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 القضاء على التمييز ضد املرأةاملعنية بلجنة ال
  

 مــن ١٨ مبوجــب املــادة طــرافالنظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األ  
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
 التقرير الدوري السابع للدول األعضاء  

  
 *النرويج  

 

مـن حكومـة النـرويج، انظـر     األويل الذي قدمته    التقرير   ولالطالع على . دون تنقيح رمسي  ُمقدَّم  هذا التقرير    * 
CEDAW/C/5/Add.7   ولالطالع على التقرير الدوري الثـاين، انظـر   . اللجنة يف دورهتا الثالثة نظرت فيه    الذي

CEDAW/C/13/Add.15 ــذي ــه   ال ــا العاشــرة  نظــرت في ــة يف دورهت ــدوري   . اللجن ــر ال ــى التقري ولالطــالع عل
ولالطـالع علـى التقريـر      . اللجنة يف دورهتا الرابعـة عـشر      نظرت فيه    الذي   CEDAW/C/NOR/3الثالث، انظر   

ولالطـالع علـى    . اللجنة يف دورهتا الرابعـة عـشر      نظرت فيه    الذي   CEDAW/C/NOR/4الدوري الرابع، انظر    
. الثامنـة والعـشرين   اللجنـة يف دورهتـا      نظـرت فيـه      الـذي    CEDAW/C/NOR/5التقرير الدوري اخلامس، انظـر      

اللجنــة يف دورهتــا نظــرت فيــه  الــذي CEDAW/C/NOR/6 انظــر ،سادسالع علــى التقريــر الــدوري الــولالطــ
 .الثامنة والعشرين
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 مقدمة  
هذا التقرير هو التقريـر الـدوري الـسابع الـذي تقدمـه النـرويج إىل األمـم املتحـدة عـن                       

. يف النــرويج“ اتفاقيــة األمــم املتحــدة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة   ”تنفيــذ 
 .٢٠٠٦سبتمرب /، وقد أُكمل يف أيلول٢٠٠٥-٢٠٠٢يتناول الفترة التقرير و

ع املبادئ الدولية إلعداد التقارير الدورية، سعينا إىل جعل التقرير قـصريا قـدر    ومتشيا م  
 وغرضـنا هـو وصـف التغـيريات الـيت         . وهيكل التقرير يتفق مع هيكـل مـواد االتفاقيـة         . اإلمكان
منـذ صـدور تقريرنـا األخـري، كمـا أننـا أشـرنا إىل التقـارير الـسابقة حيثمـا كـان ذلـك                         أُجريت  
 تركيزنا أيضا على الرد على تعليقات اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز                 وقد انصبَّ . مالئما

التقريـرين الـدوريني اخلـامس والـسادس للنـرويج، وهـي الدراسـة              دراسة  ضد املرأة فيما يتعلق ب    
 .٢٠٠٣يناير /اليت أُجريت يف كانون الثاين

ــشرين األول  ــوبر /ويف تـ ــساواة ” طلبـــت ٢٠٠٥أكتـ ــل واملـ ــؤون الطفـ إىل  “وزارة شـ
واتصلت الوزارة أيـضا بـأمني      . أن تسهم بتقارير، كل يف ميدان اختصاصها      األخرى  الوزارات  

املظــامل املعــين باملــساواة ومنــع التمييــز كــي تطلــب املــساعدة يف إعــداد التقريــر الــدوري الــسابع 
إضــافة إىل وقــد أبــدى أمــني املظــامل تعليقــات علــى إســهامات الــوزارات يف التقريــر،  . للنــرويج

واســتنادا إىل املــدخالت الــيت قُــدمت مــن . مي معلومــات عــن خربتــه اخلاصــة يف هــذا اجملــالتقــد
جانب الوزارات وأمني املظامل جرى إعداد مشروع تقرير، وُعمم مشروع التقرير علـى نطـاق               
ــني         ــساواة ب ــاملرأة وامل ــة ب ــى عــدد مــن املنظمــات املعني ــشارية، عل ــداء تعليقــات است واســع، إلب

ودعــت . حقــوق اإلنــسان، والــشركاء االجتمــاعيني، ووزارات احلكومــةاجلنــسني، ومنظمــات 
ــساواة ” ــل واملـ ــؤون الطفـ ــاع   “وزارة شـ ــد اجتمـ ــشارية إىل عقـ ــات االستـ ــع اهليئـ ــضا مجيـ .  أيـ

يف الـصيغة   أدرجتـها الـوزارة     واإلسهامات اليت نتجـت عـن جولـة املـشاورات وعـن االجتمـاع               
تم توزيع التقرير النهائي علـى مجيـع اهليئـات      وسوف ي . النهائية للتقرير الدوري السابع للنرويج    

 .االستشارية
ووفقــا للمبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالتقــارير املقدمــة مــن اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى  

التمييز ضـد املـرأة، جيـب أن يـصف التقريـر أعمـال املتابعـة الـيت تقـوم هبـا النـرويج حملفـل عمـل                            
م املتحــدة ثالثـة تقـارير بــشأن متابعتـها حملفـل عمــل     وقـد قــدمت النـرويج إىل األمـ   . “بيجينـغ ”
وحنــن نــشري أيــضا إىل أن احلكومــة تقــوم منــذ عــام . ٢٠٠٤ وكــان آخرهــا يف عــام “بيجينــغ”

ــيم ٢٠٠٠ ــؤمتر عالمـــات الطريـــق ” بتنظـ ــة مبحفـــل عمـــل   “ مـ ــة املتعلقـ ــال املتابعـ لرصـــد أعمـ
مركـز  ” الـشاملة و     (FOKUS) “حمفل املـرأة والتنميـة    ”ة  ؤسس وذلك بالتعاون مع م    “بيجينغ”

 تتــوىل تنظــيم (FOKUS) “حمفــل املــرأة والتنميــة”ة ؤســس وم.الــسابق“ املــساواة بــني اجلنــسني
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املنظمات غري احلكومية النروجيية العاملة يف جمال التعاون اإلمنائي الذي يستهدف املرأة وتتلقـى             
تمييـز ضـد املـرأة للتقريـر        ودراسة اللجنة املعنية بالقضاء علـى ال      . دعما ماليا من وزارة اخلارجية    

 ا وتنفيـذ النـرويج التفاقيـة اللجنـة كانـ      ٢٠٠٣ينـاير   /الدوري السادس للنرويج يف كانون الثـاين      
 .٢٠٠٤أحد موضوعات املؤمتر يف عام 

  
 التشريعات، وهيكل املساواة بني اجلنسني، واحلقوق األساسية :الباب األول - ١ 
 ٢املادة  ١-١ 

 اواة بني اجلنسني يف التشريع األساسياملس )أ (٢املادة  ١-١-١ 
 قانون املساواة بني اجلنسني  

حيظــر قــانون املــساواة بــني اجلنــسني التمييــز اســتنادا إىل نــوع اجلــنس يف مجيــع جمــاالت  
والقـانون يـسمح باملعاملـة      . اجملتمع، فيما عدا ما يتعلق باملـسائل الداخليـة يف اجملتمعـات الدينيـة             

 أجل تـشجيع املـساواة بـني اجلنـسني، وخاصـة مـن أجـل النـهوض بوضـع             التمييزية اإلجيابية من  
، وجـرى تعديلـه فيمـا بعـد عـدة مـرات كـان        ١٩٧٩والقانون دخل حيز النفـاذ يف عـام      . املرأة

عـن قـانون املـساواة    إضـافية  معلومـات  وقد قُدمت يف التقارير الـسابقة     . ٢٠٠٥آخرها يف عام    
 .أدناهالواردة ) ب (٢ اجلزء املتعلق باملادة والتعديالت األخرية ترد يف. بني اجلنسني

دمج اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف قانون املساواة   
 بني اجلنسني

علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة     ، ١٩٨١مـايو  / أيـار ٢١، دون حتفـظ، يف     صدَّقت النرويج  
/  أيلــول٣ة، ودخلــت االتفاقيــة حيــز النفــاذ يف  لقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأ  ل

 اعتمـدت اجلمعيـة العامـة لألمـم         ١٩٩٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٦ويف  . سبتمرب من العام نفـسه    
التفاقيــة، وصــّدقت النــرويج علــى لاملتحــدة يف دورهتــا الرابعــة واخلمــسني بروتوكــوال اختياريــا 

 .٢٠٠٢مارس / آذار٥الربوتوكول يف 
ــة القــضاء ع   ــاري مت     واتفاقي ــرأة وبروتوكوهلــا االختي ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي لــى مجي

ــصادر يف      ــانون ال ــساواة بــني اجلنــسني مبوجــب الق ــانون امل ــران١٠إدراجهمــا يف ق ــه / حزي يوني
ف برصـد توافـق القـانون واملمارسـة         التمييـز مكلَّـ   أمني املظامل املعـين باملـساواة ومنـع         و. ٢٠٠٥

ر وينبغـي التأكيـد علـى أن هـذا ال يغيِّـ           . نرويج وفقا لالتفاقية  اإلدارية يف النرويج مع التزامات ال     
، هـي الـيت تتحمـل بالكامـل املـسؤولية عـن رصـد          أمـني املظـامل   من حقيقة أن احلكومـة، ولـيس        

 .تقاريرال ميتقدواجب تنفيذ االتفاقيات على املستويني الوطين والدويل وعليها 
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ــ”الربملــان النروجيــي وقبــل صــدور قــرار    بــشأن دمــج االتفاقيــة يف قــانون  “ ستورتينغال
لـة بـشأن دمـج اتفاقيـات حقـوق اإلنـسان علـى              املساواة بني اجلنسني جرت مناقـشة عامـة مطوَّ        

الـصكوك العامـة الثالثـة    وكانـت نقطـة البدايـة يف املناقـشة أن          . حنو مالئم يف القـانون النروجيـي      
، وروبيــة حلقــوق اإلنــسان االتفاقيــة األوهــي  -يهــا النــرويج صــدقَّت علحلقــوق اإلنــسان الــيت 

والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، واالتفاقيـة الدوليـة للحقـوق املدنيـة                
قــد أُدرجــت يف القــانون النروجيــي مــن خــالل  - والــسياسية، وبروتوكــوالت هــذه االتفاقيــات

قـوق  ملتحـدة حل  األمم ا  أُدرجت اتفاقية    ٢٠٠٣ويف عام   . ١٩٩٩قانون حقوق اإلنسان يف عام      
والقـوة اخلاصـة الـيت اسـُتمدت بـإدراج االتفاقيـة مـن        . الطفل من خالل النظام األساسـي نفـسه       

خالل قانون حقوق اإلنسان تكمن يف حقيقة أن قانون حقوق اإلنسان قد أُعطي أولوية علـى                
ــة األخــرى  ــه يف حالــة حــدوث تــضارب بــني االتفاقيــات    . التــشريعات النروجيي وعلــى هــذا فإن

جة يف قانون حقوق اإلنسان والتشريعات النروجيية األخرى سـتكون لالتفاقيـات املدرجـة         املدر
وهـذه االتفاقيـات    . يف قانون حقوق اإلنسان أولويـة أعلـى الـنظم األساسـية النروجييـة األخـرى               

وميكــن اإلشــارة بــصفة . نــوع اجلــنسالقــائم علــى تتــضمن عــددا مــن املــواد الــيت حتظــر التمييــز 
 مــن االتفاقيــة الدوليــة للحقــوق املدنيــة والــسياسية، الــيت تؤكــد أن مجيــع  ٢٦ خاصــة إىل املــادة

. األشخاص متساوون أمـام القـانون وحيـق هلـم، دون متييـز، التمتـع باحلمايـة املتـساوية للقـانون                    
رت على أهنـا تـشمل أي جمـال خيـضع لألنظمـة ولـيس فقـط اجملـاالت املـشمولة                     وهذه املادة فُسِّ  

عــين أن املــادة تتطلــب أن تعمــل الــدول األطــراف يف االتفاقيــة علــى إلغــاء باالتفاقيــة، وهــو مــا ي
 ُيـسمح   املعاملـة التمييزيـة اإلجيابيـة      غـري أن  . التمييز القائم على نوع اجلنس يف مجيع التشريعات       

 ١٤وميكـن اإلشـارة أيـضا إىل املـادة     . ، وجيب التفرقة بني التمييز العادل والتمييز غري العادل    هبا
 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         ٣ية الدولية حلقوق اإلنسان واملـادة       من االتفاق 

 مــن االتفاقيــة الدوليــة للحقــوق املدنيــة والــسياسية، الــيت تلــزم ٣واالجتماعيــة والثقافيــة واملــادة 
دة يف هـذه االتفاقيـات دون التمييـز علـى أسـاس نـوع           الدول األطراف بـأن تنفـذ احلقـوق احملـدَّ         

مـع  النروجيـي مـع األحكـام املـذكورة أعـاله أو      النظام األساسي   أحكام  بقدر تعارض   و. اجلنس
 ســيكون مــن الــضروري أن تكــون ألحكــام االتفاقيــة ،أحكــام أخــرى هلــذه املعاهــدات الــثالث

 .أولوية على أحكام النظام األساسي النروجيي
بـدى بـشأنه    اقتراحـا بـإدراج االتفاقيـة كـي تُ         ٢٠٠٣يف عـام    مت احلكومة   وعندما عمَّ  

 الـرأي الـذي مفـاده       نتعليقات استشارية عامة، أعربت اهليئات االستشارية باإلمجاع تقريبـا عـ          
ــة املعطــاة        ــسان وأن ُتعطــى نفــس األولوي ــانون حقــوق اإلن ــة يف ق ــدرج االتفاقي ــتعني أن ُت ــه ي أن

ــسية األخــرى  ــانون   . لالتفاقيــات الرئي ــة يف ق ــارت احلكومــة أن تقتــرح إدراج االتفاقي  وقــد اخت
. الربملـان  الذي قُـدِّم إىل      )٢٠٠٥-٢٠٠٤الفترة   (٣٥رقم  ، قارن املقترح    املساواة بني اجلنسني  
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 أحد املربرات الرئيسية أن قانون املساواة بـني اجلنـسني، الـذي لـه هـدف خـاص يتمثـل                     .وكان
وتنفيـذ ذلـك    . يف حتسني وضع املرأة، هو املكان الطبيعـي الـذي ينبغـي أن ُتـدرج االتفاقيـة فيـه                  

واحلقيقـة القائلـة بــأن   . أن يــضمن أكـرب درجـة مــن الوضـوح والتماسـك يف التــشريع     شـأنه  مـن 
عتـرب مـربرا مـضادا وذلـك        إدراج االتفاقية يف قانون املساواة بني اجلنسني لن يعطيها أولويـة مل تُ            

ألنه من املفترض أن القانون النروجيي يتفق على أي حال مع قواعد القانون الـدويل الـيت تلتـزم                   
ر علـى  رب أن األحكـام التـشريعية النروجييـة سـوف تفـسَّ     وبعبارة أخرى فإنه قـد اعتُـ   .  النرويج هبا

أي حــال مــن جانــب القــائمني بتطبيــق القــانون علــى أهنــا تتفــق مــع اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع 
أُجــري يف الوقــت نفــسه تقيــيم مماثــل بالنــسبة عــالوة علــى هــذا، و. أشــكال التمييــز ضــد املــرأة

مم املتحـدة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري الـيت أُدرجـت يف القـانون               التفاقية األ 
منـع  قـانون   ( أو الـدين أو غـري ذلـك          اإلثنيـة اجلديد الذي حيظـر التمييـز علـى أسـاس املعتقـدات             

واختيـار النظـام األساسـي للـدمج أثـار مناقـشات عامـة كـثرية وتـأثر بـالتقرير النـهائي             ). التمييز
م إىل احلكومـة  سة النروجيية املتعلقة بالسلطة والدميقراطيـة، وهـو التقريـر الـذي قُـدِّ             املتعلق بالدرا 

وقـد أعربـت غالبيـة أعـضاء فريـق البحـث عـن القلـق إزاء تنـاقص جمـال عمـل                 . ٢٠٠٣يف عام   
 بـسبب تزايـد عـدد املعاهـدات         -لـة    وبالتايل النظام النروجيي للحكومة املمثَّ     -النروجيي  الربملان  

وكانت احلجج اليت ساقتها األقلية تـستند إىل أن الـصكوك   . قت عليها النرويج  يت صدَّ الدولية ال 
الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة، متثـل                  
شكال إلعـادة توزيـع الـسلطة يعـارض اهليمنـة اهليكليـة للـذكور واألشـكال البطريركيـة للثقافـة            

ــدين ــة      . وال ــر عدال ــسلطة أكث ــع ال ــسان تــصبح أداة جلعــل توزي ــأن حقــوق اإلن وميكــن القــول ب
-٢٠٠٤الفتـرة    (١٧ويف التقرير رقم    . وكذلك، ضمنيا، وسيلة لتحقيق املزيد من الدميقراطية      

الـيت   (Bondevik II)الـسلطة والدميقراطيـة، ناقـشت احلكومـة     : م إىل الربملـان الذي قُـدِّ ) ٢٠٠٥
 ذلــك الوقــت املراتــب وقواعــد األولويــة لالتفاقيــات الدوليــة حلقــوق   كانــت تتــوىل الــسلطة يف

ق قواعد األولوية إال يف حاالت خاصة للغايـة         وقد خلص التقرير إىل أنه جيب أال تطبَّ       . اإلنسان
وإىل أنــه ينبغــي تــوخي احلــذر بالنــسبة الســتخدام أحكــام األولويــة يف املــستقبل عنــد دمــج          

 .االتفاقيات الدولية
ــسلطة       واآلراء ا  ــة بال ــة املتعلق ــها يف الدراســة النروجيي ــراب عن ــيت جــرى اإلع ــة ال ملختلف

بـشأن دمـج اتفاقيـة القـضاء     النروجيـي  الربملان والدميقراطية ترددت أيضا يف املناقشة اليت أجراها      
دت فيها أغلبية ضئيلة تـضم األحـزاب احلاكمـة يف           اليت أيَّ وعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       

، بتأييــد مــن )حــزب احملــافظني، وحــزب احلريــة، واحلــزب الــدميقراطي املــسيحي(ذلــك الوقــت 
احلــزب التقــدمي، دمــج االتفاقيــة يف قــانون املــساواة بــني اجلنــسني، مــع اإلشــارة إىل األســباب   

ــم       ــرح رق ــة يف املقت ــه احلكوم ــذي اقترحت ــواردة يف مــشروع النظــام األساســي ال ــرة  (٣٥ال الفت
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حــــزب العمــــل واحلــــزب اليــــساري   أيَّــــد ، يف حــــني“ودلــــستينغاأل”إىل ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤
مج االتفاقية يف قانون حقوق اإلنسان مـع اإلشـارة إىل حقيقـة أن              االشتراكي وحزب الوسط د   

دمج االتفاقية يف قانون حقوق اإلنسان من شأنه أن يعطي اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                    
 . األخرىالتمييز ضد املرأة أولوية على النظم األساسية النروجيية

حكومـة  م حـزب العمـل واحلـزب اليـساري االشـتراكي وحـزب الوسـط                وعندما تـسلَّ   
”Stoltenberg II “ تعهدت هذه األحزاب يف إعالهنا احلكـومي  ٢٠٠٥السلطة يف خريف عام 

ــ”بــأن  درج اتفاقيــة األمــم املتحــدة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف قــانون   ُت
 .“حقوق اإلنسان

 ستناد إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف تنفيذ القانون الوطيناال  
م يف  تعترب األحكام الدستورية النروجيية وقانون احلالة مصادر القانون األوليـة الـيت تقـدَّ              

غـري أنـه يف عـدد مـن احلـاالت         . حماكم القانون النروجيية وبالنسبة للوكاالت اإلداريـة النروجييـة        
 تـستند إىل اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع            تاملعـين باملـساواة بـني اجلنـسني مـربرا         أمـني املظـامل     م  قدَّ

وهــذا . أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واســتخدم االتفاقيــة إىل حــد بعيــد كأســاس آلرائــه املختلفــة 
هـة حنـو أحـد اجلنـسني، وهـو          ينطبق، مثال، على عدد من الـشكاوى املتعلقـة باإلعالنـات املوجَّ           

ال تسعى النرويج إىل أن تعزز فيه احلماية القانونية وفقا ملتطلبات اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع            جم
أمـني  ويف هـذه احلـاالت أشـار        . ٥ اجلـزء الـوارد حتـت املـادة          قـارن أشكال التمييـز ضـد املـرأة،        

مـة  إىل أن االتفاقية تفـرض علـى الـدول األطـراف التزامـا بـأن تتخـذ مجيـع التـدابري املالئ                     املظامل  
لتعديل أمناط السلوك االجتماعية والثقافية للرجال والنساء بغية حتقيـق القـضاء علـى التحيـزات                

 .ة للرجال والنساءياملتعلقة باجلنسني اليت تستند إىل أدوار منط
واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة مل ُيــستند إليهــا أمــام حمكمــة     

 ٢٠٠٦مــارس /جلــوء ُعرضــت علــى حمكمــة االســتئناف يف آذار ويف قــضية . نروجييــة إال نــادرا
ع علـى   قِّـ بلـدها األصـلي مل يو     أن  ذكرت امـرأة أن هلـا احلـق يف اللجـوء يف النـرويج اسـتنادا إىل                  

 .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 قانون املساواة بني اجلنسني )ب (٢املادة  ٢-١-١ 

 ١٩٧٨يونيــه / حزيــران٩ الــصادر يف ٤٥قــانون رقــم  تعــديل ال٢٠٠٥جــرى يف عــام  
والـسبب يف إدخـال التعـديالت       ). قانون املساواة بـني اجلنـسني     (واملتعلق باملساواة بني اجلنسني     

املتعلـق بتنفيـذ    ( للربملـان األورويب وللمجلـس       EC/2002/73هو ضـمان التنفيـذ الـسليم للتوجيـه          
نــسبة للحــصول علــى الوظــائف والتــدريب املهــين   مبــدأ املعاملــة املتــساوية للرجــال والنــساء بال 
، الـذي كـان الغـرض منـه هـو تعزيـز املـساواة بـني                 )والترقية، وكذلك بالنـسبة لظـروف العمـل       
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وقد أُدخلت التعديالت التشريعية أيضا لضمان وجود تناسق بني قانون املساواة بـني             . اجلنسني
ييـز علـى أسـاس التوّجـه اإلثـين أو الـدين           اجلنسني وقانون بيئة العمل والقانون املتعلق حبظـر التم        

والــنظم األساســية هــذه يتــوىل تنفيــذها مجيعهــا جهــاز ). قــانون مكافحــة التمييــز(أو غــري ذلــك 
 .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١تنفيذي مشترك منذ 

والتعــديالت الــيت أُدخلــت علــى قــانون املــساواة بــني اجلنــسني تــشمل إضــافة حظــر يف   
تخدام إجراءات انتقامية ضـد أي شـخص قـدَّم شـكوى بـشأن انتـهاك         النظام األساسي على اس   

وقـد أُدرج يف    . واحلظر ينطبق أيضا على الـشهود     . النظام األساسي أو ذكر أنه سيقدِّم شكوى      
 إعطـاء تعليمـات بتعـريض أي شـخص للمعاملـة      قانون املساواة بني اجلنسني نص حيظر صراحةً    
ات انتقاميــة أو للمــضايقة اجلنــسية أو للمــضايقة التمييزيــة علــى أســاس نــوع اجلــنس أو إلجــراء

وهذا أمكن استنتاجه بالفعل من تفسري لقانون املـساواة بـني اجلنـسني    . على أساس نوع اجلنس  
وجـرى توسـيع الـنص املتعلـق باملـضايقة اجلنـسية            . وهلذا فإنه ُيعترب جمرد توضيح لقانون موجود      

. العمـل وخارجـه   حيـاة   داخـل جمـال     ق  كي يشمل املضايقة على أساس نوع اجلنس وكي ينطبـ         
والنص الوقائي الوارد يف قانون املساواة بني اجلنسني والذي يلقي على عاتق العـاملني واإلدارة               
يف املنظمات أو املؤسسات التعليمية واجب تاليف حدوث مضايقة جنسية، والـسعي إىل منعـه،      

قة علــى أســاس نــوع داخــل نطــاق مــسؤوليتهم جــرى أيــضا توســيع نطاقــه كــي يــشمل املــضاي 
 .اجلنس

 إىل هذا فإن األحكام املتعلقـة باملـسؤولية املوضـوعية عـن اخلـسائر املاليـة وعـن               وإضافةً 
التعويض جرى أيضا توسيع نطاقها كي تنطبق علـى املـضايقة اجلنـسية أو املـضايقات األخـرى                  

رار تنطبـق  واألحكـام العامـة املتعلقـة باألضـ    . العمـل حيـاة  داخل نطـاق  على أساس نوع اجلنس  
وأُعيدت أيضا صياغة نص القانون ليصبح أكثـر حتديـدا كـي يكـون       . نطاق حياة العمل  خارج  

حيـاة  أن أي شـخص تعـرَّض ملعاملـة متييزيـة علـى أسـاس نـوع اجلـنس يف                    بدرجة أكرب   واضحا  
والقاعـدة املتعلقـة بتقاسـم    .  موضـوعية سالعمل حيق له أن حيصل على تعـويض اسـتنادا إىل أُسـ           

 ويف احلـاالت الـيت   العمـل نطـاق حيـاة   خـارج  ات جرى توسـيعها كـي تنطبـق أيـضا          عبء اإلثب 
ــسية أو مــضايقة أخــرى علــى أســاس نــوع اجلــنس     ــوارد يف  . تتعلــق مبــضايقة جن واالشــتراط ال

 من قانون املساواة بني اجلنسني ُجعل أكثر صرامة بـالنص علـى أنـه يف احلـاالت غـري             ٢١ اجلزء
على أن يكـون متثيـل      ينّص   الوارد يف القانون والذي      طاالشتراالعادية فقط ُيسمح باإلعفاء من      

ــا مــن األعــضاء املعيَّــنني   ٤٠كــل مــن اجلنــسني بنــسبة   ــة تقريب أو املنتخــبني مــن جانــب   يف املائ
 .السلطات العامة للمجالس أو اللجان أو جمالس اإلدارة أو غريها
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  اجلنسنياهليئات الوطنية املعنية باملساواة بني )ج (٢املادة  ٣-١-١ 
“ أمني املظـامل املعـين باملـساواة بـني اجلنـسني          ” كان   ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١حىت   

قـــانون املـــساواة بـــني ”يتوليـــان إنفـــاذ “ جملـــس الطعـــون املعـــين باملـــساواة بـــني اجلنـــسني ” و
 .“اجلنسني
ــساواة بــني اجلنــسني   ” َســجَّل ٢٠٠٥ويف عــام   ــة٤٣٠“ أمــني املظــامل املعــين بامل   حال
-٢٠٠١ويف الفتــرة ).  حالــة٥١٧ (٢٠٠٤وهــذا ميثــل اخنفاضــا ملحوظــا عــن عــام  . جديــدة
 : اختلف عدد احلاالت كما يلي٢٠٠٥
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ السنة

 ٤٣٠ ٥١٧ ٤٧٦ ٤٢٢ ٣٣٧ عدد احلاالت املسجلة
 

 تقريـرا قدمتـها شـركات عـن اجلهـود      ١١٣ أيضا يف أمني املظامل نظر   ٢٠٠٥ويف عام    
. مـن قـانون املـساواة بـني اجلنـسني         ) أ (١اجلـزء   ، انظر    تبذهلا لتشجيع املساواة بني اجلنسني     اليت
ــة يف عــام ٤٩٢ املــشورة عــرب اهلــاتف يف  أمــني املظــاملم وقــدَّ ــة مبــا٢٠٠٥ حال جمموعــه   مقارن
 .٢٠٠٤حالة يف عام  ٤٧١

لت يف الفئـات     ُسـجِّ  مت إىل أمني املظامل املعين باملساواة بني اجلنـسني        واحلاالت اليت قُدِّ   
مت حاالت فردية، وحاالت أُحيلت إىل أمني املظامل املعـين باملـستهلكني، وحـاالت قُـدِّ              : التالية

واحلــاالت الفرديــة تتــضمن شــكاوى وطلبــات مــشورة       . إلبــداء تعليقــات استــشارية عليهــا   
االت الـيت   واحلـ . تتعلق مببادئ هامة، وهي حاالت نظر فيها أمـني املظـامل مببـادرة منـه              وحاالت  

تــستند إىل شــكوى أو طلــب مــشورة تنــشأ بــصفة عامــة كــشكوى وتتطــور إىل اســتنتاج بــأن    
 .و مل ُيرتكبانتهاكا لقانون قد ارُتكب أ

 ٢٠٠٥-٢٠٠١حتليل احلاالت املكتوبة يف الفترة   
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ السنة/نوع احلالة

 ٣٥٠ ٤٤٠ ٣٩٠ ٣٥٠ ٢٧٠ حاالت فردية
 ١٣ ١٨ ١١ ٢٨ ٢٠ حيلت إىل أمني املظامل املعين باملستهلكنيحاالت أُ

 ٦٧ ٥٩ ٧٥ ٤٤ ٤٧ حاالت أُحيلت إلبداء تعليقات استشارية عليها
 ٤٣٠ ٥١٧ ٤٧٦ ٤٢٢ ٣٣٧ اجملموع

 
يتعلق مبسائل ذات صـلة باملعاملـة التمييزيـة    ) ٢٠٠٥عام (والكثري من احلاالت الفردية   

مـن قـانون املـساواة بـني اجلنـسني، وهـي يف غالبيتـها حـاالت                 ) ماحلكم العـا   (٣املرتبطة باجلزء   
واحلـاالت الفرديـة األخـرى تتعلـق إىل حـد كـبري مبـسائل ذات                . تتعلق بإجازة احلمل واُألمومـة    
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ــلة  ــاة صـ ــر   حبيـ ــساواة يف األجـ ــيني أو املـ ــسائل التعـ ــل مـ ــل، مثـ ـــ : العمـ ــاغرة ُمعلَ ــائف شـ ن وظـ
 ).٣٩(جر ، واملساواة يف األ)٥٣(، وتعيينات )١٨( عنها

مـة مـن رجـال ونـسبة         يف املائـة مـن الـشكاوى مقدَّ        ١٨ كانـت نـسبة      ٢٠٠٥ويف عام    
أمــني ”مــة مــن منظمــات، يف حــني أن   يف املائــة مقد٩َّمــة مــن نــساء ونــسبة   يف املائــة مقد٥٥َّ

 . يف املائة من احلاالت مببادرة منها١٨حبثت نسبة “  املعنية باملساواة بني اجلنسنياملظامل
 التنفيذ اجلديدجهاز   

أمني املظـامل   ” كان قانون املساواة بني اجلنسني ينفَّذ من جانب          ٢٠٠٥حىت هناية عام     
واعتبـارا مـن    . “جملس الطعون املعين باملـساواة بـني اجلنـسني        ”و  “ املعين باملساواة بني اجلنسني   

ملـساواة ومكافحـة   أمني املظامل املعين با” ُنقلت هذه املسؤولية إىل      ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١
التمييـز  علـى   اأيضا حظرنفذان اللذان ي“ حمكمة املساواة ومكافحة التمييز”اجلديد و  “ التمييز

 .استنادا إىل أسباب أخرى
حمكمــة املــساواة ومكافحــة  ” و “أمــني املظــامل املعــين باملــساواة ومكافحــة التمييــز  ”و 
بحثان الـشكاوى   تاحية املهنية؛ ومها     مها هيئتان حكوميتان مركزيتان مستقلتان من الن       “التمييز
وباإلضـافة إىل التمييـز علـى       . تـشريع أقـرَّه الربملـان     حيكمـه   وتنظيمهمـا   اهليئـتني   وأنشطة  . باجملان

أساس نوع اجلنس فإن أمني املظامل مكلَّف بتنفيذ حظر التمييز على أسـاس الـدين، أو املعتقـد،                  
اء الـسياسي، أو امليـل اجلنـسي، أو العجـز، أو           أو اللون، أو األصل الـوطين أو اإلثـين، أو االنتمـ           

 مركـز املـساواة بـني       -وجهاز التنفيذ يضم اجلهاز احلايل لتحقيق املساواة بـني اجلنـسني            . السّن
اجلنــسني، وأمــني املظــامل املعــين باملــساواة بــني اجلنــسني، وجملــس الطعــون املعــين باملــساواة بــني    

والسبب يف إنشاء جهـاز مـشترك   . “إلثينز امركز مكافحة التميي  ” وبعض وظائف    -اجلنسني  
هــو تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل منــع التمييــز وتــشجيع حتقيــق املــساواة باتبــاع هنــج مــشترك بــني   
التخصــصات بدرجــة أكــرب، واســتخدام املــوارد مبزيــد مــن الفعاليــة، وحتقيــق قــدر مــن النتــائج    

. الاجملـ هـذا   ليت تعمل اآلن يف     والوضوح أكرب مما حتققه وكاالت صغرية ومتناثرة كالوكاالت ا        
فــاألفراد الــذين . واجلهــاز املــشترك يكــون أيــضا متماشــيا بدرجــة أكــرب مــع مــصاحل املــستفيدين 

يعتربون أنفسهم ضحايا للتمييز سيجدون أنه من األفضل أن يكونوا قـادرين علـى أن يتعـاملوا                 
ز املتعــدد، أي علــى ، مــثال، حــاالت التمييــ يف حــاالت منـها واملزايــا واضــحة. مـع هيئــة واحــدة 

ومن أمثلة هذا التمييز احلاالت اليت ُتحرم فيها النساء من احلـق يف وضـع غطـاء                 . أسس متعددة 
عتـرب علـى احلـدود بـني        وهذا النـوع مـن احلـاالت يُ       . يف أماكن عملهن  ) احلجاب(الرأس الديين   

 تنفيـذ  التمييز على أساس نوع اجلنس والتمييز على أساس الدين، وسوف يؤدي وجـود جهـاز             
مـــشترك إىل املـــساعدة يف ضـــمان معاجلـــة حـــاالت فرديـــة حمـــددة وحتـــديات هيكليـــة بطريقـــة 
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وباملثل فإن العاملني واألشخاص اآلخرين الذين هـم حباجـة إىل املـشورة واملـساعدة               . متماسكة
ز التنوع واملـساواة علـى حنـو نـشط     يلطرائق اليت ميكن هبا تعزلبالنسبة لتشريع مكافحة التمييز و 

دون أنــه مــن املفيــد أن يكونــوا قــادرين علــى التعامــل مــع هيئــة واحــدة بــدال مــن هيئــات  ســيج
 لــه دور مــزدوج، وهــو تنفيــذ  “التمييــزأمــني املظــامل املعــين باملــساواة ومكافحــة  ”و . متعــددة

ويتـوىل أمـني املظـامل، كجهـة        . القانون والعمـل بنـشاط علـى تعزيـز املـساواة ومكافحـة التمييـز              
انون، تقدمي آراء بشأن الشكاوى املتعلقة بانتهاكات التـشريعات واألحكـام يف            قائمة بتنفيذ الق  

وأي شخص يعتقـد    . حدود جمال نشاطه، كما أنه يقدم املشورة والتوجيه بالنسبة هلذا التشريع          
أنه قد تعرَّض للتمييز ميكن له أن يعرض املسألة على أمني املظامل الذي سيطلب معلومـات مـن                  

وميكـن  . ما موضوعيا للحالة ويصدر رأيا بشأن ما إذا كان قد حدث متييـز            الطرفني ويضع تقيي  
وأمـني املظـامل لـه سـلطة        . “حمكمـة املـساواة ومكافحـة التمييـز       ”عرض رأي أمني املظـامل علـى        

يف احلاالت الـيت قـد يـؤدي االنتظـار بالنـسبة هلـا              ) قرارات عاجلة (مة  إصدار قرارات إدارية ملزِ   
 .إىل متاعب

احلــاالت، منــع أمــني املظــامل التمييــز علــى أســاس الــسّن ونــوع اجلــنس    ويف عــدد مــن  
بالنــسبة للتعــيني يف وظــائف وذلــك باختــاذ قــرارات عاجلــة مقترنــة بإنــذار بإصــدار قــرار إداري 

وسوف يواصل أمني املظامل االستفادة مـن هـذه اخلـربات اإلجيابيـة ويعمـل علـى وضـع                   . عاجل
 .املزيد من أساليب التنفيذ الفعالة

وباإلضافة إىل هذا فإن أمني املظامل عليه واجب تقدمي التوجيه يف حـاالت التمييـز الـيت           
تنطبق عليها قواعد خـالف القواعـد الـيت ينفـذها أمـني املظـامل ومنـها، مـثال، احلالـة الـيت تتعلـق               

م إىل الــشرطة بــشأن فعــل إجرامــي كانــت العنــصرية هــي الــدافع إىل ارتكابــه، أو    بتقريــر مقــدَّ
جـرى تناوهلـا وفقـا ألحكـام أخـرى يف الفـصل املتعلـق باملعاملـة                 الـيت   لطرد من العمـل     حاالت ا 

وجيـب علـى    . ملعاجلـة حالـة باجملـان     تقدمي طلبات   ، أو يف حالة     “قانون بيئة العمل  ”املتساوية يف   
 مـع التزامـات النـرويج    داريـة أمني املظامل أيضا أن يكفل توافـق القـانون النروجيـي واملمارسـة اإل       

األمــم األمــم املتحــدة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة والتفاقيــة   تفاقيــة وفقــا ال
واجلهود االستباقية اليت يقوم هبا أمني املظـامل        . املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العرقي      

وجيـب أن يقـوم أمـني املظـامل بـدور           . جيب أن تسهم يف زيادة املساواة يف مجيع جماالت اجملتمـع          
وجيب أيضا أن يقـدم أمـني املظـامل         .  حتديد االفتراضات األساسية لصياغة السياسة يف امليدان       يف

معلومــات إىل عامــة اجلمهــور، وأن يقــدم الــدعم والتوجيــه إىل اهليئــات العامــة وإىل املنظمــات   
وعلـى  . اخلاصة والطوعيـة واألفـراد الـذين يعملـون علـى تعزيـز املـساواة والقـضاء علـى التمييـز                    

 املثــال فــإن منظمــات العــاملني وأصــحاب األعمــال، واملــدارس واجلمعيــات، قــد تطلــب   ســبيل
 .املشورة والتوجيه من أمني املظامل
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وجيب أيضا علـى أمـني املظـامل أن يرصـد طبيعـة التمييـز ومـداه، وأن يـسهم يف تطـوير                  
 .اخلربة ونشر املعرفة فيما يتعلق باملساواة

 ال تــزال هــي الغالبــة يف الــشكاوى رأة الرجــل واملــواملــسائل ذات الــصلة باملــساواة بــني 
، وخاصــة بالنــسبة للمــسائل “أمــني املظــامل املعــين باملــساواة ومكافحــة التمييــز ”م إىل الــيت تقــدَّ

ى أمني املظـامل أيـضا استفـسارات بـشأن          وقد تلقَّ . املتعلقة بالتمييز يف التعيني على أساس احلمل      
أساسـا يف شـكل طلبـات توجيـه قُـدمت عـن طريـق               التمييز علـى أسـاس الـسّن، وهـو مـا كـان              

 أمـني املظـامل شـكاوى أقـل ممـا كـان متوقعـا بـشأن التمييـز                 ىوتلق. اهلاتف أو الربيد اإللكتروين   
على أساس العرق ولكنه حبث مببادرة منه بعض احلاالت اليت مشلت حاالت تتعلـق بـالتمييز يف                 

 واملطـاعم والنـوادي الليليـة، وغريهـا،         م خـدمات إىل عامـة اجلمهـور، مثـل احلانـات           أماكن تقدِّ 
وحاالت تتعلـق باشـتراط تـوفر مهـارات عاليـة يف اللغـة النروجييـة يف إعالنـات تتعلـق بوظـائف                       

واصل أمني املظامل حبث حاالت مببادرة منه وذلك بغيـة إرسـاء ممارسـة إداريـة                يوسوف  . خالية
وسـوف  . ديـدة ملكافحـة التمييـز    هبـا األحكـام اجل  رجديدة وتوضيح الكيفية الـيت جيـب أن تفـسَّ      

عمل أمني املظامل أيضا على تكثيف أنـشطته املتعلقـة باملعلومـات، ومـن املتوقـع أن يـؤدي هـذا            ي
 .إىل تقدمي املزيد من الشكاوى

ُتعـرض  قـد   بديها أمني املظـامل و    يتبحث أية آراء    “ حمكمة املساواة ومكافحة التمييز   ”و 
والقـرارات الـيت تتخـذها احملكمـة يف         .  عرضـها عليهـا    تطلب احملكمة نفسها  قد  على احملكمة أو    

واحملكمـة هلـا سـلطة فـرض عقوبـة الغرامـة علـى              . حالة ما هي قرارات ملزمـة جلميـع األطـراف         
وقـد نظـرت احملكمـة يف     . الطرف الذي يرتكب فعل التمييز إىل أن يتوقف ارتكاب هذا الفعـل           

ــى     ــون املعــ  ”حــاالت معروضــة يف الوقــت احلــايل عل ــسني  جملــس الطع ــني اجلن ــساواة ب “ ين بامل
وسوف تنظر أيضا يف حاالت تتعلق بآراء أبداها أمـني املظـامل عمـال بقـانون مكافحـة التمييـز،                    

 وأحكام مكافحـة    ، املتعلق باحلماية من التمييز يف بيئة العمل       قانون بيئة العمل   من   ١٣الفصل  و
 .التمييز الواردة يف تشريع اإلسكان

شر عـضوا، أربعـة منـهم نـواب أعـضاء، وتـساعدها أمانـة        تتـألف مـن إثـىن عـ      احملكمة  و 
 .متفرغة

هلـا رأي انتقـادي بالنـسبة إلنـشاء جهـاز           كـان   وبعض املؤسسات واملنظمات الطوعيـة       
أن يكـون التركيـز علـى بعـض         مـن   ،  مـن ناحيـة   ختشى،  كانت  فهذه املؤسسات   . تنفيذ مشترك 

أن يـؤدي العمـل الـذي يبـدو         من ناحيـة أخـرى      هو على أسس أخرى، و     أسس التمييز أكرب مما   
دة إىل إعطاء أولوية متدنية للجهـود األطـول أجـال           لبحث شكاوى حمدَّ  بالنسبة  أنه أكثر إحلاحا    

 خاصـة إذا كانـت الوكالـة سـتواجه نقـصا يف             ،اليت هتدف إىل تعزيز املساواة ومكافحـة التمييـز        
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ــوارد ــة و   . املــ ــديات ماثلــ ــاك حتــ ــدرك أن هنــ ــة تــ ــي تــــ واحلكومــ ــادي ىسعهــ ــك  إىل تفــ تلــ
وذلــك باختــاذ إجــراءات مــن بينــها مــنح أمــني املظــامل واليــة واضــحة للقيــام  “ الــسيناريوهات”

 .مسبقا بتعزيز املساواة ومنع التمييز
ــوجيــب أن   ــع جمــاالت اجملتمــع    ي ــساواة يف مجي ــز امل ــذا . سعى أمــني املظــامل إىل تعزي وه
 :يتطلب
اوية ولفـت االنتبـاه إىل تلـك        كشف املسائل اليت تتعـارض مـع املـساواة واملعاملـة املتـس             • 

 .املسائل
 الوعي باملساواة واملعاملة املتساوية والعمل بنشاط على تشجيع إدخـال تغـيريات             زيادة • 

 .يف االجتاهات والسلوك
تعزيـز املـساواة    بالنسبة للجهود اليت ُتبذل مـن أجـل         تقدمي املعلومات والدعم والتوجيه      • 

 .ومكافحة التمييز
 يف جمـال العمـل إىل العـاملني يف القطـاعني            إلثـين  والتوجيه بشأن التنوع ا    تقدمي املشورة  • 

 .العام واخلاص
 .تقدمي املعرفة ووضع نظام لتوثيق املساواة، ورصد طبيعة التمييز ومداه • 
 لاللتقــاء ومركــز للمعلومــات مــن أجــل تــسهيل التعــاون بــني اجلهــات  ركــزالعمــل كم • 

 .الفاعلة ذات الصلة
 .٢٠٠٨عمل بشأن إجراء تقييم للجهاز اجلديد حبلول هناية عام وسوف يبدأ ال 

  واحملكمة بالنسبة للوكاالت اإلدارية األخرى، وغريهاأمني املظاملسلطة   
 اجلديد واحملكمة اجلديدة بالنسبة للوكـاالت اإلداريـة األخـرى           أمني املظامل ُتعترب سلطة    

جملـس الطعـون املعـين      ”الـسابق و    “ بني اجلنسني أمني املظامل املعين باملساواة     ”استمرارا لسلطة   
 أمــني املظــاملوعلــى أي حــال فإنــه يــرد أدنــاه وصــف عــام لــسلطة    . “باملــساواة بــني اجلنــسني 

اإلدارة واحملكمة بالنسبة للوكاالت اإلدارية األخرى، إذ أن سـلطة هـذه اهليئـات بالنـسبة لبقيـة                  
ملتعلقـة بتعزيـز املـساواة ومنـع التمييـز،          العامة هي وسـيلة لـضمان وفـاء الـسلطات بااللتزامـات ا            

 .وهي االلتزامات الواردة يف القانون النروجيي ويف االتفاقيات اليت تلتزم هبا النرويج
ــانون،      أمــني املظــامل و  ــان، مبوجــب الق ــهما تتمتع ــان ولكن ــان إداريت  واحملكمــة مهــا هيئت

مللـك أو الـوزارة بالنـسبة       باالستقالل الذايت املهين الذي يترتب عليـه عـدم خـضوعهما لـسلطة ا             
 .إلصدار تعليمات تتعلق بإجراءاهتما اإلدارية أو أنشطتهما املهنية
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مـة   أوامـر تكـون ملزِ     رإصـدا  واحملكمـة    مـني املظـامل   ه ال ميكـن أل    ومن ناحيـة أخـرى فإنـ       
القـرارات  وقـف، أو تغـيري       واحملكمة   مني املظامل ه ال ميكن أل   كذلك فإن . قانونا للوزارة أو امللك   

 أوامــر بــشأن كيفيــة ممارســة ســلطة  إصــداراريــة الــيت تــصدرها وكــاالت إداريــة أخــرى أو  اإلد
وجــدير باملالحظــة يف هــذا الــصدد أنــه ال يوجــد يف  . إصــدار قــرارات إداريــة أو وضــع أنظمــة 

 .النرويج تقليد احملاكم اإلدارية
ن آرائهمـا    أو احملكمـة بالنـسبة للتعـبري عـ         أمـني املظـامل   غري أن القانون ال يستبعد سلطة        

إزاء حتديد ما إذا كانت القرارات اإلدارية اليت تصدرها سلطات أخرى هـي قـرارات تتعـارض      
وهـذه اآلراء لـن تكـون ملزمـة قانونـا، غـري أنـه مـن املفتـرض،                  . قانون املساواة بني اجلنسني   مع  
 املظـامل   أمـني ”وقـد التـزم     .  واحملكمة أمني املظامل ، أن السلطات اإلدارية سوف حتترم آراء        عادةً
ــشؤون  يف  ــان ل ــة الربمل ــاين  (اإلدارة العام ــامل الربمل ــني املظ ــد حبــث      )أم ــراض عن ــذا االفت ــضا هب أي

 .الشكاوى اليت مفادها أن القرارات اإلدارية تشكل انتهاكا لقانون املساواة بني اجلنسني
ة  واحملكمــة بالربملــان وباحملــاكم فــإن األعمــال التحــضريي  أمــني املظــاملوبالنــسبة لعالقــة  

للقانون هي أعمال قائمة على املبادئ الدستورية العامة اليت مفادها أنه ال ميكن لوكالـة إداريـة                  
 واحملكمة آراء هلمـا     أمني املظامل  ىويف الواقع العملي أبد   . أن تراجع، أو تنتقد، اهليئات األخرية     

ملـساواة  فيها موقف بشأن مسألة ما إذا كانـت األحكـام التـشريعية تتعـارض مـع حظـر قـانون ا                   
 واحملكمـة   أمـني املظـامل   واملرة األخرية اليت اختذ فيهـا       . بني اجلنسني للتمييز املباشر أو غري املباشر      

هذا املوقف كانت بالنسبة لشكوى تتعلق بـأن قـانون التكنولوجيـا البيولوجيـة مييِّـز بـني التـربع                    
ان هنـاك اخـتالف يف      ومل تبحـث احملكمـة مـسألة مـا إذا كـ           . بالبويضة والتربع بـاحليوان املنـوي     

صت، على أسـاس املبـادئ العامـة لتفـسري الـسابقات            معاملة الرجال ومعاملة النساء ولكنها خلُ     
قـضية  (التشريعية، إىل أن حظر التربع بالبويـضة ال ُيعـّد انتـهاكا لقـانون املـساواة بـني اجلنـسني                     

 ).٩/٢٠٠٦ احملكمة رقم
 اجلنسني ت العامة من أجل النهوض باملساواة بنياجلهود اليت تبذهلا السلطا )د (٢املادة  ٤-١-١ 

يتطلب قانون املساواة بني اجلنسني أن تبذل الـسلطات العامـة جهـودا منظمـة وهادفـة                  
ولتحقيق هـذا التعهـد     . من أجل النهوض باملساواة بني النساء والرجال يف مجيع جماالت اجملتمع          

ات سياسـة هتـدف إىل دمـج منظـور لنـوع            بااللتزام النشط اتبعت النرويج منذ منتصف الثمانيني      
يف اإلدارة احلكوميـة    ) تعمـيم منظـور نـوع اجلـنس       (اجلنس واملساواة يف مجيع جمـاالت الـسياسة         

 يــرد ٢٠٠١ وعمليــة صــياغة وحتديــد املــسؤولية عــن اســتراتيجية الــدمج حــىت عــام  .واملركزيــة
 زيـادة  ٢٠٠١منذ عـام  وجيري ). د (٢وصفها يف التقرير الدوري السادس للنرويج حتت البند     

وضـع  (اجلهود الرامية إىل دمج منظور للجنسني وللمساواة يف األعمال املتعلقـة مبيزانيـة الدولـة                
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واملرفق األول املتعلـق    . وذلك كي يشمل مجيع الوزارات    ) ميزانية لتحقيق املساواة بني اجلنسني    
 إىل “طفــل واألســرةوزارة شــؤون ال” الــذي قدمتــه ١باملــساواة بــني اجلنــسني لالقتــراح رقــم  

وزارة ”وقـد تولـت     .  وتضمَّن إسهامات من مثـاين وزارات      ٢٠٠٢م يف خريف عام     الربملان قُدِّ 
 . أعمال التنسيق واإلدارة“شؤون الطفل واألسرة

 قررت احلكومـة الـيت كانـت تتـوىل الـسلطة يف ذلـك الوقـت تكثيـف                   ٢٠٠٥ويف عام    
ــيم       ــأن طلبــت مــن كــل وزارة إجــراء تقي ــسني يف اجملــاالت   هــذه اجلهــود ب للمــساواة بــني اجلن

ميزانياهتـا تقـارير عـن    مقترحـات  وطُلب من الـوزارات أيـضا أن تقـدم يف           . التخصصية مليزانيتها 
املتعلـق  وقد أُعيد تصميم املرفـق      . وكان لكل وزير احلرية يف حتديد جمال التقرير       . هذه األعمال 

كــان يف ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(امليزانيــة ويف حــني أن مرفــق اقتــراح . أيــضاباملــساواة بــني اجلنــسني 
الــسابق يتــضمن وصــفا لألعمــال الــيت جيــري القيــام هبــا بــشأن تقيــيم املــساواة بــني اجلنــسني يف   
اجملاالت التخصصية مليزانيات الوزارات فإنه عرض إحـصاءات وحتلـيالت علـى املـستوى العـام                 

 واسـتخدام   ةلـدخل والعمالـ   تبيِّن توزيـع املـوارد املاليـة بـني الرجـال والنـساء مـع التركيـز علـى ا                   
ويتــضمن التقريــر أجــزاء خاصــة ُبحثــت فيهــا هــذه املوضــوعات بالنــسبة للمهــاجرين    . الوقــت

 إحـصاءات   مكتـب ” “وزارة شؤون الطفل واألسرة   ”وقد كلَّفت   . والفئات املنخفضة الدخل  
ر قــرَّوالتقريــر، امل. بإعــداد التقريــر بالتعــاون مــع الــوزارات الــيت تــأثرت بــأكرب درجــة“ النــرويج

وزارة شـؤون الطفـل     ”إىل الربملـان باسـم      ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفتـرة    (١تقدميه مع املقتـرح رقـم       
سـاعات عمـل األمهـات واآلبـاء، وكـذلك عـن           عـن    بيانـات    ،حيلِّـل ، و عسوف جيمَ “ واملساواة

 ).٢٠٠٨-٢٠٠٧الفترة  (األبوَّةتكاليف األمومة و
ــة يف طلــب      ــة املمارســة املتمثل ــيم   وواصــلت احلكومــة احلالي ــوزارات بتقي ــع ال ــام مجي قي

وقـام أيـضا فريـق عمـل مـشترك بـني            . ملساواة بني اجلنسني جملاالت امليزانية اخلاصـة بكـل منـها          ا
الوزارات بوضـع دليـل لتقيـيم املـساواة بـني اجلنـسني وتقـدمي البيانـات يف مقترحـات امليزانيـات                      

التقيــيم والتخطــيط ويتــضمن الــدليل مــشورة واضــحة بــشأن حتديــد املــسؤولية عــن . للــوزارات
. وتنظيم األعمـال، وعـن إجـراء التحلـيالت واملتابعـة وتقـدمي التقـارير يف مقترحـات امليزانيـات                   

 وذلـك لـضمان أن      ٢٠٠٦وسوف جيري رصد العملية من خالل تقييم خـارجي يبـدأ يف عـام               
 تؤدي عملية إعـادة التنظـيم إىل هنـج مـستهدف أكثـر انتظامـا لتقيـيم ميزانيـة الدولـة مـن حيـث                 

يف املـستقبل تقـدمي     “ وزارة شـؤون الطفـل واملـساواة      ” وسـوف تواصـل      .املساواة بني اجلنـسني   
 .املشورة والدعم يف هذه العملية، مبا يشمل التدريب على استخدام الدليل
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ــدة يف حمفلــ     ــة اجلدي ــت احلكوم ــد أعلن ــسياسي هوق ــا ”إعــالن (ا ال أن ) “ســوريا موري
“ وزارة شــؤون الطفــل واملــساواة ”مسهــا إىل  ســوف تغــري ا“وزارة شــؤون الطفــل واألســرة ”

 .٢٠٠٦يناير /كانون الثاين ١اعتبارا من 
 تعميم املساواة بني اجلنسني من منظور إقليمي  

مـة وهادفـة    ببـذل جهـود منظَّ  “قـانون املـساواة بـني اجلنـسني     ”إن االلتزام الذي فرضه      
. ا بغـض النظـر عـن املـستوى    لتعزيز املساواة بني اجلنـسني ينطبـق علـى الـسلطات العامـة مجيعهـ       

 بعــض الــدعم إىل  “وزارة شــؤون الطفــل واملــساواة  ”ويف الــسنوات القليلــة املاضــية قــدَّمت    
مشروع جترييب ملركز موارد إقليمي لتحقيق املساواة بني اجلنسني، وهو مركز مـرتبط باجلامعـة             

 .٢٠٠٧وسوف ُيستأنف هذا املشروع يف عام . النسائية الشمالية
وزارة اإلدارة ”فظو املقاطعات تقارير سـنوية إىل اجلهـة الـيت يتبعوهنـا، وهـي            م حما ويقدِّ 

. ، بشأن املهام اليت كلِّفت مكاتبهم بأدائها يف خطابـات تكليـف سـنوية             “احلكومية واإلصالح 
وإحدى هذه املهام هي الوفاء بااللتزام املتمثل يف العمـل بنـشاط مـن أجـل تعزيـز املـساواة بـني                      

وتقـوم كـل وزارة باسـتعراض       . “قـانون املـساواة بـني اجلنـسني       ”زام يـرد يف     اجلنسني، وهـو التـ    
. التقرير وتقدمي تعليقاهتا من أجل املناقشة السنوية للتقريـر مـع مكتـب احملـافظ يف كـل مقاطعـة                   

ــة ملواجهــة التحــديات     والتقــارير املقدَّ مــة مــن مكاتــب حمــافظي املقاطعــات عــن اجلهــود املبذول
ساواة بـني اجلنـسني هـي تقـارير جيـدة يف جمملـها وتـوفر للـوزارة أساسـا          الداخلية اليت تواجه امل   

وبالنسبة ألعمـال املتابعـة الـيت       . دة بالنسبة إلجراء التحسينات   لوضع مقترحات واقتراحات حمدَّ   
تقــوم هبــا مكاتــب حمــافظي املقاطعــات اللتزامهــا بــالتركيز علــى حنــو نــشط علــى املــساواة بــني    

 مل يقـدِّم تقـارير عـن هـذه األعمـال      ٢٠٠٦ية فإنه اعتبارا مـن عـام        اجلنسني يف األعمال اخلارج   
ــدَّ     ــات احمل ــا أن املعلوم ــب، كم ــي     إال بعــض املكات ــات األخــرى ه ــن التحــديات واألولوي دة ع

ولتعزيـز هـذه    . وهنـاك جمـال إلدخـال حتـسينات ملموسـة مـن هـذه الناحيـة               . معلومات حمـدودة  
 أمـواال مـن أجـل تنفيـذ برنـامج تـدرييب       “ية الشمالية اجلامعة النسائ ”اجلهود قَدَّمت الوزارة إىل     

ملكاتب حمافظي املقاطعات بشأن الوفاء بالتزامها بتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني علـى حنـو نـشط         
ــذي تقــوم هبــا كجهــات تقــدِّ    ــدور ال ــديات يف ال ــدَّم إىل  . م املــشورة إىل البل ــدريب يق وهــذا الت

والــوزارة .  التنفيــذيني يف خمتلــف املكاتــباملــوظفني علــى مــستوى القيــادة ومــستوى املــوظفني 
تتوقــع القيــام بأنــشطة أكــرب وتقــدمي تقــارير أفــضل بالنــسبة هلــذا اجلــزء مــن االلتــزام باملــشاركة    
النــشطة، كمــا أهنــا ســتتابع التقــارير عــن كثــب لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إىل اختــاذ   

 .إجراءات أخرى لتنمية اخلربة
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  ختطيط أعمال البلدياتاملساواة بني اجلنسني يف  
“ الرابطــة النروجييــة للــسلطات احملليــة واإلقليميــة”ذت ، نفَّــ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف الفتــرة  

(KS)           التركيـز فيـه     نصّبإ، وهي منظمة املصاحل اخلاصة والعاملني يف قطاع البلديات، مشروعا 
. (Likestilling in kommunalt planarbeid) على املساواة بني اجلنسني يف أعمـال ختطـيط البلـديات   

ــشروع    ــذهلا      توكانــت أهــداف امل ــيت تب ــود ال ــة يف اجله ــدوافع واخلــربة العملي ــادة ال ــل يف زي تمث
م بالنـسبة  البلديات لتعزيز املساواة بني اجلنسني وإرساء اُألسس لتحقيق التقدم املستهدف املـنظَّ       

 .للمساواة بني اجلنسني يف البلديات
 تـدبريا خمتلفـا     ٢٠ بلـديات يف تطبيـق       ١٠أت  واعتمادا على ثالث شـبكات خمتلفـة بـد         

ت مناقــشات يــجرأُوقــد . هتــدف إىل تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني يف جمــاالت مــسؤولية خمتلفــة
بــشأن التركيــز علــى املــساواة بــني اجلنــسني يف جمــالس البلــديات واجملــالس التنفيذيــة للبلــديات،  

ــائق تتعلــق باســتراتيجية حتقيــق املــساواة بــني ا    ــة أســاس   وُوضــعت وث جلنــسني كــي تكــون مبثاب
لتخطيط البلديات، وُنفذت عملية لتخطيط البلديات مبشاركة مـن النـساء والرجـال علـى حـد                 
سواء، وُوضعت خطط لتعيني رجال أكثر يف مراكز الرعاية النهارية، وجرى النظـر يف مـسائل                

مـن منظـور نـوع      مـت مكتبـة مدرسـية       األجر املتساوي واستخدام التعيني جلزء من الوقت، وقُيِّ       
اجلــنس، وقــام موظفــو مراكــز الرعايــة النهاريــة بدراســة الطريقــة الــيت ميكــن هلــم هبــا أن يتــصلوا 

معرفـة قيِّمـة تـستند إىل اخلـربة العمليـة بالنـسبة للطرائـق            رت  وهـذه التـدابري وفَّـ     . بالبنات والبنني 
املـساواة بـني اجلنـسني      املختلفة لتعزيز املساواة بني اجلنسني وللشروط املطلوبة لتحقيق أهـداف           

، )(www.likestillingsaktiviteter.no“ الويـــب”وجـــرى إنـــشاء موقـــع علـــى شـــبكة . بنجـــاح
الرابطـة النروجييـة للـسلطات    ”وقـد كلَّفـت   . مت وضـع تقريـر ودليـل كجـزء مـن املـشروع            كما
ـــاحمللي “  هــــاغفريــــدريكس” اجلامعــــة النــــسائية الــــشمالية ومؤســــسة  (KS)“ واإلقليميــــة ةـــ

(Fredrikkes Hage)وهي مركز موارد لتحقيق املساواة بني اجلنسني، بتنفيذ املشروع ،. 
 )هـ (٢املادة  ٥-١-١ 

 حيـاة حيظر قـانون املـساواة بـني اجلنـسني التمييـز يف مجيـع جمـاالت اجملتمـع، مبـا يـشمل              
وهـذا  . اك استثناء بالنسبة للمسائل الداخليـة يف اجملتمعـات الدينيـة          وهن. العمل واجملال التنظيمي  

ــادة    ــق بامل ــدِ     ٢االســتثناء يتعل ــاول احلــق يف ممارســة ال ــيت تتن ــرويج ال ــن دســتور الن ــة م . ين حبريَّ
ين وال ميكــن مارســة الفعليــة للــِدواالســتثناء يقتــصر علــى املــسائل الــيت تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بامل

ــا يتعلــ    ــه فيم ــذرع ب ــسانية أو       الت ــة أو إن ــة اجتماعي ــا طبيع ــيت هل ــة ال ــات الديني ــشطة اجملتمع ق بأن
 .مماثلة طبيعة

http://www.likestillingsaktiviteter.no)/
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 من قانون املساواة بني اجلنسني ينطبق أيضا علـى كنيـسة            ٢واالستثناء الوارد يف اجلزء      
ومـسألة مـا إذا كـان ينبغـي أن ينطبـق االسـتثناء علـى كنيـسة الدولـة                    ). كنيسة الدولة (النرويج  

 أعربـت  (Stoltenberg II)واحلكومة احلالية . اقشة مستمرة يف السنوات األخريةهي موضوع ملن
 عـن تـصميمها علـى دراسـة مـسألة      ٢٠٠٥يف إعالهنا احلكومي الذي أصدرته يف خريـف عـام        

ويف هـذه احلالـة سـوف ُينظـر إىل املـسألة يف ضـوء نـص اسـتثناء مماثـل يف                      . إلغاء نص االسـتثناء   
يتعلق بتعيني األشخاص الذين يعيـشون يف شـراكة شـذوذ جنـسي             قانون بيئة العمل، وهو نص      

 .يف جمتمعات دينية
 )ز (٢و ) و (٢املادتان  ٦-١-١ 

 مــن معلومــات ١٦ إىل ٣هاتــان املادتــان جــرى حبثهمــا يف ســياق مــا يــرد حتــت املــواد  
 .أكثر تفصيال من حيث ما تتناوله من املواضيع

  وحقوق اإلنسانمسألة املساواة بني اجلنسني ٣املادة  ٢-١ 
 اعتمــدت احلكومــة عــددا مــن خطــط العمــل الوطنيــة الــيت   ٢٠٠٥-٢٠٠٢يف الفتــرة  

. تــؤثر بــصفة خاصــة علــى اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز حقــوق اإلنــسان، وخاصــة حقــوق املــرأة  
 مـن أجـل اجلهـود الدوليـة الـيت تبـذهلا       ٢٠٠٣وخطط العمل هذه تشمل خطـة قُـدمت يف عـام          

ه األعــضاء التناســلية لإلنــاث وخطــط عمــل ملكافحــة االجتــار بالنــساء  احلكومــة ملكافحــة تــشوي
ــرة   ــرة     ٢٠٠٥-٢٠٠٣واألطفــال يف الفت ــدة للفت ، وهــي خطــة اســتمرت يف خطــة عمــل جدي

وهاتــان اخلطتــان واجلهــود الراميــة إىل مكافحــة العنــف املــرتيل يــرد وصــفها    . ٢٠٠٨-٢٠٠٥
 .١٦ ترد حتت املادة باإلكراه واجلهود الرامية إىل منع حاالت الزواج. ٦حتت املادة 

 نة حلقوق اإلنسان وأساسها القانوينحالة اجلهود الرامية إىل تعزيز جماالت معيَّ  
-٢٠٠٢الفتـرة    (٤٥املقتـرح رقـم      الربملـان إىل  مت احلكومـة     قـدَّ  ٢٠٠٣يف ربيع عام     
 ويف. يف القـــانون النروجيـــي“ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة حلقـــوق الطفـــل”دمـــج بـــشأن ) ٢٠٠٣
ــران ــه /حزي ــان  ٢٠٠٣يوني ــانون النروجيــي    النروجيــي ، صــوَّت الربمل ــة يف الق ــى دمــج االتفاقي عل

ــيت تطبَّــ      ــسان ال ــوق اإلن ــات حق ــة اتفاقي ــسان    بإضــافتها إىل قائم ــوق اإلن ــانون حق ق، عمــال بق
وقـد بـدأ نفـاذ التعـديل        .  كقـانون نروجيـي    ،)١٩٩٩مـايو   / أيـار  ٢١ املـؤرخ    ٣٠القانون رقـم    (

ــشريعي يف  ــوبر /رين األولتــش ١الت ــى   . ٢٠٠٣أكت ويف الوقــت نفــسه اُعتمــدت تعــديالت عل
 مـن   ١٢ي مـن أجـل إبـراز املـادة          تشريعات مثل قانون الطفل وقانون رفاه الطفـل وقـانون التبنِّـ           

ــه     ــستمع إلي ــة حقــوق الطفــل املتعلقــة حبــق الطفــل يف أن ُي ــذين ب . اتفاقي  وا ســّنلغــواألطفــال ال
غـوا  ن على تكوين آرائهـم اخلاصـة هبـم جيـب أن ُيبلَّ            وقادر ال ،سنوات، واألطفال األصغر سنا    ٧

 . تتعلق هبميف حاالتوأن ُتتاح هلم فرصة للتعبري عن رأيهم قبل أن ُتتخذ قرارات 
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وقد شاركت السلطات النروجيية يف األعمال التحـضريية للـدورة اخلاصـة الـيت عقـدهتا                 
واشـترك  .  ويف تنفيـذها   ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ١٠ إىل   ٨األمم املتحدة بشأن الطفل يف الفتـرة مـن          

أطفــال وشــباب ومنظمــات طوعيــة بنــشاط أيــضا يف هــذه العمليــة الــيت بلغــت ذروهتــا بإصــدار  
وكــان أحــد  . (?Hallo, er det noen der)“ ، هــل هنــاك أحــد؟  هــالو”الكتــاب املعنــون  

ــسية         ــاءة اجلن ــذين يتعرضــون لإلس ــشباب ال ــاب موضــوع ال ــضمنها الكت ــيت يت . املوضــوعات ال
متابعـة النـرويج للـدورة اخلاصـة        ”ابعة للدورة اخلاصة ُوضعت خطة عمل وطنيـة عنواهنـا           وكمت

. ٢٠٠٤ينـاير   /وأُرسلت اخلطة إىل األمم املتحدة يف كانون الثاين       “ لألمم املتحدة بشأن الطفل   
 أهــداف رئيــسية تــشمل زيــادة املــشاركة مــن جانــب األطفــال        ١٠وخطــة العمــل تتــضمن   

فال والشباب املصابني بعجز، وزيادة جهود التعاون اإلمنـائي مـن           وتأثريهم، وتشجيع ضم األط   
أجــل تعزيــز حــق األطفــال يف الــصحة والتعلــيم واحلمايــة وملكافحــة وبــاء فــريوس نقــص املناعــة 

 ).اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية
 تـويل  ويف التقرير الدوري الـسادس للنـرويج ورد تعليـق مفـاده أن الـسلطات النروجييـة         

 ين أقــرَّه اإلثــين والــِدوملكافحــة التمييــز علــى أســاس التوجُّــ. اهتمامــا خاصــا للنــساء املهــاجرات
 واملتعلـق حبظـر التمييـز علـى أسـاس      ٢٠٠٥يونيـه  / حزيـران  ٣ املـؤرخ    ٣٣القانون رقـم    الربملان  
شـتراطات  وهذا القانون حيقـق اال    ). قانون مكافحة التمييز  (ه اإلثين أو الدين أو غري ذلك        التوجُّ
ذ مبدأ املـساواة يف املعاملـة بـني     الذي ينفECِّ/2000/43دة يف توجيه جملس االحتاد األورويب      احملدَّ

ــاد األورويب      ــه جملـــس االحتـ ــر عـــن األصـــل العرقـــي أو اإلثـــين وتوجيـ األشـــخاص بغـــض النظـ
2000/78/EF  ِّقـانون حيظـر    وال. د إطارا عاما للمعاملة املتساوية بالنسبة للتعيني واملهنـة         الذي حيد

ه اإلثين أو األصل الوطين أو املنشأ أو لون البشرة أو اللغة أو الـدين أو            التمييز استنادا إىل التوجُّ   
واحلظــر . حظــر التمييــز املباشــر وغــري املباشــر املــبين علــى اُألســس املــذكورة أعــاله  وُي. العقيــدة

ــز أو املــضايقة  ليــشمل أيــضا املــضايقة وإصــدار تعليمــات    م ردود فعــل ســلبية  الســتخداولتميي
والقـانون ينطبـق علـى مجيـع جمـاالت      . ضد شخص قدم شكوى بشأن التمييز     ) أعمال انتقامية (

 . العمل وسوق اإلسكانحياةاجملتمع مبا يشمل 
ومتاشيا مع توجيهات جملـس االحتـاد األورويب املـذكورة أعـاله يتـضمن القـانون أيـضا                    

ــات واجلــزاءا    ــشارك يف عــبء اإلثب ــشأن الت ــا ب ــيت هتــدف إىل جعــل احلظــر فعَّــ   أحكام . االت ال
والتشارك يف عبء اإلثبات يعين أنه عندما تكون هنـاك معلومـات تـدعو إىل االعتقـاد بأنـه قـد               
حدث متييز جيب على الشخص الذي قُدمت شكوى ضـده أن يثبـت يف قائمـة احتمـاالت أنـه           

هاك احلظـر إىل طلـب   ومن املمكـن أن يـؤدي انتـ   . مل ُيرتكب أي فعل متييز يتعارض مع القانون    
 .رفع الظلم واحلصول على تعويض عن اخلسائر املالية



CEDAW/C/NOR/7  
 

07-28614 21 
 

ــد ُنفِّــ   ــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري        وق ذت اتفاقيــة األمــم املتحــدة للق
ى إىل تعزيــز بإدراجهــا يف القــانون النروجيــي مــن خــالل قــانون مكافحــة التمييــز، وهــو مــا أدَّ    

 علـى املـستويني     ةقويـ إشـارة   التنفيـذ   عطـي هـذا     وقـع أن ي   ومـن املت  . وضعها يف القانون النروجيـي    
 .الوطين والدويل

مـن  ) أ (١٣٥وإضافة إىل قانون مكافحة التمييز فإن الربملـان اعتمـد تعـديالت للجـزء                
قانون العقوبات، وهي تعديالت تؤكد مبزيد من الوضـوح أن التعـبريات العنـصرية ذات اآلثـار              

 .املذكور أعاله ليست مقبولةاملهينة اليت تدخل يف جمال احلكم 
) ٢٠٠٦-٢٠٠٢الفتــرة (وخطــة عمــل احلكومــة املتعلقــة مبكافحــة العنــصرية والتمييــز  

وخطــة العمــل هــي، ضــمن أمــور أخــرى، متابعــة للمــؤمتر العــاملي ملكافحــة   . تنتــهي هــذا العــام
مل واخلطـة تـش  . ٢٠٠١سـبتمرب  /العنصرية، وهو املؤمتر الذي ُعقد يف جنوب أفريقيـا يف أيلـول     

. التمييز ضد الشعوب األصلية واألقليات الوطنيـة واألشـخاص املنحـدرين مـن أصـول مهـاجرة        
ــشكل خــاص       ــستهدف ب ــة ت ــضمنها اخلط ــيت تت ــدابري ال ــاةوالت ــة،   حي ــل، واخلــدمات العام  العم

احملــــاكم، والتوثيــــق واملراقبــــة، وشــــبكة /ســــلطات املقاضــــاة/التعلــــيم، والــــشرطة/واملــــدارس
ومنظـور نـوع    . حملليـة، وتعزيـز احلمايـة القانونيـة ضـد التمييـز اإلثـين             ، واجملتمعات ا  “اإلنترنت”

يونيـه  / حزيـران  ١ويبني تقرير حالة أنـه اعتبـارا مـن          . اجلنس هو جزء ال يتجزأ من تدابري اخلطة       
 عـدد   ءوقـد ُبـد   .  كانت مجيع تدابري اخلطة قد ُنفذت تقريبا أو أهنا كانـت حتقـق تقـدما               ٢٠٠٥

ألزمـات وإدارات الرفـاه احملليـة بـاخلربة واملعرفـة املتعلقـة حباجـات               من األنشطة لتزويـد مراكـز ا      
 أيــضا خلــدمات الوقايــة بالنــسبة دعمم الــويقــدَّ. النــساء املهــاجرات اللــوايت هــن ضــحايا للعنــف

 إعــداد تقريــر حالــة جديــد ٢٠٠٦وســوف يــتم يف عــام . لُألســر الــيت تنتمــي جلماعــات األقليــة
 ).٦انظر أيضا املادة (لك قبل حتديد إجراء املتابعة وإجراء تقييم داخلي خلطة العمل وذ

وقد أُشري على حنو آخر إىل التقرير الدوري السادس للنـرويج وإىل املعلومـات املتعلقـة                 
االضــطهاد اســتنادا إىل نــوع اجلــنس، وهــو مــا ال يــزال منطبقــا علــى النظــام   ببقــانون اهلجــرة و

 “جامعـة أوسـلو  ”ليـة والتنميـة اإلقليميـة    ، كلفـت وزارة احلكومـة احمل  ٢٠٠٢ويف عـام  . احلـايل 
ــر حبثــي يركِّــ  موضــوعات علــى ز علــى منظــور نــوع اجلــنس يف حــاالت اللجــوء و  بتقــدمي تقري

وهذا التقرير البحثي ساعد يف إثارة مزيد من االهتمام حباالت تتعلق باالضـطهاد علـى               . أخرى
واإلحـصاءات  . ءأساس نوع اجلـنس واالضـطهاد املـرتبط بنـوع اجلـنس كأسـاس لطلـب اللجـو             

ن أن عدد النساء اللوايت ُيعترف هبن اآلن كالجئات يف ممارسة اللجوء النروجيية تزيـد كـثريا                 تبيِّ
 .عما كان عليه احلال يف السابق
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، عيَّنت احلكومـة جلنـة تـشريعية إلعـداد تقريـر            ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٤ويف   
 وقــد ُمنحــت). جلنــة قــانون اهلجــرة(عــن إصــدار قــانون جديــد للــهجرة وتقــدمي مقتــرح بــشأنه 

اللجنة والية حبث ما إذا كانت هناك حاجة إىل تعزيز الوضع القـانوين للمـرأة يف جمـال اهلجـرة                    
. اســتنادا إىل أُســس أخــرى اللجــوء أو اإلقامــة يف النــرويجطلبــات وذلــك، مــثال، فيمــا يتعلــق ب

ــه   وقــدَّ  NOU 2004: 20 Nyutlendingslovمت جلنــة قــانون اهلجــرة توصــيتها يف تقريــر عنوان
ــي  ( ــي النروجيـ ــر الرمسـ ــمالتقريـ ــسنة ٢٠  رقـ ــهجرة   : ٢٠٠٤ لـ ــد للـ ــي جديـ ــانون نروجيـ يف ) قـ

 .٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول ١٩
واللجنــة تنــاقش بــصفة خاصــة منظــور نــوع اجلــنس مــن حيــث تقيــيم حالــة الالجــئني،  

تـشويه األعـضاء     و الـزواج بـاإلكراه   أهنا تتناول بـصفة خاصـة موضـوعات العنـف املـرتيل و             كما
 للمــدى الــذي ميكــن الوصــول إليــه بالنــسبة  واللجنــة تؤكــد أنــه يوجــد حــّد. التناســلية لإلنــاث

أنـه قـد    شري إىل   دة يف هذا اجملال عـن طريـق التـشريع، ولكنـها تـ             لالستجابة بوضوح ملسائل حمدَّ   
 .يكون هناك سبب وجيه لوضع مبادئ توجيهية وطنية أكثر تفصيال من أجل توجيه املمارسة

 وبإسـاءة معاملـة النـساء اللـوايت هـن مـن بلـدان               الزواج بـاإلكراه  واملشكالت املتعلقة بـ    
 أيـضا يف سـياق    فقرية ويتزوجن رجـاال يعيـشون يف النـرويج، أو اسـتغالهلن دون مبـاالة، تعـاجلَ                

 .هجرة اُألسر، كما أن اللجنة تقترح تدابري خاصة ملواجهة هذه املشكالت
ــر كــي ت وقــد ُعمِّــ   ــهائي وهــو     م التقري ــشأنه قبــل املوعــد الن ــشارية ب قــدَّم تعليقــات است

ــوز ١ ــه /مت ــان اســتنادا إىل     . ٢٠٠٥يولي ــانون إىل الربمل ــشروع ق ــدمي م ــة هتــدف إىل تق واحلكوم
وبعض املقترحات اليت تتعلق باحلمايـة      . مقترحات جلنة قانون اهلجرة وآراء اهليئات االستشارية      

 الــزواج مت تنفيــذها بالفعــل يف قــانون اهلجــرة احلــايل    وإســاءة املعاملــة يفالــزواج بــاإلكراهمــن 
 املتعلقــة ١٦ املتعلقــة بــالعنف واملــادة ٦ميكــن االطــالع علــى مزيــد مــن التفاصــيل حتــت املــادة (
 ).الزواج باإلكراهب

 مسألة هلا أولويـة يف الـسياسة النروجييـة املتعلقـة بالتعـاون              ‐املرأة واملساواة بني اجلنسني       
 ن اإلمنائياخلارجي والتعاو

تعترب حقوق اإلنسان، مبا يـشمل املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق املـرأة، جمـاالت ذات                    
واحملفـل الـسياسي للحكومـة    .  والتعـاون اإلمنـائي  اخلـارجي أولوية يف السياسة النروجيية للتعـاون       

 يعــرِّف مــسألة املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني يف التعــاون ) ٢٠٠٥إعــالن ســوريا موريــا لعــام (
اإلمنائي على أهنا أحد اُألسس الرئيسية األربعـة لـسياسة التعـاون اإلمنـائي، مـع الـنفط والطاقـة،                    

وهذا يتماشـى مـع االلتزامـات الـيت تعهـدت هبـا النـرويج مبوجـب                 . والبيئية، والسالم واملصاحلة  
ملـرأة  ومـسألة ا  . بالنسبة لزيادة التنسيق بالنسبة للمـساعدة اإلمنائيـة       ) ٢٠٠٥عام  (إعالن باريس   
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ومسألة املساواة بني اجلنسني مهـا جمـال تتمتـع النـرويج بالنـسبة لـه مبزايـا خاصـة علـى املـستوى            
 سـوف تبـدأ احلكومـة خطـة عمـل جديـدة مـن أجـل املـرأة                   ٢٠٠٦وحبلـول هنايـة عـام       . الدويل

واملساواة بني اجلنسني يف جمال التعاون اإلمنائي، وهي خطـة سـتحل حمـل االسـتراتيجية املتعلقـة                  
 ).٢٠٠٥-١٩٩٧الفترة (ملرأة واملساواة بني اجلنسني يف جمال التعاون اإلمنائي با

 التحديات  
اسـتراتيجية املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني يف           ” بدأ العمل بـشأن تقيـيم        ٢٠٠٥يف عام    

ــائي    ــاون اإلمن ــصبّ . “)٢٠٠٥-١٩٩٧(جمــال التع ــد ان ــاون    وق ــى التع ــيم عل ــز يف التقي  التركي
.  يف املائـة ٢٠الذي ميثل نسبة إمجاليـة مـن املـساعدة اإلمنائيـة بكاملـها تقـل عـن        اإلمنائي الثنائي  

وبيَّن التقرير أن منظـور املـساواة بـني اجلنـسني يظهـر      . ٢٠٠٦وقد قُدمت نتائج التقييم يف عام     
 املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني  يتبوضــوح يف األهــداف الــسياسية للتعــاون اإلمنــائي وأن مــسأل  

غــري أن هنــاك حتــديات .  يف الربنــامج ويف الوثــائق القطريــةني شــاملينديــدا كاعتبــاران حتتــفمعرَّ
 .عديدة بالنسبة إلضفاء الطابع املؤسسي على املساواة بني اجلنسني

 بــشكل متزايــد غــري واضــح يف ان تــصبحا املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني بــدأتتاومــسأل 
وقـد بـيَّن التقيـيم أيـضا أن املـوارد           . قارير والتقييم الدورة الربناجمية للتخطيط والتنفيذ وتقدمي الت     

صة لتنفيذ االستراتيجية ودعم النهوض بـاملرأة وحتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني               من األفراد املخصَّ  
 .يف جمال التعاون اإلمنائي النروجيي ليست كافية

 يف  اننعكـس ي) وسائط املعونة اجلديـدة   (والتنظيم والتركيز اجلديدان للمساعدة اإلمنائية       
وهـذا يعـين أن متابعـة املوضـوع بالنـسبة للبلـدان       . زيادة استخدام دعم امليزانية ودرجة التنـسيق  

أن تؤكـد النـرويج علـى املـساواة         أيـضا   ذلك فإنه جيب    لو. الشريكة أصبحت أمرا أكثر صعوبة    
ا لـه   وهـذ . بني اجلنسني وحقوق املرأة علـى حنـو أكثـر فعاليـة يف حوارهـا مـع البلـدان الـشريكة                    

وسـوف تطلـب النـرويج أن يأخـذ شـركاؤها يف            . أمهية أكرب عند حبث مسائل االقتصاد الكلي      
التعاون، سواء كانوا حكومات أو مؤسسات دولية أو منظمات غري حكومية، مـسألة حقـوق               

اتفاقيـة  ”وقـد وقَّعـت البلـدان الـشريكة للنـرويج           . املرأة واملساواة بني اجلنسني على حممل اجلـد       
، كمـا أن النـرويج سـوف تبـذل جهـودا نـشطة              “ى مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة        القضاء عل 

 .للمساعدة يف متكني هذه البلدان من الوفاء بالتزاماهتا الدولية فيما يتعلق حبقوق املرأة
 احلملة اجلديدة  

ــز املــساواة بــني     مــن أجــل ســوف تعمــل احلكومــة    ــدابري لتعزي ــادة تركيزهــا علــى ت  زي
فـأوال،  . ويف هذه احلملة سوف ُتتبع استراتيجية ذات شـقني        . التعاون اإلمنائي اجلنسني يف جمال    

سـوف ُيــدمج منظـور نــوع اجلــنس واملـساواة بــني اجلنـسني يف كــل جمــال مـن جمــاالت التعــاون      



CEDAW/C/NOR/7
 

24 07-28614 
 

ــة   ــا، ســيكون هنــاك تركيــز علــى تــدابري مــصمَّ   ). التعمــيم(اإلمنــائي والــسياسة اخلارجي مة وثاني
املـساواة بـني اجلنـسني وخاصـة حيثمـا يكـون عـدم التـوازن بـني                  خصيصا لتعزيز حقوق املرأة و    

 وإضـافة إىل  ).االسـتهداف (وضع املرأة ووضع الرجل كـبريا مبـا جيعـل أثـر التعمـيم غـري كـاف            
هذا فإن النرويج سوف تدعم بنشاط مبدأ التمثيل املتساوي للمرأة وللرجـل بالنـسبة لوفودهـا،       

رأة يف حمافـل صـنع القـرار الثنائيـة واملتعـددة األطـراف              كما أهنا سوف تسعى إىل تعزيز متثيل املـ        
 ).املساواة(

وكجزء من التركيز الشديد للنرويج علـى مـسألة املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني اُتخـذ                    
قــرار بإنــشاء مــشروع مدتــه ثــالث ســنوات لنــوع اجلــنس واملــساواة بــني اجلنــسني يف التعــاون    

وســوف . ٢٠٠٦ وهــو مــشروع ســيبدأ تنفيــذه يف عــام اإلمنــائي يف وزارة اخلارجيــة النروجييــة،
ــة للتعــاون اإلمنــائي      ــة النروجيي ــوزارة، وهــي الوكال ــة لل ــة التقني ــوراد”(تقــيم الوكال ــضا )“ن ، أي

 املــرأة يتوالغــرض مــن هــذه التــدابري هــو إثــارة الــوعي مبــسأل . مــشروعا منفــصال يف هــذا اجملــال
اخلارجيـة النروجييـة والبـدء يف أنـشطة لتقـدمي           واملساواة بني اجلنسني داخل الوزارة ويف البعثات        

وهنـاك  . الدعم للوزارة وللبعثـات اخلارجيـة وتعزيـز عمليـات تعمـيم مفهـوم نـوع اجلـنس فيهـا                   
ز آليـات تقـدمي التقـارير والتـسجيل         حاجة إىل املزيد من اخلربة العمليـة، كمـا أنـه جيـب أن تعـزَّ               

 .عل املسؤولية، بوضوح، إىل مستوى إدارة رفيوأن توكَ
تابع لـوزارة اخلارجيـة مـسؤوال أيـضا عـن وضـع خطـة          الوسوف يكون فريق املشروع      

 وسـوف تركـز خطـة       .“املرأة واملساواة بني اجلنـسني يف التعـاون اإلمنـائي         ”عمل جديدة بشأن    
وسـوف تـشمل   ). الـسياسية واالقتـصادية والثقافيـة واملدنيـة    (العمل بشكل خاص على احلقوق    

ة حامسة لتحقيـق دمـج واضـح وميكـن قياسـه ملنظـور نـوع اجلـنس، مـع          دخطة العمل تدابري حمدَّ 
وضـع أولويــات موضــوعية واضــحة وحتديــد، وتوزيــع، املــسؤولية والتركيــز علــى التنميــة وبنــاء  

دة وميكــن وســوف تتــضمن خطــة العمــل مؤشــرات حمــدَّ  . القــدرات بالنــسبة للمــوارد البــشرية 
لتعـاون اإلمنـائي واألنـشطة املـستهدفة مـن         درجة تعميم مفهوم نوع اجلـنس يف ا        تحديدقياسها ل 

 .أجل تعزيز هذا اهلدف
ــى      ــضا عل ــز أي ــد التركي ــسألة وســوف يزي ــرأة وم ــسألة امل ــسني يف   م ــني اجلن ــساواة ب امل

والرسائل اجلديدة لتخصيص الدعم املايل املتعدد السنوات من منظمـات األمـم            . استخدام املنح 
وقــد . قــارير عــن املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني املتحــدة تتــضمن اشــتراطات بالنــسبة لتقــدمي الت 

أُدخلت أيضا معايري أكثر صرامة بالنسبة لتقدمي التقارير عـن هـذا املوضـوع فيمـا يتعلـق بـإدارة                    
 .آليات التمويل األخرى
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 الدمج على مستوى السياسة  
، اعتمــدت احلكومــة عــددا مــن خطــط العمــل الوطنيــة الــيت ٢٠٠٥-٢٠٠٢يف الفتــرة  

.  خاص علـى اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز حقـوق اإلنـسان، وخاصـة حقـوق املـرأة                    تنطبق بشكل 
 للجهود الدوليـة الـيت تبـذهلا احلكومـة          ٢٠٠٣ت يف عام    ئوخطط العمل هذه تضمنت خطة ُبد     

ملكافحة تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث وخطـة العمـل الراميـة إىل مكافحـة االجتـار بالنـساء                     
خلطــة الــيت مت توســيع نطاقهــا لتأخــذ شــكل خطــة عمــل    وهــي ا) ٢٠٠٥-٢٠٠٣(واألطفــال 

 .٢٠٠٨-٢٠٠٥جديدة للفترة 
 قررت احلكومة أن تضع خطة عمل وطنية لتنفيـذ قـرار جملـس األمـن                ٢٠٠٥ويف عام    

واخلطـة، الـيت بـدأ تنفيـذها يف عـام           .  املتعلق باملرأة والسالم واألمن    ١٣٢٥التابع لألمم املتحدة    
صحاب املـصلحة النـروجييني ذوي الـصلة مبـا يـساعد علـى       ، تفرض شروطا على مجيع أ  ٢٠٠٦

ز اجلهــود النروجييــة الراميــة إىل تعزيــز الــسلم واألمــن بــشكل أقــوى علــى ُبعــد    ضــمان أن تركِّــ
واخلطة تـشمل تـدابري هتـدف إىل تـوفري محايـة أفـضل              . املساواة بني اجلنسني وعلى حقوق املرأة     

مليــة صــنع القــرار، وحتقيــق تــوازن أفــضل بــني  للنــساء والفتيــات، وتعزيــز مــشاركة املــرأة يف ع 
 .م الدوليةاجلنسني يف الوفود النروجيية واألفرقة املشاركة يف عمليات السال

وجرى أيضا بشكل منظم دمج منظـور املـساواة بـني اجلنـسني والتركيـز علـى حقـوق                     
فقـر مـن   خطة العمـل الراميـة إىل مكافحـة ال   ”ففي . املرأة يف خطط عمل واستراتيجيات خمتلفة     

ُخـصص فـصل منفـصل لـدور املـرأة يف التنميـة الزراعيـة وأمهيـة محايـة حقـوق                     “ خالل الزراعـة  
وكانت النرويج أيضا واحدة من الـدول الـيت شـجعت           . املرأة، وخاصة احلق يف امتالك األرض     

ي ، وهـ  “اللجنة الرفيعة املستوى التابعة لألمم املتحدة املعنية بالتمكني القـانوين للفقـراء           ”إنشاء  
اللجنة اليت كُلفت ببحث الكيفية اليت ميكن هبا تقليل حدة الفقر من خالل توفري محاية قانونيـة                 

ــواطنني      ــع امل ــصادية جلمي ــرص اقت ــضل وإتاحــة ف ــال اخلــاص بإضــفاء الطــابع    (أف جــدول األعم
وجيب أن تركز اللجنة اهتمامها بصفة خاصـة علـى متكـني املـرأة وتعزيـز حقوقهـا يف                   ). الرمسي

 .القتصاديالقطاع ا
 األعمال املتعلقة حبقوق اإلنسان  

وضع قواعد لعـدد مـن احملافـل الدوليـة، مثـل اجلمعيـة العامـة لألمـم                  سعت النرويج إىل     
. املتحدة وجلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحـدة، ولـضمان أن تنفـذ هـذه القواعـد بفعاليـة                  

رأة على مسائل مثل املـساواة بـني        وقد جرى التأكيد للكلمات اليت ُخصصت حتديدا حلقوق امل        
وكـان موضـوع حقـوق املـرأة والفـرص          . اجلنسني وعـدم التمييـز والعنـف املرتكـب ضـد املـرأة            

ــة       ــارة مــسائل أخــرى، مثــل احلقــوق املدني املتاحــة أمامهــا هــو أيــضا موضــوعا متكــررا عنــد إث
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ــيم    ــة، واحلــق يف التعل ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــسياسية، واحلقــوق االقت ــارت وزارة . وال وأث
اخلارجيـة أيــضا مـسألة املــساواة بـني اجلنــسني يف سـياق ثنــائي، مثـل احلــوارات املتعلقـة حبقــوق       

ــام    ووزارة شــؤون الطفــل واملــساواة، باعتبارهــا   . اإلنــسان الــيت أُجريــت مــع الــصني وفييــت ن
ع الــوزارة املــسؤولة عــن تنــسيق أنــشطة املــساواة بــني اجلنــسني، تــشترك يف تعامــل ثنــائي واســ    

 .النطاق من أجل تعزيز تبادل اخلربات ذات الصلة بسياسة املساواة بني اجلنسني
 احلقوق االقتصادية  

، أخذت النرويج، باالشتراك مع اململكة املتحدة والبنك الدويل، زمـام           ٢٠٠٥يف عام    
 ز علـى  املبادرة لوضع الترتيبات من أجل عقد مؤمتر رفيع املستوى يف واشنطن، وهو مؤمتر ركَّـ              

ويف املــؤمتر، قــرر . وعلــى احلقــوق االقتــصادية) متكــني املــرأة(ثالــث األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
البنك الدويل، بعد تعرضه لـضغوط بـشأن اجلهـود الـيت يبـذهلا نيابـة عـن املـرأة، أن يـضع خطـة                         

والنرويج ختطـط أيـضا ملتابعـة خطـة     .  يوممائةعمل ملبادرات اقتصادية من أجل املرأة يف خالل  
وخطـة العمـل اجلديـدة الـيت وضـعتها النـرويج بالنـسبة لنـوع اجلـنس                  . لعمل هذه بتقدمي موارد   ا

واملــساواة بــني اجلنــسني يف التعــاون اإلمنــائي ســوف تركــز أيــضا علــى احلقــوق االقتــصادية          
يشمل احلق يف امتالك، وتوارث، املمتلكات واألرض، كما أهنـا سـوف تـربط هـذا حبقـوق                   مبا

دم دعما كـبريا للبنـك الـدويل وللـصناديق االسـتئمانية لتعمـيم منظـور نـوع                  والنرويج تق . مهنية
وإضافة إىل هذا فـإن النـرويج تعمـل علـى           . اجلنس يف البنوك اإلقليمية، كما أهنا ستواصل ذلك       

حنو وثيق مع منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز احلقوق املهنية، أيضا مـن منظـور نـوع اجلـنس،           
ــد   ــستقبال مزي ــدم م ــدعم إىل  وســوف تق ــن ال ــني    ”ا م ــساواة ب ــق امل ــشاركة يف حتقي صــندوق امل

 .التابع ملنظمة العمل الدولية“ اجلنسني
 الصحة واحلقوق اإلجنابية  

مما له أمهية بصفة خاصة ضمان وجـود منظـور يتعلـق بنـوع اجلـنس يف اجلهـود الراميـة             
). اإليـدز (املكتـسب   متالزمـة نقـص املناعـة       /إىل مكافحة انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           

وتشكل النساء نسبة مئوية متزايدة بانتظـام مـن األشـخاص املـصابني، وجيـب أن تتـاح الفرصـة                
 ٢٠٠٢ومنـذ عـام     . ياهتن حبيث ميكن هلن محايـة أنفـسهن       بالنسبة حل وضع  الأمامهن للتأثري على    

ة بفـريوس   توفر احلماية مـن اإلصـاب     ) مبيدات ميكروبات (تؤيد النرويج مبادرة لتطوير منتجات      
والنـرويج تـدعم أيـضا      . نقص املناعة البشرية ويكون من املمكن للنساء التحكم فيها بأنفـسهن          

االحتـاد العـاملي للتطعـيم      ” و. “املبادرة الدولية للتطعيم ضد متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب           ”
 . حيظى بأولوية عالية وذلك من أجل تقليل وفيات األطفال“والتحصني
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حلــق املــرأة يف إجهــاض مــأمون تقــرره بنفــسها بالنــسبة تبعهــا النــرويج والــسياسة الــيت ت 
وقد تعهدت احلكومة، يف حمفلها السياسي، بالعمـل علـى املـستوى الـدويل              . يزال دون تغيري   ال

ولذلك فإن النرويج سوف تدعم الـصندوق الـدويل لإلجهـاض املـأمون             . لعدم جترمي اإلجهاض  
والغرض مـن هـذا الـصندوق هـو تقـدمي الـدعم       . “املخططةاالحتاد الدويل لألبوة    ”الذي أنشأه   

 .للربامج اليت فقدت متويلها نتيجة لسياسات منع اإلجهاض يف بلدان أخرى
 ١٣٢٥التابع لألمم املتحدة تنفيذ قرار جملس األمن   

أُنشئ يف وزارة اخلارجية فريق مـشروع خـاص يهـدف إىل تنـسيق تنفيـذ خطـة العمـل           
ويـشترك يف هـذه العمليـة أيـضا فريـق        . ١٣٢٥ألمن التابع لألمـم املتحـدة       املتعلقة بقرار جملس ا   

مــشترك بــني الــوزارات وهيئــة تعاونيــة ذات قاعــدة عريــضة تتــألف مــن ممــثلني ملنظمــات غــري     
 .حكومية ومؤسسات حبوث

ــم املتحــدة       ــابع لألم ــرار جملــس األمــن الت ــذ ق ــرأة يف   ١٣٢٥وتنفي ــق مبــشاركة امل  املتعل
م واملـصاحلة يف    عمري هـو جانـب هـام للـدعم الـذي تقدمـه النـرويج للـسال                عمليات الـسالم والـت    

والنرويج تعمـل مـن خـالل مؤسـسات متعـددة األطـراف مـن أجـل تعزيـز                   . مناطق نزاع خمتلفة  
م خمتلفـة تقـوم فيهـا    مشاركة املرأة يف عمليـات الـسالم ويف التنميـة، وكـذلك يف عمليـات سـال       

 .النرويج بدور املسهل
 يف املائـة، غـري أن عـددا    ٦٠الـسكان عـن    النـساء بـني     ان تزيد نسبة    ويف جنوب السود   

وقـد سـعت    . قليال من النساء ُتتاح هلن الفرصة للمشاركة يف مفاوضات السالم يف ذلـك البلـد              
النرويج، من خالل عدد من التدابري احملددة، إىل ضـمان اشـتراك املـرأة الـسودانية يف العمليـات                   

وعلـى سـبيل املثـال فـإن        . لتعمري اليت مير هبا البلـد يف الوقـت احلـايل          اهلامة اليت جتري يف مرحلة ا     
اشتركا معا يف الترتيب لعقد نـدوة للمـرأة         “ صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    ”النرويج و   

وقـد حـضرت   . ٢٠٠٥أبريـل  /قبل انعقاد مؤمتر املاحنني من أجل السودان يف أوسـلو يف نيـسان          
ان وجنوبه، وتوصلن فيها إىل اتفاق بشأن إعداد مـذكرة مـشتركة       الندوة نساء من مشال السود    

ــصاحلة     ــسالم وامل ــات ال ــسبة لعملي ــات بالن ــك يف    . حتــدد األولوي ــد ذل ــذكرة بع ــدمت امل ــد قُ وق
 .املاحنني مؤمتر

ــرأة          ــائي للم ــم املتحــدة اإلمن ــشروع صــندوق األم ــضا م ــرويج أي ــسمى ودعمــت الن امل
جلنـسني يف الـتعمري وبنـاء الـسالم يف جنـوب الـسودان              تشجيع مشاركة املرأة واملـساواة بـني ا       ”

، وهـو مـشروع ُتـستخدم فيـه األمـوال لترتيـب ومتابعـة املـؤمترات اإلقليميـة                   “بعد انتهاء الرتاع  
وقـد قـدمت النـرويج، كجـزء مـن تعاوهنـا مـع الـصندوق، متـويال               . والوطنية للمرأة يف السودان   
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ا للمشاركة يف مفاوضات الـسالم يف كـانون    امرأة من دارفور من السفر إىل أبوج       ٢٠لتمكني  
 .٢٠٠٥ديسمرب /األول

ــى         ــدرة وكــاالت األمــم املتحــدة عل ــادة ق ــساعدة يف زي ــضا إىل امل ــرويج أي وســعت الن
واعتمـادا علـى التمويـل الـذي تقدمـه          . تشجيع منظور يستند إىل نوع اجلنس يف منـاطق الـرتاع          
الجـئني وظيفـة خاصـة ملستـشار خـاص          النرويج أنشأ مفوض األمم املتحـدة الـسامي لـشؤون ال          

. يعىن باملسائل املتعلقة بنوع اجلنس وبالنهوض باملرأة وأعار امرأة نروجييـة لـشغل هـذه الوظيفـة        
إلدارة التابعـة  وتقوم النرويج أيضا بتمويـل وظيفـة خـبري أصـغر يف وحـدة مـسائل نـوع اجلـنس                     

مكتـب  ”ضـات املتعلقـة بإنـشاء       وبالنـسبة للمفاو  . عمليات حفظ السالم التابعة لألمـم املتحـدة       
، ٧٧، ضـمنت النـرويج، بـدعم مـن بلـدان جمموعـة الــ                “دعم بناء السالم التابع لألمم املتحـدة      

 التـابع   إدراج فقرة تتعلق بنساء خبريات يف املكتب مع اإلشارة بوضوح إىل قـرار جملـس األمـن                
شــارات مماثلــة يف وهــذه اخلطــوة تعتــرب خطــوة هامــة يف اجتــاه إدراج إ . ١٣٢٥ لألمــم املتحــدة

 .القرارات املتعلقة بعمليات متكاملة مقبلة حلفظ السالم
التقاعديـــة املبـــادئ التوجيهيـــة األخالقيـــة لـــصندوق املعاشـــات : االســـتثمارات الدوليـــة  

  العاملي‐ يكومحلا
 العـاملي   - يحلكـوم اتستند املبادئ التوجيهية األخالقية لـصندوق املعاشـات التقاعديـة            

 الشركات اليت يستثمر فيها الصندوق جيب أن حتترم حقوق اإلنـسان األساسـية              إىل افتراض أن  
ممارسـة حقـوق امللكيـة    : د أداتني لضمان مراعـاة هـذا االفتـراض   واملبادئ التوجيهية حتدِّ . والبيئة

 . الشركات من جمال االستثمار للصندوقواستبعاد
سلوك بالعمـل كـشريك      تعـين الـسعي مـن أجـل التـأثري علـى الـ              وممارسة حقوق امللكية   

 (Norges)“ يسغنــور”وبنــك . نــشط يف الــشركات الــيت تكــون للــصندوق اســتثمارات فيهــا  
ــة     ــة مبمارســة حقــوق امللكي ــة  . مــسؤول عــن األعمــال املتعلق ــة إلدارة امللكي ــادئ التوجيهي واملب

ولـيس مـن املمكـن توقّـع أن         . “العـاملي لألمـم املتحـدة      تفاقاال”ُوضعت على حنو يتماشى مع      
 .ق هذه اجلهود نتائج سريعة أو قابلة للقياس بالضرورةحتق

مة ملنــع الــصندوق مــن املــشاركة يف االنتــهاكات   الــشركات هــو أداة مــصمَّ واســتبعاد 
ــة أو يف إغفــاالت   ــشمل جمموعــة   . اخلطــرية للقواعــد األخالقي ــة واألدوات ت ــادئ التوجيهي واملب

ــة تقــع علــى عاتقهــا  وو. حقــوق النــساء واألطفــال واســعة مــن املــسائل الــيت تــشمل    زارة املالي
قـرارات  هـذه ال  والـوزارة تؤسـس     . مسؤولية استبعاد الشركات من جمـال االسـتثمار للـصندوق         

اجمللــس املعــين باألخالقيــات لــصندوق املعاشــات التقاعديــة      ”علــى التوصــيات الــيت يقــدمها    
 يتعـارض، أو    الذي يتوىل تقييم كل حالة لتحديد ما إذا كان استثمار مـا           “  العاملي -احلكومي  
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 وجيــب أن يوصــي اجمللــس باالســتبعاد إذا كــان .ال يتعــارض، مــع املبــادئ التوجيهيــة األخالقيــة
هناك احتمال غري مقبول ألن يـسهم الـصندوق يف انتـهاك حقـوق اإلنـسان املعتـرف هبـا دوليـا                      

ــة  ”وحــىت اآلن اســُتبعدت شــركة واحــدة مــن   . وحقــوق العمــال صــندوق املعاشــات التقاعدي
 احتمـال غـري مقبـول ألن يـسهم          ه يوجـد  استنادا إىل التقييم الذي أفاد بأن     “  العاملي -احلكومي  

مة حلقوق اإلنـسان وحقـوق العـاملني مبواصـلة احتفاظـه       الصندوق يف انتهاكات خطرية أو منظَّ     
والتمييز ضد املرأة يف مكـان العمـل كـان أحـد العناصـر العديـدة الـيت        . باستثمارات يف الشركة  

 .ييمأُدرجت يف التق
 ٤املادة  ٣-١ 

 التدابري اخلاصة للنهوض باملساواة بني اجلنسني ١-٤املادة  ١-٣-١ 
 ١٠ للحـصول علـى معلومـات بـشأن التمثيـل الـسياسي، وإىل املـادة                 ٧أُشري إىل املادة     

 . بشأن حياة العمل١١بشأن التعليم، وإىل املادة 
تبــذل الــسلطات العامــة   مــن قــانون املــساواة بــني اجلنــسني جيــب أن   ١ووفقــا للجــزء  

واسـتنادا إىل  . جهودا منظمة وهادفة للنهوض باملـساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع جمـاالت اجملتمـع           
. هــذا احلكــم اعُتمــد تعمــيم منظــور نــوع اجلــنس كاســتراتيجية لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني 

ة لتعمــيم وهــذه االســتراتيجية ُوصــفت بالتفــصيل يف تقــارير ســابقة، كمــا أن األعمــال اجلاريــ    
 ).د (٢مفهوم نوع اجلنس يف العمل املتعلق مبيزانية الدولة يرد وصفها حتت املادة 

 من قانون املساواة بني اجلنسني جييز أيضا املعاملـة التفـضيلية ألحـد اجلنـسني                ٣واجلزء   
غـري أنـه نـادرا مـا ُتـستخدم املعاملـة            . إذا كان هذا سيساعد يف النهوض باملساواة بـني اجلنـسني          

اتبــاع شــكل معتــدل ملعاملــة متييزيــة  أن ويف حيــاة العمــل، ُيعتــرب  . تمييزيــة للرجــال أو النــساءال
ومع تساوي مجيع الظروف األخرى ميكـن تفـضيل نـوع اجلـنس             .  القاعدة واألساس  وإجيابية ه 

ويف قطاع التعليم كانت هناك حـاالت متفرقـة ملعاملـة متييزيـة     . الذي يكون متثيله أقل مما ينبغي     
، مثلما هو احلال عندما ُتمنح الفتيات نقاطا إضـافية عنـد طلبـهن الـدخول                بدرجة أكرب  جذرية

 .يف جماالت دراسة يكون متثيلهن فيها منخفضا بدرجة كبرية
 علـى أن    تنـصص والـيت   جرى تفسريه يف ضوء الفقرة املتعلقة بـاألغراض         ) أ (٣واجلزء   

 اعُتمــدت لــوائح ١٩٩٨ يف عــام غــري أنــه. اهلــدف األساســي للقــانون هــو حتــسني وضــع املــرأة 
أُحلقت بالقانون وأتاحت أشكاال معتدلة للمعاملة التمييزية اإلجيابية لصاحل الرجـال يف جمموعـة              
حمـــدودة مـــن املهـــن واملواقـــع يف مراكـــز الرعايـــة النهاريـــة ويف املـــدارس االبتدائيـــة واملـــدارس   

ا هـو تـشجيع زيـادة       وكـان الغـرض مـن هـذ       . لاطفـ ، وكـذلك يف خـدمات رعايـة األ        عداديةاإل
جـذري  بـشكل   ) أ (٣وقد طُبـق اجلـزء      . وجود الرجال يف احلياة اليومية لألطفال ويف رعايتهم       
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ــيم العــايل والبحــوث  ربأكــبدرجــة  ــه يف عــام  .  يف جمــال التعل  أصــدرت حمكمــة  ٢٠٠٢غــري أن
ملـة  املعااملتعلـق ب  توجيـه   الحكمـا ضـد النـرويج النتـهاكها         “ الرابطة األوروبيـة للتجـارة احلـرة      ”

وقد قررت احملكمة أن ختـصيص عـدد   . ١٩٧٦املتساوية الذي أصدره االحتاد األورويب يف عام  
. حمدود من األماكن للنساء على املستوى األكادميي العايل هو انتهاك لقواعـد االحتـاد األورويب   

 جملــس الطعــون املعــين”و “ أمــني املظــامل املعــين باملــساواة بــني اجلنــسني”ونظــر يف هــذه احلالــة 
 اللذان وجدا أن اإلجراء مل يكـن متعارضـا مـع مبـدأ املعاملـة املتـساوية                  “باملساواة بني اجلنسني  

الــذي أُرســي يف القــانون وذلــك ألنــه، كمــا يبــدو بوضــوح، يــسهم يف النــهوض باملــساواة بــني 
 .اجلنسني يف جمال ُيعترب متثيل املرأة فيه منخفضا بدرجة كبرية

“ وزارة التعلـيم والبحـوث    ”دراسة طلبتـها    “ نرويججملس البحوث يف ال   ”وقد أجرى    
 مـن  -املرأة يف جمـال البحـوث   ( (Kvinner I forskning – fra kvotering til integrering) عنواهنا

، واسـتنادا إىل نتـائج الدراسـة، بـدأت الـوزارة جهودهـا         ٢٠٠٤ويف عام   ). دمجاحلصص إىل ال  
واللجنة هلا والية النهوض بـدمج      . يف جمال البحوث  الرامية إىل إنشاء جلنة حكومية لدمج املرأة        

وقـد  . مفهوم املساواة بني اجلنسني يف قطاع اجلامعة والكليات على مدى فتـرة ثـالث سـنوات               
أجرت اللجنة دراسة للتدابري املتخذة يف القطاع موضع البحث ووضعت ترتيبـات لعقـد مـؤمتر            

لـى متثيـل مفهـوم نـوع اجلـنس يف العـامل           رئيسي لتبادل اخلربة وتركيـز االهتمـام بدرجـة أكـرب ع           
 .األكادميي

 محاية الدور اإلجنايب للمرأة ٢-٤املادة  ٢-٣-١ 
أمــني املظــامل ”لوصــف أعمــال ) ج (٢جــرت اإلشــارة إىل تقــارير ســابقة وإىل املــادة   

وهذا جمـال توجـد     .  بالنسبة للتمييز القائم على أساس احلمل      “املعين باملساواة ومكافحة التمييز   
 حبمايـة قويـة مبوجـب التـشريع         نوالنـساء احلوامـل تتمـتع     . نسبة لـه تقـارير دائمـة عـن التمييـز          بال

 حتمي مجيعهـا    املساواة بني اجلنسني  وقانون بيئة العمل وقانون التأمني الوطين وقانون        . النروجيي
ووفقــا لقــانون بيئــة العمــل يقــع علــى عــاتق العــاملني واجــب مواءمــة العمــل مــع      . هــذه الفئــة
النـساء احلوامـل، كمـا أن العـاملني يتمتعـون باحلمايـة مـن الطـرد وهلـم حقـوق كـثرية                حاجات  

وقانون التأمني الوطين يعطي النساء احلق يف احلـصول علـى           . بالنسبة إلجازة التغيب عن العمل    
تعويض مـايل يف شـكل اسـتحقاقات املـرض واسـتحقاقات احلمـل واسـتحقاقات األمومـة عنـد                    

وقانون املساواة بـني اجلنـسني حيظـر املعاملـة          . حلمل أو يف إجازة أمومة    تغيبهن عن العمل أثناء ا    
التمييزيــة بــسبب احلمــل والرضــاعة الطبيعيــة واســتخدام احلقــوق املتعلقــة باإلجــازة الــيت تقتــصر 

زه تعــديل تــشريعي صــدر يف عــام وحظــر التمييــز علــى أســاس احلمــل عــزَّ. علــى أحــد اجلنــسني
 .اء الذين حيصلون على حصة األب يف إجازة الوالدين وينطبق اآلن أيضا على اآلب٢٠٠٢
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وحقيقة أن النساء احلوامل تتعرضن مع ذلك للتمييز ليست يف األساس نتيجـة للـنقص                
أمـني املظـامل املعـين     ”و  . يف احلقوق بل نتيجة لالمتناع يف بعض األحيان عن االلتـزام بالتـشريع            

يتلقـى عـددا   ) “مل املعين باملساواة بـني اجلنـسني  أمني املظا”سابقا (“ باملساواة ومكافحة التمييز 
 شـكوى   ١١٣ تلقى أمـني املظـامل       ٢٠٠٤ففي عام   . متزايدا من الشكاوى املتعلقة هبذه املسائل     

ــة يف عــام ٩٥هلــا هــذه الطبيعــة و   وقــد تعهــدت احلكومــة، يف حمفلــها الــسياسي   . ٢٠٠٥ حال
وكي يكـون مـن املمكـن       . اء احلوامل بزيادة احلماية اليت توفرها للنس    ) “سوريا موريا ”إعالن  (

الة هناك حاجة إىل معرفة أفضل ملدى، وطبيعـة، التمييـز الـذي تتعـرض            تقييم تدابري مالئمة وفعَّ   
وسـوف تنـاقش وزارة     . له النساء احلوامل، ويتعرض له الوالدان، أثناء إجازة الوالـدين وبعـدها           

 .تتوصل إىل تدابري مالئمةالطفل واملساواة هذه التحديات مع الشركاء االجتماعيني و
 ٥املادة  ٤-١ 

 أدوار اجلنسني )أ (٥املادة  ١-٤-١ 
 تصميم برنامج تعليمي تفـاعلي وذلـك بغيـة          (TENK) “فكِّر”مشروع  جرى يف إطار     

ــة مواجهــة املفــاهيم املقولَ  ــواع خمتلفــة     ألب ــرأة، وهــي املفــاهيم الــيت أوجــدهتا أن دوار الرجــل وامل
مج، الذي ُيستخدم يف تعليم املـستهلكني يف املـدارس، يتـيح لتالميـذ              والربنا. لإلعالن والتسويق 

وجــرى أيــضا وضــع برنــامج ملناقــشة . املــدارس فهمــا أفــضل لتــأثري وســائط اإلعــالم واإلعــالن 
موضوعات مثل تقدمي البنات والبنني يف وسائط اإلعالم بأسلوب له طابع جنـسي وذلـك كـي                 

واهلـدف هـو تعزيـز قـدرة األطفـال        . لوالدين واملعلمني ُيستخدم يف االجتماعات اليت ُتعقد بني ا      
الفتــرة  (٣٥ويف املقتـرح رقـم   . علـى مواجهـة الـضغوط املتعلقـة بالــشراء واألزيـاء واالسـتهالك      

 عزمهــا “الطفــل واملــساواةشــؤون وزارة ”الــذي قــدِّم إىل الربملــان، أعلنــت  ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤
. ب حـسب نـوع اجلـنس      ن املقولَـ   حظـر علـى اإلعـال      فرضعلى تنقيح قانون التسويق من أجل       

ب حـسب نـوع اجلـنس، غـري أن          من قـانون التـسويق يـشمل أيـضا التـسويق املقولَـ            ) ١(واجلزء  
من قانون التـسويق هـو قاعـدة قانونيـة،          ) ١(واجلزء  . هذا حيتاج إىل توضيح يف صياغة التشريع      

ومـع ذلـك    . اجملتمـع مبا يعين أن النص يتسم باملرونة وميكن أن يعكس التغيريات اليت حتـدث يف               
والـوزارة يف سـبيلها إىل تعـيني     .  وموقعه يف القـانون    نصفإن الوزارة ترغب يف تقييم مضمون ال      

فريق عمل لبحث هـذه املـسائل، مبـا يـشمل مـسألة مـا إذا كـان ينبغـي أن ُتنقـل املـسؤولية عـن             
 املعــين بنــوع أمــني املظــامل”إىل “ املــستهلكنياملعــين بظــامل املأمــني ” مــن نصرصــد االلتــزام بــال

 .اجلديد“ اجلنس ومكافحة التمييز
ــر علــى        ــه أث اجتاهــات ومــن املفتــرض أن إضــفاء الطــابع اجلنــسي علــى املكــان العــام ل

واالطالع على املـواد اجلنـسية عـن        . بالنسبة لفهم نوع اجلنس اخلاص هبم     األطفال من اجلنسني    
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ألخرية، غـري أن معرفـة أثـر ذلـك         طريق وسائط اإلعالم اجلديدة شهد تغيريا مثريا يف السنوات ا         
. على فهم الشباب للمساواة بـني اجلنـسني ونـوع اجلـنس واملـسائل اجلنـسية هـي معرفـة ضـئيلة               

ويف السنتني األخريتني عكفت بلدان الـشمال علـى تنفيـذ مـشروع حبـث مـشترك حتـت رعايـة                     
ــدان جملــس وزراء ” ــشمالبل ــة يف هــذا اجملــال   “ ال ــادة املعرف ــهي . وذلــك لزي  هــذا وســوف ينت

 .٢٠٠٦يونيه /املشروع يف حزيران
االحتــاد ”و. لــه أمهيــة كــبريةوتعــيني الــشباب يف التعلــيم ويف وظــائف قطــاع البلــديات  

 “اإلنترنــت” يركــز اهتمامــه، مــن خــالل موقــع (KS) “النروجيــي للــسلطات احملليــة واإلقليميــة
www.mittvalg.netــى ال ــستقبل    ، عل ــشباب يف امل ــل لل ــديات كمكــان عم ــذين  . بل ــشباب ال وال

 معهــم مقــابالت وذلــك مــن أجــل توضــيح تنــوع  ىجــريعملــون يف وظــائف بلــديات خمتلفــة تُ 
ن وومن املهم بيـان أنـه يوجـد بنـ    . الوظائف والفرص املتاحة يف حدود اخليارات املهنية املختلفة      

علق بالرعاية وبنات يف مهـن يـسيطر عليهـا          يتمتعون بالعمل مع األطفال واملسنني يف وظائف تت       
 .الذكور، وكذلك التوصل إىل أمثلة طيبة فيما بني موظفي البلديات

 الرجال وأدوار اجلنسني واملساواة بني اجلنسني  
جناحـــا، مـــن أن حتقـــق لجهـــود الراميـــة إىل تعزيـــز املـــساواة بـــني اجلنـــسني  كـــان لإذا  

وجيــب أن يكــون هنــاك تركيــز علــى ســلوك . ل تغــيريات فيمــا بــني الرجــاىالــضروري أن جتــر
وحنن منيل إىل أن نعترب الرجال واجتاهات الرجال وسلوكهم مبثابـة القاعـدة             . الرجال ومواقفهم 

وهـذا أمـر يؤسـف لـه        . والعالمة البـارزة للنـشاط اإلنـساين يف جمتمعنـا ويف اجملتمعـات األخـرى              
ومــن . الرجــال وأدوار الرجــالألننــا ننــسى أن مــشكالت حتــدث يف التفاعــل اإلنــساين بــسبب 

املتعذر إحداث تغيري جذري يف منظومة نوع اجلنس والعالقات بني اجلنسني دون طـرح أسـئلة    
 .عن التصرفات واالجتاهات واملواقف للنساء وللرجال على حد سواء

والربوفيسور مايكل كيميل، وهو باحث معروف من الواليات املتحدة يف جمـال نـوع               
الـذي ُعقـد يف أوسـلو يف عـام          “ املـؤمتر املـشهود   ”ملتعلقـة بالرجـال، ذكـر يف        اجلنس واملـسائل ا   

مواقــف الرجــال وســلوكهم هــي   كمتابعــة خلطــة العمــل الــيت اعُتمــدت يف بيجينــغ أن  ٢٠٠٥
وحـدَّد  . العقبة الرئيسية اليت ال يوجد هلا مثيل أمـام حتريـر املـرأة وحتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني                    

 أيــضا أربـع قواعــد أساسـية للــذكورة، وهـي قواعــد ُترمجـت حبرِّيــة     الربوفيـسور مايكــل كيميـل  
 :يلي كما

 . وعدم االرتباط هبمااستقطاب اُألنثى واُألنوثة )أ( 
 .الثروة والسلطة واملركز هي مقاييس الذكورة )ب( 

http://www.mittvalg.net/
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 .مأمونة وُيعتمد عليها مبعىن أهنا ال هتتز وُصلبة )ج( 
 .ات الذكورةالتهور وسلوك اجملازفة مها من عالم )د( 

 .والنقطة األخرية هي نقطة هلا أمهية لفهم عنف الرجال جتاه النساء
والبحــوث املتعلقــة باغتــصاب النــساء وإســاءة معاملتــهن تبــيِّن أن الرجــال يلجــأون إىل   

. ون أهنـم يـستحقوهنا كرجـال      ربالعنف عندما يشعرون بأهنم يفقدون السلطة واملكانـة الـيت يعتـ           
الء الرجال يشعرون، كما يبدو، بأن جـسد املـرأة حـق هلـم مـن أجـل                  ويشري كيميل إىل أن هؤ    

 .اإلشباع اجلنسي سواء أكان الوصول إليه طوعا أم مقابل أجر أم بالقوة
ومن املهم بصفة خاصة أن ُتبحث جوانب معينة من سـلوك واجتاهـات بعـض الرجـال                  

ب واالنتـهاكات اجلنـسية   وذلك يف إطار اجلهود الـيت ُتبـذل ملكافحـة العنـف املـرتيل، واالغتـصا            
وميكـن االطـالع    . األخرى، واالجتار بالبشر عرب احلدود الوطنيـة مـن أجـل االسـتغالل اجلنـسي              

 .٦على معلومات أخرى عن التدابري ذات الصلة حتت املادة 
 للمجتمعـات تـستند إىل درجـة    مقارنـة وكيميل يشري أيضا إىل دراسات أنثروبولوجيـة        

فــإن املؤشــرات الرئيــسية الخنفــاض معــدل تكــرار االغتــصاب وكمــا يبــدو . شــيوع االغتــصاب
 :هي

حــق النــساء املتزوجــات يف امــتالك عقــارات بأمســائهن كمقيــاس لالســتقالل     )أ( 
 .املايل للمرأة

مشاركة اآلبـاء يف رعايـة أبنـائهم كمقيـاس للقيمـة الـيت يعطيهـا اجملتمـع لـدور               )ب( 
 .مقدمي الرعاية ولعمل املرأة/الوالدين
وجهــة نظــر الرجــال هــي ث تغــيري بــني الرجــال جيــب أن تكــون نقطــة البدايــة وإلحــدا 

والرجال هلم دور هام يف عمليـة تغـيري         . ورغباهتم وأحالمهم ومشكالهتم وأوجه اخلالف بينهم     
وسـوف يكـون مـن الـضروري أن تنفَّـذ تـدابري تـستهدف الرجـال                 . األدوار التقليدية للجنـسني   

ومــع هــذا فــإن الرجــال . لرجــال والنــساء يف فئــاتومــن املهــم تفــادي وضــع ا. بــشكل خــاص
ويف الوقـت نفــسه  . كـون هلــم يف كـثري مـن األحيــان حيـاة خمتلفـة واهتمامــات خمتلفـة      توالنـساء  

 .والرجال يتعرضون للتمييز أيضا. هناك أيضا اختالفات كبرية من رجل آلخر
ــائزين يف جمتمــع للرجــال       ــد يك -ومــن املمكــن أن يكــون الرجــال ف ــون  أو أهنــم ق ون
ــائزين وخاســرين يف الوقــت نفــسه؛ فهــم     . خاســرين ــان يكــون الرجــال ف ويف كــثري مــن األحي

يفــوزون بــاملركز واملــال بإعطــاء مــستقبلهم الــوظيفي أولويــة أعلــى مــن األولويــة الــيت يعطوهنــا   
ــإن الرجــال يفَ  . ُألســرهم ــسه ف ــع     ويف الوقــت نف ــة م ــة ووثيق ــات طيب ــة عالق ــون فرصــة إقام وت
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حتقيـق أهـدافهم يف حيـاة العمـل         فـشلوا يف    اهدون كي يواجهوا حقيقة أهنم      أطفاهلم؛ أو أهنم جي   
ومعـدل الوفيـات    . مع كل ما يترتب على هذا الفشل من آثار بالنسبة هلويـة الـذكر يف جمتمعنـا                

املــرتبط بأســلوب احليــاة هــو بالنــسبة للرجــال أعلــى ممــا هــو بالنــسبة للنــساء، وطلبــهم ملــشورة   
ومـستوى أداء   . درون مجيـع اإلحـصاءات بالنـسبة للعنـف واجلرميـة          األطباء أقل، كما أهنـم يتـص      

يف كل موضوع دراسي أقل من مستوى أداء البنـات باسـتثناء الرياضـة البدنيـة، كمـا أن                   البنني  
 .الرجال الذين حيصلون على تعليم عال أقل كثريا من النساء اللوايت حيصلن عليه

 : املـسيطرة  تغـيري مـا يـسمى الـذكورة        وهذه االزدواجيـة تتـيح إمكانيـة هامـة يف عمليـة            
وينبغـي أن توضـع    . د ثقافيا كيفية وجود الرجل يف جمتمعنا      وهي نوع الذكر الذي يهيمن وحيدِّ     

 .تدابري تكون موائمة ألوضاع الرجال املختلفة واهتماماهتم املتباينة
، وهـو املركـز األول      “مركـز املـوارد مـن أجـل الرجـال         ”واحلكومة تقدم التمويـل إىل       

وتنمية الـذكورة اإلجيابيـة واملعرفـة بـأدوار جـنس الـذكور حتظـى بتركيـز                 . من نوعه يف النرويج   
وقـد وضـع   . عترب مصدرا هاما للمعلومات وللتـأثري يف املناقـشة العامـة      أساسي، كما أن املركز يُ    

 .أيضا اقتراحا ملنع العنف“ مركز املوارد من أجل الرجال”
. لــسنوات األخــرية كــان يتعلــق بــدورهم كآبــاء وأكــرب تغــيري حــدث بــني الرجــال يف ا  

جـاال  ر يف املائة من مجيع اآلباء، كما أن         ٩٠وحصة اآلباء يف إجازة األبوين يستفيد هبا حوايل         
ســتة أســابيع اعتبــارا مــن (كــثريين يــودون احلــصول علــى مــدة أكــرب مــن املــدة املخصــصة هلــم   

ستندة إىل اسـتحقاقات مـن الـدخل        لآلبـاء مـ    األبوَّةوجعل استحقاقات   ). ٢٠٠٦يوليه  /متوز ١
وكـون الرجـال يتحملـون مـسؤولية األطفـال          . اخلاص هبم ميثل جـزءا هامـا مـن هـذا اإلصـالح            

ويقيمون عالقة وثيقة معهم ميثل تغيريا هامـا يف العالقـة بـني األب والطفـل وقـد يكـون لـه أثـر                        
 .على الطريقة اليت ينظر هبا الرجال إىل الرعاية والتقارب والعالقات

ومن احملتمل أن يكون حتقيق تغيري يف هذا اجملال على وجه التحديد أمـرا أكثـر سـهولة                   
وذلك ألن الرجـال أصـبحوا يـدركون تـدرجييا بوضـوح أكـرب مـا فقـدوه نتيجـة لاللتـزام بـدور              

ومـن الـضروري أن يـستمر تنفيـذ تـدابري ميكـن أن تـساعد يف زيـادة مـشاركة                     . تقليدي للرجل 
وهـذا لـه أمهيـة يف حـد ذاتـه           . ل يف اجملالني اخلاص والعام على حد سواء       الرجال بالنسبة لألطفا  

والتركيــز يف . ولكنــه يــؤدي أيــضا إىل إحــداث تغــيريات يف جمــاالت أخــرى، مثــل حيــاة العمــل
ولـذلك  . هو، جزئيا، نتيجة لألعمال الـيت حققتـها حركـة املـرأة     على دور الذكر    الوقت احلايل   

إلقامـة شـبكة فيمـا بـني البـاحثني واملنظمـات الطوعيـة واجلهـات                فإنه من املهم أن يقدَّم الـدعم        
 .األخرى اليت تعمل مع الرجال يف منظور لتحقيق املساواة بني اجلنسني
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وألن الرجال مل يبدأوا املشاركة يف املناقشة املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني إال مـؤخرا                  
بالنــسبة لنــوع الرتاعــات الــيت  فــإن مــا هــو معــروف عــن الرجــال ومــا يفكــرون فيــه ويريدونــه   

إنـصّب  وقـدر كـبري مـن التركيـز يف البحـوث املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني                    . يواجهوهنا قليـل  
وغالبية البحـوث   . على املرأة واستند إىل وجهة نظر املرأة وإىل الطريقة اليت تنظر هبا إىل األمور             

االت الرجـال ولكنـها مل تنظـر إىل         املتعلقة بالرجال تستند حـىت اآلن إىل منظـورات الـذكر وجمـ            
وهنـاك حاجـة إىل مزيـد مـن املعلومـات عـن             .  كنقطة بدايـة هلـا     أحد اجلنسني الرجال على أهنم    

دور األب، وثقافة حيـاة العمـل للـذكر، ووضـع الرجـال بعـد الطـالق، والعنـف الـذي يرتكبـه                 
. الجتماعيـة للبـنني    أن يكون الرجـال غـائبني يف مرحلـة منـو أطفـاهلم، واحليـاة ا                مغزىالذكر، و 

أن نعرف املزيد عن البنني والرجال يف منظور لنـوع اجلـنس، مبـا يـشمل تنميـة                  وحنن حباجة إىل    
 .الذكورة وثقافات الذكور

وســوف تعطــي احلكومــة أولويــة للجهــود املتعلقــة بــأدوار الرجــال، كمــا أهنــا ســتقدم    
 . بشأن الرجال وأدوارهمالنروجييتقريرا إىل الربملان 

 مسؤولية املرأة والرجل املشتركة عن األوالد واألسرة )ب (٥املادة  ٢-٤-١ 
علـى دور   بـشكل خـاص     الـسياسة املتعلقـة حبيـاة األسـرة         ركـزت   يف السنوات األخرية     
واجلـزء اإللزامـي لنـصيب األب يف        .  صـاحل األوالد   ه وعلى ضرورة تعزيز هذا الدور ملا في       اآلباء

وإضـافة  . جـرى متديـده إىل سـتة أسـابيع     ) “حـصة األب  ” ( بالنسبة لوالدة الطفـل    األبوَّةإجازة  
ــذ    ــه من ــذا فإن ــاين ١إىل ه ــانون الث ــاير / ك ــن حــق   أصــبح ٢٠٠٥ين ــى  الرجــل م أن حيــصل عل

حصة األب من إجازة األبـوين وذلـك اسـتنادا إىل وضـعه الـوظيفي               فترة  أبوة أثناء   استحقاقات  
ألم قـد عملـت جلـزء مــن    ومل يعـد تعـويض الـدخل اخلـاص بـه خاضـعا للتخفـيض إذا كانـت ا        (

 .١٦و ) ب (٢ و ١١و ) أ (٥وجرت اإلشارة أيضا إىل املواد ). الوقت قبل الوالدة
وذلــك بغيــة جــرى تعزيزهــا واجلهــود الوقائيــة للمحافظــة علــى عالقــات أســرية جيــدة  

ويقـدَّم للرجـال والنـساء    . املساعدة يف تقليل عدد حاالت الطـالق وحـاالت التفكـك األسـري        
َمن يقيمون معهم برنامج جماين يف جمـال عالقـات األسـرة والعالقـات اجلنـسية عنـد                  املتزوجني و 

 تقـع علـى عـاتق األبـوين         ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ١واعتبـارا مـن     . والدة الطفل األول هلـم    
ن  سـوف يتعـيَّ    ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثـاين   ١واعتبارا من   . املقيمني معا مسؤولية أبوية مشتركة    

ين يقيمان معا وهلما أطفال نتيجة لعالقتهما حضور جلـسات وسـاطة إلزاميـة           على األبوين اللذ  
ولالطــالع علــى املزيــد مــن املعلومــات بــشأن مراكــز الرعايــة النهاريــة  . إذا انقطعــت عالقتــهما

 ).ج (٢ و ١١ميكن الرجوع إىل املادتني 
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 بغاء مسائل العنف واالجتار بالنساء وال- ٦املادة  ٥-١ 
 العنف املرتيل  
 استراتيجيات من أجل منع العنف املرتيل املوجَّه ضد املرأة  

ه ضـد املـرأة   يوجد يف النرويج توافق يف اآلراء من الناحيـة الـسياسية بـأن العنـف املوجَّـ                
. ليس مسألة خاصة وأن السلطات العامة مسؤولة عن منع هذا النوع مـن العنـف وعـن تفاديـه                  

ويف الـسنوات األخـرية     . ند إىل إقرارها هبـذه املـسؤولية      واجلهود اليت تبذهلا السلطات العامة تست     
وهـذه اجلهـود توجَّـه      . ذت السلطات النروجيية عددا كبريا من التدابري ملكافحة العنف املرتيل         نفَّ

ه ضـد املـرأة   أساسا من خـالل خطـيت العمـل اللـتني وضـعتهما احلكومـة ملكافحـة العنـف املوجَّـ                
ــرة ( ــرة (املــرتيل وملكافحــة العنــف  ) ٢٠٠٣-٢٠٠٠الفت ــذ خطــة  ). ٢٠٠٧-٢٠٠٤الفت وتنفي

ق نتـائج، ولكنـه أبـرز أيـضا نقـاط      العمل اليت هتدف إىل مكافحة العنف املوجـه ضـد املـرأة حقَّـ          
الضعف واحلاجة إىل تكثيف اجلهود وخاصة بالنسبة لألطفال الذين يشهدون العنف وملـرتكيب             

 .أفعال العنف
ه ضـد املـرأة،     نة املعنية بـالعنف املوجَّـ     ، عرضت اللج  ٢٠٠٣ديسمرب  /ويف كانون األول   

التقريـر الرمسـي   ( NOU 2003: 31 Retten til et liv uten vold (اليت كانت جلنة مستقلة، تقريرها
وقد اقُترح يف التقريـر عـدد       . ))احلق يف حياة خالية من العنف     : ٢٠٠٣ لعام   ٣١رقم  النروجيي  

ألطفــال الــذين هــم ضــحايا العنــف املــرتيل  اومــن التــدابري الــيت هتــدف إىل حتــسني وضــع املــرأة   
وذلك، مثال، عن طريق تعزيز برامج املعاملة بالنسبة ملـرتكيب العنـف املـرتيل وحتـسني اخلـدمات                  

مة لألطفال الذين يـشهدون العنـف، وكـذلك بإدخـال نـص جنـائي جديـد يـشمل العنـف           املقدَّ
 .٢٠٠٧-٢٠٠٤خطة العمل للفترة وهذه التدابري جيري تنفيذها يف . ه ضد املرأةاملرتيل املوجَّ

 بدأ تنفيذ خطة العمل املتعلقة مبكافحة العنف املرتيل وذلـك         ٢٠٠٤يونيه  /ويف حزيران  
 إجـراء حمـددا ميكـن    ٣٠واخلطة تتـألف مـن    . لضمان استمرارية اجلهود اليت ُتبذل يف هذا اجملال       

 :تقسيمها يف الفئات الرئيسية األربع التالية
 . حتسني مستوى التعاون واملعرفة خبدمات الدعماجلهود الرامية إىل • 
 .اجلهود الرامية إىل زيادة الوعي بالعنف املرتيل ومنعه عن طريق تغيري االجتاهات • 
اجلهــود الراميــة إىل ضــمان حــصول ضــحايا العنــف املــرتيل علــى مــا يكفــي مــن معونــة  • 

 .ومحاية ومساعدة
ــة إىل وقــف مسلــسل العنــف عــن طر   •  يــق تعزيــز بــرامج املعاملــة بالنــسبة   اجلهــود الرامي

 .ملرتكبيه
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ولتشجيع مزيد من ضحايا العنف على االتـصال باجلهـات الـيت تقـدم خـدمات الـدعم            
تعزيز االجتاهات الـيت تـدين هـذا العنـف سـواء يف             املكاشفة و سوف تنفَّذ تدابري من أجل زيادة       

ستقـصائية الـيت أجرهتـا وزارة       والدراسـات اال  . اإلدارات اليت تقدم الدعم أو بني عامـة الـسكان         
 بشأن العنف هي مثال للخطوات اليت اُتخذت لزيـادة وعـي   ٢٠٠٥ و  ٢٠٠٣العدل يف عامي    

إعـالن  (فلـها الـسياسي     حموقـد أعلنـت احلكومـة يف        . م الدعم بالنسبة للعنـف    اإلدارات اليت تقدِّ  
تكـب ضـد املـرأة      أهنـا تعتـزم تكثيـف اجلهـود الراميـة إىل مكافحـة العنـف املر               ) “سوريا موريا ”

 .واألطفال
 تنظيم اجلهود الرمسية الرامية إىل مكافحة العنف املرتيل  

وزارة العــدل هــي اجلهــة املــسؤولة عــن تنــسيق اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة ملكافحــة    
غـري أنـه يف هـذا اجملـال يوجـد عـدد مـن املـسائل الـيت ال ميكـن حلـها باسـتخدام                          . العنف املرتيل 

الــة هنــاك ق مكافحــة العنــف نتــائج فعَّوكــي حتقِّــ. الــسياسة اجلنائيــة وحــدهاالــصكوك املتعلقــة ب
حاجة إىل تعاون وثيق مع السلطات الرئيسية األخرى الـيت تتحمـل مـسؤولية املـسائل الـصحية                  

ولتلبيـة احلاجـة إىل التنـسيق علـى         . واملسائل االجتماعية ومسائل السياسة املرتبطة بنوع اجلـنس       
 مشترك بني الوزارات ويضم ممثلني من وزارة الـصحة          دائم فريق عمل    املستوى املركزي أُنشئ  

. الطفــل واملــساواة، ووزارة العــدلشــؤون وإدارات الرعايــة، ووزارة العمــل والــدمج، ووزارة 
وإنشاء هذا الفريق العامل كان نتيجة لألعمال املتعلقة خبطة العمل الرامية إىل مكافحـة العنـف                

، كمــا أنــه يــساعد يف ضــمان أن يكــون للــدروس )٢٠٠٣-٢٠٠٠ الفتــرة(ه ضــد املــرأة املوجَّــ
ويتمثـل  . املستفادة من التدابري اليت اُتخذت بالفعـل أثـر علـى العمليـة اجلاريـة لـصياغة الـسياسة                   

 .ذةأحد األهداف الرئيسية للفريق العامل يف حبث آثار التدابري املنفَّ
 ذةأثر التدابري املنفَّ  

ولـذلك فإنـه    . ذة ملكافحة العنف املرتيل يف النـرويج      ابري املنفَّ مل جير أي تقييم شامل للتد      
غــري أنــه قــد جــرى تنفيــذ عــدد مــن  . مــن الــصعب إعطــاء وصــف تفــصيلي ألثــر هــذه التــدابري 

التقييمات األكثر حمدودية، وهي تقييمات تشمل تقييما لربنامج منـسق الـشرطة املعـين بـالعنف          
 .العنفلإلبالغ عن  متنقلة إنذارنشر أجهزة املرتيل ولتنفيذ 

ومن املأمول أن يؤدي إنشاء مركز موارد خاص للدراسات املتعلقة بالعنف واإلجهـاد           
 إىل املــساعدة يف زيــادة املعرفــة العامــة واخلــربة املهنيــة يف هــذا اجملــال يف        (NKVTS)النفــسي 

احلــايل وعمليــة إعــادة التنظــيم الــيت جتــري لقطــاع الــصحة يف الوقــت  . الــسنوات القليلــة املقبلــة
سوف تـؤدي أيـضا، يف األجـل الطويـل، إىل زيـادة اخلـربة والنـشاط يف قطـاع الـصحة بالنـسبة                        

 .للعنف املرتيل
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 دراسة استقصائية للعنف بني الزوجني  
 نتائج أول دراسة استقـصائية مشلـت البلـد بكاملـه لدرجـة              ٢٠٠٥مايو  /قُدمت يف أيار   

عهـد النروجيـي للبحـوث احلـضرية واإلقليميـة،          والدراسـة، الـيت أجراهـا امل      . العنف بني الـزوجني   
وقـد  . بيَّنت أن القوة البدنية والعنـف ُيـستخدمان علـى نطـاق واسـع بـني الـزوجني يف النـرويج                    

أبلغ أكثر من امرأة واحدة من كل أربع نساء وأكثر من رجـل واحـد مـن كـل مخـسة رجـال،          
معهـن، أو زوجـاهتم أو      ن  ومـ ي سنة، أن أزواجهن أو مـن يق       ١٥يزيد عمرهن، أو عمرهم، عن      

 باسـتخدام   ،أو هددن البدنية، أو هددوا،     القوة   ،قمن معهم، قد استخدموا، أو استخدمن     ن تُ َم
ونسبة َمن ردوا من النساء والرجـال بـأن شـركائهن، أو         . العنف، يف مناسبة واحدة على األقل     

وقـد  .  يف املائـة ٥ثين عشر شهرا األخرية كانت تزيد عـن  إل، قد فعلوا ذلك يف فترة ا  مشريكاهت
 ٢٠٠٥بيَّنت الدراسة االستقصائية املتعلقـة بـالعنف والـيت أجرهتـا وزارة العـدل يف صـيف عـام                    

لت الــشرطة  ســجَّ،هــي الفتــرة الــيت أُجريــت فيهــا الدراســة  و ،أســبوع واحــدفتــرة أنــه خــالل 
 ويف. بـشأن النـساء اللـوايت تعرضـن للعنـف املـرتيل           حالة حتري    ١ ٠٠٠وإدارات الدعم حوايل    

لعنـف والتهديـدات   ل طفـل  ٢ ٠٠٠حـوايل  عـرَّض  لة، ت  املسجَّ للتحرياتوفقا  واألسبوع نفسه،   
واألطفـال املعنيـون كـانوا مجـيعهم تقريبـا يف سـن يقـل عـن                 . من شخص تربطه هبم صلة وثيقـة      

وبيَّنت الدراسـة االستقـصائية   .  عاما، وكان سن كثريين منهم أقل من سن دخول املدارس    ١٥
 يف املائة من حاالت التحـري       ٨٥ويف نسبة   . األفعال كانوا أساسا من الرجال    أن مرتكيب تلك    

 يف املائـة مـن حـاالت التحـري كـان األمـر       ٦٠ويف نسبة تزيد عـن     . كان مرتكب الفعل رجال   
 يف املائــة تقريبــا مــن احلــاالت، يف ٤٠هــت هتديــدات يف نــسبة وقــد ُوجِّ. يتعلــق بــالعنف البــدين

 يف املائــة تقريبــا مــن التحريــات ٦٠ العنــف البــدين يف نــسبة حــني ارُتكبــت أشــكال أخــرى مــن
 .لةاملسجَّ

 ٢٠٠٣ يف عـام     بالغـا  ٣ ٨٩٠ املتعلقة بالعنف املرتيل زاد مـن         الرمسية بالغاتالوعدد   
وال يوجــد ســبب لالعتقــاد بــأن هــذا يرجــع إىل زيــادة يف  . ٢٠٠٥ يف عــام بالغــا ٤ ٣٤٨إىل 

 لزيــادة عــدد الــضحايا الــذين يتــصلون بالــشرطة  العنــف، ولكــن مــن احملتمــل أن يكــون مؤشــرا 
شـخص مـا للعنـف بـني        التحـرمي االجتمـاعي لتعـرُّض       ن  ألولزيادة االنفتاح إزاء هذه املـشكلة و      

 .الزوجني أصبح اليوم أقل مما كان منذ سنوات قليلة
 مراكز األزمات ومراكز املوارد لضحايا االغتصاب  

. كز مستقر نسبيا منذ أواسـط الثمانينـات       وعدد هذه املرا  .  مركزا لألزمات  ٥٠يوجد   
مركـز  وتوجد مراكز أزمات يف كل مقاطعة، كما أن عدد املراكز يف كل مقاطعة يتراوح بني                

وتــدير . وخيتلــف حجــم وتنظــيم وملكيــة املراكــز مــن مركــز إىل آخــر   .  مراكــزواحــد ومثانيــة
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. زا تـدار إدارة خاصـة      مركـ  ٤٤البلديات ستة مراكز يف حني أن املراكز األخرى البالغ عددها           
م النـصيحة   وهـذه املراكـز تقـدِّ     . وبعض مراكز األزمـات هـي أيـضا مراكـز لـضحايا زنـا احملـارم               

 ؛والدعم واملشورة لألشخاص الذين تعرضوا لسوء املعاملة أو العنف أو االعتـداءات يف بيـوهتم              
ريعي ملراكــز واحلكومــة تنظــر يف وضــع إطــار تــش. م املــأوى للــضحايا وألطفــاهلمتقــدِّكمــا أهنــا 
 .األزمات
 من أجـل ضـحايا      (DIXI)وباإلضافة إىل مراكز األزمات يوجد أيضا مركزان للموارد          

 .االغتصاب، ومها يقدمان املساعدة لضحايا االغتصاب وألقرب أقربائهم
 و اجلامعيـــة تقريـــرا عنوانـــه  ــــــة أوسلــــــرت كليـــ، نـــش٢٠٠٣س ـــأغـــسط/ويف آب 

(Ideologi eller profesjonstenkning? En statusrapport om krisesentrene) ) أو اأيـديولوجي 
والتقريــر يعـرض نظـرة عامــة علـى متويــل    ). مهنيـة؟ تقريــر حالـة بـشأن مراكــز األزمـات    مهـارة  

ــها التنظيمــي وبراجمهــا وظــروف عمــل موظفيهــا والتعــاون مــع       مراكــز األزمــات وعلــى هيكل
ــة األجــل    ــة الطويل ــدعم األخــرى والتنمي ــها  والدراســة موَّ.إدارات ال وزارة شــؤون الطفــل  ”لت

 .“واملساواة
وخطة عمل احلكومة ملكافحة العنـف املـرتيل تـشمل تـدابري لتحـسني مـستوى التعـاون                

.  إدارات الـدعم وملنـع العنـف املـرتيل وتقـدمي املـساعدة لـضحايا هـذا العنـف                   يفواخلربة العملية   
حنـن  ( (Vi bryr pa arbeidsplassen) ومتاشيا مع هذه األهداف، صدر منشور معلومات عنوانـه 

والغـرض  . عن أمانة مركز األزمات النروجيي واالحتاد النروجيي لنقابـات العمـال          ) هنتم مبوظفينا 
مـن املنــشور هـو هتيئــة املــوظفني علـى حنــو أفــضل لتقـدمي الرعايــة والــدعم للنـساء اللــوايت تقعــن      

 جـزءا  ورةموظفـو تقـدمي املـش   واهلـدف هـو ضـمان أن يكـون      . ورةضحية للعنـف ولتقـدمي املـش      
 .يتجزأ من نظام الرقابة الداخلي يف مجيع مواقع العمل ال

والتعــــاون فيمــــا بــــني الوكــــاالت الــــذي لــــه أســــاس رمســــي يف خطــــط البلــــديات    
الــــة إىل النــــساء املــــسؤولية علــــى حنــــو واضــــح ضــــروريان لتقــــدمي املــــساعدة الفعَّ  وتقــــسيم
 النــــساء املــــصابات بــــالعجز يف   شــــبكة” نــــشرت ٢٠٠٦ويف عــــام . بــــالعجز املــــصابات
 تقريرا عن إدارات البلديات املعنية بالنساء املصابات بالعجز اللـوايت تتعرضـن للعنـف              “النرويج

(Hvilket tilbud gir kommunene til voldsutsatte kvinner med funksjonshemning?) .
ات منتقــاة يف عـــام  والتقريــر يــستند إىل دراســة استقــصائية أُجريــت فيهــا مقــابالت يف بلــدي        

يوجـد علـى مـا يبـدو        ”وأحد االسـتنتاجات الـيت مت التوصـل إليهـا يف التقريـر هـو أنـه                  . ٢٠٠٥
ــساء       ــشية هامــة للن ــسبة لظــروف معي ــديات بالن ــدعم التابعــة للبل ــة يف إدارات ال نقــص يف املعرف

ب أن ح أيــضا أنــه جيــوالتقريــر يوضِّــ. “ضــات للعنــف املــرتيل كظــاهرةاملــصابات بــالعجز واملعرَّ
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مــة مــن مركــز األزمــات ومــن البلديــة مــن حيــث ارتبــاط كــل منــهما   ُينظــر إىل اخلــدمات املقدَّ
م مـن خـالل   قـدَّ  وأن املساعدة األكثر أمهية بالنسبة للنساء اللوايت يقعن ضحية للعنف تُ    ،باآلخر

 .مراكز األزمات وتعاوهنا مع البلديات احمللية
، الـيت تـدير نظـام املـنح ملراكـز           “ب واألسرة اإلدارة النروجيية لشؤون الطفل والشبا    ”و 
ــات يف       ،اخلــدمات ــة الوصــول إىل مراكــز األزم ــدى إمكاني ــدأت العمــل يف إجــراء دراســة مل  ب

ل وهـذا ميثِّـ   . النرويج، مبا يشمل مدى تناسـب اخلـدمات مـع حاجـات النـساء املـصابات بعجـز                 
الفتـرة  (حـة العنـف املـرتيل    أحد التدابري اليت تتضمنها خطـة العمـل الـيت وضـعتها احلكومـة ملكاف          

 مركزا من مراكـز األزمـات البـالغ         ١٤ كان قد مت مواءمة      ٢٠٠٣ويف عام   ). ٢٠٠٧-٢٠٠٤
 . مركزا للتعامل مع املسائل املتعلقة بالنساء املصابات بعجز٥٠عددها 

م ، مبـا يـشمل زيـادة التمويـل املقـدَّ       ٢٠٠٥وإدخال تغيري يف نظام املنح اعتبارا من عـام           
ويف الوقـت   . ى إىل زيادة إمكانية التنبؤ بالوضع املايل ملراكز األزمات        ة املركزية، أدَّ  من احلكوم 

لرفـع  “ بنـك الدولـة النروجييـة لإلسـكان       ”نفسه زاد عـدد املراكـز الـيت تـستخدم نظـام قـروض               
مستوى األماكن واملباين اجلديدة لتحقيق معايري التـصميم كـي يكـون مـن املمكـن أن يدخلـها                   

ملفترض أن يؤدي األثر اإلمجايل هلذه التدابري إىل املساعدة يف ضمان جعل املزيـد              ومن ا . اجلميع
 . مع حاجات النساء املصابات بعجز يف السنوات املقبلةامن مراكز األزمات يف النرويج متفق

ــام   ــل   ٢٠٠٦ويف خريـــف عـ ــشؤون الطفـ ــة بـ ــة املعنيـ ــدم اإلدارة النروجييـ ، ســـوف تقـ
ويف . دراســة للنــساء اللــوايت مل ُتقــبلن يف مراكــز األزمــات  والــشباب واألســرة تقريــرا يتــضمن  

، اشترك كل مركز من مراكز األزمات يف النرويج يف مشروع مدته ثالثـة              ٢٠٠٥خريف عام   
ب أشهر لتسجيل النساء اللوايت مل ميكن، ألسـباب خمتلفـة، إيـوائهن يف مركـز للخـدمات وتطلَّـ          

 إىل هـذا التقريـر، سـوف توضـع تـدابري لتلبيـة              واسـتنادا . األمر إحالتهن إىل إدارات دعم أخرى     
 .حاجات هذه اجملموعة من النساء الضعيفات بوجه خاص

 التعديالت التشريعية  
نصا جنائيا بـشأن العنـف املـرتيل       ، اعتمد الربملان    ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٠يف   

ينــاير /ثــاينكــانون ال ١وقــد دخــل الــنص حيــز النفــاذ يف ).  مــن قــانون العقوبــات٢١٩اجلــزء (
 السابق املتعلق بالعنف املـرتيل، ويوسـع نطاقـه،          ٢١٩ث اجلزء   والتعديل التشريعي حيدِّّ  . ٢٠٠٦

وهو جـزء أصـبح غـري متفـق مـع الظـروف اجلديـدة وصـعب الفهـم ومتـضمنا لـبعض الـشروط                         
ويف النص اجلديد، يشكل قيام مرتكب الفعل بترهيب أقرب األقربـاء وإسـاءة معاملتـه           . املعقدة
ز الـنص اجلنـائي الوضـع القـانوين للمـرأة           وسـوف يعـزِّ   . جلانب اجلنائي مـن الفعـل     ا طويل   ألجل

 .ب من جانب شريك وثيق الصلةوذلك ألن النساء هن الضحايا األساسيني للعنف املرتكَ
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مـن قـانون    ) أ( ٢٢٢جـرى تعـديل اجلـزء       : القواعد املتعلقة حبظر االتصال، وغري ذلك      
الـصادر يف   ٦٧رقـم   بفـرض حظـر علـى الزيـارات وذلـك بالقـانون       اإلجراءات اجلنائيـة املتعلـق   

ألشخاص الذين يقيمـون يف منـازهلم   بالنسبة ل للسماح بفرض حظر  ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٣٠
ه ضد النـساء وحتـسني وضـع ضـحايا          والغرض من هذا النص هو منع العنف املوجَّ       . اخلاصة هبم 

خص املطلـوب محايتـه مـشتركا    وسوف ينطبق القانون بشكل خاص عندما يكون الـش      . العنف
قيـام  وجيـوز فـرض حظـر علـى         . يف السكن مع الشخص املطلوب تطبيـق حظـر الزيـارات عليـه            

وقـد دخـل حيـز      . زيارة البيت اخلاص بـه وذلـك بغـض النظـر عـن َمـن ميلـك املـسكن                  بشخص  
 مــن قــانون ٣٣ نــص جديــد وأكثــر مشــوال يف اجلــزء   ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين١النفــاذ يف 
والنص يهدف بـصفة خاصـة إىل محايـة الـشخص املتـضرر             . ت وهو نص حيظر االتصال    العقوبا

والـنص اجلنـائي اجلديـد جيعـل مـن      . يف احلاالت اليت تتعلق بإساءة معاملة املرأة وبـالعنف املـرتيل    
املمكن فرض حظر على أشكال للسلوك الذي ينطوي علـى هتديـد أو مـضايقة أكثـر ممـا كـان                     

 .عليه احلال يف السابق
 إعطـاء   االيت ميكن مبوجبه  ووالقانون املتعلق بالتعديالت اليت أُدخلت يف قانون الشرطة          

 كـانون   ١دخـل حيـز النفـاذ يف        ) هويـة مزيفـة   (األشخاص املعرضني للتهديـدات هويـة جديـدة         
ــاين ــاير /الث ــائي خطــري       . ٢٠٠٤ين ــل جن ــوع كــضحايا لفع ــر الوق واألشــخاص املعرضــون خلط

رقـــم هويـــة (حريتـــهم جيـــوز اآلن مـــنحهم هويـــة جديـــدة يـــستهدف حيـــاهتم أو صـــحتهم أو 
 .وال ُتمنح هوية مزيفة إال إذا ثبت أن التدابري الوقائية األخرى ليست كافية). شخصي

 قوة الشرطة  
تقوم قوة الشرطة بدور أساسي للغاية يف اجلهود اليت تبـذهلا احلكومـة ملكافحـة العنـف                  
دائـرة مـن دوائـر الـشرطة يف النـرويج، البـالغ              كل   يف ئ أُنش ٢٠٠٢ويف عام   . ه ضد املرأة  املوجَّ

ودور املنسقني هـو ضـمان أن تبـدي         .  دائرة، نظام للمنسقني املعنيني بالعنف املرتيل      ٢٧عددها  
ولـضمان أن تعطـي   . الشرطة تفهما وفراسة يف تعامالهتا مع الضحايا ومع أقرب املقربني إلـيهم           

نف املرتكـب ضـد املـرأة أُصـدرت للـشرطة يف عـام         الشرطة أولوية كافية للحاالت املتعلقة بـالع      
والتعليمات تشمل نظرة عامـة     . د كيفية التعامل مع حاالت العنف املرتيل       تعليمات حتدِّ  ٢٠٠٢

ــدات     ــة األشــخاص املعرضــني للعنــف وللتهدي ــة حلماي ــدابري العملي وقــد أعــدت إدارة  . علــى الت
زيــع الكتيــب علــى مجيــع دوائــر  الــشرطة كتيبــا لتعامــل الــشرطة مــع العنــف املــرتيل، وجــرى تو 

 .٢٠٠٢يونيه /الشرطة يف حزيران
وقـدم  .  تقييم نظام املنسقني املعنيني بالعنف املرتيل      ٢٠٠٤جرى يف عام    : تقييم التدابري  

غـري أن النتـائج قـد       . التقييم وصفا يتضمن معلومات عن مركـز النظـام بعـد سـنتني مـن التنفيـذ                
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ودرجــة األولويــة املعطــاة للعنــف .  املزيــد مــن التطــويربيَّنــت أنــه توجــد إمكانيــة كــبرية إلجــراء
املرتيل تراوحت بدرجة كبرية من دائرة للشرطة إىل دائرة أخرى وذلـك، كمـا يبـدو، دون أي                 

وعالوة على هـذا فـإن طلـب إدارة الـشرطة      . ارتباط باالنتشار اجلغرايف هلذا النوع من احلاالت      
يل مبهام أخرى إال يف ظروف استثنائية مل ُيلتزم بـه يف            بأال يكلَّف املنسقون املعنيون بالعنف املرت     

وقــد وضــعت اإلدارة اســتراتيجية ملواصــلة تطــوير نظــام املنــسقني املعنــيني بــالعنف   . كــل دائــرة
 .املرتيل وذلك بغية إزالة االختالفات املوجودة بني الدوائر

ملـه ألجهـزة    يـشمل البلـد بكا    ، بدأت الشرطة نظاما     ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١ويف   
نذار املتنقلة، الـيت ُتـستخدم مـع تـدابري          أجهزة اإل والغرض من   . إنذار متنقلة لإلبالغ عن العنف    

دين بالتعرض للعنف حريـة حركـة أكـرب واملـساعدة يف منـع             إعطاء األشخاص املهدَّ  هو  أخرى،  
نظـام العـاملي    ال (ونظام اإلنذار يستند إىل نظامني لتحديد املواقـع اجلغرافيـة         . العنف والتهديدات 

د  لضمان متكُّـن الـشرطة مـن أن حتـدِّ          )لتحديد املواقع والنظام العاملي التصاالت اهلاتف احملمول      
اإلنـذار ميكـن    جهـاز   وعند تـشغيل    . ض للتهديد بأكرب قدر ممكن من الدقة موقع الشخص املعرَّ       

لـى حنـو    ولضمان اسـتخدام النظـام ع     . للشخص املعين أن يتصل مباشرة مبركز عمليات الشرطة       
إنـذار  أجهـزة  ال يف كل دائرة شرطة وضـعت إدارة الـشرطة مبـادئ توجيهيـة خاصـة لتـوفري                 فعَّ

وأُعــدَّ أيــضا مــن أجــل ضــحايا التهديــد منــشور معلومــات خــاص .  لإلبــالغ عــن العنــفمتنقلـة 
إلنـذار الـيت مت   ألجهـزة ا  كان العدد اإلمجـايل  ٢٠٠٦يناير  /ويف كانون الثاين  . وكتيب تعليمات 

 . تقريباجهاز ١ ٥٠٠ غيلهاتش
أنـشأت وزارة  : ملـرتكيب أعمـال العنـف   “ إنذار عكـسي  ”املشروع الريادي الستخدام     

عن تنفيذ مشروع ريـادي يتـضمن اسـتخدام رصـد االسـتبعاد             لتقدمي تقارير     عامال االعدل فريق 
وقـد طُلـب مـن الفريـق        . اإللكتروين يف حالة األشـخاص الـذين انتـهكوا حظـرا علـى الزيـارات              

مل أن يقدم مقترحات بشأن نوع الرصـد اإللكتـروين الـذي ينبغـي اسـتخدامه يف املـشروع                   العا
وســوف يعتمــد . ودراســة احلاجــة إىل حلــول لتنظــيم الرصــد اإللكتــروين وتقــدمي اقتــراح بــشأنه

الفريق العامل على اخلربة اليت اكتسبتها السويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكيـة             
ومجيعها اختـربت، أو يف سـبيلها أن ختتـرب، اسـتخدام الرصـد اإللكتـروين لألشـخاص                  واسبانيا،  

إعـداد التقريـر يف خريـف عـام         االنتـهاء مـن     وسوف يـتم    . الذين ينتهكون حظرا على الزيارات    
 .٢٠٠٧يناير /، كما أن املشروع الريادي سوف يبدأ يف كانون الثاين٢٠٠٦

م واملكاتـب تقـدِّ   . ١٩٩٦ أُنـشئ يف عـام       ميـة املشورة لضحايا اجلر  تقدمي  نظام مكاتب   و 
 كــــان العــــدد ٢٠٠٥مــــايو /ويف أيــــار. النــــصيحة واملــــشورة لــــضحايا األعمــــال اإلجراميــــة

وباإلضــافة إىل هــذه . للمكاتــب االستــشارية الــيت فُتحــت يف النــرويج عــشرة مكاتــب  اإلمجــايل
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ثـــالث مـــشروع ريـــادي مدتـــه ) ٢٠٠٦-٢٠٠٤الفتـــرة (“ ترونـــدهامي”املكاتـــب، ُبـــدئ يف 
وموظفـــو املـــشروع، املوجـــودون يف . ســـنوات إلنـــشاء مركـــز دعـــم لألشـــخاص املتـــضررين 

ــائهم  “ ترونــدهامي”الــشرطة يف  مقــر ويف هــذا . يقــدمون الــدعم إىل الــضحايا وإىل أقــرب أقرب
. ق أمهيــــة حامســــة علــــى إقامــــة تعــــاون وثيــــق مــــع إدارات دعــــم البلــــديات  املــــشروع تعلَّّــــ

ت اجلنائية تكون يف كثري من األحيان جتربـة تـسبب الـصدمة إىل              بالشهادة يف اإلجراءا   واإلدالء
ولتحـسني حالـة ضـحايا      . حد كبري لضحايا اجلرمية، وخاصة بالنـسبة لـضحايا اجلـرائم اجلنـسية            

ــضررين يف اإلجــراءات        ــر عــن عــدد األشــخاص املت ــداد تقري ــدل إع ــة، طلبــت وزارة الع اجلرمي
احلـق يف الكـالم والكرامـة،    ( (Anne Robberstad, Kontradiksjon og verdighet 2002 اجلنائيـة 

مت يف هذا التقريـر قـام مبتابعتـها فريـق عامـل أُنـشئ للنظـر                 واملقترحات اليت قُدِّ  . ))٢٠٠٢عام  
يف عــدد مــن اجلوانــب العمليــة ذات الــصلة بــاإلجراءات اجلنائيــة الــيت ميكــن أن حتــّد مــن األثــر   

 قـدم الفريـق العامـل    ٢٠٠٥سـبتمرب  / أيلولويف. السليب الذي يتعرض له األشخاص املتضررون     
تقريره الـذي اقتـرح فيـه زيـادة اخلـربة العمليـة لألشـخاص الـذين يـشتركون يف إجـراء حماكمـة                        
جنائيـة وذلــك بالنـسبة لــردود األفعـال العامــة للـضحايا، ووضــع نظـام لتقــدمي الـدعم للــشهود،       

 .ن وزارة العدلوالتدابري املقترحة تقوم بتنفيذها اآل. وحتسني محاية الشاهد
ـــن وضـــولتحــسي  ـــألشخاع ــــ ــضرريــــ ـــن وأقـــاص املت ـــرب األقربــ ـــاء الباقيــ ـــن علــ ى ــ

ـــقي ـــد احليــــ ـــماة قدَّــــ ـــت جلنــــ ــضويـــ ـــة عامـــة ذات عـ ـــة يف أيـــ ـــماي/ارـــ ـــ تقري٢٠٠٦و ـــ را ـــ
 ةــــ راءات اجلنائيــــ ي اإلجــــ اص فــــ األشخ ؤالءــــ ع هــــ ن وضـــر لتحـسي ــــ ه تدابيــــ ت فيــــ اقُترح

)NOU 2006: Fornærmede i straffeprosessen – ny perspektiv, nye rettigheter ) تقريــر
نظــور  م-األشــخاص املتــضررون يف اإلجــراءات اجلنائيــة    : ٢٠٠٦النــرويج الرمســي يف عــام   

 :وتقترح اللجنة ما يلي). )جديد، حقوق جديدة
ــاة يف    ينبغــي أن تقــدَّم لألشــ  •  ــائهم البــاقني علــى قيــد احلي خاص املتــضررين وأقــرب أقرب

 واللجنـة   .القضايا اجلنائية معلومات أفـضل كـثريا وأكثـر طـوال فتـرة النظـر يف القـضية                 
وينبغــي أيــضا إبــالغ . مــهم الــشرطة معلومــات عــن تطــور البحــث وتقُدتقتــرح أن تقــدِّ

بكـل قـرار ُيتخـذ بالنـسبة        الشخص املتـضرر وأقـرب األقـربني البـاقني علـى قيـد احليـاة                
 .للمحاكمة وكل جلسة للمحكمة وأي استئناف يقدَّم

 .كمينبغي توسيع نطاق احلق يف معرفة أنه قد أُفرج عن مسجونني ينفَّذ عليهم ُح • 
التــصال باألشــخاص املتــضررين وبــأقرب    يتــوىل ا ان الــشرطة شخــص ينبغــي أن تعــيِّ  • 

 تتاح لذلك الـشخص الفرصـة ملقابلـة املـدعي           أقربائهم الباقني على قيد احلياة، على أن      
 .العام
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ينبغــي أن ُيــسمح لألشــخاص املتــضررين وأقــرب أقربــائهم البــاقني علــى قيــد احليــاة يف   • 
القـــضايا اجلنائيـــة اخلطـــرية حبـــضور مجيـــع جلـــسات احملكمـــة يف القـــضية، مبـــا يـــشمل 

 .اجللسات السرية
ائـه البـاقني علـى قيـد احليـاة يف           ينبغي أن يكون من حق الشخص املتـضرر وأقـرب أقرب           • 

القضايا اجلنائية اخلطرية احلق يف التعبري عن آراءهم ويف متكينهم من دحض املعلومـات              
وتقتـرح اللجنـة أيـضا أن       . خالل التحقيق يف القضية وعند عرض القضية على احملكمة        

يكــون مــن حــق األشــخاص املتــضررين أن يوجهــوا أســئلة أثنــاء اجللــسة الرئيــسية إىل    
 .ملتهم والشهود، ونفس احلق يف تقدمي نقض هنائي مثل املتهما

ينبغي أن يكون من حق األشخاص األكثر تـضررا وأقـرب أقربـائهم البـاقني علـى قيـد                    • 
 .احلياة االستعانة مبحام وأن يتم توضيح وظائف احملامي وتوسيع نطاقها

 املعونة القانونية اجملانية واألحقية يف احلصول على تعويض  
حيــق لــضحايا العنــف احلــصول علــى مــساعدة قانونيــة يف تقــدمي طلبــات قانونيــة مدنيــة  

 مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، أو وفقــا ٢٩تكـون مرتبطــة بــإجراءات جنائيــة، قــارن الفـصل   
 .للقانون املتعلق باملعونة القانونية اجملانية

طة خاصـة لتقـدمي املعونـة       ووفقا لقانون املعونة القانونية اجملانية وضعت وزارة العدل خ         
فيمـا يتـصل باختـاذ      ) النـساء والرجـال علـى حـد سـواء         (القانونية إىل ضحايا العنف بصفة عامة       

ويف هـذا النـوع مـن القـضايا حيـق لـضحايا العنـف               . إجراء قانوين بالنسبة لألضـرار ضـد اجلـاين        
ا جـرى حتريـك     غـري أنـه إذ    . احلصول على معونة قانونية جمانية دون حبـث القـدرة علـى الـسداد             

اإلجــراءات القانونيــة ضــد اجلــاين تكــون املعونــة القانونيــة اجملانيــة املتعلقــة مبطالبــة عــن األضــرار  
مشروطة بإدراج املطالبة يف القضية اجلنائية املرفوعة ضد اجلاين، غري أنه ال تكون هنـاك حاجـة                 

 .إىل أن تصدر احملكمة حكما يف القضية بكاملها
القانونية اجملانية، حيق أيضا لضحايا العنـف احلـصول علـى املعونـة             ووفقا لقانون املعونة     

القانونية اجملانيـة لتقـدمي طلـب للحـصول علـى تعـويض مـن الدولـة بـسبب األضـرار الشخـصية                       
غــري أنــه يف هــذه القــضايا جيــب أن  ). تعــويض ضــحايا جرميــة عنــف (الناجتــة عــن فعــل جنــائي  
أن يكــون الــدخل (حلــصول علــى مــساعدة نــة كــي يكــون مــستحقا اتتحقــق شــروط ماليــة معيَّ

 .د الضحية جزءا من التكاليفوجيب أن تسدَّ) نواألصول أقل من حد أدىن معيَّ
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 نة اليت تستهدفها اجلهود الرامية إىل منع العنف املرتكب ضد املرأةاجلماعات املعيَّ  
 الرجال كأشخاص يرتكبون العنف  

رتيل على أنه جيب أيضا أن تركـز اجلهـود          تؤكد خطة العمل املتعلقة مبكافحة العنف امل       
 .على الشخص الذي يرتكب الفعل العنيف

والعقاب وحده ليس هو احلل الصحيح بالنسبة للرجال الذين يرتكبون العنـف وذلـك               
على الرغم من أمهية أن يفرض اجملتمع أيضا عقوبات إلبراز أن أي فعل مـن أفعـال العنـف هـو                     

  علـى حـدّ  ،واملؤسسات العامة واملؤسسات اخلاصـة  . حلقوقاام  ستخداللقانون وإساءة   لانتهاك  
غــري أن هــذه اخلــدمات ليــست .  تقــدم العــالج للرجــال الــذين يرتكبــون العنــف املــرتيل ،ســواء

وسـوف يـتم مـن      . موزعة بالتساوي جغرافيا، كما أن برامج العـالج مل تقـيَّم علـى حنـو مـرض                
يب العنف، وستتاح هذه الـربامج يف مجيـع      خالل تدابري يف خطة العمل وضع برامج عالج ملرتك        

وإضافة إىل هذا فإن السجناء الذكور الذين يعانون من مشكلة العنـف سـيقدَّم هلـم                . أحناء البلد 
هبــدف “ إدارة اإلصــالح”العــالج مــن جانــب إدارات الــصحة العاديــة وبــرامج خمتلفــة تــديرها 

البـديل  ”ي يعتمـد علـى منـوذج        ومن أمثلـة هـذه الـربامج العـالج اجلمـاعي الـذ            . تغيري سلوكهم 
 .، وعلى مجاعات معاجلة اإلجهاد ومجاعات معاجلة الغضب“للعنف

ــدما يلجــأون       ــاء عن ــأهنم أقوي ــدروس املــستفادة هــو أن الرجــال ال يــشعرون ب وأحــد ال
وهنــاك جانــب آخــر وهــو إنكــارهم   .  بــل يــشعرون بأنــه ال حــول هلــم وال قــوة  -العنــف  إىل

ومـن الـضروري أن     . بدأ املـشكلة وهـو الـذي يـستحق اللـوم           شريكهم هو الذي     -للمسؤولية  
ومـن  . يتعلم هؤالء الرجال حتمُّل مسؤولية أعماهلم وأن تكون هلم رؤية خمتلفـة بالنـسبة للمـرأة                

ــدينوا        ــوعي، أن ي ــارة ال ــدابري خمتلفــة إلث ــتعلم الرجــال أنفــسهم، مــن خــالل ت ــضا أن ي املهــم أي
 .استخدام الرجال اآلخرين للعنف

 أن يـصلوا إىل املرحلـة الـيت يلجـأون فيهـا             قبـل ملنع العنف ومساعدة الرجال     وكطريقة   
وقـد وضـع هـذا املركـز     . “مركز املوارد املعـين بالرجـل  ”إىل احلكومة التمويل قدِّم إىل العنف ت 

ولالطالع على املزيد من املعلومات، انظر اجلزء الـوارد         . مقترحات لسبل منع استخدام العنف    
 ).أ (٥حتت املادة 

 األطفال ضحايا العنف واألطفال الذين يشهدون العنف املرتيل  
ه ضد األطفال، مبا يـشمل      تشترك عدة وزارات يف اجلهود الرامية إىل منع العنف املوجَّ          

 .“وزارة شؤون الطفل واملساواة”وهذا العمل تنسقه . األطفال الذين يشهدون العنف املرتيل
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 (Barn som lever med vold i familien) سمىويتمثل أحد هـذه التـدابري يف مـشروع يـ     
وهـو مـشروع تـشترك يف    ) ٢٠٠٦-٢٠٠٤الفترة ) (األطفال الذين يعيشون مع العنف املرتيل (

يف “ نفــس األزمــاتعلــم مركــز ”يف أوســلو وتيليمــارك مــع “ البــديل للعنــف”إدارتـه منظمــة  
أو األطفـال   /ملـرتيل و  واملشروع يستهدف األطفال املعّرضـني للعنـف كـشهود للعنـف ا           . بريغني

ويتـألف املـشروع مــن   . الـذين هـم أنفــسهم ضـحايا إلسـاءة معاملــة األطفـال أو للعنـف البــدين      
 :ثالثة مكونات رئيسية

ــة - ١  ــة مــن خــالل املــشروع، تقــدَّ : اخلــدمات اإلكلينيكي م اخلــدمات اإلكلينيكي
البــديل ”يف أوســلو ومنظمــة “ البــديل للعنــف”لألطفــال مــن جانــب منظمــة 

يف “ مركـز علـم نفـس األزمـات     ”يف تيليمارك، وكذلك من جانب      “ للعنف
 .بريغني

إىل إدارات   زيادة قاعدة املعرفة عن طريق نشر املعلومـات وتقـدمي التوجيـه            - ٢ 
وجيـري أيـضا    . تقدمي املشورة لُألسر وإدارات رعاية الطفل ومراكـز األزمـات         

والـشباب، وعلـى    نشر املعلومـات علـى إدارات علـم الـنفس املعنيـة باألطفـال               
وقــد ُصــممت مــواد كــي ُتــستخدم يف     . الــشرطة واهليئــة القــضائية وغريهــا   

وجيــري . املقــابالت الــيت ُتجــرى مــع األبــوين واألطفــال يف مراكــز األزمــات   
إعداد مواد تعليميـة للمهنـيني الـذين يعملـون مـع أطفـال يعيـشون مـع العنـف                    

ــرتيل ــل إضــايف مــن أجــل وضــع     . امل ــدِّم للمــشروع متوي ــد قُ ــة  وق ــواد إعالمي  م
يادات الصحة العامة واملعلمـني ومـوظفي       عوكتيبات لعامة اجلمهور وموظفي     

 .الرعاية النهارية
ـــالبح - ٣  ـــل املــشروع علــى موافقــحــص: وثـ ـــة إلقامـ  ة مــشروع حبثــي يــسمى ـ

Barn som lever med vold i familien. Hva har barna i disse familiene 

opplevd of hard et pafort dem skader? )   األطفال الذين يعيشون مـع العنـف
والغـرض  ). ما الذي تعرَّض له األطفال يف هذه اُألسر وهل أضرَّ هبـم؟    . املرتيل

األساسي هلذا البحث هو تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات إىل ضـحايا العنـف مـن                   
ــهم      ــاهتم وفرصـ ــة حيـ ــل حتـــسني نوعيـ ــن أجـ ــرويج وذلـــك مـ ــال يف النـ األطفـ

 .املستقبلية
ري أيــضا وضــع مبــادئ توجيهيــة خاصــة ملــوظفي القطــاع العــام وذلــك مــن أجــل وجــ 

 :تعزيز اجلهود الرامية إىل مساعدة ضحايا العنف من األطفال، مبا يشمل
 .Q-1088Bدليل لتقدمي املعلومات والتعاون عند تعرُّض األطفال للعنف املرتيل،  • 
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ية واحلـــق يف احلـــصول علـــى نـــشرة تتعلـــق بـــإدارة رفـــاه الطفـــل وبواجبـــها إزاء الـــسر • 
 .Q-24/2005املعلومات وواجب الكشف عن املعلومات، 

 Q-1100 دليل مهـين إلدارات الـدعم،        –الشباب الذين يبيعون اجلنس أو يتاجرون فيه         • 
 ).٣، النقطة ٦أُشري أيضا إىل املادة (

 ).هذه املواد مجيعها متاحة باللغة النروجيية فقط(
لنسبة هلذه املبـادئ التوجيهيـة هـي إدارة رعايـة الطفـل وأفـراد               واجلماعات املستهدفة با   

اهليئــــات القــــضائية واإلدارات االجتماعيــــة واإلدارات الــــصحية ومراكــــز الرعايــــة النهاريــــة   
ــدارس ــتباه يف        . وامل ــة االش ــل يف حال ــة الطف ــشأن دور إدارة رعاي ــل ب ــضا دلي ــشر أي وســوف ُين

 .حدوث إساءة معاملة بالنسبة لزيارات الوالدين
ــى     ــديالت عل ــل ”واعُتمــدت تع ــانون الطف ــاءة    “ق ــن إس ــال م ــة األطف ــريه، حلماي ، وغ

ووفقـا هلـذه    . الربملـان  الـذي قُـدِّم إىل       )٢٠٠٦-٢٠٠٥الفتـرة    (١١املعاملة، قارن املقترح رقم     
التعديالت جيب توخي احليطة يف قضايا حضانة األطفـال لـضمان عـدم تعـرُّض الطفـل إلسـاءة                   

اهدة العنـف، وعـدم مـنح حقـوق الزيـارة إذا مل يكـن هـذا يف مـصلحة                 املعاملة، مبـا يـشمل مـش      
وهناك تعـديل آخـر يفـرض علـى الـسلطات العامـة التزامـا بتعـيني مـشرف يف احلـاالت                      . الطفل

وعـالوة علـى هـذا فإنـه وفقـا هلـذه            . اخلاصة اليت يكون اإلشراف فيها شرطا لزيارات الوالـدين        
ــة املزيفــ     ــرامج اهلوي ــد تكــون ب ــديالت ق ــة ضــحايا     التع ــضا حلماي ــدة أي ــسري مفي ــوان ال ة والعن

وقد اُتخذ أيـضا قـرار بتعـديل القـانون حبيـث ال ُيمـنح تلقائيـا أحـد                   . التهديدات ممن هلم أطفال   
الوالدين إذا كان متهما أو ُمدانا أو حمكوما عليه لتسببه يف وفاة اآلخر مـسؤولية أبويـة بالنـسبة                   

 .ألطفاله
 الطفــل واملــساواة بــرامج يف أوســلو وبريغــني    نظمــت وزارة شــؤون٢٠٠٥ويف عــام  

للقضاة واخلرباء واحملامني بشأن اآلثار الضارة للعنف وإساءة املعاملـة والنظـر يف قـضايا حـضانة          
 .األطفال عندما يكون هناك شك يف حدوث عنف وإساءة معاملة

، وهـي تعـديالت تفـرض واجبـا         “قانون رفاه الطفـل   ”واعُتمدت أيضا تعديالت على      
 رعايــة الطفــل يف دارةيعيا علــى مراكــز األزمــات اخلاصــة بــأن تكــشف عــن املعلومــات إل  تــشر

وهــذا الواجــب . احلــاالت الــيت قــد تكــون منطويــة علــى خطــر رجــوع الطفــل إىل أب عنيــف   
يتماشى مع واجب املنظمات األخرى والوكـاالت اخلاصـة الـيت تتـوىل يف الوقـت احلـايل تنفيـذ                  

 .مهام للقطاع العام
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نـة مركـز األزمـات، باسـتخدام األمـوال الـيت ُجمعـت مـن خـالل جهودهـا                   وقامت أما  
اخلاصة، إضافة إىل متويل من إدارة شؤون األطفال والـشباب واألسـرة ووزارة العـدل، بإعـداد                 
دليل يهدف إىل زيادة اخلربة العملية للمعاونني الذين يساعدون النساء اللوايت تتعرضـن للعنـف               

والبـديل يتـضمن،   . لنرويج أو يستفيدون من مراكز األزمات فيهـا      وأطفاهلن الذين يعيشون يف ا    
ضــمن مــا يتــضمنه، وصــفا للنــساء اللــوايت تقعــن ضــحايا للعنــف وأطفــاهلن مــن منظــور أزمــة،   

 النـساء علـى أن تكـن        والسبل اليت ميكن هبا ملن يقـدم املـساعدة أن يـسهم يف بنـاء الثقـة وحـثّ                  
خدام أساليب فعالـة، الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا أن             والدليل يصف، باست  . عناصر نشطة يف حياهتن   

 كأداة لتحديد مدى وجود هتديدات ومـدى العنـف وآثـاره، والكيفيـة الـيت                لتحادثستخدم ا ي
ــدابري املختلفــة  ميكــن  وحنــن نعــيش يف جمتمــع متعــدد الثقافــات،   . أن يــستخدم هبــا الــضحايا الت

اللـوايت تقعـن ضـحايا للعنـف واألطفـال      الدليل يركز على أمهية اخلربة العملية بالنـسبة للنـساء         و
ــهم يف           ــد إقامت ــضحايا بع ــدعم لل ــدمي ال ــا تق ــيت ميكــن هب ــة ال ــى الكيفي ــات وعل ــتمني إىل أقلي املن

 .األزمات مركز
 العمل مع النساء من ضحايا العنف يف السجن  

يتعرض عدد كبري من النساء السجينات إلساءة املعاملة من جانـب أشـخاص تـربطهم                
وباإلضـافة إىل اخلـدمات الـيت تقـدمها اإلدارات الـصحية العاديـة ُوضـعت،                . قـة هبن صالت وثي  

تـدابري خاصـة، مثـل زيـادة الدرايـة وذلـك ملـساعدة الـسجينات                “ إدارة اإلصالح ”حتت رعاية   
 إدارة اإلصــالح”، اتفقــت ٢٠٠٤ويف خريــف عــام . علــى مواجهــة هــذه الظــروف ومعاجلتــها

ادث للنــساء اللــوايت حتــعلــى البــدء يف برنــامج  “مــاتأمانــة مركــز األز” و “للمنطقــة الــشرقية
وهدف الربنامج هو مساعدة النساء الـسجينات علـى التحـرر     . تقعن ضحايا للعنف يف السجن    

وزيـادة اخلـربة العمليـة ملـوظفي        . من دور الضحية ومنع الرجال من استخدام العنف ضد املـرأة          
يحـت للنـساء الفرصـة للمـشاركة     وقـد أُت . السجون كانت أيضا واحدة من مكونات املـشروع  

يف اجلماعـات العاديـة أو إلجـراء مقــابالت فرديـة يف مركـز األزمـات وذلــك أيـضا أثنـاء تنفيــذ         
وتـذكر  . واخلربات اليت اكُتسبت من املشروع هي خربات مفيدة للغاية        . احلكم الصادر عليهن  

مل، ولكــن النــساء أهنــن قــد وجــدن أن احلــديث عــن العنــف وعــن خــرباهتن الشخــصية أمــر مــؤ  
 وأن العملية اليت تعرضن هلا أثنـاء املـشروع كانـت متثـل طريقـة هامـة                  ،صحتهن العقلية حتسنت  

 .إلعدادهن حلياة خالية من العنف بعد مغادرة السجن
 األشخاص غري احلاصلني على تصريح باإلقامة الدائمة يف النرويج  

 أحكامـا تـشري إىل أنـه        ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ٦تضمَّن تعديل تشريعي اعُتمد يف       
قامة أسرة وللحصول علـى تأشـرية دخـول إذا كـان مـن احملتمـل                إلمن املمكن أن ُيرفض طلب      
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. أو لالسـتغالل اجلـسيم    م الطلب أو أطفالـه مـن زواج آخـر إىل إسـاءة املعاملـة                أن يتعرض مقدِّ  
ــة ســلوك، وشخــصية،          ــاحلق يف مراجع ــق ب ــضا ســّن أحكــام تتعل ــة جــرى أي ــذه الناحي ــن ه وم

والغـرض  . لشخص املرجعي يف احلـاالت املتعلقـة بإقامـة أسـرة واحلـصول علـى تأشـرية دخـول           ا
مــن هــذا هــو منــع تعــرُّض النــساء اللــوايت هــن مــن بلــدان فقــرية وتتــزوجن رجــاال يعيــشون يف   

واألحكـام املتعلقـة بـالتحقق مـن        . النرويج إلسـاءة املعاملـة أو لالسـتغالل املتـسم باالسـتخفاف           
 .شخص املرجعي مل تدخل بعد حيز النفاذسلوك، وشخصية، ال

ولوائح اهلجرة تتضمن نصا خاصا يستهدف النـساء واألطفـال ممـن يتعرضـون إلسـاءة                 
ووفقــا هلــذا الــنص جيــب أن ُيمــنح النــساء واألطفــال الــذين تعرضــوا إلســاءة املعاملــة    . املعاملــة

وذلـك اسـتنادا إىل   وحصلوا على تصريح إقامة على أساس ملّ مشل األسرة تصريح إقامة جديـد             
والغـرض مـن الـنص هـو ضـمان أال ُيـرغم             . أُسس مستقلة إذا كانوا من ضـحايا إسـاءة املعاملـة          

ضحايا إساءة املعاملة على أن يظلوا على هذا الوضـع مـن أجـل االحتفـاظ بتـصريح اإلقامـة يف                     
 أن مــن بــني ٢٠٠٤وقــد بيَّنــت اإلحــصاءات املــستمدة مــن إدارة اهلجــرة عــن عــام    . النــرويج

  طلبـا  ٨٩طلبات احلصول على تراخيص إقامة اسـتنادا إىل هـذه األسـباب والـيت بلـغ جمموعهـا                   
التقريـر  ( (NOU 2004: 20 Ny utlendingslov) والتقريـر .  طلبا٣١ طلبا وُرفض ٥٨ووفق على 

يتـضمن اقتراحـا جبعـل      ) “قانون هجرة جديـد   ” املعنون   ٢٠٠٤ لعام   ٢٠النروجيي الرمسي رقم    
 .نسبة لنوع اجلنسالنص حمايدا بال

 االغتصاب  
ومعـدل  . يشكِّل االغتصاب حتديا خاصـا بالنـسبة للنظـام القـانوين واإلدارات الـصحية              

غ عنـها وعـدد حـاالت االغتـصاب الـيت يبلّـغ عنـها وتـصدر بـشأهنا                   لَّّـ حاالت االغتصاب اليت يب   
دمات الـصحية   وإضافة إىل هذا فإن الدراسات االستقصائية قـد بيَّنـت أن اخلـ            . إدانة منخفضان 

. م إىل ضحايا االغتصاب ختتلف بدرجة كبرية من حيـث النوعيـة واملـضمون والتنظـيم               اليت تقدَّ 
م إىل ويــتعني العمــل، مــن خــالل تــدابري يف خطــة العمــل، مــن أجــل حتــسني اخلــدمات الــيت تقــدَّ

قـل  وجيب أن ُينشأ يف كل مقاطعة على األ       . ضحايا االغتصاب على املستويني احمللي واإلقليمي     
 .مركز واحد مشترك بني البلديات الستقبال ضحايا العنف وضحايا االغتصاب

ســوريا  ”إعــالن  ( مــن بياهنــا الــسياسي    ٧٠وذكــرت احلكومــة احلاليــة يف الــصفحة     
أهنــا تعتــزم تعــيني جلنــة عامــة ذات قاعــدة عريــضة لإلبــالغ عــن وضــع النــساء اللــوايت  ) “موريــا

ــن العنــ     ــواع أخــرى م ــصاب أو أن ــسيتعرضــن لالغت ــتعيَّ  . ف اجلن ــيت س ــة، ال  /ن يف آبواللجن
د العوامـل الـيت تـسهم يف عـدم اإلبـالغ عـن حـاالت االغتـصاب         ، سوف حتدِّ ٢٠٠٦أغسطس  

وتقترح تدابري واستراتيجيات لزيادة معدل اإلبالغ عـن االغتـصاب وتقيـيم الكيفيـة الـيت ميكـن                  
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وتقيــيم وضــع ضــحايا  هبــا تطبيــق اســتراتيجيات بديلــة حلــل الرتاعــات يف حــاالت االغتــصاب    
اإلنــاث والــذكور علــى حــد ســواء، الــذين يعــانون مــن حــاالت عجــز خمتلفــة أو    االغتــصاب، 

 .ينتمون إىل مجاعات أقلية أو، بصفة خاصة، لديهم خربة بالنسبة للبغاء
وذكرت احلكومة أهنا سوف تسعى إىل رفع مستوى اجلزاءات املفروضـة علـى جـرائم                

 .د واجلرائم اجلنسيةاالغتصاب والقتل والعنف الشدي
واملدير العام ملكتب املدعي العام جيري حاليا دراسة لألحكام القابلة للتنفيـذ قانونـا يف                

 حــىت هنايــة ٢٠٠٣قــضايا االغتــصاب الــيت انتــهت بــاإلفراج عــن املتــهمني يف الفتــرة مــن عــام    
ــة أعمــال التحــري    . ٢٠٠٥النــصف األول مــن عــام   وجــرى تعــيني فريــق عامــل لبحــث نوعي

/ م الفريـق العامـل تقريـره يف أيلـول         ملقاضاة وتقييم البيانات اإلحصائية املتوفرة، وسـوف يقـدِّ        وا
 .٢٠٠٦سبتمرب 

 االعتداءات اجلنسية والبدنية على األطفال  
جيـري التـشديد مـن جانـب الــسلطات العامـة واملنظمـات الطوعيـة والبـاحثني واخلــرباء          

 إىل األطفال والـشباب الـذين يتعرضـون لالعتـداءات     معلى احلاجة إىل تعزيز اخلدمات اليت تقدَّ      
مت وزارة شــؤون الطفــل واألســرة  قــد٢٠٠٥َّمــايو /وهلــذا فإنــه يف أيــار. أو البدنيــة/اجلنــسية و

 Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn اخلطـة  ووزارات وإدارات أخـرى 

ــداءات ا  ( (2005-2009) ــة االعتـ ــتراتيجية ملكافحـ ــة اسـ ــال  خطـ ــى األطفـ ــة علـ ــسية والبدنيـ ) جلنـ
 اخلطــة تــستهدف األطفــال والــشباب الــداخلني يف ها والتــدابري الــيت تتــضمن.)٢٠٠٩-٢٠٠٥(

ــة مــن صــفر إىل    تــدبريا هتــدف إىل منــع االعتــداء  ٢٢واخلطــة تتــضمن .  ســنة١٨الفئــة العمري
. ةوالكـــشف عنـــه، وتقـــدمي املـــساعدة والعـــالج، وإجـــراء البحـــوث، وحتـــسني اخلـــربة العمليـــ 

ق األنشطة الرامية إىل مكافحة االعتداءات اجلنـسية والبدنيـة          والوزارات تؤكد أنه جيب أن تنسِّ     
مع تدابري تتعلق باألطفال الـذين يـشهدون العنـف املـرتيل، قـارن خطـة العمـل ملكافحـة العنـف                      

ووفقــا للخطــة، ســوف يبــدأ العمــل يف إجــراء دراســة استقــصائية وطنيــة رئيــسية ملــدى  . املــرتيل
ز الدراسـة االستقـصائية أيـضا علـى     وسوف تركِّـ . ض األطفال لالعتداءات اجلنسية والبدنية  تعرُّ

 ).“العنف املرتيل”يشار أيضا إىل اجلزء الوارد حتت العنوان . (أسباب ونتائج االعتداءات
م الـدعم أساسـا خـالل سـاعات النـهار إىل البـالغني الـذين        ومراكز الزنا بني احملارم تقدِّ  

غــري أن عــددا مــن . عتــداءات جنــسية وإىل أقــارب الــضحايا مــن األطفــال والــشبابتعرضــوا ال
وهـدف هـذه املراكـز هـو تقـدمي        . مراكز الزنا بني احملارم لديها أيضا برامج لألطفـال والـشباب          

املـساعدة مـن أجـل      ”املشورة والدعم واملساعدة إىل املـستفيدين منـها وذلـك اسـتنادا إىل مبـدأ                
هناك الكثري من املراكز اليت تقـوم أيـضا بأعمـال وقائيـة وتقـدم املعلومـات                 و. “املساعدة الذاتية 
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ل مراكـز زنـا      متـوَّ  ٢٠٠٦واعتبـارا مـن عـام       . والتوجيه إىل هيئات أخـرى تعمـل يف هـذا اجملـال           
 يف املائـة    ٢٠احملارم، مثل مراكز األزمات، بالكامل من جانـب الـسلطات العامـة، إذ أن نـسبة                 

 يف  ٨٠يات أو املستشفيات اليت تشرف عليها احلكومة املركزيـة ونـسبة            من متويلها تقدمه البلد   
 .املائة املتبقية تقدمها الدولة مباشرة

ومحاية األطفال مـن االعتـداء اجلنـسي لـه أولويـة عاليـة يف اجلهـود الـيت تبـذهلا الـوزارة                        
مـات  واملعلو. مـن جانـب األطفـال والـشباب      “ اإلنترنـت ”لضمان استخدام أكثر أمانا لـشبكة       

يـتم نـشرها   “ اإلنترنت”املتعلقة بالسلوك الذي ينطوي على خماطر وباالستخدام اآلمن لشبكة     
 وغريهم، من خالل خطة عمل تتعلـق باألطفـال والـشباب            ،على األطفال والشباب، واملعلمني   

وجيـري تعلـيم األطفـال      . “حقـائق وأدوات للتوعيـة بالـسالمة      ”ومؤسسة  “ اإلنترنت”وشبكة  
وكيفيــة التعامــل مــع “ اإلنترنــت”عــل بيانــاهتم الشخــصية متاحــة علــى شــبكة كيفيــة تفــادي ج

وهذا له أمهية بالنسبة ملنـع َمـن يتحرشـون          . “الدردشة”األشخاص الذين يلتقون هبم يف غرف       
باألطفال من أن يكونوا قـادرين علـى تتبُّـع األطفـال ولـضمان أال يـصادف األطفـال أشخاصـا                     

 جزئيــا ميــولوهــذا املــشروع . األطفــال يف احليــاة الواقعيــةُيحتمــل أن يكونــوا ممــن يتحرشــون ب
 . وأيرلنداوأيسلندااالحتاد األورويب، كما أنه يقوم على أساس التعاون مع السويد والدامنرك 

 اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر  
 مقدمة  

ــة ملكافحــ       ــذهلا احلكوم ــيت تب ــسيق اجلهــود ال ــوىل وزارة العــدل مــسؤولية تن ة االجتــار تت
خطـة عمـل احلكومـة ملكافحـة االجتـار          ”وقد ُنظم هـذا العمـل وفقـا خلطـيت عمـل مهـا               . بالبشر

ــال   ــساء واألطف ــدأت يف شــباط  “ )٢٠٠٥-٢٠٠٣(بالن ــيت ب ــر /ال ، وخطــة عمــل  ٢٠٠٣فرباي
ويف . ٢٠٠٥يونيـه   /اليت بدأت يف حزيـران    ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(احلكومة ملكافحة االجتار بالبشر     

عـددا مـن التـدابري الـيت هتـدف          “ ستولتينبريغ الثانية ”تقدم حكومة    سوف   ٢٠٠٦خريف عام   
ــشر  ــق عامــل     . إىل مكافحــة االجتــار بالب ــشاء فري ــسيق مركــزي جــرى إن ــة احلاجــة إىل تن ولتلبي

والفريق العامل مكلف بـضمان تنفيـذ       . مشترك بني الوزارات يتألف من ممثلني خلمس وزارات       
لبـشر وسـوف يقـدم تقـارير إىل جلنـة أمانـة تابعـة للدولـة                 التدابري الراميـة إىل مكافحـة االجتـار با        

 .مرتني سنويا
 :واجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر تركز على مخسة أهداف رئيسية 
 . من التوظيف والطلبمنع االجتار بالبشر باحلّد - ١ 
 .ر املساعدة واحلماية لضحايا االجتار بالبشرحتسني الربامج اليت توفِّ - ٢ 
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 .تكثيف اجلهود من أجل كشف َمن يتاجرون بالبشر ومقاضاهتم - ٣ 
 .زيادة املعرفة والتعاون فيما بني القطاعات على املستوى الوطين - ٤ 
 .تعزيز اُألطر الدولية والتعاون الدويل - ٥ 

 التعديالت التشريعية وقانون السوابق  
نـّص جزائـي خـاص حيظـر         من قـانون العقوبـات       ٢٢٤مد يف اجلزء    ُت اع ٢٠٠٣يف عام    

ويف . “بـالريمو بروتوكـول  ” مـن  ٣االجتار بالبشر، وهو نـّص ينـاظر التعريـف الـوارد يف املـادة       
حني أن الربوتوكول ال يشمل سوى اجلماعات اإلجرامية الـيت تقـف وراء االجتـار بالبـشر فـإن           

. ي تــستهدف أيــضا الــشخص الــذي يرتكــب االســتغالل الفعلــ ٢٢٤الفقــرة األوىل مــن اجلــزء 
د عقوبـات أشـّد،     واعُتمدت أيضا أحكام حتـدَّ    .  سنوات ١٠والعقوبة القصوى هي احلبس ملدة      

ــانون  ) أ (٦٠اجلــزء (وهــي أحكــام تنطبــق علــى املــشاركني يف أنــشطة اجلرميــة املنظمــة      مــن ق
، وهو ما سـينطبق أيـضا علـى         ) من قانون العقوبات   ٦١اجلزء  (وعلى تكرار اجلرمية    ) العقوبات

/  متـوز  ٤ الـصادر يف     ٧٨وقد اعُتمد هذان النصان مبوجب القـانون رقـم          .  بالبشر قضايا االجتار 
 .٢٠٠٣يوليه 

 مــن قــانون العقوبــات جديــد نــسبيا فــإن قــانون الــسوابق   ٢٢٤وبــالنظر إىل أن اجلــزء  
ــدود   ــنص حمـ ــذا الـ ــق هبـ ــتئناف يف      . املتعلـ ــة االسـ ــؤخرا حمكمـ ــدرته مـ ــم أصـ ــه يف حكـ ــري أنـ غـ

وقـد  .  أُدين الشخصان املتهمان بانتهاك هـذا الـنّص اجلزائـي          (LF-2005-71379)“ فروستاتينغ”
وأيـدت احملكمـة العليـا      . استأنف الشخصان املتهمان واملدعي العـام احلكـم أمـام احملكمـة العليـا             

 .عقوبة احلبس ملدة مخس سنوات وملدة ثالث سنوات على الترتيب
خــرى علــى وقبــل دخــول هــذا الــنص اجلزائــي حيــز النفــاذ طُبقــت نــصوص جزائيــة أ     

وعلــى . مــن قــانون العقوبــات) املتعلــق بالتــشغيل (٢٠٢حــاالت هلــا هــذه الطبيعــة، مثــل اجلــزء 
 مـن تقـارير احملكمـة العليـا      ٣٣١سبيل املثال فإنه ميكن اإلشـارة إىل احلكـم الـوارد يف الـصفحة               

 ، وهو احلكم الـذي    )وهي ملخص لألحكام اليت أصدرهتا احملكمة العليا       (٢٠٠٤النروجيية لعام   
قــرر أن األشــخاص الــذين يــديرون موقعــا للمخيمــات يوجــد فيــه نــشاط واســع النطــاق للبغــاء  

/  شـباط  ١٥وهناك أيضا قضية ذات صلة من حمكمة منطقة أوسلو مؤرخـة            . معرضون للعقاب 
ــر  ــا اجلــزء   ٢٠٠٥فرباي ــق فيه ــات   ٢٢٤ طُب ــانون العقوب ــن ق ــسابق م ــى   .  ال ــق عل ــنص ينطب وال

ــق ا    أي ــا، عــن طري ــردا م ــسلوك املخــادع، خاضــعا   شــخص جيعــل ف ــدات أو ال لقــوة أو التهدي
حنو غـري قـانوين لـسلطته أو لـسلطة شـخص آخـر بنّيـة نقلـه إىل بلـد أجـنيب ألغـراض غـري                            على

“ بورغــاتينغ”وقــد اســتؤنف احلكــم وأُعلــن مــؤخرا حكــم يف حمكمــة االســتئناف يف   . شــريفة
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(LB-2005-58617)وجيــري . ٢٢٤ك اجلــزء ، وهــو ُحكــم أُديــن فيــه الشخــصان املتــهمان بانتــها
 . من قانون العقوبات٢٢٤حاليا القيام بتحريات يف عدد من القضايا وفقا للجزء 

 تطوير وتنفيذ القواعد الدولية  
عــرب الوطنيــة جلرميــة املنظمــة كافحــة امل علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة صــدَّقت النــرويج 

صــة النــساء واألطفــال، األشــخاص، وخابوعلــى الربوتوكــول اإلضــايف ملنــع ووقــف االجتــار  
 وقَّعــت ٢٠٠٥مــايو /ويف أيــار. “بروتوكــول بــالريمو”واملعاقبــة عليــه، الــذي يــسمى أيــضا  

ــى         ــع عل ــستعد اآلن للتوقي ــشر، وهــي ت ــة باالجتــار بالب ــا املتعلق ــة جملــس أوروب ــرويج اتفاقي الن
 .االتفاقية
 تعزيــز وتقــوم الــسلطات النروجييــة بــدور تــشجيعي فيمــا يتعلــق بــاجلهود الراميــة إىل   

ــة وإىل مكافحــة االجتــار بالبــشر وذلــك يف إطــار التعــاون بــني دول      وتنــسيق القواعــد الدولي
ــاتو”(الــشمال ومنطقــة البلطيــق الــشمالية، ومنظمــة حلــف مشــال األطلــسي     ، واألمــم )“الن
، وجملـس  “بـارينتس ”املتحدة، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وجملـس أوروبـا، وجملـس          

 وتقوم النرويج، من خالل مشاريع التعاون ونقـل اخلـربة، مبـساعدة بلـدان               .دول حبر البلطيق  
والـسلطات النروجييـة    . املنشأ يف تنفيذ األحكام والتوصيات اليت تتضمنها املعاهـدات الدوليـة          

 عـن   ، ضمن أمور أخـرى،    ز بصفة خاصة على ضحايا االجتار بالبشر من األطفال وذلك         تركِّ
 .“جملس دول حبر البلطيق”تعلقة باألطفال يف طريق التعاون بشأن السياسة امل

يف اجلهــود اجلاريــة يف تــشترك بقــوة ووزارة الــدفاع، وقــوات الــدفاع بــصفة عامــة،   
واألمـم املتحـدة ملنـع األفـراد العـسكريني          ) “النـاتو ”(منظمة معاهـدة حلـف مشـال األطلـسي          

فــال عــن طريــق شــراء املــشاركني يف عمليــات دوليــة مــن االشــتراك يف االجتــار بالنــساء واألط
والوزارة تقوم اآلن بإجراء التعديالت الالزمة على التـشريع لـضمان           . اخلدمات اجلنسية مثال  

 .أن تكون لدى قوات الدفاع السلطة املطلوبة الختاذ إجراء تأدييب ضد هؤالء املذنبني
 تعاون الشرطة الثنائي واملتعدد األطراف  

بـني الـشرطة   وليـة الـيت ُتعقـد مـن أجـل التعـاون           تشارك النرويج يف عدد من احملافـل الد        
 حيثما يكون هناك تركيز قوي على مكافحة االجتار بالبشر، كما أهنا تـسهم يف عقـد                 ءالقضاو

، ومنظمـــة “منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا”وهـــذا ينطبـــق أيـــضا علـــى . تلـــك احملافـــل
، وبـنفس   “وروبـا ميثاق االسـتقرار جلنـوب شـرق أ       ”، و “يوروجست” ومنظمة   ،“يوروبول”

الفريق العامل املعين باالجتـار بالنـساء       ” إدارة الشرطة أست  حيث تر “ اإلنتربول”القدر منظمة   
 والنــرويج تعمــل بتعــاون وثيــق مــع بلــدان الــشمال ودول حبــر   .“مــن أجــل اســتغالهلن جنــسيا 



CEDAW/C/NOR/7
 

54 07-28614 
 

ز بـصفة   تركَّـ “ بـارينتس ”ومشروع الـشرطة املـشترك يف منطقـة         . “ستبارين”البلطيق ومنطقة   
 .ر واالجتار باألطفالاصة على شراء اجلنس من القصَّخ

 دعم التدابري الرامية إىل تقليل التشغيل يف بلدان املنشأ  
ــشر          ــار بالبـ ــة االجتـ ــة إىل مكافحـ ــل الراميـ ــط العمـ ــالل خطـ ــن خـ ــرويج، مـ ــوم النـ تقـ

ــائي    ”و ــاون اإلمنـ ــساواة بـــني اجلنـــسني يف التعـ ــاملرأة واملـ ــة بـ ــتراتيجية املتعلقـ -١٩٩٧(“ االسـ
 الـــيت وضـــعتها ٢٠١٥قـــرب عـــام “ خطـــة العمـــل ملكافحـــة الفقـــر يف اجلنـــوب”، و)٢٠٠٥

احلكومــة، بتقــدمي الــدعم ملــشروعات تــديرها منظمــات نروجييــة ودوليــة لتحــسني وضــع املــرأة   
واحلمـالت  .  من التشغيل من أجـل االجتـار بالبـشر    والطفل يف بلدان املنشأ مبا يساعد على احلدّ       

ويف . والتوظيف وإعادة التأهيل توفر فرصا جديـدة للنـساء واألطفـال          اإلعالمية وبرامج التعليم    
جمــال التعــاون اإلمنــائي هنــاك تأكيــد علــى تعزيــز حقــوق املــرأة والطفــل، وخاصــة بالنــسبة            

د مـشروعات وتـدابري بالتعـاون مـع         وبعثة اخلدمات األجنبية النروجيية حتدِّ    . للجماعات الضعيفة 
نـه اسـتجابة ملبـادرات مـن البلـدان املتلقيـة سـوف تـدعم                السلطات واملنظمـات الوطنيـة، كمـا أ       

 .النرويج اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر يف بلدان االحتاد األورويب اجلديدة
 شروط منح فترة تفكري وإقامة مؤقتة يف النرويج  

ين من املمكن أن ُيمنح ضحايا االجتار بالبشر املقيمون يف النـرويج علـى حنـو غـري قـانو                   
. وهذا يعين أنه من املمكن تعليق أي أمـر رفـض وطـرد            .  يوما على األقل   ٤٥فترة تفكري مدهتا    

 املفتـرض ويكفـي أن يكـون مـن        . والشرط األدىن ملنح فترة تفكري ُجعل، عمـدا، شـرطا بـسيطا           
ــساعدة       ــول املـ ــا يف قبـ ــون راغبـ ــشر، وجيـــب أن يكـ ــار بالبـ ــحية لالجتـ أن الـــشخص املعـــين ضـ

التفكري هذه تتيح للـشخص فرصـة كـي يفكـر بإمعـان يف وضـعه وأن ينظـر                 وفترة  . واملعلومات
م إىل الــشخص وخــالل تلــك الفتــرة جيــب أن تقــدَّ. م تقريــرا إىل الــشرطةيف مــا إذا كــان ســيقدِّ

وميكــن . املعلومــات واملعونــة، وكــذلك املــساعدة يف إبــالغ الــشرطة عــن َمــن يتــاجرون بالبــشر
ــت . متديــد الفتــرة فكري، ميكــن تقــدمي عمــل مؤقــت وإصــدار تــصريح إقامــة   وبعــد انتــهاء فتــرة ال
وكقاعـدة عامـة، جيـب أن يكـون الـشخص قـد توقـف عـن إجـراء اتـصال َمبـن                       . نةبشروط معيَّ 

وإضــافة إىل هــذا، جيــب الــسري يف اإلجــراءات املتعلقــة بــإجراء حتريــات عــن  . يتــاجرون بالبــشر
 .أو األعمال التحضريية لبدء إجراءات قانونية/القضية و
حايا فتـرة تفكـري وتـصريح مؤقـت باإلقامـة يف النـرويج مل ُتـستخدم                 مكانية منح الض  وإ 
 تقـوم يف الوقـت احلـايل بـصياغة جمموعـة مـن التعليمـات الـيت                  دمجووزارة العمل والـ   . إال قليال 

ــرة،          ــة خــالل الفت ــساعدة واحلماي ــامج امل ــتفكري وبرن ــرة ال ــنح فت هتــدف إىل توضــيح شــروط م



CEDAW/C/NOR/7  
 

07-28614 55 
 

ري القيـــام هبــذا العمــل بتعـــاون وثيــق مـــع الــسلطات األخـــرى     وجيــ . وكــذلك متديــد الفتـــرة  
 .الصلة ذات

وضحايا االجتار بالبشر الذين خياطرون بـأن يتعرضـوا للمحاكمـة إذا عـادوا إىل بلـدان                  
هم قد ُيمنحوا، بشروط معينة، اللجوء أو احلمايـة علـى أُسـس مماثلـة لُألسـس الـيت تنطبـق                ئمنش

ملتعلقــة بإصــدار قــانون هجــرة جديــد فــإن هنــاك خططــا    وبالنــسبة لألعمــال ا. علــى الالجــئني
لتوضــــيح أن ضــــحايا االجتــــار بالبــــشر قــــد ُيمنحــــوا اللجــــوء شــــريطة أن تتحقــــق شــــروط   

 .األخرى اللجوء
 طرائق مشتركة بني التخصصات لتحديد ضحايا االجتار بالبشر  

يا تقع على عـاتق الـشرطة وسـلطات اهلجـرة املـسؤولية األوليـة بالنـسبة لتحديـد ضـحا                    
االجتــار بالبــشر، غــري أنــه مــن املمكــن للمؤســسات واملنظمــات واألفــراد االتــصال بأولئــك          

ت إدارة الــشرطة لــدوائر اخلــط األمــامي قائمــة بتــدابري تبــيِّن مــا ينبغــي أن  وقــد أعــدَّ. الــضحايا
. تبحث عنه الشرطة وذلك باإلضافة إىل كُتيب بشأن إجراء التحريات بالنسبة لالجتـار بالبـشر              

ــد الوكــاالت  تتعلــق بالعمــل بــشأن إعــداد منــشور تــوجيهي يتــضمن معلومــات    وجيــري  تحدي
. ن االتــصال هبــا واحلــصول علــى املــساعدة واحلمايــة للــضحايا احملــتملني   واملنظمــات الــيت يتعــيَّ 

وسوف يتضمن الدليل أيـضا قائمـة مـشتركة بـني القطاعـات ملؤشـرات حتديـد ضـحايا االجتـار                     
خاصــة للمؤشــرات ودليــل وذلــك لتحديــد هويــة األطفــال  وســوف يــتم إعــداد قائمــة . بالبــشر
 .مومتابعته

 أنشطة تقدمي املساعدة للبغايا  
ُيعترب ضمان تلقـي الـضحايا احملـتملني لالجتـار بالبـشر ملعلومـات دقيقـة وجـديرة بالثقـة                     

ــدير مراكــز لتقــدمي     . هــدفا هامــا ومــن خــالل التعــاون مــع املنظمــات واإلدارات العامــة الــيت ت
لبغايا سوف يكون الضحايا احملتملون  لالجتار بالبشر قادرين علـى أن حيـصلوا علـى       اخلدمات ل 

وتتـوىل الـسلطات تقـدمي      . املعلومات واملـساعدة فيمـا يتعلـق باالتـصال مبراكـز الـدعم األخـرى              
التمويل ألنشطة تقدمي املساعدة بالنسبة للبغايا يف إطـار عـدد مـن الفـصول املختلفـة يف ميزانيـة                    

ووزارة العـدل   .  مثلما هو احلال بالنسبة للخطة الوطنية لتحسني الـصحة اجلنـسية           الدولة وذلك 
والشرطة تقدمان أيضا الـدعم مـن أجـل إنـشاء خـط للمـساعدة لتقـدمي املعلومـات طـوال فتـرة                       

 مت االتـصال خبـط املـساعدة       ٢٠٠٥ويف عـام    . “أمانة مركـز األزمـات    ” ساعة يوميا تديره     ٢٤
 .من النساء والقُصَّر الذين هم ضحايا حمتملون لالجتار بالبشر شخصا ٧٠فيما يتعلق حبوايل 
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 إتاحة اخلدمات الصحية واالجتماعية لضحايا االجتار بالبشر  
ــى          ــشر ووســائل حــصوهلم عل ــوق ضــحايا االجتــار بالب ــسلطات حق ســوف توضــح ال

 ٢٠٠٤ويف عـام    . اخلدمات الصحية واالجتماعية وذلك من حيث حالة السكن بالنسبة للفـرد          
 اخلـدمات االجتماعيـة واملـساعدة       ريأُنشئ مشروع الختبـار منـوذج للكيفيـة الـيت ميكـن هبـا تـوف               
مـن خـالل    تقدَّم  وخدمات املتابعة   . الالزمة ومتابعة النساء واألطفال من ضحايا االجتار بالبشر       

 امـرأة يف عـام      ١١املـساعدة إىل     قـدَّم    د للرعاية االجتماعية يف أوسلو، وهـو مكتـب        مكتب حمدَّ 
وهذا املشروع يساعد يف حتديـد حاجـات ضـحايا االجتـار بالبـشر بالنـسبة للمـساعدة                 . ٢٠٠٥

 .الصحية واالجتماعية
 اإلسكان املأمون للنساء من ضحايا االجتار بالبشر  

تقدم وزارة العدل متويل املشاريع ألمانة مركـز اخلـدمات الـيت بـدأت مـشروعا لتقـدمي                   
ويتمثــل أحــد . وطني للنــساء مــن ضــحايا االجتــار بالبــشر اإلســكان املــأمون وبــرامج إعــادة التــ 

، يف مـساعدة الـسلطات واجلهـات        (ROSA)“ روزا”أهداف املشروع، الذي أُطلق عليه اسـم        
وقـد مت   . األخرى يف العثور على مساكن مأمونة ومواءمة حلاجات األفـراد الـذين يـستخدموهنا             

هنا مــسؤولية متابعـة الــضحايا أثنــاء  إنـشاء تــسعة منـازل مأمونــة، وهـي منــازل يتـوىل َمــن يـديرو     
 امــرأة عــرض املــسكن املــأمون يف إطــار  ١٨، قبلــت ٢٠٠٥ويف عــام . مرحلــة إعــادة التــوطني

مــسؤول أيــضا عــن تقــدمي خدمــة تــوفري املعلومــات       “ روزا”ومــشروع . “روزا”مــشروع 
ار ر املـساعدة واملـشورة لـضحايا االجتـ     سـاعة يوميـا، وهـي خدمـة تـوفِّ       ٢٤فتـرة   باهلاتف طـوال    

 . بالضحايانتصلويبالبشر ولألشخاص اآلخرين الذين 
 املسكن املأمون لألطفال من ضحايا االجتار بالبشر  

سكن املــأمون واملتابعــة مــن خــالل اجلهــود املــشتركة مــتــتم تلبيــة حاجــات األطفــال لل 
ات وهيئـ “ إدارة شـؤون األطفـال والـشباب واُألسـرة        ”ة لتقـدمي الرعايـة لألطفـال و         ملراكز حمليَّ 

د دور، وجيـري حتقيـق تقـدم بالنـسبة لألعمـال املتعلقـة بـصياغة منـشور حيـدِّ          . أخرى ذات صـلة   
. ومسؤوليات، مراكز رعاية األطفـال يف متابعـة القُـصَّر الـذين هـم مـن ضـحايا االجتـار بالبـشر                     

م الـدعم إىل الـضحايا مـن        وسوف يصف املنشور أيـضا مـسؤوليات املراكـز األخـرى الـيت تقـدِّ              
والسلطات قائمـة بالعمـل أيـضا مـن أجـل تنظـيم مـؤمترات إقليميـة لزيـادة اخلـربة                     . صغار السن 

. الجتـار بالبـشر   وقعـوا ضـحية ل    العملية ألفراد مراكز الـدعم الـذين قـد يتـصلون بالقُـصَّر الـذين                
د نفقات البلديات املتعلقة بتدابري رعايـة األطفـال وذلـك بالنـسبة لـضحايا االجتـار                 والدولة تسدِّ 
 . صغار السنبالبشر من
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 محاية الشهود  
ومبوجـب هـذه املبـادئ    . وضعت إدارة الشرطة مبادئ توجيهية وطنية حلمايـة الـشهود         

ن على الشرطة وسلطات االدعاء أن تنظر يف احتمـاالت التهديـدات والعمليـات              التوجيهية يتعيَّ 
 .وجرى أيضا وضع برنامج حلماية الشهود. االنتقامية

 املساعدة القانونية  
ق أيــضا لــضحايا االجتــار بالبــشر احلــصول علــى املــساعدة القانونيــة مبوجــب نظــام    حيــ 

وهـذا يعـين    . املشورة القانونية لألشخاص املتظلمني أو وفقـا لقـانون املـساعدة القانونيـة اجملانيـة              
 . أو جزئياًأن تكاليف املساعدة القانونية سوف تتحملها الدولة كلياً

شورة لـضحايا االجتـار بالبـشر وذلـك بالنـسبة للـشخص             ويف الوقت احلايل قد تقدَّم املـ       
املتظلم إذا كـان هنـاك سـبب لالعتقـاد بـأهنم سـوف يتعرضـون لـضرر بـالغ جـسديا أو صـحيا                         

مــن قــانون  )أ (١٠٧اجلــزء اجلملــة الثانيــة مــن الفقــرة األوىل مــن نتيجــة لفعــل إجرامــي، قــارن 
م اإلجـراءات اجلنائيـة الـيت يـشملها         اإلجراءات اجلنائية، أو يف حالة حدوث انتهاك ألحد أحكا        

وحـق  .  املتعلـق باالغتـصاب    ١٩٢نظام تقدمي املـشورة القانونيـة للـشخص املـتظلم، مثـل اجلـزء               
 .الشخص املتظلم يف احلصول على املشورة القانونية ينطبق من وقت إبالغ الشرطة باجلرمية

لتقـــدمي املـــساعدة لــه الربنـــامج اجملــاين   ونظــام تقـــدمي املــشورة للـــشخص املـــتظلم يكمِّ   
ووفقا هلذا الربنامج، حيق لضحايا االجتار بالبشر احلـصول علـى املـساعدة اجملانيـة مـن                 . القانونية

للفقــرة الثانيـة مــن  ووفقـا  . حمـام بغـض النظــر عمـا إذا كانـت اجلرميــة قـد أُبلغــت للـشرطة أم ال      
لتقــدمي املــساعدة مــن قــانون املــساعدة القانونيــة، أنــشأت وزارة العــدل مركــزا خاصــا  ٦جلــزء ا

القانونية من أجل مساعدة ضحايا العنف املرتيل يف إبالغ الـشرطة باجلرميـة ويف املقـابالت الـيت                  
مها حمـام ألشـخاص،   وهـذه املـساعدة تـشمل املـساعدة الـيت يقـدِّ         . ُتعقد مع الشرطة وغري ذلـك     

 .يدات أو اإلكراهادين لالعتداءات أو التهدضوا من جانب الزبائن أو القوَّمثل البغايا، تعرَّ
 وحدة تنسيق املساعدة واحلماية على مستوى البلد بكامله  

سوف يتم إنشاء مـشروع جتـرييب يـشمل قطاعـات متعـددة هبـدف ضـمان أن يبـدأ يف                      
أو الطوعية القائمة تقدمي اخلـدمات ذات الـصلة بتقـدمي املـساعدة             /املراكز العامة وغري احلكومية   

وهذا النوع من املساعدة واحلماية لـه أمهيـة أساسـية إذا كـان              . رواحلماية لضحايا االجتار بالبش   
وســوف يــضع .  ويقــدمون شــهاداهتم ضــد منظمــي االجتــار بالبــشر  نالــضحايا ســوف يتقــدمو 

ــة      املــشروع أيــضا أدوات ونظــم جديــدة متكِّــن النــرويج مــن الوفــاء بالتزاماهتــا الوطنيــة والدولي
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مـدير مـشروع هلـذا    يعـيَّن  وسوف .  االجتار بالبشريتعلق بتقدمي املساعدة واحلماية لضحايا    فيما
 .أربع وزاراتتتوىل متويليه املشروع الذي س

 التعاون بني السلطات واملنظمات  
جرت إقامة عدد من احملافل املشتركة لضمان التعاون بني الوزارة والوكاالت الفرعيـة              

وقـد أُنـشئت شـبكة      . ق أنـشطتها  تنـسي وواملنظمات املشتركة يف اجلهود املتعلقة باالجتار بالبشر        
اتصاالت تـشمل البلـد بكاملـه، وهـي شـبكة ُتـستخدم يف حالـة عـدم حـصول ضـحايا االجتـار                        

 /والـشبكة تعمـل منـذ نيـسان       . بالبشر على املساعدة الكافيـة مـن مراكـز الـدعم العامـة القائمـة              
 . واختذت إجراءات عند الضرورة يف حاالت فردية٢٠٠٤أبريل 

 حمفــل مــشترك بــني القطاعــات لتقــدمي ، مببــادرة مــن الــسلطات،لووقــد أُنــشئ يف أوســ 
 مـن ممـثلني للـشرطة، والـسلطات     لفأيتـ  (Oslo Pilot)“ أوسـلو مرشـد  ”و . املساعدة واحلماية

االجتماعيــة، ومراكــز اخلــدمات االجتماعيــة والــصحية، ومراكــز رعايــة الطفولــة، واملنظمــات    
 يف زيــادة اخلــربة العمليــة بالنــسبة لالجتــار واحملفــل جيتمــع كــل ســتة أشــهر وأســهم. ذات الــصلة

وهنــاك مــدن أخــرى يف ســبيلها إىل إنــشاء . بالبــشر وتعزيــز التعــاون بــني الــسلطات واملنظمــات
وقــد أُقــيم أيــضا حمفــل حــضري بــشأن البغــاء واالجتــار بالبــشر وذلــك   . شــبكات تعــاون مماثلــة

و متكــني ممــثلني مــن والغــرض مــن هــذا احملفــل هــ . مبــشاركة مــن أكــرب ســت مــدن يف النــرويج 
ــادل الــدروس          ــة مــن تب ــصلة يف املــدن املختلف ــشرطة واملنظمــات ذات ال ــاالت البلديــة وال وك

الة اليت هلا صلة باجلهود اليت تبذهلا هذه اجلهات ملكافحة البغـاء واالجتـار   املستفادة واحللول الفعَّ  
 .كل ستة أشهرظَّم واملؤمتر احلضري ين. بالبشر

 لومات وفهم االجتار بالبشراكتساب مزيد من املع  
مت السلطات الـدعم لعـدد مـن مـشاريع البحـث الـيت هتـدف إىل اسـتكمال املعرفـة             قدَّ 

ومـن خـالل إنـشاء      . والفهم بالنسبة لالجتار بالبشر وللتطورات الوطنية والدولية يف هـذا اجملـال           
 اكتــسبت الوكــاالت واملنظمــات“ مرشــد أوســلو”حمافــل تــشمل عــدة قطاعــات، مثــل حمفــل  

وجيـري  . املشتركة يف األعمال اليت هلا صلة باالجتار بالبشر معرفـة وخـربة عمليـة يف هـذا اجملـال            
يف الوقت احلـايل ختطـيط عـدد مـن هـذه الـربامج، والبـدء يف تنفيـذها، مـن أجـل رفـع مـستوى                           

مـت إدارة اهلجـرة أول مـؤمتر إقليمـي، ضـمن مـؤمترات إقليميـة عـددها                 وقـد نظَّ  . اخلربة العملية 
مؤمترات، لتعزيز التعاون الذي يشمل عدة قطاعـات بـشأن مكافحـة االجتـار بالبـشر مـع        مخسة  

 مؤسـسة   “وزارة العمـل والـدمج    ”وقد كلفـت    . التركيز بوجه خاص على خدمات االستقبال     
اجلامعيـة بإعـداد    (Sør – Trøndelag)“  ترونـدالغ -سـور  ” وكليـة  (FAFO)“ فـافو ”البحوث 

 .بصفة عامة واالجتار باألطفال بصفة خاصةجمموعات تعليمية بشأن االجتار 
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مت إدارة الشرطة ودائرة الشرطة يف أوسـلو حلقـات دراسـية لتحـسني معرفـة                وقد نظَّ  
الشرطة باالجتـار بالبـشر، وسـوف تـشترك اإلدارة مـع مـدير االدعـاء العـام يف وضـع الترتيبـات                    

العمليـة للـشرطة ولـسلطة      الالزمة لعقد سلسلة من احللقات الدراسية من أجل النهوض باخلربة           
لـضباط  خصِّصت  د  قو. ُيدرج االجتار بالبشر أيضا يف منهج أكادميية الشرطة       وسوف  . االدعاء

ت كتيبـا بـشأن   الشرطة بطاقـات تتـضمن وصـفا للتـدابري املنطبقـة، كمـا أن إدارة الـشرطة أعـدَّ         
ابري مـن أجـل     وسوف يبـدأ العمـل أيـضا لتنفيـذ تـد          . إجراء التحريات يف حاالت االجتار بالبشر     

 .زيادة اخلربة العملية للمحاكم يف جمال االجتار بالبشر
 محلة إعالمية للحّد من التشغيل وتقليل الطلب  

جيري العمل من أجل بدء محلة إعالمية مدهتا ثـالث سـنوات مـن أجـل تقليـل الطلـب                     
 هبـذه   والغرض من احلملة هو زيادة معرفـة الـشرطة علـى وجـه العمـوم              . على اخلدمات اجلنسية  

الظاهرة ولزيـادة الـوعي بالـصلة القائمـة بـني الطلـب علـى اخلـدمات اجلنـسية واالجتـار بالنـساء                    
واحلملة تستهدف الشباب واملشترين احملتملني وزبـائن خـدمات البغايـا مـع التركيـز             . واألطفال

 .على مسؤولية الرجال عن االمتناع عن السعي للحصول على خدمات جنسية
فة حبيث يصبح مـن املمكـن   العملية الشاملة لتحديد اجلماعة املستهَدوقد بدأ العمل يف    

واجلماعات اليت هلا صلة بصفة خاصة هي مجاعات أطفـال املـدارس            . إشراكها يف حوار مباشر   
مة تــصميما ط وضــع تــدابري مــصمَّومــن املخطَّــ. اجلنــود والــسياح ورجــال األعمــالواملــراهقني 

فة يف األماكن والظروف اليت هلـا صـلة بـسلوك     املستهَدخاصا بغية االتصال مباشرة باجلماعات    
 .غري مرغوب فيه سواء يف املدرسة أو يف العمل أو أثناء اإلجازة

ــوارد    ــز املـ ــورمير”ومركـ ــه  (REFORM)“ فـ ــال كلَّفتـ ــل  ” للرجـ ــؤون الطفـ وزارة شـ
يتـضمن  “ الويـب ”وموقـع   . www.sexhandel.no“ الويـب ” بإنشاء، وإدارة، موقـع      “واُألسرة

“ ريفـورم ”ومركـز   . معلومات وحقائق عن البغاء واالجتار بالبشر، كما يتضمن حمفل مناقـشة          
 .مسؤول أيضا عن تشغيل خدمة استشارية هاتفية ومباشرة

ل يف  تتمثَّـ ، وهـي وسـيلة      وهناك وسيلة هامة أخرى للحّد من التـشغيل وتقليـل الطلـب            
 املتعلـق بـسياسة األفـراد، تقـرر وضـع           ٢٨ويف التقرير رقـم     . “جيهية أخالقية مبادئ تو ”وضع  

. مبادئ توجيهية أخالقية ملوظفي اخلدمة املدنية حبيث حتظر شـراء، وقبـول، اخلـدمات اجلنـسية               
وقد انتشرت املبـادرة منـذ ذلـك الوقـت وقامـت منظمـات أخـرى ومجاعـات مـوظفني رئيـسية                   

 .بوضع قواعد مماثلة
ه إلــيهم تعليمــات ملــوظفني النــروجييني علـى عمليــات دوليــة جيـب أن توجَّـّـ  وقبـل وزع ا  

نـة سـيواجهوهنا يف البلـد املعـين وأن يـتم إعـدادهم              بشأن التحديات اليت قد تنشأ يف ظروف معيَّ       

http://www.sexhandel.no/
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ــدفاع ووزارة العــدل مــسؤولتني عــن    . للتعامــل مــع تلــك التحــديات   وســوف تكــون وزارة ال
مـة ملدونـة    وجيـب أن تتـضمن التعليمـات مقدَّ       . لـالزم ضمان حـصول املـوظفني علـى التـدريب ا         

 واملبــادئ التوجيهيـة ملنظمــة معاهـدة حلــف مشـال األطلــسي    الشخـصي لــسلوك لاألمـم املتحـدة   
القــوات  مــن أجــل   بــشأن مكافحــة االجتــار بالبــشر ألغــراض عــسكرية وذلــك       ) “النــاتو”(

يف العمليـات الـيت تقودهـا       العسكرية اليت يـتم وزعهـا، واملـوظفني املـدنيني الـذين يـتم وزعهـم،                 
ــة  ــاتو”(منظم ــضا أن يتلقَّــ  ). “الن ــانون    وجيــب أي ــدريبا يف الق ــون مجــيعهم ت ــراد النروجيي ى األف

الدويل، وخاصة القانون اإلنساين وحقوق اإلنسان الدولية، مبا يشمل القواعد املتعلقـة بـالعنف              
 .اجلنسي واالجتار بالبشر

  
 الباب الثاين - ٢ 
 اركة السياسيةاملش ٧املادة  ١-٢ 

 االنتخابات واهليئات املنتخبة )أ (٧املادة  ١-١-٢ 
ق يف املـشاركة يف الوظـائف الدميقراطيـة         نفـس احلـ   من الواضح أن الرجال والنساء هلم        
ولــذلك فإنــه مــن املهــم، مــن وجهــة نظــر احلقــوق واملــساواة، التأكيــد علــى وجــود  . األساســية

ــشاركة املــص    ــسني يف م ــني اجلن ــول ب ــوازن معق ــة ت ومــن منظــور  . وتني ويف الوظــائف االنتخابي
 يف ة احلامســةجــ احليحقــوق اإلنــسان هــمراعــاة كــون ت مــن الطبيعــي أن ،الــسلطة والدميقراطيــة

 .صاحل املشاركة املتساوية
ر املوهبـة   ونظـ مخبة له أمهية أيـضا مـن        غري أن التمثيل املتوازن للجنسني يف اهليئات املنتَ        
. ز عنـد اختيـار املمـثلني الـسياسيني مـن جممـوع الـسكان              طية تتعـزَّ  وواضح أن الدميقرا  . واملوارد

ــاهتم وأن        ــد ختتلــف خــرباهتم وحاجــاهتم واهتمام ــساء والرجــال ق ــأن الن ــضا ب وميكــن القــول أي
املشاركة املتساوية للمرأة ضرورية لضمان أن ينعكس هذا التنوع يف عمليـات صـنع القـرارات                

. ت الـسياسية موجــودة يف الوقـت احلــايل يف احلكومــة  أعلــى نـسبة للنــساء يف اهليئــا و. الـسياسية 
 وحـزب   ، واحلـزب اليـساري االجتمـاعي      ،والتحالف احلكومي احلايل يتكون من حزب العمـل       

جملـس الـوزراء منـهم تـسع نـساء وعـشرة        وزيـرا مـن أعـضاء    ١٩ويوجد يف احلكومـة     . الوسط
 يف ٥٠جنس ممـثال بنـسبة    وعند إدراج أمناء الدولة واملستشارين السياسيني يكون كل         . رجال
 .ورئيس الوزراء هو رجل. املائة

.  يف املائة من أعـضاء الربملـان مـن النـساء    ٣٨ كانت نسبة ٢٠٠٥وبعد انتخابات عام   
 يف املائـة مـن      ٣٦,٤وكان هذا ميثل زيادة طفيفة عن االنتخابات الـسابقة عنـدما كانـت نـسبة                

، وهــو حــزب العمــل، تبلــغ نــسبة  الربملــان ويف أكــرب حــزب يف. لني املنتخــبني مــن النــساءاملمــِث
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لني مــن النــساء يف وحــزب التقــدم لــه أقــل نــسبة مــن املمــثِ  .  يف املائــة٥٢لني مــن النــساء املمــِث
 ةتقريبـا، أيـ   ومل حتـدث،    .  يف املائة، غري أن زعامة احلزب تتوالها اآلن امـرأة          ١٦الربملان، وهي   

صف الثمانينيـات عنـدما كـان ثلـث أعـضاء           زيادة يف نسبة النـساء يف اجلمعيـة الوطنيـة منـذ منتـ             
 .من النساءالربملان 

ــام         ــت يف ع ــيت أُجري ــات ال ــس املقاطع ــديات وجمل ــات جملــس البل ــد انتخاب  ٢٠٠٣وبع
 يف املائـة  ٤٢,٦ يف املائـة مقارنـة بنـسبة    ٣٥,٨كانت نسبة النساء يف عـضوية جملـس البلـديات          

ــسبتها   . يف جملــس املقاطعــات  ــادة ن ــل زي ــة و ١,٧وكــان هــذا ميث ــى  ٠,٧ يف املائ ــة، عل  يف املائ
د يف النـرويج    وعـدد الُعمَـ   . ١٩٩٩ باالنتخابات الـسابقة الـيت أُجريـت يف عـام            الترتيب، مقارنةً 

وتكـوين جلـان البلـديات مـن        .  يف املائة تقريبـا    ١٧ امرأة، أي بنسبة     ٧٣ ُعمدة بينهم    ٤٣٤هو  
لى أنه جيـب أن ُيمثَّـل كـل جـنس         عينّص  مه قانون احلكومة احمللية الذي      حيث نوع اجلنس ينظِّ   

ونـسبة النـساء يف اجملـالس التنفيذيـة للبلـديات هـي             .  يف املائة من األعضاء على األقل      ٤٠بنسبة  
ــسابقة      ٣٧,٩يف الوقــت احلــايل   ــرة ال ــسبتهن يف الفت ــى كــثريا مــن ن ــسبة أعل ــة، وهــي ن  يف املائ

ديات الدائمــة هــم مــن  يف املائــة مــن أعــضاء جلــان البلــ ٤٣ونــسبة . لعــضوية جمــالس البلــديات
ــسبة    ــة بن ــساء، مقارن ــسابقة  ٤٤الن ــرة ال ــة يف الفت ــات    .  يف املائ ــساء يف جلــان املقاطع ــسبة الن ون

غـري أن نـسبة النـساء يف اللجـان الدائمـة            .  يف املائـة   ٣٧,٩ يف املائـة إىل      ٤١اخنفضت قليال مـن     
 . يف املائة يف الفترة احلالية٤٦ يف املائة إىل ٤٤للمقاطعات زادت من 

ظـم املـساواة بـني اجلنـسني وحـصص      ُنعـن   ٢٠٠٥يف عام   يف رسالة دكتوراه قُدِّمت     و 
 العمليـات الـيت هلـا صـلة بوضـع           تحثُب) غولفيكنغريد  إ(كل من اجلنسني يف السياسات احمللية       

أنـه توجـد معارضـة لتـدابري        رسـالة تبـيِّن     وال. قانون احلكومات احملليـة   يف  وتنفيذ قواعد احلصص    
ــل نظــ حمــدَّ ــسني دة مث ــة للمــرأة   ،ام احلــصص للجن ــة ال تعطــي أولوي ــه ، وأن األحــزاب احمللي  وأن
ُيبذل جهـد كـبري إلزالـة العقبـات العمليـة الـيت جتعـل مـن الـصعب علـى املـرأة أن جتمـع بـني                           مل

ونوع اجلنس ُينظر إليه علـى أنـه ال ينطبـق كـثريا             . املشاركة السياسية والوفاء بالتزامات اُألسرة    
واحلاصـل أن   .  مـثال  لسياسي وليست لـه أمهيـة أكـرب مـن أمهيـة املهنـة أو الـسنّ                بالنسبة للتمثيل ا  

، أي أن املـرأة     “طبيعـة املـرأة   ”التباين يف النشاط السياسي احمللي ُينظـر إليـه علـى أنـه نـاتج عـن                  
والرجال ُينظر إليهم على أهنم أفـراد مـستقلون وموضـوعيون، يف حـني ُينظـر إىل                . لديها أطفال 

ويف فتـرة اخلمـس عـشرة سـنة     . ن غري موضوعيات وينتمني إىل نوع جنس آخـر       النساء على أهن  
املاضية كان هنـاك اجتـاه حنـو التوقـف، يف حـني تـشري االجتاهـات حنـو حـدوث زيـادة يف نـسبة                          

غــري أن االجتــاه لــيس اجتاهــا خطيــا؛ فهنــاك اختالفــات بــني        . النــساء يف األنــشطة الــسياسية  
تويات املختلفــة داخــل البلــديات، وبــني املــستويات     البلــديات، وبــني األحــزاب، وبــني املــس    

ن أن جلنة واحدة تقريبا من كل ثـالث جلـان سياسـية ال تلتـزم                ورسالة الدكتوراه تبيِّ  . السياسية
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 يف  ٤٠د يف قانون احلكومات احمللية بأن ُيمثَّـل كـل جـنس مـن اجلنـسني بنـسبة                   باالشتراط احملدَّ 
ن أن التعـديالت التـشريعية ليـست     والدراسـة تبـيِّ   . اسيةاملائة على األقل من أعضاء اللجان الـسي       

كافيــة لتغــيري هياكــل الــسلطة الــيت أُرســيت بالنــسبة لنــوع اجلــنس، بــل جيــب أن تكــون مقترنــة  
 .مبجموعة من الشروط واألدوات لكفالة املشاركة على أساس املساواة

 مئويةبة  نس- ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣يف عامي نسبة النساء يف جملس الوزراء والربملان   
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ العضو/احلكومة

 ٪٤٧ ٪٤٢ جملس الوزراء
 ٪٣٨ ٪٣٧ الربملان

 
. ونوع اجلنس ميثل، كما يبدو، حدا فاصال تتزايد أمهيته يف احليـاة الـسياسية النروجييـة                

.  واجلماعات املهنية بدرجـة أكـرب      البلد، االنقسام بني املدينة و    وخطوط التعارض تعكس، عادةً   
يــة مــن النــساء اللــوايت يــدلني بأصــواهتن يف احلــزب اليــساري االجتمــاعي وحــزب   وتوجــد أغلب

 من بأصـواهت ون يـدل ل الرجال الغالبية بـني مَـ     األحرار والتحالف االنتخايب األمحر، يف حني يشكِّ      
وعـــدد النــساء والرجـــال األعـــضاء يف  . يف حــزب التقـــدم وحــزب احملـــافظني وحـــزب العمــل   

وقــد اخنفــضت عــضوية الــذكور  .  ممــا كــان يف الثمانينيــات األحــزاب الــسياسية هــو اآلن أقــل 
وإضافة إىل هذا فإن عدد النـساء اللـوايت ميارسـن حقهـن يف التـصويت أكـرب مـن                    . بدرجة أكرب 

 .عدد الرجال الذين ميارسون حقهم يف التصويت
  التحدي الكبري‐ رشيحعملية الت  

ــه املــساواة بــني  قــعلــى الــرغم مــن أن الــسياسة هــي مــن نــواح كــثرية جمــال حقَّ      ت في
أقــل مــن املــستوى  ال يــزال مــستوى متثيــل النــساء، فإنــه مــن الواضــح أن ما كــبريااجلنــسني تقــدُّ

 .ع يف كل جمال تقريبا يف السياسات احمللية وعلى املستوى الوطيناملتوقَّ
وهناك مشكلة دائمة وهي أن متثيل النساء منخفض يف قمة قـوائم مرشـحي األحـزاب                 

 وقـد   .“ساميالـ ” وانتخابات احلكومات احمللية وانتخابات برملـان     الربملان  خابات  السياسية النت 
احلملـة  ( Kampanjen for flere kvinner i kommunestyrene اهتـ نـت دراسـة استقـصائية أجر   بيَّ

قبـل االنتخابـات احملليـة الـيت أُجريـت يف عـام       ) الرامية إىل زيادة عدد النساء يف جمالس البلديات     
ووفقــا ملــا بيَّنتــه .  يف املائــة مــن القــوائم٧٧حتلــوا املراكــز العليــا يف نــسبة  ارجــال  أن ال٢٠٠٣

كـان  عـدد القـوائم الـيت احتـل الرجـال املركـزين األول والثـاين فيهـا                  فـإن   الدراسة االستقصائية   
 يف ٢٣(من عدد القوائم اليت احتلت النساء فيهـا املركـز األول           )  يف املائة  ٢٧نسبة  (أكرب  أيضا  
وحىت إذا كانت النساء حتققن تدرجييا معدل مشاركة يف قوائم األحزاب ميثلـهن بـصفة               ). ةاملائ
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ل حتـديا كـبريا للجهـود الـيت     عامة فإن الوضع غري املتماثـل لكـل مـن اجلنـسني يف القـوائم يـشكِّ           
وهلــذا فــإن عمليــة . ُتبــذل مــن أجــل ضــمان املــشاركة املتــساوية للجنــسني يف اهليئــات املنتخبــة  

وحتقيـق تـوازن بـني اجلنـسني يف قمـة قـوائم             . ثـل عنـق زجاجـة يف العمليـة االنتخابيـة           مت رشيحالت
ومركـز املرشـحني    . االنتخابات له أمهية أساسية لتحقيق توازن بني اجلنسني يف اهليئات املنتخبة          

يف قوائم االنتخابات له أمهية كبرية يف االنتخابات وخاصـة يف الـدوائر الـصغرية ويف األحـزاب                  
 .الصغرية

ونظام تصحيح القوائم يشكل حتديا خاصا يف اجلهود اليت ُتبذل مـن أجـل حتقيـق تـوازن               
وإمكانيـة أن يـؤثر َمـن يـدلون بأصـواهتم علـى اختيـار             . أفضل بـني اجلنـسني يف الـسياسات احملليـة         

عن طريق جتميع األمساء ومن قبل أيضا عن طريـق شـطب أمسـاء املرشـحني املـدرجني                  (املرشحني  
ويف كـل عمليـة انتخـاب    . هي ممارسة ليست، بـصفة عامـة، يف صـاحل املـرأة          ) نتخابيف قوائم اال  

ــة أُجريــت منــذ عــام   ــة ٥ كانــت نــسبة النــساء تــنخفض بنــسبة تتــراوح بــني    ١٩٧٠حملي  يف املائ
غـري  . (Hellevik and Bjørklund 1995)يف املائة نتيجـة إدخـال تـصحيحات علـى القـوائم       ١٠ و

واخلـربة يف  . ، وهي استثناءات جغرافية واسـتثناءات تتعلـق بـاألحزاب       نةأن هناك استثناءات معيَّ   
، ولذلك فإن عدم التـوازن علـى    الربملانالسياسات احمللية هلا أمهية عند تعيني املرشحني لعضوية         

 .املستوى السياسي احمللي سيكون له أيضا أثر على التوازن بني اجلنسني يف اجمللس الوطين
  قطاع البلديات لزيادة نسبة النساءاجلهود اليت ُتبذل يف  

اشتركت الرابطة النروجيية للسلطات احمللية واإلقليمية مـع األحـزاب الـسياسية يف بـدء                
كيـف ميكـن   ( ?Hvordan øke kvinneandelen i kommunesektorens maktposisjoner مـشروع 

ا املشروع هـو زيـادة      وهدف هذ ). ؟لنا زيادة نسبة النساء يف مراكز السلطة يف قطاع البلديات         
 يف املائـة علـى األقـل    ٤٠النسبة املئويـة للنـساء يف املراكـز املـؤثرة يف قطـاع البلـديات إىل نـسبة              

. ، وحتديد معـايري النجـاح الـيت هلـا أمهيـة حامسـة بالنـسبة لتحقيـق هـذا اهلـدف              ٢٠١١حىت عام   
 البلــديات، مثــل ق املــشروع أيــضا التوزيــع احلــايل للجنــسني يف مراكــز الــسلطة يفوســوف يوثِّــ

ذ املشروع بتعاون وثيـق مـع       وجيب أن ُينفَّ  . الُعمد ورؤساء اجلماعات ورؤساء اجملالس وغريهم     
ــي وذلــك ألن إحــداث تغــيري يف إجــراءات       ــوطين واحملل ــستويني ال ــى امل ــسياسية عل األحــزاب ال

وسـوف  .  إذا ما أُريد زيادة عدد النساء اللـوايت تـشغلن مراكـز سـلطة              قَبتُمساحلزب هو شرط    
واسـتنادا إىل اخلـربة املكتـسبة مـن      . ُتعقد مؤمترات حوار لزيادة التركيز علـى عمليـات الترشـيح          

هذه املؤمترات سوف يتم إعداد دليل وكتيب يتضمنان مقترحات وأفكار لتشجيع زيـادة عـدد             
وهنــاك خطــط إلنــشاء موقــع خــاص علــى شــبكة  . النــساء يف مراكــز الــسلطة الــسياسية احملليــة 

 .للمشروع (blog)“ التدوين”وقع وم“ الويب”



CEDAW/C/NOR/7
 

64 07-28614 
 

 “ساميال”برملان   
. “الــسامي”، وهــو اهليئــة املنتخبــة لــشعب  ١٩٨٩يف عــام “ الــسامي”أُنــشئ برملــان  

الـذي كـان   “ الـسامي ” أطلـق برملـان   ٢٠٠٥اجلديـد يف عـام      “ الـسامي ”وقبل انتخاب برملان    
ــادة نــسبة الــشباب والنــساء يف قــو    ائم املرشــحني لربملــان يف الــسلطة يف ذلــك الوقــت محلــة لزي

وكـان هـدف احلملـة جعـل َمـن          . “السامي”، وبالتايل زيادة نسبة النساء يف برملان        “السامي”
 ،يف االنتخابـــات“ الـــسامي”يقـــدمون القـــوائم مـــسؤولني عـــن زيـــادة متثيـــل املـــرأة يف برملـــان 

 وتـشجيع   واملساعدة يف تشجيع املرأة على التقـدم لـشغل األمـاكن األوىل يف قـوائم املرشـحني،                
ــرأة   ــة شــبكات للم ــد أســهمت  . إقام ــة  ”وق ــة اإلقليمي ــي والتنمي ــل “وزارة احلكــم احملل  يف متوي

 يف املائـة   ١٨قت نتائج جيدة بدرجة كبرية وزادت نسبة النـساء مـن            وهذه اجلهود حقَّ  . احلملة
تتـوىل رئاسـته اآلن أيـضا       “ الـسامي ”وبرملان  . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٥١ إىل   ٢٠٠١يف عام   

م خططـا مرنـة جملالـسة األطفـال     يقـدِّ “ الـسامي ”وإضـافة إىل هـذا فـإن برملـان     . أة ألول مرة امر
وذلك كي يكون من األسهل بالنسبة للوالدين الذين لـديهم أطفـال صـغار أن يكونـوا أعـضاء                    

حــضروا أطفــاهلم وجلــساء أطفــاهلم،  ُيــسمح هلــم بــأن يُ “ الــسامي”وممثلــو برملــان . يف الربملــان
م ، قــد٢٠٠٦َّفربايــر /ويف شــباط.  أن يــستردوا تكــاليف جمالــسة أطفــاهلم أن مــن حقهــم كمــا

تقريـره الرابـع عــن سياسـة املـساواة بـني اجلنـسني إىل اجلمعيـة العامــة        “ الـسامي ”جملـس برملـان   
 .“السامي”لربملان 

 املهاجرون واملشاركة يف التصويت  
مقـيمني  رة والذين هـم مـن خلفيـات مهـاج     كان عدد األشخاص ٢٠٠٦يف بداية عام   

وقـد زاد عـدد     .  يف املائـة مـن الـسكان       ٨,٣ شـخص، مبـا يعـادل نـسبة          ٣٨٧ ٠٠٠يف النرويج   
ــسبة    ــاجرين بن ــسكان امله ــام  ٦ال ــة يف ع ــة، زاد إمجــايل عــدد ســكان   . ٢٠٠٥ يف املائ وباملقارن

والنـسبة اإلمجاليـة لـسكان النـرويج الـذين هـم       .  يف املائـة يف العـام األخـري   ٠,٧٣النرويج بنسبة  
 يف املائة، يف حني تبلغ نسبة األشخاص الـذين هـم مـن              ٦,١ خلفية مهاجرة غري غربية تبلغ       من

، كان الـسكان    ٢٠٠١ومنذ مخس سنوات، يف بداية عام       .  يف املائة  ٢,٢خلفية مهاجرة غربية    
ن  يف املائـة ملـ  ٢,١ يف املائـة مـن عـدد الـسكان النـروجييني؛ بنـسبة             ٦,٦املهاجرون ميثلون نـسبة     

الذين هـم   واألشخاص  .  هم من خلفية غري غربية     ملن يف املائة    ٤,٥ية غربية ونسبة    هم من خلف  
خلفيــات مهــاجرة يعيــشون يف كــل منطقــة بلديــة يف النــرويج ويــشكلون نــسبة تزيــد عــن   مــن 
 هبــا أكــرب نــسبة    أوســلو،عاصــمة النــرويج و.  منطقــة بلــديات ١٤يف املائــة مــن ســكان    ١٠

 ). يف املائة٢٣ وهي نسبة لألشخاص الذين هم من خلفيات مهاجرة،
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 كـان املعـدل اإلمجـايل للمـشاركة         ٢٠٠٣ويف االنتخابات احمللية الـيت أُجريـت يف عـام            
مـن  املـواطنني األجانـب واملـواطنني النـروجييني الـذين هـم          (يف التصويت مـن جانـب املهـاجرين         

خابـات احملليـة الـيت       يف املائـة عـن االنت      ٢وهذا ميثل اخنفاضـا نـسبته       .  يف املائة  ٤١) خلفية أجنبية 
إىل تزايــد الــسكان  بدرجــة كــبرية  وقــد يكــون االخنفــاض راجعــا    . ١٩٩٩أُجريــت يف عــام  
 .املهاجرين الشباب

وفيمــا بــني املــواطنني النــروجييني الــذين هــم مــن خلفيــات مهــاجرة ال يوجــد فــرق بــني  
املـشاركة يف  ويف االنتخابات الـسابقة كانـت   . الرجال والنساء بالنسبة للمشاركة يف التصويت    

والفـرق  . التصويت يف هذه اجملموعـة أعلـى بدرجـة طفيفـة بـني النـساء ممـا كانـت بـني الرجـال              
األساسي يف املشاركة يف التصويت يف هـذه اجملموعـة لـيس بـني اجلنـسني ولكـن بـني أشـخاص              

 . خلفيات غري غربيةمن خلفيات غربية وأشخاص من
 يف  ٣٥ء اللـوايت صـوتن يف االنتخابـات         ومن بني املواطنني األجانب كانت نسبة النسا       

ويف االنتخابات السابقة كان معـدل مـشاركة النـساء          .  يف املائة للرجال   ٣٣املائة مقارنة بنسبة    
ويف فئة املـواطنني األجانـب   . وهذا الفرق اخنفض اآلن  . أعلى كثريا من معدل مشاركة الرجال     

خلفيـات غربيـة بدرجــة    ِمـن  َمـن هــم الـذين هلـم حـق التـصويت، أيــضا، يزيـد معـدل مـشاركة        
والفروقـات بـني اجلنـسني يف كـل         . خلفيـات غـري غربيـة     َمن هم ِمـن     كبرية عن معدل مشاركة     

جمموعة من هاتني اجملموعتني هـي فروقـات هامـشية، ولكنـها أكـرب مـا تكـون يف فئـة املـواطنني             
ــوايت يــصوتن            ــسبة النــساء الل ــغ فيهــا ن ــري غربيــة تبل ــن خلفيــات غ ــذين هــم م ــب ال  يف األجان

 . يف املائة للرجال٢٣ يف املائة مقارنة بنسبة ٢٦االنتخابات 
  العامةصبانامل )ب (٧املادة  ٢-١-٢ 

 .بشأن املناصب القيادية يف القطاع العام) ب (١١انظر املادة  
 املنظمات غري احلكومية )ج (٧املادة  ٣-١-٢ 

ه ويف اجلهـود الراميـة   تقوم املنظمات غري احلكومية بدور رئيـسي يف تطـوير دولـة الرفـا       
وتعتـرب الـسلطات أن االتـصال    . إىل تعزيز احلقـوق الدميقراطيـة وتـشجيع املـساواة بـني اجلنـسني          

وكان مفاد أحـد التعليقـات االستـشارية علـى          . والتعاون مع هذه املنظمات ميثالن عنصرا هاما      
تعـيني مـشاركني   التقرير أنه ينبغي أن تستفيد السلطات بدرجة أكرب مـن خـربة املنظمـات عنـد        

 .للجان والوفود ومجاعات اخلرباء
 (FOKUS)“ سافوكـ ” تقوم احلكومة، بالتعاون مع املنظمة الشاملة     ٢٠٠٠ومنذ عام    

 بتنظــيم مـؤمتر سـنوي بــارز لرصـد املتابعـة املتعلقــة     ، الـسابق “مركـز املـساواة بــني اجلنـسني   ” و
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ملنظمـات غـري احلكوميـة       بتنظـيم ا   (FOKUS)“ سافوكـ ”وتقـوم منظمـة     .  عمـل بيجينـغ    حفلمب
النروجيية العاملة يف جمال التعاون اإلمنائي الذي يستهدف املرأة، كما أهنا تتلقى دعما ماليـا مـن             

لتقريــرين اخلــامس يف اونظــر اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة  . وزارة اخلارجيــة
 التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع        وتنفيـذ النـرويج    ٢٠٠٣ينـاير   /والسادس للنرويج يف كـانون الثـاين      

 .٢٠٠٤أشكال التمييز ضد املرأة كان أحد املوضوعات اليت ُبحثت يف مؤمتر عام 
. وهناك فرق بسيط نسبيا بني العدد اإلمجايل للذكور واإلنـاث األعـضاء يف املنظمـات               
زيـد  يوهذا النـشاط    .  يف املائة تقريبا من اجلنسني تشارك بنشاط يف منظمة أو رابطة           ٥٠ونسبة  

وكانــت نــسبة النــساء اللــوايت هلــن نــشاط يف منظمــات احتــادات أو . بوضــوح مــع زيــادة الــسّن
 يف املائـة    ٢وذكـرت نـسبة     .  يف املائـة للرجـال     ١٧ يف املائـة مقارنـة بنـسبة         ١٨منظمات جتارية   

، وهـو مـا ميثـل اخنفاضـا         ٢٠٠٤من النـساء أهنـن شـاركن بنـشاط يف منظمـات نـسائية يف عـام                  
 سـنة وأكـرب اللـوايت    ٤٥وعدد النساء اللوايت هن من سن       . ١٩٩٧ملائة منذ عام     يف ا  ٥٠بنسبة  

وكانت نسبة النساء اللوايت شـاركن بنـشاط يف حـزب سياسـي يف       . يشاركن بنشاط زاد كثريا   
 .٢٠٠١ يف املائة يف عام ٣ يف املائة مقارنة بنسبة ٢ هي ٢٠٠٤عام 

 ختــصص متـــويال  “شباب واُألســـرةاإلدارة النروجييــة املعنيـــة بــشؤون األطفـــال والــ   ”و 
حكوميا للدعم التشغيلي واألنـشطة التـشغيلية وتقدمـه إىل املنظمـات غـري احلكوميـة العاملـة يف              

صت أمــوال ملــنح الــسفر  ُخصِّــ٢٠٠٥ويف عــام . جمــال شــؤون اُألســرة واملــساواة بــني اجلنــسني
ة لألمـم املتحـدة    منظمة وذلك لتمكينها من حضور اجتماع اللجنة التابعـ     ٢٠ملنظمات عددها   

واعتبـارا مـن عـام    . ٢٠٠٥مـارس  /املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة الـذي ُعقـد يف آذار           
 يف املبـادئ  ١٣٢٥ أُدرجت األعمال املتعلقة بقـرار جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة               ٢٠٠٥

 .التوجيهية كمعيار ممكن للتمويل
ملتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني مـسألة          والكثري من املنظمات الكبرية جعلـت األعمـال ا         

، كما أن عددا من هذه املنظمات أبلغت عن اجلهود الـيت تقـوم              ا التابعة هل  نظماتاملأساسية يف   
واجملــاالت الــيت يتركــز عليهــا اهتمــام خــاص هــي   . هبــا يف هــذا اجملــال يف تعليقاهتــا االستــشارية 

عمليـات صـنع القـرار ومكافحـة العنـف          اجلهود اليت هتدف إىل حتسني التوازن بني اجلنـسني يف           
 .ضد املرأةاملوجَّه 

ــز املــساواة بــني اجلنــسني علــى        ــة تعمــل علــى تعزي ــة للــسلطات احمللي والرابطــة النروجيي
املــستويني الــوطين والــدويل وذلــك، مــثال، بتــشجيع زيــادة املــساواة بــني اجلنــسني يف التخطــيط  

درجـت أكـرب   وقـد أَ .  عمليـات صـنع القـرار   احمللي واإلقليمي وحتـسني التـوازن بـني اجلنـسني يف        
 جنــسانيا يف امنظمــة للمــوظفني يف النــرويج، وهــي االحتــاد النروجيــي لنقابــات العمــال، منظــور 
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وعلـى سـبيل املثـال فإنـه يف اتفاقيـة االحتـاد النروجيـي لنقابـات العمـال                   . مجيع إجراءاهتا اإلداريـة   
مان أن يتحقـق، إىل أكـرب حـد ممكـن،            اعتمد االحتـاد يف قوانينـه مـادة جديـدة لـض            ٢٠٠٥لعام  

بـني   املـساواة    - ١١املادة  ”: مزيد من املساواة بني اجلنسني يف مجيع اجملالس واهليئات واللجان         
فيما يتعلق باالنتخابات والتعيينات اليت ُتجرى يف االحتاد النروجيـي لنقابـات العمـال،              : اجلنسني

ى األقــل مــن األعــضاء حيثمــا يكــون هــذا   يف املائــة علــ٤٠ينبغــي أن ُيمثَّــل كــل جــنس بنــسبة  
م االحتاد النروجيي لنقابـات العمـال، مثلـه مثـل عـدد مـن املنظمـات اإلنـسانية،                   وقد قدَّ . “ممكنا

مبادئ توجيهية أخالقية حتظر شراء اخلدمات اجلنسية عندما يكون الـشخص علـى سـفر أو يف                 
ي لنقابات العمال دافع عن تـصديق       وإضافة إىل هذا فإن االحتاد النروجي     . مهام هلا عالقة بالعمل   

 . املتعلقة حبماية األمومة١٨٣النرويج على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 التمثيل على املستوى الدويل ٨املادة  ٢-٢ 

بينـهم    شخـصا  ٤٣١ بلغ عدد النروجييني العاملني يف املنظمات الدولية         ٢٠٠٦يف عام    
ــرأة ١٧٢ ــون يف . ام ــون النروجيي ــددهم    واملوظف ــالغ ع ــم املتحــدة الب ــهم شخــصا  ٢٢٥ األم بين
 “OSCE” ؛ والعــاملون النروجييــون يف املنظمــات األوروبيــة، الــيت تــشمل منظمــة      امــرأة ٩٤

؛ امــرأة ٦٣بينــهم  موظفــا ١٦٦ البــالغ عــددهم ،)“النــاتو”(ومنظمــة حلــف مشــال األطلــسي  
وغريهـا  ،  “يـدان االقتـصادي   منظمـة التعـاون والتنميـة يف امل       ”وواملوظفون يف املصارف اإلمنائية     

واملوظفـون  . امـرأة  ١٥بينـهم نـساء ال يقـل عـددهن عـن       موظفـا  ٤٠الذين يزيـد عـددهم عـن       
 والبالغ عـددهم    ٢٠٠٥نوا يف خمتلف وكاالت األمم املتحدة يف عام         الفنيون املبتدئون الذين ُعيِّ   

 .امرأة ٣٥ بينهم  موظفا٤٥
 مبــا تطلبــه مــن وجــوب متثيــل كــل مــن  مــن قــانون املــساواة بــني اجلنــسني،٢١ زءواجلــ 

نطبق أيضا على الوفود الرمسية اليت تعيَّن لـدى احملافـل   ي يف املائة كحد أدىن،     ٤٠اجلنسني بنسبة   
ــة ــل        . الدولي ــة لتمثي ــة الفعلي ــسب املئوي ــة للن ــة الواقعي ــة إحــصاءات عــن احلال ــوفر أي كــل وال تت

 .اجلنسني من
نـهم  بي شخـصا، تبلـغ نـسبة النـساء     ١ ٤٣٠ووزارة اخلارجية يعمل فيها ما يقرب مـن       

ــة٥٢ ــا يف عــام    .  يف املائ ــسبة  ٢٠٠٥ومــن العــدد اإلمجــايل للعــاملني يف مناصــب علي  كانــت ن
وتعتـزم الـوزارة زيـادة    . ٢٠٠١وهذه النسبة املئوية حتسنت قليال منذ عام .  يف املائة  ٢٩النساء  

ليا، كما أهنـا بـدأت يف تنفيـذ خطـة           اجلهود اليت تبذهلا لكفالة زيادة عدد النساء يف املناصب الع         
ــة     ــة اخلارجيـ ــساواة بـــني اجلنـــسني يف اخلدمـ ــرويج ). ٢٠٠٦-٢٠٠٢(عمـــل لتحقيـــق املـ وللنـ

وتـشغل  .  منـها نـساء، أي يف منـصب القنـصل العـام أو الـسفري               ١٥بعثة خارجيـة تـرأس       ١٠٠
 .ثالث نساء منصب السفري يف أوروبا
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 اجلنسية ٩املادة  ٣-٢ 
ومــن املتوقــع أن يــدخل القــانون . ون جديــد للجنــسية النروجييــةيوجــد يف النــرويج قــان 

ــم ــصادر يف ٥١ رق ــران١٠ ال ــه / حزي ــاذ يف   ٢٠٠٥يوني ــز النف ــة حي ــسية النروجيي ــق باجلن  واملتعل
 .٢٠٠٦خريف عام 

عترب، من نواح عديـدة، اسـتمرارا   والقانون اجلديد هو قانون حمايد بالنسبة للجنسني ويُ        
يتمثل أحد االختالفات األكثر أمهيـة عـن القـانون املطبـق حاليـا يف أنـه                 و. ق حاليا للتشريع املطبَّ 

ولـذلك فإنـه    . حيق ألي شخص أن حيصل على اجلنسية النروجييـة إذا حتققـت الـشروط مجيعهـا               
ــيم اإلداري     ــى التقي ــل عل ــد أق ــسية     . يوجــد تأكي ــى اجلن ــة للحــصول عل ــشروط املادي ــع ال ومجي

ائح، يف حني أن القانون احلايل يـوفر إىل حـد كـبري             منصوص عليها يف القانون، الذي تكمله لو      
 .تشريعا إطاريا

ومن املمكن أن ُيمنح األطفال اجلنسية النروجيية عن طريق تقدمي طلب بعـد أن يبلغـوا                  
 سنة حىت إذا مل يكن الوالـدان مـواطنني نـروجييني أو مل يـصبحا مـواطنني نـروجييني يف                     ١٢ سّن

. لتساوي بالنسبة لنقل اجلنسية تلقائيا إىل الطفـل عنـد الـوالدة           ويعاَمل الوالدان با  . الوقت نفسه 
ذ بفعاليــة أكــرب مقارنــة وهــذا املبــدأ ســينفَّ. والقــانون اجلديــد يــستند إىل مبــدأ اجلنــسية الواحــدة

ــد       مبــا ــها أن أي مــواطن نروجيــي جدي ــه احلــال يف القــانون احلــايل وذلــك ألســباب مــن بين علي
ن ُتـسحب  ألض ة أخـرى بعـد مـنح اجلنـسية النروجييـة معـرَّ            يلتزم بشرط ختليه عن أيـة جنـسي        ال

ويتمثل أحد الشروط للحصول على اجلنسية النروجيية عـن طريـق تقـدمي             . منه اجلنسية النروجيية  
 .اللغة النروجييةيف طلب يف أنه جيب أن يكون الشخص قد أمت برناجما تعليميا 

حتفال مـن أجـل املـواطنني    وأي شخص ُيمنح اجلنسية النروجيية سوف ُيدعى حلضور ا      
وحـضور هـذا االحتفـال      . النروجييني اجلدد، وهـو احتفـال ُيجـرى بعـد مـنح اجلنـسية النروجييـة               

 .اختياري، غري أن األشخاص الذين خيتارون حضور االحتفال جيب أن حيلفوا ميني الوالء
 التعليم ١٠املادة  ٤-٢ 

عرفـة، كمـا أن النـرويج مهتمـة         إن مستقبل النرويج يكمـن يف كوهنـا أُمـة تـستند إىل امل              
ــيم  ــساواة يف التعل ــز امل ــارا مــن  . بتعزي ــاين ١واعتب ــاير / كــانون الث ــصبح دور  ٢٠٠٦ين  ســوف ت

وهـذا يعـين أن     . الرعاية واملدارس، وغريهـا، تابعـة لـوزارة واحـدة هـي وزارة التعلـيم والبحـث                
عرفـة هـي القـوة وهلـا أمهيـة          وامل. عترب جـزءا مـن عمليـة التعلـيم        دور الرعاية النهارية يف النرويج تُ     

عتـرب  وُي. بالنسبة الستخدام مجيع املـوارد البـشرية، أي مـوارد النـساء والرجـال علـى حـد سـواء                   
ومـع هـذا فـإن النـساء والرجـال النـروجييني مييلـون              . التنوع عامال هاما بالنسبة لإلبداع والنمـو      

 قـدر مـن   أكربق ني اجلنسني حيقِّ والتوازن ب . إىل اختيار مسارات تقليدية بالنسبة للتعليم والعمل      
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والرجـال  . املساواة يف التعلـيم الثـانوي، ولكـن مـستواه يـنخفض مـع اخنفـاض مـستوى التعلـيم                   
 األغلبيـة يف موضـوعات   نميثلون الغالبية يف املوضوعات التقنية والعلمية، يف حـني أن النـساء هلـ            

أدوار اجلنــسني يف النظــام و. تــدريب املعلمــني والتعلــيم والــصحة ويف املوضــوعات االجتماعيــة 
 .التعليمي تنعكس بدرجة كبرية يف سوق اليد العاملة اليت يشيع فيها أيضا الفصل بني اجلنسني

بأعمــال بــأن تقــوم غالبيــة النــساء  ونتيجــة لالختيــارات التعليميــة للنــساء ينتــهي األمــر   
ارات الوظيفيـة غـري   وبالنسبة للخيـ .  أقل من األجور اليت يتقاضاها الرجال      اتتقاضني عنها أجور  

قــن منــها  غــري تقليديــة وذلــك ألهنــن حيقِّالتقليديــة ختتــار النــساء أكثــر ممــا خيتــار الرجــال أعمــاال
ومن احملتمل أن يـستمر الرجـال يف أن يكونـوا أقليـة يف املهـن الـيت توجـد                    . مكاسب مالية أكرب  

م والتعلـيم يف املرحلـة   حاجة فيها إىل توزيع أكثر مساواة للمرأة والرجل، مثل التمريض والتعلي          
ل وإىل أن يـصبح مـستوى األجـور بالنـسبة للمهـن الـيت تـشكِّ       . السابقة ملرحلـة دخـول املدرسـة      

غلبية فيها على نفس مستوى األجور اليت يشكل الذكور األغلبية فيهـا سـيكون مـن                اإلناث األ 
يـادة املـساواة   واهلـدف املتمثـل يف ز  . الصعب مواجهة الفصل بني اجلنسني يف سوق اليد العاملة   

 .بالنسبة لتوزيع اجلنسني ميثل حتديا للشركاء االجتماعيني يف املفاوضات املتعلقة باألجور
ــسبة        ــة بالن ــارات تقليدي ــساء النروجييــات هــي اختي ــارات الن ــرغم مــن أن اختي وعلــى ال

ا نـسبة عاليـة للغايـة مـن النـساء احلاصـالت علـى مـؤهالت         هبلتعليمهن ووظائفهن فإن النرويج  
وتقــدُّم املــرأة يف التعلــيم العــايل قــد يوصــف علــى أنــه ثــورة صــامتة، أي زيــادة   . ليميــة عاليــةتع

 .رت متاما متثيل اجلنسني يف التعليم العايل على مدى فترة ثالثني عاماتدرجيية غيَّ
ونسبة النساء النروجييـات احلاصـالت علـى تعلـيم جـامعي أو تعلـيم كليـات تزيـد عـن                      

غــري أن عــدد الرجــال احلاصــلني .  يف املائــة للرجــال النــروجييني١٦نــسبة  يف املائــة مقارنــة ب٢١
ويف . ال يـزال يزيـد عـن عـدد النـساء          )  سـنوات  أربـع أكثـر مـن     (على تعليم جامعي طويل املدة      

 سـنة تزيـد نـسبة النـساء النروجييـات احلاصـالت علـى تعلـيم                 ٣٩ سنة إىل    ٢٥الفئة الُعمرية من    
 يف املائــة يف الفئــة الُعمريــة مــن  ١٨ املائــة مقارنــة بنــسبة  يف٤٠جــامعي أو تعلــيم كليــات عــن  

والفــرق بــني الفئــات الُعمريــة املختلفــة هــو فــرق غــري ملحــوظ بــنفس   .  ســنة٦٦ســنة إىل  ٦٠
 سـنة تزيـد نـسبة النـساء         ٥٠يقـل ُعمـرهم عـن        ملـن ويف الفئة الُعمرية    . الدرجة يف حالة الرجال   

احلاصالت على التعلـيم العـايل عـن نـسبة الرجـال، يف حـني أن العكـس صـحيح بالنـسبة للفئـة                        
 .سنة ٥٠ملن يزيد ُعمرهم عن الُعمرية 
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ــن ســن       ــساء والرجــال م ــستويات التعلــيم للن ــى م ــر، لعــام  ١٦أعل  ١٩٩٠ ي ســنة وأكث
 نسبة مئوية - ٢٠٠٤ و
 ٢٠٠٤ ١٩٩٠ 

 نساء رجال نساء لرجا مستوى التعليم

 ١٧,٦ ٢١,٤ ٣٠,١ ٣٦,٣ املدارس االبتدائية
 ٥٩,٣ ٥٣,٩ ٥٣,٠ ٤٩,٧ املدارس الثانوية

 ١٥,٩ ٢١,٢ ١١,٧ ١٢,٧  سنوات٤الكليات، /اجلامعات
 ٧,٢ ٣,٦ ٥,٢ ١,٣  سنوات٤الكليات، أكثر من /اجلامعات

 
 اختيار خط الدراسة يف املدارس الثانوية  

غـري أن اختيـار خـط       . تعليميـة واملهنيـة تتـشكل طـوال العمليـة التعليميـة           إن اخليارات ال   
الدراسة على أساس مقرر ميثل حجـر األسـاس يف التعلـيم الثـانوي هـو أول اخليـارات التعليميـة                 

وهذا اخليار لـه أثـر      . الرمسية الرئيسية لشاب بعد عشر سنوات من التعليم االبتدائي واإلعدادي         
ط التعليمـي التـايل للتالميـذ وذلـك علـى الـرغم مـن أنـه توجـد أيـضا                     كبري إىل حد ما علـى اخلـ       

 .ر أساسي يف خط مهينإمكانيات للتأهل للتعليم األعلى على أساس مقرَّ
 السنة األوىل بني خطوط الدراسة املختلفة ال يعكـس فحـسب رغبـات              طالبوتوزيع   
ومـع ذلـك    .  املختلفة يف البلد   قد يتأثر أيضا بالطاقة املتوفرة يف خطوط الدراسة       إذ أنه    ؛الشباب

فــإن األرقــام تعطــي صــورة طيبــة نــسبيا الختيــار الــشباب النــروجييني خلــط الدراســة يف التعلــيم   
وهنــاك فروقـات تتعلــق بنـوع اجلــنس بالنـسبة لتوزيــع الطـالب بــني خطـوط الدراســة      . الثـانوي 

اسة، مثـل الـصحة     ويف بعض خطوط الدر   . املختلفة يف السنة األوىل من سنوات التعليم الثانوي       
ويف خطوط دراسـة أخـرى، مثـل        . والدراسات االجتماعية والتصميم، توجد غالبية من البنات      

ــنني     ــة مــن الب ــة، توجــد غالبي ــة وامليكانيكي ــشييد والدراســات الكهربائي ــع . دراســات الت والتوزي
فمنـذ  .  نـسبيا يف الـسنوات األخـرية   امستقرأصبح حسب نوع اجلنس يف خطوط دراسة خمتلفة       

 كانـت التغـيريات اهلامـة الوحيـدة يف التوزيـع حـسب نـوع          ٢٠٠٤اية التسعينيات وحىت عام     هن
اجلنس هي تغيريات يف خطوط الدراسة الـيت توجـد فيهـا أمـاكن قليلـة للغايـة، مثـل الدراسـات           

والتوزيع حـسب نـوع اجلـنس بالنـسبة للموضـوعات اجلديـدة الـيت               . البيئية والكيمياء والتجهيز  
 هـو توزيـع      وهي وسائط اإلعـالم واالتـصاالت واملبيعـات واخلـدمات،          ٢٠٠٠خلت يف عام    دأُ

 .أكثر تساويا، إىل حد ما، مما هو بالنسبة خلطوط الدراسة األخرى
ومل ُتجر دراسات استقصائية شاملة ألسباب االختيارات التقليديـة للتعلـيم يف النـرويج      

ت يف جمـاالت االبتكـار والبحـث    املعهـد النروجيـي للدراسـا    ”وقد أجرى   . يف السنوات األخرية  
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وهنـاك  .  دراسات استقـصائية مـن هـذا النـوع يف أوائـل الثمانينيـات ويف التـسعينيات          “والتعليم
 .ر بدرجة كبريةأن الكثري من نتائج هذه الدراسات مل يتغيَّبسبب يدعو إىل االعتقاد 

راسـة استقـصائية    ملاذا ختتار البنات ما ختتاره يف التعليم الثانوي؟ كانـت بعـض نتـائج د               
 : كما يلي١٩٩٥أُجريت يف عام 

 يف املائة مـن     ١٦ قدمت نسبة    - قمن فيه كي تتوفر إمكانيات العمل يف املكان الذي تُ        • 
 يف املائـة مـن      ٣٤ بنـسبة    دات يف برنامج الدراسة العام هذا كسبب مقارنـةً        البنات املقيَّ 

 .البنني املقيدين يف برامج مهنية
دت البنـات علـى هـذا بـشكل أكثـر تكـررا              أكَّ - نةوضوعات معيَّ مبإلشباع اهتمامهن    • 

 . بالبننيمقارنةً
 .للحصول على وظيفة يف مكان ميكن هلن أن تستفدن فيه من قدراهتن • 
 بنني من كـل     ٣ يعتقد   - للحصول على وظيفة تضمن هلن االتصال بأشخاص آخرين        • 

 .ات بن١٠ بنات من كل ٦ بنني بأن هذا له أمهية مقابل ١٠
 بـنني مـن كـل    ٦ أن هذا له أمهية من جانـب         اعُترب - إمكان احلصول على دخل أعلى     • 

 بنـات  ١٠ بنـات مـن كـل     ٣دين يف الربنامج العام للدراسة ومـن جانـب           بنني مقيَّ  ١٠
ويف هذا اجملال حدث تغيري يف أفضليات الشباب يف الفتـرة           . دات يف الربامج املهنية   مقيَّ

دين  تالميـذ مقيَّـ  ١٠وذكـر تلميـذان فقـط مـن كـل      . ١٩٩١ إىل عـام  ١٩٨٠من عام   
 مقارنـة بأربعـة     ١٩٨٠يف الربنامج العـام للدراسـة أن الـدخل املرتفـع لـه أمهيـة يف عـام                   

 .١٩٩٥ وعام ١٩٩١ تالميذ يف عام ١٠تالميذ من كل 
أمهيـة  لـه  هـذا  أن اعُتـرب    - للحصول على وظيفة ميكن اجلمع بينها وبـني رعايـة الطفـل            • 

ــنني مــن كــل  ٣ مــن جانــب  ــنني مقيَّــ ١٠ ب ــامج    ب ــام وبرن ــامج الدراســة الع دين يف برن
دات يف برنـامج الدراسـة     بنـات مقيَّـ    ١٠ بنات من كـل      ٤من جانب   و ،الدراسة املهين 

 .دات يف الربامج املهنية بنات مقي١٠َّ بنات من كل ٥ ومن جانب ،العام
 بنـات   ٥مهيـة مـن جانـب       ألـه   هـذا   اعُتـرب أن     - للتمكُّن من مساعدة أشخاص آخـرين      • 

 بنــات مــن كــل    ٤ ومــن جانــب   ،دات يف الــربامج املهنيــة   بنــات مقيَّــ  ١٠مــن كــل  
دات يف برنامج الدراسـة العـام، ولكـن مـن جانـب اثـنني فقـط مـن كـل                     بنات مقيَّ  ١٠
 .دين يف الربنامج العام ويف الربامج املهنية بنني مقي١٠َّ

 إىل إشـباع اهتمامـاهتن يف موضـوعات         نين أن البنـات تـسعَ     والدراسة االستقـصائية تبـيِّ     
وسـيكون  . ص البنات أيضا وقتا أطول وطاقة أكرب للعمل املدرسي        ومن احملتمل أن ختصِّ   . نةمعيَّ
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مــن الــضروري التركيــز بــشكل مــستمر علــى خيــارات الــشباب بالنــسبة للوظــائف، وكــذلك    
 .طاق اهتماماهتم التعليميةتشجيع توسيع ن

الفتـرة  دات يف برامج تأسيـسية يف املـدارس الثانويـة،           بنات املقيَّ النسبة املئوية لل   -اجلدول 
 ، حسب خط الدراسة٢٠٠٤-١٩٩٨

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ خط الدراسة

 ٤٧,٩ ٤٨,٠ ٤٨,٥ ٤٩,٣ النسبة املئوية للبنات، اجملموع
 ٥٣,٢ ٥١,٥ ٥٢,١ ٥٤,٠ موضوعات عامة واقتصاد وإدارة

 ٧٠,٨ ٧٣,٨ ٧٥,٧ ٦٩,١ موسيقى، رقص، مسرح
 ٤١,٩ ٤٢,١ ٣٧,٥ ٤٠,٥ ألعاب رياضية

 ٨٧,١ ٨٨,٨ ٨٨,٥ ٩٠,٨ الصحة والدراسات االجتماعية
 ٥٤,٧ ٥٤,١ ٤٦,٥ ٤١,٧ دراسات بيئية

 ٨٤,٨ ٨٤,٨ ٨٢,٨ ٨١,٣ التصميم
 ٥٣,٧ ٥٦,٥ ٥٤,٥ ٥٣,٢ الفنادق والصناعة

 ١,٨ ١,٦ ٢,١ ٢,٢ التشييد
 ٥,٨ ٦,٩ ٦,٨ ٩,٧ اإلنشاءات التقنية

 ٣,٦ ٥,١ ٣,٨ ٤,٤ ربائياتالكه
 ٥,٦ ٥,٤ ٤,٣ ٦,٠ )امليكانيكيات(اآلليات 

 ٣٠,٨ ٣١,٢ ٣٥,١ ٣٩,٣ الكيمياء والتجهيز
 ١٥,٦ ١٣,٨ ١٧,٧ ٢١,١ األشغال اخلشبية

 ٥٣,٢ ٥٧,٤ ٥٧,١  وسائط اإلعالم واالتصاالت
 ٥٥,٨ ٥٩,٢ ٥٥,١  املبيعات واخلدمات

 .إدارة اإلحصاءات النروجيية: املصدر
 

 أداء التالميذ  
رت على املناقشة التعليمية يف النرويج منـذ انتـهاء األلفيـة يف             يتمثل أحد العوامل اليت أثَّ     

ــذ     ــى أداء التالمي ــتظم عل ــشكل من ــز ب ــادة التركي ــذ والطــالب    . زي ــن أن التالمي ــرغم م ــى ال وعل
لبــنني يف  نتـائج أفــضل مـن نتـائج ا   نالنـروجييني هلـم خيـارات تعليميــة تقليديـة فـإن البنــات حتققـ      

واإلحصاءات املستمدة من الدراسات االستقصائية الدولية الرئيـسية ومـن الدراسـات           . املدرسة
ن اإلحــصائية والــيت ُتظهِــر الــدرجات النهائيــة للتالميــذ النــروجييني هــي املــدارس الثانويــة ال تبــيِّ  

ــة ولكنــهن حيققــن أيــضا درجــات أعلــى مــن       فحــسب أن البنــات حيــصلن علــى درجــات عالي
وقــد أدى هــذا إىل مناقــشة يف النــرويج حــول مــسألة مــا إذا كــان البنــون هــم  .  البــننيدرجــات
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اخلاسرون اآلن وما إذا كانت املدارس النروجيية تناسب بشكل أفضل تطوير املهـارات املعرفيـة               
 .للبنات

 طالببرنامج التقييم الدويل لل  
اهـا منظمـة التعـاون       هـو دراسـة استقـصائية دوليـة ترع         طـالب برنامج التقيـيم الـدويل لل      

ــراءة والرياضــيات        ــذ يف الق ــارات التالمي ــة ومه ــصادي، وتقــيس معرف ــدان االقت ــة يف املي والتنمي
والدراسة االستقصائية الـيت أٌجريـت يف إطـار برنـامج           . والعلوم يف هناية املرحلة اإللزامية للتعليم     

لوا  ســنة قــد ســج١٥َّ بيَّنــت أن النــروجييني مــن ُعمــر  ٢٠٠٣ يف عــام طــالبالتقيــيم الــدويل لل
درجــات أقــل يف العلــوم والرياضــيات والقــراءة مقارنــة بالــدرجات الــيت ســجلوها يف الدراســة   

وهناك اختالفات طفيفة بني البـنني والبنـات        . ٢٠٠٠االستقصائية السابقة اليت أُجريت يف عام       
بني اجلنـسني   ويف القراءة، أصبحت االختالفات     . من التالميذ النروجييني يف العلوم والرياضيات     

وهـذا يرجـع بدرجـة كـبرية إىل أن أداء البـنني النـروجييني             . ملحوظة بدرجة أكرب لصاحل البنـات     
 .٢٠٠٠ لعام طالبكان منخفضا عما كان يف برنامج التقييم الدويل لل

 االختالفات بني اجلنسني يف القراءة  
وأن أداء البـنني  يف القراءة، واضح أن االختالفـات بـني اجلنـسني هـي يف صـاحل البنـات         

 عمــا كــان يف عــام ٢٠٠٣ لعــام طــالبالنــروجييني كــان منخفــضا يف برنــامج التقيــيم الــدويل لل
ــشكل . ٢٠٠٠ ــة  ١وال ــسبة املئوي ــبني الفــرق، بالن ــراءة   ، ي ــات يف درجــات الق ــنني والبن  بــني الب

ــامج    ــة الــيت حبثهــا الربن ــواع القــراءة الثالث ــسبة ألن ــائج  . بالن ــيِّن نت ــة تب ــدرجات املوجب  أفــضل وال
وبالنــسبة للتوصــل إىل املعلومــات فــإن الفروقــات بــني اجلنــسني هــي فروقــات طفيفــة،  . للبنــات

واالختالفات أكرب بالنسبة للمهـام الـيت تتطلـب فهمـا وتفـسريا،             . وخاصة يف الدامنرك والسويد   
دان الـشمال تتـوفر لـدى البنـات مهـارات يف الـتفكري       غـري أنـه يف مجيـع بلـ        . ما عدا يف الـدامنرك    

 كان أفضل بدرجـة كـبرية مـن أداء          ناتوأداء الب . لتقييم أفضل من املهارات اليت تتوفر للبنني      وا
قـن   عندما كان النص مـستمرا، ولكنـهن حقَّ  طالبالبنني يف القراءة يف برنامج التقييم الدويل لل   

 .درجات أفضل إىل حد ما من درجات البنني بالنسبة للمهام اليت مل يكن النص فيها مستمرا
 االختالفات بني اجلنسني يف العلوم والرياضيات  

 ٢٠٠٣ الـيت أُجريـت يف عـام         طـالب يف الدراسة االستقصائية لربنامج التقييم الدويل لل       
 سـنة يف العلـوم والرياضـيات    ١٥ النروجييـون مـن سـّن    طـالب كانت الـدرجات الـيت سـجلها ال       

. ٢٠٠٠يت أُجريـت يف عـام       والقراءة أقل مـن الـدرجات الـيت سـجلوها يف الدراسـة الـسابقة الـ                
ويف .  النروجييني يف العلـوم والرياضـيات      طالبوهناك اختالفات طفيفة بني اجلنسني فيما بني ال       

. مجيـــع بلـــدان الـــشمال كانـــت درجـــات البـــنني أعلـــى مـــن درجـــات البنـــات يف الرياضـــيات 



CEDAW/C/NOR/7
 

74 07-28614 
 

ويف . واالستثناء هو أيـسلندا حيـث سـجلت البنـات درجـات أعلـى كـثريا مـن درجـات البـنني                     
 .الدامنرك كانت هناك فروقات كبرية نسبيا بني اجلنسني لصاحل البنني

االختالفات بني اجلنسني بالنسبة لالهتمام بالقراءة والرياضيات وتـوافر الـدافع ملتابعتـها               
 والنظرة الذاتية إليها

ز بدرجــة أقــوى علــى  ، الــذي ركَّــ٢٠٠٠ لعــام طــالببــيَّن برنــامج التقيــيم الــدويل لل  
غــري أن البــنني . نو البنــات لــديهن حــافز للقــراءة وأهنــن تقــرأن أكثــر ممــا يقــرأ البنــ   القــراءة، أن

واملـواد الفكاهيـة أكثـر ممـا تقـرأ          “ اإلنترنـت ”يقرأون الصحف والربيد اإللكتـروين وصـفحات        
ن ووالبنـ . ن النروجييـون لـديهم اهتمـام بالرياضـيات أكـرب مـن اهتمـام البنـات هبـا                  ووالبن. البنات

والبنــات حيفــزهن الــتعلُّم مــن خــالل  . ة وجوانــب املوضــوع املتعلقــة بــاألدواتحتفــزهم املنافــس
يف  فــإن نظــرة البنــات إىل مهــاراهتن  طــالبووفقــا ملــا بيَّنــه برنــامج التقيــيم الــدويل لل  . التعــاون
وقـد تبـيَّن للبــاحثني أن نظـرة البـنني اإلجيابيــة إىل     . مـن نظـرة البــنني  هـي نظــرة أدىن   اتالرياضـي 

والتحليالت الـيت أجراهـا     . ت مع السّن يف مرحليت التعليم االبتدائي واإلعدادي       أنفسهم قد زاد  
ن أن حتقـق     تبيِّن أنـه يتعـيَّ     “املعهد النروجيي للدراسات يف جماالت االبتكار والبحوث والتعليم       ”

البنــات درجــات تزيــد عــن درجــات البــنني مبقــدار نــصف درجــة، تقريبــا، قبــل أن تقتــنعن بــأن 
 .ضيات هو مستوى جيدمستواهن يف الريا

 دراسة الدولية للرياضيات والعلومجتاهات يف الاال  
 هـي دراسـة استقـصائية دوليـة         “دراسـة الدوليـة للرياضـيات والعلـوم       جتاهات يف ال  اال” 
والغـرض  . ٢٠٠٣ و ١٩٩٥وقد اشتركت النرويج يف تلك الدراسة يف عـامي          . (IEA) ترعاها

ز علـى أفـضل حنـو تعلُّـم الرياضـيات      مـل الـيت تعـزِّ   األساسـي مـن هـذه الدراسـة هـو حتديـد العوا      
هـن يف الـصف الرابـع لـديهن أكـرب ميـل            أن البنـات اللـوايت       ٢٠٠٣وقد تبـيَّن يف عـام       . والعلوم

وهنـاك  . إجيايب حنو العلـوم، يف حـني أن البـنني الـذين هـم يف الـصف الثـامن هـم األكثـر إجيابيـة           
ري أن هناك تباينا كـبريا بالنـسبة لالختالفـات          اختالفات طفيفة بني اجلنسني من حيث األداء، غ       

 .بني اجلنسني فيما يتعلق مبوضوعات خمتلفة، وخاصة يف الصف الثامن
 الدرجات  

نــشرت الــسلطات النروجييــة بيــان الــدرجات النهائيــة للتالميــذ النــروجييني يف املــدارس    
ت االمتحانـات   وهـذه الـدرجات تـشمل درجـا       . ٢٠٠٢اإلعدادية واملدارس الثانويـة منـذ عـام         

وإحصاءات املدارس اإلعداديـة لعـام   . ى يف الفصلوالدرجات اليت ُتعطى عن األعمال اليت تؤدَّ   
وهـذا ينطبـق   .  ودرجـات البـنني  ات تبيِّن أن هناك اختالفات واضحة بـني درجـات البنـ          ٢٠٠٤

 .ى يف الفــصلعلــى االمتحانــات النهائيــة وعلــى الــدرجات الــيت ُتمــنح عــن األعمــال الــيت تــؤدَّ  
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 للتعلـيم االبتـدائي واإلعـدادي والثـانوي يف النـرويج يف             “إدارة التعلـيم  ”والتحليل الذي أجرته    
 ترجع إىل تعلـيم الوالـدين ووضـع     يبيِّن أن غالبية االختالفات بني درجات التالميذ  ٢٠٠٤عام  

 .اُألسرة
عداديـة  ويف املدارس اإل  . هبذا القدر ولكنها ثابتة   كبرية  والفروقات بني اجلنسني ليست      

. ق البنات درجات أعلـى مـن درجـات البـنني يف مجيـع املوضـوعات مـا عـدا التربيـة البدنيـة                     حتقِّ
قهـا التالميـذ     مـن الـدرجات الـيت حيقِّ       ، إىل حـد مـا     ،قـون درجـات أقـل     والتالميذ املهاجرون حيقِّ  

 حققت البنـات درجـات هنائيـة متوسـطها          ٢٠٠٤ويف عام   . من خلفية نروجيية إثنية   نحدرون  امل
ــنني يف     أ ــة للب ــدرجات النهائي ــن متوســط ال ــى م ــبعة    عل ــن س ــتة موضــوعات م . موضــوعاتس

وحققـت  . تتحقق للبنـات وللبـنني نفـس الـدرجات إال يف االختبـار النـهائي يف الرياضـيات                 ومل
ى يف الفصول أعلى مـن درجـات البـنني وذلـك يف مجيـع               البنات درجات عن األعمال اليت تؤدَّ     

 .نيةعدا الرياضة البد املواد ما
 اجلنس يف التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوينوع استراتيجيات لتعزيز منظور   

 عـام  -اب وسيم وجـذَّ ”( Kjekk og pen نشرت وزارة التعليم والبحوث كُتيبا عنوانه 
م معلومــات عــن املــساواة بــني اجلنــسني ويعطــي أمثلــة للكيفيــة الــيت  والكتيــب يقــدِّ). “٢٠٠١

ع املـدارس   والكتيـب يـشجِّ   . اجلنس يف موضوعات وجمـاالت خمتلفـة      نوع  ور  ميكن هبا تنفيذ منظ   
نـوع  والغرض مـن الكتيـب هـو أن يكـون دلـيال لـدمج مفهـوم                 . أيضا على تنفيذ تدابري مالئمة    

وُنظَّار مجيع املدارس النروجييـة مـسؤولون عـن ضـمان       . اجلنس يف املدارس االبتدائية واإلعدادية    
 .املساواة بني اجلنسني أولوية عاليةأن تكون لألعمال املتعلقة ب

 :وقد ُنشر أيضا يف السنوات األخرية عدد من الكتيبات واألدلة 
ــيم”اآلن ( الــسابق “م النروجيــييجملــس التعلــ ”نــشر  •  مركــز املــساواة بــني  ” و) “إدارة التعل

معا ) “ييزديوان أمني املظامل املعين باملساواة بني اجلنسني ومنع التم  ”اآلن  ( السابق   “اجلنسني
الـشباب   (Ungdom, film og kjønn. Handbook for lærere om likestillingر املعنـون  ونـش امل

 جــرت منــشور، وهــو ) كُتيــب للمعلمــني بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني -واألفــالم واجلــنس 
وهـذا املنـشور،    . مواءمته مع مدارس املستوى املتوسط واملدارس اإلعدادية واملدارس الثانويـة         

، صـدر يف  تعلقـة هبـا  علـى املناقـشة امل  وز بصفة خاصة على أدوار كل مـن اجلنـسني       ي يركِّ الذ
هـو زيـادة وعـي التالميـذ     ه املـواد  واهلدف من هـذ .  مع دليل للمعلمني  ٢٠٠٣أغسطس  /آب

بأمنــاط األدوار وتزويـــد املعلمـــني بـــأدوات تعليميـــة عمليــة هلـــذا الغـــرض، وكـــذلك متابعـــة   
 .Kjekk of Penموضوعات خمتارة من املنشور 
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وزارة ”، وبالتعـاون مـع      “وزارة الـصحة والـشؤون االجتماعيـة      ”مـن   بناء على طلـب      • 
 يف عــام “جملــس التعلــيم النروجيــي”، أصــدر “البطريركيــةالتعلــيم والبحــث والــشؤون 

ــه ٢٠٠١ ــا عنوان ــشراكة ( Samliv og seksualitet. Ressursbok for lærere  كتاب ال
اهلدف هو حتسني كفاءة معلمـي      كان  و).  للمعلمني  كتاب مرجعي  -ومظاهر اجلنس   

املـــدارس اإلعداديـــة واألفـــراد العـــاملني يف جمـــال الـــصحة بالنـــسبة لتعريـــف الـــشباب   
 .باملشاركة ومظاهر اجلنس وطرق منع احلمل

، أعــدَّ ٢٠٠٠الــذي انتــهى يف عــام “ اخليــارات التعليميــة الواعيــة”كمتابعــة ملــشروع  • 
دليال بشأن تقدمي املشورة التعليمية واملهنية وذلك من أجـل          “جملس التعليم النروجيي  ”

وكـان الغـرض مـن املـشروع هـو تـشجيع            . مستشارين يف املدارس اإلعدادية والثانويـة     
 . ماالشباب على حتديد خيارات تعليمية غري تقليدية إىل حّد

إدارة ” مــن “وزارة التعلــيم والبحــث”وكتــدبري لتعزيــز منظــور نــوع اجلــنس، طلبــت  
 أن تضع استراتيجية لتحسني التوازن بني اجلنسني يف التعليم وذلك استنادا إىل املعرفـة               “لتعليما

وســوف ُينظــر إىل   .  وحبــث أســباب اخليــارات التعليميــة والوظيفيــة للبــنني والبنــات      ،احلاليــة
االستراتيجية أيضا بـاالقتران بأهـداف هامـة أخـرى للـسياسة التعليميـة، مثـل التعـيني مـن أجـل                      

غــري يف ضــوعات العلميــة وتعــيني الرجــال للعمــل يف مراكــز الرعايــة النهاريــة ويف التعلــيم و   املو
، كما أهنـا سـوف تتـضمن عـددا مـن            ٢٠٠٦وسوف ُتستكمل االستراتيجية خالل عام      . ذلك

 .التدابري العملية
 أيــــضا برناجمــــا لتــــشجيع دراســــة الرياضــــيات “وزارة التعلــــيم والبحــــث”وبــــدأت  

 Realfag naturligvis – strategi for styrking av realfagene i عنوانـه واملوضـوعات العلميـة   

 اسـتراتيجية لتعزيـز الرياضـيات       -الرياضيات وموضوعات العلوم بطريقـة طبيعيـة        ( 2002-2007
وجيري يف الوقت احلايل تنقيح االسـتراتيجية،       ). ٢٠٠٧-٢٠٠٢وموضوعات العلوم يف الفترة     

وهـذه  .  بدرجـة أكـرب علـى تعـيني بنـات هلـذه املوضـوعات              كما أن االسـتراتيجية سـوف تركـز       
 وهـو املركـز     - “مركـز الرياضـيات   ”العملية يشترك فيها عدد من املراكـز الوطنيـة، مـن بينـها              

 وهــو املركــز الــوطين لالتــصال - (Renate)“ رينيــت”الــوطين للرياضــيات يف التعلــيم ومركــز 
ز واملراكـز تركِّـ   . الرياضـيات والعلـوم   مبؤسسات األعمال والـصناعة بـشأن التعـيني ملوضـوعات           

. بــصفة خاصــة علــى اجلهــود الــيت هتــدف إىل زيــادة اهتمــام البنــات والنــساء هبــذه املوضــوعات 
وتتمثـل إحـدى مهــام املراكـز يف الـسعي مــن أجـل زيــادة عـدد النـساء اللــوايت تتقـدمن إلجــراء         

 .اجملاالتدراسات يف جماالت الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا وللعمل يف تلك 
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 تعيني الرجال يف مراكز الرعاية النهارية ويف املدارس  
 علــى حــد ،ن والبنــاتووالبنــ. م خدمــة متنوعــةالنظــام التعليمــي عليــه التــزام بــأن يقــدِّ  
.  حباجــة إىل إجــراء اتــصاالت مــع أشــخاص بــالغني مــن اجلنــسني طــوال فتــرة طفولتــهم ،ســواء

 معلمـني   ١٠من كـل    معلمني   ٧ تبيِّن أن    “النروجييةإدارة اإلحصاءات   ”ة من   واألرقام املستمدَّ 
غــري أن عــدد . وهلــذا فإنــه يوجــد عجــز كــبري يف املعلمــني الــذكور  . نــساءمــن النــروجييني هــم 

 .الرجال يف املستويات العالية لنظام التعليم أكرب من عدد النساء
ارة التعلـيم   وز”وتعيني املزيد من الرجال كان أحد عناصر محلة املعلمني الـيت أطلقتـها               
تقريــرا مــن حلقــة  ٢٠٠٣يف عــام وقــد أصــدرت الــوزارة أيــضا  . ٢٠٠٢ يف عــام “والبحــوث

واستنادا إىل هذه احللقة الدراسـية      . دراسية خاصة عن املساواة بني اجلنسني يف التعليم والبحث        
 تقريـر عـن تغيـب الرجـال يف املـدارس            وأُعـدَّ  www.menniskolen.no“ الويب”مت إنشاء موقع    

 .البنني الذين يتسببون يف حدوث مشكالتعن و
ملـساواة بـني    تحقيـق ا  خطـة عمـل ل    ” أيـضا    “ واملـساواة  شؤون الطفـل   ةوزار”وأعدت   

والغـرض مـن خطـة العمـل هـذه          . “٢٠٠٧-٢٠٠٤اجلنسني يف مراكز الرعاية النهارية للفتـرة        
ملائـة مـن العـاملني يف مراكـز الرعايـة النهاريـة النروجييـة مـن                  يف ا  ٢٠هو ضمان أن تكون نسبة      

 يف املائـة فقـط يف       ٨ يف املائـة إىل      ٧واإلحصاءات تبيِّن أن نسبة الرجال قد زادت من         . الرجال
غــري أن عــدد الرجــال الــذين ُيقبلــون  ). ٢٠٠٤ إىل عــام ٢٠٠٢مــن عــام (الــسنوات األخــرية 

 كانـت نـسبة     ٢٠٠٤ويف عـام    . دارس آخـذ يف الزيـادة     املـ العمل يف   لتلقي تدريب املعلمني قبل     
ن أن نـصف الرجـال      ومع ذلك فإن األرقـام تبـيِّ      .  يف املائة من الطالب املقبولني من الرجال       ١٣

والبـاحثون  . املـدارس يـستكملون الربنـامج     العمل يف   الذين يبدأون برنامج تدريب املعلمني قبل       
 .نة مها السببان الرئيسيان هلذا الوضعيعتقدون أن عدم القبول ونقص االفتخار بامله

 الرجال كمؤشر للنوعية يف مراكز الرعاية النهارية  
لـــشبكات “ ASSS”شـــبكة ”إن أكـــرب عـــشر بلـــديات يف النـــرويج، وهـــي تـــشكل    
، اعتمـدت   ٢٠٠٦يونيـه   /ويف حزيـران  . ، متثـل تقريبـا ثُلـث عـدد الـسكان النـروجييني            “الكفاءة

نسبة الرجـال   ”وأحد هذه املؤشرات هو     . ية جلودة البلدية  هذه البلديات مخسة مؤشرات رئيس    
ــة     املــستخَد ــة النهاري ــة يف مجيــع مراكــز الرعاي ــة النهاري مني يف نــشاط أساســي يف مراكــز الرعاي

ووفقا للخطة فإن البلديات سوف تقدم تقريرا عن هـذا املوضـوع         . “التابعة للبلديات واخلاصة  
صول علــى البيانــات مــن التقــارير الــسنوية  وســوف يــتم احلــ .  وبعــده٢٠٠٧مــن عــام اعتبــارا 

وزارة ”وهـذا ميثـل متابعـة خلطـة العمـل الـيت وضـعتها               . “KOSTRA” مؤسسة   للبلديات ومن 

http://www.menniskolen.no/


CEDAW/C/NOR/7
 

78 07-28614 
 

 من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني ويستند إىل حقيقة أن البلـديات             “الطفل واملساواة شؤون  
 .كز الرعاية النهاريةتعتقد بأن التنوع ونوع اجلنس هلما أمهية بالنسبة لنوعية مرا

 اجلامعات والكليات  
ــساء املــسجالت كطالبــات يف اجلامعــات والكليــات    ٢٠٠٤يف عــام   ــسبة الن  كانــت ن

والنظــام . وهــذا الوضــع مل يــتغري عــن التقريــر الــسابق  .  يف املائــة٦٠النروجييــة تقــل قلــيال عــن  
نــسني يف اختيــارهم التعليمــي النروجيــي يفــصل بــني اجلنــسني، أي أن هنــاك اختالفــات بــني اجل  

ومتثيل النساء يف الدراسات املتعلقة بالرعاية والتعليم هو متثيل زائـد يف حـني              . ملوضوع الدراسة 
وعـدم التـوازن بـني اجلنـسني هـو أكـرب            . أن الرجال ميثلون الغالبيـة يف موضـوعات التكنولوجيـا         

 يف املائـة مـن      ٨٩ نـسبة    نوعلى سـبيل املثـال فـإن النـساء متـثل          . يكون يف موضوعات الصحة    ما
ــسجَّ   ــام (لني طــالب التمــريض امل ــصحة تُ   ). ٢٠٠٤ع ــة بال ــني املوضــوعات املتعلق ــن ب ــرب وم عت

الدراســات الطبيــة اجملــال الــذي يوجــد فيــه أقــل قــدر مــن الفــصل بــني اجلنــسني، وتــصل نــسبة    
وكـان هنـاك ميـل طفيـف لقبـول مزيـد مـن الرجـال يف              .  يف املائـة   ٤٠الطالب الذكور فيـه إىل      

ونـسبة  . ٢٠٠٢كان عليه احلـال يف عـام        مقارنة مبا    ٢٠٠٤ املتعلقة بالصحة يف عام      الدراسات
ــادة طفيفــة يف تــدريب املعلمــني و    ــضا زي قبــل العمــل يف  تــدريب املعلمــني  يف الرجــال زادت أي

ومـن ناحيـة   . ثلن غالبية كـبرية مـن الطـالب   متزلن تاملدارس وذلك على الرغم من أن النساء ال      
الت ونــسبة النــساء املــسجَّ. لــون غالبيــة كــبرية مــن طــالب التكنولوجيــاأخــرى فــإن الرجــال ميث

 يف املائــة يف ١٥ إىل ٢٠٠٢ يف املائــة يف عــام ١٧لدراســة مقــررات يف اهلندســة اخنفــضت مــن  
 .٢٠٠٥عام 

 استراتيجية احلكومة لتشجيع اخليارات التعليمية غري التقليدية  
ميكن منح نقـاط إضـافية ملقـدمي الطلبـات          عند تقييم الطالب لاللتحاق بالتعليم العايل        

 ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ١واعتبارا من   . من اجلنس الذي يكون واضحا أن متثيله منخفض       
نـة تتعلـق باهلندسـة      من طلبـات للدراسـة يف جمـاالت معيَّ        ُتمنح نقاط إضافية لإلنـاث اللـوايت تقـدَّ        

وباملثـل فـإن الرجـال ُيمنحـون        . حريـة واملعلومات وللدراسات الزراعيـة والدراسـة يف الكليـة الب         
د وجيــوز أن حتــدِّ. موا طلبــات لدراســة متــريض احليــوان والطــب البيطــري  إضــافية إذا قــدَّانقاطــ

.  أيــضا حصــصا خاصــة لــربامج دراســية معينــة يف ظــروف خاصــة   “وزارة التعلــيم والبحــث”
ــدِّ  ــارا مــن اآلن ُح ــاجم   واعتب ــسبة لربن ــاث بالن نني ني معيَّــدت حــصص ملقــدمي الطلبــات مــن اإلن

 .للحصول على درجة املاجستري يف موضوعات هندسية
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 نسبة النساء يف املناصب األكادميية  
 يف املائة مـن مجيـع شـهادات         ٢١ نسبة ال تزيد عن      ن كانت النساء متثل   ١٩٩٢يف عام    
 إىل ٢٠٠٠ يف املائــة، وارتفعــت يف عــام ٣٤ ارتفعــت النــسبة إىل ١٩٩٦ويف عــام . الــدكتوراه

 زادت نـسبة النـساء زيـادة كـبرية          ٢٠٠٢ويف عـام    . ملائة من مجيع شهادات الدكتوراه     يف ا  ٣٥
ويوجــد اآلن تــوازن .  يف املائــة وظلــت مــستقرة عنــد هــذا املــستوى منــذ ذلــك الوقــت ٤٠إىل 

 واملوضوعات الفنيـة    ، شهادة الدكتوراه يف العلوم االجتماعية     معقول بني اجلنسني على مستوى    
ــة  ــوم الزراعيـ ــب/والعلـ ــريالطـ ــب، البيطـ ــاك .  والطـ ــاهوهنـ ــيات اجتـ ــايب يف الرياضـ ــم / إجيـ العلـ

والتكنولوجيا وذلك على الرغم من أنه ال يزال هناك بعض املوضوعات الـيت حتتـاج إىل تغطيـة                  
 .يف موضوعات التكنولوجيا

 زادت نسبة النساء اللوايت تدرسـن للحـصول علـى درجـة             ٢٠٠٤-١٩٩٥ويف الفترة    
العلـوم مـن    / يف املائة، ويف الرياضـيات     ٤٩ يف املائة إىل     ٢٩ماعية من   الدكتوراه يف العلوم االجت   

 يف املائـة، ويف الطـب       ٢٤ يف املائـة إىل      ٢١ يف املائة، ويف التكنولوجيا من       ٣٤ يف املائة إىل     ٢٧
 يف املائــة إىل ٤٤الطــب البيطــري مــن / يف املائــة، ويف العلــوم الزراعيــة٤١ يف املائــة إىل ٣٨مــن 
يف الفترة نفسها اخنفضت نـسبة النـساء اللـوايت تدرسـن للحـصول علـى شـهادة        و.  يف املائة ٦٢

 . يف املائة٣٨ يف املائة إىل ٣٩ يف املائة، من ١الفنية بنسبة املوضوعات الدكتوراه يف 
 يف املائـة مـن التعيينـات يف         ١٦ كانت النساء متثلن نسبة ال تزيـد عـن           ٢٠٠٤ويف عام    

 يف املائـة يف     ١٣وهذه النسبة املئويـة زادت مـن        ). األكادمييةأعلى املناصب   (مناصب األستاذية   
 ظلـت النـسبة     ٢٠٠٤ إىل عـام     ٢٠٠٣ومن عام   . ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ١٥ إىل   ٢٠٠١عام  

 .املئوية لألساتذة اإلناث ثابتة
 استراتيجية احلكومة لزيادة نسبة النساء يف املناصب األكادميية العليا  

 اجلنـسني يف املناصـب األكادمييـة العليـا بـبطء أكثـر ممـا كـان                  يسري حتسني التوزيـع بـني      
اجلامعـات والكليـات التابعـة للدولـة أن تعـّد خطـط عمـل               يتعيَّن علـى    ولذلك فإنه   . مرغوبا فيه 

من أجل حتقيق املساواة بـني اجلنـسني حبيـث تكـون هلـا أهـداف للتوزيـع بـني اجلنـسني وتـدابري                         
إصــالح ”ح أُجــري للتعلــيم العــايل، وُيعــرف باســم  ى إصــالوقــد أدَّ. لتحقيــق هــذه األهــداف

، إىل زيــادة مــسؤولية مؤســسات التعلــيم العــايل عــن التخطــيط االســتراتيجي والنتــائج “النوعيــة
وعلـى هـذا فـإن املؤسـسات نفـسها هـي الـيت              . االستراتيجية وإىل زيادة وضوح هذه املـسؤولية      

 اجلنــسني وذلــك علــى أســاس املقــررات وغ التــدابري املختلفــة املتعلقــة بتحقيــق املــساواة بــنيصتــ
ــا    ترصـــد “وزارة التعلـــيم والبحـــث” و. واحلاجـــات واملبـــادئ التوجيهيـــة العامـــة اخلاصـــة هبـ

مها فيمــا يتعلــق بامليزانيــة ويف اجتماعــات اإلدارة الــيت التطــورات مــن خــالل التقــارير الــيت تقــدِّ
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رد يف اجلامعـات والكليـات، يـ     هـة إىل    ويف رسائل التخـصيص املوجَّ    . ُتعقد مع املؤسسات املعنية   
 مـن خـالل تـدابري هلـا صـلة           ،ن على هذه املؤسـسات أن تـسعى        املتعلق باألغراض أنه يتعيَّ    نّصال

أن جتعـل بيئـة العمـل متـسمة بقـدر           إىل   ،بتعيني الطالب ومن خـالل سياسـاهتا املتعلقـة بـاألفراد          
 .أقل من الفصل بني اجلنسني

 ُخصـصت مناصـب     ،توزيـع بـني النـساء والرجـال       ولتحقيق قدر أكرب من املساواة يف ال       
 ُخصص للنـساء متويـل يف امليزانيـة ملناصـب           ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١ويف عامي   . نة للنساء أستاذية معيَّ 

ــددها    ــدة ع ــتاذية جدي ــصبا٣٠أس ــاين ٢٤ويف حكــم صــدر يف  .  من ــانون الث ــاير / ك  ٢٠٠٣ين
ارض مــع االتفــاق  أن هــذا الترتيــب يتعــ “الرابطــة األوروبيــة للتجــارة احلــرة ”ذكــرت حمكمــة 

 .وهلذا فإن ممارسة التخصيص قد توقفت. املتعلق باملنطقة االقتصادية األوروبية
ولتحـــسني التعـــيني يف الوظـــائف األكادمييـــة العليـــا أُنـــشئت يف اجلامعـــات والكليـــات   

ــدكتوراه   ــى درجــة ال ــساء يف الوظــائف   . وظــائف للحاصــلني عل ــة للن ــسبة املئوي ــد زادت الن وق
 يف املائـة  ٤٥ إىل ١٩٩٤ يف املائـة يف عـام   ٣٤ني على درجة الـدكتوراه مـن    صة للحاصل املخصَّ

 يف املائــة، ولكنــها اخنفــضت يف عــام  ٤٩زادت النــسبة إىل  ٢٠٠٣يف عــام و. ١٩٩٦يف عــام 
 .١٩٩٦ يف املائة، وهي النسبة اليت كانت عليها يف عام ٤٥ إىل ٢٠٠٤

 البحوث  
ني بالنـسبة لتحقيـق املـساواة       ني رئيـسيَ  حتـديَ تواجه البحوث النروجييـة يف الوقـت احلـايل           

فــأوال، ُيعتــرب متثيــل النــساء يف الوظــائف األكادمييــة علــى مجيــع املــستويات متثــيال . بــني اجلنــسني
والتحـدي الثـاين هـو      . ناقصا، وهذا التمثيل الناقص يزيد مـع ارتفـاع مـستوى الـسلّم الـوظيفي              

 مل تــزد ٢٠٠٣ويف عــام . قطاعــات معينــةالتوزيــع غــري املتماثــل بــني اجلنــسني يف موضــوعات و
.  يف املائـة   ٦نسبة النـساء بـني املـوظفني األكـادمييني الـدائمني يف موضـوعات التكنولوجيـا عـن                   

وُيعتـرب  .  يف املائة  ٣٦وباملقارنة فإن نسبة النساء بني املوظفني الدائمني يف موضوعات الفن هي            
 والتوزيــع مــن حيــث نــوع اجلــنس بــني .التوزيــع أكثــر تــساويا إىل حــد مــا يف وظــائف التعــيني 

 .الباحثني يف القطاع اخلاص أقل مما هو يف القطاعات األخرى
ــضا          ــة ولكــن أي ــا بــني قطاعــات خمتلف ــيس فقــط فيم ــسني خيتلــف ل ــني اجلن ــوازن ب والت

 ، وبعد مناقشة جـرت بـشأن تقريـر البحـث          ٢٠٠٥ويف ربيع عام    . موضوعات خمتلفة  بني فيما
Vilje til forskning )باإلمجـاع قـرارا لـضمان ظـروف جيـدة      الربملـان  ، اختـذ  )رغبـة يف البحـث  ال

وهـذه اجملـاالت    . بوجه خاص يف جماالت الطاقة والبيئة، والبحـوث البحريـة، والغـذاء والـصحة             
واهلــدف هــو أن تكتــسب . هلــا أمهيــة بالغــة بالنــسبة للمــشاريع التجاريــة والــصناعة يف النــرويج 

أيـضا قـرارا للتركيـز علـى اجملـاالت          الربملان  واختذ  . اجملاالتالنرويج خربة عملية خاصة يف هذه       
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وكـثري مـن    . ، واملواد اجلديدة، والتكنولوجيا الدقيقة، والتكنولوجيا احليويـة       (ICT)التكنولوجية  
ــذين ســوف يعملــون لتحقيــق هــذه األهــداف ســيكونون مــن كليــات الرياضــيات       البــاحثني ال

 فإن نسبة النساء هي نسبة منخفضة بـشكل خـاص         وكما سبق أن أُشري   . والعلوم والتكنولوجيا 
 كانت نسبة النساء بـني البـاحثني يف الرياضـيات والعلـوم يف     ٢٠٠٣ويف عام . يف هذه اجملاالت 

وكانـــت نـــسبة النـــساء بـــني العـــاملني يف موضـــوعات      .  يف املائـــة١٣اجلامعـــات النروجييـــة  
ســـاتذة يف هـــذه املوضـــوعات أقـــل والنـــسبة املئويـــة للنـــساء بـــني األ.  يف املائـــة٦التكنولوجيـــا 

 .ذلك من
نــة إىل زيــادة عــدم  ف علــى جمــاالت موضــوعية معيَّ ولــضمان أال يــؤدي التركيــز املكثَّــ  

التوازن بني اجلنسني يف جمال البحوث جيب أن ُتبـذل جهـود خاصـة لتعـيني نـساء يف الوظـائف                     
 . مناصب عليااملتعلقة بالرياضيات والعلوم والتكنولوجيا وضمان أن ُتعيَّن نساء يف

وإضافة إىل التركيز بشكل خاص على تعزيز البحـوث يف جمـايلّ املـشروعات التجاريـة                 
والصناعة ويف موضوعات العلوم، هناك زيادة يف التركيز علـى إدارة البحـوث وإضـفاء الطـابع                 

ويف هـــذه اجملـــاالت أيـــضا تواجـــه النـــرويج حتـــديات  . العـــاملي يف سياســـة البحـــوث النروجييـــة
 .لق باملساواة بني اجلنسنييتع فيما

واحلاجة إىل التعاون بني جمموعات أكرب من الباحثني مـن شـأهنا أن تـؤدي إىل تكثيـف       
احلاجة إىل إدارة مهنية، كما أن اخلربة يف جمال اإلدارة ستكون هلا أمهيـة أكـرب بالنـسبة للتطـور                     

سـوف ميثـل حتـديا خاصـا     وهلذا فإن تعيني النساء يف وظائف إدارة البحوث    . الوظيفي للباحثني 
 .يف الشهور والسنوات املقبلة

ولتـصحيح هـذا    . ومراكز البحـوث املتميـزة ال تـرأس أيـا منـها يف الوقـت احلـايل امـرأة                   
الوضع يسعى جملس البحوث يف النـرويج إىل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني وذلـك فيمـا يـرتبط                      

وجيــب علــى املتقــدمني أن  . ٢٠٠٦بــاإلعالن عــن متويــل مراكــز حبــوث متميــزة جديــدة لعــام   
يدجموا اعتبارات املساواة بني اجلنسني يف ختطيط املراكز اجلديدة وأن حيددوا باألرقام أهـدافهم              

ص جـزءا مـن     وإضافة إىل هذا فإن جملس البحـوث سـوف خيـصِّ          . املتعلقة باملساواة بني اجلنسني   
ومـن أمثلـة    . بـني اجلنـسني   خمصصاته السنوية للمراكـز مـن أجـل اختـاذ تـدابري لتحقيـق املـساواة                 

هن علـى   أو حـثِّ  “ أستاذ مـن املرتبـة الثانيـة      ”التدابري اليت هلا هذه الطبيعة تعيني نساء يف وظائف          
 .التقدم لشغل هذه الوظائف

  النساء يف جمال البحوث‐جلنة تدابري الدمج   
يم العـايل   لتكثيف التدابري اليت هتدف إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف مؤسسات التعل            

ــاين   ــة يف كــانون الث ــشأت احلكوم ــاير /أن ــالث ســنوات    (٢٠٠٤ين ــدهتا ث ــة م ــرة أّولي ــة ) لفت جلن
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وتتمثـل مهمـة اللجنـة يف       . لتشجيع تعميم مفاهيم املساواة بني اجلنسني يف اجلامعات والكليات        
دعم التدابري وتقدمي توصيات يكون من شأهنا أن تساعد يف دمج أنشطة لتحقيـق املـساواة بـني                  

ــات وجمللــس     . اجلنــسني يف هــذا القطــاع  ــدة للجامعــات والكلي وهــذه التوصــيات ســتكون مفي
 -جلنــة تــدابري الــدمج ” أعطــت ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ويف عــامي . البحــوث يف النــرويج وللــوزارة

 أولويــة جلمــع املعلومــات وإقامــة الــشبكات وتــشجيع تركيــز وســائل “املــرأة يف جمــال البحــوث
وهـذا ُيعتـرب أمـرا بـالغ        . نسني يف جمال البحـوث واجملـال األكـادميي        اإلعالم على املساواة بني اجل    

وقـد عقـدت اللجنـة خـالل فتـرة عملـها            . ٢٠٠٦األمهية بالنسبة للقيام بأنشطة أخرى يف عـام         
اجتماعات مع القيادة السياسية واإلدارية لوزارة التعليم والبحـوث ومـع قيـادات اجلامعـات يف                

وأجـرت اللجنـة أيـضا اتـصاالت        . بـني اجلنـسني يف اجلامعـات      البلد ومستشاري حتقيق املساواة     
 لرفـع   اجمللـس الـوطين   ”مع مجيع مؤسسات التعليم العايل األخرى التابعة للدولة واخلاصـة ومـع             

ــة األخــرى ذات الــصلة لجهــات اللو“ جملــس البحــوث يف النــرويج ”و “ نوعيــة التعلــيم . فاعل
ات بــشأن هــذا املوضــوع، كمــا أهنــا ووضــعت اللجنــة ترتيبــات لعقــد حلقــات دراســية ومــؤمتر

قــدمت دعمــا ماليــا مــن أجــل ِمــَنح دراســية للحــصول علــى درجــة الــدكتوراه يف موضــوعات   
 .صلة ذات

 Status og planer for likestilling i - universitets وأعدت اللجنة أيضا التقرير املعنون 

og høgskolesektoren - 2004 )جلنـسني يف قطـاع اجلامعـات     وخطط حتقيق املـساواة بـني ا  حالة
مــة مــن مجيــع الــدول ومــن مؤســسات ويــستند التقريــر إىل تقــارير مقدَّ). ٢٠٠٤ -والكليــات 

التعليم العايل اخلاصة بشأن احلالة الراهنة وخطط هذه املؤسسات بالنـسبة لزيـادة دمـج مفـاهيم        
 الذاتية وهلذا فإهنـا ال تقـدم        واملادة اليت يتضمنها التقرير هلا طبيعة التقارير      . املساواة بني اجلنسني  

وقــد اتبعــت املؤســسات ثالثــة معــايري  . استعراضــا منــهجيا أو متعمقــا للوضــع يف هــذا القطــاع 
 :لدمج مفهوم املساواة بني اجلنسني

 .مناقشة املساواة بني اجلنسني يف اخلطط االستراتيجية • 
 .والتدابري تفهُّم املسألة -خطط العمل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني  • 
ــارير املقدَّ •  ــام    التقـ ــن عـ ــارا مـ ــة اعتبـ ــسات إىل اللجنـ ــن املؤسـ ــة مـ ــع - ٢٠٠٤مـ  الوضـ

 .واالستراتيجية
ن املواد اختالفـات    وبالنسبة لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف التخطيط االستراتيجي تبيِّ         
ة للدولــة فــإن  بــني اجلامعــات وكليــات العلــوم والكليــات التابعــ ُنميِّــزوإذا كــان لنــا أن . كــبرية

وأقليــة ضــئيلة فقــط مــن هــذه الكليــات هــي الــيت تــذكر  . الكليــات التابعــة للدولــة هــي األســوأ
وعنـدما ُتـذكر املـساواة بـني اجلنـسني فـإن هـذا          . املساواة بني اجلنسني يف خططها االستراتيجية     
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لكـاد  يكون إال كجـزء مـن اسـتراتيجيات الـسياسة املتعلقـة بـاألفراد، ولـذلك فإهنـا تكـون با                     ال
ق، وبصفة عامة فإن قطـاع اجلامعـات قـد حقَّـ          . جزءا ال يتجزأ من التخطيط االستراتيجي العام      

ــائق        ــدو، أكــرب قــدر مــن التقــدم يف دمــج مفــاهيم حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف وث كمــا يب
 .التخطيط االستراتيجي

غـري  . سنيوالغالبية العظمى من املؤسسات لديها خطة عمل لتحقيق املساواة بـني اجلنـ             
أن تنفيذ اخلطط يعتمد، يف مجلة أمور، على كيفية فهم املساواة وتعريفها، وعلى اُألسـس الـيت                 
تقوم عليها أنـشطة تعمـيم مفـاهيم املـساواة بـني اجلنـسني وكيفيـة تعريـف التـدابري تعريفـا عامـا             

ا وميزانيـة حتقيـق   فة وخطط التعيني حمليـ واملسائل املتعلقة باألرقام املستهدَ  . ومدى انطباقها فعليا  
املساواة بني اجلنـسني اخلاصـة هبـا واحلـوافز املاليـة وأنـواع األدوات األخـرى هلـا أيـضا أمهيـة يف            

أن تكـون أنـواع التـدابري املـذكورة أعـاله      هـو  واالجتاه السائد يف كثري من األحيـان     . هذا اجملال 
 هلـا أهـداف ُمعرَّفـة تعريفـا         دوعلى الرغم من أن زيادة املساواة بني اجلنـسني حتـدَّ          . غري موجودة 

واضحا فإن الكـثري مـن املؤسـسات ال تتـوفر لـديها رغبـة بـنفس القـدر مـن الوضـوح يف تنفيـذ                        
وصحيح أن التقريـر يبـيِّن أيـضا أن مؤسـسات عديـدة يف سـبيلها إىل                 . تدابري وجمموعات تدابري  

أو دفـع مبـالغ      ديـد املرتبـات    حت وضع تدابري أكثر صالبة ومستهدفة علـى جـدول أعماهلـا، مثـل            
 .مقابل إعفاء املرشحني اإلناث من الرسوم

وكما سبق أن أشري فإن خطط تعميم مفاهيم املساواة بني اجلنـسني، مبـا يـشمل وضـع        
بعــد احلــصول علــى درجــة مــا تــدابري خاصــة لتعــيني النــساء يف مناصــب الزمــاالت أو مناصــب 

قطاع اجلامعات يشري إىل أن املالمـح       وعموما فإن   . الدكتوراه، هي تدابري متباينة بدرجة كبرية     
. العامة يف جمال املساواة بني اجلنسني أكثر تكامال ونشاطا مـن املالمـح العامـة يف بقيـة القطـاع                   

 .غري أنه توجد تباينات شديدة حىت بني اجلامعات
 أبعـد مـا يكـون عـن أن تكـون لـه              ،يبـدو هـو، كمـا      وبعبارة أخرى فإن القطاع ككلّ     

ة تقــّر بــأن تعمــيم مفهــوم املــساواة بــني اجلنــسني، وبالتــايل وجــود تــوازن  اســتراتيجيات متطــور
غـري أنـه كمـا سـبق     . أفضل بني اجلنسني، يسهم يف حتقيق األهـداف االسـتراتيجية للمؤسـسات    

ــتفكري آخــذ يف       ــه توجــد يف التقريــر عالمــات واضــحة ُتظهــر أن هــذا النــوع مــن ال ــا فإن أن بيَّن
 .االنتشار
علــى أنــه مــن  يــنّص الــذي “ قــانون املــساواة بــني اجلنــسني ” وهنــاك إشــارة أيــضا إىل  

لقــى الرجــال معاملــة خاصــة يف الطلبــات الــيت يقــدموهنا للدراســة يف موضــوعات    املمكــن أن َي
موجَّهة حتديدا حنو التعليم أو رعاية األطفال، ويف اجملاالت اليت يكـون متثيـل الرجـال يف بـرامج                   

 أيـضا خطـة     “وزارة شؤون الطفل واملساواة   ”ت  وقد أعدَّ .  بالنسبة هلا  الدراسة املعنية منخفضا  
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ــة يف الفتــرة     ، ٢٠٠٧-٢٠٠٤عمــل لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف مراكــز الرعايــة النهاري
 يف املائــة مــن العــاملني يف مراكــز الرعايــة  ٢٠وهــي خطــة هتــدف إىل ضــمان أن تكــون نــسبة   

ية يف اجلهـود الـيت ُتبـذل لتقليـل الفـصل بـني          وهذه التدابري هلا أمه   . النهارية النروجيية من الرجال   
 .اجلنسني يف سوق اليد العاملة

 دراسات املرأة والبحوث املتعلقة بنوع اجلنس  
يف النــرويج ببحــوث مستفيــضة بالنــسبة للمــسائل املتعلقــة بــاملرأة وبنــوع  جيــري القيــام  
 املتعلقــة هـو أكــرب وحـدة للبحـوث   “ مركـز دراســات املـرأة وحبـوث نــوع اجلـنس    ”و . اجلـنس 

اجمللــس ”د التخصــصات ويتبــع مباشــرة   وهــذا املركــز هــو مركــز متعــدِّ    . بــاملرأة يف النــرويج 
 وأصـبح مركـزا دائمـا يف        ١٩٨٦ يف عـام     وقـد أُنـشئ املركـز بدايـةً       . “األكادميي جلامعة أوسلو  

“ اجمللس األكـادميي جلامعـة أوسـلو    ”واملركز ميوَّل من خمصصات أساسية يقدمها       . ١٩٩٧عام  
وتتمثل والية املركز يف بدء، وتـشجيع وتنفيـذ، دراسـات تتعلـق             . موال مشاريع خارجية  ومن أ 

باملرأة وحبوث تتعلق بنوع اجلنس، وتقدمي معلومات عن هـذا اجملـال، والتعـاون مـع مؤسـسات                  
والغــرض مــن املركــز هــو أن يكــون مكــان . البحــوث املماثلــة علــى املــستويني الــوطين والــدويل

ملني يف املسائل املتعلقة باملرأة وبنوع اجلـنس، وكـذلك للطـالب العـاملني     اجتماع للباحثني العا 
يف اجملــاالت ذات الــصلة بــاملنظورات املتعلقــة بــاملرأة ونــوع اجلــنس يف جمــاالت موضــوعات         

 الشمال للدراسـات املتعلقـة      معهد دول ”واملركز يقع يف نفس املكان الذي يقع فيه         . دراساهتم
 .“بنوع اجلنسباملرأة والبحوث املتعلقة 

ووثائق الدراسات املتعلقة باملرأة والبحوث املتعلقة بنوع اجلـنس يف النـرويج تقـدَّم مـن          
اخلــاص مبركــز املعلومــات والوثــائق للدراســات املتعلقــة بــاملرأة  “ الويــب”خــالل موقــع شــبكة 

 واملنــشور) /http://kilden.forskningsradet.no) ( (KILDEN)والبحــوث املتعلقــة بنــوع اجلــنس 
Tidsskrift for kjønnsforskning )جملة البحوث املتعلقة بنوع اجلنس.( 

برنــامج التعريــف وتعلــيم اللغــة النروجييــة واحليــاة املدنيــة للمهــاجرين البــالغني الــذين           
 مؤخرا وصلوا

ومــن هــذه . اجرون يف اجملتمــع النروجيــيمج املهــدتعتقــد النــرويج بأنــه مــن املهــم أن يـُـ  
 قانونا يتعلق بربنامج تعريـف للمهـاجرين الـذين    ٢٠٠٣يونيه /يف حزيرانالربملان الناحية اعتمد  

وصــلوا مــؤخرا، مبــا يــؤدي إىل تقــدمي خطــة خاصــة لتأهيــل املهــاجرين الــذين وصــلوا مــؤخرا      
وابتـداء مـن    . حليـاة االجتماعيـة   وأعضاء أُسرهم الذين مت ملّ مشلهم للمشاركة يف حياة العمل وا          

، ُسمح للبلديات اليت ترغـب يف القيـام بـذلك بـأن تنفـذ هـذا القـانون                   ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١

http://kilden.forskningsradet.no/
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 دخــل القــانون حيــز النفــاذ  ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول١كترتيــب طــوعي، كمــا أنــه اعتبــارا مــن   
 .بالنسبة جلميع البلديات يف البلد

 تقـدَّم علـى أسـاس التفـرغ مـدهتا سـنتان       وبرنامج التعريف يتكون من مقررات تعريف  
. ة وذلـك علـى حـسب اخللفيـة والقـدرات للفـرد املعـين              َدوجرت موائمتـها لكـل فـرد علـى حِِـ          

 عامــا ١٨وهــذا القــانون يــشمل مجيــع الالجــئني الــذين وصــلوا حــديثا وتتــراوح أعمــارهم بــني 
نـات بالنـسبة    والغـرض هـو حتـسني اإلمكا      .  عاما ويكونون حباجـة إىل مـؤهالت أساسـية         ٥٥ و

تحـسني  لللمهاجرين الذين وصلوا حديثا كي يشاركوا يف حيـاة العمـل واحليـاة االجتماعيـة، و               
واملــشاركة يف الربنــامج تؤهــل الــشخص للحــصول علــى ِمنحــة متهيديــة ثابتــة . اســتقالهلم املــايل

ة، كمــا أن أي غيــاب غــري مــشروع مــن الربنــامج ســيؤدي إىل    َدُتحــسب لكــل فــرد علــى حـِـ  
وعلى األقل، جيب أن يتضمن الربنامج تـدريبا يف اللغـة النروجييـة واحليـاة            . املنحة خصومات يف 

 .املدنية وتدابري إلعداد األشخاص للمسامهة يف حياة العمل
 إىل أن   األعمـال التحـضريية   والقانون ينطبق على الرجال والنساء غري أنـه قـد أُشـري يف               

إدراج القاعـدة   و. ملـشاركة يف حيـاة العمـل      القانون يهدف بصفة خاصـة إىل متكـني املـرأة مـن ا            
 ُتـدفع لكـل     واملنحـة . املتعلقة حبساب اِملنحـة لكـل فـرد ُيقـصد بـه أيـضا تعزيـز اسـتقالهلن املـايل                   

كما هـو احلـال بالنـسبة السـتحقاقات الـضمان االجتمـاعي             ) رجل عادةً (شخص وليس لقرين    
ى أســاس أن لـه أمهيـة، وبــصفة   مـة لكــل فـرد جيـري التــشديد عليـه علـ     ءومبـدأ املوا . يف النـرويج 

 خاصــة لــضمان أن تظــل النــساء قــادرات علــى املــشاركة يف الربنــامج إذا كُــن حوامــل أو كُــنّ 
 .ترعني أطفاال

ــام   ــة والـــصناعة  ”وقـ ــشاريع التجاريـ ــاد النروجيـــي للمـ ــة  “االحتـ ــع منظمـ ــاون مـ ، بالتعـ
 كــي “شــركة تعريــف”بوضــع مفهــوم “ الــشباب يف النــرويج مؤســسة -إجنــازات الــشباب ”
ويف الواقــع العملــي، أُتيحــت لعــدد مــن . دم يف برنــامج التعريــف الــذي تقدمــه البلــدياتختُيــس

. يف إطــار هــذا الربنــامج “ مــدير عــام”النــساء املهــاجرات فرصــة اختبــار مهــاراهتن يف وظيفــة   
وقـد ثبـت أن هـذا مفيـد         . “شـركة ألفـا   ”رب أيـضا    يف ترونـدهامي اختَـ    “ مركز تعليم الكبـار   ” و

 .لنسبة للنساء املهاجرات اللوايت ال توجد لديهن خلفية تعليميةبشكل خاص با
ــة        ــة لُألم ــاة االجتماعي ــة هــي شــرط مــسبق هــام للمــشاركة يف احلي . واملهــارات اللغوي

 أصـبح للمهـاجرين الـذين وصـلوا حـديثا حـق             ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١ولذلك فإنه ابتداء من     
وهنـاك سـبب هـام جلعـل        . ة واملـشاركة فيهمـا    دستوري يف معرفة اللغة النروجييـة واحليـاة املدنيـ         

هذا الربنـامج برناجمـا إلزاميـا وهـو ضـمان أن حتـصل النـساء املهـاجرات علـى تـدريب يف اللغـة                         
ــة ــها   ٣٠٠وحــضور . النروجيي ــيم، من ــاعة تعل ــة     ٢٥٠ س ــة النروجيي ــى اللغ ــدريب عل ــاعة للت  س
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علـى أي مهـاجر أن      وجيـب   . ساعة للتـدريب يف جمـال احليـاة العامـة، هـو شـرط إلزامـي                ٥٠ و
 ساعة أو أن تتوفر لديه مهارات لغوية كافية قبل أن ُيمنح تـصريح              ٣٠٠يستكمل تدريبا مدته    

 .إقامة دائم أو اجلنسية النروجيية
وهذا النظام اجلديد ينطبق على األشخاص الذين ُمنحوا اللجوء أو اإلقامـة اسـتنادا إىل                

والتـدريب  . مشلـهم ـّم اد أُسـرهم الـذين أُعيـد لَـ        لـى أفـر   عأسباب إنسانية أو احلمايـة اجلماعيـة، و       
 ساعة جيـب أن ُيـستكمل خـالل فتـرة الـثالث سـنوات األوىل يف النـرويج،                   ٣٠٠اإللزامي ملدة   

وميكـن مـنح    . كما جيب أن ُتستكمل مجيع بـرامج التعلـيم خـالل فتـرة اخلمـس سـنوات األوىل                 
شخص قـد ُمنـع مـن احلـضور رغـم           استثناءات من هذا اإلطار الزمين إذا ما أمكـن إثبـات أن الـ             

األعمــال وجــرى التأكيــد يف . إرادتــه أو كــان يتحمــل مــسؤوليات رعايــة ثقيلــة بــصفة خاصــة 
 على أنه جيب أن تكون التدابري اليت هتدف إىل حتسني وضع املهـاجرين بـصفة عامـة                  التحضريية

أو /اة العامـة، و   واحلـق يف تعلُّـم اللغـة النروجييـة واحليـ          . متاحة للرجال والنـساء علـى حـد سـواء         
والقـانون  . ه، ينطبق على كل شخص بغـض النظـر عـن نـوع اجلـنس               تقدمي واجب املشاركة يف  

يــشترط وضــع خطــط فرديــة، وهــو مــا ُيقــصد بــه ضــمان التوصــل إىل حلــول مرنــة تتــواءم مــع  
 .احلاجات الفردية

 املدارس املستقلة  
ى أنـه جيـب أن تكـون         علـ  “قـانون املـدارس املـستقلة     ” مـن    ٢ من الباب    ٣ املادة   تنّص 

ــوزارة     ــاهج دراســية تعتمــدها ال وإذا كانــت مدرســة  . أنــشطة املــدارس املــستقلة متفقــة مــع من
ترغب يف تدريس منهج خمتلف عن املنهج الرمسـي فإنـه جيـب، مـع ذلـك، ضـمان أن يتلقـى                        ما

 ومجيـع املنـاهج الدراسـية الـيت ختـرج عـن املنـهج             . التالميذ تعليما على نفـس القـدر مـن اجلـودة          
إثين أو غـرض آخـر، يـتم        /الدراسي الرمسي، بغض النظر عما إذا كانت املدرسة هلا غرض ديين          

ومـن هـذه الناحيـة،      . تقييمها على أساس اشتراط أن يكون التعليم على نفس القدر من اجلودة           
وقـد أُشـري    . ز السلطات على كيفية التعامل مع املسائل اليت هلا صلة باملساواة بني اجلنـسني             تركِّ
، اليت تنص على أنه جيب أن يوجَّـه التعلـيم           )د(، اجلملة الثانية، الفقرة     ١ من الباب    ١ املادة   إىل

إعـداد التلميـذ حليـاة تتـسم بالـشعور باملـسؤولية يف جمتمـع حـّر بـروح                   يف املدارس املستقلة حنـو      
الفهـم والــسالم والتــسامح واملــساواة بــني اجلنـسني والــصداقة بــني مجيــع الــشعوب واجلماعــات   

 .اإلثنية والوطنية والدينية واألشخاص املنتمني جلماعات السكان األصليني
 الواجـب املتمثـل يف ضـمان أن         اوجمالس احملافظني للمدارس املـستقلة يقـع علـى عاتقهـ           

تكــون إدارة املدرســة وفقــا للقــانون النروجيــي، مبــا يــشمل قــانون املــساواة بــني اجلنــسني، قــارن 
 مـن قـانون   ٧ مـن البـاب   ٢ووفقـا للمـادة   . ن املـدارس املـستقلة    مـن قـانو    ٥ من البـاب     ٢املادة  
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وإذا مـا اكُتـشف أي      . املدارس املستقلة تتحمـل الـوزارة املـسؤولية عـن التفتـيش علـى املـدارس               
وضــع يتعــارض مــع قــانون املــدارس املــستقلة أو اللــوائح املرتبطــة بقــانون املــدارس املــستقلة أو    

أو تـصدر قـرارا     /بفرض جزاءات أخـرى أكثـر صـرامة و        شروط القبول، ميكن للوزارة أن تأمر       
 .إداريا بفرض تلك اجلزاءات

ووزارة التعليم والبحـوث بـدأت عمليـة شـاملة مـن أجـل إدخـال تعـديالت متماسـكة                     
. واسعة النطاق على قانون املدارس املستقلة وذلـك كـي يـصبح متماشـيا مـع سياسـة احلكومـة                   

وير املـدارس النروجييـة يف فتـرة العـشر سـنوات إىل مخـسة               أنه نتيجة لتط  الربملان  وأبلغت الوزارة   
عشر سنة املاضية والتطورات العامـة يف اجملتمـع مـن الـضروري أن ُيبحـث علـى حنـو كامـل مـا                  

اُألسس اليت ميكن أن يستند إليها إنـشاء مـدارس          أن تبحث أيضا    ميكن اعتباره بدائل تعليمية، و    
م كـي   ت علـى قـانون املـدارس املـستقلة سـوف ُيعمَّـ            واملقترحات املتعلقة إلدخال تعديال   . دينية

يف الربملـان  ، كمـا أهنـا سـتقدَّم إىل       ٢٠٠٦تقدَّم تعليقات استشارية بالنـسبة هلـا يف خريـف عـام             
 .٢٠٠٧ربيع عام 

 حياة العمل ١١املادة  ٥-٢ 
 احلق يف العمل )أ (١-١١املادة  ١-٥-٢ 

 حصاءاتمعلومات عامة عن سوق اليد العاملة، مبا يشمل إ  
 ، نسبة مئوية٢٠٠٥باملرأة يف حياة العمل يف عام املتعلقة ساسية األرقام األ  

 رجال نساء  العمالة

 ٪ من السكان الذين تتـراوح-القوة العاملة   
 ٧٦ ٦٩   سنة٧٤ سنة و ١٦أعمارهم بني 

 ٤,٨ ٤,٤   ٪ من القوة العاملة-العاطلون عن العمل 
 ٣٨,١ ٣١   األسبوعمتوسط عدد ساعات العمل يف

جزء الوقت الذي يقضيه الشخص يف العمـل
 )٢٠٠٤عام  (٨٧ )٢٠٠٤عام  (٥٧   ٪ من أفراد القوة العاملة-التفرغي 

٪ مـن -عمال ناقصو العمالة غـري متفـرغني        
 )٢٠٠٤عام  (٢٦,٥ )٢٠٠٤عام  (٧٣,٥  جمموع العاملني غري املتفرغني

 ١٨ ٤٧  العاملون يف القطاع العام
 

إذا كان للمساواة الكاملة بني النساء والرجال أن تتحقـق، مـن الـضروري أن تـشارك                  
ومـن منتـصف الـسبعينيات حـىت اليـوم، زادت نـسبة النـساء الناشـطات                 . النساء يف حياة العمل   
ويف عـام   .  يف املائة من قوة العمـل النروجييـة        ٤٧والنساء متثلن اآلن نسبة     . اقتصاديا زيادة حادة  

 سـنة إىل  ١٦ يف املائة من الرجال، من سـّن  ٧٦ يف املائة من النساء و ٦٩بة  كانت نس  ٢٠٠٥
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 بـصفة   كـبرية ومن الثمانينيات حـىت اليـوم، حـدثت زيـادة           .  سنة، ميارسون نشاطا اقتصاديا    ٧٤
 . سنة٤٠ سنة و ٢٥خاصة يف العمالة بني النساء اللوايت تتراوح أعمارهن بني 

فإنـه ال تـزال هنـاك       لقـة بالعمالـة للنـساء والرجـال         وعلى الرغم مـن تـشابه األرقـام املتع         
وعـدد  . اختالفات كبرية من حيث سـاعات العمـل واألجـر والقطاعـات واملعاشـات التقاعديـة               

. النساء العامالت غري املتفرغات ال يزال يزيد كثريا عـن عـدد الرجـال العـاملني غـري املتفـرغني                   
الرجـال غـري املتفـرغني قـد ارتفـع اليـوم       غري أن عدد النـساء غـري املتفرغـات قـد اخنفـض وعـدد             

ــةً ــذ   مقارن ــه احلــال من ــا كــان علي ــساء غــري   ١٩٩٠ويف عــام .  ســنوات١٠ مب ــسبة الن  كانــت ن
 يف ٤٢وأصــبحت النــسبة اليــوم )  يف املائــة للرجــال٩مقارنــة بنــسبة ( يف املائــة ٤٨املتفرغــات 

 عمـره عـن     هن طفـل واحـد يقـلّ      والنساء اللوايت لدي  ).  يف املائة للرجال   ١٢مقارنة بنسبة   (املائة  
ــوايت يكــون مــن املــرجح أهنــن تعملــن علــى أســاس عــدم التفــرغ      ١٦ ــسبة .  ســنة هــن الل وبالن

قـرب انتـهاء    لأو  عترب العمل على أساس عدم التفرغ أكثر شيوعا كتكملة لدراسات           للرجال، يُ 
 .حياة العمل بالنسبة هلم

.  يف املائـة للنـساء     ٤,٤ و    يف املائـة للرجـال     ٤,٨ كـان معـدل البطالـة        ٢٠٠٥ويف عام    
وعلى الرغم من أن عدد النـساء والرجـال احلاصـلني علـى مـؤهالت تعليميـة عليـا قـد زاد فـإن                        
غالبية النساء والرجال خيتارون مسارات وظيفية تقليدية، كما أن سوق اليـد العاملـة النروجيـي                 

 اجلنــسني يف هــو واحــد مــن أســواق اليــد العاملــة الــيت يوجــد فيهــا أكــرب قــدر مــن الفــصل بــني  
ويوجد إىل حد ما قدر من التوازن بني اجلنسني يف بعض املهن، مثـل توزيـع الربيـد أو                   . أوروبا

وبقـدر مـا حتـدث تغـيريات فـإن هنـاك مـيال ألن تلتحـق النـساء مبهـن ميثـل                       . التسويق واإلعـالن  
 .الذكور أغلبية فيها وليس العكس

ومتثــل . صاديا يف القطــاع العــاموتعمــل نــسبة مئويــة كــبرية مــن النــساء الناشــطات اقتــ   
 يف املائـة مـن مـوظفي        ٣٧ يف املائـة مـن مـوظفي القطـاع العـام مقارنـة بنـسبة                 ٦٩النساء نـسبة    

 يف املائـة يف عـام       ٤٣ويف قطاع الدولة، زادت نسبة النساء زيادة طفيفـة، مـن            . القطاع اخلاص 
قـارن قـوات الـدفاع،      (ة  وبعض اهليئات التابعة للدولـ    . ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٤٥ إىل   ٢٠٠٠

 .تواجه حتديات يف اجلهود اليت تبذهلا لتحسني التوزيع بني اجلنسني) انظر أدناه
وغالبية كبرية من مجيع املؤسسات اليت أنشئت حـديثا هـي مؤسـسات تابعـة لـشخص                  

ــة . ٢٠٠٥واحــد، وكانــت النــساء متــثلن ثلــث مجيــع املؤســسات اجلديــدة يف عــام     ومــن ناحي
.  الربـع فقـط    هـي النساء اللوايت متثلن مؤسـسات قائمـة تابعـة لفـرد واحـد              أخرى، كانت نسبة    

ــدمات       ــصحة واخلـ ــدمات الـ ــة يف خـ ــصفة خاصـ ــودات بـ ــشاريع موجـ ــاحبات املـ ــساء صـ والنـ
 .االجتماعية ويف خدمات التعليم واخلدمات االجتماعية والشخصية األخرى
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ص  أن ختـصَّ  هتدف إىل ضمان (Innovation Norway)“ مبتكرات النرويج”ومؤسسة  
إلنــشاء ) الــيت متوهلــا الــوزارات( يف املائــة علــى األقــل مــن اِملــنح اإلمجاليــة للــشركات ٢٥نــسبة 

 يف املائــة مــن ١٥مت نــسبة ، قُــد٢٠٠٣ِّويف عــام . هــة حنــو املــرأةمؤســسات أو مــشاريع موجَّ
ــ ويف عــامي . هــة حنــو النــساء ملــشاريع موجَّ) قــروض وضــمانات وِمــنح (صات اإلمجاليــة املخصَّ
، ٢٠٠٥ويف عـام    .  يف املائة على الترتيب    ١٩ يف املائة و     ١٨، كان الرقمان    ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤

 .هة حنو النساء يف املائة من ِمنح االبتكار ألنشطة موج٢٤َُّخصصت نسبة 
التركيـز  ( Kvinner i focus هلـا مـشروع خـاص عنوانـه    “ مبتكرات النرويج”ومؤسسة  

مــساعدو ” و“ املرشــحون لعــضوية اجملــالس”ل ، وهــو مــشروع يــشمل بــرامج مثــ)ى املــرأةعلــ
، ٢٠٠٤ويف عـام    . “النساء املبتكرات ”، و   “املؤسسة األكادميية ”، و   “املنار”، و   “القيادات

أيضا تنفيذ مشروع تابع لالحتاد األورويب لبحث مـسار         “ مبتكرات النرويج ” ؤسسةترأست م 
مبتكـرات  ”ة  ؤسـس لـصناعة مل  ويف خطـاب التخـصيص مـن وزارة التجـارة وا          . املرأة حنو امللكيـة   

 ماليـني كرونـة نروجييـة لربنـامج جديـد موجَّـه حنـو        ١٠ص مبلـغ  ، ُخـصِّ  ٢٠٠٦لعام  “ النرويج
مبتكـرات  ” ؤسـسة وطلبـت الـوزارة أيـضا مـن م       . االبتكار وإقامة املؤسـسات فيمـا بـني النـساء         

الطريقـة  ما إذا كـان مـن املمكـن حتـسني           تبيُّن  أن تستعرض خططها القائمة من أجل       “ النرويج
والـوزارة تـسعى إىل     . ع هبا تلك اخلطط االبتكار وإدارة املشاريع التجارية بني النـساء          اليت تشجِّ 

 .٢٠٠٦استكمال خطة عمل لزيادة أصحاب املشاريع اإلناث حبلول هناية عام 
متثــل جمموعــة هامــة يف اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة كــي تعكــس اجتــاه تــدفق النــساء و 

فة هلـا أولويــة بالنــسبة لــوزارة   جمموعــة مــستهَدنتـشكل ، كمــا أهنــن ق النائيـة الـسكان مــن املنــاط 
ــامج     ــة الربن ــة يف فئ ــة اإلقليمي ــة والتنمي ــة وسياســة  : ٥٠-١٣احلكومــات احمللي ــسياسة اإلقليمي ال

والــوزارة ترغــب يف . والنــساء متــثلن أيــضا مــصدرا كــبريا بالنــسبة إلنــشاء الوظــائف   . األحيــاء
وهلـذا فـإن الـوزارة قـد بـدأت محلـة خاصـة              . وظـائفهن اخلاصـة هبـن     تشجيع النساء علـى إجيـاد       

ــة ”تــستهدف  وهــي مراكــز لتــشجيع املبتكــرات اجلديــدة يف جمــال   “ حــدائق األعمــال التجاري
 ماليني كرونة نروجيية على مدى فتـرة ثـالث سـنوات            ٩ص مبلغ   وقد ُخصِّ . املشاريع التجارية 

ــاث يف  ) ٢٠٠٨-٢٠٠٦( ــدعم أصــحاب املــشاريع مــن اإلن ــة ألعمــالحــدائق ا” ل . “التجاري
وجيـري توجيـه األمـوال      . وهذا املشروع يستهدف بصفة خاصة النساء يف صـناعات اخلـدمات          

مبتكـــرات ” بتعـــاون وثيـــق مـــع مؤســـسة “شـــركة التنميـــة الـــصناعية النروجييـــة”عـــن طريـــق 
 .ئة يف املا٣٨هي يف الوقت احلايل “ حدائق األعمال التجارية”ونسبة النساء يف . “النرويج
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 املهاجرون وحياة العمل  
 قارنــةعتــرب اإلنــاث املهــاجرات إىل النــرويج أقــل نــشاطا مــن الناحيــة االقتــصادية م       ُت 

 .الذكور املهاجرينب
بـع الرابـع   النشاط االقتصادي بني املهاجرين وجمموع الـسكان حـسب نـوع اجلـنس، الرُ            

 ٢٠٠٤من عام 
 أفريقيا آسيا  اجلنوبية وأمريكا الوسطىأمريكا أوروبا الغربية املهاجرون جمموع السكان 

 ٪٣٦ ٪٤٤ ٪٥٤ ٪٦١ ٪٥٢ ٪٦٦ نساء
 ٪٤٦ ٪٥٦ ٪٦٤ ٪٧٣ ٪٦١ ٪٧٣ رجال

 
 يف املائـة    ٥٢ يف املائـة للمهـاجرين الـذكور و          ٦١يبيِّن اجلدول أن معدل العمالة كـان         

ئــة للرجــال    يف املا٧٣ل العمالــة   كــان معــدَّ  وبالنــسبة للــسكان ككــلّ   . للمهــاجرين اإلنــاث  
ــيِّ. يف املائــة للنــساء ٦٦ و ن أيــضا أن النــشاط االقتــصادي واالختالفــات بــني   واإلحــصاءات تب

وضــمن املهــاجرين مــن أوروبــا . اجلنــسني يف النــشاط االقتــصادي ختتلــف حــسب خلفيــة البلــد 
وضـمن  .  يف املائـة للنـساء  ٦١ بنـسبة   يف املائـة مقارنـةً  ٧٣الغربية كانت نسبة الرجال العـاملني    

 يف املائـة للرجـال      ٦٤ملهاجرين من أمريكا اجلنوبية وأمريكا الوسـطى كـان الرقمـان املنـاظران              ا
 يف املائــة للرجــال  ٥٦وضــمن املهــاجرين مــن آســيا كــان الرقمــان      .  يف املائــة للنــساء ٥٤ و
 يف املائــة ٤٦وضــمن املهــاجرين مــن أفريقيــا كــان الرقمــان املنــاظران   . يف املائــة للنــساء ٤٤ و

 . يف املائة للنساء٣٦للرجال و 
 )٢٠٠٥بع الثالث من عام الُر (البطالة بني املهاجرين والسكان ككلّ  

 أفريقيا آسيا ىـا الوسطـــأمريكا اجلنوبية وأمريك أوروبا الغربية السكان املهاجرون اجملموع للنرويج 

     ٪٩,٩ ٪٣,٧اجملموع
 ٪١٧ ٪١٤   ٪٩,٩ ٪٣,٨ نساء
     ٪٩,٨ ٪٣,٦ رجال

 
 يف املائـة يف     ٩,٤مـن نـسبة      يف املائـة     ١لة بني املهاجرين بنـسبة      اخنفضت البطالة املسجَّ   

وبالنـسبة لبقيـة    . ٢٠٠٥ يف املائة يف الربع الرابع من عـام          ٨,٤ إىل   ٢٠٠٤الربع الرابع من عام     
لني سجَّوبلغ عدد املهاجرين املـ    .  يف املائة  ٢,٦ يف املائة إىل     ٣,١السكان، اخنفضت البطالة من     

 شخص، مما يعين أن شخصا واحدا من كل مخسة أشخاص مـن العـاطلني               ١٤ ٢٠٠كعاطلني  
 يف املائـة  ١,٤وبالنسبة للرجال املهاجرين اخنفضت البطالة بنـسبة تـصل إىل     . هو من املهاجرين  

زد تـ وبالنـسبة للنـساء، مل      . ٢٠٠٥ن عـام     إىل الربـع الرابـع مـ       ٢٠٠٤من الربع الرابـع مـن عـام         
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 الفـرق يف معـدالت البطالـة    ، مـا  إىل حّد،وهذا االجتاه ألغى  .  يف املائة  ٠,٤خنفاض عن   االنسبة  
والرجــال ).  يف املائــة٨,٣ يف املائــة مقابــل ٨,٤(بــني الرجــال املهــاجرين والنــساء املهــاجرات  
. ل أعلى مـن املعـدل املنـاظر للنـساء      ل بطالة مسجَّ  املهاجرون كان هلم من الناحية التقليدية معدَّ      

ويف .  يف املائـة للنـساء     ٢,٦ يف املائة للرجـال و       ٢,٧النسبة لبقية السكان كان معدل البطالة       وب
 يف ٠,٦هذه احلالة أيضا كـان االخنفـاض بالنـسبة للرجـال أكـرب إىل حـد مـا، إذ كانـت نـسبته                

 . يف املائة٠,٣املائة مقارنة بنسبة 
ا وزارة احلكومـات  سـابق (، بـدأت وزارة العمـل والـدمج االجتمـاعي       ٢٠٠٤ويف عام    

مشروعا جتريبيا لتكوين رؤية عامة للمعرفة القائمـة يف النـرويج بـشأن             ) احمللية والتنمية اإلقليمية  
العوائق اليت تواجـه املـؤهالت والعمالـة، وخاصـة بالنـسبة للنـساء املهـاجرات مـن دول خـالف                

دراسـة املؤلفـات    تقريـر يـستند أساسـا إىل    ٢٠٠٤وقد اسُتكمل يف خريف عام     . الدول الغربية 
 علـى عالقـة النـساء       ز صـراحةً  والتقرير يشري إىل احلقيقة القائلة بـأن البحـوث الـيت تركِّـ            . املتاحة

املهاجرات بنظـام املـؤهالت أو حيـاة العمـل هـي حبـوث قليلـة وأن هنـاك حاجـة إىل مزيـد مـن                 
جـة أكـرب علـى      والتقرير يوصي بأن يركز منظور البحـوث املقبلـة بدر         . املعلومات يف هذا اجملال   

املساواة املالية للنساء والعوامل اليت تتسبب يف أن تكون مواقعهم يف حياة العمل عنـد مـستوى                 
ز االفتــراض القائــل بــأن النــساء املهــاجرات تــواجهن عقبــات خاصــة يف        والتقريــر يعــزِّ . أدىن
 .العمل حياة

حقـون يف  ومهاجرو اجليل الثاين هم جمموعة سـكانية مـن الـشباب وكـثريون منـهم ملت                
وأرقـام العمالـة يف هنايـة       . الوقت احلايل مبؤسسات تعليمية ومل يـدخلوا بعـد سـوق اليـد العاملـة              

 يف املائـة تقريبـا مـن مهـاجري اجليـل الثـاين يف       ٦٦ تبـيِّن أن نـسبة      ٢٠٠٤الربع الرابع مـن عـام       
ائــة  يف امل٥٠ بنــسبة  ســنة ملتحقــون بوظــائف مقارنــةً ٢٤ ســنة إىل ٢٠اجملموعــة الُعمريــة مــن 

ــل األول   ــن اجلي ــاجرين م ــسكان غــري       . للمه ــني ال ــة ب ــة الُعمري ــذه اجملموع ــة يف ه ــسبة العمال ون
ــاجرين  ــتامله ــة٧١,٦ كان ــن      .  يف املائ ــاين م ــل الث ــة للجي ــل أحــد جوانــب وضــع العمال ويتمث

. املهاجرين من دول غـري غربيـة يف ارتفـاع النـسبة املئويـة للنـساء الـشابات امللتحقـات بأعمـال                     
ساء تـــسهمن يف رفـــع معـــدل العمالـــة بـــني املهـــاجرين مـــن اجليـــل الثـــاين مقارنـــة وأولئــك النـــ 

وقـد مت التوصـل إىل نتيجـة غـري عاديـة وهـي أنـه يف الفئـة الُعمريـة           . باملهاجرين من اجليل األول   
 سنة للمهاجرين من اجليل الثاين من الدول غري الغربية تزيد نـسبة العمالـة   ٢٤ سنة إىل  ٢٠من  

وضمن مهـاجري اجليـل األول كـان      ).  يف املائة  ٦٥(عن نسبتها للرجال    ) ائة يف امل  ٦٧(للنساء  
، يف حـني أن  ) يف املائـة ٥٤ يف املائـة مقابـل   ٤٦( يف املائـة  ٨معدل العمالة للرجال أعلى بنسبة    

 يف ٧١,٥حــوايل (، نفــس املعــدل للجنــسني مــا معــدل العمالــة لغــري املهــاجرين كــان، إىل حــّد
 ).املائة
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 مـــشروع “وزارة احلكومـــات احملليـــة والتنميـــة اإلقليميـــة” دعمـــت ٢٠٠٤ويف عـــام  
واهلدف من املـشروع    . ٢٠٠٥وهو مشروع استمر يف عام      “ نساء دوليات على القمة   عشر  ”

ــساء         ــارات الن ــاءة ومه ــة بكف ــاة العمــل النروجيي ــراف يف حي ــشجيع االعت ــوعي وت ــادة ال هــو زي
ق هـذا بالتوصـل إىل أمثلـة طيبـة          د حتقَّـ  وقـ . املهاجرات وخاصة املهاجرات من بلدان غري غربيـة       

وهـذا  . لنساء ناجحات يف حياة العمل ووصف االسـتراتيجيات الـيت يتبعنـها ملواجهـة العقبـات               
وقـد أظهـرت    . قد يوفر لنـساء أخريـات رؤيـة متعمقـة خلـرباهتن وأفكـارا السـتراتيجيات جيـدة                 

 . املرشحاتذا املشروع وساعدت يف إثارة الوعي لدىهبوسائط اإلعالم اهتماما 
 تكافؤ الفرص يف حياة العمل )ب (١-١١املادة  ٢-٥-٢ 

ــز املــساواة بــني       ُي  ــة ســاحة هامــة للجهــود الــيت هتــدف إىل تعزي عتــرب ســوق اليــد العامل
وتـشريع بيئـة العمـل النروجيـي يتـضمن اشـتراطات            . اجلنسني وحتسني وضـع املـرأة بـصفة عامـة         

 للعـاملني مـن اإلنـاث والـذكور حقوقـا مفيـدة             صارمة فيما يتعلق ببيئة العمل، كما أنـه يـضمن         
 .بالنسبة للحمل والوالدة والرعاية

 التعديالت والتدابري التشريعية  
أُدرج عدد من القواعد اجلديدة يف قانون بيئة العمل، وهو مـا قـد يـساعد علـى تعزيـز                     

ة بـني العـاملني     ويتمثل أحد األهداف يف تقليل العمالة الناقص      . وضع املرأة يف سوق اليد العاملة     
ومـع هـذا    . ونقص العمالة هو بالنسبة لغالبية الناس ظاهرة قـصرية األجـل نـسبيا            . غري املتفرغني 

.  يف املائـة ال تـزال عمالـة ناقـصة بعـد مـرور تـسعة أشـهر أو أكثـر                   ١٥فإن وضع العمالة لنسبة     
وري يف زيـادة  وكوسيلة لتقليـل العمالـة الناقـصة يتمتـع العـاملون غـري املتفـرغني اآلن حبـق دسـت                 

اجلديـدة  دائـرة اليـد العاملـة      ”و. ساعات عملهم قبـل أن يعـيِّن أصـحاب العمـل مـوظفني ُجـدد              
، املــسؤولة عــن وكــاالت التعــيني الرمسيـة، مطلــوب منــها أيــضا أن تــساعد العــاطلني  “والرعايـة 

ت والعـاملون غـري املتفـرغني الـذين يرغبـون يف العمـل لوقـ              . جزئيا بالتساوي مع العاطلني كليـا     
لون أنفـسهم لـدى الـدائرة كعـاطلني جزئيـا ميكـن هلـم أن حيـصلوا علـى خـدمات                      أطول ويسجِّ 

واألشـخاص الـذين حيـق هلـم أن حيـصلوا علـى اسـتحقاقات بطالـة يوميـة يتلقـون تلـك                       . الدائرة
 .االستحقاقات

 حيـاة  يتـضمن أيـضا بابـا جديـدا بـشأن املـساواة يف املعاملـة يف                  “قانون بيئـة العمـل    ”و 
. النص الرئيسي يف هذا الباب هو حظر للتمييز على أساس نـوع اجلـنس، وغـري ذلـك                 و. العمل

والقانون يتضمن إشارة خاصة إىل قانون املساواة بني اجلنسني، وهو ما سيساعد على توضـيح               
. أن أحكام منع التمييز يف قانون املساواة بني اجلنسني تدخل أيـضا يف جمـال قـانون بيئـة العمـل                    

ر يف قـانون بيئــة العمــل وهــو نـص يتعلــق بــاحلق يف أن تكــون ســاعات   وهنـاك نــص جديــد آخــ 
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العمــل متــسمة باملرونــة شــريطة أن يكــون مــن املمكــن حتقيــق ذلــك دون أن تتعــرض املؤســسة  
تعـين أنـه مـن املمكـن للموظـف،      “ ساعات عمل تتسم باملرونة”وعبارة  . املعنية ألضرار كبرية  

وهــذا ســوف يــضمن تــوفّر مرونــة أكــرب يف . ملــهر لنفــسه ســاعات عنــة، أن يقــرِّيف حــدود معيَّ
احلياة اليومية وستكون له أمهية خاصة بالنسبة للوالدين ممـن هلـم أطفـال صـغار ولآلخـرين ممـن                 

علـى أنـه مـن حـق العـاملني الـذين            يـنّص    “قانون بيئـة العمـل    ” و. يتحملون مسؤوليات رعاية  
ومـن  . لساعات عمل أسـبوعية أقـل  تناوب مماثلة أن يعملوا     يعملون يف نوبات عمل أو يف نظم        

قـت  رأي بعض الناس أن طريقة مقارنة ساعات العمل لـنظم التنـاوب ولنوبـات العمـل قـد حقَّ                  
ونظام التناوب موجود بدرجة كبرية يف املهـن الـيت   . نتائج سيئة بالنسبة للعاملني بنظام التناوب     

كومة يف إنشاء فريـق عامـل       وقد بدأت احل  . تكون للنساء فيها عادة أغلبية، مثل مهنة التمريض       
فـق عليـه   يتألف من ممثلني للشركاء االجتماعيني، وأُعطيت للفريق والية التوصل إىل تعريف متَّ   

للمعايري املطلوبة كي يكون أي نظام تناوب ثالثـي األطـراف قـابال للمقارنـة مـع نظـام نوبـات         
 .٢٠٠٦مل يسعى إىل إمتام عمله يف صيف عام افريق العالو. مستمرة

 العمل غري املتفرغ غري املرغوب فيه  
ــون يف وظــائف          ــذين يعمل ــاملني ال ــه بالع ــق العمــل غــري املتفــرغ غــري املرغــوب في يتعل

ــوا ذلــك       ــر وال توجــد أمــامهم الفرصــة ألن يفعل ــوا ســاعات أكث ــون يف أن يعمل ــهم يرغب ولكن
لـة جلـزء مـن     والعمل غري املتفـرغ غـري املرغـوب فيـه ميثـل عمالـة ناقـصة أو بطا                 . ألسباب خمتلفة 

وهذه اجملموعات ترتبط على حنو خاص بتجـارة التجزئـة، غـري            . الوقت بني جمموعات العاملني   
أن املشكلة تنطبق أيضا على النساء العامالت يف القطاع الـصحي والقطـاع االجتمـاعي وعلـى       

ويف قطــاع الــشؤون . بعــض النــساء يف القطــاع التعليمــي ويف الــشعبة التقنيــة لقطــاع البلــديات 
صحية واالجتماعية ميثل هـذا قـوة عمـل احتياطيـة، غـري أن الـرقم مـنخفض عـن الـرقم الـذي                        ال

نة تتـصف   وبعض األعمال غري املتفرغة وغري املرغوب فيها جتري يف جماالت معيَّ          . سبق افتراضه 
نـة خـالل النـهار أو األسـبوع، مثـل خـدمات الرعايـة النهاريـة                بكثافة اليد العاملة يف فترات معيَّ     

ــال ــدارسألطف ــة  ”و.  امل ــة النروجيي ــة لاجلمعي ــة واإلقليمي ــسلطات احمللي ــشطة  “ل ــذل جهــودا ن  تب
وهـذا لـه أمهيـة بالنـسبة لتقليـل العمـل غــري       . إلعطـاء العـاملني غـري املتفـرغني فـرص عمـل أكثــر      

والنساء اللوايت تعملـن بنظـام      . املتفرغ وغري املرغوب فيه ولتلبية احلاجة املتزايدة للطاقة البشرية        
. وب ختترن يف كثري من األحيان العمـل غـري املتفـرغ لتفـادي سـاعات العمـل غـري املالئمـة                     التنا

ى يف كـثري مـن   سمَّ، مبا يوهناك العديد من البلديات اليت جعلت ساعات العمل متسمة باملرونة         
، ويشترك العاملون مبوجبها يف حتديد النوبات مبا يـضمن أن           “مرغوب فيها  تتناوبا”األحيان  

 .بني على حنو أفضل حلاجات العاملنيالراحة ووقت العمل مناَسيكون وقت 
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ــشرك  ـــاء االجتماعيــوالـ ـــون تعاونــ ـــوا معــ ــشــ ــة ــا يف مـ ــرة (روع للبحـــث والتنميـ الفتـ
ــه   ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ــري املرغــــوب فيــ ــرغ وغــ ــري املتفــ ــل غــ ــل العمــ ــشروع متوِّ. لتقليــ ــه واملــ لــ

ــراف ــه   األطـ ــتركت فيـ ــة واشـ ــة١٦املعنيـ ــيت .  بلديـ ــديات الـ ــشاركة يف  والبلـ ــا للمـ  مت اختيارهـ
ــشكل خــاص و   املــشروع ــشجيعها ب ــل العمــل    /جــرى ت ــذل بالفعــل جهــودا لتقلي أو كانــت تب

ـــاملتف غــري ـــرغ وغــري املرغـ  واســتنادا إىل هــذا املــشروع جــرى إعــداد كتيــب عنوانــه  . وب فيــهـ
Tenke, ville, gjøre – virkemidler for uønsket deltid )      ائـه بأدفكـر فيـه، إرغـب فيـه، قُـم - 

ربز إمكانـات إجـراء عمليـات       والكتيب يُ ). أدوات لتقليل العمل غري املتفرغ وغري املرغوب فيه       
 .جيدة تبيَّن أهنا تساعد يف تقليل العمل غري املتفرغ وغري املرغوب فيه يف البلديات الرائدة

 النساء املصابات بعجز وظيفي  
ى احليــاة اليوميــة للنــاس نــوع اجلــنس هــو مــتغري ضــمن عــدة مــتغريات هامــة تــؤثر علــ    

ج منظـور نـوع اجلـنس يف    ويف النرويج وبلدان الـشمال، نـادرا مـا ُيـدرَ    . املصابني بعجز وظيفي  
واألشــخاص املــصابون بــالعجز ُيــشار إلــيهم يف كــثري مــن األحيــان   . البحــوث املتعلقــة بــالعجز

ويف . ز غـري قـوي    التمييز بني النساء والرجال وبني البنات والبنني هـو متييـ          كما أن   كمجموعة،  
رية فإنـه يف    ثحني أن النـساء والرجـال املـصابني بعجـز وظيفـي يوجـد بينـهم أشـياء مـشتركة كـ                     

فنقطة البداية تكون للنساء يف بعـض األحيـان         . لنساء لتمييز مزدوج  اكثري من احلاالت تتعرَّض     
ساء واالســتبعاد االجتمــاعي الــذي تتعــرض لــه النــ. تكــون للرجــال يف ظــروف مماثلــة أســوأ ممــا

املصابات بعجز وظيفي ال ميكن تفسريه على أسـاس عجـزهن وحـده وذلـك ألن منظـور نـوع                    
 .اجلنس جيب أن يؤخذ يف االعتبار أيضا

ــسكان        ــة ال ــا هــو لبقي ــل مم ــيم لألشــخاص املــصابني بعجــز وظيفــي أق . ومــستوى التعل
دارس ويف حـني أن املـ     . واالختالفات ملحوظة بأكرب درجة على مستوى الكليـات واجلامعـات         

 يف املائـة مـن األشـخاص املـصابني          ٤٠,٧علـى مـستوى تعليمـي تـصل إليـه نـسبة             أالثانوية هـي    
ومـستوى  .  يف املائـة   ٤٣,١بعجز وظيفي فإن الرقم املناظر لألشخاص غري املصابني بعجـز هـو             

 يف املائـة مـن األشـخاص        ٣٨,٥نـسبة   تـصل إليـه     اجلامعات هو أعلى مستوى تعليمي      /الكليات
ومـستوى  . ألشـخاص غـري املـصابني بعجـز    مـن ا  يف املائـة   ٤٦,٣ وظيفي ونـسبة     املصابني بعجز 

 .ما هو للرجالعقليال يزيد لنساء املصابات بعجز وظيفي لتعليم ال
واألشخاص املصابون بعجز مهين هـم مجاعـة مـستهدفة خاصـة يف سياسـة سـوق اليـد                    
يف مبـادرات سـوق اليـد       وهذا يعين أن األشخاص املـصابني بعجـز وظيفـي هلـم أولويـة               . العاملة

وجيــري وضــع خطــط متابعــة فرديــة، وهــي  . العاملــة وأن هنــاك تركيــزا خاصــا علــى متابعتــهم 
 .خطط تشمل التعيني والتدريب على العمل وبناء الكفاءة
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املفوض املعين باملـساواة    ” و. والتدابري اليت يتم وضعها واحدة بالنسبة للنساء والرجال        
ف أيضا مبهمة تنفيذ أحكام مكافحة التمييز املنـصوص عليهـا يف             كُلِّ اجلديد“ ومكافحة التمييز 
وهذه األحكام حتظر التمييـز يف سـوق اليـد العاملـة علـى أسـاس معـايري مثـل         . قانون بيئة العمل 

والـسلطات تعقـد آمـاال كـبرية علـى      . نوع اجلنس واألصل اإلثين، وكذلك على أسـاس العجـز       
جلهاز الذي يهدف إىل ضـمان اتبـاع هنـج واسـع النطـاق              اجلهاز اجلديد ملكافحة التمييز، وهو ا     

ومتكامل إزاء التمييز ولـه القـدرة علـى التعامـل مـع مجيـع أنـواع التمييـز، مبـا يف ذلـك حـاالت             
 .التمييز املتعدد املعقدة

ــادرة   ــشاملة ح”ومب ــاة العمــل ال تتطلــب أن تعمــل اإلدارة مــع املــوظفني مــن أجــل   “ ي
والقيـام مبتابعـة    . الظروف الـصحية  مواتية لتحسني   اكن العمل    أم تكونتطوير بيئة العمل حبيث     

ؤدي إىل  يـ جيدة لألشخاص الـذين هـم يف إجـازة مرضـية واألشـخاص املـصابني بعجـز سـوف                    
. نــع االســتبعاد مــن حيــاة العمــل بــسبب املــشكالت الــصحية  ميتقليــل الغيــاب بــسبب املــرض و

لتطــوير لتحديــد مــا إذا  مــشروع للبحــث وا٢٠٠٢وكجــزء مــن هــذه اجلهــود، ُبــدئ يف عــام  
ق يف الواقع، كما جرى إنشاء عدد مـن الـشبكات مـن أجـل              كانت سياسة صاحب العمل تطبَّ    

 Flink Med Folk وبرنــامج“ شــبكات حتــسني الكفــاءة”تعزيــز التعــاون بــني البلــديات، مثــل  
 ).عالقات طيبة مع الناس(

 يف  ٤٧تبـيِّن أن نـسبة       ٢٠٠٥والدراسة االستقصائية لقوة العمل للربع الثاين مـن عـام            
.  يف املائـة للنـساء     ٤٢نون، مقارنة بنسبة    املائة من الرجال النروجييني املصابني بعجز وظيفي معيَّ       

نني كانت نسبة العاملني غري املتفرغني أكرب كثريا بني األشـخاص املـصابني بعجـز          ومن بني املعيَّ  
ــاملني ككــلّ   ــة بالع ــسبة  (وظيفــي مقارن ــة  ٤٢ن ــة مقارن ــسبة  يف املائ ــة٢٦بن ــساء ).  يف املائ والن

ثلن حـىت ذلـك الوقـت أعلـى نـسبة لألشـخاص الـذين         متـ  نات املصابات بعجـز وظيفـي كـنّ       املعيَّ
. نـات  يف املائة جلميع النـساء املعيَّ ٤٣ يف املائة مقارنة بنسبة    ٦٠نسبة  : يعملون جلزء من الوقت   

 . املائة يف١٢ يف املائة و ٢٣وبالنسبة للرجال كان الرقمان املناظران 
ــاه مــشتقة مــن الدراســة االستقــصائية لقــوة العمــل الــيت أجر      ــواردة أدن هــا اواألرقــام ال

، وهي تبيِّن عـدد العـاملني يف القطاعـات املختلفـة الـذين ذكـروا                “ النرويج ات إحصاء مكتب”
 .أهنم مصابون بعجز أو بعاهة وظيفية
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 النسبة املئوية للعاملني املصابني بعاهة وظيفية  
 النسبة املئوية للعاملني املصابني بعاهة وظيفية ةالصناع

 ١٥,٠     الزراعة والغابات ومصائد األمساك
 ١١,١     اخلدمات الصحية واالجتماعية

 ٩,٩     التعليم
 ٩,٠     إمدادات الطاقة واملياه

 ٨,٩     النقل واالتصاالت
 ٨,٩     البناء والتشييد

 ٨,٦     ملطاعم والفنادق واتجزئةجتارة ال
 ٨,٣     اإلدارة العامة والدفاع

 ٦,٨     خدمات إدارة األعمال التجارية
 ٦,٧     اخلدمات املالية

 ٦,٠     إنتاج النفط والغاز
 ٩,٢     اجملموع
 .إدارة اإلحصاءات النروجيية، الدراسة االستقصائية لليد العاملة: املصدر

 
والُعمــر املتوســط .  يف املائــة٧٥النــساء بــني العــاملني ويف قطــاع البلــديات تبلــغ نــسبة  

 سـنة   ٥٧,٥ سنة، كما أن الُعمـر املتوسـط للتقاعـد هـو             ٤٤,٧للعاملني يف قطاع البلديات هو      
صـندوق املعاشـات التقاعديـة      ( سـنة    ٥٨,٢و  ) (KLP)صندوق املعاشات التقاعدية للبلـديات      (

ــة  ــة كــبرية مــن   ). (SPK)للدول ــه توجــد أغلبي ــديات،   وهلــذا فإن ــسنات يف قطــاع البل ــساء امل  الن
.  بدنيــة وعقليــة كــبريةاوكــثريات منــهن تعملــن بنظــام التنــاوب وهلــن وظــائف تتطلــب جهــود  

 .الغياب واالستبعاد بسبب املرضولذلك فإنه من املهم منع 
بـع   يف املائة مـن مجيـع األشـخاص املـصابني بعاهـات وظيفيـة حـصلوا يف الرُ        ٦٤ونسبة   

.  نتيجــة إلصــابتهم بعاهــات وظيفيــة، أو أكثــر، علــى اســتحقاق واحــد٢٠٠٥الثــاين مــن عــام 
ونـسبة  .  يف املائة من العاملني املـصابني بعاهـات وظيفيـة علـى اسـتحقاقات            ٤١وحصلت نسبة   

على معاشـات تقاعديـة بـسبب العجـز مقارنـة بنـسبة             حصلت   يف املائة من أولئك العاملني       ٥٨
وعـدد النـساء اللـوايت      . شات تقاعدية بسبب العجـز     يف املائة من مجيع َمن حصلوا على معا        ٦٩

ومــن . ن عــدد الرجــال الــذين حيــصلون علــى اســتحقاقات  يزيــد عــحتــصلن علــى اســتحقاقات  
 يف  ٦٩جمموع األشخاص املصابني بعجز كانت نسبة النساء اللوايت حتصلن علـى اسـتحقاقات              

 نقــاط ١٠أي بفــارق  يف املائــة، ٥٩املائــة، ونــسبة الرجــال الــذين حيــصلون علــى اســتحقاقات  
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حتـصلن علـى    اللـوايت   نـساء   النني املـصابني بعجـز كانـت نـسبة          ومن بني األشـخاص املعيَّـ     . مئوية
 . نقطة مئوية١٦ يف املائة للرجال، بفارق قدره ٣٣، مقارنة بنسبة  يف املائة٤٩ استحقاقات

 حلقـــة “إدارة الـــشؤون الـــصحية واالجتماعيـــة”مـــت  نظ٢٠٠٦َّفربايـــر /ويف شـــباط 
وهنـاك حاجـة كـبرية لتطـوير        . ية ليوم واحد موضوعها العاهـات الوظيفيـة ونـوع اجلـنس           دراس

 .هذا اجملاليف اخلربة العملية وزيادة أنشطة البحوث 
 النساء يف جمال اإلدارة  

 يف املائــة مــن اليــد العاملــة فــإن مــن   ٤٧علــى الــرغم مــن أن النــساء متــثلن اآلن نــسبة    
 يف املائـة    ٢٩ كانـت نـسبة      ٢٠٠٤ويف عام   .  يف مراكز اإلدارة   الواضح أهنن ال تزلن متثلن أقلية     

 .٢٠٠١ يف املائة يف عام ٢٦ بنسبة من مجيع املديرين من النساء مقارنةً
 القطاع اخلاص  

 يف املائـة مـن   ٢٢ نـسبة  ٢٠٠٥، كانت النـساء متـثلن يف عـام        يف القطاع اخلاص ككلّ    
 يف املائـة عـن العـام    ١هـذا ميثـل اخنفاضـا بنـسبة     و. نني يف وظـائف اإلدارة العليـا      األشخاص املعيَّ 

ني  يف املائـة، وهـي نفـس نـسبتهن يف العـامَ          ٢٧ونسبة النـساء يف اإلدارة الوسـطى هـي          . السابق
وهناك اختالفات كبرية نـسبيا يف توزيـع املـديرين اإلنـاث والـذكور بـني الـصناعات                  . نيالسابقَ

ــة ــساء   . املختلف ــديرين الن ــسبة كــبرية مــن امل ــادق واملطــاعم ويف جتــارة   وتوجــد ن  يف قطــاع الفن
ويوجـــد أيـــضا عـــدد كـــبري مـــن املـــديرين النـــساء يف قطـــاع اخلـــدمات االجتماعيـــة  . التجزئـــة

 تبـيِّن أيـضا أن هنـاك        “إدارة اإلحصاءات النروجيية  ”مدة من   واألرقام املستَ . واخلدمات اخلاصة 
جـد فيهـا عـدد قليـل مـن العـاملني       املديرين من النساء يف الشركات الصغرية الـيت يو كُّز  ميال لتر 

 .وأقل قدر من دوران رأس املال
 )٢٠٠٥-٢٠٠٤(النسبة املئوية للمديرين النساء يف القطاع اخلاص   

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ )نسبة مئوية(النساء 

 ٢٢ ٢٣ مناصب املديرين العليا يف القطاع اخلاص
 ٢٧ ٢٧ مناصب املديرين الوسطى يف القطاع اخلاص

 ١٧  اإلدارة للشركات احملدودة العامةأعضاء جمالس 
 ١٧ ١٦ كبار املوظفني التنفيذيني جلميع املؤسسات

 ١٤ ١٢ رؤساء جمالس مجيع املؤسسات
 

ز علـى التنـوع وعلـى ضـمان      يركِّـ  “احتاد املـشاريع التجاريـة والـصناعات النروجييـة        ”و 
ة لضمان تعيني عدد أكـرب مـن        موارد كبري صِّص  واالحتاد خي . زيادة عدد النساء يف املراكز العليا     
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النـــساء يف وظـــائف اإلدارة ويف جمـــالس مـــديري الـــشركات اخلاصـــة وذلـــك جلعـــل املـــشاريع 
التجارية والصناعة أكثر جاذبية بالنسبة للنساء ولتحديد العوائق الـيت حتـول دون حتّمـل النـساء                  

ع معــا حتــت مظلــة وهــذه التــدابري واألنــشطة جتتمــ. ملــسؤولية إداريــة أكــرب وإزالــة تلــك العوائــق
وللحـصول علـى املزيـد مـن     . ٢٠٠٣، وهو مشروع ُبدئ يف عـام    “مستقبل اإلناث ”مشروع  

 .www.nho.no/ffاملعلومات، انظر املوقع 
والنـساء  . هو برنـامج إمنـائي وشـبكة للنـساء املوهوبـات          “ مستقبل اإلناث ”ومشروع   

والغـرض مـن املـشروع هـو        . إلدارات العليا يف الشركات اليت تعملن فيهـا       املوهوبات ختتارهن ا  
 كبـار املـوظفني التنفيـذيني علـى أن يكونـوا            إشراك إدارات الشركات وتغيري االجتاهات وحـثّ      

القــوة احملركــة يف اجلهــود الــيت ُتبــذل لــضمان زيــادة عــدد النــساء يف اإلدارة ويف جمــالس إدارة     
د أهـدافها اخلاصـة هبـا    ما مـن خـالل خطـاب نوايـا وحتـدِّ     تعهدا ملزِم  والشركات تقدِّ . شركاهتم

وغالبيـة الـشركات تـسعى إىل أن تـضم إىل اإلدارة ويف            . فيما يتعلق بالنساء اللوايت تعملن فيهـا      
احتـاد املـشاريع التجاريـة    ” و. جمالس مـديريها امـرأة واحـدة جديـدة علـى األقـل خـالل سـنتني         

مــستقبل ”عم الــشركات يف هــذه اجلهــود وبتنفيــذ برنــامج    ملتــزم بــد“ة النروجييــاتوالــصناع
 .“اإلناث

على حـشد النـساء     “ مستقبل اإلناث ”وجيري حثّ الشركات اليت تشارك يف برنامج         
املوهوبات فيها وعلى حتديـد النـساء اللـوايت تعتقـد تلـك الـشركات بـأن لـديهن اإلمكانيـة ألن                  

ــم أن تــشغلن و    ــدات ناجحــات ويكــون مــن املالئ ــديهن  تكــن قائ ظــائف يف جمــالس اإلدارة ول
.  مـع حاجـاهتن  يـتالءم والنساء اللوايت يـتم اختيـارهن شـاركن يف برنـامج تطـويري             . طموحات

والربنــامج يــشجع التنــافس للعمــل يف جمــالس اإلدارات ويف تطــوير اإلدارة، كمــا أن النــساء        
ت رمسيـة يف جمـال   دن اجملال وما إذا كن ترغنب يف احلصول على مـؤهال     املوهوبات أنفسهن حتدِّ  

ــال اجملــالس  ــدَّ  . اإلدارة وأعم ــساء املوهوبــات يق ــاالت ســرد     والن ــضا تــدريب يف جم م إلــيهن أي
القصص والتدريب على وسـائط اإلعـالم وبنـاء الـشبكات والتنميـة الشخـصية واملـسائل املاليـة                   

 .وغري ذلك
الم، تظهـرن يف وسـائط اإلعـ      “ مـستقبل اإلنـاث   ”والنساء اللوايت تشاركن يف برنـامج        

وأولئـك النـساء ُتـدعني أيـضا لالنـضمام إىل شـبكات مت إنـشاؤها              . كما أن الشركات تبلَّغ هبن    
بن يف جمـال بنـاء الـشبكات        وأولئـك النـساء ُتـدرَّ     . ضور املـؤمترات ذات الـصلة، وغـري ذلـك         حلو

 ات التجاريـة والـصناع  اريعاحتـاد املـش  ”دن يف قاعـدة بيانـات   على أُسس سليمة، كما أهنـن تقيَّـ     
ــال ــبكة        اخلاصــة باملرَشــ “ةنروجيي ــى ش ــات متاحــة عل ــدة بيان ــي قاع ــضوية اجملــالس، وه حني لع
 .“اإلنترنت”

http://www.nho.no/ff
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“ مــستقبل اإلنــاث” بلــغ عــدد النــساء اللــوايت شــاركن يف برنــامج  ٢٠٠٣ومنــذ عــام  
وهنـاك مـشاريع   .  امرأة، كما أن أولئك النساء هن مرشحات حمتمالت ملناصب اجملـالس          ٤٨٠

وهنـاك تقيـيم يبـيِّن أن       . مة حمدودة، كما ُنفذت مـشاريع إقليميـة       خاصة استهدفت شركات عا   
 يف املائــة مــن املــشاركني يف املــشروع الــوطين قــد تلقــوا عروضــا لــشغل مناصــب يف   ٣٦نــسبة 

ت نــسبة تزيــد عــن ويف حالــة املــشاريع اإلقليميــة، تلقَّــ . جمــالس اإلدارة أثنــاء الربنــامج أو بعــده 
ويتمثــل أحــد اآلثــار . لــشغل مناصــب يف جمــالس اإلدارةيف املائــة مــن املــشاركني عروضــا  ٥٠

اجلانبية اإلجيابية يف أن نـسبة صـغرية مـن الـشركات قـد عيَّنـت نـساء يف جمـالس إدارهتـا وذلـك                         
 .ضفاء الطابع املهين على أعماهلاإل

 يعمـــل علـــى توســـيع مـــشروع “احتـــاد املـــشاريع التجاريـــة والـــصناعات النروجييـــة”و 
 يف مشاريع إقليمية أخـرى يف عـشرة بلـدان ابتـداء مـن خريـف عـام                   والبدء“ مستقبل اإلناث ”

وقيمـة  . وهذه املشاريع يعمل فيها مديرو مشاريع إقليميون وجلان توجيهية تابعـة هلـم            . ٢٠٠٦
الربنـامج  و.  مليون كرونة نروجيية على مدى فتـرة سـنتني         ١٦امليزانية اإلمجالية هلذا النشاط هو      

احتـاد املـشاريع التجاريـة      ”، وكـذلك    “النـرويج مبتكرات   ”سةمؤسله سلطات املقاطعات و   متوِّ
 .“ النروجييةاتوالصناع

 القطاع العام  
بالنسبة للقطاع العام تعترب حكومات خمتلفة أن االخنفـاض الـشديد يف نـسبة النـساء يف                  

 مل تـزد نـسبة    ١٩٩٧وبـالنظر إىل أنـه يف عـام         . املواقع القيادية لقطاع الدولة هو أمر غري ُمرض       
 أُنـشئ مـشروع مدتـه أربـع سـنوات وعنوانـه           فقـد    يف املائـة     ٢٢النساء يف املراكـز القياديـة عـن         

Kvinner, kvalitet og kompetanse i staten ) كـان  و). قطاع الدولـة يف املرأة والنوعية والكفاءة
  يف املائــة حبلــول٣٠اهلـدف هــو زيــادة نــسبة النــساء يف املناصــب القياديــة يف قطــاع الدولــة إىل  

وعنـدما انتـهى املـشروع كانـت نـسبة النـساء يف مناصـب اإلدارة يف قطـاع         . ٢٠٠١هناية عـام    
زيـادة الـرقم املـستهدف      ب اعتمدت احلكومة قـرارا      ٢٠٠٢ويف عام   .  يف املائة  ٢٨الدولة حوايل   

ويف . ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١ يف املائة للجنـسني حبلـول        ٤٠ملناصب اإلدارة يف قطاع الدولة إىل       
 يف املائـة مـن املـديرين العـاملني يف قطـاع الدولـة، وعـددهم        ٣٥ كانت نـسبة  ٢٠٠٤ هناية عام 
ففـي  . والتوزيع حسب نوع اجلنس بني كبار املديرين ليس ُمرضـيا         .  مدير، من النساء   ٩ ٠٠٠

مل تــزد نــسبة النــساء بــني كبــار املــديرين يف قطــاع الدولــة، البــالغ عــددهم      ٢٠٠٤هنايــة عــام 
ــة يف امل٢٣مــدير، عــن  ٣٠٠ زت بــصفة خاصــة يف الــسنوات  وهلــذا فــإن اجلهــود قــد تركَّــ  . ائ

 .األخرية على زيادة نسبة النساء يف هذه املناصب املركزية
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 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٢ جمموعة اإلدارة

 ٣٥ ٣٤ ٢٨ مجيع املديرين يف قطاع الدولة
 ٢٣ ٢٣ ٢١ كبار املديرين

 
.  لزيــادة نــسبة النــساء يف اإلدارةوجــرى علــى املــستوى املركــزي تنفيــذ تــدابري خمتلفــة  

 خـرباء ملـديرين مـن النـساء يف قطـاع            ن يرأس مستشار الدولة برناجما ملساعدي     ١٩٩٩ومنذ عام   
وتبيِّن دراسة استقصائية أن استخدام املـساعدين اخلـرباء قـد زاد مـن رغبـة املـشاركات            . الدولة

ــستقبال يف جمــال اإلدارة   ــن م ــذا،  . يف أن تعمل ــصِّص   أُقوإضــافة إىل ه مكــان يمــت شــبكة وُخ
وجرى أيضا وضع إجـراءات     . اجتماع للنساء اللوايت تعملن يف اإلدارة الوسطى ويف الوزارات        

وفيمـا يتعلـق بكـل تعـيني لكبـار املـديرين جيـب، بقـدر اإلمكـان،          . جديدة لتعيني مديرين كبـار   
وإذا . ألقــلتقـدمي ثالثـة مرشــحني هنـائيني علـى األقــل حبيـث تكــون بينـهم امـرأة واحــدة علـى ا        

العقــد علــى أنــه يــنّص جــرت االســتعانة مبستــشارين خــارجيني يف عمليــة التعــيني فإنــه جيــب أن 
 أُنـشئ مـشروع جتـرييب       ٢٠٠٤ويف عـام    . جيب عليهم أن يقدموا مرشحني هنائيني من اجلنسني       

وهنـاك تأكيـد خـاص علـى     . مدته سنتان بغية تشجيع احلراك فيما بني املديرين يف إدارة الدولـة          
 .ان أن تشارك النساء يف هذا املشروعضم

، أُجريـت دراسـة استقـصائية ملـديرين يف قطـاع الدولـة عـددهم                ٢٠٠٥ويف ربيع عـام      
للـسعي مـن أجـل العمـل مـستقبال يف اإلدارة      ملا لديهم مـن حـافز    مدير وذلك بالنسبة   ١ ٠٠٠

 هـذه الدراسـة     ونتـائج . يف قطاع الدولة وخربهتم بالنسبة لتقدمي طلبـات لـشغل مناصـب قياديـة             
االستقـصائية بيَّنـت أن النـساء تـرغنب يف العمـل يف وظــائف كبـار املـديرين بـنفس درجـة رغبــة          

 يف املائــة مــن الرجــال أهنــم  ٤٣ يف املائــة مــن النــساء ونــسبة  ٤٠وقــد ذكــرت نــسبة  . الرجــال
 .يرغبون يف أن يكونوا من كبار املديرين يف قطاع الدولة اآلن أو يف تاريخ الحق

ة كالرجال ويتوفر لـديهن نفـس القـدر مـن الثقـة      ء تعملن بنفس القدر من اجلديَّ     والنسا 
ومــن بــني مــن ذكــروا أهنــم ال يرغبــون يف أن يكونــوا مــن كبــار املــديرين كــان عــدد   . بــالنفس

نفـس عـدد النـساء اللـوايت         وهـ الرجال الذين ذكروا هذا ال يدخل يف االعتبار بالنسبة ُألسرهم           
هم لدراسة االستقصائية أن ما يزيـد عـن ثلثـي املـديرين قـد جـرى حـثّ                 وقد بيَّنت ا  . ذكرن ذلك 
هن كالرجـال كـي     ة أو أكثر، وأن النساء جيري حـثّ       رَّـموا طلبات لشغل الوظائف مل    على أن يقدِّ  

غري أن الدراسـة االستقـصائية بيَّنـت وجـود     . يقدمن طلبات لشغل وظيفة على املستوى األعلى    
فتقـدمي النـساء لطلبـات شـغل وظـائف اإلدارة      . للنـساء والرجـال  فرق هام بني األمناط الوظيفية   

. فعلـن ذلـك   تيقل عن تقدمي الرجال لطلبـات شـغل تلـك الوظـائف مـا مل يـتم حـثهن علـى أن                       
 يف املائة من النساء مل تقدمن أبـدا طلبـات لـشغل وظيفـة دون أن يكـون قـد جـرى                       ٣٢ونسبة  
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م وإضـافة إىل هـذا فإنـه بـصفة عامـة يقـدِّ            .  يف املائة للرجـال    ٢٤هن على ذلك مقارنة بنسبة      حثّ
وذكـرت  . مها زمالؤهم من اإلنـاث    الرجال طلبات لشغل الوظائف أكثر من الطلبات اليت يقدِّ        

 يف املائــة مــن النــساء، أهنــم قــدموا طلبــات ٥٢ يف املائــة مــن الرجــال، مقارنــة بنــسبة ٦٣نــسبة 
 .لشغل أكثر من ثالث وظائف لإلدارة خالل حياهتم الوظيفية

ــسَّ     ــساء ف ــن الن ــديرين م ــساء     ونقــص امل ــل مرتبطــة بالن ــان عوام ــن األحي رته يف كــثري م
 مـديرات أقـل مـن الرجـال الـذين           أنفسهن، ومن ذلك مثال أن النساء اللوايت يرغنب يف أن تكنّ          

يرغبون يف أن يكونوا مـديرين، وأن طمـوح النـساء أقـل مـن طمـوح الرجـال، وأن طمـوحهن                      
 وتعملن لوقت أقل وجتدن صعوبة يف اجلمع بني العمـل والتزامـات             أقل وثقتهن يف أنفسهن أقل    

ونتائج الدراسة االستقصائية تبيِّن أن هذا ال ينطبق على املـديرين الـذكور واإلنـاث يف                . اُألسرة
ــة . والتــشابه بــني أولويــات املــديرين الــذكور واإلنــاث هــو تــشابه الفــت للنظــر    . قطــاع الدول

يضا أن أصحاب األعمال ال مييزون ضد املرأة بالنـسبة للتعيينـات            والدراسة االستقصائية بيَّنت أ   
 .يف مناصب اإلدارة

واستنادا إىل نتائج هذه الدراسة االستقصائية بدأت الوزارة مشروعا يتم مبوجبه تقـدمي              
التــدريب واملــشورة يف جمــال التطــور الــوظيفي إىل مــديري اإلدارة الوســطى مــن النــساء اللــوايت 

وعمليـة التـدريب تـشمل فتـرة تـصل إىل           . طلبات لشغل مناصب اإلدارة العليـا     ترغنب يف تقدمي    
وتـشارك اآلن يف املـشروع عـشرون امـرأة مـن مـديري اإلدارات مـن                 .  شهرا كحد أقصى   ١١

 .وزارات خمتلفة
 قطاع الدفاع  

 من قانون اخلدمة العسكرية اإللزامية يـتعني علـى الرجـال النـروجييني أن               ٣للباب  وفقا   
وقطـاع الـدفاع    .  ذلـك  تفعلـن ولـيس مطلوبـا مـن النـساء أن          . خلدمة العسكرية اإللزامية  يؤدوا ا 

يسود فيه الذكور، كما أن وزارة الدفاع وقوات الدفاع تسعى من أجل تـشجيع زيـادة تعـيني                  
ــدفاع وذلــك يف املناصــب العامــة وخاصــة يف املناصــب      ــساء يف القــوات املــسلحة ووزارة ال الن

فراد مــن األلحة ووزارة الــدفاع هتــدفان أيــضا إىل ضــمان االحتفــاظ بــ والقــوات املــس. القياديــة
ويف حالـة   . جرى تعيينهن وضمان أن ُتتاح هلن فرص متساوية للتطـور الـوظيفي           اللوايت  اإلناث  

ــدفاع   ــدفاع(املــوظفني العــسكريني يف قــوات ال يتمثــل اهلــدف األويل يف أن تــصبح  ) ووزارة ال
ذت تدابري عديدة لإلسهام يف ذلك، وهي تدابري تـشمل تقـدمي            وقد ُنفِّ .  يف املائة  ٧نسبة النساء   

 وهـو أمـر     ،التدريب األساسي الطوعي للنساء وتدابري هتدف إىل حتسني ختطيط احلياة الوظيفيـة           
 ٢٠٠٤ويف عـام    . له أمهية حيوية من أجل متكني األفراد مـن اجلمـع بـني حيـاة وظيفيـة وأُسـرة                  

ويف وزارة الدفاع كانـت نـسبة لنـساء    . يف املائة  ٥,٠٥كانت نسبة النساء يف القوات املسلحة       
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والتوزيــع غــري املتــساوي للجنــسني يف الــوزارة واضــح أيــضا علــى  .  يف املائــة٢٩بــني املــوظفني 
 يف املائة وهـي نـسبة أقـل مبقـدار     ١٣مستوى املراكز الرفيعة حيث ال تزيد نسبة النساء فيه عن      

 .٢٠٠٣ و ٢٠٠٢نقطتني مئويتني عما كانت عليه يف عامي 
ــة بــاألفراد تركِّــ       ــادئ التوجيهيــة للــسياسة املتعلق ــى املــساواة بــني اجلنــسني   واملب . ز عل

-٢٠٠٣ويف الفتــرة . والــوزارة تــدعو النــساء إىل عقــد مقــابالت مــن أجــل التعيينــات اجلديــدة
 يف املائــة، ٤٣ كانــت نــسبة النــساء ضــمن املرشــحني الــذين ُعقــدت معهــم مقــابالت    ٢٠٠٤

واألرقـام  . خاص من سبعة أشخاص مت تعيينهم يف مناصـب جديـدة مـن النـساء              وكان أربعة أش  
ــالفترة  ــسبة ٢٠٠٥-٢٠٠٤املتعلقــة ب ــيِّن أن ن ــذين أُجريــت   ٧٠ تب ــة مــن األشــخاص ال  يف املائ

معهم مقابالت كانوا من النساء وأن مخسة مرشـحني مـن سـتة مرشـحني ُجـدد عيَّنتـهم وزارة                    
 .الدفاع كانوا من النساء

 ر من الرجال يف وظائف كبار املوظفني التنفيذيني يف سلطات البلدياتنساء أكث  
اء ـــا نـس  ــــ ي شغلته ــــ الت“ نــــ ن التنفيذيي ــــ ر املوظفي ــــكبي”ب  ـــة مناص ـــزد نسب ـــم ت ـــل 

ـــيف ع ـــع ٢٠٠٣ام ــــ ـــ يف املائ١٢ن ــــ ـــوم. ةــــ ـــن خــــ ــشــــ ــوير ـــالل مــ ــث والتطــ  روع البحــ
Gjennomslag – kvinner i communal toppledelse ) النساء يف املناصـب العليـا يف   -تقدُّم باهر 

، ُبذلت جهـود لزيـادة نـسبة        “الرابطة النروجيية للسلطات احمللية واإلقليمية    ”، برعاية   )البلديات
ــا للبلــديات  .  يف املائــة١٤ زادت نــسبة النــساء إىل ٢٠٠٥ويف عــام . النــساء يف املناصــب العلي

شروع هـو حـشد مرشـحات إنـاث جديـدات للمناصـب العليـا، وكـذلك                 واهلدف من هـذا املـ     
التــشجيع علــى اكتــساب معرفــة جديــدة ووعــي أكــرب بنــوع اجلــنس واإلدارة العليــا يف قطــاع    

واملشروع يستند إىل اهلدف العام املتمثل يف تعزيـز تطـوير اإلدارة الـسليمة يف قطـاع            . البلديات
 .د املتوفرة لدى اجلنسنيالبلديات عن طريق استخدام اخلربة واملوار

 النساء يف جمالس اإلدارة  
. شهدت السنوات األخرية تركيـزا شـديدا علـى زيـادة عـدد النـساء يف جمـالس اإلدارة                   

 ٩٧االقتـــراح الـــوارد يف املقتـــرح رقـــم الربملـــان  اعتمـــد ٢٠٠٣ديـــسمرب /ففـــي كـــانون األول
حملــدودة العامــة اململوكــة بوضــع قواعــد للــشركات االربملــان الــذي قُــدم إىل ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢(

يف املائـة    ٤٠ملكية خاصة والذي يشترط أن تكون نسبة كـل مـن اجلنـسني يف جمـالس اإلدارة                  
والقواعد املتعلقة بتمثيل اجلنـسني يف الـشركات احملـدودة العامـة دخـل حيـز                . تقريبا كحد أدىن  

لت قبــل هــذا ُســجِّوالــشركات احملــدودة العامــة الــيت . ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين١النفــاذ يف 
ن علـى الـشركات احملـدودة    ويتعـيَّ . لديها فترة سنتني لتحقيق االشتراط املتعلـق بتمثيـل اجلنـسني    

 .ق شروط التسجيلالعامة اجلديدة أن حتقق اشتراط متثيل اجلنسني كي حتقِّ
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ينـاير  / كـانون الثـاين  ١بيِّن أنـه يف     تُ “ إحصاءات النرويج  مكتب”واألرقام املستقاة من     
مبــا يــشمل ( يف املائــة مــن أعــضاء جمــالس الــشركات احملــدودة العامــة ١٩ كانــت نــسبة ٢٠٠٦

واإلحصاءات تبـيِّن أن أكـرب الـشركات، أي الـشركات الـيت يزيـد        . من النساء ) نوَّاب األعضاء 
واإلحـصاءات املـستمدة    .  عامل، توجد فيها أكرب نسبة من النساء       ١٠٠عدد العاملني فيها عن     

ن أن عـدد النـساء يف جمـالس إدارة الـشركات     تبـيِّ  (Lindroff Decision)“ قـرار لينـدورف  ”من 
 .٢٠٠٥احملدودة العامة قد زادت زيادة كبرية يف ربيع عام 

ــشاء قاعــدة        ــساء يف جمــالس اإلدارة اشــتركت عــدة وزارات يف إن ــيني الن ــسهيل تع ولت
غنب يف أن تـصبحن     ، وهي قاعـدة بيانـات ميكـن فيهـا للنـساء اللـوايت تـر               Kvinnebasen البيانات

لت  كانــت قــد ُســجِّ  ٢٠٠٦أغــسطس /ويف آب. أعــضاء يف اجملــالس أن تــسجلن اهتمــامهن   
نــسبة : تــساعد يف تركيــز االهتمــام علــى جــدارة املــرأة  الــيت  امــرأة يف قاعــدة البيانــات٤ ٢٠٠
 يف املائــة ٨٠لن لــديهن خــربة يف جمــالس اإلدارة ونــسبة  يف املائــة مــن النــساء اللــوايت ُســجِّ  ٦٣
ــ احتــاد ”وقــد أُنــشئت أيــضا قواعــد بيانــات مــن جانــب    . هن لــديهن خــربة يف جمــال اإلدارة من

 رابطـــة”، و“ النروجييـــةاملبتكـــراتمؤســـسة ”، و“ النروجييـــةاتاملـــشاريع التجاريـــة والـــصناع
احتـاد  ” أيضا على حنو وثيـق مـع         “وزارة التجارة والصناعة  ”وقد عملت   . “احملامني النروجييني 

ــة و ــصناعاملــشاريع التجاري ــةاتال ــساء   “ النروجيي ــاه إىل الن  يف اجلهــود الــيت يبــذهلا جلــذب االنتب
، كمــا قُــدمت “مــستقبل اإلنــاث”املرشــحات لعــضوية اجملــالس وذلــك مــن خــالل مــشروع    

مكـان الجتمـاع املرشـحني لعـضوية     ( Styrefaglig møteplass املساعدة من أجل تطوير وتنفيـذ 
، نفـذت مؤسـسة     “مدرسة اإلدارة النروجيية  ”تعاون مع   وبال). اجملالس ورواد املشاريع التجارية   

لتحـسني كفـاءة    ) املرشحون لعضوية اجملالس  ( Styrekandidater برنامج“ املبتكرات النروجيية ”
ــيهم       ــادة وع ــى حــد ســواء وزي ــاث عل ــذكور واإلن ــن ال وقامــت وزارة التجــارة  . املرشــحني م

ر متثيــل املــرأة يف جمــالس   رصــد تطــو لوالــصناعة أيــضا بتمويــل دراســات استقــصائية ســنوية      
 .الشركات احملدودة العامة

نــتج أيــضا إحــصاءات عــن عــدد النــساء يف جمــالس   ي “النــرويجمكتــب إحــصاءات ”و 
 كانــت نــسبة ٢٠٠٥ســبتمرب /ويف أيلــول. اإلدارة للــشركات اململوكــة كليــا أو جزئيــا للدولــة

ت اململوكــة بالكامــل اإلنــاث مــن محلــة األســهم اللــوايت انــُتخنب لعــضوية اجملــالس يف الــشركا   
 . يف املائة٣٨,٨ يف املائة، يف حني كانت النسبة يف الشركات اململوكة جزئيا ٤٧,٢

 التعليم )ج (١-١١املادة  ٣-٥-٢ 
 .١٠لجانب األكرب من هذا املوضوع حتت املادة ل حبث يرد 



CEDAW/C/NOR/7
 

104 07-28614 
 

 املساواة يف األجور )د (١-١١املادة  ٤-٥-٢ 
 يف املائـة مـن      ٨٤,٥ يعادل نسبة    ٢٠٠٥ يف عام    يف املتوسط، كان أجر املرأة الشهري      

والـسبب األساسـي لالختالفـات الكـبرية يف      ). مبـا يـشمل العـاملني غـري املتفـرغني         (أجر الرجـل    
األجر بني اجلنسني هو أن النساء والرجال يعملون يف أجزاء خمتلفة من سوق اليد العاملة وهلـم                 

 انعـزايل بدرجـة كـبرية مـن حيـث نـوع             وسـوق اليـد العاملـة النروجيـي هـو سـوق           . مهن خمتلفـة  
والقطاعات واملهـن الـيت يغلـب فيهـا الـذكور تكـون مـستويات األجـر فيهـا أعلـى مـن                      . اجلنس

وقد تكون هلذا عالقة، إىل حـد مـا، حبقيقـة أن نظـم            . القطاعات واملهن اليت تغلب فيها اإلناث     
 أمـور أخـرى،     وضـمن . التفاوض وسلطة التفاوض ختتلف من مهنة ألخرى ومـن قطـاع آلخـر            

يستند منوذج التفاوض النروجيي إىل االفتراض القائل بأن الزيـادة يف األجـر جيـب مواءمتـها مـع                   
أسـهم يف حتـسني النمـو       ) النموذج الريـادي للمهـن     (frontfagsmodellومنوذج  . القطاع املنافس 

لـديها  ر أيضا السبب يف أن بعض اجلماعات        االقتصادي وخفض معدل البطالة، ولكنه قد يفسِّ      
وهنــاك عوامــل كامنــة أخــرى قــد تــساعد يف . ســلطة تفــاوض أكــرب ممــا لــدى مجاعــات أخــرى

فجــزء مــن الفجــوة يف األجــر يرجــع إىل وجــود اخــتالف يف قــدرة النــساء   . تفــسري االخــتالف
يف كثري من األحيان يف مناصب يقـل        يَّن  والرجال على الوصول إىل املناصب وإىل أن النساء ُتع        

وقـد يكـون هنـاك أيـضا اخـتالف يف األجـر             . ن فيهـا الرجـال    ناصب اليت ُيعـيَّ   أجرها عن أجر امل   
واالخـتالف يف األجـر علـى أسـاس نـوع اجلـنس هـو، يف املتوسـط،         . بالنسبة لنفس نوع العمل 

واالختالفات يف األجر بني النساء والرجـال تزيـد منـها حقيقـة             .  يف املائة يف الساعة    ١٦حوايل  
 أشـكاال خمتلفـة مـن املـدفوعات التكميليـة والزيـادات يزيـد عـن                 أن عدد الرجال الـذين يتلقـون      

وبالنسبة لألجر التعاقدي أو األجر األساسي فقط، بلغت نـسبة أجـر            . عدد النساء اليت يتلقوهنا   
وإذا أُضــيفت املــدفوعات التكميليــة والزيــادات غــري  .  يف املائــة٨٥,٩النــساء إىل أجــر الرجــال 

 يف املائـة، وإذا أُدرج أيـضا الوقـت اإلضـايف فـإن              ٨٤,٧خفض إىل   النظامية فإن النسبة املئوية تن    
 . يف املائة٨٢,٨النسبة املئوية تنخفض أكثر من ذلك لتصبح 

واالخــتالف النــسيب يف األجــر بــني النــساء والرجــال يف القطــاع اخلــاص هــو أكــرب           
ألكادمييـة ومهـن    يكون يف املهن اليت ُتدفع فيها أعلى مستويات األجور، أي اإلدارة واملهن ا             ما

حتصل النساء، يف املتوسط، علـى نـسبة ممـا حيـصل عليـه الرجـال شـهريا                  ففي اإلدارة   . الكليات
وقد يكون أحد أسباب ذلك أن املديرين الـذكور يـشغلون مناصـب             .  يف املائة  ٨١تزيد عن    ال

أعلــى يف اهليكــل الــوظيفي، أي أن مــستوى وظــائف اإلدارة الــيت يــشغلوهنا أعلــى مــن مــستوى 
وهنـاك أيـضا اختالفـات كـبرية مـن صـناعة إىل أخـرى يف                . ظائف اإلدارة اليت تشغلها النـساء     و

قطاع اإلدارة، وصناعة التمويل هي مثال لصناعة توجد فيها اختالفات كبرية نـسبيا يف األجـر                
والفـرق بـني أجـر      . الشهري للمديرين اإلناث والذكور سـواء كمبلـغ نقـدي أو كنـسبة مئويـة              
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وجزء مـن الـسبب يف ذلـك هـو الفجـوة بـني األجيـال يف                 . نساء يزيد مع السن   الرجال وأجر ال  
 .خيارات الرجال وخيارات النساء فيما يتعلق بالتعليم والتطور الوظيفي

 تبـيِّن أن االختالفـات يف األجـر    ،٢٠٠٣اسـتخدام أرقـام عـام    بواملقارنة ببقية أوروبـا،    
لمتوسـط بالنـسبة للـدول األعـضاء يف االحتـاد      بني النساء والرجـال يف النـرويج مـساوية تقريبـا ل           

وإذا أُدرجت الـدول األعـضاء      . ٢٠٠٤ دولة، قبل توسيعه يف عام       ١٥األورويب، البالغ عددها    
اجلديــدة فــإن االخــتالف يف األجــر يف االحتــاد األورويب يكــون تقريبــا أقــل ممــا هــو يف النــرويج  

الوضـع يف الـسويد هـو نفـس الوضـع        ُيعتـرب   ج   بالدول اجملاورة للنروي   ومقارنةً.  يف املائة  ١بنسبة  
تقريبــا يف النــرويج، يف حــني أن الفــرق بــني النــساء والرجــال هــو أكــرب يف الــدامنرك ممــا هــو يف  

 . يف املائة تقريبا٢النرويج بنسبة 
تقريـر  ”واملعلومات املتعلقـة بالوضـع املـايل للنـساء والرجـال ميكـن االطـالع عليهـا يف                    

واللجنــة تتــألف مــن ممــثلني للــشركاء  . “لفنيــة املتعلقــة بتــسويات الــدخلجلنــة تقــدمي التقــارير ا
االجتماعيني وتتمثل مهمتها يف تقدمي معلومات أساسـية كـي ُتـستخدم يف املفاوضـات املتعلقـة                 

وهذه املعلومات تتضمن أيضا اسـتكماال سـنويا لالختالفـات يف األجـور بـني النـساء             . باألجور
ــات يف األجــ . والرجــال ــدَّواالختالف ــاعي     ور تق ــاق اجلم ــها مبجــاالت االتف ــث عالقت ــن حي م م

 .ونتائج البحث املتعلقة هبذه املسألة ترد أيضا يف التقرير.  والتعليمالرئيسية والصناعة والسّن
، أصـبح أجـر   ٢٠٠٥-١٩٩٨والنقاط األساسية الواردة يف التقرير تبـيِّن أنـه يف الفتـرة            

ــساويا ألجــر الرجــال بدرجــة أكــرب يف      ــساء م ــع الن ــاوض  مجي ــدا بالنــسبة   جمــاالت التف ، مــا ع
احتــاد املــشاريع ”للمــوظفني التنفيــذيني العــاملني يف جمــال الــصناعة يف الــشركات األعــضاء يف    

 . والعاملني يف املستشفيات املركزية اليت تديرها احلكومة“التجارية والصناعية النروجيية
ومــن حيــث . الت الــصناعيةاجملــاوالتقريــر يبــيِّن أيــضا الفجــوة يف األجــر علــى حــسب   

 يبــيِّن أن أجــر النــساء وأجــر ٢٠٠٥ إىل عــام ٢٠٠٤اجملــاالت الــصناعية فــإن االجتــاه مــن عــام  
الرجال أصبحا متساويني بدرجة أكـرب بالنـسبة للعـاملني يف املستـشفيات املركزيـة الـيت تـديرها                   

ــة، والبنــاء و  يــة، والتعلــيم،  التــشييد، وخــدمات املــشاريع التجار  للعــاملني يف جمــاالت  احلكوم
جتـارة التجزئـة، والفنـادق واملطـاعم، والوسـاطة املاليـة،            االت  وبالنـسبة جملـ   . واحلكومة املركزيـة  

 .والبلديات، زادت الفروقات يف األجر
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 ، نسبة مئوية)عمل متفرغ( بالرجال يف نفس القطاع األجر املتوسط للنساء مقارنةً  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ القطاع

  ٨٦,٦ اجملموع للصناعة
 ٩٠,٨ ٩٠,٣ قطاع الدولة

 ٩٧,٠ ٩٦,٤ التعليم
 ٩١,٩ ٩٢,٣ قطاع البلديات

 ٩٥,٩ ٩٥,٦  خدمات العمالء-
 ٩٤,٨ ٩٤,٢  اإلدارة-

 ٨٤,٢ ٨٥,١ البيع بالتجزئة
 ٨٩,١ ٨٩,٩ الفنادق واملطاعم
 ٧١,٩ ٧٣,٣ الوساطة املالية

 
 حيــصلون علـى أجــر عــن  األفــراد الـذين /عـدد العــاملني فيهــا ويف املؤسـسات الــيت يزيـد    

، ٢٠٠٥ يف املائة تقريبا يف عـام        ١٣يف مناصب كبار املديرين     شخصا كانت نسبة النساء      ٢٥
 . يف املائة تقريبا من أجر كبار املديرين الذكور٦٦وحصلن يف املتوسط على نسبة 

واالختالفات يف األجر بني املرأة والرجل يف القطـاع اخلـاص تزيـد كـثريا عمـا هـي يف                     
فاملــستويات العامــة لألجــر هــي أعلــى يف القطــاع اخلــاص عمــا هــي يف القطــاع  . اع العــامالقطــ
ويف القطاع العام كانت االختالفات يف األجر بني املـرأة والرجـل ملحوظـة بدرجـة أقـل           . العام

ويف قطـاع البلـديات توجـد نـسبة أكـرب مـن النـساء        . يف قطاع البلديات مقارنـة بقطـاع الدولـة    
 .جد قدر كبري من العمل على أساس عدم التفرغالعامالت، كما يو

توزيـع املـوارد    ” واملعنـون    ٢٠٠٦والتذييل املتعلق باملساواة امللحق مبيزانية الدولة لعـام          
م أيــضا معلومــات عــن يقــدِّ“ دخل والعمالــة واســتخدام الوقــت الــ-املاليــة بــني املــرأة والرجــل 

ء علــى توزيــع املــوارد املاليــة بــني املــرأة    والتقريــر يلقــي الــضو .الوضــع املــايل للرجــال والنــساء 
والرجل على مدى فترة زمنية أطول يف ضوء الوقت الذي ميـضونه يف العمـل الـذي ُيـدفع عنـه                     

والتقريــر يقــدم حتلــيال واســع النطــاق ألنــواع الــدخل   . أجــر والعمــل الــذي ال ُيــدفع عنــه أجــر 
ضــحا نــسبيا حنــو درجــة أكــرب مــن اجتاهــا واأن هنــاك والبيانــات تبــّين . املختلفــة للرجــل واملــرأة

املساواة بني املرأة والرجل من حيث استخدام الوقت والعمالة والدخل علـى مـدى الفتـرة بـني                  
 .العشرين عاما والثالثني عاما السابقة
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 تدابري لتقليل الفروقات يف األجر بني املرأة والرجل  
ــا   ــرتقاليـــد للتعـــاون منـــذ أمـــد طويـــل  النـــرويج هلـ ــاعيني  بـــني الـــشركاملثمـ اء االجتمـ

ــى حنــو ســليم         ــه عل ــور في ــسري األم ــة ت ــد عامل ــسوق ي ــضع اُألســس ل ــا ي ــسلطات، وهــو م . وال
. واملسؤولية عن تنفيذ نتائج املفاوضات املتعلقة باألجور تقع على عاتق الـشركاء االجتمـاعيني             

ــل الفروقــات يف األجــر بــني اجلنــسني متروكــة، حــىت اآلن،       ــول لتقلي ومــسألة التوصــل إىل حل
ومــسألة املــساواة بــني اجلنــسني ُتبحــث بانتظــام يف ســياق املفاوضــات  . كاء االجتمــاعينيللــشر

جلنـة التقـارير التقنيـة      ”الـيت تعـّدها     املتعلقة بـاألجور وتقـدَّم تقـارير بـشأهنا يف التقـارير الـسنوية               
وعلــى .  وذلــك اســتنادا إىل بيانــات األجــور الــسنوية أو الــشهرية  “املتعلقــة بتــسويات الــدخل 

 من أن الشركاء االجتماعيني تقع على عاتقهم املسؤولية األساسية بالنـسبة للمفاوضـات              الرغم
 .املتعلقة باألجور فإن هناك حاجة إىل حبث وتقييم التدابري األخرى

 يــشترط أن يــدفع أصــحاب األعمــال “قــانون املــساواة بــني اجلنــسني” مــن ٥والبــاب  
واحلـق يف أجـر متـساو عـن األعمـال           . نسللمرأة وللرجل نفس األجر بغض النظر عن نوع اجل        

املتساوية أو األعمال ذات القيمة املتساوية ينطبق على مجيع املؤسسات، ولكـن دون االرتبـاط               
مبــسألة مــا إذا كــان العمــل يف جمــاالت مهنيــة خمتلفــة أو مــا إذا كــان األجــر يــنظَّم مــن خــالل     

 ٢٠٠٦لــى أنــه يف ربيــع عــام عيــنّص والربنــامج الــسياسي للحكومــة . اتفاقــات مجاعيــة خمتلفــة
وذلـك كعنـصر لـسياسة سـوق اليـد العاملـة الـيت              “ جلنـة املـساواة يف األجـر      ”سوف يتم إنشاء    

تشمل التركيز على املساواة بني اجلنسني، واملساواة يف األجر، وإتاحة فرص متساوية للتطـور،              
 .واالستفادة من برامج تنمية املوارد البشرية

م معلومــات عــن خــرباء، ســوف تقــدِّتألف مــن ، الــيت ســت“رجلنــة املــساواة يف األجــ”و 
د اجملاالت الـيت ال تتـوفر معلومـات بالنـسبة هلـا،             االختالفات يف األجر بني املرأة والرجل، وحتدِّ      

وتناقش أسـباب االختالفـات يف األجـر، وتنظـر يف تـدابري قـد تـساعد يف إزالـة االختالفـات يف                       
العمـل جلـزء مـن الوقـت     /لة العمل على أساس التفرغوسوف تنظر اللجنة أيضا يف مسأ . األجر

ىل إأعماهلـا   يف   “جلنة املـساواة يف األجـر     ”وسوف تستند   . كُبعد ملسألة عدم املساواة يف األجر     
هدف سياسة املساواة بني اجلنـسني وهـو ضـمان أن ُيـدفع للمـرأة والرجـل نفـس األجـر بغـض              

 .النظر عن نوع اجلنس
 أيـضا مـشروعا مدتـه ثـالث سـنوات،           “فـل واملـساواة   وزارة شـؤون الط   ”وقد موَّلـت     

ــيم الوظــائف كوســيلة لتحقيــق املــساواة يف األجــر     وكــان . اســُتكمل اآلن، لبحــث مــسألة تقي
الغرض هو تنفيذ مشروع جترييب ينطوي على إجراء تقييم مباشـر للعمـل يف مكـان العمـل مـن                     

ــسا      ــق امل ــيم ســيكون أداة لتحقي ــا إذا كــان هــذا التقي ــيُّن م ــد نفَّــ . واة يف األجــرأجــل تب ذت وق
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 االستـــشارية، وهـــي الـــشركة الـــيت اســـتنبطت وســـيلة أمستـــها“ هارمتـــارك”املـــشروع شـــركة 
”FAKIS“ وقــد . قيــاس قيمــة، ومــضمون، أيــة وظيفــة بطريقــة حمايــدة بالنــسبة لنــوع اجلــنس  ل

املــشروع وتولــت املــسؤولية الرئيــسية عــن تقــدمي التقريــر  “ECON Analyse”مؤســسة قيَّمــت 
 .ائيالنه

 مؤســـسة يف ةواملـــشروع التجـــرييب يـــستند إىل اخلـــربات الـــيت اكتـــسبتها مخـــس عـــشر 
وقــد بــيَّن املــشروع أنــه مــن املمكــن أن يكــون تقيــيم الوظــائف أداة  . القطــاعني العــام واخلــاص

ــني مؤســستني يف         ــرأة والرجــل يف مؤســسة واحــدة وب ــني امل ــات يف األجــر ب ــد االختالف لتحدي
ملشروع أن مستوى الوظيفـة لـه دور رئيـسي يف االختالفـات يف األجـر         وبيَّن ا . قطاعني خمتلفني 

بني املرأة والرجل ألن النساء اللوايت تـشغلن وظـائف ذات قيمـة عاليـة أقـل مـن الرجـال الـذين               
وعلى الرغم من أن النتائج تبيِّن أنه توجد اختالفات منتظمة لألجـر            . يشغلون الوظائف نفسها  

هلا قيمة متساوية فإن هناك تباينـات كـبرية يف األجـر يف وظـائف               بني املرأة والرجل يف وظائف      
 .نة يف أربع عشرة مؤسسات من املؤسسات البالغ عددها مخسة عشر مؤسسةمعيَّ

الـسابق املعـين باملـساواة بـني        ألمـني املظـامل     وفيما يتعلق باملشروع التجرييب فقد ُسـمح         
تعلق باملساواة يف األجر يف قانون املـساواة بـني          اجلنسني باستخدام األداة بالنسبة لتنفيذ النص امل      

ــسني ــذه األداة     أمــني املظــامل  و. اجلن ــضا ه ــستخدم أي ــز ي ــع التميي ــساواة ومن ــين بامل ــد املع . اجلدي
 .إال بدرجة حمدودة“ FAKIS” وسلطات البلديات ال تستخدم أداة تقييم الوظائف

ديدة لتعزيـز املـساواة     أدوات تقييم الوظائف ال خترج عن كوهنا واحدة من وسائل ع          و 
والنص املتعلق باملساواة يف األجـر يف قـانون املـساواة بـني اجلنـسني جـرى تعزيـزه يف         . ألجريف ا 
وجـرى أيـضا توسـيع نطـاق     . ى إىل وضـع املـشروع املوصـوف أعـاله    ، وهو مـا أدَّ ٢٠٠٢عام  

 األنــشطة، االلتــزام بالبــدء يف أنــشطة لتــشجيع املــساواة بــني اجلنــسني، وتقــدمي تقريــر عــن تلــك 
م تقارير عن الوضـع الفعلـي للمـساواة بـني اجلنـسني          وأصبح مطلوبا من الشركات اآلن أن تقدِّ      

ــر       ــث األج ــن حي ــسني م ــني اجلن ــساواة ب ــشمل امل ــا ي ــشاط   . مب ــتراطات صــرحية للن ــاك اش . وهن
يعــين أنــه جيــب علــى أصــحاب األعمــال لــيس فقــط أن يتفــادوا التمييــز بــل أهنــم   “ النــشاط”و

د وجيـب علـى صـاحب العمـل أن حيـدِّ          . ضع تدابري لتعزيز املساواة بني اجلنسني     ملزمون أيضا بو  
االختالفات بني اجلنسني غري املرغوب فيها واملوجـودة يف مكـان العمـل وأن يعمـل علـى إزالـة                 

 .تلك االختالفات
 الضمان االجتماعي واملعاشات التقاعدية )هـ (١-١١املادة  ٥-٥-٢ 

ــدوري اخلــا     ــر ال ــرد يف التقري ــوطين النروجيــي     ي ــأمني ال ــام الت ــرويج وصــف لنظ مس للن
ونظــام التــأمني الــوطين، الــذي يــشمل  . وللمعــاش التقاعــدي الــذي يقــدَّم يف إطــار هــذا النظــام 



CEDAW/C/NOR/7  
 

07-28614 109 
 

م معاشــا تقاعــديا، كحــد أدىن، للجميــع ومعاشــا تقاعــديا تكميليــا علــى  الــشعب بكاملــه، يقــدِّ
ل، إىل حـد مـا،     قلِّتظام التأمني الوطين    ومالمح التوزيع يف ن   . ل من العمل  أساس الدخل املتحصَّ  

 وُيدفع معـاش تقاعـدي      ١٩٦٧خل نظام التأمني الوطين يف عام       دوقد أُ . االختالفات يف الدخل  
 طُبـق بالكامـل     دوهذا يعين أن النظام لـن يكـون قـ         .  عاما يف العمل   ٤٠تأميين كامل بعد قضاء     

كــي تنظــر يف  “ التقاعديــةجلنــة املعاشــات  ”، أُنــشئت ٢٠٠١ويف عــام . ٢٠٠٧إال يف عــام 
وأحـد أسـباب ذلـك هـو أن التوقعـات       . إدخال تغيريات أساسية على نظام املعاشات التقاعديـة       

قد أعطت أسبابا للشعور بقدر من القلـق بالنـسبة لالسـتمرارية املاليـة لنظـام التـأمني الـوطين يف           
هـو أن مالمـح     وكـان هنـاك سـبب آخـر و        .  عامـا  ٥٠ عاما و    ٣٠فترة مقبلة تتراوح مدهتا بني      

التوزيع يف نظام التأمني الوطين مل تكن منطوية على فروقات بالقـدر الـذي كـان مقـصودا وأن                   
 املتصلة بالعمل ونظم املعاشات التقاعدية الفرديـة        كميليةزيادة عدد نظم املعاشات التقاعدية الت     

 . للنظامشاملتطلبت إجراء استعراض 
ى التقريــر إىل إثــارة قــدر كــبري مــن ، وأد٢٠٠٤َّمت اللجنــة تقريرهــا يف عــام وقــد قــدَّ 

وكانـت املـساواة بـني اجلنـسني هـي          . املناقشة بشأن التعيني وتوزيع العناصر املالية بني األجيـال        
ــشة     ــذه املناق ــسية هل ــات يف     أحــد املوضــوعات الرئي ــى االختالف ــشكل خــاص عل ــز ب ــع التركي م

لت أكـرب األحـزاب الـسياسية يف       توصـ  ٢٠٠٥ويف عـام    . املعاشات التقاعدية بني الرجل واملرأة    
نة للقيام مبزيد من العمـل بالنـسبة لتغـيري نظـام       الربملان إىل اتفاق بشأن مبادئ توجيهية هامة معيَّ       

واتفاق هذه األحزاب يستند إىل املبدأ القائـل بأنـه          . ٢٠١٠املعاشات التقاعدية اعتبارا من عام      
تقاعدية اجلديد عن النـشاط االقتـصادي        يكون التعويض الذي يقدمه نظام املعاشات ال       نجيب أ 

التعـويض عـن العمـل يف املـرتل        أن يكـون    وجيـب   . مه النظام احلايل  أكرب من التعويض الذي يقدِّ    
 الحظـة غري أنه من املهم أيـضا م . ورعاية األطفال الصغار أفضل مما هو عليه وفقا للنظام احلايل 

درجـة كـبرية علـى املـساواة بـني اجلنـسني       أنه بالنسبة لغالبية املوضوعات األخـرى الـيت تنطبـق ب        
 .يتم التوصل بعد إىل اتفاق بشأن العديد من املسائل مل

ســيكون أصــحاب األعمــال ملــزمني بوضــع نظــم ملعاشــات   ٢٠٠٧اعتبــارا مــن عــام و 
. وهـــذه الـــنظم ختـــضع بقـــدر معـــني للتنظـــيم التـــشريعي . تقاعديـــة تكميليـــة للعـــاملني لـــديهم

ي الـسادس فـإن احليـاد بـني اجلنـسني فيمـا يتعلـق باالسـتحقاقات                ذُكـر يف التقريـر الـدور       وكما
 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣١ويف  . أو املسامهات كان لفتـرة طويلـة موضـوعا يتعلـق هبـذه الـنظم              /و
دة الســتحقاقات مت وزارة املاليــة اقتراحــا للــسماح بــأن ُتحــسب املــسامهات يف نظــم حمــدَّ  قــدَّ

وهـذا االقتـراح   . لنظـر عـن نـوع اجلـنس والـسنّ        املعاشات التقاعدية يف القطـاع اخلـاص بغـض ا         
ــة          ــنظم املعاشــات التقاعدي ــسبة ل ــا بالن ــه فعلي ــسموح ب ــسامهات م ــام حلــساب امل ــستند إىل نظ ي

واالقتــراح ينطــوي علــى حــساب املــسامهات كمتوســط لعــدد مــن نظــم املعاشــات   . للبلــديات
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مـسألة   للمؤسـسات والقواعـد املقترحـة سـوف تتـرك ملقـدمي املعاشـات التقاعديـة و              . التقاعدية
 .حتديد ما إذا كانوا سيستفيدون من إمكانية استخدام هذه الطريقة حلساب املسامهات

 التمييز على أساس احلالة الزوجية واحلمل )أ (٢-١١املادة  ٦-٥-٢ 
 مــن هــذا ٢-٤وميكــن الرجــوع إىل املــادة  . يــرد يف التقــارير الــسابقة شــرح للقواعــد   
ضمن حظرا على طرد أي عامل على أساس احلمـل، أو طـرد أي              وقانون بيئة العمل يت   . التقرير

. امــل حيــق لــه احلــصول علــى إجــازة تغيــب يف الــسنة األوىل بعــد والدة طفــل أو تبنِّــي طفــل   ع
والوالدان اللذان تكون هلما إجازة تغيُّـب لفتـرة تزيـد عـن سـنة واحـدة تـشملهم أيـضا احلمايـة            

 ٣ من الفقرة الثانيـة مـن البـاب          ١والبند  . مةمن الطرد ولو أن ذلك يكون بقدر أقل من الصرا         
مـن أن توضـع يف عمـل    احلمايـة  ر صـراحة أيـضا أليـة امـرأة     من قانون املساواة بني اجلنسني يوفِّ    

ويف العــامني الــسابقني الحــظ . أســوأ مــن العمــل املوجــودة فيــه علــى أســاس احلمــل أو الــوالدة 
 وجود زيادة واضحة يف عدد احلاالت الـيت         “ السابق أمني املظامل املعين باملساواة بني اجلنسني     ”

أمـني املظـامل    حبـث   ٢٠٠٣ففـي عـام     . تشعر فيها النساء بـأهنن تتعرضـن للتمييـز بـسبب احلمـل            
وهنـاك قـدر    . حالـة  ١١٣وبعـد عـام واحـد زاد عـدد احلـاالت إىل             . حالة مـن هـذا النـوع       ٧٤

ات ُتـسألن يف املقـابالت   كبري من التمييز ضد النـساء فيمـا يتعلـق باحلمـل، كمـا أن نـساء كـثري           
 حوامــل يف طــن ألن تــصبحّن حوامــل أو ُتخطِّالــيت ُتجــرى للتعــيني يف الوظــائف عمــا إذا كــنّ  

وقانون املساواة بني اجلنسني يفـسَّر اليـوم علـى أنـه يعـين أن سـؤال أي                  . السنوات القليلة املقبلة  
، ل القريـب هـو، عـادةً      من العامالت عما إذا كانت حامال أو تعتزم أن تنجب طفال يف املستقب            

 .عمل غري قانوين
هـو ضـمان تـوفري بيئـة عمـل سـليمة متامـا للعـاملني،                “ قانون بيئة العمل  ”واهلدف من    

كما أن صاحب العمل عليه واجب مواءمة العمل مع ظروف أية امرأة حامل، أو تغيري مكـان                 
شيء نفــسه والــ. عملــها، إذا كانــت غــري قــادرة علــى مواصــلة عملــها العــادي ألســباب صــحية

ينطبق على النساء احلوامل اللوايت ال توجـد لـديهن مـشكالت صـحية واللـوايت تقمـن بأعمـال                    
وضـع   جـرى    قـانون بيئـة العمـل     ومبوجـب   . قد تكون منطوية على خمـاطر بالنـسبة لنمـو اجلـنني           
وقـد صـيغت تلـك اللـوائح        ). ١٩٩٥عـام   (لوائح عامـة بـشأن إصـابات اإلجنـاب وبيئـة العمـل              

يع العوامل املوجودة يف بيئة العمل واليت قد تنطـوي علـى خمـاطر بالنـسبة لـصحة                  ر مج حبيث توفِّ 
ووفقا لقانون بيئة العمل توجـد أيـضا لـوائح بـشأن العمـل يف      . اجلنني أُسسا لتغيري مكان العمل    

وهنـاك  . والغـازات املخـدرة    (Cystostatica)األكيـاس الغـشائية     واسـتاتيكا   ن  بيئة لإلشعاع املـؤيَّ   
 .ح خاصة للنساء اللوايت تعملن يف البحر أو يف اجلو أو يف صناعة البترولأيضا لوائ
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 اإلجازة بسبب احلمل أو الوالدة )ب (٢-١١املادة  ٧-٥-٢ 
ويف . ١,٨٣ طفال وكـان معـدل اخلـصوبة      ٥٦ ٩٥١، ُوِلَد يف النرويج     ٢٠٠١يف عام    

ن أطفـال تتـراوح     وكانت نـسبة النـساء اللـوايت لـديه        . ١,٨٤ كان معدل اخلصوبة     ٢٠٠٥عام  
علـى  ن منـهن    تعملـ مـن   وكانت نـسبة    .  يف املائة  ٧٥ نتعملوأعمارهم بني سنة واحدة وسنتني      

واحلــق يف احلــصول علــى إجــازة واحلــق يف احلــصول علــى   .  يف املائــة٤١ أســاس عــدم التفــرغ
علـى  هلما أمهية أساسية بالنسبة لقـدرة الوالـدين         ) بالنسبة للوالدة والتبين  (إجازة مدفوعة األجر    

 .اجلمع بني العمل ورعاية األطفال الصغار
ووفقا لقانون بيئـة العمـل يتمتـع الوالـدان بـنفس احلـق يف احلـصول علـى إجـازة لفتـرة                        

وحيق لكل من الوالدين أيضا احلـصول علـى   . تصل إىل سنة واحدة يف ظروف الوالدة أو التبين        
واعتبـارا مـن   . فل ثالث سنواتإجازة ملدة سنة أخرى لكل حالة والدة إىل أن يصبح ُعمر الط 

 أسـبوعا مـع     ٤٣ األبوَّة/ أصبحت فترة احلصول على استحقاقات اُألمومة      ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١
 أســبوعا مــع احلــصول علــى  ٥٣ يف املائــة أو ١٠٠احلــصول علــى تعــويض عــن الــدخل بنــسبة  

 تبـدأ  وَّةاألبـ /وفترة احلصول علـى اسـتحقاقات اُألمومـة   .  يف املائة  ٨٠تعويض عن الدخل بنسبة     
ــابيع  ــة أسـ ــرة احلـــصول علـــى اســـتحقاقات التـــبين هـــي   . قبـــل الـــوالدة بثالثـ ــبوعا ٤٠وفتـ  أسـ

 واســتحقاقات التــبين ُتمــنح عــن  األبــوَّة/واســتحقاقات اُألمومــة. أســبوعا علــى الترتيــب  ٥٠ و
). ٢٠٠٥ كرونـة نروجييـة يف عـام     ٣٦٤ ٠٠٠( األساسي   لغ أمثال املب  ٦الدخول إىل ما يعادل     

 أو اســتحقاقات األبــوَّة/شخص مــستحقا للحــصول علــى اســتحقاقات اُألمومــةوكــي يكــون الــ
التبين جيب أن يكون قد ُعيِّن لفترة ال تقل عن ستة أشهر من فتـرة العـشرة أشـهر األخـرية قبـل         

ي التبنِّـ /والنساء اللوايت ال حيق هلن احلصول على استحقاقات اُألمومـة . أن تبدأ فترة االستحقاق 
 يف املائـة تقريبـا مـن النـساء اللـوايت تقمـن              ٧٨ونـسبة   . ى استحقاق إمجايل  حيق هلن احلصول عل   

ومـــن فتـــرة ). ٢٠٠٤عـــام (بتربيـــة أطفـــال حيـــق هلـــن احلـــصول علـــى اســـتحقاقات األمومـــة   
لُألم بفترة األسابيع الثالثة اليت تـسبق الـوالدة واألسـابيع الـستة األوىل بعـد            حتفظ  االستحقاق يُ 

مـسة أسـابيع مـن فتـرة االسـتحقاق          خبلـألب   ُيحـتفظ   و. الـصحة  وذلك ألسباب تتعلق ب    الوالدة
.  متــت زيــادة هــذه الفتــرة إىل ســتة أســابيع٢٠٠٦يوليــه / متــوز١واعتبــارا مــن ). حــصة األب(

وميكـن للوالـدين، رهنـا      .  التنازل عنها إذا كـان األب ال يـستفيد منـها           وهذه األسابيع يتم عادةً   
 . املتبقيةنة، أن يقسما بينهما األسابيعبشروط معيَّ

ويف الــــسنوات األخــــرية جــــرى إدخــــال العديــــد مــــن التغــــيريات والتحــــسينات يف    
.  واستحقاقات التبين وذلك يف اجتاه زيادة املـساواة بـني اُألم واألب     األبوَّة/استحقاقات اُألمومة 

، هي وسيلة على قدر كبري مـن الفعاليـة    ١٩٩٣خلت يف عام    دوقد تبيَّن أن حصة األب، اليت أُ      
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ــاد ــاء مــن اســتحقاقات   لزي ــوَّةة اســتفادة اآلب مــن تلــك احلــصة  ، اســتفاد ٢٠٠٤ويف عــام . األب
ومنـذ تقـدمي التقريـر      . يف املائة تقريبا من اآلباء الذين حيـق هلـم االسـتفادة مـن حـصة اآلبـاء                  ٩٠

الدوري السادس للنرويج متت زيادة حـصة اآلبـاء مـن أربعـة أسـابيع إىل مخـسة أسـابيع اعتبـارا             
كمــا صــدر قــرار بزيــادة حــصة اآلبــاء ألســبوع آخــر لتــصبح ســتة  ، ٢٠٠٥وليــه ي/متــوز ١مــن 

ذ هـذه الزيـادة بإطالـة فتـرة االسـتحقاق          وسـوف تنفَّـ   . ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١أسابيع اعتبارا من    
 جـرى   ٢٠٠٥ويف عام   . ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١ أسبوعا اعتبارا من     ٥٤/٤٤الكلية اليت ستصبح    

ك جبعـــل التعـــويض عـــن دخـــل األب غـــري قابـــل دعـــم حقـــوق األب وفقـــا حلـــصة األب وذلـــ
 يف املائـة    ٧٥ يف املائـة إىل      ٥٠نـسبة   (للتخفيض إذا كانت اُألم تعمل على أساس عـدم التفـرغ            

ويف الـسابق كانـت اسـتحقاقات األب ُتـدفع علـى أسـاس اجلـزء مـن                  . قبل الـوالدة  ) من الوقت 
 .تلك احلاالتالوقت الذي تقضيه اُألم يف وظيفة تشغلها على أساس التفرغ يف 

ومنذ صدور التقرير السابق زادت نسبة اآلبـاء الـذين حيـصلون علـى إجـازة تزيـد عـن                     
 مقارنـة  ٢٠٠٤ يف املائـة يف عـام   ١٧ يف املائـة و  ١٦وكانت النـسبة تتـراوح بـني     . حصة األب 

وال تزال زيادة استخدام اآلبـاء للحـصة متثـل هـدفا هامـا،      . ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٦,٧بنسبة  
بالنــسبة  واســتحقاقات التــبين هلــا إمكانــات كــبرية  األبــوَّة/ أن نظــم اســتحقاقات اُألمومــة كمــا

 .حلدوث حتسن يف اجتاه وضع لوائح تتسم مبزيد من املساواة لآلباء واألمهات
اقتراح لتبسيط قواعد االستحقاقات فيما يتعلق باحلمل والـوالدة        قُدِّم   ٢٠٠٥ويف عام    
واالقتــراح ينطــوي علــى حتــسني وضــع . لتبــسيط وزيــادة املرونــةوالغــرض هــو حتقيــق ا. والتــبين

 والعمــل علــى أســاس عــدم األبــوَّة/األبــوين اللــذين يرغبــان يف اجلمــع بــني اســتحقاقات اُألمومــة
التفرغ، وتقليل إمكانات اإلعفاء من احلـصول علـى حـصة األب، ووضـع قواعـد أكثـر مرونـة                  

/ ري اسم االستحقاق من اسـتحقاق اُألمومـة    تغيبيوصي أيضا   االقتراح  و. الستخدام حصة األب  
 أو استحقاق التبين إىل استحقاق الوالدين وذلك، يف مجلة أمور، من أجل تأكيد حقيقـة                األبوَّة

مــدة اآلن  أصــبحت معَتاالقتراحــاتوهــذه . أن النظــام قــد ُوضــع مــن أجــل اُألمهــات واآلبــاء  
 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١وسوف تدخل حيز النفاذ يف 

 تعمــل مــع عــدد مــن الــوزارات األخــرى لتعزيــز   “وزارة شــؤون الطفــل واملــساواة”و 
 نفـس حقـوق   اجملموعـة حقوق األشـخاص الـذين يعملـون حلـساهبم اخلـاص حبيـث يكـون هلـذه            

أن حيـصلوا علـى تعـويض       حيـق هلـم اليـوم       واألشخاص الذين يعملون حلساهبم اخلاص      . العاملني
 يكـون لـديهم تـأمني إضـايف للوصـول بالتغطيـة إىل            يف املائـة، وجيـب أن      ٦٥عن الـدخل بنـسبة      

والغــرض هــو أن يكــون مــن حــق األشــخاص الــذين يعملــون حلــساهبم    .  يف املائــة١٠٠نــسبة 
 يف املائـة وذلـك بغـض النظـر عمـا إذا             ١٠٠اخلاص أن حيصلوا على تعويض عن الدخل بنـسبة          
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ملون حلساهبم اخلـاص    وتعزيز حقوق األشخاص الذين يع    . كان لديهم تأمني إضايف أو مل يكن      
سوف يؤدي إىل حتسني فرص النساء اللوايت تعملن حلـساهبن اخلـاص والرجـال الـذين يعملـون                  

 .حلساهبم اخلاص يف اجلمع بني أنشطة العمل ومسؤوليات الرعاية
 مراكز الرعاية النهارية، وغريها )ج (٢-١١املادة  ٨-٥-٢ 

 مراكز الرعاية النهارية  
لة للرعاية النهاريـة أداة هامـة يف اجلهـود الـيت ُتبـذل لزيـادة املـساواة                  عترب التغطية الكام  ُت 

ومراكز الرعاية النهارية أو مراكز اخلـدمات التعليميـة األخـرى ذات الـصلة              . بني املرأة والرجل  
ين علــى اجلمــع بــني رعايــة مــسبقا إذا مــا أُريــد أن يكــون الوالــدان قــادَرُتعتــرب شــرطا ألطفـال  با

ني ين العـاملَ  وممـا لـه أمهيـة بالغـة أيـضا بالنـسبة للوالـدَ             . د انتهاء فترة اإلجازة   األطفال والعمل بع  
مكانيـة التواجـد    إلضة و اللذين لديهما أطفال صغار وجود ترتيبات لساعات عمل مرنة أو خمفَّـ           

 .يف املرتل يف إجازة مدفوعة األجر إذا كان أحد األطفال مريضا
ين علــى ة إذا كــان للوالــدين أن يكونــا قــادرَ ومراكــز الرعايــة النهاريــة هلــا أمهيــة كــبري  

عتــرب مراكــز الرعايــة  ويف النــرويج ُت. اجلمــع بــني التزامــات اُألســرة واملــشاركة يف حيــاة العمــل  
ويف . ل جـزءا هامـا مـن عمليـة الـتعلُّم     النهارية مؤسسات تعليمية لصاحل الطفل، كما أهنـا تـشكِّ         

اع الرعاية النهارية بدرجة كـبرية، غـري أن         عاما املاضية جرى توسيع قط    مسة وعشرين   فترة اخل 
يف هـو  وسوق رعاية األطفال يف املنازل مقابـل أجـر      . عد بتلبية حاجات اُألسر   تقم بَ  النرويج مل 

 .النرويج سوق صغري احلجم آخذ يف االضمحالل
ــام   ــة        ٢٠٠٢ويف ع ــاكن يف مراكــز الرعاي ــم أم ــذين توجــد هل ــال ال ــدد األطف ــان ع  ك
 يف  ٦٦وتغطية الرعاية النهارية على مـستوى البلـد كانـت نـسبتها             .  طفال ١٩٨ ٢٦٢النهارية  

االلتحاق باملـدارس   يف  يبدأ األطفال   (املائة بالنسبة للفئة الُعمرية من عام واحد إىل مخسة أعوام           
 زاد عــدد األطفــال يف ٢٠٠٤ إىل عــام ٢٠٠٢ومــن عــام ).  ســنوات٦ يف النــرويج عنــد ســنّ 

هـي   ٢٠٠٤ طفال وكانت نسبة التغطية يف هنايـة عـام           ١٤ ٦٨٠ مراكز الرعاية النهارية مبقدار   
وبالنسبة للفئة الُعمرية من ثالث سنوات إىل مخس سنوات كانـت نـسبة التغطيـة            . يف املائة  ٧٢
لالعتقـاد بـأن الرعايـة النهاريـة متاحـة لغالبيـة اآلبـاء واُألمهـات           مـا يـدعو     وهنـاك   .  يف املائة  ٨٨

غــري أنــه بالنــسبة .  ســنوات٣ن لطفــل يزيــد عمــره عــن الــذين يرغبــون يف احلــصول علــى مكــا
.  سـنوات توجـد قـوائم انتظـار يف أجـزاء كـثرية مـن البلـد                 ٣لألطفال الـذين يقـل عمـرهم عـن          

 يف املائة تقريبا من األطفال املوجودين يف مراكز الرعاية النهارية هلـم أمـاكن لوقـت                 ٦٥ونسبة  
جـد أيـضا خـدمات لوقـت قـصري أو جلـزء              غري أنـه يو    ،)ساعة أو أكثر يف األسبوع     ٤١(كامل  

 يف املائـة مــن مراكـز الرعايــة النهاريــة يف   ٥٢ كانـت نــسبة  ٢٠٠٤ويف هنايـة عــام  . مـن الوقــت 
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والنــسبة املئويــة ملراكــز الرعايــة النهاريــة اخلاصــة زادت زيــادة  . النــرويج مملوكــة ملكيــة خاصــة
 .كبرية يف السنوات األخرية

ــة    ــة النهاري ــة وســلطات البلــديات    مــن جانــب ُتمــوَّلومراكــز الرعاي احلكومــة املركزي
واعتبـارا  . وضعت النرويج حدا أقـصى ملـا يدفعـه الوالـدان           ٢٠٠٤يف عام   و. واآلباء واُألمهات 

 كرونـة نروجييـة يف      ٢ ٢٥٠ كـان احلـد األقـصى للـسعر هـو            ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثـاين   ١من  
ز للرعايـة النهاريـة تـابع للبلديـة     واُألسر اليت يوجد لديها أكثر من طفـل واحـد يف مركـ      . الشهر

ظــم ومطلــوب مــن البلديــة أيــضا أن تكــون لــديها نُ . األشــقاءحيــق هلــا أن حتــصل علــى خــصم  
 غطــت ٢٠٠٤ويف عــام . للخــصم بالنــسبة لُألســر الــيت تكــون قــدرهتا علــى الــدفع ضــعيفة        

يـة النهاريـة     يف املائة من تكـاليف مراكـز الرعا        ٢٠املدفوعات اليت قدمها اآلباء واُألمهات نسبة       
 . يف املائة من تكاليف مراكز الرعاية النهارية اخلاصة٣١للبلديات ونسبة 

بـشأن شـروط اإلطـار      نطـاق واسـع      كـان هنـاك اتفـاق سياسـي علـى            ٢٠٠٣ويف عام    
وكـان اهلـدفان الرئيـسيان لالتفـاق مهـا خفـض املـدفوعات الـيت                . املقبل لقطاع الرعاية النهاريـة    

وهـدف احلكومـة هـو حتقيـق تغطيـة كاملـة للرعايـة النهاريـة                .  القطـاع  مها الوالدان وتطوير  يقدِّ
يف مركـز   م احلكومـة حقـا تـشريعيا ملكـان          وسـوف تقـدِّ   . ورفع مستوى اجلودة وخفض الـسعر     

 .للرعاية النهارية عندما تتحقق التغطية الكاملة
هم عـن  والتكاليف اليت يدفعها الوالدان لرعاية الطفل بالنسبة لألطفال الذين يقل عمـر           

وهلـذا فـإن املبلـغ الـذي        ). ختفـيض الوالـدين   ( سنة تؤهلهم للحـصول علـى ختفـيض ضـرييب            ١٢
 زاد اســتحقاق التخفــيض بالنــسبة  ٢٠٠٥ويف عــام . ضه الــضرائب األقــليدفعــه الوالــدان ختفِّــ 

واآلبـاء واُألمهـات الـذين يعيـشون مبفـردهم      . للوالدين اللـذين يكـون لـديهما أكثـر مـن طفلـني           
وهذا يعـين   . ن حيق هلم أيضا احلصول على ِمنحة لرعاية الطفل        أقل من حّد معيَّ   ويكون دخلهم   

وهـذا الترتيـب    . نمن مدفوعات الوالدين إىل حّد معيَّ     )  يف املائة  ٦٦(أن السلطات تغطي نسبة     
 .هو ترتيب بالغ األمهية بالنسبة لآلباء واُألمهات الذين يعيشون مبفردهم

 ت الرعايةساعات العمل املرنة واستحقاقا  
على أن من حـق اُألم واألب معـا أن يعمـال سـاعات عمـل                 “قانون بيئة العمل  ”ينّص   

م أيـضا احلـق يف   وقـانون بيئـة العمـل اجلديـد يقـدِّ     . ضة مع اإلعفاء مـن العمـل لوقـت إضـايف          خمفَّ
 .ساعات عمل مرنة

إجــازة بــأجر عنــدما يكــون األطفــال مرضــى أو عــاجزين لــه واحلــق يف احلــصول علــى  
والعاملون الذين يرعـون أطفـاال يقـل عمـرهم عـن            . ية بالغة بالنسبة للوالدين اللذين يعمالن     أمه
 إذا كاسـتحقاقات رعايـة   سنة هلم احلق يف احلصول على إجـازة ملـدة عـشرة أيـام يف الـسنة          ١٢
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والعـاملون الـذين يرعـون      . كان لديهم طفل مريض أو إذا كان َمن يتوىل رعاية الطفـل مريـضا             
 أو ،ني أو كانوا يعيشون مبفردهم أو كان لديهم أطفال يعانون مـن مـرض مـزمن               أكثر من طفل  

توسـيع نطـاق حقـوق    جـرى   ٢٠٠٥يوليـه  / متـوز ١واعتبارا من .  هلم حقوق إضافية   ،عجزمن  
. عجـــزمـــن الوالـــدين اللـــذين لـــديهما أكثـــر مـــن طفـــل واحـــد يعـــاين مـــن مـــرض مـــزمن أو   

ــدفعها صــاحب العمــل    ــة ي ــشمل اســتحقاقات   ونظــام. واســتحقاقات الرعاي ــوطين ي ــأمني ال  الت
 .الرعاية اليت تزيد عن عشرة أيام

مون الرعايــة  لألشــخاص الــذين يقــدِّاســتحقاقات متــريضونظــام التــأمني الــوطين يــوفر  
 سنة وموجود، أو سبق أن كان موجودا، يف مؤسـسة صـحية وذلـك          ١٢لطفل يقل عمره عن     

ذا كان الطفل مصابا مبرض مـزمن أو بعجـز   وإ. عندما تزيد احلاجة إىل التمريض عن سبعة أيام       
م واســتحقاقات التمــريض تقــدَّ.  عامــا١٨ فــإن هــذا احلــق ينطبــق إىل أن يــصل الطفــل إىل ســّن

د حياتـه أو   عاما مصابا مبـرض يهـدِّ  ١٨أيضا من اليوم األول عندما يكون طفل يقل عمره عن          
رض يهدد حياته أو مبـرض      وإذا كان الطفل معوقا عقليا ومصابا مب      . مبرض آخر شديد اخلطورة   

م إىل الوالدين معـا     وجيوز أن تقدَّ  . سّنخطري فإن استحقاقات التمريض تقدم بغض النظر عن ال        
واعتبـارا  .  اخلطـورة  شـديد استحقاقات متريض يف نفس الوقت إذا كان الطفل يعاين من مرض            

 . األول ميكن منح استحقاقات متريض متدرجة من اليوم٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١من 
 االستحقاقات النقدية  

واالسـتحقاقات  . لـة هلـا   عترب االستحقاقات النقدية بديال ملراكز الرعاية النهارية ومكمِّ       ُت 
ــدَّ  ــة تق ــة      النقدي ــا للرعاي ــط، مكان ــا فق ــستخدمون جزئي ــستخدمون، أو ي ــذين ال ي ــال ال م لألطف

ن الـشهر التـايل لبلــوغ   ويقـدَّم االسـتحقاق مـ   . النهاريـة يف مؤسـسة تتلقـى ِمنحـة تـشغيل رمسيــة     
 . ثالث سنواتسّن سنة واحدة وحىت الشهر السابق لوصول الطفل سّنالطفل 

ــ   فـــإن ١٩٩٨نح االســـتحقاقات النقديـــة قـــد بـــدأ تطبيقـــه يف عـــام  وبـــالنظر إىل أن َمـ
ذت لبحـث نتـائج هـذا النظـام، وهـو مـا مشـل النتـائج املتعلقـة بتحقيـق                     مشروعات خمتلفة قد ُنفِّ   

 .جلنسنياملساواة بني ا
ـــوكم  ـــا سبـ ـــق توضيحـ ـــه يف التقريـ ــد    ـ ــإن دراســات ق ــرويج ف ــسادس للن ــدوري ال ر ال

أُجريت بشأن الكيفية اليت ينظم هبا الوالدان اللذان هلما أطفـال مل يبلغـوا سـّن دخـول املـدارس                    
ــة  ــه يف األجــل القــصري     . حياهتمــا اليومي حــىت عــام  (وقــد بيَّنــت دراســات استقــصائية ســابقة أن

ــا) ١٩٩٩ ــات   كــ ــشغيل اُألمهــ ــط يف تــ ــف فقــ ــاض طفيــ ــاك اخنفــ ــون . ن هنــ ــر املعنــ  والتقريــ
Kontantsøttens langsiktige effecter på mødres og fedres arbeidstilbud )   اآلثـار الطويلـة

ــة علــى تــ   ــة،  شغيلاألجــل لالســتحقاقات النقدي ــاء، إدارة اإلحــصاءات النروجيي  اُألمهــات واآلب
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 ،كان لالسـتحقاقات النقديـة أثـر كـبري        ) ٢٠٠٢حىت عام   (يل  يبيِّن أنه يف األجل الطو    ) ٢٠٠٥
 ٢٠٠٢ إىل عــام ١٩٩٨وواضــح أنــه يف الفتــرة مــن عــام  .  علــى تعــيني اُألمهــات، مــاإىل حــّد

 شــريطة أن يكــون قــد ســبق لــُألم القيــام بنــشاط يف شغيلاخنفــض احتمــال العمــل واحتمــال التــ
دقيقـة   ٤٥ ثالث سـاعات و   اض قدره    حدث اخنف  وبالنسبة لُألمهات ككلّ  . سوق اليد العاملة  

. ٢٠٠٢ إىل عــام ١٩٩٨يف متوســط ســاعات العمــل يف اُألســبوع وذلــك يف الفتــرة مــن عــام   
واحتمال أن تبدأ اُألمهات يف العمل يف السنوات الثالث األوىل بعد والدة الطفل اخنفـض بعـد                 

أيــضا يف األجــل وكمــا يبــدو فــإن تعــيني اآلبــاء قــد تــأثر   . تطبيــق نظــام االســتحقاقات النقديــة 
وقـد حـدث هـذا إىل    .  سـاعة يف األسـبوع  ١,٢لـوا سـاعات عملـهم مبقـدار         فاآلبـاء قلَّ  . الطويل

حــد كـــبري مـــن خـــالل اخنفـــاض ســـاعات العمــل للعـــاملني، غـــري أن اآلبـــاء حيـــصلون أيـــضا،   
وهلـذا فإنـه    . يبدو، على إجازات أكثر من اإلجازات الـيت كـانوا حيـصلون عليهـا مـن قبـل                  كما

وقـد تكـون   .  أن االخنفاض يف ساعات العمل أكرب بني اُألمهات مما هـو بـني اآلبـاء         من الواضح 
هلذا آثار سلبية بالنـسبة للمـساواة بـني اجلنـسني، وقـد ُيـسهم يف اإلبقـاء علـى الـنمط التقليـدي                        

 .لدور كل من اجلنسني
وعنـدما  . ومن رأي احلكومة أنه من الـضروري ضـمان تغطيـة كاملـة للرعايـة النهاريـة        

. ، سوف يـتم تغـيري نظـام االسـتحقاقات النقديـة           ٢٠٠٨حقق التغطية الكاملة، ليس قبل عام       تت
 .بقي احلكومة على نظام حمدود لالستحقاقات النقدية لبقية الفترةوسوف ُت
وخالل جولة التشاور جرى اإلعراب عن الرغبة يف احلصول على معلومـات عـن َمـن                 

هـذا اجملـال حمـدودة، كمـا أن املعلومـات الـيت هلـا               واإلحـصاءات يف    . يتلقون استحقاقات نقدية  
 بالفعـل االسـتحقاقات النقديـة       خيتـارون صـورة كاملـة لألشـخاص الـذين         وفِّر   تـ  لنهذه الطبيعة   

 .وذلك إىل أن يتم حتقيق التغطية الكاملة للرعاية النهارية
بيـق  ومن ناحية أخرى فإنه من املمكـن أن ُينظـر يف االجتـاه مـن الفتـرة الـيت سـبقت تط                      

وميكـن  . نظام االستحقاقات النقدية، وذلك مـثال مـن حيـث مـشاركة النـساء يف القـوة العاملـة              
 .الرجوع إىل التقرير الدوري السادس للنرويج وإىل التفسري الوارد أعاله

يتلقـون اسـتحقاقات نقديـة يف جمموعـات فرديـة           بالنسبة ملـن    واحلصول على معلومات     
 “إحـصاءات النـرويج   مكتب  ” نشر   ٢٠٠٦أغسطس  /يف آب و. قد يكون مثريا لالهتمام أيضا    

تقريرا عن استخدام االسـتحقاقات النقديـة مـن جانـب آبـاء وأُمهـات األطفـال املنحـدرين مـن                     
ن أن نـسبة األطفـال الـذين هـم مـن خلفيـات غـري                والتقريـر يبـيِّ   . خلفيات مهاجرة غري أوروبيـة    

: ن النـسبة املنـاظرة للـسكان ككـلّ        أكـرب مـ   نسبة  غربية ويستخدمون االستحقاقات النقدية هي      
وبالنـسبة  .  يف املائة علـى الترتيـب  ٦٢ يف املائة و ٧٨ كان الرقمان   ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١يف  
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ــاض يف اســتخدام           ــاك اخنف ــامني كــان هن ــام واحــد وع ــّن ع ــم يف س ــذين ه ــال ال ــع األطف جلمي
ذين هــم مــن غــري أنــه بالنــسبة لألطفــال الــ . ٢٠٠٤-١٩٩٩االســتحقاقات النقديــة يف الفتــرة  

خلفيــات غــري غربيــة كانــت هنــاك زيــادة طفيفــة يف اســتخدام االســتحقاقات النقديــة يف الفتــرة 
ــه، كمــا يبــدو، أي تــأثري علــى     . نفــسها ــة الرعايــة لألطفــال مل يكــن ل وهلــذا فــإن حتــسني تغطي

 .استخدام االستحقاقات النقدية هلذه اجملموعة
 . يف املائة تقريبا من احلاالت٩٥واالستحقاقات النقدية ُتدفع للنساء يف نسبة  

 احلقوق خالل فترة احلمل )د (٢-١١املادة  ٩-٥-٢ 
قــد يكــون مــن حــق أيــة امــرأة حامــل ُتــضطر للتوقــف عــن العمــل ألســباب صــحية أن  

وأية امرأة حامل تكون غري قادرة كليـا أو جزئيـا   . حتصل على بدل مرض أو استحقاقات محل     
قها أن حتصل علـى بـدل مـرض وفقـا لقـانون التـأمني               عن العمل بسبب املرض قد يكون من ح       

فتـرة صـاحب    (ويتوىل صاحب العمل دفع بدل املرض لفتـرة الـستة عـشر يومـا األوىل                . الوطين
د هلـم    ُوضعت قاعدة جتعل من حق أصحاب األعمال أن تـسدَّ          ٢٠٠٢غري أنه يف عام     ). العمل

والغـرض مـن هـذا      . حب العمـل  صااخلاصـة بـ   فترة  السلطات التأمني الوطنية بدل املرض خالل       
هو مواجهة املشكالت املتزايدة اليت تواجه النساء احلوامل يف سوق اليد العاملـة بـسبب خمـاطر                  

 .رضيةالتغيب ألسباب َم
واملــرأة احلامــل الــيت ال تعــاين مــن مــشكالت صــحية وُتــضطر إىل التوقــف عــن العمــل    

والـشرط  .  علـى اسـتحقاقات محـل      بسبب احتمال تعرُّض منو اجلنني ملخاطر حيق هلـا أن حتـصل           
وميكـن  . مواءمة العمل أو تغيري مكانـه     من غري املمكن    ر بالتوقف عن العمل ويكون      هو أن تؤمَ  

 امـرأة علـى     ١ ٥٩٣ حصلت   ٢٠٠٤ويف عام   . من هذا التقرير  ) و (١-١١الرجوع إىل املادة    
 احلـصول   وكما يتضح مـن التقريـر الـدوري الـسادس للنـرويج فـإن احلـق يف                . استحقاقات محل 

 ُمـنح   ٢٠٠٣ويف عـام    . على استحقاقات محل كـان يقتـصر يف الـسابق علـى النـساء العـامالت               
وجيـري  . املـستقالت العـامالت   هذا احلق أيضا للنساء اللوايت تعملـن حلـساهبن اخلـاص والنـساء              

بذل جهود لزيادة تعزيز حقوق النساء اللوايت تعملن حلـساهبن اخلـاص وذلـك بإعطـائهن احلـق                  
 يف املائــة مــن اســتحقاقات احلمــل وذلــك بغــض النظــر عمــا إذا كــان    ١٠٠غطيــة بنــسبة يف الت

مـن هـذا   ) ب (٢-١١وميكن الرجوع إىل التعليقات الـواردة حتـت املـادة        . لديهن تأمني إضايف  
م مـشروع قـانون بـشأن احلـق يف أجـر عـن أيـام العطـالت الرمسيـة                   قُدِّ ٢٠٠٥ويف عام   . التقرير

وعدم وجود حق يف احلصول على أجر  مقابل أيـام العطـالت             . احلملاستنادا إىل استحقاقات    
ــة        ــتلقني اســتحقاقات احلمــل مقارن ــوايت ت ــساء الل ــسبة للن ــة بالن ــؤدي إىل خــسارة مالي ــة ي الرمسي

 .بالنساء احلوامل اللوايت تعملن أو تتلقني استحقاقات عن املرض
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 الصحة ١٢املادة  ٦-٢ 
والنـساء حتـصلن   .  سـنة للرجـال   ٧٧,١نة للنساء و     س ٨٢ع يف النرويج هو     العمر املتوقَّ  

 كـان   ٢٠٠٤ففـي عـام     . حصول الرجال عليها  مرات  على استحقاقات العجز ملرات أكثر من       
ــدرَ   ــخاص املـ ــدد األشـ ــز    عـ ــة للعجـ ــات التقاعديـ ــوائم املعاشـ ــخص٣١٠ ٩٠٠جني يف قـ :  شـ

للـوايت  وكانت هناك زيادة ملحوظـة يف عـدد النـساء ا          .  رجال ١٣٢ ٢٢٩ امرأة و    ١٧٨ ٧٠٠
وجيــب أن ُينظــر إىل هــذا يف ضــوء الزيــادة الكــبرية يف . حتــصلن علــى معاشــات تقاعديــة للعجــز

 .النشاط االقتصادي بني النساء خالل هذه الفترة
ت موقـد قُـدِّ   .  جعلت صحة املرأة جماال له أولوية      “وزارة الصحة وخدمات الرعاية   ”و 

 ةوصـف ”): ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفتـرة   (ملـان    إىل الرب  ١٦يف التقريـر رقـم      “ استراتيجية صحة املـرأة   
تـستند بدرجـة    “ استراتيجية صحة املرأة  ” و .“ سياسة الصحة العامة   ‐ لصحة أوفر يف النرويج   

يــرد (“ صــحة املــرأة يف النــرويج”:١٩٩٩ لعــام ١٣كــبرية إىل التقريــر النروجيــي الرمســي رقــم  
ــر   ــصفحة وصـــف للتقريـ ــرويج  ٣٠يف الـ ــسادس للنـ ــدوري الـ ــر الـ ــن التقريـ ــذه  ووف. ) مـ ــا هلـ قـ

االســتراتيجية جيــب أن يكــون ملنظــور نــوع اجلــنس أولويــة يف القطــاع الــصحي واالجتمــاعي،   
“ اسـتراتيجية صـحة املـرأة     ”و  . وكذلك يف البحوث وصـياغة الـسياسات والوقايـة واخلـدمات          

 خاصــة لــصحة اســتراتيجيةوالــسبب يف وضــع ). ٢٠١٣-٢٠٠٣(تغطــي فتــرة عــشر ســنوات 
.  مبـا كـان عليـه احلـال يف الـسابق            النساء بطريقة أكثـر عدالـة مقارنـةً        املرأة هو الرغبة يف معاملة    

ــر النروجيــي الرمســي رقــم   ــة    كــَش١٩٩٩ لعــام ١٣والتقري ف عــن وجــود نقــص عــام يف املعرف
ووجـود منظـور لنـوع اجلـنس        . نظور نوع اجلنس يف اخلدمات الصحية     مباملتعلقة بنوع اجلنس و   

اية واخلدمات سوف يلقـي الـضوء علـى عـدم املـساواة             بشأن املعاجلة الطبية واستراتيجيات الوق    
 .غري املرغوب فيه بني املرأة والرجل

“ ة املــرأةاســتراتيجية صــح”نــة يف د، أو تنفَّــذ، تــدابري معيَّواعتبــارا مــن اليــوم، مل ُتحــدَّ 
م هلـم نفـس   واألشـخاص املـصابون بعاهـة وظيفيـة تقـدَّ     . بالنسبة للنساء املصابات بعاهة وظيفيـة   

 الصحية وهلم نفـس احلـق يف احلـصول علـى املـساعدة يف قطـاع الـصحة بغـض النظـر               اخلدمات
 اعتمـاد  إدارة   “يجملـس البحـوث النروجيـ     ”ويف إطار برنـامج الرعايـة، يتـوىل         . عن نوع اجلنس  

 مليون كرونة نروجييـة علـى مـدى فتـرة مخـس سـنوات إلجـراء حبـوث بـشأن العجـز                    ٥٠قدره  
 مـن  “وزارة الصحة وخـدمات الرعايـة  ”وقد طلبت .  األداءالقدرة علىوالعوامل اليت حتّد من  

 ضــمان أن يؤخــذ منظــور نــوع اجلــنس يف االعتبــار يف البحــوث الــيت يقــوم “جملــس البحــوث”
 .بإجرائها
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 املبادرات  
ــدأت   ــة ”ب ــصحة وخــدمات الرعاي ــدابري ملتابعــة   “وزارة ال اســتراتيجية ” عــددا مــن الت

 .“صحة املرأة
ز على ضـمان أن يؤخـذ        تديرها احلكومة املركزية أن تركِّ     وطُلب من املستشفيات اليت    

منظــور نــوع اجلــنس يف االعتبــار يف تطــوير اخلــدمات الــصحية وأن تواَجــه التحــديات اخلاصــة   
ت الـوزارة املستـشفيات الـيت       وحثَّـ . املتعلقة بصحة املرأة والرجل مبا يكفـي مـن معرفـة ومـوارد            

 النـرويج علـى التركيـز علـى منظـور نـوع اجلـنس               تديرها احلكومة املركزية وجملس البحوث يف     
هـذه املـسائل    وعلى إثارة الوعي بالفروقات بـني اجلنـسني يف البحـوث اإلكلينيكيـة، وأُدرجـت                

 .يف اخلطط الربناجمية اجلديدة للمجلس
وبرنامج العمل املتعلق بالوقايـة والعـالج بالنـسبة للكـسور الناجتـة عـن هـشاشة العظـام              

وقـد استعرضـت   . ، وسوف جيري إعداد مبادئ توجيهية مـن هـذه الناحيـة         ٢٠٠٥قُدِّم يف عام    
 تنظـيم   “إدارة الـصحة واخلـدمات االجتماعيـة      ” املستشفيات اليت تـديرها احلكومـة املركزيـة و        

ــة   . دراســة استقــصائية وعــالج ســرطان الثــدي يف النــرويج   وفيمــا يتعلــق مبتابعــة اخلطــة النظامي
درج مــتغريات نــوع اجلــنس يف  أن ُتــ“لتــأمني الوطنيــةهيئــة ا”اجلــنس، طُلــب مــن نــوع ملنظــور 

إحصاءاهتا، كمـا أنـه مطلـوب مـن جملـس البحـوث يف النـرويج، مـن خـالل املبـادئ التوجيهيـة                        
للتقييم املستند إىل البحوث، أن يدرج منظور نوع اجلـنس يف حتلـيالت اخلطـة النظاميـة ملنظـور            

 .نوع اجلنس حيثما يكون ممكنا
ــات املركــز النروجيــي  ”و  ــصحة األقلي ــة  “ ل ــشفى جامع  يبحــث يف “أوليفــال”يف مست

ــات         ــشمل ثقاف ــصاالت ت ــة وات ــسائل متــس ختصــصات خمتلف ــددة التخصــصات وم ــسائل متع م
يف تتمثــل  الــيت هلــا أمهيـة خاصــة  “املركـز النروجيــي لــصحة األقليـات  ”مهــام إحــدى و. متعـددة 

حة وذلك من أجـل متكينـهم مـن         تعزيز التدريب والتوجيه بالنسبة لألفراد العاملني يف جمال الص        
املركـز النروجيـي للدراسـات    ”و. تقدمي خدمات صحية أفـضل للنـساء املنتميـات ألقليـات إثنيـة         

 يف مستـشفي جامعـة   ٢٠٠٤ أُنـشئ يف عـام    “املتعلقة بالعنف واإلجهاض الناتج عن الصدمات     
نــساء تعــرُّض الومهــام ذلــك املركــز تــشمل العمــل مــن أجــل منــع العنــف و . أيــضا“ أوليفــال”
 مــــن ضــــحايا االعتــــداء العتــــداءات اجلنــــسية، ولــــضمان أن تتلقــــى النــــساء اللــــوايت كــــنّ ل

 .مفيدة مساعدة
والوزارة هتدف إىل التركيز على تطوير املعرفة املتعلقة حبـدوث متالزمـة أمل العـضالت                

وهناك تركيز علـى منظـور نـوع اجلـنس          . الليفية وعوامل اخلطر بالنسبة هلا وتطورها ومعاجلتها      
يف متابعــة التنفيــذ واخلطــط االســتراتيجية، مثــل اخلطــة االســتراتيجية للوقايــة مــن فــريوس نقــص 
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، وخطـة العمـل     )٢٠٠٢عـام   (املناعة البشرية واألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي          
، وخطـة العمـل للنـشاط    )٢٠٠٨-٢٠٠٤الفتـرة   (ملنع احلمل واإلجهاض غري املرغـوب فيهمـا         

-٢٠٠٤الفتــرة (، وخطــة العمــل ملكافحــة العنــف املــرتيل )٢٠٠٩-٢٠٠٥ة الفتــر(اجلــسماين 
وجـرى  . وهذه اخلطـط جـرى إعـداد بعـض منـها بالتعـاون بـني عـدد مـن الـوزارات                    ). ٢٠٠٧

 بغيـة   ٢٠٠٥ح اخلطـة يف عـام       تنفيذ خطة استراتيجية ملكافحة اضطرابات األكل، وسـوف تـنقَّ         
ملعرفة بشأن اضطرابات األكـل ومعاجلـة تلـك      وتطوير ا . مواصلة تنفيذها وإدراج تدابري جديدة    

 ماليــني كرونــة ١٠صت احلكومــة وقــد خصَّــ. االضــطرابات مهــا أحــد اجملــاالت ذات األولويــة
 .نروجيية إلنشاء مركز جديد لصحة املرأة

ــذ   ــاير / كــانون الثــاين ١ومن ــن الفئــة العمريــة     ٢٠٠٢ين  - ســنة ١٦ ميكــن للنــساء م
ــع     ١٩ ــى موان ــة ســنة احلــصول باجملــان عل ــسها كــان مــن حــق    . احلمــل اهلرموني ــسنة نف ويف ال

املمرضات والقابالت وصف موانع احلمل هلذه الفئة العمرية كوسـيلة ملنـع احلمـل واإلجهـاض                
ــصحية واألعمــال    . غــري املرغــوب فيهمــا بــني املراهقــات   ــة ال ــشطة التوعي ــوائح املتعلقــة بأن والل

 ،)٢٠٠٣عـام   ( ويف دائرة املدارس الصحية      الوقائية اليت تقوم هبا البلديات يف العيادات الصحية       
 هلا منظور يتعلق بـصحة املـرأة، وخاصـة بالنـسبة للخـدمات الـيت             ،)٢٠٠٤عام  (ودليل اللوائح   

 أيــضا يف عــام “إدارة الــصحة واخلــدمات االجتماعيــة”وقــد أصــدرت . تقــدَّم للنــساء احلوامــل
 . مبادئ توجيهية لرعاية احلوامل٢٠٠٥

ــارس /ويف آذار  ــس الــصحة النروجيــي  ”در  أصــ٢٠٠٥م ــرا عــن اخلــدمات   “جمل  تقري
الــصحية الــيت تقــدمها البلــديات لطــاليب اللجــوء الــذين وصــلوا حــديثا ولالجــئني واألشــخاص    

. القادمني من بلدان تكثر فيهـا حـاالت اإلصـابة بالـدرن ومت ملّ مشلـهم مـع أُسـرهم يف النـرويج                      
ا نظـرة عامـة بالنـسبة للمهـاجرين الـذين           والتقرير يبـيِّن أن الكـثري مـن البلـديات ال توجـد لـديه              

وسـوف يعـالَج هـذا يف    . وصلوا حديثا، وهي نظرة ضرورية ملتابعتهم يف اجملاالت الـيت مت حبثهـا    
والتقرير ال يذكر شيئا عن االختالفات بني اجلنـسني، فيمـا عـدا أن        . املنشور السنوي للبلديات  

 والتقريـر ال ينـاقش مـسألة االسـتفادة مـن            .الالجـئني /الذكور ميثلون الغالبية بـني طـاليب اللجـوء        
 “اجمللس النروجيي لـصحة األقليـات   ”وإنشاء  . اخلدمات الصحية من منظور يتعلق بنوع اجلنس      

واهلـدف هـو ضـمان معاملـة طبيـة          . جـاء مببـادرة مـن الـوزارة       “ أوليفـال ”يف مستشفى جامعـة     
 متعـددة   ائلكـز علـى مـس     واألعمـال الـيت يقـوم هبـا هـذا املركـز تتر            . متساوية للـسكان مجـيعهم    

 .التخصصات ومسائل متس ختصصات كثرية وعلى االتصاالت مع ثقافات متعددة
 سـيكون موضـوعه     ا سـوف تقـدم احلكومـة إىل الربملـان تقريـر           ٢٠٠٦ويف خريف عام     

ني واألشـخاص املـصابني   الرئيسي هـو األشـكال املقبلـة للرعايـة واملـساعدة الـيت تقـدَّم إىل املـسنِّ           
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واإلدارات الـصحية واالجتماعيـة التابعـة       . ة وغريهم ممن هم حباجة إىل املساعدة      بعاهات وظيفي 
ني، وهـي تـشهد أيـضا    للبلديات تواجه حتديات خطرية فيما يتعلق بتزايد عدد األشخاص املـسنِّ  

والتقريـر يهـدف إىل صـياغة       . زيادة كبرية يف عدد مجاعات الشباب الـيت تـستفيد مـن خـدماهتا             
وغالبيـة األشـخاص    . ألجـل ملواجهـة التحـديات املقبلـة يف قطـاع الرعايـة            استراتيجيات طويلـة ا   

ــة هــم مــن النــساء    ــه ينبغــي أن ُتبحــث املــشكالت   . الــذين يتلقــون خــدمات الرعاي ولــذلك فإن
والقــضاء علــى عــدم املـــساواة    .  وأن ُينظـــر إليهــا مــن منظــور نـــسائي   الــصحية لكبــار الــسنّ   

وهـذا  . ات ستكون هلما أمهية بالغة    يومية للنساء املسنَّ  االجتماعية واختاذ تدابري لتحسني احلياة ال     
 .يشكل حتديا خاصا بالنسبة لإلدارات الطبية وإدارات الصحة التخصصية

 تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  
أُدرج ُحكم جديد يف القـانون املتعلـق حبظـر تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث، وهـو                     

نـة واجـب حظـر تـشويه        ملهنيـة والعـاملني يف مؤسـسات معيَّ       يقع مبوجبه على اجلماعـات ا     ُحكم  
والغـرض مـن    . ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ١وهذا احلُكم دخـل حيـز النفـاذ يف          . األعضاء التناسلية 

 .احلُكم هو ضمان محاية أفضل للفتيات اللوايت قد تكن ضحايا لتشويه األعضاء التناسلية
العــاملني واملــوظفني يف مراكــز  وواجــب منــع تــشويه األعــضاء التناســلية ينطبــق علــى     

الرعايـــة النهاريـــة، وإدارات رعايـــة األطفـــال، واإلدارات الـــصحية واالجتماعيـــة، واملـــدارس،  
ومرافق تقدمي الرعاية النهارية ألطفال املدارس، واجملتمعات الدينيـة، ورؤسـاء وقـادة اجملتمعـات               

ــة ــهم أو يف    . الديني ــات يف عمل ــع فتي ــصاالت م ــهم،  وهــؤالء األشــخاص هلــم ات  ممارســتهم ملهن
 .أن أماكن عملهم عليها مسؤوليات خاصة بالنسبة لألطفال واآلباء واُألمهات كما

ــم        ــانون رق ــى الق ــديالت عل ــضا تع ــة أي ــصادر يف ٤واعتمــدت احلكوم  كــانون ١٥ ال
ــادة   ١٩٩٥يـــسمرب د/األول ــلية، قـــارن املـ مـــن ) ح (٣ بـــشأن حظـــر تـــشويه األعـــضاء التناسـ
ب عليهـا، حـىت     ل جرميـة يعاقَـ    وتشويه األعضاء التناسلية يـشكِّ    . بات من قانون العقو   ١٢ الباب

وإذا . ذها مــواطن نروجيــي أو شــخص يقــيم يف النــرويج  إذا وقعــت يف اخلــارج، وذلــك إذا نفَّــ 
 ادة يف منع تشويه األعضاء التناسـلية لفتـاة، شـريطة أن يكـون لـديه               هتاونت مجاعات مهنية حمدَّ   

 . هي احلبس لفترة تصل إىل سنة واحدةعلم بأن هذا سيحدث، فإن العقوبة
 جـرى   ٢٠٠٢وخطة العمل للجهود املتجددة ملكافحة تشويه األعضاء التناسـلية لعـام             

مـت احلكومـة األنـشطة يف       وقـد نظَّ  . ٢٠٠٤ إىل هنايـة عـام       ٢٠٠٢تنفيذها يف الفتـرة مـن عـام         
املعرفـة   الرعاية و  - OKمشروع  ” وه إجراء، وذلك بوسائل مشلت مشروعا خاصا        ٣٣شكل  

وكانت إحدى األولويات تتمثـل يف وضـع طرائـق وأدوات للوصـول            . “ملكافحة ختان اإلناث  
ــة     ــاءة الوكــاالت الرمسي ــأثرة وحتــسني كف ــات املت ــدَّ  . إىل اجلماع ــشروع ق ــذا امل ــات وه م معلوم
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ضن بالفعـل للتـشويه،     ضات خلطر تشويه أعضائهن التناسلية، وللنساء اللوايت تعرَّ       للشابات املعرّ 
وقـد  . اهتـ اك مواد إعالمية وقائية عامة جلماعات األقليات اليت يوجد هذا التقليـد يف ثقاف             وكذل

ُبــذلت جهــود كــي تــصل املعلومــات مــن خــالل قنــوات متنوعــة، مثــل األفــالم والنــشرات           
 .واملسرحيات والِشعر واألغاين

 ٣٨٥ومن أجل تكثيف مواجهة تشويه األعـضاء التناسـلية وملتابعـة قـرار الربملـان رقـم            
 اإلكلينيكـي   الفحـص ، بدأ العمل يف دراسة اآلثار املترتبة على إدراج          )٢٠٠٥-٢٠٠٤الفترة  (

ــذه         ــة، وحبــث اجملــال احملتمــل هل ــال ضــمن الفحوصــات الطبي ــع األطف لألعــضاء التناســلية جلمي
 .الفحوصات والنظر يف ما إذا كان ينبغي أن تكون إلزامية

 تقوم أيضا بتنـسيق مـشروع بالتعـاون مـع           “يميةوزارة احلكومة احمللية والتنمية اإلقل    ”و 
، وهو مشروع يتم مبقتضاه اعتبـارا مـن         “وزارة الصحة وخدمات الرعاية   ”  و “وزارة العدل ”

، فيمــا يتعلــق باملقــابالت الــيت ُتعقــد مــع طــاليب اللجــوء، إبــالغ  ٢٠٠٤ديــسمرب /كــانون األول
وجيـب أن  . ية حمظـوران يف النـرويج   وتشويه األعضاء التناسـل   الزواج باإلكراه طاليب اللجوء بأن    

 ٢٠٠٦ويف عـام    . يوقِّع طالبو اللجوء وثيقة تنص على أهنم قد تلقوا هذه املعلومـات وفهموهـا             
ذ هذا اإلجراء أيضا بالنسبة لالجئني الذين يعاد توطينهم وأفراد اُألسـر القـادمني مـن          سوف ينفَّ 

. الث منـاطق للـشرطة املركزيـة      يتم ملّ مشلهم وذلـك كمـشروع جتـرييب يف ثـ           وبلدان ذات صلة    
 واليــة لفريــق عامــل ســيتوىل إعــداد “وزارة احلكومــة احملليــة والتنميــة اإلقليميــة”دت وقــد حــدَّ

إدارة التكامـل   ”/“إدارة اهلجـرة  ”والفريق العامـل، الـذي ترأسـه        . تقرير عن املشروع التجرييب   
 .ذ العملي للمشروع تقريرا عن التنفي٢٠٠٦فرباير / شباط١٥ سوف يقدم حبلول ،“والتنوع

 www.okprosjekt.noاخلـاص باملـشروع   “ الويـب ”ويوجد بنك معلومات على موقـع    
 كـانون   ٣١ انتـهى يف     (OK)ومـشروع الرعايـة واملعرفـة ملكافحـة ختـان اإلنـاث             . بثالث لغات 

املركــز ”ُتــسبت مــن املــشروع إىل  وبعــد ذلــك ُنقلــت اخلــربة الــيت اك  . ٢٠٠٤ديــسمرب /األول
، وهو وحـدة تابعـة للدولـة أنـشأهتا وزارة الـصحة الـسابقة ويوجـد                 “النروجيي لصحة األقليات  

والغرض من هذا هـو مجـع اخلـربة واملعرفـة املكتـسبتني             . “أوليفال”مقرها يف مستشفى جامعة     
. تطويرمهــامــن ذلــك املــشروع يف مكــان واحــد حبيــث تكونــان متــاحتني ويــتم اســتكماهلما و    

وباإلضــافة إىل هــذا فــإن كــل وزارة مــسؤولة عــن مكافحــة تــشويه األعــضاء التناســلية داخــل     
 مــسؤولة عــن التنفيــذ والتنــسيق علــى “وزارة شــؤون الطفــل واملــساواة”و. منطقــة مــسؤوليتها
 .املستوى الوطين

http://www.okprosjekt.no/
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 ١٣املادة  ٧-٢ 
 احلق يف االستحقاقات العائلية )أ (١٣املادة  ١-٧-٢ 

 .مة من النرويجوع إىل التقارير السابقة املقدَّميكن الرج 
 احلقوق االقتصادية )ب (١٣املادة  ٢-٧-٢ 

 .مة من النرويجميكن الرجوع إىل التقارير السابقة املقدَّ 
 احلق يف املشاركة يف األنشطة الترفيهية واأللعاب الرياضية واحلياة الثقافية )ج (١٣املادة  ٣-٧-٢ 

وسائط اإلعالم موضوعا هاما بالنسبة لسياسة املـساواة وذلـك          عترب موضوع اجلنس و   ُي 
وللجـنس ووسـائط اإلعـالم صـلة      . ألن وسائط اإلعالم هلا تأثري كبري على فهمنا ملسألة اجلـنس          

ومــن ناحيــة التمثيــل فــإن غلبــة . أيــضا بقــدرات املــرأة والرجــل فيمــا يتعلــق بالتــأثري االجتمــاعي
قـني  وعـدد احملـررين واملعلِّ    . القيادية يف وسائط اإلعالم   الذكور واضحة بصفة خاصة يف املراكز       

من النساء زاد يف السنوات األخرية، غري أن اخنفاض نسب النساء ميثل، مع ذلك، مشكلة مـن                 
 يف املائــة مــن أعــضاء ١٨ كانــت نــسبة ٢٠٠٥ويف ربيــع عــام . منظــور املــساواة بــني اجلنــسني

ت نـسبة النـساء ضـمن األعـضاء الـذين حيملـون             من النساء، وكان  “ رابطة احملررين النروجييني  ”
والدراســات االستقــصائية .  يف املائــة٨٣ يف املائــة ونــسبة الرجــال ١٧“ كــبري حمــررين”لقــب 

ــساء والرجــال        ــة يف اســتخدام وســائط اإلعــالم للن ــه توجــد اختالفــات منهجي ــيِّن أن ــة تب الوطني
 ٢٠٠٤ واحــد يف عــام وقــد بيَّنــت إحــدى الدراســات االستقــصائية أنــه يف أســبوع . كمــصادر

كان ثالثة أرباع األشخاص الذين ُنشرت يف صحيفتني مـن أكـرب الـصحف يف النـرويج أخبـار                   
 .عنهم وصور هلم من الرجال، يف حني كان الربع تقريبا فقط من النساء

وهلـذا  . ووجود صحافة مستقلة هـو مبـدأ هـام يف سياسـة وسـائط اإلعـالم يف النـرويج                   
والـوزارة متفقـة علـى أن    . ري على مضمون وسائط اإلعـالم النروجييـة      فإن السلطات ليس هلا تأث    

وسائط اإلعالم تلعب دورا مركزيا يف تكوين الرأي وأنه مـن املهـم أن تفكـر وسـائط اإلعـالم                    
 .ذاهتا يف املسؤولية املترتبة على ذلك

ــد باملــسائل الــيت هلــا صــلة        ــاك اهتمــام متزاي ــسنوات األخــرية كــان هن ويف األشــهر وال
وهـذا يرجـع بـصفة خاصـة إىل الدراسـة االستقـصائية       . ساواة بني اجلنسني يف قطـاع األفـالم   بامل

املتعلقة بتمثيـل املـرأة يف املناصـب الرئيـسية     ) األرقام تتحدث عن نفسها (Tallenes taleاملعنونة 
والدراســة االستقــصائية أُجريــت مببــادرة مــن القطــاع نفــسه وبيَّنــت وجــود  . يف قطــاع األفــالم

ويف توزيـع  ) املديرون وكـاتبو الـسيناريو واملخرجـون   (ات بني اجلنسني يف األدوار القيادية     فروق
تقرير عـن األفـالم، وسـيقدَّم       بإعداد  “ وزارة الثقافة وشؤون الكنائس   ” قوموسوف ت . التمويل
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وأحد املوضوعات اليت جرى تناوهلا يف هـذا        . ٢٠٠٧يف شتاء عام     النروجييالتقرير إىل الربملان    
وقبـل تقـدمي هـذا التقريـر سـوف          . قرير هو موضوع املساواة بـني اجلنـسني يف قطـاع األفـالم            الت

 حلقة دراسية ميكن فيها لألشـخاص العـاملني يف قطـاع    ”Norsk Filmutvikling“تنظم مؤسسة 
األفــالم أن يناقــشوا التــدابري املختلفــة واجلوانــب الــيت ميكــن إلقــاء الــضوء عليهــا بالنــسبة لــدور    

 . اجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسنياحلكومة يف
رسـالة التخـصيص لـصندوق    ”واجلانب املتعلق باملساواة بني اجلنـسني ذُكـر حتديـدا يف       

تقـدمي أهـداف    سعى من أجـل      ت “وزارة الثقافة وشؤون الكنائس   ”، كما أن    “األفالم النروجيي 
ــدا بالنــسبة جلهــود   ــة إىل حتــسني املــساواة بــني  ا“ صــندوق األفــالم النروجيــي ”أكثــر حتدي لرامي

ولتــشجيع النــساء علــى تقلُّــد مناصــب . اجلنــسني وزيــادة عــدد النــساء يف جمــال صــناعة األفــالم
صـندوق األفـالم   ”ص قيادية يف إنتاج األفـالم النروجييـة، وزيـادة نـسبتهن يف هـذا اجملـال، خـصَّ                 

 ُخـصص   ٢٠٠٦ويف عـام    . أةاعتمادا إمنائيا خاصـا لألفـالم الـيت تعطـي أولويـة للمـر             “ النروجيي
والنيَّـة  . “Signatur K” مليون كرونة نروجيية هلذا املشروع الذي أُطلق عليه اسـم ٢مبلغ قدره 

والتأهل للحصول على متويـل مـن هـذا االعتمـاد         . تتجه حنو ختصيص مبلغ مماثل يف العام القادم       
أنـه مـن املفـضَّل أن       أن يكون َمن يشغل منصبني رئيسيني على األقل مـن النـساء، كمـا               يتطلب  

 .تشغل أحد املناصب القيادية امرأة
د، وهو تعزيز املساواة بني اجلنـسني        هلا هدف حمدَّ   “وزارة الثقافة وشؤون الكنائس   ”و 

ت الــوزارة زمــام املبــادرة بالنــسبة لبحــث الُبعــد أخــذولتــسهيل هــذا اجلهــد، . يف اجملــال الثقــايف
 .قافية وتوزيع اِملنح وخطط الدعم األخرىاملتعلق بنوع اجلنس يف أنشطة املؤسسات الث

هلم بالـضرورة نفـس احلـق الـذي يتمتـع           ليس  والفنانون الذين يعملون حلساهبم اخلاص       
به األشخاص اآلخرون الناشطون اقتصاديا بالنـسبة لالسـتحقاقات االجتماعيـة ونظـم الرعايـة،               

 لالعتقاد بأن هذا قد يـؤدي       وهناك سبب .  واستحقاقات التبين  األبوَّة/مثل استحقاقات اُألمومة  
 إعـداده والـذي حيمـل عنـوان         خطـط والتقريـر امل  . إىل صعوبات خاصة بالنسبة للنـساء الفنانـات       

سوف يناقش مبزيـد مـن التفـصيل الطريقـة الـيت تعمـل هبـا الـنظم الوطنيـة                    “ تقرير عن الفنانني  ”
اص، وكذلك التـدابري الـيت      الذين يعملون حلساهبم اخل   /للتأمني والرعاية بالنسبة للفنانني األحرار    

 .يلزم اختاذها يف هذا اجملال
 / آذار٨يــوم املــرأة،  ”مــت الــوزارة حلقــة دراســية موضــوعها      نظ٢٠٠٦َّويف عــام  
وُدعيــت حلــضور احللقــة الدراســية شخــصيات نــسائية هامــة مــن عــامل الفنــون بكاملــه “ مــارس

سني والتـدابري الـيت ميكـن اختاذهـا         إلجراء مناقشة مع وزير الثقافة بشأن حتقيق املساواة بني اجلنـ          
وكمتابعة هلذا، تنظـر    . ٢٠٠٧وهناك خطط لعقد حلقة دراسية مماثلة يف عام         . يف اجملال الثقايف  
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ــل تقــدمي         ــايف، مث ــسني يف اجملــال الثق ــساواة بــني اجلن ــز امل ــدابري لتعزي ــوزارة يف إمكــان اختــاذ ت ال
 . احلياة الثقافيةالتدريب يف جمال اإلدارة إىل النساء اللوايت تعملن يف

ــرأة نفــس          ــاح للم ــسبة للرياضــة يف أن تت ــة بالن ــل أحــد أهــداف سياســة احلكوم ويتمث
مها وعنـد ختـصيص اِملـنح الـيت تقـدِّ         . الفرصة اليت تتاح للرجل للمـشاركة يف األنـشطة الرياضـية          

 بـصفة خاصـة أن يـضعا   “ االحتاد الرياضـي ”و “ اللجنة األوليمبية النروجيية”الدولة ُيطلب من    
 أن تؤخـذ يف     وجيـب . أولويات للموارد الالزمة لتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني يف جمـال الرياضـة              

. ، ضمن أمور أخرى، رغبات وحاجات املرأة بالنسبة إلنشاء وتطوير املرافق الرياضـية            االعتبار
احـة  ز علـى الفـرص املت     دة تركِّـ  واالحتاد يعمل بنشاط يف هذه املسألة وبدأ يف تنفيذ مشاريع حمدَّ          

ــة واإلدارة     ــايل الرياضـ ــستويات يف جمـ ــق علـــى أعلـــى املـ ــازات الـــيت تتحقـ ــرأة واإلجنـ ــام املـ . أمـ
بـيِّن أن الرياضـة هـي       ت ٢٠٠٥بالنـسبة لعـام     “ االحتاد الرياضـي  ”واإلحصاءات املتعلقة بعضوية    

ومتثل النـساء نـسبة     .  مليون عضو  ٢أكرب حركة شعبية يف النرويج وأن عدد أعضائها يزيد عن           
ل فيـه املـرأة علـى       وهذا يبيِّن أن الرياضـة هـي جمـال متثَّـ          . املائة تقريبا من أولئك األعضاء     يف   ٤٠

 .حنو مناسب
وجيري تقـدمي املـساعدة إىل منظمـات األطفـال والـشباب وذلـك وفقـا للـوائح املتعلقـة                     

ديـسمرب  / كـانون األول   ١٦الـيت صـدرت يف      بتقدمي اِملنح ملنظمات األطفال والـشباب الطوعيـة         
وعنـد حبـث الـشكاوى      . ٢٠٠٥يونيـه   / حزيران ٢٤وجرى إدخال تعديالت عليها يف       ٢٠٠٢

 طلبـات احلـصول علـى الـدعم بالنـسبة للمنظمـات             “وزارة شـؤون الطفـل واملـساواة      ”رفضت  
 .اليت ال ميكن فيها انتخاب النساء لعضوية هيئات اإلدارة

 املرأة يف املناطق الريفية ١٤املادة  ٨-٢ 
 صناعة الزراعة  

 ُوضعت خطة عمل خاصة لزيادة نسبة النساء يف املناصـب القياديـة يف              ٢٠٠٠ عام   يف 
إدارة الزراعـة، ووضـعت الـوزارة، ضـمن اإلجـراءات الـيت           جمال   ويف   “وزارة الزراعة والغذاء  ”

وهــذه . اختــذهتا، برناجمــا خاصــا للمــساعدين اخلــرباء مــن أجــل الــوزارة والوكــاالت التابعــة هلــا  
يـــق نتـــائج، وكانـــت نـــسبة النـــساء يف املناصـــب القياديـــة يف الـــوزارة يف  ت إىل حتقاجلهـــود أدَّ

 يف املائــة يف عــام  ٢٢ يف املائــة، مقارنــة بنــسبة   ٤٤ هــي  ٢٠٠٤ديــسمرب /كــانون األول ٣١
وكانت هناك زيادة أيضا يف عدد النـساء املـديرات يف الوكـاالت التابعـة للـوزارة مـن         . ٢٠٠٠
 .٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٣٥سبة  إىل ن٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٢٣نسبة 

ــة هــو أن تُ   ــساوية لالخنــراط يف     وهــدف احلكوم ــرص مت ــساء والرجــال ف ــام الن ــاح أم ت
وكـي يـستمر حتقيـق تقـدم إجيـايب يف      .  املرتبطـة هبـا    اتالنشاط االقتـصادي يف الزراعـة والـصناع       
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 مـن الـضروري     جماالت تطـوير األعمـال التجاريـة وإدارة املـوارد والتـوطني يف املنـاطق الريفيـة،                
وجيب أن يكون مـن أهـداف       . ضمان اتساع اجملال بالنسبة للكفاءة واملهارات واملوارد البشرية       

السياسة املتعلقة بالزراعة والغذاء تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني يف هـذا القطـاع مبـا يتماشـى مـع          
 .السياسة العامة للمساواة

ساوي، غـري أن هـذا ال ينطبـق علـى           وقانون اإلرث العقاري يعامل الرجـل واملـرأة بالتـ          
نـت يف عـام     وقـد طُلـب مـن جلنـة ُعيِّ        . ١٩٦٥األشخاص الذين ُولدوا، أو مت تبنِّـيهم، قبـل عـام            

ويف تقريـر ُنـشر يف      . يف أثر قانون اإلرث العقاري على وضع املرأة يف الزراعة          أن تنظر    ٢٠٠١
م يف زيـادة نـسبة النـساء         خلصت اللجنة إىل أن قانون اإلرث العقـاري لـه دور هـا             ٢٠٠٣عام  

 .يف الزراعة وأوصت بتحقيق املساواة الكاملة بني اجلنسني
، أنـشأت وزارة الزراعـة والغـذاء فريقـا عـامال للنظـر يف املـساواة بـني                 ٢٠٠٦ويف عام    

وسوف ينظر الفريق العامـل يف أهـداف املـساواة يف    . اجلنسني يف الصناعة وفيما يتعلق بالزراعة     
 ،دة بشأن استراتيجيات لتعزيز املـساواة     علق هبا، كما أنه سيقدم مقترحات حمدَّ      الزراعة وفيما يت  

ز يف حتقيق املساواة يف الزراعـة وفيمـا يتـصل           د املؤشرات ذات الصلة لقياس التقدم احملرَ      وسيحدِّ
 .٢٠٠٧ومن املخطط أن ُتستكمل أعمال الفريق العامل يف عام . هبا

موا لنــساء ضــمن األشــخاص الــذين تــسلَّ  ، كانــت نــسبة ا٢٠٠٥-٢٠٠٣ويف الفتــرة  
وال يــزال عــدد مــالكي املمتلكــات الزراعيــة مــن الرجــال أكــرب .  يف املائــة٣٥ممتلكــات زراعيــة 

 مقارنـة بـالفترات   تهو للنساء، غري أن نـسبة النـساء اللـوايت تتـسلمن ممتلكـات زراعيـة زاد                 مما
وفيمـا يتعلـق   . ني يف القطـاع الزراعـي   يف املائة تقريبا من العـامل      ٢٥ومتثل النساء نسبة    . السابقة

وعلـى  . بالتدابري اجلديدة املتعلقة بالصناعة فإن نسبة النساء قد زادت بصفة عامـة زيـادة كـبرية               
وقـد زادت  . “Innpå tunet”سبيل املثال، فإن النساء متثلن حوايل ثُلثـي برنـامج البيئـة املـسمى     

ــن      ــة م ــات الزراعي ــالس التعاوني ــساء يف جم ــسبة الن ــة إىل  ١٦ن ــسنتني  ٢٥يف املائ ــة يف ال  يف املائ
يف  ٤٠األخريتــني وذلــك نتيجــة التبــاع سياســة هتــدف إىل حتقيــق هــدف الوصــول بالنــسبة إىل 

ــة مــن منظــور      ٢٠٠٤ويف عــام . املائــة ــرامج إجيــاد القيمــة للغــذاء وغــزال الرن ــيم ب ، جــرى تقي
ذه الربامج، وكان مـضمون     واستنتاجات التقييم كانت موجبة بالنسبة هل     . املساواة بني اجلنسني  

كر املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة بصفة خاصـة يف الواليـات            أحد االستنتاجات أنه جيب ذِ    
 .ووزارة الزراعة والغذاء تنفذ توصيات التقييم. واللوائح إذا ما أُريد حتقيق نتائج طيبة

 رعي غزال الرنة  
ز دور املــرأة واُألســرة يف رعــي  وضــعت وزارة الزراعــة والغــذاء صــكوكا ماليــة لتعزيــ   

وقد عملت الوزارة أيضا على تكثيف اجلهود اليت تبـذهلا لتجديـد سياسـة املـساواة          . غزال الرنة 
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وكجــزء مـن هــذه اجلهــود، أنـشأت الــوزارة يف عــام   . بـني اجلنــسني يف جمـال رعــي غــزال الرنـة   
ل دون مـشاركة    لـه واليـة تـشمل حتديـد، وحبـث، أهـم العقبـات الـيت حتـو                  فريقا عامال    ٢٠٠٤

وكمـا هـو احلـال يف    . املرأة يف رعي غزال الرنة، وتقترح تـدابري قـصرية األجـل وطويلـة األجـل               
. ل بأي حـال مـن األحـوال مجاعـة متجانـسة         قطاعات أخرى فإن التقرير يبيِّن أن املرأة ال تشكِّ        

ابري تـشمل   والتـد . فةوهلذا فـإن جيـب مواءمـة التـدابري مـع احلاجـات املختلفـة للجماعـة املـستهدَ                  
 .الصناعة نفسها والوزارة واإلدارةحنو تلك التدابري وجَّه جماالت متعددة، ويقترح التقرير أن ت

ــة       ــسنوات املقبل ــشهور وال ــر يف ال ــة هــذا التقري ــة ملتابع وســوف . وســوف ُتعطــى أولوي
تربيـة  ُيضطلع بأعمال بشأن اختاذ تدابري للتأثري على االجتاهـات وتـدابري بـشأن القـانون املتعلـق ب                

غزال الرنة وتدابري هلا صلة بالصكوك املالية اليت ُوضعت مبوجـب االتفـاق املتعلـق بتربيـة غـزال                   
ومـن هـذه الناحيـة،      . والقانون املتعلق بتربية غزال الرنـة جيـري تنقيحـه يف الوقـت احلـايل              . الرنة

لـق بتربيـة غـزال      وبالنسبة لالتفـاق املتع   . يتركز االهتمام أيضا على منظور املساواة بني اجلنسني       
ــرة   ــة للفت ــشغيل أكــرب     ٢٠٠٦-٢٠٠٥الرن ــدفع ِمنحــة ت ــإن األطــراف قــد اتفقــت علــى أن ت  ف

وقـد أشـارت األطـراف أيـضا إىل أنـه      . لوحدات التشغيل اليت يكون مالكوها مـن النـساء فقـط     
سوف ُتعطى أولوية خاصة للمساواة بـني اجلنـسني بالنـسبة للمفاوضـات ذات الـصلة باالتفـاق               

 .غزال الرنةتربية املتعلق ب
 صناعة صيد األمساك والزراعة املائية  

صناعة صيد األمساك والزراعـة املائيـة واحـدة مـن أكـرب الـصناعات التـصديرية يف                  ُتعترب   
النرويج، ومـن املتوقـع أن تلعـب هـذه الـصناعة دورا أكـرب يف االقتـصاد النروجيـي يف الـسنوات                       

صناعة صيد األمساك والزراعة املائية هي نـسبة منخفـضة      ونسبة النساء اللوايت تعملن يف      . املقبلة
ونسبة النساء ضمن األشـخاص الـذين ُيعتـرب صـيد األمسـاك مهنتـهم الرئيـسية هـي                   . بشكل عام 

 يف املائــة فقــط، يف حــني أن نــسبة النــساء ضــمن العــاملني يف صــناعة الزراعــة املائيــة هــي    ٢,٢
طـة  اعة صيد األمساك والزراعة املائيـة جهـود خمطَّ  ومن املهم أن ُتبذل يف صن . يف املائة تقريبا   ١٠

لزيـادة نــسبة النــساء حبيــث تــستفيد تلــك الـصناعة مــن املعرفــة واخلــربة العمليــة املتــوفرتني لــدى   
وحنن حباجة إىل فهم أفضل للعوامـل الـيت تـؤثر علـى عـدد النـساء اللـوايت تـرغنب يف أن                       . النساء

ئيـة، كمـا جيـب أن تبـذل الـصناعة جهـودا إلزالـة             تعملن يف صـناعة صـيد األمسـاك والزراعـة املا          
 .العوائق اليت تعترض مشاركة املرأة

 أُنـشئ فريـق عامـل يتـألف مـن ممـثلني لـوزارة مـصائد األمسـاك                   ٢٠٠٥عام  صيف  ويف   
والشؤون الساحلية، ووزارة شؤون الطفل واملـساواة، واملنظمـات العاملـة يف الـصناعة، لوضـع                

وسوف تكون خطة العمـل شـاملة   . لنساء يف القطاع البحريخطة عمل من أجل زيادة نسبة ا 
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جلميـع جمــاالت صـناعة مــصائد األمسـاك والزراعــة املائيــة، كمـا أهنــا سـوف تتــضمن مقترحــات      
لزيادة نسبة النساء يف الصناعة بـصفة عامـة، ويف جمـالس اإلدارة واجملـالس واللجـان احلكوميـة،                   

 .ويف جمالس إدارة تعاونيات مصائد األمساك
 صناعة النفط والطاقة  

بدأت وزارة النفط والطاقة مشروعا لبحث متثيل، وتـأثري، النـساء والرجـال يف صـناعة        
 .٢٠٠٥وقد بدأ العمل يف هناية عام . النفط والطاقة

 املساواة بني اجلنسني يف النظام القانوين ١٥املادة  ٩-٢ 
 .ميكن الرجوع إىل التقارير السابقة للنرويج 

 إلغاء التمييز ضد املرأة يف مجيع املسائل املتصلة بالزواج وشؤون اُألسرة ١٦املادة  ١٠-٢ 
 )ب (١٦املادة  ١-١٠-٢ 

مت ، قــد١٩٩٨َّويف عــام . اختــذت النــرويج تــدابري عديــدة ملكافحــة الــزواج بــاإلكراه  
احلكومــة خطــة عمــل ملكافحــة الــزواج بــاإلكراه مــدهتا ثــالث ســنوات، وتــضمنت اخلطــة           

االت عديدة، مثـل املعلومـات، واحلـوار والتعـاون، واألزمـات، والتـدريب              تدبريا تشمل جم   ٤٠
مت  قـدَّ  ٢٠٠٢ويف عـام    . وتنمية املوارد البشرية، والتعديالت التنظيميـة، والبحـوث، والتوثيـق         

زت تلـك التـدابري هـذه املـرة علـى           تدبريا جديدا ملكافحة الزواج بـاإلكراه، وتركَّـ        ٣٠احلكومة  
 ،ة إىل الــشباب وقــت األزمــات، وإثــارة الــوعي، وحتــسني الكفــاءة موضــوعات تقــدمي املــساعد

 وموضـوع الـزواج بـاإلكراه     . ، كـان قـد حتقـق الكـثري        ٢٠٠٤وحبلـول منتـصف عـام       . واللوائح
نت بدرجة كـبرية، وأصـبحت     ، كما أن كفاءة اإلدارة وخدمات الدعم قد حتسَّ        جرت مناقشته 
املنظمات غري احلكوميـة الرائـدة دورا نـشطا         وقد لعبت بعض    . الة متاحة للشباب  املساعدة الفعَّ 
 .يف هذه اجلهود

 التعديالت التشريعية  
كان من الضروري إدخال عدد مـن التعـديالت التـشريعية مـن أجـل مكافحـة الـزواج                  
 من قانون العقوبات فقرة ثانية جديـدة، وهـي   ٢٢٢ أُضيفت للباب  ٢٠٠٣ويف عام   . باإلكراه

وعقوبة الزواج باإلكراه هي احلـبس ملـدة   . رتباط بالزواجفقرة حتظر إرغام أي شخص على اال     
وجيـب اإلشـارة إىل أن     . سنوات، كما أن العقوبة نفسها تنطبق علـى املتـواطئني         تصل إىل ست    

 مـن قـانون العقوبـات جرميـة     ٢٢٢الزواج باإلكراه كان قبـل اعتمـاد الفقـرة الثانيـة مـن البـاب         
 مـــن األوىلك كعقـــاب عـــادي وفقـــا للفقـــرة  يعاقَـــب عليهـــا طبقـــا للقـــانون النروجيـــي، وذلـــ 

 .٢٢٢ الباب
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 مــن قــانون العقوبــات ٢٢٧ و ٢٢٢والقواعــد املتعلقــة باملقاضــاة والــواردة يف البــابني   
ني بالتهديــدات جــرى تعديلــها حبيــث أصــبحت املقاضــاة العامــة غــري مــشروطة يف هــذه   املــتعلقَ

اردة يف الفقرة الثانيـة مـن البـاب          أُدين أب وأخ مبخالفة األحكام الو      ٢٠٠٥ويف عام   . احلاالت
 اوقـد أصـدرت حمكمـة الـنقض حكمـ         . األخـت علـى االرتبـاط بـزواج       / إلرغامهما اإلبنة  ٢٢٢

علــى األب بالــسجن ملــدة ســنة واحــدة وتــسعة أشــهر وعلــى األخ بالــسجن ملــدة ســنة واحــدة   
نتني وسـتة  وقد استؤنفت القضية أمام احملكمة العليا اليت زادت العقـوبتني إىل سـ            . ومخسة أشهر 

 مـن قـانون العقوبـات،    ٢٢٢خـل تعـديل أيـضا علـى البـاب      دوقـد أُ . أشهر لألب وسنتني لألخ  
.  سـنة جرميـة يعاقَـب عليهـا        ١٦وهو تعديل جعل االرتباط بزواج مع شخص يقـل عمـره عـن              

ــة خمالفــة أحكــام البــاب    ــع     ٢٢٠وعقوب ــانون العقوبــات هــي احلــبس ملــدة تــصل إىل أرب  مــن ق
 فـإن أحـد     ١٩٩١يوليـه   / متـوز  ١ املـؤرخ    ٤٧ من قـانون الـزواج رقـم         ١ووفقا للباب   . سنوات

ومـع هـذا جيـوز      .  سـنة  ١٨شروط االرتباط بزواج هو أن يكون الـشخص املعـين قـد بلـغ سـّن                 
 .سباب غري عاديةألحملافظ املقاطعة أن مينح ترخيصا باإلعفاء من هذا احلد األدىن للسّن 

شـؤون الطفـل أنـه ال جيـوز للوالـدين، أو             من قانون    ٣٠ جديد يف الباب     نّصيوضِّح  و 
فمنـذ  . وجرى أيضا تعـديل قـانون الـزواج   . م نيابة عن طفل  غريهم، االرتباط باتفاق زواج ملزِ    

إذا كـان زواج     ، أصبح من سلطة حمافظ املقاطعـة أن يطلـب النظـر فيمـا             ٢٠٠٤مارس  / آذار ١
إجـراءات أخــرى،  ومـن املمكـن أن ُيـستخدم هـذا الـنص، ضـمن       . مـا هـو زواج صـحيح أم ال   

ــاإلكراه    ــدما يكــون هنــاك احتمــال حبــدوث زواج ب واحلــق يف اختــاذ إجــراء  . الختــاذ إجــراء عن
سيجعل من املمكن مساعدة أحد األطراف، أو الطرفني، إذا تبـيَّن أن قيـام أحـد األطـراف، أو                   

واج واملسؤولية عن التحقق مما كانت شـروط الـز        . الطرفني، باختاذ إجراء هو أمر بالغ الصعوبة      
، وذلـك لـضمان أن      “سـجلّ الـسكان الـوطين     ”قت جرى حتويلها إىل هيئـة عامـة، هـي           قد حتقَّ 

 .يتم النظر يف هذه القضايا على حنو أكثر مشوال وأكثر مساواة
ــدَّوإذا   ــهادة حتقُّــ مل تق ــن  م ش ــوطين  ”ق صــحيحة م ــسكان ال ــزواج  “ ســجلّ ال ــإن ال ف

انون الــزواج حيــدد أن أحــد شــروط  مــن قــ١وهنــاك نــّص جديــد يف البــاب . ُيعتــرب صــحيحا ال
ــو أن يكــون     ــالزواج ه ــاط ب ــو     . مبحــض اإلرادةاالرتب ــانوين ه ــديل الق ــذا التع ــن ه ــرض م والغ

املساعدة يف توضيح الوضـع القـانوين القـائم وفقـا لقـانون الـزواج والتزامـات النـرويج مبوجـب                     
وقـد جـرى    . املـرأة  من اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                ١٦املادة  

د، يف مجلـة     من قانون الـزواج، الـذي يتـضمن نـصا جديـدا حيـدِّ              ٧توضيح ذلك أيضا يف الباب      
وقـد  . أمور، أنه جيب على طريفّ الزواج أن ُيقرا بأنـه قـد مت االرتبـاط بـالزواج بإرادهتمـا احلـرة                    

أنـه حيـوز    علـى   يـنّص   تعـديل    ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ٦خل علـى قـانون اهلجـرة املـؤرخ          دأُ
رفض منح تصريح إقامة إذا كان الشخص الـضامن ال يوافـق، بعـد سـؤاله، علـى مـنح تـصريح                
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والغـرض مـن    . للطالب، أو إذا كان من احملتمل أنه قد مت عقـد زواج ضـد إرادة أحـد الطـرفني                  
ذلــك هــو احليلولــة دون أن يكــون زواج ارُتــبط بــه ضــد إرادة أحــد الطــرفني أساســا إلصــدار    

ــة  ــصريح إقام ــزوج يف      . ت ــا أن أي شــخص ت ــدة أساســية مفاده ــسه اعُتمــدت قاع ــسبب نف ولل
اخلارج من شخص مقيم يف النرويج قد ال ُيمنح تـصريح عمـل أو تـصريح إقامـة قبـل أن يعـود        

والغـرض مـن هـذا الـنص هـو          . الشخص القرين إىل النرويج وجتري سلطات اهلجرة مقابلة معه        
ــه أثنــ     ــزواج ضــد إرادت ــى ال ــع إكــراه أي شــخص عل ــارة، يف  ئاء قــضامن ــه بزي ــة، أو قيام ه لعطل

 .والنص املتعلق بإجراء املقابلة مل يدخل بعد حيز النفاذ. اخلارج
العـيش بالنـسبة للـّم      ُسـُبل    تـوفُّر    طوالقواعد الـواردة يف لـوائح اهلجـرة واملتعلقـة باشـترا            

/ أيـار  ١ويف . ٢٠٠٣نـوفمرب  /مشل األسرة مع قرين أو شريك جرى تعديلـها يف تـشرين الثـاين            
 كرونـة   ١٧٨ ١٠٠العـيش هـو     ُسـُبل   اشـتراط تـوفُّر     املبلغ الـالزم لتحقيـق      ، أصبح   ٢٠٠٥مايو  

والـشخص املقـيم يف النـرويج هـو     .  سـنة ٢٣نروجيية عندما يكون سـّن أحـد الطـرفني أقـل مـن              
وإضــافة إىل هــذا فإنــه يف هــذه احلــاالت . ق شــرط تــوفُّر ُســُبل العــيشالــذي جيــب عليــه أن حيِقــ

وهــذه . يشعــم طـرف ثالــث ضــمانا لتحقيــق اشـتراط تــوفر ســبل ال  املمكــن أن يقــدِّيعـد مــن   مل
التعديالت ال تنطبق على ملّ مشـل اُألسـرة مـع أشـخاص ُمنحـوا حـق اللجـوء، أو علـى الجـئني                        

 مـن   ٢٢ الفقـرة الرابعـة مـن البـاب          وفقـا أُعيد توطينهم وُمنحوا تصريح عمل أو تـصريح إقامـة           
.  الطرفان قد تزوجا قبل أن يدخل الـشخص الرئيـسي اململكـة            قانون اهلجرة، شريطة أن يكون    

كذلك فإن التعديالت لن تؤثر على ملّ مشل اُألسرة مع أشـخاص يتمتعـون باحلمايـة اجلماعيـة،                  
ُسـُبل  وسوف يظل من املمكن منح إعفاء من شرط تـوفر  . ٢٥قارن الفقرة اخلامسة من الباب     

 .٢٥ من الباب ة خاصة، قارن الفقرة الثالثة استنادا إىل أسباب إنسانية قوية بصفالعيش
 املعونة القانونية اجملانية  

ق اا التفـ قـ قد يكون من حق ضحايا الزواج باإلكراه احلـصول علـى معونـة قانونيـة وف               
bistandsadvokat             الذي يتم مبوجبه توفري مستـشار للـشخص املتـضرر، أو وفقـا لقـانون املعونـة 

 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، حيـق ألي شـخص يكـون                ١٠٧اب  ووفقا للب . القانونية اجملانية 
لشخص املتضرر وذلـك مـن وقـت إبـالغ     من أجل اضحية للزواج باإلكراه االستعانة مبستشار      

وإذا مل ُيبلَّغ عن احلالة لن يكون مـن حـق الـشخص املعـين االسـتعانة مبستـشار                  . الشرطة باحلالة 
ولـذلك فـإن نظـام تقـدمي مستـشار      . اءات اجلنائيةمن أجل الشخص املتضرر وفقا لقانون اإلجر 

وقـد يكـون مـن الـصعب اإلبـالغ عـن            . له نظام املعونـة القانونيـة اجملانيـة       للشخص املتضرر يكمِّ  
.  اآلخرين ملخالفتهم أحكام قانون العقوبات املتعلقة بـالزواج بـاإلكراه        الوالدين أو ذوي القرىب   

ــة للــتخلص مــن وضــع زواج   وقــد يكــون الفــرد حباجــة خاصــة أيــضا ملــساعدة ع    ــة وقانوني ملي
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جـرى   من قانون املعونة القانونيـة اجملانيـة         ٦وفقا للفقرة الثانية من الباب      لذلك فإنه   و. باإلكراه
. ملعونة القانونيـة لألشـخاص الـذين يقعـون ضـحية للـزواج بـاإلكراه        تقدمي ا إدارة خاصة ل  إنشاء  

لـى معونـة قانونيـة دون مراجعـة         وحيق ألي شخص يكون ضحية للـزواج بـاإلكراه احلـصول ع           
 .اإلمكانات املتوفرة لديه ودون أن ُيضطر إىل سداد جزء من التكاليف

جتديـــد اجلهـــود الراميـــة إىل مكافحـــة الـــزواج ”وكجـــزء مـــن خطـــة العمـــل املـــسماة  
الــذي قُــدم إىل الربملــان ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفتــرة  (١٠٣، وكمتابعــة للمقتــرح رقــم “بــاإلكراه

ــديالت   ــشأن إدخــال تع ــم   ب ــانون رق ــى الق ــصادر يف ٤٧ عل ــه / متــوز٤ ال ــق ١٩٩١يولي  واملتعل
يونيـه  / حزيـران  ٣٠ يف   الربملـان ، وبعـد إجـراء مـشاورات، قُـدمت إىل           )قـانون الـزواج   (بالزواج  
 مقترحــات بــشأن إدخــال تعــديالت علــى قــانون الــزواج وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة    ٢٠٠٦

بـشأن إدخـال تعـديالت      دم إىل الربملـان     الـذي قُـ   ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفتـرة    (١٠٠املقترح رقم   (
 )).تدابري ملنع الزواج باإلكراه، وغري ذلك(على قانون الزواج وقانون اإلجراءات اجلنائية 

الطـرفني كـي    كـل مـن     ووفقا للقانون النروجيي، جيب، كقاعدة عامة، أن يكون ُعمـر            
ــالزواج   ــزواج ســنة علــى األقــل، كمــا جيــب أن حيــضر الطرفــان مراســي    ١٨يرتبطــا ب ويف . م ال

ي زواج ُيعقـد يف اخلـارج ويكـون سـّن أحـد        بالنـسبة أل  ، اقُتـرح    الربملـان املقترح الذي قُـدم إىل      
أن يكــون مــن املمكــن  ســنة، أو إذا كـان الــزواج بالوكالــة،  ١٨ أقــل مــن ، أو طرفيــه،الطـرفني 

 اخــص أو شا نروجييــابــه يف النــرويج إذا كــان أحــد الطــرفني علــى األقــل مواطنــعــدم االعتــراف 
والغـرض مـن هـذا هـو منـع زواج األطفـال، وتقليـل احتمـاالت          .  إقامة دائمة يف النرويج    امقيم

 سـنة   ١٦واقُتـرح أيـضا أن يكـون سـّن          . حدوث الزواج باإلكراه، ومنع التحايل على القواعـد       
 سـنة  ١٨ احلد األدىن املطلق كي ميـنح حمـافظ املقاطعـة إعفـاء مـن اشـتراط أن يكـون الـسنّ         هو  

وملعاجلة اآلثار السلبية اخلطرية اليت حتدث بسبب عدم االعتـراف بـزواج،            . ون الزواج وفقا لقان 
ُيقتــرح أن ُيعتــرف بــزواج يف وقــت الحــق إذا كانــت هنــاك أســباب قويــة لــذلك، مثــل وجــود 

 .عوامل خترج عن سيطرة الطرفني أو وجود أسباب إنسانية قوية
ن احملكمـة    احلـايل أن تعلِـ     وأي شخص يكون ضـحية لـزواج بـاإلكراه جيـوز يف الوقـت              

غري أنه بالنسبة لبعض األشخاص قد يكون حلّ الزواج عن طريـق الطـالق           . عن ُبطالن زواجه  
ولذلك فإنه من املقترح أن ُتتاح ألحد الطرفني إذا وقـع ضـحية لـزواج               . هو األمر املرغوب فيه   

الق املباشـر إذا رغـب      باإلكراه، أو للطرفني معا إذا وقعا ضحية لـزواج بـاإلكراه، إمكانيـة الطـ              
ــك    ــان، يف ذل ــادى الطــرف، أو    . أحــد الطــرفني، أو رغــب الطرف ــة ســوف يتف ــذه احلال ويف ه

ــة      ــصال طويل ــرة انف ــن فت ــاتج ع ــاد الن ــان، اإلجه ــدَّ   . الطرف ــضا أن ُيع ــرح أي ــن املقت ــانون وم ل ق
 .اإلجراءات اجلنائية لزيادة إمكانات تنفيذ إجراءات مدنية يف قضية جنائية
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ق يف النــرويج، مــن املمكــن االعتــراف   دويل خــاص غــري تــشريعي يطبَّــ ووفقــا لقــانون 
بزواج ُعقد يف اخلارج شريطة أن يكون قد ُعقد على حنو قانوين وفقا لقانون البلد الذي ُعقـد                  

ولتحقيـق قـدر أكـرب مـن التماسـك وتطبيـق لـوائح تكـون مفهومـة بـسهولة أكـرب،                      . فيه الزواج 
 .هذه القاعدة الرئيسية وفقا للقانون النروجييواج يف قانون الزُيقترح أن ُتدرج أيضا 

 االتفاق مع باكستان  
يتمثل أحـد التحـديات يف القـضايا املتعلقـة بـالزواج بـاإلكراه يف أن الرتاعـات تـؤثر يف                    

وعند حبث هـذه القـضايا، تعتمـد الـسلطات النروجييـة يف             . كثري من األحيان على بلدان أخرى     
ويتمثــل أحــد . ن واملــساعدة مــن جانــب ســلطات دول أخــرى كــثري مــن األحيــان علــى التعــاو 

األهداف يف إقامة اتصاالت مع السلطات يف البلدان اليت قد ُيعقد فيهـا زواج بـاإلكراه وذلـك                  
 ٢٠٠٦مـايو  / أيـار ١وقـد دخـل حيـز النفـاذ يف      . نـة بـسرعة وفعاليـة     من أجل معاجلة قضايا معيَّ    

ذا االتفـاق، سـوف تـشكَّل جلنـة استـشارية           ومبوجـب هـ   . اتفاق ثنـائي بـني النـرويج وباكـستان        
وتــشكيل اللجنــة سيــساعد، ضــمن . تتــألف مــن ممــثلني لــسلطات النــرويج وســلطات باكــستان

، على ضمان أال يكون للرجل واملـرأة احلـق يف االرتبـاط بـزواج إال إذا أعربـا عـن                      أخرى أمور
 كما أهنـا سـتبادر بوضـع        وسوف تتابع الوزارة هذا االتفاق بنشاط،     . موافقتهما احلرة والكاملة  

 .الترتيبات لعقد اجتماعات منتظمة
  الدراسات االستقصائية والتسجيل‐الدراسات   

يف جامعـة أوسـلو أن جيـري        “ مركز دراسات املـرأة وحبـوث نـوع اجلـنس         ”طُلب من    
وسـوف ُتنـشر    . دراسة استقصائية حلاالت الزواج بـاإلكراه الـيت تعاملـت معهـا إدارات الـدعم              

، كمــا أن هــذه ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٣١ الدراســة االستقــصائية حبلــول  نتــائج هــذه
 .النتائج سوف ُتستخدم يف صياغة سياسة وقائية مناسبة يف هذا اجملال

وزواج أبناء، أو بنات، العـم أو العمـة أو اخلـال أو اخلالـة، يف اجملتمعـات املهـاجرة قـد                     
وزارة الــصحة وخــدمات  ”د طلبــت وقــ. يكــون مقترنــا بــزواج بــاإلكراه ولــه آثــار صــحية      

املعهــد ”، مــن “وزارة شــؤون الطفــل واملــساواة  ”، و“وزارة العمــل والــدمج ”، و“الرعايــة
ري دراسة استقصائية ملدى شيوع الزواج بني أبنـاء، أو بنـات،            جي أن   “النروجيي للصحة العامة  

 على حـاالت الـزواج هـذه    م تقريرا عن اآلثار املترتبة قدِّيالعم أو العمة أو اخلال أو اخلالة، وأن         
ديـسمرب  / كـانون األول   ١وسوف تتـوفر النتـائج األوليـة هلـذه الدراسـة حبلـول              . بالنسبة للصحة 

وبعــد أن ُتنــشر النتــائج، بالتعــاون مــع الــوزارات األخــرى، ســوف تنظــر الــوزارة يف    . ٢٠٠٦
 .إذا كانت هناك حاجة إىل اختاذ تدابري يف هذا اجملال ما
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 التدابري األخرى  
ويتـألف الفريـق    .  فريق خـرباء ملكافحـة الـزواج بـاإلكراه         ٢٠٠٤نشئ يف خريف عام     أ 

اإلدارة ”، و “إدارة اهلجـرة  ”، والـشرطة، و   “منظمة الـصليب األمحـر النروجييـة      ”من خرباء من    
وباإلضـافة إىل اخلـرباء األساسـيني الـدائمني، يـتم       . “النروجيية لشؤون الطفل والشباب واُألسرة    

وي صلة، أو وكاالت أخرى ذات صلة، عند الـضرورة وعنـدما تـدعو           ضّم أشخاص آخرين ذ   
ــدِّ . احلاجــة ــق يق ــساعدة يف حــاالت معيَّ والفري ــدِّ م امل ــة، كمــا يق ــسبة  ن ــه بالن م املــشورة والتوجي

 .لألعمال العامة املتعلقة باخلدمات املباشرة
 واخلــط. وجــرى أيــضا اختــاذ عــدد مــن التــدابري اإلعالميــة وتقــدمي خــدمات املــساعدة    

املركــز الــدويل للــصليب األمحــر يف  ”الــساخن للــزواج بــاإلكراه يــشمل البلــد بكاملــه ويــديره   
والتركيــز األساســي ينــصّب علــى احلــاالت الفرديــة، كمــا جيــري تقــدمي املعلومــات    . “أوســلو

بانتظام إىل مراكز رعاية األطفـال، ومراكـز اسـتقبال طـاليب اللجـوء، واملمرضـات يف العيـادات                 
حتـصل علـى الـدعم      “ املساعدة الذاتية للمهاجرين والالجئني   ”ومنظمة  .  ذلك واملدارس، وغري 

أيضا ملساعدة الشباب الذين يعتقـدون، يف احلـاالت الفرديـة، بـأهنم معرَّضـون خلطـر إكـراههم                   
واملنظمة تعمل على حنو وثيق مع املراكز العامة لتقدمي خدمات الدعم، كمـا أهنـا             . على الزواج 

ــاءة يف هــذا القطــاع  ســاعدت مــن خــالل أعماهلــ   ــدمي  . ا يف حتــسني الكف ــق بتق والترتيــب املتعل
ى أدَّ“ مــصرف اإلســكان النروجيــي التــابع للدولــة ”املــسكن يف حــاالت الطــوارئ مــن خــالل  

أيضا إىل تسهيل الوضع ألنه ميكِّن الشباب من االنتقال بسرعة إىل مسكن مأمون عنـدما تنـشأ                 
يب املـوظفني العــامني يف إدارات الــدعم يف املــدن  وقــد أُعطيـت أولويــة لتــدر . احلاجـة إىل ذلــك 

صت احلكومـة أمـواال أيـضا لدراسـة         وخصَّـ . الكربى ملعاجلة احلاالت املتعلقة بـالزواج بـاإلكراه       
 .مدى شيوع الزواج باإلكراه يف النرويج

وعلى الرغم من أنه قد جرى تنفيذ العديد من التدابري فإنه ال يزال هناك الكـثري الـذي           
. وليس هناك شك يف أن أكرب التحديات يتمثل يف تغـيري اجتاهـات جيـل الوالـدين                . لهينبغي عم 

وهناك حاجة كـبرية أيـضا إىل مواصـلة تقـدمي املعلومـات املتعلقـة بالقواعـد وحبقـوق املهـاجرين                  
 .الذين يصلون حديثا

 )و(و ) د (١٦ن ااملادت ٢-١٠-٢ 
 األبوَّة  

األحكـام الـسابقة املتعلقـة    اذ إجراء لتغـيري   أصبح اخت  ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١اعتبارا من    
ــ ــر ســهولة األبوَّةب ــة    .  أمــرا أكث ــة مجيعهــا ميكــن هلــا أن تتخــذ إجــراءات قانوني واألطــراف املعني

والــشروط والقيــود الزمنيــة الختــاذ إجــراءات مــن أجــل تغــيري . لتحديــد األب البيولــوجي لطفــل
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ذلـك فإنـه مـن املمكـن اآلن أن ُيعـاد فـتح              وإضـافة إىل    .  ُرفـضت أيـضا    األبوَّةاألحكام املتعلقة ب  
ة سابقة إذا كان القرار قد اُتخذ دون إجراء حتليل للجينـات مـن أجـل حتديـد       ملفات قضايا أبوَّ  
 .الصفات الوراثية

 دخلـت حيـز النفـاذ    األبوَّةوالتعديالت اليت أُدخلت على القواعد املتعلقـة بـاالعتراف بـ      
 للقواعـد اجلديـدة، مل يعـد األب املقـيم مـع أم الطفـل                وطبقـا . ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثاين  ١يف  

ويف احلاالت الـيت تعتقـد فيهـا اُألم أن          . األبوَّةك بينهما حباجة إىل موافقة اُألم لالعتراف ب       املشتَر
رجال خالف الرجل الـذي يعـيش معهـا هـو أب الطفـل فإنـه جيـب أن تقـوم الـسلطات العامـة                          

 .لطفل الصحيحة لاألبوَّةبدور نشط يف حتديد 
 إعالة الطفل  

ــدة إلعا       ــوائح اجلدي ــرويج أن الل ــسادس للن ــدوري ال ــر ال ــذُكــر يف التقري ــد  ل ــل ق ة الطف
 وأنه من املتوقـع أن تـدخل هـذه اللـوائح حيـز النفـاذ                ٢٠٠١يونيه  /اعتمدها الربملان يف حزيران   

 /تـــشرين األول ١وقـــد دخلـــت اللـــوائح اجلديـــدة حيـــز النفـــاذ يف  . ٢٠٠٣يف خريـــف عـــام 
 .٢٠٠٣ رأكتوب

 فــرد مــن ٤٠٠ ٠٠٠واإلصــالح هــو إصــالح واســع النطــاق ويــؤثر علــى أكثــر مــن     
د بــأن جيــري تقيــيم اإلصــالح بــشكل م وْعــوخــالل املناقــشة، قُــدِّ. األطفــال واُألمهــات واآلبــاء

مستمر، كما أن الوزارة تقوم بإعداد تقرير ستقدمه إىل الربملان عن اخلـربة الـيت اكُتـسبت حـىت      
واألنظمـة اجلديـدة تعامـل األبـوين علـى قـدم            . ٢٠٠٦تكمل التقريـر يف عـام       اآلن، وسوف ُيس  

وعلـى الـرغم مـن      . وإعالة الطفل هي، من حيث املبدأ، مسألة تتعلق بالقانون اخلـاص          . املساواة
دهتا الـسلطات العامـة قبـل        حـدَّ  الطفـل  يف املائة تقريبا مـن مـدفوعات إعالـة           ٩٠ذلك فإن نسبة    

نظمـة اجلديـدة كــان يتمثـل يف زيـادة عــدد اآلبـاء الـذين يعقــدون       وأحـد أهــداف األ . اإلصـالح 
ق هـذا حـىت اآلن، وجيـري القيـام بأعمـال أخـرى       وقـد حتقَّـ  . اتفاقات خاصة بشأن إعالة الطفـل    

 .لتشجيع املزيد من األشخاص على عقد اتفاقات خاصة
 ض إعالــة الطفــل وفقــا التفــاق مكتــوب بــشأنأن ُتخفَّــ وفقــا للقواعــد اجلديــدةجيــب و 

ت ة الطفـل أدَّ   لـ والقواعـد اجلديـدة إلعا    . وقد تبيَّن أنه من الصعب حتقيـق ذلـك        . حقوق الزيارة 
ــارة    ــن    -إىل مــشكالت خمتلفــة تتعلــق حبقــوق الزي ــة وَم ــن يتلقــون اإلعال  وهــذا ينطبــق علــى َم

 .ق الغرض من التغيرياتيف حتديد مدى حتقُّوسوف ينظر التقييم . يقدموهنا
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 ديدةالقواعد اإلجرائية اجل  
 قواعــد جديــدة إلجــراءات احملــاكم يف القــضايا     ٢٠٠٣يونيــه /اعُتمــدت يف حزيــران  

املتعلقة باملسؤولية األبوية، واملكان الـذي سـيعيش فيـه الطفـل بـشكل دائـم، وحقـوق الزيـارة،                    
وأهـم التغـيريات الـيت أُدخلـت        . ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ١ودخلت هذه القواعـد حيـز النفـاذ يف          

هو أن مـصاحل الطفـل سـتكون        “ قانون األطفال ”قة باحلضانة، وغريها، يف      األحكام املتعل  على
والغـرض مـن هـذه التعـديالت        . هلا األولوية سواء بالنسبة لإلجراءات أو بالنسبة للقرار الفعلـي         

وإضـافة  . وخفـض مـستوى التـضارب     ختـاذ اإلجـراءات     التشريعية هو أيضا تـشجيع اإلسـراع با       
ليهم واجب قانوين بـأن ينظـروا يف إمكانيـة التوصـل إىل تـسوية              إىل هذا فإن احملامني والقضاة ع     

وجيـوز للقاضـي أن يـستعني، يف مرحلـة مبكـرة            . بني الطرفني والعمل بنشاط على حتقيـق ذلـك        
ــة بدرجــة أكــرب وذلــك         ــة هادف مــن القــضية، بأشــخاص مــؤهلني للتعامــل مــع األطفــال بطريق

 حــاالت اســتثنائية قــد تعــيِّن احملكمــة  ويف. لإلســهام يف التوصــل إىل حلــول بالنــسبة لالتفاقــات 
. ز حقــوق الطفــل يف أكثــر القــضايا صــعوبةللطفــل، وهــو مــا ســيعزِّ)  آخــرأو ممــثال(مستــشارا 

وطريقة التعامل مع القضايا اليت هلا صلة باحلضانة، وغريها، جرى تبـسيطها مـن حيـث أنـه قـد         
 ومـن املمكـن إصـدار       ،)طةاسـتدعاءات مبـسَّ   (أصبح من األسهل عرض احلالـة بـدون مستـشار           

 ووفقــا هلــذه التعــديالت جــرى خفــض حــّد الــسنّ . حكــم دون عقــد جلــسة اســتماع رئيــسية 
 . سنوات٧ سنة إىل ١٢بالنسبة حلق الطفل يف أن ُيستمع إليه من 

 املسؤولية األبوية املشتركة لألب واُألم اللذين يعيشان معا  
ــران٨يف   ــه / حزيـ ــديالت ل  ٢٠٠٥يونيـ ــان تعـ ــد الربملـ ــانون األ، اعتمـ ــقـ ــق اطفـ ل تتعلـ

وهـذه التعـديالت دخلـت حيـز        . باملسؤولية األبوية املـشتركة لـألب واُألم اللـذين يعيـشان معـا            
والتعــديالت ُتلقــي، تلقائيــا، علــى عــاتق األب واُألم  . ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين١النفــاذ يف 

وُيعـرَّف األب واُألم    . كنيكة بالنسبة ألطفاهلمـا املـشترَ     اللذين يعيشان معا مسؤولية أبوية مشترَ     
ــسجلَ     ــا األب واُألم امل ــا بأهنم ــشان مع ــذان يعي ــوان يف   الل ــس العن ــى نف ــسكان  ”ني عل ســجل ال

والتعـــديالت . بأهنمـــا يعيـــشان معـــا“ ســـجل الـــسكان الـــوطين”اللـــذان يعلنـــان  أو“ الـــوطين
ُألم واألب وا. ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاين  ١التشريعية تنطبق على األطفـال الـذين ُولـدوا بعـد          

اللــذان يعيــشان معــا وُولــد هلمــا أطفــال قبــل هــذا التــاريخ ومل يتفقــوا مــن قبــل علــى أن تكــون  
غـري  . املسؤولية األبوية مسؤولية مشتركة لن يتحمال مسؤولية أبوية مشتركة وفقا هلذا التعديل           

 معـا  بأهنمـا يعيـشان  “ سجل السكان الوطين ”غا  يف هذه احلالة أن يبلِّ    ميكن هلما   أن األب واُألم    
وفقا للقاعدة اجلديدة وأن ُيمنحا مسؤولية أبويـة مـشتركة بالنـسبة لألطفـال الـذين ُولـدوا قبـل                    

 .٢٠٠٦يناير /كانون الثاين ١
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 علـى حتمُّـل مـسؤولية أبويـة مـشتركة           نواألب واُألم اللذان ال يعيـشان معـا قـد يوافقـا            
لـى األب واُألم اللـذين      وهذا ينطبق أيـضا ع    . “سجل السكان الوطين  ”وخيطران يف هذه احلالة     

 .ال تقع على عاتقهما مسؤولية أبوية مشتركة وفقا لألنظمة السابقة
عنـد حتديـد    “ سـجل الـسكان الـوطين     ”الن على نفس العنـوان يف       واألب واُألم املسجَّ   
 كـانون  ١ تلقائيا يتحمالن مسؤولية أبويـة مـشتركة بالنـسبة لألطفـال الـذين ُولـدوا بعـد             األبوَّة
ــاي/الثـــاين ــا ولكنـــهما   . ٢٠٠٦ر ينـ ــا يعيـــشان معـ واألب واُألم اللـــذان يعتـــربان نفـــسيهما أهنمـ
ين أو يكونــان غــري متأكــَد(“ ســجل الــسكان الــوطين”ني علــى العنــوان نفــسه يف لَمــسجَّ ليــسا
 أهنما يعيـشان معـا؛ كمـا أنـه     األبوَّةقد يعلنان يف منوذج االعتراف ب) ني أم ال  لَإذا كانا مسجَّ   مما

 .بأهنما يعيشان معا“ سجل السكان الوطين”إعالنا إىل يف وقت الحق رسال ميكن هلما أن ُي
. مل يتم إدخال أية تغـيريات عليهـا  معا والقواعد املتعلقة باألب واُألم اللذين ال يعيشان     

وقـد يتفـق   . األبـوَّة ني معا، تتحمل املرأة وحـدها مـسؤولية    وعندما يكون األب واُألم غري مقيمَ     
وميكــن االتفــاق علــى هــذا يف . أن تكــون املــسؤولية األبويــة مــشتركة بينــهمااألب واُألم علــى 
ــرار بــ  ــى أن    . األبوَّةمنــوذج اإلق ــاريخ الحــق عل ــان يف االتفــاق يف ت وإذا كــان األب واُألم يرغب

“ سـجل الـسكان الـوطين   ”غـا  تكون املـسؤولية األبويـة مـشتركة بينـهما فإنـه ميكـن هلمـا أن يبلِّ        
 .بذلك كتابةً

ــا مقــيمَ  واألب وا  ــهما يقيمــان معــا  ُألم اللــذان هلمــا أطفــال دون أن يكون ني معــا ولكن
بعد ال يتحمالن تلقائيا مسؤولية أبوية مشتركة نتيجة إلخطارمها بتغيري العنوان؛ بل جيـب               فيما

بأهنما يرغبان يف حتمُّل مسؤولية أبويـة مـشتركة، أو          “ سجل السكان الوطين  ”غا  عليهما أن ُيبلِّ  
ومـن املمكـن أن يتحمـل األب        . ما إخطارا خاصـا بأهنمـا مقيمـان معـا         ليهما أن يقدِّ  أنه يتعيَّن ع  

ويف هـذه احلالـة جيـب أن ُيرسـل األبـوان          . املسؤولية األبويـة وحـده إذا كـان يعـيش مـع الطفـل             
 .“سجل السكان الوطين”االتفاق املتعلق بذلك إىل 

 التدابري املتعلقة بالسحاقيات والشواذ جنسيا  
احلكومــة علــى تعزيــز حقــوق الــسحاقيات والــشواذ جنــسيا، ومــساعدة  ســوف تعمــل  

 . التمييز بنشاطمكافحةالسحاقيات والشواذ جنسيا على أن يعيشوا حياة منفتحة، و
مـشترك  “ قـانون زواج  ” العمـل إلعـداد      “وزارة شؤون الطفل واملساواة   ”وقد بدأت    

غـري أن أعـضاء احلكومـة       . واذ جنـسيا  لألفراد الطبيعيني بالنسبة للعالقات اجلنسية واألفـراد الـش        
 .ليسوا متفقني بشأن هذه املسألة، كما أن حزب الوسط له موقف مستقل من هذه الناحية
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 تتلقــى منحــة تــشغيلية “الرابطــة الوطنيــة النروجييــة لتحريــر الــسحاقيات واللــوطيني ”و 
ــة أمــور، مــن أجــل حتــسني قــدرة املنظمــة علــى دعــم الرابطــات ا       ــة كــبرية وذلــك، يف مجل حمللي

 .ومساعدة املنظمة على القيام بوظيفتها كمركز مراقبة
 من اجلهود لتعزيز حقوق السحاقيات والـشواذ        ة واسع ةوللتشجيع على القيام مبجموع    

تـشغيلية مـن أجـل       منحـة    متوقـد قُـدِّ   . ص متويل مـن أجـل التـدابري واملـشروعات         جنسيا، ُخصِّ 
سحاقيات والــشواذ جنــسيا الــذي يــصدر  وهــو املنــشور الوحيــد للــ ) “بليــك” (Blikkاملنــشور 

 .البلد يف
 


