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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط١٣

  رأةاملالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل    

  النرويج    
يف ) CEDAW/C/NOR/8(الثـامن للنـرويج     نظرت اللجنة يف التقريـر الـدوري          -١

  الـوثيقتني  انظـر  (٢٠١٢فربايـر   / شـباط  ١٦ املعقودتني يف    ١٠٢٥ و ١٠٢٤ جلستيها
CEDAW/C/SR.1024 و CEDAW/C/SR.1025 .(        وترد قائمة القضايا واملسائل الـيت أعـدهتا

ــة  ــة يف الوثيق ــا  ،CEDAW/C/NOR/Q/8اللجن ــرويجردود أم ــرد  الن ــة فت يف الوثيق
CEDAW/C/NOR/Q/8/Add.1.  

  مقدمة  -ألف  
تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الثامن الذي قُدم يف               -٢

ـ            املالحظـات  اً  حينه، متبعاً املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة إلعداد التقـارير، ومراعي
جنة، وأعد يف إطار عملية تشاورية مبشاركة هيئات حكوميـة واجملتمـع            اخلتامية السابقة لل  

وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على عرضها الشفهي وعلى ردودها اخلطية            . املدين
على قائمة املسائل واألسئلة اليت طرحها فريق اللجنة العامـل ملـا قبـل الـدورة، وعلـى          

 . ألسئلة اليت طرحتها اللجنة شفوياًالتوضيحات اإلضافية اليت قدمت بشأن ا

وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الكبري والرفيع املستوى، برئاسـة الـسيد أودون              -٣
اً ليسباكن، وزير الطفولة واملساواة واإلدماج االجتماعي للنرويج، وهو الوفد الذي ضم أيض           

 النـروجييني وخـرباء يف      العديد من املمثلني من وزارات معنية وممثلني عن برملان الـصاميني          
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وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار املنفتح والبناء الـذي دار          . اجملاالت اليت تشملها االتفاقية   
 .بني الوفد وأعضاء اللجنة

وتثين اللجنة على الدولة الطرف للدعم املايل الذي تقدمه إىل املنظمات غري احلكومية     -٤
رير مواز ولتغطية نفقات السفر حلـضور جلـسات         املعنية بقضايا املرأة الستكمال وضع تق     

 .الفريق العامل ملا قبل الدورة وجلسات الدورة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
ترحب اللجنة بالتقدم الذي حتقق منذ اعتمادها مالحظاهتـا اخلتاميـة األخـرية يف            -٥
عة مـن   ، مبا يف ذلك اإلصالحات التشريعية اليت نفذت وأدت إىل اعتماد جممو           ٢٠٠٧ عام

  :وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل ما يلي. السياسات والتدابري التشريعية
إدماج أحكام االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري يف قانون حقوق اإلنسان،            )أ(  

، )٣٠-٢١-٠٥-١٩٩٩القانون املتعلق بتعزيز حالة حقوق اإلنسان يف القانون النروجيـي           (
لربوتوكول يف حال حدوث تضارب مع أحكـام القـانون          الذي يعطي األسبقية لالتفاقية وا    

  ؛ )٢٠٠٩(احمللي 
ــني     )ب(   ــساواة ب ــشأن امل ــة األوىل ب ــل الوطني ــة العم ــاد خط                 اعتم
اليت تتناول بشكل حمدد أحكام االتفاقية والتزامات الدولة        ) ٢٠١١(٢٠١٤-٢٠١١اجلنسني  

  الطرف مبوجبها؛
يم السياسات القائمـة املتعلقـة باملـساواة بـني          تعيني اللجنة املعنية بتقي     )ج(  
  ؛)٢٠١١( اجلنسني

               اعتماد خطـة العمـل الراميـة إىل تعزيـز املـساواة ومنـع التمييـز                  )د(  
  ، وتتضمن تدابري إلدماج األقليات يف سوق العمل؛)٢٠٠٩(٢٠١٢-٢٠٠٩اإلثين 

ي، أقر بأن شراء نشاط     من القانون اجلنائ  ) أ(٢٠٢إدخال تعديل على املادة       )ه(  
  ؛)٢٠٠٩(جنسي أو عمل جنسي من شخص راشد بأنه جناية 

مـن  اً  باعتبار ذلك جزء  ) ٢٠٠٦(١٣٢٥ األولوية لقرار جملس األمن      منح  )و(  
  السياسة اخلارجية للدولة الطرف؛

التنفيذ الناجح للقواعد املتعلقة التوازن بني اجلنسني يف جمالس الـشركات             )ز(  
حملدودة اململوكة للقطاع العام وللقطاع اخلاص على حد سواء، وهي القواعد           ذات املسؤولية ا  

  . يف املائة على األقل لكل جنس يف هذه اجملالس٤٠اليت تشترط إجياد توازن بنسبة 
، علـى   ٢٠١١يوليـه   / متوز ٧على الدولة الطرف لتوقيعها، يف      اً  وتثين اللجنة أيض    -٦

كافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل وعلـى إعـراب          اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبنع وم     
  .الدولة الطرف أثناء احلوار عن التزامها بالتصديق عليها
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  جماالت القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
 أحكام  ، مجيع ة ومنهجي ةمصورة منتظ ، ب أن تنفذ تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف ب       -٧

صيات احملددة يف هذه املالحظات اخلتامية تتطلب من         القلق والتو  االتفاقية، وترى أن بواعث   
 ، االهتمام هبا على سـبيل      من اآلن وحىت موعد تقدمي التقرير الدوري املقبل        ،الدولة الطرف 

ت يف أنـشطتها    وبالتايل، حتث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك اجملاال         . ولويةاأل
. ملتخذة والنتائج املنجزة يف تقريرها الـدوري املقبـل         عن التدابري ا   املتعلقة بالتنفيذ، واإلبالغ  

املعنيـة  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل عرض هذه املالحظات اخلتامية على مجيع الوزارات             
  . تنفيذها تنفيذاً كامالًالسلطة القضائية من أجل ضمانربملان والو

  الربملان    
يف املقـام  املـسؤولية   تتحمل هي اليتأن احلكومة على  جمدداً اللجنة بينما تؤكد   -٨

وأهنا هـي الـيت       كامالًاً   تنفيذ  الدولة الطرف مبوجب االتفاقية    ات عن تنفيذ التزام   األول
 .الدولـة  أجهـزة أن االتفاقية ملزمة جلميع     ستسأل عنه بشكل خاص، فإهنا تشدد على        

، على اختـاذ  شياً مع إجراءاهتا عند االقتضاء  اربملان، مت الوتدعو الدولة الطرف إىل تشجيع      
 احلكومةعملية تقدمي تقرير    ب الالزمة فيما يتصل بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية و        طواتاخل

  .املقبل مبوجب االتفاقية

  تعريف التمييز على أساس نوع اجلنس واملساواة بني اجلنسني    
بالكتاب األبيض ومشروع القانون بشأن سياسات الدولة الطرف        اً  حتيط اللجنة علم    -٩
قبلة بشأن املساواة بني اجلنسني الرامية إىل تكييف تشريع مكافحة التمييز احلـايل هبـدف               امل

وتعرب اللجنة عن القلق خللو دستور الدولة الطرف        . مواءمة قواعد خمتلف الصكوك القانونية    
وتعرب اللجنـة  . أو التشريعات األخرى املالئمة من ضمانة أو تعريف للمساواة بني اجلنسني   

قد يؤدي إىل عدم    اً  قلقها ألن استخدام تشريعات وسياسات وبرامج حيادية جنسي       عن  اً  أيض
متتع املرأة حبماية كافية من التمييز املباشر وغري املباشر وإىل إعاقة حتقيق قدر كبري من املساواة                

وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم مراعاة بعض القوانني           . بني النساء والرجال  
سياسات االحتياجات احملددة للنساء املنتميات إىل جمموعات األقليات، مبن فيهن النـساء            وال

املنحدرات من أقليات إثنية والنساء املعوقات، وهو ما يؤدي يف كثري من األحيان إىل متييـز                
  .متعدد اجلوانب

  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  -١٠
ة والرجل يف الدستور وغريه من التشريعات       إدراج مبدأ املساواة بني املرأ      )أ(  

   من االتفاقية؛٢للمادة اً املالئمة طبق
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اعتماد هنج أكثر مراعـاة لالعتبـارات اجلنـسانية يف تـشريعاهتا              )ب(  
  وسياساهتا وبراجمها؛

إذكاء الوعي يف أوساط موظفي احلكومة واجلهاز القضائي واجلمهـور            )ج(  
 ومببدأ املساواة جلميع النساء، مبن فيهن النساء املنحدرات         العام بطبيعة التمييز غري املباشر    

  . أقليات إثنية والنساء املعوقاتمن

  ا االختياريربوتوكوهلباالتفاقية وب التعريف    
تعرب اللجنة عن القلق إزاء القصور العـام يف الـوعي باالتفاقيـة وبربوتوكوهلـا             -١١

موظفي احلكومـة واجلهـاز القـضائي       االختياري يف الدولة الطرف، وال سيما يف أوساط         
وغريهم من املسؤولني عن إنفاذ القوانني؛ وإزاء عدم وجود سوابق قضائية، مبـا يف ذلـك                
سوابق قضائية للمحكمة العليا، تشري إىل االتفاقية؛ وإزاء عدم إدراج أحكـام االتفاقيـة يف               

وتشعر اللجنة بـالقلق    . ربرنامج التدريب القضائي اجلديد الذي أشار إليه الوزير أثناء احلوا         
 لعدم وعي النساء أنفسهن باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية وال بإجراءات اإلبالغ             أيضاً

والتحري املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري، ومن مث افتقارهن إىل املعلومات الالزمة            
  .للمطالبة حبقوقهن

  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  -١٢
اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان نشر االتفاقية والربوتوكـول االختيـاري            )أ(  

والتوصيات العامة للجنة على النحو املناسب يف أوساط اجلهات ذات املصلحة، مبـا فيهـا                
  الوزارات احلكومية والربملانيني واحمللفني لدى اجلهاز القضائي واملوظفني املعنيني بإنفاذ القانون؛

االتفاقية واآلراء املعتمـدة بـشأن البالغـات الفرديـة          إدراج أحكام     )ب(  
والتحريات اليت جرت يف إطار الربوتوكول االختياري والتوصيات العامة للجنة يف برامج            

  التدريب القضائي؛
تكثيف اجلهود الرامية إىل إذكاء وعي النساء حبقوقهن املنصوص عليهـا        )ج(  

  .وجب بروتوكوهلا االختيارييف االتفاقية وبإجراءات اإلبالغ والتحري مب
  اآلليات الوطنية للنهوض باملرأة    

ترحب اللجنة باعتماد اخلطة الوطنية األوىل من أجـل املـساواة بـني اجلنـسني                 -١٣
وبإنشاء جلنة لتقييم سياسات املساواة بني اجلنسني، معززةً        ) ٢٠١١(٢٠١٤-٢٠١١ للفترة

حة التمييز ووالية احملكمة املختصة فيما يتعلق       بذلك مكتب أمني املظامل املعين باملساواة ومكاف      
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم الـسماح         . بتعزيز املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة     

ألمني املظامل املعين باملساواة ومكافحة التمييز وال للمحكمة املختصة بالنظر يف قضايا التحرش 
  .اجلنسي
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  : على ما يليتشجع اللجنة الدولة الطرف  -١٤
زيادة تعزيز مكتب أمني املظامل املعين باملساواة ومكافحة التمييز بتزويده            )أ(  

باملوارد البشرية والتقنية الكافية والنظر يف إمكانية السماح ألمني املظامل واحملكمة املختصة            
  بالنظر يف قضايا التحرش اجلنسي؛

يث تكفل حتقيق تلـك التـدابري       تعزيز تقييماهتا لتأثري التدابري املتخذة حب       )ب(  
  لألهداف واألغراض املنشودة؛

إذكاء الوعي، ال سيما يف أوساط النساء املنتميات إىل أقليات، بعمـل              )ج(  
  .مكتب أمني املظامل املعين باملساواة ومكافحة التمييز

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
قوق اإلنسان، الذي يعمل كمعهـد      تعرب اللجنة عن قلقها ألن املركز النروجيي حل         -١٥

جامعي، مل يعد قادراً على االضطالع بواليته بوصفه املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، وألنه             
 جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز على وشك أن ُتخفَّض درجة اعتماده من قبل      

 . ٢٠١٢ أكتوبر/يف تشرين األول "باء"إىل املركز  ومحاية حقوق اإلنسان

تشجع اللجنة احلكومة النروجيية على الشروع يف عمليـة سـريعة ومفتوحـة               -١٦
وتشاورية إلعادة إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مع االمتثال الكامل للمبـادئ            

  ).مبادئ باريس(املتصلة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

  لتدابري الدائمة واالتدابري اخلاصة املؤقتة    
تثين اللجنة على الدولة الطرف ملشاركة املرأة على مستوى رفيع يف العديـد مـن                 -١٧

مستوى احلكم احمللي بعـد     لتراجع عدد النساء املمثَّالت على      بيد أن اللجنة تأسف     . اجملاالت
 ، باملقارنـة  ) رجالً ٦ ٦٧٠ امرأة و  ٤ ١١٥( ٢٠١١عام  االنتخابات البلدية اليت أجريت يف      

، مثلما جاء يف البيان االفتتاحي لوفد الدولـة         ٢٠٠٧بنتيجة االنتخابات اليت أجريت يف عام       
وتكرر اللجنة أيضاً قلقها إزاء اخنفاض عدد املدرسات يف اجلامعات والقاضيات على . الطرف

 . مجيع املستويات القضائية، والتمثيل غري املناسب للنساء املنحدرات من أقليات فيهما

  : اللجنة الدولة الطرف على ما يليحتث  -١٨
النظر يف إمكانية اعتماد وتنفيذ تدابري إما على سبيل تدابري خاصة مؤقتة              )أ(  

لرجـال والنـساء يف     أو على سبيل تدابري دائمة ترمي إىل حتقيق املساواة املوضوعية بني ا           
  كافة اجملاالت؛

 اجلنـساين يف جمـالس      القواعد املتعلقة بالتوازن  النظر يف إمكانية تطبيق       )ب(  
األنواع األخرى من الشركات    على  ذات املسؤولية احملدودة    العمومية  إدارات الشركات   
  ؛القطاع اخلاصوجماالت أخرى من 
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تعزيز برامج بناء القدرات للنساء املنحدرات من أقليات لتـشجيع             )ج(  
  .اشتراكهن يف احلياة العامة والسياسية

  الم يف عملية السمشاركة املرأة    
، )٢٠٠٠(١٣٢٥تثين اللجنة على التزام الدولة الطرف بقرار جملس األمـن رقـم               -١٩

وشروعها يف تطبيق خطة العمل ذات الصلة ودعمها املايل العامل لتنفيذ هذا القرار يف بلـدان                
بيد أن اللجنة قلقة إزاء عدم وجود أي تأثري قابل للقياس على النساء يف أرض الواقع                . متأثرة

، حيث تتعرض املرأة باستمرار لإلقصاء لدان اليت متر حبالة نزاع وتلك اخلارجة من الرتاعالب يف  
  .من مفاوضات السالم واملناقشات األمنية وعمليات إعادة البناء

  : اللجنة الدولة الطرف على ما يليتشجع  -٢٠
 )٢٠٠٠(١٣٢٥قرار جملس األمن رقم     اشتراط املساءلة الكاملة بشأن       )أ(  
ان اليت تدعم فيها النرويج تنفيذ هذا القرار لضمان مشاركة النساء يف مفاوضات             يف البلد 
  إعادة البناء مشاركة كاملة؛ومن إرساء األوعمليات السالم 

للمنظمات والشبكات النسائية احمللية املـشاركة يف       املقدم  زيادة الدعم     )ب(  
  مبادرات السالم وعمليات التعمري بعد انتهاء الرتاع؛

عزيز األنشطة اليت تنفذ يف إطار خطة العمل، مبا يف ذلك بنـاء أدوات              ت  )ج(  
  .فعالة لقياس النتائج اليت تفضي إليها هذه األنشطة

  القوالب النمطية    
إذا كانت اللجنة ترحب باحلوار الذي فتحته حكومة الدولة الطرف مع الـصناعة               -٢١

نتشار االستغالل املفـرط للجوانـب      التجارية وصناعة األزياء، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء ا        
يف وسائل اإلعالم، مما قد يـؤدي إىل  اً طاغياً اجلنسية للمرأة والفتاة وتصويرها كسلعة انتشار     

 من قانون تنظـيم     ٢متييز جنساين ذي طابع متسم مبزيد من العنف ضدها، بالرغم من املادة             
  . املسألةالتسويق ومدونة أخالقيات مهنة اإلعالم اللتني تتصديان هلذه

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٢
األثر احملتمل الستغالل اجلوانب اجلنسية للفتيـات       إجراء دراسة بشأن      )أ(  
القـائم علـى    العنف  يات   مستو على ارتفاع اً  مفرط  استغالالً اإلعالم   ل يف وسائ  والنساء

  اجلنس ضد النساء؛
ـ      ختاذا  )ب(    يعملـون يف وسـائل      نذي تدابري مبتكرة تستهدف األشخاص ال

جل أاإلعالم لتعزيز فهمهم للمساواة بني النساء والرجال، ومن خالل النظام التعليمي من 
  تعزيز الصورة اإلجيابية وغري النمطية للنساء؛
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تقييم تأثريها وإعادة النظر فيها، عند االقتـضاء،    ورصد التدابري املتخذة      )ج(  
  .من أجل حتقيق األهداف املرجوة منها

  العنف ضد املرأة    
إذا كانت اللجنة ترحب بإطالق خطة عمل جديدة ملكافحة العنف املرتيل يف كانون               -٢٣
 ١٣٩املادة  ( وإقرار واجب االتصال بالشرطة أو حماولة منع العنف املرتيل           ٢٠١٢يناير  /الثاين

الدولـة  ، فإهنا قلقة إزاء انتشار العنف ضد النساء على نطاق واسع يف             )من قانون العقوبات  
الطرف، وبوجه خاص العنف املرتيل واجلنساين، مبا يف ذلك االغتصاب واالغتصاب الزوجي            
عند بعض اجلاليات وارتفاع عدد األحكام بالرباءة وإصدار أحكام متساهلة ضد مرتكيب هذه             

إىل عدم توفري التدريب اجلنساين للقضاة غري احملتـرفني الـذين   اً اجلرائم الذي قد يعزى جزئي 
لون كمحلفني يف القضايا اجلنائية، وعدم وجود دراسات استقصائية وحبـوث بـشأن             يعم

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء االفتقار الواضح للوعي        . األسباب اجلذرية للعنف ضد النساء    
وتكرر اللجنة قلقهـا إزاء     . لدى النساء بأن االغتصاب الزوجي يعد جرمية يف الدولة الطرف         

يزال تعريف   إذ ال اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيض   . مل ملنع العنف ضد املرأة    عدم وجود قانون شا   
ويف حـني   . االغتصاب الوارد يف قانون العقوبات يتضمن شرط استخدام التهديد أو القـوة           
قانون  (٢٠٠٩تالحظ اللجنة اعتماد قانون جديد بشأن توفري مراكز األزمات احمللية يف عام             

 الذي يفرض على مجيع البلديات تـوفري مالجـئ للنـساء            ، وهو القانون  )مراكز األزمات 
والرجال واألطفال ضحايا العنف وإساءة املعاملة يف العالقات مع األقرباء، فإهنا تعرب عـن              

 منها خالية بسبب سوء تقدير      ١٠ خمصصة للرجال وألن      ملجأً ٥١ من    ملجأً ٢٢قلقها ألن   
ال النساء ذوات   نصفها فقط جمهز الستقب   االحتياج إىل مثل هذه املنشآت على ما يبدو، وأن          

  .اإلعاقة البدنية
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٤

أولوية عالية لسن قانون حمدد شامل يتعلق بالعنف املرتيل ووضـع            يالءإ  )أ(  
تدابري شاملة ملنع ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات والتـصدي لـه، مبـا يف ذلـك                 

ان مقاضاة مرتكيب هذا العنف ومعاقبتهم مبا يتناسب مع خطورة االغتصاب الزوجي، لضم
بشأن العنف ضد النساء    ) ١٩٩٢(١٩قاً للتوصية العامة للجنة رقم      جرائمهم، وذلك وف  

  وتوعية النساء بتجرمي االغتصاب الزوجي؛
اعتماد تعريف قانوين لالغتصاب يف القانون اجلنائي حبيث جيعل مـسألة             )ب(  

 للجنة، وقـضية    ١٩ من أركانه، مبا يتماشى مع التوصية العامة رقم          عدم وجود املوافقة  
  ؛)١٨/٢٠٠٨البالغ رقم (فرتيدو 

  تدريب القضاة غري احملترفني على موضوع العنف ضد املرأة؛  )ج(  
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تقدمي املساعدة واحلماية الكافيتني لضحايا العنف من النساء، مبا يف ذلك             )د(  
قدرة املالجئ ومراكز األزمات، وضمان االستجابة      النساء ذوات اإلعاقة، وذلك بتعزيز      

للمساعدة الالزمة لضحايا العنف من الرجال دون اإلخالل حباجات ضحايا العنف مـن             
  النساء؛

حتديد إطار زمين للتصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع العنـف              )ه(  
  .ضد املرأة والعنف املرتيل ومكافحتهما

  البغاءن يف هلواستغالبالنساء االجتار     
               ترحب اللجنـة بوضـع خطـة عمـل احلكومـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر                   -٢٥

، وإنشاء وحدة تنسيق وطنية لضحايا االجتار بالبشر، وجترمي         )٢٠١١(٢٠١٤-٢٠١١للفترة  
تزال قلقة إزاء اسـتمرار      شراء النشاط اجلنسي أو العالقات اجلنسية مع البالغني، ولكنها ال         

 يف  ٢٩٢، و ٢٠٠٨ يف عام    ٢٥٦، و ٢٠٠٧ يف عام    ٢٠٣(يد عدد ضحايا االجتار بالبشر      تزا
وبالرغم من التغيريات اليت أدخلتـها الدولـة        . ، وإزاء اخنفاض معدل اإلبالغ    )٢٠٠٩ عام

على نظام اجلليسات لديها، فإن اللجنة قلقة أيضاً لعدم رصد نظام اجلليسات            اً  الطرف مؤخر 
 للنساء والفتيات العامالت كجليسات، األمر الذي قد يـؤدي إىل           وعدم توفري محاية كافية   

  .تعرضهن لالستغالل
 من االتفاقية تنفيذاً كامالً، مبا يف       ٦ تنفيذ املادة    الطرف الدولةطلب اللجنة إىل    ت  -٢٦

  :ذلك عن طريق ما يلي
لتشريعات القائمة وخطة العمل اجلديدة ملكافحة      أن تنفذ على حنو فعال ا       )أ(  

ا ومحايتـهم    والتعرف علـى الـضحاي     وضمان مالحقة ومعاقبة مرتكبيه   ار بالبشر،   االجت
   ومساعدهتم على النحو املناسب؛

أن تكفل الرصد املنتظم والتقييم الدوري للبيانـات املتعلقـة باالجتـار           )ب(  
عن نظام اجلليسات، وجتميع وحتليل هذه البيانـات          بالنساء واستغالهلن يف البغاء، فضالً    

  ها يف التقرير الدوري املقبل؛ وإدراج
الدويل واإلقليمي والثنائي مع    يف جمال التعاون    زيد من اجلهود    أن تبذل امل    )ج(  

ملنع االجتار عن طريق تبادل املعلومات وتنسيق اإلجراءات        قصد  بلدان املنشأ والعبور وامل   
  ؛تاجرين باألشخاصالقانونية الرامية إىل مالحقة امل

ت الالزمة لضمان وصول النـساء والفتيـات الـاليت          أن تتخذ اخلطوا    )د(  
الجتار هبن إىل الرعاية الطبية اجليدة، واملشورة، والدعم املايل، والسكن الالئـق،          ل تعرضن

عن الوصول إىل اخلـدمات       وبرامج إعادة االندماج يف نظام التعليم وسوق العمل، فضالً        
  القانونية اجملانية، بصرف النظر عن استعدادهن أو رغبتهن يف الشهادة ضد املتاجرين هبن؛
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 من قانون العقوبات، مبا يف      ٢٠٢املادة  من  ) أ(الفقرة  دراسة آثار تعديل      )ه(  
تمع واآلثار على نظرة اجمل، رهامدى انتشا  بالبشر و  البغاء واالجتار أصناف  ذلك اآلثار على    

  . البغاء املشتغالت بشراء اخلدمات اجلنسية، واآلثار على النساءعلى وللبغاء 

  التعليم    
 إال أهنا تالحـظ  التدابري اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة الطرف،جموعة مباللجنة  ترحب    -٢٧

انة من الرعاية النهارية ودور احلض    اً  استمرار الفصل على أساس اجلنس يف ميدان التعليم، بدء        
، وبوجه خاص يف جمال التدريب املهـين        ) يف املائة منها   ٩٠اليت ال تزال النساء هتيمن على       (

وتالحظ اللجنة مـع    . عن اخليارات التعليمية النمطية للفتيات والفتيان       والتعليم العايل، فضالً  
. فولة املبكرة القلق النقص يف العاملني املؤهلني لتنفيذ املنظور اجلنساين يف التعليم يف مرحلة الط            

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ممارسات التعيني يف اجلامعات اليت حتبذ الرجال والـيت       
 كما  ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ١٨نتج عنها أن نسبة املدرسني املتفرغني من النساء مل تتجاوز           

ـ                بات جاء يف تقرير الدولة الطرف، على الرغم من عدم وجود نقص يف املرشـحات املناس
  .الاليت يستوفني شروط التعيني

 من االتفاقية وعلى إذكـاء      ١٠حتث اللجنة الدولة الطرف على االمتثال للمادة          -٢٨
اخليـارات املهنيـة    االختالفـات يف     يف التغلب على     ينظام التعليم الدور  أمهية  الوعي ب 

يق ذلك، حتث   ولتحق.  من حيث اآلفاق املستقبلية    لنساء والرجال التباينات احملتملة بني ا   و
 :اللجنة الدولة الطرف على ما يلي

اختاذ تدابري للتخلص من القوالب النمطية اجلنسانية والعقبات اهليكليـة            )أ(  
ـ   والفتيان يف املناهج التعليمية واخليارات املهنية      اليت قد حتول دون تسجيل الفتيات      ري غ

جمال األعمال الوظيفيـة     مقدمي اخلدمات االستشارية يف      التقليدية، ودون االستفادة من   
  والتدريب يف مجيع مستويات النظام التعليمي؛

النظر يف اعتماد إجراءات خاصة مؤقتة لتسريع وترية النهوض باملرأة يف             )ب(  
اجملال األكادميي، بتقدمي منح حمددة للمرأة واختاذ تدابري إجيابية أخرى مثل حتديد أهداف             

 .ون مزيد من التأخريواضحة وإطار زمين واضح لتحسني الوضع د

  العمالة    
بشأن املساواة  اً  أبيضاً   كتاب ٢٠١١أبريل  /تالحظ اللجنة أن الربملان اعتمد يف نيسان        -٢٩

، بيـد أهنـا     ٢٠٠٨يف األجر من أجل تنفيذ توصيات جلنة املساواة يف األجر املنشأة يف عام              
واستمرار الفجوة يف األجور    تزال تشعر بالقلق إزاء الفصل األفقي العميق يف جمال العمالة            ال

 ٢,٢ اًوتالحظ اللجنة أنه بينما يبلغ معدل البطالة عموم     . وزيادهتا كلما ارتفع مستوى التعليم    
 يف املائة من العاطلني من النساء املنحدرات من أقليات، وهذه النـسبة يف              ٧,٦يف املائة، فإن    
على وصول املـرأة إىل     اً  يودأن بعض النظم املؤسسية تفرض ق     اً  وتالحظ أيض . زيادة مستمرة 
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ألن اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيـض    . مناصب بعينها بسبب طريقتها يف اللبس، كارتداء اخلمار       
 يف املائة من النساء الاليت يعملن بدوام جزئي مل خيترن العمل بـدوام جزئـي                ١٠أكثر من   
ف يف تقدير عـدد     ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مبالغة الدولة الطر          . طواعية

إزاء التقـارير الـيت     اً  وتعرب اللجنة عن قلقها أيض    . النساء الاليت اخترن العمل بدوام جزئي     
وتعرب اللجنة عن قلقها العميق . تتحدث عن تعرض املرأة للتمييز على أساس احلمل والوالدة       

ل حمل حـساب    إزاء التمييز غري املباشر الذي يثريه نظام املعاشات التقاعدية اجلديد الذي ح           
 سنة من سنوات اخلدمة اليت يستحق عنها املعاش مبراعاة مجيع           ٢٠املعاش بالتناسب مع أفضل     

وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك ألن برامج التأهيل املهين للنساء املنحدرات           . سنوات اخلدمة 
حيـّسن   من أقليات ال تؤدي إىل حصول هؤالء النسوة على عقود عمل طويلة األجـل وال              

إزاء عدم وجود تدابري حمددة     اً  وتعرب اللجنة عن قلقها أيض    . يف سوق العمل  اً  هن هيكلي موقف
  .  يف قانون املشتريات العامة النروجيي لتعزيز املساواة بني اجلنسني

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٠
، تساوي القيمة امل لقاء العمل  تشريعات تكفل املساواة يف األجر       تنفذأن    )أ(  

بغية تضييق فجـوة األجـور بـني النـساء والرجـال وإغالقهـا، وفقـاً لالتفاقيـة                  
بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر عن       ملنظمة العمل الدولية    ) ١٩٥١(١٠٠ رقم

عمل ذي قيمة متساوية، ولتحقيق ذلك، وتسريع عملية اعتماد التشريع املقترح الـذي             
ية يف األجور، وإلزام أرباب العمل باإلبالغ كلما        سيوفر، إىل جانب تدابري أخرى، الشفاف     

  وجدت شبهة وقوع متييز؛
أن تتخذ تدابري فعالة ملنع التمييز ضد املرأة على أساس احلمل والوالدة،              )ب(  

 والديـة وضمان حصول مجيع النساء والرجال يف القطاعني العام واخلاص على أجـازة             
  جر؛مدفوعة األ

خاصة للحد  مؤقتة  تدابري  اختاذ   تشمل   ، املرأة أن تنفذ سياسات تستهدف     )ج(  
من فرص العمل استحداث مزيد ، ووالعمل بدوام جزئي غري طوعي بني النساءمن البطالة   

 بإلزام أرباب العمل بتخفيض نطاق سيما ال متديد ساعات عملهن،   حىت يتسىن هلن   للنساء
امة، ومنحهن األولوية يف    الوظائف بدوام مؤقت ال سيما يف اخلدمة احلكومية واخلدمة الع         

وأن احلصول على عمل بدوام كامل، وضمان حق مجيع النساء يف العمل بدوام كامـل،               
  للتشجيع على دخول املرأة قطاعات النمو االقتصادي؛ تدابريها املتخذة عززت

يف  القضاء على التمييز ضد النساءبتعجيل ل لصرامةتدابري أكثر أن تتخذ   )د(  
ـ مجت، و  يف مجيع القطاعـات الـسوقية      فائوظللك إجراء تقييمات    ، مبا يف ذل   األجور ع ي

أرجاء البلد، وتقـدمي مزيـد مـن        مجيع  لمساواة يف األجور يف     لبيانات، وتنظيم محلة    ال
يف املساعدة إىل شركاء اجتماعيني فيما يتعلق بالتفاوض اجلماعي بشأن األجور، وخباصة            

  ؛ املرأةعليهاهتيمن حتديد هياكل األجور يف القطاعات اليت 
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يف ظـل نظـام     املنقح اجلديـد    تقييم نظام املعاشات التقاعدية     أن تعيد     )ه(  
املعاشات التقاعدية للدولة ونظام املعاشات التقاعدية ألصحاب العمل بغية حتديد آثـاره            

فوارق لضمان تأثريه املتكافئ علـى النـساء        دارك أي   احملتملة على النساء والرجال وت    
  والرجال؛
 سوق العمل   وصول النساء املنحدرات من أقليات إىل     سني إمكانيات   حت  )و(  
تيسري اعتمـاد التعلـيم     ب، و  هلن توفري معلومات وتدريب كافيني   ب وذلك فيه   نومشاركته

، وكذلك بإجراء حبوث عن أثر النظم املؤسسية        السابق وخربة العمل يف مسوغات التعيني     
املنتمية إىل أقلية أو جمموعة إثنية، علـى أسـاس          اليت تقّيد املرأة، ال سيما املرأة املهاجرة        

طريقتهن يف اللباس كارتداء اخلمار، هبدف ضمان متتعن الكامل باحلقوق املنصوص عليها            
  ؛ يف االتفاقية

 تنفيذ سياسة املساواة بني اجلنسني، اليت تـشمل         احلرص على أن يكون     )ز(  
ملـنح  اً  اصة، عند االقتضاء، شـرط    ضمانات األجر املتكافئ واستخدام التدابري املؤقتة اخل      

  .عقود املشتريات العامة

  الصحة    
اخلدمات االجتماعيـة    جمال   تقر اللجنة بزيادة التدابري الداعمة للنساء الصاميات يف        -٣١

  التمييز، مبـا يف    متعددة من ألنواع   املرأة الصامية    ، ولكنها قلقة إزاء استمرار تعرض     والصحية
على الرعاية الـصحية  لاليت يعشن خارج املنطقة احملددة هلن  الصاميات ا صعوبة حصول ذلك

إزاء اً  تعرب اللجنة عن قلقها أيـض     و .، العتبارات منها عدم توفر هذه اخلدمات هلن       الكافية
األدلة املثرية لإلزعاج فيما يتعلق بنتائج اللقاءات والبحوث الطوعية اليت تنظمها البلديات يف             

 واليت قد تفضي    ٢٠١١-٢٠٠٨ األعضاء التناسلية األنثوية     إطار خطة العمل ملكافحة تشويه    
إىل زيادة الوصم الذي يلحق مبجتمعات األقليات اإلثنية، يف حني أن جناح هـذه اخلطـة يف         

 .خفض انتشار هذه الظاهرة ليس واضحاً

  : إىل ما يلي الطرف الدولةدعو اللجنة ت  -٣٢
ات االجتماعية والصحية   باخلدممجيع النساء الصاميات    تزويد  أن تكفل     )أ(  

  النفسية؛الكافية، مبا فيها خدمات الصحة 
تعميم املنظورات اجلنسانية يف مجيع السياسات والربامج املتعلقة أن تكفل     )ب(  

  ؛بالشعب الصامي
أن تعيد تقييم خطة العمل ملكافحة تشويه األعضاء التناسـلية األنثويـة              )ج(  
تمع املدين يف مكافحـة تـشويه األعـضاء          بغية إنعاش دور اجمل    ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة

  .التناسلية األنثوية
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حظر التمييز القائم على امليول اجلنسية      " بإعداد مشروع قانون     وإذ حتيط اللجنة علماً     -٣٣
، وإنشاء مركز املعرفة الوطين     ٢٠١٣، الذي سيعرض على الربملان يف عام        "واهلوية اجلنسانية 

 يف اجلنـسانية  اهلويـة  ومغـايري  اجلنـسي  امليـل  زدوجيوم جنسياً واملثليني ملثلياتبشأن ا
 واملثليني املثليات، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء التمييز الواقع يف الدولة الطرف ضد ٢٠١١ عام

 من النساء يف الوصـول إىل  واخلناثى اجلنسانية اهلوية ومغايري اجلنسي امليل ومزدوجي جنسياً
  .خدمات الرعاية الصحية

  :ة الدولة الطرف على ما يليحتث اللجن  -٣٤
سريع عملية اعتماد التشريع ذي الصلة املشار إليها أعاله مبـا يكفـل     ت  )أ(  

  ؛عدم التمييز يف نظام الرعاية الصحية
توفري التدريب املناسب ملقدمي اخلدمات الصحية، مـن أجـل جتنـب              )ب(  

  .هؤالء النسوةاالنتهاكات وإساءة معاملة 

  نساءاحملرومة من الالفئات     
املعوقـات  من النساء، مبن فيهن     رومة   إزاء حالة الفئات احمل    هاقلقعن  اللجنة  تعرب    -٣٥
نساء اجملتمعات اإلثنية وجمتمعات األقليات واملهاجرات، الاليت قد يكن أكثر عرضة للخطر            و

من جراء العديد من أشكال التمييز يف جماالت التعليم والـصحة واملـشاركة االجتماعيـة               
 أيضاً إزاء ما قد تؤدي إليه الشروط املنصوص         تعرب اللجنة عن قلقها   و.  والعمالة والسياسية
سنوات على األقل علـى     تقدمي دليل على مرور ثالث      ، مثل إثبات    قانون الوطين عليها يف ال  

أو إثبات وجود صـعوبات يف االنـدماج   كشرط لطلب املرأة األجنبية وثائق اإلقامة الزواج  
 ضحايا العنف يف احلصول على تراخيص       للنساءشأ، قد متثل صعوبات     االجتماعي يف بلد املن   

تعرض ت ة من عالق  ية الضح إفالت، وقد تظل حتول دون       أو شهادة الجئ   اإلقامة أو جتديدها  
وتالحظ اللجنة الصعوبات اليت تواجهها بعـض املثليـات         . ملساعدةافيها لإليذاء أو طلب     

 بسبب التفسري الضيق للمالحقات القائمة علـى   ومغايري اهلوية اجلنسية من ملتمسي اللجوء     
  . اجلنس كعامل وجيه عند النظر يف طلبات اللجوء، كما أقرت بذلك الدولة الطرف

   :إىل ما يلي الطرف الدولةدعو اللجنة ت  -٣٦
ذ تدابري فعالة للقضاء على التمييز ضد نـساء اجملتمعـات اإلثنيـة             اختا  )أ(  

ـ         وجمتمعات األقليات والنساء امله    اً اجرات، بغض النظر عن بلد املنشأ، يف اجملتمع عموم
  ؛وداخل جمتمعاهتن احمللية على حد سواء

هنج استباقي يف ما تتخذه من تدابري، بوسائل منها وضـع بـرامج              اختاذ  )ب(  
واستراتيجيات حمددة اهلدف، لتوعية نساء اجملتمعات اإلثنية وجمتمعات األقليات والنساء          

كانية استفادهتن من التعليم والـصحة واخلـدمات االجتماعيـة،          املهاجرات وزيادة إم  
   ؛لتدريب والعمالةواواملساعدة القانونية، 
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بقي قيد االستعراض أثر قوانينها وسياساهتا على نساء اجملتمعـات           ت أن   )ج(  
 األثر بعناية، هبدف اختاذ     هذااإلثنية وجمتمعات األقليات والنساء املهاجرات، وأن ترصد        

  ؛عالجية تستجيب بفعالية الحتياجات تلك النساءتدابري 
اختاذ تدابري حمددة ملعاجلة الصعوبات اليت تواجه املثليات ومغايري اهلوية            )د(  
  . اللجوءيلتمسمن ماجلنسية 

 األسرية واحلياة الزواج    

 بتوزيع واملتعلق الطرف الدولة يفاً  حالي الساري القانون إزاء قلقها عن اللجنة تعرب -٣٧
 التفاوتـات  الكايف بالقدر يراعي ال نهأل ،)القانون النروجيي للزواج   (الطالق عند ملمتلكاتا

اً وكـثري  .التقليدية األسرية واحلياة لعملأمناط ا  عن النامجة الزوجني بني اجلنسانية االقتصادية
 حني يف لاالرج لدى الكسب وإمكانيات البشري املال رأس تعزيز إىلاألمناط   هذه تفضي ما
 يتقامسـان  ال احلايل الوقت يف الزوجني أن يعين مما ،معاكسة لتجارب نتعرضي قد النساء أن

وعلى وجه التحديد، تعرب    . وفسخه الزواج على املترتبة االقتصادية العواقب منصف بشكل
اللجنة عن قلقها لعدم توسيع نطاق مفهوم امللكية املشتركة إىل املمتلكات غري املادية مثـل               

 القائمـة  التـشريعات  تنـاول  عـدم لاً  أيـض  القلق اللجنة ويساور .ملتعلقة بالنفقة احلقوق ا 
          السوابق القضائية مسألة توزيع ما قد يتأتى يف املستقبل مـن قـدرة علـى الكـسب                  وال
 .الـزوجني  بني احملتملة اجلنسانية البشري للتصدي للتفاوتات االقتصادية       رأس املال  تعزيز أو

 (HR-2011-1739 ٢٠١١للجنة باحلكمني الصادرين من احملكمة العليا منذ عام    وبينما ترحب ا  
 الواقـع  حبكـم  عـشرة  عالقات يعشن الالئي النساء لكون، فإهنا قلقة    HR-2011-1740)و
  .العالقات تلك تنفصم عندما محاية أو اقتصادية حقوق بأي يتمتعن ال

  :إىل ما يلي الطرف الدولةدعو اللجنة ت -٣٨
تأكد من توسيع نطاق مفهوم امللكية الزوجية املشتركة ليشمل امللكية          ال  )أ(  

غري املادية، مبا يف ذلك املزايا ذات الصلة بالنفقة والتأمني وغري ذلك من األصول املرتبطة               
باملسلك الوظيفي وتوزيع امللكية املشتركة توزيعاً متساوياً بغض النظر عن املسامهة الفردية 

 من الزوجني، واختاذ تدابري قانونية إضافية، عند االقتضاء، للتعويض          املقدمة من كل واحد   
  عن احلصة غري املتساوية املتمثلة يف العمل غري مدفوع األجر الذي تقوم به املرأة؛

إجراء حبوث عن اآلثار االقتصادية اليت تلحق بالزوجني نتيجة للطالق،            )ب(  
كور من رأس مال بشري معزز وإمكانيات       مع إيالء اهتمام خاص ملا حيظى به األزواج الذ        

للكسب بسبب أمناط حياهتم الوظيفية القائمة على التفرغ وعدم االنقطـاع، وتـضمني             
  معلومات عن نتائج هذه البحوث يف تقريرها الدوري املقبل؛

 يعـشن  يتالـال  لنـساء الالزمة لضمان حصول ا    القانونية التدابري اختاذ  )ج(  
 املتزوجـات  هبا تتمتع اليت لتلك مساوية اقتصادية محايةلى  ع الواقع حبكم عشرة عالقات
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 العامـة  التوصـية  معاً  ي متاش العالقة، أثناء املكتسبة امللكية يف حبقوقهن االعترافب وذلك
  . سريةاملساواة يف الزواج والعالقات األ بشأن اللجنة عن الصادرة) ١٩٩٤(٢١ رقم

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
 تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب       لدى،  أن تستخدم دولة الطرف على    حتث اللجنة ال    -٣٩

ا يعزز أحكام االتفاقية، وتطلـب      مباالتفاقية، إعالن ومنهاج عمل بيجني استخداماً كامالً        
  .إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
لتنفيذ التام والفعال لالتفاقيـة لتحقيـق األهـداف          من ا  بّدال  تؤكد اللجنة أنه      -٤٠

أحكام االتفاقية يف   إشارة واضحة إىل    اج منظور جنساين و   روتدعو إىل إد  . اإلمنائية لأللفية 
مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلب إىل الدولة الطـرف أن              

  .تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

   املالحظات اخلتاميةتعميم     
، مـن   النرويجهذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف        تعميم  تطلب اللجنة     -٤١

 واملنظمـات   ني والربملـاني  ني والـسياسي  ني احلكومي نياملسؤولوأجل توعية أفراد الشعب     
مـرأة  للساواة  املالنسائية ومنظمات حقوق اإلنسان بالتدابري اليت اختذت من أجل كفالة           

تطلـب  و. ، وباخلطوات األخرى اليت ما زال يتعني اختاذها يف هذا الـصدد           وفعلياًاً  قانون
سـيما يف أوسـاط      يف نشر على نطاق واسـع، ال      إىل الدولة الطرف أن تواصل      اللجنة  

التوصيات العامة للجنة وإعالن ومنـهاج      ،  اإلنسان املنظمات النسائية ومنظمات حقوق   
املـرأة  " االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونـة         عمل بيجني ونتائج الدورة   

  ."املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠ عام

   األخرىالتصديق على املعاهدات    
 إىل صكوك حقوق اإلنسان الدولية الرئيـسية     النرويجتالحظ اللجنة أن انضمام       -٤٢

ساسية يف مجيـع  األريات  احل من متتـع النساء مبا هلن من حقوق اإلنسان و         يزيد )١(التسعة
التـصديق علـى   النظـر يف   على النرويجوبالتايل، تشجع اللجنة حكومة  . مناحي احلياة 

 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن         ي مل تنضم إليهما بعد، وه     يتال تااملعاهد
__________ 

ة، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة        العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي       )١(
والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال              
التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو            

قية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم،              املهينة، واتفا 
 .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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  حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       االتفاقية الدولية واالختفاء القسري   
  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةو

  متابعة املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنتني، معلومات خطية عن               -٤٣

  . أعاله٣٠ و٢٤اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  د التقرير املقبلإعدا    
ميـع الـوزارات   الواسـعة جل شاركة املتطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان     -٤٤

لتشاور مع جمموعـة متنوعـة مـن        اواهليئات العامة يف إعداد تقريرها املقبل، وكذلك        
  . تلك املرحلةالنسائية ومنظمات حقوق اإلنسان أثناءاملنظمات 

تجابة للشواغل، املعرب عنـها يف هـذه        وتطلب اللجنة من الدولة الطرف االس       -٤٥
وتدعوها .  من االتفاقية  ١٨املالحظات اخلتامية، يف تقريرها الدوري املقبل مبوجب املادة         

  .٢٠١٦فرباير /إىل تقدمي هذا التقرير يف شباط
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير      -٤٦

ت الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقـة            مبوجب املعاهدا 
أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، املعتمدة يف االجتماع اخلامس املشترك بني 

انظـر   (٢٠٠٦يونيـه   /جلان هيئات حقـوق اإلنـسان الـذي ُعقـد يف حزيـران            
ادئ التوجيهية لتقدمي التقارير اخلاصة     وال بد من تطبيق املب    ). HRI/GEN/2/Rev.6 الوثيقة

، ٢٠٠٨يناير  /مبعاهدات بعينها، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني يف كانون الثاين          
فهي تـشكِّل معـاً     . باالقتران مع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي وثيقة أساسية موحدة        

وجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال      املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بتقدمي التقارير مب      
 صـفحة، أمـا     ٤٠وينبغي أالّ تتجاوز الوثيقة اخلاصة مبعاهدة بعينها        . التمييز ضد املرأة  

  .صفحة ٨٠الوثيقة األساسية املوحدة املتضمِّنة آخر املستجدات فينبغي أالّ تتجاوز 

        


