارهن بني          ٧٩ كانت   ٢٠٠٩ويف عام   . املائة

وإن نظام اإلجازة   . سنة موظفات، بناء على أرقام مستمدة من دراسة استقصائية لقوة العمل          
 / متـوز  ١ومنـذ   . الوالدية شرط ملشاركة املرأة يف قوة العمل على قدم املساواة مع الرجل           

 يف املائـة مـن الـدخل    ١٠٠ حق االستحقاق الوالدي على أسـاس  ، أُدخل ٢٠٠٨ يوليه
األساسي، حمدوداً بستة أضعاف املبلغ األساسي لنظام التأمني الوطين لألشـخاص العـاملني             

 يف املائة من الـدخل      ٦٥ب وفيما مضى كان االستحقاق الوالدي حمدوداً       . حلساب أنفسهم 
  .األساسي لألشخاص العاملني حلساب أنفسهم

تساهم اإلجازة األبوية مدفوعة األجر واستحقاقات والدية أخرى أيضاً يف مشاركة             -١١١
، رفعـت   ٢٠٠٩ويف عـام    . األمهات واآلباء على قدم املساواة يف املهام املرتلية واألسـرية         

 يف املائة من    ١٠٠ أسبوعاً مع دفع     ٤٦ إىل   ٤٤احلكومة اإلجازة الوالدية مدفوعة األجر من       
ويف حالة الوالدين اللـذين     .  يف املائة من األجر    ٨٠ مع دفع     أسبوعاً ٥٦ إىل   ٥٤األجر ومن   
 يف املائـة    ١٠٠ أسبوعاً براتب مقداره     ٤٣ إىل   ٤١ ُرفعت اإلجازة الوالدية من      يتبنيان طفالً 

وُشملت حصة األب البالغة عـشرة      .  يف املائة  ٨٠ أسبوعاً براتب مقدراه     ٥٣ إىل   ٥١ومن  
فيما يتعلق بتدابري   ) ب(٥انظر أيضاً املادة    .  هي مدة اإلجازة   أسابيع ضمن هذه األسابيع اليت    

 نشر معهد حبوث العمل     ٢٠٠٨ويف عام   . ملشاركة الوالدين يف الرعاية مشاركة أكثر تساوياً      
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عن اخلربات املستمدة من حاالت احلمل وعواقب احلمل        ) ٢٠٠٨ لعام   ٢التقرير رقم   (تقريراً  
وقد درس التقرير األسباب اليت دعـت  .  العمل النروجييةواستخدام اإلجازة الوالدية يف سوق    

  .األمهات النروجييات إىل االنسحاب من االلتزامات رفيعة املستوى

  )ج(٢-١١املادة     
دعم اخلدمات االجتماعية لتمكني الوالدين مـن اجلمـع بـني التزاماهتمـا                 

  العمل ومسؤولياهتما يف
ومما ُيذكر أن   . ويج السابع املقدم إىل اللجنة     من تقرير النر   ٨-٥-٢نشري إىل الفرع      -١١٢

مرافق الرعاية النهارية تؤدي دوراً حامساً يف متكني الوالدين من اجلمع بني التزاماهتما اُألسرية              
، مت التوصل إىل اتفاق سياسي عريض بـشأن         ٢٠٠٣ويف عام   . واملشاركة يف احلياة العملية   

ملدرسة، وشهدت السنوات األخرية تطوراً كبرياً      الشروط اإلطارية لقطاع التعليم قبل دخول ا      
وقد أُدخل حق قانوين للحصول على مقعد يف رياض األطفال يف           . يف مرافق الرعاية النهارية   

ومن .  جلميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنة واحدة إىل مخس سنوات           ٢٠٠٩عام  
يـاض األطفـال     ارتفـع عـدد األطفـال املـداومني يف ر          ٢٠٠٩ حىت عام    ٢٠٠٧عام  
وكانـت  .  يف املائـة   ٨٨,٥،  ٢٠٠٩ وكانت نسبة التغطية حىت هناية عام        ٢٠ ٣٥٩ مبقدار

وقد أخذت نسبة األطفال الـذين      .  يف املائة  ٩٦,٢،  ٥-٢التغطية لألطفال يف الفئة العمرية      
ينتمون إىل أقلية لغوية وتتراوح أعمارهم بني سنة واحـدة ومخـس سـنوات يف ريـاض                 

 أقـصى لرسـوم روضـة       حداًوأدخلت النرويج   . ٢٠٠٩ املائة يف عام      يف ٧٠,٦ األطفال
وُتمنح اُألسر اليت يوجد لديها أكثر من طفـل         .  كرونة نروجيية يف الشهر    ٢ ٣٣٠ األطفال

وُيطلب من البلديات، عالوة على     . واحد يف روضة األطفال يف بلدية ما عالوة ألخٍ أو أختٍ          
ومن شأن البلديـة  .  أقل ما تكون قدرة على الدفع  ذلك، أن ُتعطي ختفيضات لُألسر اليت هي      

وقد اختار  . الفردية املعنية أن جتد حلوالً سليمةً لاللتزام بتقدمي هذا النوع من ختفيض الرسوم            
وتعرض أغلبية البلديات أماكن    . عدد من البلديات أن ينفذ ترتيباً للدفع متصالً مبقدار الدخل         

انظر أيضاً اإلحصاءات املقدمـة عـن       .  لتخفيض الرسوم  جمانية أو أنواعاً أو ترتيباٍت أخرى     
  .  الواردين يف املرفق الثاين٤٨ و٤٧األطفال يف رياض األطفال يف املؤشرين رقم 

 ٢٠ و ١٧تقدم جتارب إعطاء وقت أساسي جماين يف رياض األطفال يتراوح بـني               -١١٣
ة إىل مجيع األطفـال    وهي مقدم . ساعة ليقضيها الطفل يف روضة األطفال كل أسبوع باجملان        

وح أعمارهم بني أربع ومخس سنوات يف املقاطعات احلضارية وبينهم نسبة مرتفعة            االذين تتر 
 /ويف شـهر أيلـول    . من األشخاص الذين لديهم خلفية مهاجرة يف أوسـلو ويف درامـن           

)  طفل ٤ ٤٠٠( يف املائة    ٩١، استفاد أطفال يف سن الرابعة واخلامسة بنسبة         ٢٠٠٩ سبتمرب
 سُتجرى جتربة إلعطاء وقت أساسي جماين لألطفال البالغ         ٢٠١٠ويف عام   . ذا املشروع من ه 



CEDAW/C/NOR/8 

GE.10-47325 42 

 مـن تقريـر     ١٨٩-١٨٦ والفقرات   ٧٦-٦٦انظر أيضاً الفقرات    . أعمارهم ثالث سنوات  
  . النرويج التاسع عشر والعشرين املقدم إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري

  )د(٢-١١املادة     
   احلملاحلقوق أثناء فترة    

  .  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة٩-٥-٢نشري إىل الفرع   -١١٤

  )٣(١١املادة     
  تقييم التشريع    

فيما يتعلق بالتشريع الوقائي النروجيي للنساء احلوامل واملرضعات، جيـري املعهـد              -١١٥
يعمل املعهـد   . العمل يف بيئة العمل واملشاكل الصحية املرتبطة ب       الوطين للصحة املهنية حبوثاً   

 مشروَع حبٍث كل سنة، ولديه درايـة يف ميـادين تـشمل الطـب،               ٦٠يقرب من    فيما
  . والفسيولوجيا، والكيمياء، واألحياء، وعلم النفس

  ١٢املادة     
  الصحة    

اهلـدف األول   .  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنـة        ٦-٢نشري إىل الفرع      -١١٦
النروجيية هو أن يتلقى املستخدمون واملرضى ما يعادل خدمة كافية          الرئيسي خلدمات الصحة    

بغض النظر عن طاقتهم االقتصادية الفردية ومركزهم االجتماعي، والسن ونـوع اجلـنس             
وإن على الدولة مسؤوليةً رمسيةً يف النرويج لتقدمي خدمات الصحة والرعاية           . واخللفية العرقية 
اية تقدم بصورة رئيسية يف سياق اجملتمع احمللي ومتكِّن       فالصحة وخدمات الرع  . جلميع السكان 

مستخدميها من العيش معيشة مستقلة، يتمكَّن فيها كل فرد، رجالً كـان أو امـرأةً، مـن        
ومع أن معظم السكان حيظَون بأحوال صحية جيدة        . املشاركة يف اجملتمع على أساس قدراته     

الناس يف الصحة االجتماعية، أي فروق      ومعيشة سليمة، توجد حتديات مرتبطة بالفروق بني        
ومما ُيذكر أن العمـر املتوقـع يف        . صحية مرتبطة بالتعليم، واملهنة، وفئة الدخل من السكان       

فمتوسط العمر لدى   . النرويج من أعلى معدالت األعمار يف العامل وما زال آخذاً يف االرتفاع           
وارتفع . ٢٠٠٧ سنة يف عام ٧٨,٢ وارتفع إىل ما فوق ١٩٧٠ سنة يف عام ٧١الرجال كان 

 سنة أثنـاء الفتـرة      ٨٢,٧ سنة إىل    ٧٧متوسط العمر املتوقع لدى النساء من أقلَّ قليالً من          
 مستقالًوتعطي وزارة الصحة وخدمات الرعاية أولوية لصحة النساء باعتبارها جماالً           . نفسها
  . للتركيز
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 للمنظور اجلنساين يف    زياً مرك مكاناً) ٢٠١٣-٢٠٠٣(تعطي استراتيجية صحة املرأة       -١١٧
. قطاع الصحة  والعناية، ويف البحوث، ورسم السياسة، والوقاية من األمراض، واخلـدمات            

 على البحوث يف صحة املرأة حتت رعايـة جملـس           استراتيجياًوقد بودر إىل التركيز تركيزاً      
.  هذا اجملال   ماليني كرونة نروجيية يف    ٧ اسُتثمر أكثر من     ٢٠١٠ويف عام   . البحوث النروجيي 

 من املواضيع، تشمل كل شيء من الصحة وتغطي البحوث يف صحة املرأة سلسلة واسعة جداً 
العقلية إىل أمراض اجلهاز اهلضمي واجلهاز العضلي والسرطان، والعنف ضد املرأة، والصحة            

وقـد مشلـت   . وقد وضع املنظور اجلنساين يف الربامج اجلديدة جمللـس البحـوث   . اإلجنابية
ورات اجلنسانية وإذكاء الوعي فيما يتعلق بالفروق اجلنـسانية يف البحـوث الـسريرية              املنظ

  . مشمولة برسالة تعليمية موجهة ملشاريع الصحة اإلقليمية
ذكر األشخاص الصاميون، الذين رّدوا على استجواب يف تقرير نشر مؤخراً، أحواالً           -١١٨

وأسـوأ األحـوال    . غلبية سكان النـرويج   صحية متدنية باملقارنة مع األحوال اليت تتوفر أل       
مع مزيد من الدمج    (ذكرته النساء الصاميات الالئي يعشن خارج املنطقة املعينة للصاميني           ما

وُتبلغ اإلناث عادة عن أحوال صحية أسوأ ممـا ُيبلـغ عنـه             ). ٠,٠٥بنسبة  ) (واالستيعاب
اً لدى األشخاص   وتتنوع أشكال التفاوت الصحي حبسب السن، وهي أكثر وضوح        . الذكور

يتعلق بالفروق بني الفئات العرقية،      وفيما. الذين بلغوا من العمر أواسط اخلمسينات أو أكثر       
 ممن ردوا على االستجواب هم األحسن       عائلياًكان األشخاص األعلى تعليماً واألحسن دخالً       

لتحقيـق  ) ٢٠١١-٢٠٠٧(بدأ تنفيذ خطة العمل بالوصفة التغذويـة        . )٩(صحة من غريهم  
.  وزارة ١٢ بعملية تعاونيـة بـني       ٢٠٠٧يناير  /وجبة غذائية أكثر صحية، يف كانون الثاين      

وكانت األهداف الرئيسية خلطة العمل هي تغيري الوجبة تغيرياً يتفق مع توصيات الـسلطات              
وقد ُوجَِّهت عدة تدابري مشمولة     . الصحية وتقليل أوجه التفاوت االجتماعي يف جمال الصحة       

وكذلك كانت احلوامل واملرضعات جمموعـة      . طفال الرضَّع واألطفال الصغار   باخلطة إىل األ  
. والتغذية لدى النساء أفضل بوجه عام من التغذية لدى الرجال يف النـرويج            . هامة مستهدفة 

  .غري أن املنظور اجلنساين يؤخذ يف االعتبار أيضاً لدى التخطيط لعدد أكرب من األنشطة
ملعلومات عن اجلهود الرامية إىل مكافحة تشويه األعـضاء         لالطالع على مزيد من ا      -١١٩

، ٢٠١١-٢٠٠٨التناسلية لإلناث، وخطة العمل ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث          
 ٦٠-٥٢ من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة، والفقرات          ٦-٢، الفقرة   ١٢انظر املادة   

 من تقرير   ١٠٢-١٠١حقوق اإلنسان، والفقرتني    من تقرير النرويج السادس املقدم إىل جلنة        
__________ 

)٩ (   Hansen K.L., Melhus M., Lund E., 2010: Ethnicity, self-reported health, discrimination and socio-

economic status)  والتمييـز، واملركـز االجتمـاعي     ،خـصياً شاالختالفات العرقية، والصحة املبلَّغ عنها- 
دراسة لطوائف نروجيية من الـصاميني  ( a study of Sami and non-Sami Norwegian population): االقتصادي

 Centre of Sami Health Research, Department of Community Medicine, Faculty of):. وغـري الـصاميني  

Medicine, University of Tromsø, 2010)    ،مركز البحوث الصحية املتعلقة بالصاميني، قسم الطـب اجملتمعـي
 ).٢٠١٠كلية الطب، جامعة ترومسو، 
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ويقدم املنشور  . النرويج التاسع عشر والعشرين املقدم إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري          
 معلوماٍت عن كيفية إجراء     - منع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث       - ٥/٢٠٠٩ -رقم أوالً   

 للبنات والنساء الالئي يأتني من خلفيـة يف         الدوائر الصحية البلدية فحوصاً لألعضاء التناسلية     
مناطق يكثر فيها تشويه األعضاء التناسلية لإلناث من بلدان تقول منظمة الصحة العامليـة إن               

وُتجرى للنساء  .  يف املائة أو أكثر    ٣٠ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث فيها تصل إىل         
عضاء التناسلية مرة كل سنة مـن تـاريخ         اآلتيات من هذه البلدان أصالً مقابلة وفحص لأل       

وصوهلن إىل النرويج، وللبنات اآلتيات من هذه البلدان أو املولودات يف النرويج لوالدين أتوا              
، وهن يف الصف اخلامس من      ) سنوات ٦-٥يف سن   (من هذه البلدان، عندما يدخلن املدرسة       

قد ُجربت هذه اخلـدمات املعطـاة       و. املدرسة االبتدائية، وكذلك يف املدرسة الثانوية الدنيا      
ومن املخطط تنفيذها يف مجيع البلديات      . ٢٠٠٩لتلميذات املدرسة يف بعض البلديات يف عام        

  . ٢٠١٠بنهاية عام 

  )أ(١٣املادة     
  احلق يف االستحقاقات العائلية     

يج ونشري إىل تقـارير النـرو  . يشار هنا إىل تقرير النرويج السادس املقدم إىل اللجنة      -١٢٠
ومما ُيذكر أن قانون التأمني الـوطين، الـذي يـنظم احلـق يف              . السابقة املقدمة إىل اللجنة   

استحقاقات التأمني الوطنية فيما يتعلق بالتقاعد، واملرض، واإلعاقة، ووالدة األطفال وتبّنيهم،           
الوالدان يـستحقان إجـازة     . ينص على إعطاء نفس احلقوق بوجه عام إىل النساء والرجال         

 أسبوعاً للوالدين اللذين    ٤٣( أسبوعاً مع دفع أجر كامل فيما يتعلق بوالدة الطفل           ٤٦ امدهت
وال ينطبق  (غري أنه حيتفظ بتسعة أسابيع من هذه اإلجازة لألم ألسباب صحية            ). يتبنَّيان طفالً 

 وميكن تقسيم الفترة  .  أسابيع لألب  ١٠ب ، وحيتفظ   )هذا يف حالة الوالدين اللذين يتبنيان طفالً      
  .املتبقية بني الوالدين كما يشاءان

  )ب(٣املادة     
احلق يف احلصول على قروض مصرفية، ورهونات عقارية، وغريها مـن أشـكال         

  االئتمان املايل
  . نشري هنا إىل تقارير النرويج السابقة املقدمة إىل اللجنة  -١٢١

  )ج(١٣املادة     
  رياضية واحلياة الثقافيةاحلق يف املشاركة لألنشطة الترفيهية واأللعاب ال    

ويف شهر  .  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة       ٣-٧-٢نشري هنا إىل الفرع       -١٢٢
، كانت نسبة النساء الالئي يشغلن وظيفة رئيس هيئة يف القطـاع            ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 
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ي يشغلن منـصب    وعلى سبيل املقارنة كانت نسبة النساء الالئي الالئ       .  يف املائة  ٥٠الثقايف  
 مناصب  ٤١٠، ُوزِّع ما جمموعه     ٢٠١٠ويف بداية   .  يف املائة  ٣٨،  ٢٠٠٥رئيس هيئة يف عام     

  . يف املائة للرجال٤٥ يف املائة للنساء و٥٥أعضاء جمالس إدارة بنسبة 
تعطي املنح وبرامج الدخل املضمون املخصصة للفنيني الفنانني املبدعني واألدائـيني             -١٢٣

ياة وظيفية فنية، ومتكني الفنانني األفراد من املسامهة يف جمتمع فين متنـوع             فرصة للسري يف ح   
 نسبة من النساء أكرب من نسبة الرجال        ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٦وقد تلقت يف الفترة من      . ومبدع

 يف املائة   ٥٢ إىل أن ما يقرب من       ٢٠١٠وتشري األرقام املؤقتة لسنة     . منحاً ودخوالً مضمونة  
انظر أيضاً األرقام املتصلة    . خول املضمونة هلذه السنة سُتدفع إىل النساء      من املنح اجلديدة والد   

  . ، الوارد يف املرفق الثاين٧١بالنساء ووسائط اإلعالم يف املؤشر رقم 
يوجد وصف ملشروع املنح املقدمة إىل املنظمات الطوعية لألطفـال والـشباب يف               -١٢٤

ضى من املنظمات املتلقية هلذا الدعم أن تكـون         ويقت. تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة     
 قامت  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفترة   . دميقراطياًعلى املستوى الوطين وأن تكون منظمة تنظيماً        

وعلـى هـذا    . جلنة رمسية باستعراض دعم احلكومة للمنظمات الطوعية لألطفال والشباب        
 ٢٠٠٧نـوفمرب   /األساس صيغت لوائح جديدة دخلت حيز النفاذ يف شهر تـشرين الثـاين            

ويقصد هبذه اللوائح أن تضمن مشاركة تامة من أطفال وشباب ينتمون إىل مجيـع الفئـات                
  . االجتماعية

  ١٤املادة     
  النساء يف املناطق الريفية    

هتدف إدارة تربية   .  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة       ٨-٢نشري إىل الفرع      -١٢٥
 بني اجلنسني يف األعمال اإلمنائية اليت تقوم هبا إدارة تربية غزال            غزال الرّنة إىل حفظ املساواة    

وخيصص كل سنة مليون كرونة     . الرّنة وهيئات إدارهتا على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي       
وإن قانون رعي   . نروجيية التفاق تربية غزال الرّنة للصرف على التدابري اليت تركّز على املرأة           

يف ذلك شأن القوانني األخرى، هو قانون حمايد بني اجلنـسني، ال يفـّرق              غزال الرّنة، شأنه    
وحدة رعي غزال الّرنة، الـيت متلكهـا يف العـادة           (وإن سيدانديل   .  بني املرأة والرجل   رمسياً

يشكل أساس معظم احلقوق والواجبات يف صناعة       ) جمموعة أُسرية أو مالك غزالن رّنة منفرد      
 هبا هلا من احلقوق ما للرجل وعليها        خاصاًأة اليت متلك سيدانديلَ     وإن املر . رعي غزالن الرّنة  

ويوجد عدد قليل من النساء يعملن يف تربية غـزال الرّنـة وميلكـن             . من الواجبات ما عليه   
 ٢٠٠٨ويبني جمموع حسابات صناعة رعي غـزالن الرّنـة لعـام            .  هبن مستقالًسيدانديلَ  

وتـبني أرقـام    .  سيدانديل متلكها نساء   ٥٥٣ من جمموع )  يف املائة  ١٣(سيدانديل   ٧٥ أن
  . السيدانديالت أنه كان هناك توزيع واضح بني اجلنسني لعدد من السنني
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وفيما يلي تدابري إللغاء التمييز ضد املرأة يف املقاطعات الريفية، لكي يتسىن للمرأة أن                -١٢٦
نفيذ خطط التنميـة يف     تشارك يف التنمية اإلقليمية وتستفيد منها، وأن تشارك يف تصميم وت          

  .مجيع املراحل
 قدمت احلكومة خطة عمل لزيادة ملكية األعمال احلرة للنساء، انظر           ٢٠٠٨يف عام     -١٢٧

واهلدف الرئيسي خلطة العمل هو     . املرفق الثالث عشر، الذي حيتوي على موجز خلطة العمل        
قافة أوسع مللكية املرأة    حتسني األحوال اإلطارية للنساء العامالت كرّبات أعمال حرة، وبناء ث         

 يف املائة   ٤٠لألعمال احلرة وضمان أال تقل نسبة النساء بني أرباب األعمال احلرة اجلدد عن              
 يف املائة من التمويل الصناعي ستعاجله نساء حبلـول      ٤٠واهلدف هو أن    . ٢٠١٣حبلول عام   

يتلقََّني دعماً مـن   أن نسبة النساء الالئي     ٢٠٠٨وتدل التقارير املقدمة عن عام      . ٢٠١٣عام  
وإن مؤسسة مبتكرات النرويج، وجملـس البحـوث        . مؤسسة مبتكرات النرويج قد ازدادت    

تعترب خطة العمل لزيادة ملكية النساء      ) SIVA(النروجيي، ومؤسسة التنمية الصناعية النروجيية      
  . لألعمال احلرة نقطةَ بدايتها

 يف ٧,٣نسبة النساء املزارعات مـن  فيما يتعلق بتطورات القطاع الزراعي، ازدادت       -١٢٨
وتصل نسبة النساء العـامالت يف      . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ١٤,٣ إىل   ١٩٧٩املائة يف عام    

وأسفر تركيز احلكومة على الصناعات الزراعية اجلديـدة        .  يف املائة  ١٦الزراعة العضوية إىل    
 مزرعة  ٨٠٠املوظفني يف    يف املائة من     ٦٠فالنساء يشكّلن   . عن إتاحة وظائف جديدة للمرأة    

وإن غابة واحدة . تقدم خدمات رعاية خضراء لقطاعات الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية  
ويوجد بني كل أربعة مالكني للغابات      . من كل ثالث غابات تدار إدارة مشتركة مع الزراعة        

ات الـذين    يف املائة من مالكي الغاب     ١٦ إىل   ١٥يقرب من    امرأة واحدة مالكة، كما أن ما     
وإن النساء العامالت يف الزراعة حيـصلن اآلن علـى          . لديهم دخل إجيايب من الغابات نساء     

ويف . فترات تعليم أطول ودخل من وظائف خارج نطاق الزراعة أكرب مما حيصل عليه الرجال             
  .  يف املائة من األسهم٢٥زراعة الصاميني متلك النساء 

وإهنا هلدف سريع للـسياسة     . تخدام موارد منوعة  الصناعة تتوقف على االبتكار واس      -١٢٩
الزراعية أن النساء والرجال سوف تتاح هلم فرص متكافئة للعمل يف نشاط جتاري يف الزراعة               

، طـوََّر   "استراتيجية املساواة بني اجلنسني يف القطاع الزراعي      "ويف  . والصناعات املرتبطة هبا  
 منـذ   - مـشتركني    -ارة الزراعة واألغذيـة     املمثلون العاملون يف القطاع الزراعي ويف وز      

وإن اهلدف هو الوصول    . ، استراتيجية لزيادة مشاركة اإلناث يف القطاع الزراعي       ٢٠٠٧ عام
وإن التـدابري   .  يف املائة يف الزراعة واملهن التجارية املرتبطة هبا        ٤٠إىل مشاركة اإلناث بنسبة     

 فاعلة يف هذا القطاع تتراوح مـن        الوارد ذكرها يف االستراتيجية تشتمل على بضع جهات       
وإن اجملـاالت الرئيـسية يف هـذه        . هيئات ذات سلطة إىل مزارع فرد ونقابات مـزارعني        

زيادة عدد اإلناث املالكات لألرض وزيادة عدد املؤسـسات،         ) ١: (االستراتيجية كما يلي  
تعزيـز  ) ٣(هبا،  زيادة عدد النساء املشاركات يف الزراعة ويف األعمال التجارية املتصلة           ) ٢(
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 يتطلب قانون التعاونيـات     ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١فمنذ  . نفوذ املرأة وقوهتا يف القطاع الزراعي     
ويستفاد من نص القانون أنـه      .  يف املائة يف الشركات التعاونية     ٤٠توازناً بني اجلنسني بنسبة     

 ٢٠٠٩من عام   غري أن األرقام املستمدة     . ُيسمح للشركات بفترة انتقالية مدهتا مخس سنوات      
تشري إىل أن كثرياً من الشركات قد وفت بالفعل مبا هو مطلوب منها يف جمال التوازن بـني                  

، أُدخلت قواعد جديدة يف قانون حقوق اإلرث        ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١واعتباراً من   . اجلنسني
وق  فيما يتعلق بقانون حق    - املرأة والرجل    -العقاري تنص على املساواة التامة بني اجلنسني        

  . وسوف يعامل املتعاشرون واألزواج اآلن على قدم املساواة. اإلرث العقاري
 يف  ٤٠من خمصصات مؤسسة مبتكرات النرويج يف التنمية الريفية، ما يقرب مـن               -١٣٠

 يف املائة على شكل قروض بفائدة مدعومة ذهبـت للنـساء يف             ٣٧املائة على شكل منح و    
 يف املائـة يف     ٢٢ يف املائـة و      ٢٩بلة هلا على التوايل     ، بينما كانت األرقام املقا    ٢٠٠٨ عام
  .٢٠٠٥ عام

مصائد األمساك وتربية املائيات من أكرب صناعات التصدير يف النرويج، ويتوقـع أن               -١٣١
ومن األمهية مبكان أن تقوم     . تقوم بدور أكرب حىت من ذلك يف االقتصاد النروجيي يف املستقبل          

ائيات جبهود واعية لزيادة نسبة النساء املـشتغالت يف هـذه    صناعة مصائد األمساك وتربية امل    
وتتفاوت نسبة النـساء    . الصناعة لكي يتسىن هلا أن تأخذ حصة من معرفة النساء ودرايتهن          

 يف املائـة    ٤٠العامالت يف صناعة مصائد األمساك وتربية املائيات تفاوتاً كبرياً مما يقرب من             
 يف املائة يتَّخذن من املصائد مهنتهن ٢اك إىل ما يقُرب من منهنَّ يعملن يف صناعة حتضري األمس    

وقد موَّلت وزارة   .  يف املائة من املوظفني يف صناعة الزراعة نساء        ١٧يقُرب من    وما. الرئيسية
خـذ   ("Sett Sjøbein" مصائد األمساك والشؤون الساحلية مشروعاً مدته ثالث سنوات امسه

وبالتعـاون مـع اجلمعيـات    . يينات يف القطاع البحـري بغية تعزيز التع ) ساقيك البحريتني 
التجارية، تعمل السلطات على وضع خطة عمل لزيادة نسبة النساء العـامالت يف القطـاع               

وتشمل خطة العمل مجيع أجزاء قطاعات مصائد األمساك وتربية املائيات، وتشتمل           . البحري
ويف جمـالس اهليئـات     . جه عام على مقترحات لزيادة نسبة النساء العامالت يف الصناعة بو        

  . احلكومية، واجملالس، واللجان، ويف هيئات منظمات مبيعات صيادي األمساك النروجييني

  ١٥املادة     
  املساواة بني اجلنسني يف النظام القانوين    

  .  من تقارير النرويج السابقة املقدمة إىل اللجنة١٦-١نشري إىل املواد   -١٣٢



CEDAW/C/NOR/8 

GE.10-47325 48 

  ١٦املادة     
  ى التمييز ضد املرأة يف مجيع املسائل املتصلة بالزواج وشؤون األسرةالقضاء عل    

 من تقرير النرويج السابع املقدم إىل       ٢-١٠-٢ و ١-٢-١٠-٢نشري هنا إىل البندين       -١٣٣
 ُعدِّلَ قانون الزواج إلعطاء السحاقيات واملثليني احلـق يف عقـد            ٢٠٠٨ففي عام   . اللجنة

عالوة على ذلـك، ُعـدِّلَ      . هبا امليالون إىل اجلنس اآلخر    الزواج بنفس الطريقة اليت يعقدها      
القانون املتصل بتطبيق التكنولوجيا البيولوجية يف األدوية على حنـو أعطـى الـسحاقيات              
املتعاشرات واملتزوجات احلق يف إعطائهن مساعدة يف اخلصوبة على قـدم املـساواة مـع               

عمالً بقانون شؤون الطفل ُتعطى األنثى      و. املتزوجات واملعاشرات املياالت إىل اجلنس اآلخر     
مركز األم الشريكة إذا هي وافقت على أدوية        /الزوجية/املشاركة لألم البيولوجية يف املعاشرة    

اخلصوبة وأُجريت عملية اإلخصاب يف مؤسسة صحية معتمدة يف النـرويج أو يف اخلـارج               
  . كان مقدِّم املَين معروفاً أو

الـشخص  (ة، جيب أن يكون للفرد املقـيم يف النـرويج           فيما يتعلق هبجرة األسر     -١٣٤
دخلٌ مضمونٌ ال يقل عما يعادل مرتب موظف يف الدرجة الثامنة يف سلم رواتب              ) املرجعي

ويستفاد من نـصوص    ). ٢٠٠٩مايو  / أيار ١ كرونة نروجيية يف     ٢١٧ ٦٠٠أي  (احلكومة  
 يقل عن احلـد األدىن      األحكام اجلديدة أنه جيب أن يكون للشخص املرجعي دخلٌ موثَّق ال          

ويقصد هبذا املطلب واملطالب املشدَّدة األخرى      . املطلوب يف السنة السابقة ويف السنة القادمة      
. يف قانون اهلجرة، املتعلقة بضمان وسائل اإلعالة، منُع الزواج باإلكراه، بينما يشجع الدمج             

اإلكراه وتفاصيل خطـة    ولالطالع على مزيد من تفاصيل اجلهود املبذولة ملكافحة الزواج ب         
 من  ١-١٠-٢، والفقرة   ١٦، انظر املادة    )٢٠١١-٢٠٠٨(العمل املناهضة للزواج باإلكراه     

 من تقرير النرويج الـسادس      ٢٣٣-٢٢٧تقرير النرويج السابع املقدم إىل اللجنة، والفقرات        
 من تقرير النرويج التاسـع      ١٤٤-١٤٣، و ١٠٣املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان، والفقرات       

انظر أيضاً الربوتوكول العائلي،    . عشر والعشرين املقدم إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري        
، )ب(١٦ املـادة    ٢٠٠٦الذي هو اتفاق ثنائي بني النرويج وباكستان يطبـق منـذ عـام              

ويعّرف االتفاق إطـاَر    .  من تقرير النرويج السابع املقدم إىل هذه اللجنة        ١-١٠-٢ والفقرة
انظـر أيـضاً    . ة للنظر يف مسائل متصلة باألسرة، مبا يف ذلك الزواج باإلكراه          هيئة استشاري 

 من تقرير النرويج السابع عشر والثامن عشر املقدم إىل جلنة القـضاء             ١٩٩-١٩٦الفقرات  
 من تقرير النرويج التاسع عـشر والعـشرين         ١٤٤-١٤٣على التمييز العنصري، والفقرتني     

  . املقدم إىل اللجنة نفسها
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  ئمة املرفقاتقا
  )HRI/CORE/NOR/2009(سية املوحدة، النرويج ساالوثيقة األ  -١
إحصاءات تقرير النرويج الثامن إىل جلنة القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،             -٢

)٢٠١٠(  
  )٢٠١٠(النساء والرجال يف النرويج، اهليئة النروجيية لإلحصاء،   -٣
  )٢٠٠٩(، اهليئة النروجيية لإلحصاء، )وى البلدياتمست(مقياس املساواة بني اجلنسني   -٤
  ) ٢٠١٠(إحصاءات الصاميني، اهليئة النروجيية لإلحصاء،   -٥
قائمة املنشورات اإلحصائية، نشرهتا اهليئة النروجيية لإلحصاء عـن املهـاجرين يف              -٦

  ) ٢٠١٠-٢٠٠٨(النرويج 
   )٢٠٠٩ (١٥+ وبا بشأن متابعة بيجني تقرير النرويج إىل جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألور  -٧
  ) ٢٠١٠( فيما يتعلق بتعاون النرويج اإلمنائي ١٥+ متابعة النرويج مؤمتر بيجني   -٨
  ) ٢٠١٠(الروابط بني منهاج عمل بيجني واألهداف اإلمنائية لأللفية،   -٩

  ) ٢٠١٠(١٣٢٥تنفيذ قرار جملس األمن   -١٠
ني اجلنسني ومتكني املرأة إىل االستعراض الوزاري       تقرير النرويج الوطين عن املساواة ب       -١١

  ) ٢٠١٠(السنوي يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة 
  ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(للمساواة ) الربملان الصامي(خطة عمل صاميديغي   -١٢
  ) ٢٠١٣-٢٠٠٨(موجز خطة العمل لزيادة ممارسة النساء لألعمال احلرة   -١٣
  ) ٢٠١٢-٢٠٠٩(املساواة ومنع التمييز العرقي خطة العمل لتعزيز   -١٤
  ) ٢٠١١-٢٠٠٨(خطة العمل ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   -١٥
  ) ٢٠١١-٢٠٠٨(خطة العمل ملناهضة الزواج باإلكراه   -١٦
  ) ٢٠١١-٢٠٠٨(نقطة التحول، خطة العمل ملكافحة العنف املرتيل   -١٧
  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦ ("وقف االجتار بالبشر "لوقف االجتار بالبشر، خطة العمل   -١٨
حتسني نوعية حياة السحاقيات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنـسية واملتحـولني إىل           -١٩

  ) ٢٠١٠-٢٠٠٩(اجلنس اآلخر 
٢٠-  SaLDO - تقرير عن املساواة والتمييز يف النرويج   
  لتمييز  احلماية القانونية الشاملة من ا- ١٤: ٢٠٠٩تقرير النرويج الرمسي   -٢١

قـانون  (. القانون املعين حبظر التمييز القائم على أساس األصل العرقي، والّدين، إخل            
  .)مناهضة التمييز

        


