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 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
  الدورة قبل ملا العامل الفريق
  والثالثون التاسعة الدورة
   ٢٠٠٧ أغسطس/آب ١٠ -ه يولي/متوز ٢٣

 الدورية التقارير يف بالنظر يتعلق فيما املطروحة واألسئلة القضايا قائمة  
 

 النرويج  
ــدورة   - ١ ــل الـــ ــا قبـــ ــل ملـــ ــق العامـــ ــرويج   درس الفريـــ ــسابع للنـــ ــدوري الـــ ــر الـــ  التقريـــ
)CEDAW/C/NOR/7(. 
 عام مطلب   
 الـسابع  الـدوري  التقريـر  اعتمـدت  قـد  احلكومـة  كانت إذا ماع معلومات تقدمي ُيرجى - ٢
 .الربملان على ُعرض قد التقرير كان إذا ماعو
 

 واملؤسسي والتشريعي الدستوري اإلطار  

 التمييـز علـى مجيـع أشـكال        القـضاء  اتفاقيـة مـن   ) أ (٢ة  ، فيما يتعلـق باملـاد     التقرير بّينُي - ٣
 املهمـة  شـات املناو بـّين ُي كمـا  اجلنسني، بني املساواة قانونكيفية جتسيد االتفاقية يف      ،املرأة ضد
ــو .اخلطــوة هبــذه أحاطــت الــيت ــر  شريي ــضاًالتقري  أصــدرته الــذي احلكــومي إلعــالنا أن إىل أي

 ريأثتـ ال تبيـان  ُيرجـى  .اإلنـسان  حقـوق  قـانون  يف التفاقيـة ا سيدجـ تب تعّهـداً  مشل احلالية احلكومة
 حـىت  ذلـك  عـن  جنمـت  الـيت  والنتـائج  اجلنـسني  بـني  املـساواة  قانون يف االتفاقية سيدجتل العملي
 حبقــوق متعلقــة أخــرى صــكوك سيدجتــ ريأثبتــمقارنــة اختالفــات  أي تبيــان ُيرجــى كمــا اآلن،

 سـيما  ال أخـرى،  تطـورات  أي تبيان ويرجي . اخلاصة بالبلد  اإلنسان حقوق قانون يف اإلنسان
 . لديهااإلنسان حقوق قانون يف االتفاقية سيدجتب احلالية احلكومة بتعهد يتعلق فيما
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 اجلنـسني  بـني  املـساواة  قانونأن  ) من االتفاقية ) ج (٢فيما يتعلق باملادة    (يذكر التقرير    - ٤
ــارا  ،أصــبح ــناعتب ــاين كــانون ١ م ــاير/الث ــذاً ،٢٠٠٦ ين ــ ناف ــد املظــامل أمــني دىل  املعــين اجلدي
 فعاليـة ملـدى    تقيـيم  تقـدمي  ُيرجـى  .التمييـز  ةناهـض م حمكمـة  ولـدى  وباملـساواة،  التمييـز  مبكافحة
 سابقةالـ  ترتيبـات بال مقارنـة  اجلـنس،  نـوع  أسـاس  علـى  القائم بالتمييز يتعلق فيما اجلديدة اآللية
 املعروضـة  القضايا حجم التقييم شملي أن على اجلنسني، بني املساواة على تركيزها اقتصراليت  
 إىلالــيت ترمــي  التوعيــة أنــشطة إىل باإلضــافة خمتلفــة، أســس علــىتــستند إىل وجــود متييــز  الــيت

 .امليادين مجيع يف اإلنسان حبقوق رأةامل ومتّتع االتفاقية تنفيذالتشجيع على 

 مكاتـب فقـط مـن     أن الـبعض     ،مـن االتفاقيـة   ) د (٢فيمـا يتعلـق باملـادة        (التقريـر  يذكر - ٥
 جمـال  يفاحلكـوميني عـن عملـه        واإلصـالح  اإلدارة وزارةهـو الـذي ُيقـدم تقـارير إىل           البلديات

 يف تواجههـا  الـيت  والتحـديات يـشمل أولويـات تلـك املكاتـب         مبـا    اجلنسني، بني املساواةحتقيق  
 سنيحتـ  إىل يرمـ الـيت ت  كالتـدريب،  ،٢٠٠٦ عـام  يف املتخـذة  التـدابري  أثـر  هـو  مـا  .الـسياق  هذا

 ها؟حتسني عملية تقدمي تقارير منو املقاطعات حكام مكاتب نشاط
 

 املرأة ضد العنف  

 املقدمـة  الرمسيـة بالغـات  ال عـدد أن )  مـن االتفاقيـة  ٦فيمـا يتعلـق باملـادة       (التقريريذكر   - ٦
 ويف. ٢٠٠٥ عــام يف ٤ ٣٤٨ إىل ٢٠٠٤ عــام يف ٣ ٨٩٠ مــنقــد زاد  العــائلي العنــف بــشأن
 التقريـر  ويـشري  . القرن املاضـي   مثانينات منذ نسبياً ثابتاً األزمات مراكز عدد بقى نفسه، الوقت
 العائليـــة والـــشؤون والـــشباب األطفـــال لـــشؤون النروجييـــة املديريـــة أجرهتـــا دراســـة إىل أيـــضاً

 لالسـتجابة  اُتخـذت  الـيت  اخلطوات هي ما .األزمات مراكز من ُصرفن اللوايت النساء خبصوص
 الـيت  اخلـدمات  لـى ع صولاحلـ  على بالقدرة النساء مجيعمتتع   ولكفالة زايدةاملت اإلبالغ لعمليات

 وموقعها؟ األخرى الدعم وخدمات األزمات مراكز عدد يشمل مبا حيتجنها، قد

 محــيمشــريك حيــاة  يــد علــى قُــتلن اللــوايت النــساء عــدد نعــ معلومــات تقــدمي ُيرجــى - ٧
  .املاضية األربع السنوات خالل سنوياً) خليل أو سابق، زوج أو زوج،(

يف إجـراء    الـشروع  علـى  الطـرف  الدولـة  الـسابقة،  اخلتاميـة  تعليقاهتـا  يف اللجنـة،  حثّت - ٨
 االغتـصاب  حـاالت  يف واإلدانـات  احملاكمـات شـدة ضـآلة نـسبة        ألسـباب  وحتليـل  حبـث عملية  
 تاللنيابـ  العـام  املـدير  عـن  الـصادرة  األحكـام  دراسـة  نعـ  معلومـات  تقـدمي  ُيرجـى  .عنـها املبلغ  
 نوعيـة  بـشأن  العامـل  الفريـق  أجراهـا  الـيت  الدراسـة  نتـائج  هـي  مـا  .االغتـصاب  قـضايا  يف العامة
  ؟)٦ املادة (االغتصاب قضايا يف واحملاكمة اتالتحقيق
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ــة أشــارت - ٩ ــصادية احلقــوق جلن ــة االقت ــةواالجتماعي ــة مالحظاهتــا يف ،)١( والثقافي  اخلتامي
 واقترحـت  العـائلي،  العنـف  بـشأن  حمـددة  ريعاتتشعدم وجود    إىل ،٢٠٠٥ مايو/أيار ةؤرخامل

 تلـك ل اسـتجابة اختـذت    الـيت  اخلطـوات  تبيـان  ُيرجـى  . يف هـذا الـصدد     حمـددة  تـشريعات  اعتماد
 تقـدمي  وُيرجـى  .الـصلة  ذات القانونيـة  األحكـام  اعتماد تواجه قد حتديات أي ومناقشة التوصية
 كـانون  ١ يفات الـذي بـدأ نفـاذه        العقوبـ  قـانون  من ٢١٩ بندال حمتوى نع التفاصيل من املزيد
ــاير/الثــاين ــواردة املقترحــاتمــن حيــث  وضــعال وبــشأن ،٢٠٠٦ ين ــر يف ال ــة تقري ــة اللجن  املعني

 .املرأة دض العنف مبكافحة

 الـذين  الرجـال  عـالج  علـى تركـز    العنـف  منع إىل الرامية العمل خطة أن   التقريريذكر   - ١٠
 العمـل  خطـة  أسـهمت  كيـف  ).٦ املـادة  (عقـاهبم  علـى  وكـذلك  عـائلي  عنـف  أعمال يرتكبون
 معلومـات  أي تقـدمي  ُيرجـى  ؟يف وضع هناية لـه و املرأة ضد العنف منع يف العنف منع إىل الرامية
 .الظاهرة هذه عالجاليت هتدف إىل  ربامجوفعالية هذه ال ريأثت نع فرةامتو

ــوء يف - ١١ ــات ضـ ــة املالحظـ ــسابقة اخلتاميـ ــدأ الـــيت الـ ــة هتابـ ــارت اللجنـ ــافي وأشـ  أن إىل هـ
 يتعرضــن اللــوايت لنــساءا مالجــئ يف اللجــوء يلتمــسنمــن  بــنيالغالبيــة  يــشكلن املهــاجرات
 وجـه  علـى املتاحة اليت ترمـي،      ةوجهامل التدابري هي ما االزدياد، يف آخذأن عددهن   و للضرب،
 هلن؟ الدعم خدماتإىل تقدمي و املهاجرات النساء ضد العنف مكافحة إىل التحديد،

 
 البغاء يف ستغاللواال االجتار  

 سـواء  النـرويج،  يف النـساء ب االجتـار  عمليـات  مـدى  عـن  إحـصائية  بيانـات  تقدمي ُيرجى - ١٢
 هــذه تــشمل أن وجيــب .هاتنطلــق منــ أو عربهــا،ري جتــ أو النــرويج،تــصب يف  الــيت العمليــات
 اجلنـسي  االسـتغالل  بغـرض  هبـن املتجـر    الـضحايا النـساء    عـدد  عـن  إحـصائية  بيانات املعلومات

 الـذين االجتـار    مرتكيب عن إحصائية بيانات إىل باإلضافة األخرى، االستغالل وأشكال لعملوا
 .اليت صدرت عليهم األحكام وعن عوقبوا،

 يقمـن  ال ممن بالبشر االجتار ضحاياالنساء   أن إىل )٦ املادةفيما يتعلق ب  ( التقريرويشري   - ١٣
 وفتــرة تفكــري فتــرة يتــيح الــذي اخليــار  إىل نــدر مــا يف إال يلجــأن ال النــرويج يفإقامــة قانونيــة 

 مـن الالئـي اسـتفدن      بالبـشر  االجتار ضحاياالنساء   عدد يبلغ كم ).يوماً ٤٥ تبلغ (مؤقتة ةــإقام
 واحلمايـة  املـساعدة  برنـامج  إصـالح  إىل الراميـة  اخلطـط من حيث  وضعال هو ماو التفكري؟ فترة

 ألسـباب  باإلقامـة  تـصريح  علـى  احلصول اراالجت ضحايا للنساء ميكن هلو  الفترة؟ هذه ومتديد
 إنسانية؟

__________ 
 .٣٤٢، الفقرة )E/2006/22 (٢،امللحق رقم ٢٠٠٥ الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، )١( 
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 ةمعاقبـ للو النـساء  بغـاء  اسـتغالل  ملنـع  اتُّخـذت  الـيت  التدابري نع معلومات تقدمي ُيرجى - ١٤
 .البغاء نبذ ممارسة إىل يسعني اللوايت لنساءل بالنسبة ةاحاملت التدابريعن وعليه 

 
 والعامة السياسية احلياة يف املشاركة  

ــا - ١٥ ــأثري   م ــو ت ــةه ــل خط ــق ال العم ــساواةتحقي ــني مل ــسني ب ــسلك يف اجلن  الدبلوماســي ال
 يف الـسفري  أو العـام  القنصل كوظيفة العليا بالوظائف يتعلق فيما سيما وال ،)٢٠٠٦-٢٠٠٢(

 اخلارجية؟ وزارة

 باملتطلبــات ال تلتــزمسياســية  جلــان ثــالث بــني مــن واحــدة جلنــة بــأن التقريــر يعتــرف - ١٦
 عــضوية يف اجلنــسني مــن كــل متثيــل نــسبة أن علــى تــنص الــيت احمللــي احلكــم نونقــا يف احملــددة
 تغـيري  صـعوبة  إىل أيـضاً  التقريـر  ويـشري  . على األقل  املائةيف   ٤٠ن تبلغ   أ جيب السياسية اللجان
 يف الرجـال  نسبة كون يفبالذات   تتجلى اليت اجلنس، بنوع يتعلق ما يف القائمة السلطة هياكل
 انظـر  (املائـة يف   ٧٧ تتجـاوز  النتخابـات يف ا  الـسياسية  األحـزاب تقدم هبا   ت ليتا املرشحنيقوائم  

 هــذه ملعاجلــة هبــا االضــطالعيف  العــضو ةالدولــ تفكــر الــيت اجلهــود هــي مــا .)١-١-٢الفقــرة 
 وعلـى  امليـادين  مجيـع  يف العامـة  اهليئـات  يف والرجـال  النـساء  بـني  التمثيـل  يتساوى حبيث ةــاحلال

 كافة؟ املستويات

 شروطبـ  االلتـزام  مـن  اهليئـات  ُتعفى أن ميكن) ٢-١-١فقرة  ال انظر (شروط أي حتت - ١٧
 األعــضاء بــني اجلنــسني مــن كــل متثيــل نــسبة أن علــى تــنّص الــيت اجلنــسني بــني املــساواة قــانون
ــغت أن جيــب شــاهبها ومــا اإلدارة وجمــالس واللجــان اجملــالس يف املنتخــبني أو املعيــنني يف  ٤٠ بل

 تقريباً؟ ةــاملائ

 يف القــرار صــنع ومناصــب اإلداريــة الوظــائف يف املــرأة متثيــل ضــعف إىل التقريــر يــشري - ١٨
 يف املـديرين  مجيـع  بـني  املائـة يف   ٢٩ النـساء  شـكّلت  التقرير، وحبسب .واخلاص العام القطاعني

 التـدابري  حتديـد  ُيرجـى . ٢٠٠١ عـام  خـالل  املـسجلة  النـسبة  عـن  قليلـة  بزيادة أي ،٢٠٠٤ عام
مناصـب   إىلو امـة اهل داريـة فيما يتعلـق بالوصـول إىل املناصـب اإل      النساء فرص لزيادة ُتّتخذ يتال

 .التدابري هذه ريأثت حتديد ُيرجى كما القرار، صنع
 

 النمطية والقوالب التعليم  

 رعايـة  حتـت  أجريت اليت الدراسة إليها توصلت اليت)) أ (٥ املادة (النتائج تبيان ُيرجى - ١٩
 فهــم علــى اجلديــدة اإلعــالم وســائط ريأثتــ لدراســة األورويب الــشمال لبلــدان لــوزاريا اجمللــس
 خطـوات  أي تبيـان  يرجـى  كمـا  اجلنـسية،  ألبعـاد لو جنسانيةولل اجلنسني بني للمساواة الشباب

 .الدراسة لنتائج استجابة اّتخذت تدابري أو
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 نظـــاميف  اجلنـــسني ارأدوأن ) التفاقيـــةا مـــن ١٠ املـــادةفيمـــا يتعلـــق ب(يـــذكر التقريـــر  - ٢٠
 نــوع حبــسبفــصل  أيــضاًالــيت يوجــد فيهــا  العمــل، ســوق يف بعيــد حــّد إىلتتجــسد  م،ــــالتعلي

ــ نعــ معلومــات تقــدمي يرجــى .اجلــنس ــدابري ريأثت ــة الت ــساء مــن الــشباب تــشجيع إىل الرامي  الن
  .أوسع نطاقا ومهنية تعليمية خياراتوجود  االعتبار بعني يأخذوا أن على والرجال

 
 العائليةاحلياة و العملية احلياة بنيالتوفيق و لعمالةا  

 شـكوى  ١١٣قد تلقـى     التمييز ومكافحة باملساواة املعين املظامل أمني أن   التقريريذكر   - ٢١
 زيــادة الــرقم هــذا ويــشكل ،٢٠٠٤ عــام يف حوامــل نــساء هلــا تعرضــت متييــز حــاالت بــشأن

 دةــــع أن إىل أيــضاً رــــالتقري ويــشري ).١١ و ٢-٤ املــادتني (املاضــية الــسنةب مقارنــة ملحوظــة
ــسألن، اءــنــس  خيططــن كــّن إذا مــاع أو حوامــل، كــّن إذا مــاع التوظيــف، مقــابالت خــالل ُي

 محايـة  لزيـادة  احلكومـة  اختـذهتا  الـيت  اخلطـوات  هـي  مـا   .املقبلـة  القليلـة  الـسنوات  خالل للحمل
 املـساواة  وقـانون  العمـل  بيئـة  قـانون  ذوإلنفـا  املباشـر،  غـري  وأ املباشر التمييز من احلوامل النساء

 بطبيعــة املتعلقــة البيانـات  مجــع نطــاق نعـ  مــستكملة معلومـات  تقــدمي ويرجــى  اجلنــسني؟ بـني 
 تلــك وحتليــل وبعــدها، ةألمومــا إجــازة خــالل احلوامــل النــساء لــه تتعــرض الــيت التمييــز ومــدى
 .البيانات

 الطـرف  الدولـة  ،)٢()٤٣٠ الفقـرة  رانظـ  (الـسابقة  اخلتامية مالحظاهتا يف اللجنة، حثّت - ٢٢
 ،األجــر يف املــرأةضــد  التمييــز علــى القــضاءحمــددة للتعجيــل ب وتــدابري سياســات اعتمــاد علــى

 مــساواة حتقيــق كفالــةعلــى  والعمــل األجــور، فجــوة وراء الكامنــة األســباب دراســة ومواصــلة
 يف املـساواة  جلنة نشاءإ إىل التقرير ويشري .العمل سوق يف والرجال النساء بني الفرص يف فعلية
 جوانــب ويف األجــر يف املــساواةعلــى و اجلنــسني، بــني املــساواة علــى أيــضاً تركــز الــيت األجــر
 ريأثتــ أي تبيــان وكــذلك اآلن، حــىت اللجنــة بــه اضــطلعت الــذي العمــل تبيــان يرجــى .أخــرى

 .توصياهتال

 األســتاذية صــبامن يف املعّيــنني مــن فقــط يف املائــة ١٦ميــثلن  النــساء أن التقريــريــذكر  - ٢٣
 حمكمـة  عـن  ٢٠٠٣ ينـاير /الثاين كانون يف الصادر احلكم إىل أيضاً التقرير ويشري ).١٠ املادة(

 النــساء نيــلمــن أجــل  أمــوال رصــد عمليــة اعتبــارصوص خبــ احلــرة للتجــارة األوروبيــة الرابطــة
 كيفيـة  وصـف  جـى ير .األوروبيـة  االقتـصادية  باملنطقـة  املتعلـق  لالتفـاق  ةًخمالف األستاذية ةــدرج

 اللجنـة  عن الصادرة ٢٥ العامة ةوالتوصي االتفاقية من ٤ املادة من ١ للفقرة احلكومة استخدام
 .العليا األكادميية املناصب يف النساء نسبة زيادة إىل الراميةاملؤقتة  اخلاصة التدابري بشأن

__________ 
 ).A/58/38 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  )٢( 
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وقتا جزئيا فقـط    الالئي يعملن    النساءلدى   الناقصة العمالة نسبة بلغت ٢٠٠٤ عام يف - ٢٤
 يف اللجنــة، أعربــت وقــد .الرجــال يف حالــة يف املائــة ٢٦,٥ نــسبةب مقارنــة يف املائــة ٧٣,٥

 االقتـصادية  احلقـوق  جلنـة أعربـت أيـضا     و ،)٢()٤٢٩ الفقـرة  انظـر  (الـسابقة  اخلتاميـة  مالحظاهتا
 وقتـا جزئيـا     الالئي يعملـن   للنساء املتناسب غري التمثيل بشأن قلقهما عن والثقافية واالجتماعية

 جتـارة  قطـاع  مثـل  النـساء  عليهـا  تـسيطر  الـيت  القطاعـات توجد أساسـا يف      الظاهرة وهذه. فقط
 الـيت  التـشريعية  التغـيريات  إىل إضـافة  .االجتماعيـة الشؤون  و والصحة التعليم وقطاعات التجزئة
 التـدابري  هـي  مـا  ، مـن االتفاقيـة    ١١ فيمـا يتعلـق باملـادة        التقرير من ١ الفقرة يف مناقشتها جرت

 القطاعـات،  تلـك  وتـستهدف  ،النـساء  بـني  الناقـصة  العمالـة  لتقلـل  احلكومـة  اختذهتا اليتاحملددة  
 التدابري؟ تلك ريأثت هو وما

هـو   ومـا  للمهـاجرات،  االقتصادية الفرص من املزيد لتهيئة اتُّخذت اليت التدابري هي ما - ٢٥
ــ ــدابري؟ تلــك ريأثت ــا اللغــة، دروس إىل إضــافة والت ــ هــي م ــدريب رصف ــساء ةاحــاملت الت  غــري للن

 االقتصاد؟ قطاعات خمتلف يف املواطنات
 

 الصحة  

ــة أعربـــت - ٢٦ ــة، واالجتماعيـــة االقتـــصادية احلقـــوق جلنـ ــا يف والثقافيـ ــة مالحظاهتـ  اخلتاميـ
 بـــني األكـــل اضـــطرابات معـــدالت ارتفـــاع بـــشأن قلقهـــا عـــن ،٢٠٠٥ مـــايو/أيـــار ةؤرخــــامل

 - النفــسي الــدعم ولتــوفري التحــدي، هلــذا للتــصدي ُتّتخــذ لــيتا التــدابري هــي مــا .)٣(املــراهقني
مثـة   كانـت  إذا مـا  حتديد أيضاً يرجى مماثلة؟ اضطرابات من يعانني اللوايت للشاباتاالجتماعي  

 اإلعــالم وســائط يف للــشابات اإلجيابيــة الــصورةتبــذل مــن أجــل التوعيــة العامــة لتعزيــز   جهــود
 .الدعاية لجماو

 األمـراض  انتـشار  نعـ  إحـصائية،  بيانـات  سـيما  وال املعلومات، من يداملز تقدمي يرجى - ٢٧
 نعـ و النروجييـات،  النـساء اإليـدز، بـني     /البشرية املناعة نقص فريوس هافي مباجنسيا،   تنتقل اليت

 أوسـاط  يف احلالـة  علـى  خـاص  بـشكل  التركيـز  مـع  املاضـية،  األربع السنوات خالل االجتاهات
 .الضعيفة الفئات

 
 النساء من معّينة فئات حالة  

 والبحـوث  املـرأة  دراسات مركز أجراها اليت الدراسة نتائج نع معلومات تقدمي ُيرجى - ٢٨
ــسانية ــة يف اجلنـ ــلو جامعـ ــصوص أوسـ ــاالت خبـ ــزواج حـ ــاإلكراه الـ ــى .بـ ــضاً وُيرجـ  إدراج أيـ

__________ 
 .٣٤٨، الفقرة )E/2006/22( ٢، امللحق رقم ٢٠٠٥الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )٣( 
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 نعــو النــرويج، يف بــاإلكراه الــزواج حــاالت نعــ فّرت،اتــو إن إحــصاءات تــشمل ات،ـمعلومــ
 .التدابري هذه ريأثتعن و الظاهرة، هلذه للتصدي املتخذة التدابري

ــضاً ُيرجــى - ٢٩ ــدمي أي ــات تق ــة عــ  معلوم ــة نحديث ــات حال  يف اللجــوء وملتمــسات الالجئ
 الـسنوات  خـالل  االجتاهـات عـن   و النـساء  هـؤالء  عدد نع إحصائية بيانات يشمل مبا النرويج،
 .العائلي العنف من ومحايتهّن أمامهّن، املتاحة االقتصادية والفرص املاضية، األربع

 
 االختياري الربوتوكول  

 واســع نطــاق علــى التعريــف أجــل مــن املتخــذة التــدابري نعــ معلومــات تقــدمي ُيرجــى - ٣٠
 .٢٠٠٢ مارس/آذار ٥ يف النرويج عليه صّدقت الذي لالتفاقية، االختياري بالربوتوكول

 


