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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جنيف، 

من مرفق  ) ج(١٥وفقاً للفقرة    املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،   جز أعدته   مو    
  ٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *نرويجال    

 املقدمة من مثانية من أصحاب املـصلحة إىل عمليـة           )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
 جملـس    عتمـدها  اليت ا   العامة وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية     .االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية              .حقوق اإلنسان 
وذُكرت بـصورة    .مبطالبات حمددة فيما يتصل   السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار         

 وص األصلية  النص ومل ُتغيَّر منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير،           
 مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه        بشأنعلومات  املوقد يعزى االفتقار إىل      .ما أمكن ذلك  

وتتاح على املوقع    .ورقات بشأن هذه املسائل بعينها    لاملسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة       
قـد  و .الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الـواردة          

  .روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

                                                           
 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  العاماملعلومات األساسية واإلطار  - والًأ  

  نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  
أن تصدق يف أقرب وقت ممكـن       بأوصى املركز النروجيي حلقوق اإلنسان النرويج        -١

ية مناهضة التعذيب واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي         على الربوتوكول االختياري التفاق   
اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدوليـة           

وأوصى منتدى املنظمات غـري احلكوميـة      .)٢(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     
أن تقـوم  ب النرويج بقوة    )٤(قوق الطفل  واملنتدى النروجيي املعين حب    )٣(النروجيي حلقوق اإلنسان  

 التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق          جبملة أمور منها  
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

من ) ب(٢ والحظ املنتدى النروجيي املعين حبقوق الطفل أن التحفظات على الفقرة          -٢
 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية منافية إىل حد بعيد ألحكـام            من العهد الدويل   ١٠املادة  
 من اتفاقية حقوق الطفل، املدجمة يف التشريعات النروجيية، وأوصى احلكومة بـأن             ٣٧املادة  

  .)٥(تسحب حتفظاهتا على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
 النروجيي حلقوق اإلنسان أن هناك نقاشاً عاماً مستمراً بشأن احلاجة إىل الحظ املركز -٣

عملية استشارية شاملة يف اسـتعراض      اتباع   بأن تكفل    النرويجزيادة تنقيح الدستور وأوصى     
 ومنتدى املنظمات غـري احلكوميـة       )٧( وأوضح املركز  .)٦(حلماية الدستورية حلقوق اإلنسان   ا

  يتضمن أربع معاهـدات    ١٩٩٩ أن قانون حقوق اإلنسان لعام       )٨(النروجيي حلقوق اإلنسان  
 ،قوق املدنية والـسياسية   اخلاص باحل  والعهد الدويل    ،االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   : هي

 وأن ، واتفاقية حقوق الطفل  ،حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اخلاص با والعهد الدويل   
 وأوصيا  .ن ُتعطى األسبقية القانونية على التشريعات النروجيية      املعاهدات املدجمة يف هذا القانو    

قضاء دولية لل تفاقية ال اال مجيع أشكال التمييز ضد املرأة و      القضاء على بإدماج كل من اتفاقية     
  .)٩(على مجيع أشكال التمييز العنصري يف قانون حقوق اإلنسان

ىل أن تكون مجيـع حقـوق       قوق الطفل احلاجة إ   املعين حب والحظ املنتدى النروجيي     -٤
مؤهلة ألن ينظر فيهـا القـضاء        االقتصادية واالجتماعية والثقافية،      احلقوق اإلنسان، مبا فيها  

.  هـذه احلقـوق    جلميع )١٠( احملاكم احمللية  أن تكفل بني أمور أخرى إنفاذ     احلاجة امللحة إىل    و
لى أساس اتفاقية حقوق    أهلية املقاضاة ع  ة  لالتشريعات الوطنية لكفا   النرويج بأن تعزز     ىوصأو

لطفـل،  ل اًاألحكام الواردة يف قانون رعاية الطفل حقوقتكون مثالً بكفالة أن    الطفل، وذلك   
  .)١١(وليس فقط التزامات تقع على عاتق الدولة
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   وهياكلهااإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان  - جيم  
طنية جديـدة  أوصى املركز النروجيي حلقوق اإلنسان النرويج بأن تضع خطة عمل و    -٥

 ينبغي، وفقاً ملنتدى املنظمات غري احلكومية النروجيي حلقوق اإلنسان، أن           )١٢(حلقوق اإلنسان 
ـ وأوصى املركز   . )١٣(تدوم مخسة أعوام  دورة  تكون طويلة األجل وشاملة وذات       أن تقـود   ب

ستوى املالعمل املتعلق باخلطة جلنة رفيعة املستوى، أي هيئة وطنية للتنسيق والرصد، إما على              
  .)١٤(احلكومي أو الربملاين

 ملدى   وتقدير إلجراء تقييم قد حان   ورأى املركز النروجيي حلقوق اإلنسان أن الوقت         -٦
إحداث املركز بوصفه مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان األثر املنشود ومدى متتعه بالقـدرات             

قوق الطفل أن أمـني      حب املعينوأبلغ املنتدى النروجيي    . )١٥(لالضطالع بدوره واملوارد الكافية   
 األطفال واملساواة وأوصى احلكومة بأن تبدأ تقييماً        ةراوالية وز ل إدارياً   خيضعاملظامل لألطفال   

 .هذه املؤسسة، بغية تعزيز اسـتقالليتها احلقيقيـة       الذي تتبعه   إلجراء التعيني والتمويل احلايل     
  .)١٦(امراعاة مبدأ حق الطفل يف إجراء التعيني هذن اوجيب أيضاً ضم

وباإلشارة إىل إقامة اآللية الوقائية الوطنية املطلوبة مبوجب الربوتوكول االختيـاري            -٧
التفاقية مناهضة التعذيب، وبغية كفالة استقاللية هذه اهليئة ونزاهتها ومصداقيتها، أوصـى            

 يئة هذه اهل  تصميمعملية  كون  تمنتدى املنظمات غري احلكومية النروجيي حلقوق اإلنسان بأن         
 جلهات خمتلفة من مجلتها منظمات حقوق اإلنسان وغريها         نيتوطريقة تعيني أعضائها مفتوح   

  .)١٧(من أصحاب املصلحة

  التدابري السياساتية  - دال  
فيما يتعلق باملتابعة الفعالة للتوصيات الصادرة عن آليات الرصد الدوليـة، أوصـى              -٨

 إجراءات لكفالـة  تضعان النرويج بأن   منتدى املنظمات غري احلكومية النروجيي حلقوق اإلنس      
وقـدم  . )١٨(التحديد املنهجي لطبيعة كل توصية وحمتواها احملدد ووضع استراتيجيات لتنفيذها    

  .)١٩(املركز النروجيي حلقوق اإلنسان توصية مماثلة للمتابعة على الصعيدين الوطين واحمللي

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  
، أوصى منتدى املنظمات   تدابري مؤقتة اختاذ    مناهضة التعذيب  جلنةارة إىل طلب    باإلش -٩

 حلقوق اإلنسان بإدخال تعديالت تشريعية لتكييف القانون احمللي مع           النروجيي غري احلكومية 
  .)٢٠(املتطلبات الدولية
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  يف جمال حقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية   - باء  
  املساواة وعدم التمييز  -١  

 أن النرويج اختذت    إىل أشار منتدى املنظمات غري احلكومية النروجيي حلقوق اإلنسان        -١٠
 ،تنفيـذه ل العنصرية والتمييـز العنـصري و      ملكافحةخطوات هامة لتحسني اإلطار القانوين      

تدى املنظمات غري احلكوميـة      ولكن من  .)٢١(حتسني الرصد  يف سبيل بعض اخلطوات   كذلك  و
يعتـربان أن    )٢٣( واللجنة األوروبية ملكافحة العنصرية والتعصب     )٢٢(النروجيي حلقوق اإلنسان  

من أصـول   املنحدرين   الشباب   بنيبطالة  المعدل  مجلتها أن    من   ،لقلقتدعو إىل ا   اًهناك أسباب 
ع عن الدراسـة    النقطاا معدل   وكذلك جمموع فئتهم العمرية،      معدل  يساوي ضعف  مهاجرة

؛ ويزيد معدل التشرد سـت مـرات بـني           املرتفع بشكل غري متناسب    من التعليم الثانوي  
وأشارا إىل أن التقارير تفيد بأن التمييز العنـصري         . األشخاص املنحدرين من أصول مهاجرة    

هر املظاب املتعلقةبيانات التوليد  : احلكومة مبا يلي يارئيسي هلذه االختالفات وأوص   هو السبب ال  
 أن تساعد على حتديـد  اليت ميكن  ،ركز األقليات يف احلياة العملية    ومبالفعلية للتمييز العنصري    

اختاذ التـدابري الالزمـة لتحـسني مـشاركة         و ؛أمناط التمييز العنصري املباشر وغري املباشر     
 واختاذ جمموعة   ؛ة، ال سيما الشباب، يف سوق العمل       أصول مهاجر  املنحدرين من األشخاص  

  .لتمييز العنصري يف جمال السكنللتصدي ل من التدابري شاملة
 األقليـات العرقيـة   املنـتمني إىل وأبلغ أمني املظامل النروجيي لألطفال بأن املراهقني         -١١

 اجتاهاً مقلقاً وأوصـى     أن هذا واعترب   .اهبم موصومون لدى الشرطة وال يثقون       يشعرون بأهن 
  .)٢٤(هاحلكومة بأن تتخذ اإلجراءات الالزمة لعكس

حتمـل  وأوصى أمني املظامل النروجيي لألطفال احلكومة بأن تـؤمن علـى الفـور               -١٢
ألطفال ذوي اإلعاقة ليتلقوا اجملموعة الكاملـة مـن         القطاعات يف البلديات مسؤولياهتا جتاه ا     

 معايري دنيا وطنية    ات أن يكون لدى مجيع قطاعات البلدي       وجيب ؛ها إلي اخلدمات اليت حيتاجون  
 .)٢٥(عمال احلقوق على قدم املساواةلكفالة إ

   يف احلياة واحلرية واألمنلفردحق ا  -٢  
دعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل الكف عن نقل طاليب اللجوء إىل أي دولة ال               -١٣
طر لعدم االمتثال لقـانون     اخموجد فيها فيما عدا ذلك      توجد فيها إجراءات جلوء كافية أو       ت

  .)٢٦(ال سيما مبدأ عدم اإلعادة القسريةحقوق اإلنسان،  الالجئني الدويل وقانون
 حالة الـسجناء    عنوأشارت منظمة العفو الدولية إىل أهنا تلقت معلومات مزعجة           -١٤

ما زالـوا   رضى عقلياً   يف كل من سجن إيال وسجن أوسلو وأن األشخاص امل         املرضى عقلياً   
لى الرعاية الصحية   عصول  انية احل  دون إمك  )٢٧("زنزانات العزل "ُيحتجزون يف السجون ويف     

 ومنتدى املنظمات غـري احلكوميـة       )٢٩(وأشار املركز النروجيي حلقوق اإلنسان    . )٢٨(املناسبة
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نـع   أيضاً إىل الشواغل اليت أعربت عنها اللجنـة األوروبيـة مل           )٣٠(النروجيي حلقوق اإلنسان  
 ملرضى عقليـاً  ااألفراد  علق باحتجاز    الالإنسانية أو املهينة فيما يت      أو العقوبة  التعذيب واملعاملة 

التعذيب نع  وأوصت اللجنة األوروبية مل   . الذين يقضون أحكاماً جنائية يف السجون النروجيية      
تكفل نقل السجناء الذين يعانون من أمراض عقلية إىل مؤسسة          السلطات بأن تتخذ خطوات     

  .)٣٢( التوصيةوعلقت احلكومة النروجيية على هذه. )٣١(طبية مناسبة عند الضرورة
وقال منتدى املنظمات غري احلكومية النروجيي حلقوق اإلنسان إن النرويج تعـرف             -١٥

اختالفات إقليمية  وجود  عدداً مرتفعاً من حاالت الدخول غري الطوعي إىل املستشفيات، مع           
 ، مما قد يـدل    دخال غري الطوعي إىل املستشفيات    اإلاللجوء إىل   كبرية وغري قابلة للتفسري يف      

نتدى النرويج بأن تتخذ تدابري     امل وأوصى   .أو التشريعات /على تعسف فيما يتصل باملمارسة و     
لكفالة عدم  اللجوء إىل اإلدخال غري الطوعي إىل املستشفيات إال وفقاً اللتزامات حقـوق               
اإلنسان الدولية وبأن تعدل طريقة التسجيل حبيث ُتسجل مجيع حاالت اإلدخال غري الطوعي             

  .)٣٣(تلكشفيات بوصفها إىل املست
التعذيب إىل أهنا تلقت عدداً من الشكاوى اليت تفيد         نع  وأشارت اللجنة األوروبية مل    -١٦

أيدي أو حىت أرجل األشخاص الذين  على األصفادأن يضع ضباط الشرطة مستغرباً بأنه ليس 
رأت أن من و . إىل عيادة نفسية، حىت عندما ال يبدون أي مقاومةالبيتمرافقتهم من يفترض 

وردت . )٣٤(تلحق هبم وصمة العـار    و الضروري أن تتوقف هذه املمارسة اليت جترم املرضى       
ودعا املركز النروجيي حلقوق اإلنسان السلطات إىل . )٣٥(النرويج على تعليقات اللجنة  حكومة  

 يواجهون حاالت قد ُتستخدم   واملعرفة حبقوق اإلنسان يف أوساط املهنيني الذين        تعزيز الوعي   
  .)٣٦(إىل رعاية خاصةحمتاجني فيها القوة ضد أفراد 

وأشار منتدى املنظمات غري احلكومية النروجيي حلقـوق اإلنـسان إىل انتـهاكات         -١٧
 رهـن   يف السجن لألشخاص احملتجزين   تقضي بضرورة توفري مكان إقامة منتظم       للقاعدة اليت   

عهم يف احلبس االنفـرادي  من توقيفهم ويتعني، قبل ذلك، وض    ساعة   ٤٨ يف غضون    التحقيق
قواعـد  وأوصى املركز النروجيي حلقوق اإلنسان احلكومة بأن تعزز         . )٣٧(يف زنزانات الشرطة  

. )٣٨( إجراءات تسجيل روتينية يف أقرب وقت ممكن       تضعأن  ووممارسة االحتجاز قبل احملاكمة     
ضع حكومة أن توأضاف منتدى املنظمات غري احلكومية النروجيي حلقوق اإلنسان أنه ينبغي لل   

ورحبت اللجنـة   . )٣٩(حصائيات بشأن استخدام االحتجاز قبل احملاكمة يف زنزانات الشرطة        إ
ها السلطات لتخفيض مدة احتجاز املوقوفني رهـن        تالتعذيب باجلهود اليت بذل   نع  األوروبية مل 

، ما عـدا يف   اهلدف ينبغي أن يكون على أنت شددولكنها .التحقيق يف مؤسسات الشرطة
وف االستثنائية، هو وضع حد ملمارسة إيواء السجناء رهـن التحقيـق يف مؤسـسات               الظر

  .)٤١(وقدمت حكومة النرويج معلومات تتعلق هبذا الطلب. )٤٩(الشرطة
 يف النـرويج    ةلاوأشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه رغم أن السلطات ونظام العد           -١٨

اين، مبا فيه االغتصاب، فإن حق الضحايا يف        يدعيان إعطاء أولوية عالية ملكافحة العنف اجلنس      
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والحظت منظمة العفـو الدوليـة أن عـدد حـاالت            .العدل غالباً ما ُينتهك يف املمارسة     
 يف السنوات األخرية وأن املدعي العـام يـرفض          عرف ارتفاعاً مطرداً  االغتصاب املبلغ عنها    

 ال تصل وأن هذه احلاالتطة،  يف املائة من حاالت االغتصاب املبلغ عنها إىل الشر  ٨٤حوايل  
 ،وأشارت منظمة العفو الدولية إىل املفاهيم النمطية واملواقف اجملتمعيـة          .)٤٢( إىل احملكمة  أبداً

 ورأت أن النـساء يف      .اليت متهد الطريق إىل العنف اجلنساين ضد املرأة، مبا فيه االغتـصاب           
على أساس املساواة الكاملة مع     غري قادرات على ممارسة حقوقهن والتمتع هبا        ظلن  النرويج سي 

إىل حني التمكن فعلياً من منع العنف اجلنسي القائم على أساس نوع اجلنس الـذي               الرجال  
  .)٤٣(املرأة والتحقيق بشأنه واملعاقبة عليه وفقاً لاللتزامات الدوليةتتعرض له 

ستقصائية  إجراء دراسات ا   :وأهابت منظمة العفو الدولية باحلكومة أن تقوم مبا يلي         -١٩
وطنية منتظمة بشأن حاالت العنف اجلنسي واالغتصاب للحصول على معلومات موثوقـة            

؛  والتصدي هلمـا   اجلنسي واالغتصاب بشأن أكثر السياسات واملمارسات فعالية ملنع العنف        
ستناد إىل مبادئ حقوق اإلنسان الدولية بشأن السالمة        ال قانوين لالغتصاب با   واعتماد تعريف 

، بوسائل منها ربط مسالة الذنب يف حاالت االغتـصاب          على املستوى اجلنسي  ة  واالستقاللي
ربطهـا  بانعدام املوافقة احلقيقية ومبحض اإلرادة، ومبمارسة االستقاللية اجلنسية، بدالً مـن            

تقنية وتكتيكية وقانونيـة    ات  ربتتمتع خب وجود العنف؛ وإقامة أفرقة معنية باجلرائم اجلنسية،        ب
 الشرطة؛ وإنشاء وحدة مركزية مستقلة منطقة من مناطق رائم اجلنسية، يف كل     باجلفيما يتعلق   

ار ينبغي أن تكون مفتوحة وميكن الوصول إليها على مد        ولعنف اجلنسي داخل الشرطة     ُتعىن با 
مبـادئ  و، والتمويل الالزم كذلك،     تدريب متخصص قدمي  ؛ وت  يف كل أيام األسبوع    الساعة

ني العامني وحمامي الدفاع واملستشارين القانونيني وغريهـم        توجيهية للشرطة والقضاة واملدع   
من اجلهات املشاركة يف التعامل مع النساء املعرضات لالغتصاب وغريه من اجلرائم اجلنسية؛             

  .)٤٤(االغتصاب والعنف اجلنسي يف اجملتمع ككلملكافحة وتعزيز وتطوير العمل الوقائي 
ـ  للمهاجرين يف وقالت املنظمة الوطنية     -٢٠ احلكومـات   احلاليـة و ة النرويج إن احلكوم

السابقة عاجلت مسألة الزواج القسري يف عدة برامج، وأوصت احلكومة بأن تنفـذ علـى               
  .)٤٥(أساس دائم املشاريع اليت حظيت حىت اآلن بدعم مؤقت

وأشار املركز النروجيي حلقوق اإلنسان إىل أن آالف األسر تعاين من العنف املـرتيل               -٢١
وأوصـى أمـني املظـامل      . )٤٦(لطات النروجيية بأن تركز كثرياً على هذه املسألة       وأوصى الس 

لتحديد ومحايـة   املتبعة   الروتينية   اإلجراءاتزيد من البحث بشأن حتسني      املإجراء  بلألطفال  
وأوصـى  . )٤٧(وضع مثل هذه اإلجراءات وتنفيذها    األطفال املعرضني للعنف املرتيل وكذلك ب     

االستفادة من  ضمان احلق يف    : ين حبقوق الطفل احلكومة بأن تقوم مبا يلي       املنتدى النروجيي املع  
تدابري إعادة التأهيل وضمان الدعم والعالج النفسيني على الفور لألطفال املعتدى علـيهم؛             

 يف  - البدين والنفـسي     - إىل محاية خاصة من مجيع أشكال العنف          األطفال وإدراج حاجة 
وجـود   لقانون الطفل؛ وضمان      احلايل ليكون مطابقاً للتنقيح  ي  لقانون اجلنائ ل احلايل   التنقيح
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 بـشأن  اإللزامـي موظفني مثقفني يف مجيع القطاعات اليت تتعامل مع األطفال وإدراج التعلم   
 يف كل دورات التدريب املهين وتثقيف املوظفني؛ وتوفري التدريب          نياالعتداء والعنف اجلنسي  

طفل، مبا يف ذلك حتديد الضحايا؛ وكفالة االلتزام السياسي          محاية ال   العاملني يف جمال   لمهنينيل
  .)٤٨(وإعطاء األولوية لتحديد الضحايا وختصيص املوارد واملوظفني

 األقليات العرقيـة    املنتمني إىل وأشار أمني املظامل النروجيي لألطفال إىل أن األطفال          -٢٢
واملعرفة هبذه املسألة داخل نظام     أكثر تعرضاً للعنف املرتيل وأوصى احلكومة بأن تزيد الوعي          

  .)٤٩(الدعم؛ وبأن تزود اآلباء ببدائل مالئمة الستخدام العقاب البدين
والحظ املركز النروجيي حلقوق اإلنسان أن لدى النرويج خطة عمل ملكافحة االجتار             -٢٣

ير ينا/الثاين كانون   ١ وتشريعات جديدة اعتباراً من      ٢٠٠٩-٢٠٠٦بالنساء واألطفال للفترة    
وأوصى املركز السلطات بأن تتابع هذه التدابري بإجراء         . جترم شراء اخلدمات اجلنسية    ٢٠٠٩

 .)٥٠( ممكـن   التعديالت الالزمة لزيادة فعاليتها إىل أقصى حـد        وإدخال هاتقييم لتحديد أثر  
 تعزيـز املـساعدة    :وأوصى منتدى املنظمات غري احلكومية النروجيي حلقوق اإلنسان مبا يلي         

ية املقدمة إىل ضحايا االجتار؛ وتقدمي رخص إقامة طويلة األجل إىل ضـحايا االجتـار               القانون
البغـاء  فخ  ضحايا االجتار يف    يقاع  إإعادة  نظر بإمعان يف خماطر     الالذين يفرون من وضعهم؛ و    

املعين وأوصى املنتدى النروجيي    . )٥١( الثانية القسري قبل إعادهتم إىل بلد من بلدان الئحة دبلن        
األطفال ضحايا االجتـار وإضـفاء      ب املتعلقة املعلومات   تأمني:  الطفل احلكومة مبا يلي    قوقحب

ألطفال ضحايا اأمن الشفافية على هذه املعلومات؛ واختاذ تدابري أكثر مالءمة لألطفال لضمان 
متابعة عن كثب لألطفال    إجراء   تدابري أكثر مالءمة لتحديد الضحايا و       باختاذ بدءالاالجتار؛ و 

  .)٥٢(اء املعرضني للخطرالضعف

  القانونيادة إقامة العدل وس  -٣  
قدم منتدى املنظمات غري احلكومية النروجيي حلقوق اإلنسان معلومات تفيد بـأن             -٢٤

مكلفة بـالتحقيق يف    بصفة رمسية    مؤسسة جديدة ومستقلة     ٢٠٠٥احلكومة أطلقت يف عام     
والحظ أن نزاهة هذه الوحدة ُوضعت       .امةالنيابة الع هيئة  عال اليت يرتكبها أفراد الشرطة و     فاأل

ألن عدداً من أعضائها اسُتقدموا مباشرة من الشرطة وأهنا انُتقـدت بـسبب             تساؤل  موضع  
اً للوحـدة يف  ـ وبدأت احلكومة تقييم.اليت حتركت بشأهناالعدد املنخفض جداً من احلاالت   

  .)٥٣(٢٠٠٩مايو /يف أياربذلك ، ومن املتوقع أن يصدر تقرير ٢٠٠٨عام 
 التعذيب السلطات بأن تتخذ اخلطوات الالزمة لكفالة        نعوأوصت اللجنة األوروبية مل     -٢٥

رمـاهنم  حل اللحظة األوىل     الشرطة خطياً حبقوقهم من    احملتجزين لدى إخطار مجيع األشخاص    
ن بياناً يشهدون فيه على أهنم أُخطروا حبقوقهم بلغـة          واألشخاص املعني  وبأن يوقع    ةرياحلمن  

  .)٥٥( هذه التوصياتلىدمت احلكومة النروجيية تعليقات عوق. )٥٤(ايفهموهن
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 قلقه إزاء متابعة األطفـال الـذين         بالغ وأعرب أمني املظامل النروجيي لألطفال عن      -٢٦
يف الـسجن أو يف زنزانـات       وجودون  يرتكبون جرائم خطرية ومتكررة، ال سيما أولئك امل       

 .)٥٦(فاقية حقوق الطفل   تنطوي على انتهاك الت    ونالسجيف   الشرطة واعترب أن حالة األطفال    
 حلقـوق    املنظمات غري احلكومية النروجيي     ومنتدى )٥٧(وأبلغ املركز النروجيي حلقوق اإلنسان    

اإلنسان عن شواغل أُثريت بشأن معاملة نقابة احملامني النروجييـة للـسجناء األحـداث يف               
ية النروجيي حلقوق اإلنسان احلكومة      وأوصى منتدى املنظمات غري احلكوم     .السجون النروجيية 

متتع األحداث احملتجزين بأبسط حقوق اإلنسان، وبأن       بأن تزيد من اجلهود اليت تبذهلا لضمان        
وأوصـى  . )٥٨(مع أسرهم تكفل للقاصرين، كحد أدىن، زنزانات منفصلة واتصاالت منتظمة         
إلعطاء األولوية لبـدائل    أمني املظامل النروجيي لألطفال احلكومة بأن تتخذ إجراءات عاجلة          

  .)٥٩(ع إحصاءات وطنية عن األطفال احملتجزين لدى الشرطةيمجتلالحتجاز و
 ٧أن زهـاء     قوق الطفل بأن التحقيقات كـشفت     املعين حب وأبلغ املنتدى النروجيي     -٢٧

أحيانـاً  ل  ـتص زمنية مطولة،    اتر أطفال مسجونني يبقون يف العزل لفت      ١٠أطفال بني كل    
 .)٦٠(يف اليـوم  " تهويـة لل"واحدة  أخرى غري ساعة    " استراحات" أكثر دون     أو  أشهر ٣إىل  

 الوفاء عاجالً بالتزامها مبوجب     :قوق الطفل احلكومة مبا يلي    املعين حب وأوصى املنتدى النروجيي    
خـري؛   كمالذ أ  إال احلرمان من احلرية     بأال تستخدم من اتفاقية حقوق الطفل     ) ب(٣٧املادة  

اليت تطبق  ظر العزل؛ وحظر وضع األطفال يف السجون        حي شريع وطين والقيام عاجالً بوضع ت   
؛ والقضاء على املمارسات التمييزيـة يف       البالغنيمشددة ويف زنزانات مع     فيها إجراءات أمن    

السجون إزاء األطفال الذين ال يتحدثون النروجيية وضمان توفري ما يكفي مـن املتـرمجني؛               
فال وقدراهتم، ومصمم إلعدادهم للعودة إىل اجملتمع؛        تعليم مناسب الحتياجات األط    وكفالة
 تلقي كل طفل، عند االقتضاء، تدريباً مهنياً يف املهن اليت يرجح أن تعده للعمـل يف                 وكفالة

 مبا يف ذلك  املستقبل؛ وتعزيز وتيسري اتصاالت منتظمة بني الطفل واجملتمع على نطاق أوسع،            
  .)٦١( بيته وأسرتهةزيار ةفرص
نتدى املنظمات غري احلكومية النروجيي حلقوق اإلنسان إن املساعدة القانونية          وقال م  -٢٨

د من القضايا القانونية،    و جمال حمد  ضمنقاعدة رئيسية إال    كالعامة يف احلاالت املدنية ال ُتوفر       
 ورأى أن كال الشرطني     . حمدد دون مستوى الدخل اإلمجايل لطالبها أو ألسرته      كون  يعندما  و

 .)٦٢(ات واسعةتعرضا النتقاد

 املزيد من  بناءووفقاً للمركز النروجيي حلقوق اإلنسان، هناك حاجة، يف النرويج، إىل       -٢٩
ويتمثل أحد   .الكفاءات والقدرات يف جمال القانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل         

اجلرمية املنظمة   املتورطني يف  ملقاضاةالتحديات اخلاصة يف حتسني التنسيق بني السلطة الوطنية         
على  وأوصى النرويج بأن تواصل تعزيز القدرات        .وغريها من اجلرائم اخلطرية ومديرية اهلجرة     

، بوسائل منها ختـصيص املـوارد   ة اجلناةومقاضالتحقيق يف قضايا اجلرائم الدولية األساسية   ا
  .)٦٣(والتعاون املؤسسي
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  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 ومنتدى املنظمات غري احلكومية النروجيـي       )٦٤(أبلغ املركز النروجيي حلقوق اإلنسان     -٣٠

 أن النقاش السياسي يف النرويج فيما يتعلق بأساليب الشرطة، وخباصة فيما       )٦٥(حلقوق اإلنسان 
. حلياة اخلاصـة لألفـراد    ادرجة احترام   تراجع  يتعلق مبكافحة اإلرهاب، يشري إىل اجتاه حنو        

 على  اجلرمية تقوم مجيع العمليات التشريعية املتعلقة باستخدام املراقبة يف مكافحة           وأوصيا بأن 
 املنظمات   وأوصى منتدى  .للحق يف اخلصوصية، مبا يف ذلك االتصال اخلاص       دقيقة  اعتبارات  

 حلقوق اإلنسان النرويج بأن تتخذ التدابري الدبلوماسية الالزمة لكفالة          غري احلكومية النروجيي  
الـذي جييـز   (السويدية الرقابة قانون ب فيما يتعلق يها يف اخلصوصية وحرية التعبري      حق مواطن 

  .)٦٦()املراقبة اجلماعية لالتصاالت النروجيية اليت متر عن طريق السويد
 القلق إزاء توزيع معلومات حساسة      املنتدى النروجيي املعين حبقوق الطفل    وإذ ساور    -٣١

لقيام، مـن خـالل   لوالية  ال البيانات   مفتشيةبأن تعطي   بشأن األطفال، فإنه أوصى احلكومة      
 توزيع املعلومات اليت تنتهك حقوق األطفال يف اخلـصوصية          ومنعتنقيح التشريعات، بتنظيم    

  .)٦٧(واالحترام والسمعة
 أيضاً احلكومة بأن تقـدم املـساعدة        املنتدى النروجيي املعين حبقوق الطفل    وأوصى   -٣٢
كال األبوين، إذا كان منفصالً عن      بته  حلفاظ على صل  ا يف   همان حق الئمة إىل الطفل بغية ض    امل

  .)٦٨(أحدمها، ما مل ُيعترب ذلك غري متطابق مع املصاحل العليا للطفل
، النرويج، ومبادرة احلقوق اجلنسية أن تقوم الدولة MPATوأوصى معهد غرميستاد  - ٣٣

يتمتع هبا حاليـاً    لفرصة اليت   نفس ا احملولني جنسياً   منح  : النروجيية جبملة أمور منها ما يلي     
 وإقامة ؛ رأي طيب ثاٍن يف احلصول علىمجيع األشخاص اآلخرين يف النظام الصحي النروجيي

جلنس اآلخر  امراكز ذات كفاءة ميكن أن يلتقي فيها األشخاص الذين تتوفر لديهم مواهب             
أيضاً أن متول وتـدعم     عليها   وأضاف أن    .مع أخصائيني مهرة ميكنهم أن يلبوا احتياجاهتم      

 خيارات حتديـد    تكون؛ وجيب أن    آخرين حمولني جنسياً  االحتياجات املختلفة ألشخاص    
اهلوية متنوعة مبا يكفي لتشمل مجيع أنواع اجلنس؛ وجيب أن تستند خيارات حتديد اهلوية               

 تغيريات جسدية؛ وجيب تطبيق      أي ال تقتضي أ اجلنسانية، و  والسماتإىل النظرة إىل الذات     
ألطفال الذين ال يؤدون الدور اجلنساين وفقاً لنـوع          ا ىلإلالمركزية على العروض املقدمة     ا

 يتمكن هؤالء األطفال من االلتقاء بشبكات لـديها         حىتاجلنس املخصص هلم عند الوالدة      
 اجلنسانية لألطفال؛ وجيب أن تكـون       بالسمات لعدم انزعاجها املعرفة والقدرات الالزمة    

 لديهم مواهب اجلنس اآلخر حقـاً     تتوفر مة إىل مجيع األشخاص الذين    عروض العالج املقد  
  .)٦٩( مبوجب القانون لإلنفاذالًقاب
ـ       عل  بشدة وحث أمني املظامل النروجيي لألطفال     -٣٤  ةى ختصيص املزيد من املوارد خلدم

رعاية األطفال يف أقرب وقت ممكن حىت ميكن لألطفال املعرضني للعنف أو اإلمهال يف البيت               
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وصى احلكومة أيضاً باختاذ إجـراءات عاجلـة     أ و .ن يتلقوا ما حيق هلم من متابعة ومساعدة       أ
  .)٧٠(لكفالة حصول مجيع األطفال املودعني يف احلضانة على مشرف

حرية الدين أو املعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات، والتجمـع الـسلمي، واحلـق يف               -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

 النروجيي حلقوق اإلنسان السلطات بأن تنظر يف ما إذا كانت هنـاك             املركزأوصى   -٣٥
حاجة إىل القيام صراحة بإبراز املعتقد املسيحي يف القيم الدستورية ويف بيـان األهـداف يف                

  .)٧١(القوانني املتعلقة باملدارس ورياض األطفال
اختذ  أن اخلطاب السياسي  العنصرية والتعصب إىل  ملنع  وأشارت اللجنة األوروبية     - ٣٦

لعنصرية وكره األجانب، خاصة فيما يتصل بشواغل األمن يف بعض األحيان نربة تنم عن ا
نتيجة لذلك فقد زاد يف النقاش العام ربـط املـسلمني باإلرهـاب والعنـف وزادت              و

وأضافت  .التعميمات والقوالب النمطية املتعلقة باألشخاص املنحدرين من أصول مسلمة        
ة أن وصف وسائط اإلعالم لألشخاص املنحدرين من أصول مهاجرة مل يـساعد             اللجن

القوالب النمطية والتعميمات املتعلقة هبـذه الفئـة مـن          إنكار صحة   لى  ع دائماًأيضاً  
 اليهـود واملـسلمني     ، فيما تـستهدف   ،األشخاص وأن املواد العنصرية اليت تستهدف     

 مجاعات أقـصى الـيمني املتطـرف        والصاميني شائعة على اإلنترنت، حيث ينظم دعاة      
يف أوساط   تعزيز الوعي    :وأوصت اللجنة السلطات النروجيية مبا يلي      .العنصرية أنشطتهم 

القضاة باملعايري الدولية املتعلقة بالتعبري العنصري، والبقاء على استعداد الحتمال تعـديل            
عنصري املرتبكة عن   التشريعات يف هذا اجملال؛ وتعزيز جهودها ملكافحة حاالت التعبري ال         

 ، والعـداء للـسامية    ،طريق اإلنترنت؛ ورصد احلالة ومعاجلة مجيع مظاهر كره اإلسالم        
  .)٧٢( والتمييز ضد أفراد السكان الصاميني األصليني،والعنصرية

اختاذ إجـراءات    : احلكومة مبا يلي   الطفلقوق  املعين حب وأوصى املنتدى النروجيي     - ٣٧
ن إن ُيستمع إليه املنصوص عليه يف قانون رعاية الطفل، إذ           عاجلة لتعزيز حق الطفل يف أ     

هذا احلق مهمل على نطاق واسع بسبب انعدام الكفاءة وعدم تثقيف املوظفني؛ وإدخال             
 القرارات املختلفة وفقاً لقانون  اختاذمبادئ توجيهية وطنية إلشراك الطفل يف مجيع مراحل

قانون رعاية الطفل ليشمل مجيع القرارات  من ٣- ٦رعاية الطفل؛ ومن مث مراجعة الفقرة 
  .)٧٣(اليت تؤثر يف الطفل

  مواتيةاحلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة و  -٦  
ـ   أشار املركز النروجيي حلقوق اإلنسان إىل أنه         -٣٨ النرويج العتمادهـا   جيب اإلشادة ب

عزيـز  قوانني تفرض على أرباب العمل والسلطات العامة واجب القيام بشكل اسـتباقي بت            
إال أن هـذه     . واملساواة لألشخاص املعـوقني    ، واملساواة بني األعراق   ،املساواة بني اجلنسني  

 وأوصـى   .وتفتقـر إىل التحديـد    للغاية  الواجبات اإلجيابية تعرضت لالنتقاد لكوهنا مبهمة       
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احلكومة بأن حتدد مبزيد من التفصيل االلتزامات اليت جيب على أرباب العمل أن ينفذوها يف               
تعزيز املساواة وبأن ُيعطى أمني املظامل املعين باملساواة ومكافحة التمييز القـدرة علـى          ل  سبي

 .)٧٤(ون بالتزاماهتمخلّفرض جزاءات على من ُي

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي مناسب  -٧  
 الضمانيرى املركز النروجيي حلقوق اإلنسان أنه، رغم أن دولة الرفاه النروجيية توفر              -٣٩

 ال حيـق هلـم احلـصول علـى           من االجتماعي، فإن من هم حمرومون يف سوق العمل أو        
 وأوصى املركز السلطات بأن تبذل جهوداً قوية إلعمال         .استحقاقات كافية معرضون للفقر   

وأوصى منتدى املنظمات غـري احلكوميـة   . )٧٥(حق مجيع األشخاص يف الضمان االجتماعي     
ستوى كـاٍف،   حد أدىن من الدخل عند م     ق يف   احلدة باعتماد   النروجيي حلقوق اإلنسان بش   

  .)٧٦( يعتمدون على الرعاية االجتماعيةألولئك الذين
وأبلغ منتدى املنظمات غري احلكومية النروجيي حلقوق اإلنسان أن قوى السوق هي             -٤٠

اليت حتدد بشكل عام أسعار السكن، مما يؤثر سلباً على أضـعف الفئـات مـن الناحيـة                  
أن ينص القانون املدون مبزيد مـن    ورأى أنه ينبغي تنفيذ احلق يف السكن الالئق ب         .تصاديةاالق

  .)٧٧( جلميع املواطننيئقديات ملزمة بتوفري السكن الالالوضوح على أن البل
ورأى أمني املظامل النروجيي لألطفال أن السلطات ال تعطي أولوية كافية للخدمات             -٤١

خدمات الصحة املدرسية بصورة جادة     ل واملراهقني وأوصى بتعزيز     الصحية املقدمة إىل األطفا   
 املنتدى النروجيي املعين حبقـوق الطفـل      وقدم  . )٧٨(االعتمادات الضرورية تخصيص  بوذلك  

  .)٧٩(توصية مماثلة

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
لنرويج أن تنفذ تدابري تكفل فرض      ل أنه ينبغي    أشار أمني املظامل النروجيي لألطفال إىل      -٤٢

  .)٨٠(ة على السلطات املدرسية اليت خترق القانونيجزاءات فعل
قوق الطفل، ينص قانون التعليم على أنـه حيـق          املعين حب ووفقاً للمنتدى النروجيي     -٤٣

مـات   غري أن البلديات ال تفي هبـذه االلتزا        .للتالميذ املعوقني أن حيصلوا على تعليم خاص      
 .)٨١( لضمان تساوي احلقوق يف التعليمةالوطني

وأشارت املنظمة الوطنية للمهاجرين يف النرويج إىل أن سياسات السلطات النروجيية            -٤٤
باعتبـاره  بشأن اللغة األم ميكن أن تؤدي إىل التمييز، واقترحت إعادة اعتماد تعليم اللغة األم             

  .)٨٢(ألم لغة غري النروجيية أو الصاميةللقاصرين الذين تكون لغتهم احقاً أساسياً 
 أن األنشطة الترفيهية والثقافية املقدمـة  املنتدى النروجيي املعين حبقوق الطفل   والحظ   -٤٥
 صعوبات مالية من    تواجهألطفال مرتفعة التكلفة، مما يستبعد األطفال القادمني من أسر           ا ىلإ



A/HRC/WG.6/6/NOR/3 

GE.09-14652 12 

أنشطة أوقات ما ينظم من ة اليت تشارك فيوأن نسبة األقليات العرقييف هذه األنشطة املشاركة 
  .)٨٣(املنتمني إىل العرق النروجييالفراغ أدىن بكثري من نسبة األطفال 

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
لمجلس األورويب إىل أنه، رغم اجلهود املبذولة لتحـسني  ل  جملس الوزراء التابع أشار -٤٦

ة يف خمتلف املناطق، فإن أثر هذه اجلهود ما زال          حالة األشخاص املنتمني إىل األقليات الوطني     
اختاذ اخلطوات الالزمة، مبا يف ذلك من وجهة النظر         : ودعا السلطات إىل ما يلي    . )٨٤(حمدوداً

املالية، لتمكني املؤسسات اجلديدة املصممة لتعزيز مكافحة التمييز من أداء مهامها على حنـو        
جملتمع النروجيـي؛   اتنوع  تزايد  بشأن قضايا األقليات و   مالئم؛ وتعزيز تدابري اإلعالم والتوعية      

تعاون مع الفئات املعنية ووفقاً ملتطلبـات محايـة البيانـات           الب و ، مبزيد من التصميم   والقيام
الة األقليات يف    بيانات موثوقة بشأن ح     على تابعة املبادرات الرامية إىل احلصول     مب ،الشخصية

 لدعم ثقافات األقليات الوطنيـة، مـع تكييـف          ؛ ومتابعة ووضع تدابري   خمتلف القطاعات 
املبادرات واملوارد مع االحتياجات اخلاصة احملددة بالتشاور مع الفئات املعنية، وليس أدناهـا             
تلك املتعلقة بإنشاء متاحف لألقليات؛ والقيام، بتعاون مع ممثلي األقليات، بتحديـد أكثـر              

ون العامة، مبا يف ذلك احليـاة االجتماعيـة         الوسائل فعالية لتعزيز مشاركة األقليات يف الشؤ      
واالقتصادية، سواء على الصعيد املركزي أو احمللي؛ واالحتفاظ بتـدابري دعـم األشـخاص          

  .)٨٥(املنتمني إىل خمتلف األقليات وتعزيزها لتشجيع االندماج الناجح يف النرويج
 األصـليون يف    وقال املركز النروجيي حلقوق اإلنسان إن الصاميني، وهم الـسكان          -٤٧

وأعرب . )٨٦( نسمة، ما زالوا يعانون من التمييز      ٤٥ ٠٠٠النرويج الذين يبلغ عددهم حوايل      
لصامية، وقلـة   لزاء عدم كفاية املواد التعليمية      أمني املظامل النروجيي لألطفال عن بالغ قلقه إ       

أوصى أمني  و.  بشكل عام  عدد موظفي التعليم، وسوء تنظيم تعليم اللغة الصامية يف املدارس         
ميتني يف مجيـع    ااملظامل النروجيي لألطفال احلكومة بأن تزيد اخلربات يف اللغة والثقافية الـص           

  .)٨٧( دعم مناسبةاتبلديات البلد لكفالة حصول األطفال الصاميني على خدم
أن الرحل يف النرويج بوأبلغ منتدى املنظمات غري احلكومية النروجيي حلقوق اإلنسان      -٤٨

نتهاكات حقوق اإلنسان بصورة واسعة ومنهجية وأهنم كأقلية ضعيفة معرضون          يتعرضون ال 
وأشـار إىل أن   .لسياسات استيعاب هتدف يف النهاية إىل القضاء متاماً على ثقافتهم ولغتـهم  

 بتعزيز محاية الرحل كجماعـة مـن        ى وأوص ،احلكومة أعربت عن اعتذارات رمسية للرحل     
ري احلكومية النروجيي حلقوق اإلنسان أنه ينبغـي ألمـني      والحظ منتدى املنظمات غ    .التمييز

املظامل املعين باملساواة ومكافحة التمييز أن يضع مشروعاً بارزاً يعاجل وضع الرحل وأن مـن               
وباإلضـافة إىل    .املمكن فعل ذلك بالتعاون مع أمني املظامل الربملاين وأمني املظامل لألطفـال           

عرض على األطفال املنحدرين من الرحل يف املدارس العامة         ينبغي أن يُ  يرى املنتدى أنه    ذلك،  
  .)٨٨(تدريب يف لغة الروماين، أي لغة الرحل
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 تنفيذ تدابري أكثر مجلتهاأمور من بوأوصى جملس الوزراء التابع جمللس أوروبا النرويج  -٤٩
ييـز يف   التيترز من صعوبات ومت   /الروماينفة  ئطاالروما و طائفة  واجهه  تحزماً للقضاء على ما     

طلـب  لالتعليم؛ وإيالء ما ينبغي من االهتمام       كالعمل والسكن، وباألخص    خمتلف اجملاالت،   
  .)٨٩(الروما املتعلق بإنشاء مركز جمتمعي للروما يف أوسلو

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٠  
 القانونيني  عدد املهاجرين غريوا قدرثنيحاأبلغ املركز النروجيي حلقوق اإلنسان أن الب   -٥٠

 وأن وسائط اإلعالم تصف هذه الفئة على أهنا الطبقـة الـدنيا             ١٨ ٠٠٠يف النرويج حبوايل    
م  العامة ال ُتقـدَّ  االجتماعية أن الدعم االقتصادي عن طريق اخلدمات  وأبلغ .اجلديدة يف البلد  

تعهم لعدم مت  معرضون لالستغالل ؤالء  ه  وأن ،وضع قانوين ال يتمتعون ب  إىل األشخاص الذين    
 وأوصى املركز النروجيي حلقوق اإلنسان النرويج بتعزيز جهودها         .حق قانوين يف العمل   بأي  

ومع . )٩٠( قانوين غري املتمتعني بوضع  الرامية إىل ضمان حقوق اإلنسان األساسية لألشخاص        
 على نظـرة شـاملة حلالـة        باحلصولتوصية أمني املظامل النروجيي لألطفال أيضاً للسلطات        

، أوصى منتدى املنظمات غري احلكوميـة النروجيـي         )٩١(وينغري املتمتعني بوضع قان   األطفال  
حلقوق اإلنسان النرويج بأن تعطي األولوية إىل إنشاء وضع قانوين واضح لألشخاص الـذين             

 ريوتـوف بالبقـاء  احلصول على تصريح يبقون ملدة غري حمدودة يف النرويج بعد رفض طلباهتم   
  .)٩٢(حاالهتم الفردية لتسويةاملوارد الالزمة 

فعلى  .وأشارت املنظمة الوطنية للمهاجرين يف النرويج إىل تدهور احلق يف مل الشمل            -٥١
 كرونة نروجييـة للتأهـل      ٢١٥ ٠٠٠ دخل سنوي قدره  احلصول على    شترطسبيل املثال، يُ  

األسرة إىل النرويج، وهو مبلغ ليس يف متناول العديـد مـن املهـاجرين              /الستقدام الزوج 
وأشارت املنظمة أيضاً إىل أن      .يز ضد األجانب  يمت على   يتنطو ظروف السوق    ألنالالجئني  و

ات املـواطنني ألن    تمييز بني فئ  اليؤدي إىل   للزواج باألجنيب    عاماً كحد أدىن     ٢٣اعتماد سن   
وأشـارت املنظمـة إىل أن    .امـاً ع ١٨ هـو  اإلرادة يف البلد  مبحض  ج  ا للزو السن القانوين 

يعيـشون يف   إيواء املهـاجرين    ُرفض هلم حق اللجوء ويوجدون يف مراكز        األشخاص الذين   
زيارة املركز الكائن يف لري، كما أوصـت         وأوصت ب  ؛ مزرية يف العديد من احلاالت     ظروف

خميمـات العائـدين يف   بضرورة متكن هؤالء من العيش يف مراكز عادية، وأال حيتجـزوا يف        
 .)٩٣(ظروف غري إنسانية

 ،ملنظمات غري احلكومية النروجيي حلقوق اإلنسان أن احلكومة قدمت        وأبلغ منتدى ا   -٥٢
احلد من عدد إىل دف هت ثالثة عشر تغيرياً يف قانون وأنظمة اهلجرة،     ،٢٠٠٨سبتمرب  /يف أيلول 

نتقادات ال تعرضتد من مشاريع التعديالت هذه     يعدال والحظ أن    .غري املربرة طلبات اللجوء   
يف هذه التعـديالت التـشريعية وتكفـل احتـرام           النظر   تعيدشديدة وأوصى النرويج بأن     

  .)٩٤(قانون الالجئنيااللتزامات الناشئة عن القانون الدويل حلقوق اإلنسان و
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 : النرويج مبا يلـي     النروجيي حلقوق اإلنسان   وأوصى منتدى املنظمات غري احلكومية     -٥٣
 األشخاص الذين هم    نرما عدم ح  تكفلكفالة إعمال احلق يف التماس اللجوء باعتماد تدابري         

ـ     الئحة ممارسة نظام و؛  )٩٥(إقليمهاحباجة إىل احلماية الدولية من الدخول إىل          ة دبلـن الثاني
بطريقة تكفل عدم إعادة الالجئني إىل بلدان أوروبية أخرى إذا مل تكن سالمتهم القانونيـة               

ن ـة الالجئي ـقي ممتثلة متاماً التفا   ةـ دبلن الثاني  ةـ الئح ون ممارسة ـمضمونة؛ ووجوب ك  
  .)٩٧(وقدمت منظمة العفو الدولية توصيات مماثلة. )٩٦(١٩٥١لعام 
م وقال منتدى املنظمات غري احلكومية النروجيي حلقوق اإلنسان إن النرويج ال تقيّ            - ٥٤

 طاليب اللجوء الذين يبلغون أهنم تعرضوا للتعذيب قبل        البادية على بانتظام عالمات التعذيب    
أنه بالتايل تسقط من ملفاهتم معلومات هامة من شـأهنا أن تعـزز             يج، و الوصول إىل النرو  

، وتتـيح معلومـات     للعالج الضروري طلبات اللجوء اليت يقدموهنا، وأن تشكل أساساً        
وأوصى بـإدراج بروتوكـول     . للقضايا اجلنائية احملتملة ضد مرتكيب أفعال التعذيب تلك       

 أفعال التعذيب وغريها من ضروب املعاملة       بشأن ني الفعال التقصي والتوثيق إسطنبول بشأن   
 يف مجيع حاالت اللجوء تلقائياً ُيتبع القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بوصفه إجراًءأو العقوبة 

 .)٩٨(اليت ُيبلغ فيها عن التعذيب

دخال بإوأشار منتدى املنظمات غري احلكومية النروجيي حلقوق اإلنسان إىل أنه،            - ٥٥
ديـسمرب  / اعتباراً مـن كـانون األول      ،رعاية الطفل إدارة  تولت   ،ريعتشتعديل على ال  

 الرعاية القانونية للقاصرين غري املصحوبني من طاليب اللجوء الذين تقل أعمارهم ،٢٠٠٧
 وأضاف أن سلطات اهلجرة بقيت مسؤولة عن أولئك الـذين تتـراوح             . عاماً ١٥عن  

مل النروجيي لألطفال أن املتابعة الـيت       وذكر أمني املظا   .)٩٩( عاماً ١٨ و   ١٥أعمارهم بني   
أبلـغ   و )١٠٠(رعاية الطفل إدارة  تقوم هبا سلطات اهلجرة أسوأ بكثري من تلك اليت توفرها           

املنتدى النروجيي املعين حبقوق الطفل عن معلومات مماثلة وأوصى احلكومة بـأن تتخـذ             
ت الدولة مبوجـب     من األطفال من التزاما    فئة أي   استثناءإجراءات عاجلة لكفالة عدم     

ضد بعـض فئـات     على متييز   أنظمة احلد من اهلجرة     تنطوي  قانون رعاية الطفل وبأال     
  .)١٠١( للخطرملصاحل العليا للطفلعرض ااألطفال أو ت

ووفقاً ملنتدى املنظمات غري احلكومية النروجيي حلقوق اإلنـسان، تـوفر النـرويج              -٥٦
ياء قانونيني مهمتهم العمل لصاحل األطفـال       للقاصرين غري املصحوبني من طاليب اللجوء أوص      

 األوصياء القانونيني وتدريبهم، مما     تعينيغري أن هناك تنوعاً كبرياً يف        .واحلفاظ على حقوقهم  
التعامل مع نـواحي    أن يتم    جبملة أمور منها     ىوصأو . إىل اختالفات تعسفية يف التمثيل     ىدأ

لتدريب والدفع  ليف غضون ذلك، أموال     األولوية، وأن ُتخصص،    سبيل  القصور احملددة على    
املنتدى النروجيي املعين حبقوق    وقدم   .)١٠٢(الترمجة ورصد مجيع األوصياء القانونيني    خدمات  و

وضع  وأوصى أمني املظامل النروجيي لألطفال بتعجيل العمل املتعلق ب         .)١٠٣( توصية مماثلة  الطفل
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من شأنه أن يسهم يف إنشاء خدمة        خاص بالوصاية وتنفيذ منوذج وطين للوصاية     قانون جديد   
 .)١٠٤(أكثر توحيداً لألطفال غري املصحوبني من طاليب اللجوء

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  - ثالثاً  
يرى املركز النروجيي حلقوق اإلنسان أن تنفيذ حقوق اإلنسان علـى الـصعيد              - ٥٧

وأوصى املركز احلكومة بـأن      .دياًاحمللي، حيث ُتنفذ معظم حقوق اإلنسان، يشكل حت       
ملـوظفي    جمال تنفيذ حقوق اإلنـسان     نوعية يف برامج تدريبية   قدمي  تعطي األولوية إىل ت   

  .)١٠٥(السلطات احمللية
وقال املركز إن عدم التمييز وإدماج طائفيت الصامي والروما وغريمها من األقليات يف              -٥٨

 .)١٠٦(راًتطلب اهتماماً مستمي اجملتمع النروجيي حتٍد

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  
، هدف ختصيص واحد يف املائة      ٢٠٠٩أشار املركز إىل أن النرويج حققت، يف عام          -٥٩

وشجع النرويج على إبقاء التمويل عند هذا       . من الناتج احمللي اإلمجايل للعمل اإلمنائي الدويل      
  .)١٠٧(ل اتباع العمل اإلمنائي ككل هنجاً قائماً على حقوق اإلنسانتكفاملستوى وأوصاها بأن 

  املساعدة التقنيةتقدمي بناء القدرات و  - خامساً 
أوصى املركز النروجيي حلقوق اإلنسان السلطات بأن تضع خطـة عمـل وطنيـة               -٦٠

ائق التعليم  التنفيذ وطر املسائل املتعلقة ب   ينبغي أن تشمل     )١٠٨(للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    
  .)١٠٩(، فضالًُ عن التقييماألهداف الواضحةواحملتوى و
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