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ينـاير  / كانون الثـاين   4رد حكومة النرويج على التوصيات الواردة يف التقرير املؤرخ          
  (A/HRC/13/5) االستعراض الدوري الشاملاملعين ب للفريق العامل 2010

  1التوصية     
  :حتّول النرويج هذه التوصية إىل تعهد طوعي على النحو التايل  

ق عليه بعد إجناز دراسة     يصدتستنظر النرويج يف إمكانية التوقيع على الربوتوكول وال       "  
  ."ومن املنتظر أن تكتمل هذه الدراسة يف خالل سنة. آلثاره القانونية

  2التوصية     
  :على النحو التايلحتّول النرويج هذه التوصية إىل تعهد طوعي   

ق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة      يصدتالنرويج حالياً يف مرحلة التفكري يف ال      "  
وهذه . مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            

  ."املسألة مهمة وتكتسي درجة عالية من األولوية بالنسبة للحكومة

  3 التوصية    
  .هذه التوصية غري مقبولة  

تفاقيات االقوق اإلنسان وعلى    الرئيسية حل صكوك  اللقد صدقت النرويج على مجيع        
وهذه الصكوك واالتفاقيـات تنطبـق   . نظمة العمل الدولية بشأن حقوق العاملني    األساسية مل 

  .أيضاً على األجانب املقيمني بالنرويج

ية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال        ق على االتفاق  يصدتوقررت النرويج عدم ال     
وتويل النرويج درجة عالية من األولوية للجهـود        . 2002املهاجرين وأفراد أسرهم يف عام      

  . أيضاً يف سياق حقوق املهاجرينتتسم بأمهيتها احليويةالرامية إىل حتسني معايري العمل، اليت 

  4التوصية     
  .هذه التوصية غري مقبولة  

  .3ىل الرد على التوصية رقم حتيل النرويج إ  

  5التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  

  6التوصية     
  .هذه التوصية غري مقبولة  
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وكما جاء يف تقرير    . ال ُيلجأ إىل إيداع اجلاحنني األحداث السجون إال كمالذ أخري           
نائية  املبادئ املوجِّهة لسياسة النرويج اجل     أحدالنرويج عن االستعراض الدوري الشامل، يتمثل       

وبـسبب  . مناطق سكنهم يف أنه جيب أن يقّضي األشخاص املدانون عقوبتهم على مقربة من            
تركيبة النرويج اجلغرافية والدميغرافية فإن العدد القليل جداً من األحداث املسجونني يوضعون            

. لقربيف عزلة تامة تقريباً إذا ما أريد التقيد مببدأ فصل األحداث عن الكبار، فضالً عن مبدأ ا        
وترى حكومة النرويج أن العزل الكامل ال خيدم مصلحة الطفل الفـضلى؛ انظـر الفقـرة                

وهـي حاليـاً    . وبالتايل فإن النرويج تتمسك بتحفظاهتا    . من اتفاقية حقوق الطفل   ) ج( 37
بصدد إقامة وحدات سجن منفصلة للجاحنني الشبان، مزودة مبوظفني متعددي التخصصات           

 بغية زيادة احلد من عدد اجلاحنني األحداث الذين يقّضون عقوبات           وتتابع اإلفراج عن كثب   
  .سجن إىل جانب راشدين

  7التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة جزئياً  

وقد أُدرجت هذه   . التوصية مقبولة فيما يتصل باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة           
وهي غري مقبولة فيمـا يتـصل       . 2009االتفاقية يف القانون املتعلق حبقوق اإلنسان يف عام         

وقد أُدرجت هذه االتفاقية يف     . باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       
وال توجد حالياً لدى احلكومة أية خطط       . القانون النروجيي من خالل قانون مكافحة التمييز      

  . حبقوق اإلنسانإلدراج اتفاقية القضاء على التمييز العنصري يف القانون املتعلق

  8التوصية     
  .هذه التوصية غري مقبولة  

تأخذ النرويج مجيع التزاماهتا الدولية مأخذ اجلد، مبا يف ذلك التزاماهتا الدولية يف جمال       
حقوق اإلنسان وااللتزامات اليت تعهدت هبا بوصفها عضواً يف منظمـة التجـارة العامليـة               

ومع ذلك فإن عملية تعديل الدستور املـشار        . الدوليةوبوصفها طرفاً يف االتفاقيات التجارية      
واحلكومة ليس هلا أي تأثري علـى       . (Storting)إليها يف التوصية قد بدأت مببادرة من الربملان         

  .مضمون هذا التقرير

  9التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  

كل حالـة   وبالتايل فإن احلكومة تنظر، يف      . نظام ثنائي يقوم القانون النروجيي على       
على حدة، فيما إذا كان جيب إدراج اتفاقية دولية ما يف القانون النروجيي وكيفيـة القيـام                 

  .بذلك
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  10التوصية     
  .هذه التوصية غري مقبولة  

وستعود احلكومة إىل هذه املسألة جمدداً      . 8حتيل النرويج إىل الرد على التوصية رقم          
  .2012عندما تنهي اللجنة أعماهلا يف عام 

  11التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة جزئياً  

.  من التمييز بسبب اإلعاقـة     على توفري احلماية يف تشريعها    كبرية  تعلّق النرويج أمهية      
ويوجد بالفعل تشريع قائم من خالل قانون مكافحة التمييز وإمكانية الوصول إىل األمـاكن              

  .2009يناير / كانون الثاين1العامة، الذي دخل حيز النفاذ يف 

بـسبب  توافق النرويج على أمهية تشجيع فهم عام للمسائل ذات الصلة بـالتمييز               
وخطة العمل من أجل التصميم الشامل وزيادة إمكانية الوصول إىل األماكن العامـة     . اإلعاقة
كافحة التمييـز وتـوفري سـبل    جديد مل ترمي إىل دعم تنفيذ قانون   2013-2009للفترة  

 والبناء، وغريمها من التشريعات     جديد يتعلق بالتخطيط  ، وقانون   الوصول إىل األماكن العامة   
وباإلضافة إىل ذلك فإن املنظمات اليت متثل       . اجلديدة األخرى اليت تعاجل مسألة التصميم العام      

ويلعب أمني املظـامل املعـين باملـساواة        . املعاقني تساعد على تشجيع فهم عام هلذه املسائل       
  .رياً هبذا اخلصوصومبكافحة التمييز دوراً حمو

  12التوصية     
  .هذه التوصية غري مقبولة  

إن خطة العمل اليت ُوضعت مؤخراً لتشجيع املساواة ومنع التمييز العرقي تتـضمن               
والنرويج .  يف سوق العمل على أساس األصل العرقي       عدم املساواة بالفعل تدابري تعاجل مسائل     

ة النرويج األوىل للسنوات الـثالث املقبلـة يف         وتتمثل أولوي . لن تعدل اخلطة يف هذه املرحلة     
  .2013وسيتم تقييم هذه اخلطة يف عام . تنفيذ اخلطة بتعاون وثيق مع الشركاء االجتماعيني

وترمي عدة تدابري منصوص عليها يف خطة العمل لتحسني وضع الروما يف أوسلو إىل          
ويف هذه املرحلة   .  العرقي  يف سوق العمل على أساس األصل      عدم املساواة القضاء على أوجه    

  .وسيجرى تقييم خلطة العمل. يتم التركيز على التنفيذ

  13التوصية     
  .هذه التوصية غري مقبولة  
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اختاذ عدة تدابري هبدف حتسني مستوى الثقة بني الشرطة واملراهقني املنتمني إىل            جيري    
 الـشرطة يف بيئـة      على عمل بتنفيذ مشروع يركز    دوائر للشرطة   تقوم عدة   و. أقليات اثنية 

  . التدريب يف هذا اجملالةداوسيقّيم املشروع وستستخدم نتائجه كأساس لزي. متعددة االثنيات

  14التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  

على ما تقوم به اإلجراءات اخلاصة من عمل وسوف تكفل          كبرية  تعلق النرويج أمهية      
 الـردود يف الوقـت املناسـب علـى          استجابة سريعة للنداءات العاجلة، فضالً عن تقدمي      

  .االستبيانات املواضيعية حبسب انطباقها

  15التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  

نساء املنحدرات من أسـر     ستواصل النرويج التطرق للتحديات ذات الصلة بوضع ال         
يف سوق العمل، وفيما يتصل بتمثيل املرأة على مجيع مستويات اجملتمع، مبا يف ذلـك            مهاجرة  

  .ن خالل تنفيذ خطة العمل لتشجيع املساواة ومنع التمييز العرقيم

  16التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  

لقد سبق بالفعل تنفيذ جمموعة واسعة من التدابري كجزء من سياسة النرويج بـشأن                
املساواة واالندماج االجتماعي، وتعمل النرويج باستمرار على تنفيذ توصيات جلنة القـضاء            

  .تمييز ضد املرأةعلى ال

  17التوصية     
  .هذه التوصية غري مقبولة  

ففـي النـرويج    . تعد مكافحة التمييز والعنصرية أولوية من أوىل أولويات احلكومة          
. يشمل حظر التمييز القائم على األصل العرقي التمييز القائم على اآلراء املسبقة بشأن العرق             

قضاء على فكرة أن األشخاص ميكن تقسيمهم إىل        وتتمثل وسيلة هامة ملكافحة العنصرية يف ال      
  .وهكذا فإن قانون مكافحة التمييز ال يشمل معيار العرق. أعراق خمتلفة

  18التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  
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لقد بادرت النرويج مؤخراً إىل اختاذ جمموعة شاملة من التدابري ملكافحـة التمييـز                
نع التمييز العرقي تعاجل العنصرية وكره األجانـب        وخطة العمل لتشجيع املساواة وم    . العرقي

ويلعب أمني املظامل املعين باملساواة ومكافحـة التمييـز دوراً          . وما اتصل بذلك من تعصب    
واألحكام ذات الصلة بالكالم الذي ينطوي على كراهية قد مت تعزيزهـا يف             . حمورياً يف ذلك  

 الكالم الذي ينطوي على كراهية وحريـة        وجيب املوازنة بني محاية   . القانون اجلنائي اجلديد  
  .التعبري

  19التوصية     
  .هذه التوصية غري مقبولة  

  .12حتيل احلكومة إىل الرد على التوصية رقم   

  20التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  

. تعمل النرويج باستمرار على تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلنة حقـوق الطفـل              
ة واسعة من التدابري لدعم املهاجرين وأطفـاهلم، كمـا وردت           وتقوم النرويج بتنفيذ جمموع   

اإلشارة إىل ذلك يف تقرير النرويج املقدم يف إطار االستعراض الدوري الشامل، كما تعمـل               
  .باستمرار على حتسني الفرص املتاحة للمهاجرين يف احلياة العملية

  21التوصية 

  .هذه التوصية مقبولة  

م خمتلفة تراعي حقوق املهاجرين وأفراد أسرهم، وهـي         توجد بالفعل يف النرويج نظ      
تشمل عمليات استعراض دورية لظروف عيش السكان كافة، ودراسة استقـصائية حمـددة             

وتقدم امليزانية الوطنية سنوياً تقارير عـن حتقيـق أهـداف اإلدمـاج             . للسكان املهاجرين 
.  برنامج اإلدماج للرصـد وباإلضافة إىل ذلك، ختضع نتائج. االجتماعي للمهاجرين وخلفهم 

ويكفل كل من أمني املظامل واحملكمة املعنيني باملساواة ومكافحة التمييز الرصد الشامل جلميع             
واجملالس البلدية ملزمة بالسهر على أن حيصل مجيـع  . أشكال التمييز ألي سبب من األسباب   
 األهداف إمجاالً، مثل    ويف قطاع السكن، يتم رصد    . التالميذ على تعليم طبقاً لقانون التعليم     

  .هدف منع استبعاد جمموعات املهاجرين من سوق السكن العادية

  22التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  
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العـاملون بـنفس احلقـوق    يتمتع و. 28حتيل احلكومة إىل الرد على التوصية رقم    
ديـد مـن    وقد مت تنفيذ الع   . سوق العمل النروجيية، بصرف النظر عن جنسيتهم      القانونية يف   

  .التدابري التشريعية لضمان احترام حقوق العاملني

يتم إعطاء أولويـة عاليـة      ، و لسلطات تفتيش العمل  اإلشرافية  القدرات  ومت تعزيز     
عمل سـيئة بالنـسبة لغـري       تفتيش املؤسسات للكشف عن تلك اليت تكون فيها ظروف ال         ل

  .املواطنني

  23التوصية     
  .هذه التوصية غري مقبولة  

  .24حتيل احلكومة إىل الرد على التوصية رقم   

  24التوصية     
  .هذه التوصية غري مقبولة  

فـالنرويج تـوفر    . تعاجل طلبات اإلقامة يف النرويج طبقاً اللتزامات النرويج الدولية          
املساعدة لتغطية االحتياجات اإلنسانية األساسية لألشخاص الذين ال وضع قانوين هلم، مثـل             

وحيق لألطفال احلصول على الرعايـة الـصحية الالزمـة          . اية الصحية الطارئة  اإليواء والرع 
  .والتعليم

  25التوصية     
  .هذه التوصية غري مقبولة  

قامت النرويج مؤخراً، تسليماً منها بالتحديات اليت نواجهها يف هذا اجملال، بتكثيف              
  .ويف قطاع التعليمجهودها لتشجيع املساواة ومنع التمييز، مبا يف ذلك يف سوق العمل 

  26التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  

  .22حتيل احلكومة إىل الرد على التوصية رقم   

  27التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  

تعمل النرويج على حتسني مجع البيانات اليت تساعد على حتديد أمناط التمييز االثـين                
باملساواة ومنع التمييز تقارير سنوية تتـضمن       وينشر أمني املظامل املعين     . املباشر وغري املباشر  
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وباإلضافة إىل ذلك نشرت دائرة اإلحصاءات النروجيية العديـد مـن           . بيانات يف هذا اجملال   
  .الدراسات االستقصائية والتقارير عن التمييز وعن ظروف عيش املهاجرين

  28التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  

وكما ورد وصف ذلك يف     . من أولويات احلكومة  يعد عدم التمييز واإلدماج أولوية        
تقرير النرويج املقدم يف إطار االستعراض الدوري الشامل ويف بيان النرويج أمام الفريق العامل              

، جيري تنفيذ العديد مـن      2009ديسمرب  / كانون األول  2التابع جمللس حقوق اإلنسان يف      
ىل السكن والعمل، وتعزيز املشاركة     التدابري لتشجيع اإلندماج وزيادة حتسني فرص الوصول إ       

مث إن املهاجرين يعتربون جمموعة حمورية يف       . يف التعليم بالنسبة للمهاجرين واألقليات القومية     
  .سياسة سوق العمل

  29التوصية     
  .هذه التوصية غري مقبولة  

اتُّخذ يف األعوام األخرية عدد من التدابري ملعاجلة اإلدعاءات املتعلقـة مبمارسـات               
الشرطة القائمة على متييز عرقي وعمليات التوقيف التمييزية اليت تقوم هبا الشرطة، واهلـدف              

ويتمثل مبدأ مـن    . املهاجرين والشرطة /من هذه التدابري هو خلق ثقة بني جمموعات األقليات        
املبادئ التوجيهية لعمل الشرطة يف النرويج، والوارد يف قانون الشرطة، يف أن استخدام القوة              

وتعمل النرويج باستمرار علـى     . ب أال يتم إال كمالذ أخري وعند اللزوم وبشكل معقول         جي
  .ضمان احترام هذا املبدأ على مجيع املستويات

  30التوصية     
  .هذه التوصية غري مقبولة  

  .6حتيل احلكومة إىل الرد على التوصية رقم   

  31التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  

افحة العنف املرتيل، ستجرى دراسة استقـصائية علـى         كجزء من خطة العمل ملك      
 2010يف عـامي    ) االغتـصاب (الصعيد الوطين بشأن العنف املرتيل واالعتداء اجلنـسي         

وباإلضافة إىل ذلك سيتم تقييم جهود الشرطة املبذولة ملكافحة العنف املـرتيل يف             . 2011و
  .2010عام 
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  32التوصية     
  .هذه التوصية غري مقبولة  

النرويج على زيادة املعرفة بالعنف املرتيل من خالل البحوث والدراسـات يف            تعمل    
 قاعدة بيانات شاملة وإدارة قاعدة مـن هـذا          نشاءوال ترى النرويج حاجة إىل إ     . هذا اجملال 

 متينة تعارض إقامة    أخالقيةوهناك حجج   . القبيل بشأن الضحايا ومرتكيب أفعال العنف املرتيل      
  .قاعدة كهذه

  33ة التوصي    
  .هذه التوصية مقبولة  

كما وردت اإلشارة إىل ذلك يف تقرير النرويج املقدم يف إطار االستعراض الدوري               
الشامل، اختذت النرويج بالفعل إجراءات لتشديد املسؤولية عن اجلرائم اجلنسية واالغتصاب           

اجلنـسيني  ومحاية األطفال من مجيع أشكال االستغالل واالعتـداء         . واالعتداء على األطفال  
  .تزال أولوية من أولويات النرويج ال

  34التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  

تتفق املبادئ التوجيهية للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان مع اتفاقية مكافحة االجتار             
  .2008بالبشر الصادرة عن جملس أوروبا واليت صادقت عليها النرويج يف عام 

  35التوصية     
  .بولةهذه التوصية مق  

قامت الوحدة النروجيية املعنية بضحايا االجتار، منذ تلقي التعليقات اخلتامية للجنـة              
القضاء على التمييز ضد املرأة، بتجميع وحتليل البيانات عن االجتار الواردة مـن الوكـاالت               

وسيتخذ املزيد من التدابري لتحسني اإلحصاءات والبيانات يف هـذا          . واملنظمات ذات الصلة  
  .الاجمل

  36التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  

قصد تكثيف اجلهود الرامية إىل منع اجلرائم املرتكبة ضد األطفـال علـى شـبكة                 
شرطة ميكن من خالله ألي شخص أن يبلـغ الـشرطة           موقع إلكتروين لل  اإلنترنت، مت إنشاء    

ية علـى   مباشرة عن أي استغالل جنسي لألطفال أو اجتار بالبشر أو عن أي عبارات عنصر             
وتتعاون احلكومة مع موفري خدمات اإلنترنت للتصدي للمواقع اليت تعرض          . شبكة اإلنترنت 
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 من قانون العقوبات تنص على 201واملادة . األطفالجتسد االعتداء على    على الشبكة صوراً    
أن الشخص الذي يتخذ ترتيبات ملالقاة أطفال دون سن السادسة عشرة بنية االعتداء عليهم              

  .رضة لدفع غرامة أو للسجن ملدة ال تتجاوز سنةيكون ع

  37التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  

والقانون النروجيـي يعتـرب     . ستواصل النرويج جهودها الرامية إىل مكافحة الفساد        
متطابقاً مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت صادقت عليهـا النـرويج يف عـام                

2006.  

  38التوصية     
  .ه التوصية غري مقبولةهذ  

يعد استقالل وسائل اإلعالم مبدأ أساسياً من مبادئ سياسة النرويج يف جمال وسائل               
وعمالً هبذا املبدأ، ستحيل احلكومة التوصية إىل منظمات وسائل اإلعالم ذات الصلة            . اإلعالم

ية مقابلة لذلك من    ولوسائل اإلعالم ومنظماهتا وهيئاهتا الذاتية التنظيم مسؤول      . لكي تنظر فيها  
حيث حتديد مسؤولياهتا والنهوض هبا والنظر فيها وكيفية وضعها موضع التطبيـق العملـي،              

  .مراعاة لدور وسائل اإلعالم املستقلة يف اجملتمعات الدميقراطية

وجلنة التشكيات اخلاصة بالصحافة تشجع وترصد االمتثـال للمعـايري األخالقيـة              
وتستند هذه اللجنة يف مداوالهتا إىل قانون األخالقيات الـذي          . يةواملهنية يف الصحافة النروجي   

احترام شخصية اإلنسان وهويته وخـصوصياته وعرقـه وجنـسيته          "يشدد على احلاجة إىل     
  ".ومعتقداته

  39التوصية     
  .هذه التوصية غري مقبولة  

 ال تقبل النرويج بافتراض أن هناك صلة بني االرتفاع املسجل مـؤخراً يف حـاالت                
كما وال تقبل بالقول إن التـدابري       . االغتصاب املبلغ عنها واخلطر الذي يهدد أسس األسرة       

  .والتشريعات القائمة تشكل خطراً على أسس األسرة

وتنفذ النرويج جمموعة واسعة من التدابري ملعاجلة مسألة االغتصاب اخلطرية، كمـا              
الستعراض الدوري الـشامل ويف     ورد وصف ذلك يف كل من تقرير النرويج املقدم يف إطار ا           

 كـانون   2العرض الذي قدمته أمام الفريق العامل التـابع جمللـس حقـوق اإلنـسان يف                
 دراسة استقصائية عن حاالت االغتصاب      2010وستجرى يف عام    . 2009ديسمرب  /األول

  .املسجلة يف النرويج يف األعوام األخرية
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  40التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة جزئياً  

 ارتفع إىل حد كبري عدد األطفال الذين يتمتعون بتـدابري مـساعدة يف إطـار                لقد  
وستواصـل  . األسرة، مقارنة مع عدد األطفال املودعني يف مرافق الرعاية من أجل احلمايـة            

وبالتايل، لن تستعرض النرويج، يف هـذه       . النرويج تطوير تدابري مساعدة فعالة يف هذا اجملال       
  .علقة بوضع األطفال خارج اإلطار العائلياملرحلة، املمارسات املت

ولكنها ستعمل باستمرار على السهر     " الوصي القانوين "والنرويج ال تستخدم عبارة       
على أن يكون جلميع األطفال الذين يعيشون يف أسر حاضنة شخص مسؤول عن اإلشـراف            

  ).هذا اجلزء مقبول. (عليهم

علق باألطفال طاليب اللجـوء واألطفـال       والنرويج تقبل أيضاً باجلزء من التوصية املت        
وتعمل احلكومة على إدخال تعديالت على التشريع هبدف        . الالجئني الذين ال يرافقهم أحد    

  .الوفاء باالحتياجات اخلاصة لطاليب اللجوء الذين ال يرافقهم أحد يف سياق األوصياء

  41التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  

  .22لتوصية رقم حتيل احلكومة إىل الرد على ا  

  42التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  

تعمل النرويج باستمرار على زيادة عدد وحـدات الـسكن للـسكان احملـرومني           
وأهم سبيل إىل ذلك هو عالوات السكن والقروض واملنح املقدمة مـن بنـك              . واملهمشني

ـ         . اإلسكان النروجيي  يط املـساكن   ويوفر بنك اإلسكان أيضاً للبلديات املـساعدة يف ختط
  .االجتماعية

  43التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة جزئياً  

وسياسـة  . تتوخى القوانني والسياسات النروجيية املمارسة املشار إليها يف التوصـية           
اللجوء النروجيية تستند إىل مبدأ املعاملة الفردية واملنصفة واإلنسانية لكل مقدم طلب، وفقـاً              

وحيصل طالبو اللجوء جماناً على املساعدة القانونية       . نرويج الدولية لقانون اهلجرة والتزامات ال   
غري أن األحكام املتعلقة بالعودة جيب تعزيزهـا قـصد          . واملأوى والغذاء واخلدمات الصحية   

  .اإلبقاء على اللجوء بوصفه أداة للحماية، مبا يف ذلك تعزيز ثقة عامة اجلمهور هبذه األداة
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  44التوصية     
  . مقبولة جزئياًهذه التوصية  

وستظل تزيد مساعدهتا املقدمة إىل أقل      . تقبل النرويج باجلزء األول من هذه التوصية        
والتعاون . وتشكل األهداف اإلمنائية لأللفية أساساً هاماً لسياسة النرويج اإلمنائية        . البلدان منواً 

دى البلـدان املتلقيـة،     ألغراض التنمية يستلهم مببدأ امللكية الوطنية، متشياً مع أولويات فـرا          
  .وخيتلف حبسب أولويات كل بلد من البلدان

  45التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  

 يف املائة من دخلها الوطين      1.09، نسبة   2010ترصد احلكومة، يف ميزانيتها لعام        
 وتعد األهداف اإلمنائية لأللفية أساسـاً هامـاً لـسياسة         . اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية   

وزيادة األمن الغذائي عنصر رئيسي من عناصر دعم النرويج للتكيف مـع            . النرويج اإلمنائية 
  .تغري املناخ، وهذا جمال سوف تكثف فيه النرويج جهودها على مدى األعوام األربعة املقبلة

  46التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  

وبالتـايل  . جهها اليـوم  يطرح الفقر حتدياً من أكرب حتديات حقوق اإلنسان اليت نوا           
وهـدف سياسـة    . ستظل النرويج تشجع حقوق اإلنسان عن طريق مكافحة الفقر العاملي         

  .النرويج اإلمنائية اإلمجايل هو احلد من الفقر وتعزيز حقوق اإلنسان

        


