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  جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة عشرة
  ٢٠١٤مايو / أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨

وضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق        جتميع للمعلومات أعدته مف       
مـن مرفـق قـرار جملـس حقـوق          ) ب(١٥ اإلنسان وفقاً للفقرة  

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥ والفقرة ٥/١ اإلنسان

  النرويج    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
تقارير مفوضـية     ويف ت الواردة من الدولة املعنية،    يف ذلك املالحظات والتعليقا     مبا اخلاصة،

غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسيـة ذات           ويف األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،    
ولالطالع علـى   . والتقرير مقدم يف شكل موجز تقّيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات         . الصلة

وجهات   أويتضمن هذا التقرير أي آراء  وال.يةالنص الكامل، ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجع
يـرد منـها يف التقـارير         ما اقتراحات من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف        أو نظر

وهو يتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس        . والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية    
لى حنو منهجي يف حواشي هناية الـنص        وقد ذُِكرت ع  . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

وروعيت يف إعـداد التقريـر دوريـة االسـتعراض          . مراجع املعلومات الواردة يف التقرير    
  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 لة أثناء اجلولة السابقة احلا 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

 االنضمام  أو التصديق
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
 )١٩٧٠(أشكال التمييز العنصري 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
وغـريه مـن    مناهضة التعـذيب    

لقاسية املعاملة أو العقوبة ا    ضروب
اتفاقيـة  (أو الالإنسانية أو املهينـة      

 )٢٠١٣() مناهضة التعذيب

االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
ــال  ــع العم ــوق مجي حق

 املهاجرين وأفراد أسرهم

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق        
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

)١٩٧٢( 

اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     
  )٢٠١٣(اإلعاقة 

 حلماية مجيع   االتفاقية الدولية 
األشخاص مـن االختفـاء     

 القسري

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية      
 )١٩٧٢(والسياسية 

    

الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق      
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

 )١٩٩١(والسياسية 

    

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال       
  )١٩٨١(التمييز ضد املرأة 

    

التفاقيـة  كول االختيـاري    الربوتو 
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

  )٢٠٠٢(ضد املرأة 

    

      )١٩٨٦( التعذيب اتفاقية مناهضة 
      )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل   
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق      

شـراك األطفـال يف     إالطفل بشأن   
  )٢٠٠٣(املنازعات املسلحة 
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 لة أثناء اجلولة السابقة احلا 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

قيـة  الربوتوكول االختيـاري التفا     
حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال      
ــاء ــال يف البغ ــتغالل األطف  واس

  )٢٠٠١(املواد اإلباحية  ويف

    

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع         
األشخاص من االختفاء القـسري     

  )٢٠٠٧توقيع فقط، (

    

أو /التحفظـــات و
أو /اإلعالنـــات و

  التفامهات

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
ــة ــصادية واالجتماعيـ  االقتـ

من ) د(١حتفظ، الفقرة   ( والثقافية
  )١٩٧٢ ،٨املادة 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    
 ١٤ و ١٢إعالن، املواد   (اإلعاقة  

  )٢٠١٣، ٢٥و

  

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       
) ب(٢، الفقرتان   حتفظ(والسياسية  

 ٧ و ٥، والفقرتان   ١٠ من املادة    ٣و
 من املـادة  ١، والفقرة  ١٤من املادة   

١٩٧٢، ٢٠(  

    

إجراءات الشكوى  
ــق  والتحقيـــ
ــراءات  واإلجــ

  )٣(العاجلة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
 ١٤أشكال التمييز العنصري، املادة 

)١٩٧٦(  

الربوتوكــول االختيــاري   
امللحق بالعهد الدويل اخلاص 
ــصادية   ــاحلقوق االقت ب

  واالجتماعية والثقافية
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        

 ٤١لـسياسية، املـادة     املدنية وا 
)١٩٧٢(  

الربوتوكــول االختيــاري   
التفاقية حقـوق الطفـل     
ــدمي  ــإجراء تق ــق ب املتعل

  البالغات
ــاري األول    ــول االختي الربوتوك

امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص      
ــسياسية  ــة وال ــاحلقوق املدني ب

)١٩٧٢(  

االتفاقية الدوليـة حلمايـة       
ــع العمــال  حقــوق مجي

  املهاجرين وأفراد أسرهم

لربوتوكول االختياري التفاقيـة    ا  
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

  ) ٢٠٠٢( ٨ضد املرأة، املادة 

الربوتوكــول االختيــاري   
التفاقية حقوق األشخاص   

  ذوي اإلعاقة
 ٢٠اتفاقية مناهضة التعذيب، املواد       

  )١٩٨٦( ٢٢ و٢١و
االتفاقية الدولية حلماية مجيع   

األشخاص من االختفـاء    
  القسري
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  كوك دولية رئيسية أخرى ذات صلةص    

  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  
اإلجراءات املتخذة  

  مل ُيصدق عليها  بعد االستعراض

 االنضمام  أو التصديق
  اخلالفة أو

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة      
  عليها 

    

نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة         
  الدولية

    

      )٤(ريموبروتوكول بال  
االتفاقيات املتعلقة بـالالجئني وعـدميي        

  )٥(اجلنسية
    

أغسطس / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة      
 ة اإلضـــافيت والربوتوكـــوال١٩٤٩
  )٦(هبا ةامللحق

    

      )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية  
اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز يف        

  جمال التعليم
    

، حثّت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان         ٢٠١١ و ٢٠١٠اَمي  يف ع   -١
 من ١، والفقرة ١٠ من املادة ٣و) ب(٢النرويج على النظر يف سحب حتفظاهتا على الفقرتني 

  .)٨(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من ٢٠املادة 
 النرويج على النظر يف      ييز العنصري جلنة القضاء على التم    ، شّجعت   ٢٠١١  عام ويف  -٢

 .)٩(التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم            
 النرويج إىل التصديق على        وجلنة حقوق الطفل   جلنة مناهضة التعذيب   ، دعت   ٢٠١٢ عام ويف

قتـصادية واالجتماعيـة    الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق اال        
والثقافية، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،               

، واالتفاقية الدولية حلمايـة     الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      و
ى التمييز اللجنة املعنية بالقضاء عل، يف حني شّجعت )١٠(مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 النرويج على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن                ضد املرأة 
  .)١١(االختفاء القسري، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

يج ليست  النروأن  ) اليونسكو(ة  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقاف     وذكرت    -٣
  .)١٢(طرفاً يف اتفاقية التعليم التقين واملهين
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   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        شّجعت  ،  ٢٠١٣  عام ويف  -٤
النرويج على النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص             

  .)١٣(ةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
إدمـاج االتفاقيـة يف   النظر يف دعت جلنة القضاء على التمييز العنصري النرويج إىل    -٥

وأوصت جلنة مناهضة . )١٤(١٩٩٩  لعامالنظام القانوين احمللي عن طريق قانون حقوق اإلنسان
حمللية من أجـل الـسماح بتطبيقهـا    التعذيب النرويج بالنظر يف إدماج االتفاقية يف قوانينها ا    

وأوصت جلنة حقوق الطفل النرويج مبواصلة جهودها ملواءمة        . )١٥(بصورة مباشرة يف احملاكم   
  .)١٦(القوانني مع االتفاقية

. )١٧(ولفتت اليونسكو إىل أن التشهري فعل إجرامي عقوبته دفـع غرامـة واحلـبس         -٦
  .)١٨(مع املعايري الدوليةمتاشياً  عن فعل التشهرياجلرمية وأوصت النرويج برتع صفة 

يضمن   مبا  بتعديل قانون مكافحة التمييز     جلنة القضاء على التمييز العنصري     وأوصت    -٧
  .)١٩(حظر مجيع أسباب التمييز

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
 عن قلقها ألن املركز الـوطين         تمييز ضد املرأة  اللجنة املعنية بالقضاء على ال    أعربت    -٨

وحثـت  . )٢٠(يعد قادراً على الوفاء بواليته كمعهد وطين حلقوق اإلنسان          مل حلقوق اإلنسان 
جلنة مناهضة التعذيب النرويج على إنشاء معهد وطين حلقوق اإلنسان له والية متفقـة مـع            

    النرويج القتصادية واالجتماعية والثقافية  اللجنة املعنية باحلقوق ا     وأوصت  . )٢١(مبادئ باريس 
بـادئ  متتثل مل  األولوية مؤسسة وطنية مستقلة جديدة حلقوق اإلنسان      سبيل  بأن تنشئ على    

  .)٢٢(باريس
 النرويج على بذل املزيد مـن       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وشجعت    -٩

عن طريق تزويده باملوارد    اواة ومكافحة التمييز    مكتب أمني املظامل املعين باملس    اجلهود لتعزيز   
واحملكمة املختصة صالحية النظر يف قـضايا       مكتب أمني املظامل    الكافية، وعلى النظر يف منح      

  .)٢٣(التحرش اجلنسي
 النـرويج بإذكـاء     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    وأوصت    -١٠

  .)٢٤(ية عن طريق الربامج التثقيفية والتدريبية املتعلقة حبقوق اإلنسانالوعي واملعرفة باالتفاق
وأوصت جلنة حقوق الطفل النرويج بأن تضع نظاماً لتتبع امليزانية من منظور حقوق               -١١

  .)٢٥(األطفال بغية رصد خمصصات امليزانية املوجهة لألطفال
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  )٢٦(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

  )٢٧(أثناء اجلولة احلاليةاملركز   أثناء اجلولة السابقةاملركز   نية حلقوق اإلنساناملؤسسة الوط
  )٢٠١٢ ("باء"املركز   )٢٠٠٦ ("ألف"املركز   املركز النروجيي حلقوق اإلنسان

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٨(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة   

  يف االستعراض السابق

آخر تقرير قُّدم   
منذ االستعراض  

  السابق
ــات  ــر مالحظ آخ

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القضاء على التمييز    

  العنصري
يف التقريرين  بعد  مل ُينظر     ٢٠١١مارس /آذار  ٢٠٠٩  ٢٠٠٦أغسطس /آب

والعشرين والثاين  احلادي  
  والعشرين 

قوق بـاحل نية  املعلجنة  ال
االقتصادية واالجتماعيـة   

  والثقافية 

نوفمرب /تشرين الثاين   ٢٠١٠  ٢٠٠٥مايو /أيار
٢٠١٣  

حيل موعد تقدمي التقريـر     
  ٢٠١٨  عامالسادس يف

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

حيل موعد تقدمي التقريـر       ٢٠١١  ٢٠٠٩  ٢٠٠٦مارس /آذار
  ٢٠١٦  عامالسابع يف

ى اللجنة املعنية بالقضاء عل
  التمييز ضد املرأة 

حيل موعد تقدمي التقريـر       ٢٠١٢فرباير /شباط  ٢٠١٠  ٢٠٠٧أغسطس /آب
  ٢٠١٦  عامالتاسع يف

نــوفمرب /تــشرين الثــاين  جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٧  

نوفمرب /تشرين الثاين   ٢٠١١
٢٠١٢  

حيل موعد تقدمي التقريـر     
  ٢٠١٦  عامالثامن يف

ــران  جلنة حقوق الطفل  ــه /حزي  ٢٠٠٥يوني
فاقية حقـوق الطفـل؛     ات(

ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل بشأن    
بيع األطفـال واسـتغالل     

املواد   ويف األطفال يف البغاء  
  )اإلباحية

ينـاير  /كانون الثاين   ٢٠٠٨
٢٠١٠  

ل موعد تقدمي التقريرين    حي
 اخلــامس والــسادس يف

  ٢٠١٦ عام
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  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة   

  يف االستعراض السابق

آخر تقرير قُّدم   
منذ االستعراض  

  السابق
ــات  ــر مالحظ آخ

  حالة اإلبالغ  ختامية
ــران ــه /حزي  ٢٠٠٧يوني

الربوتوكول االختيـاري   (
التفاقية حقـوق الطفـل     
بشأن اشراك األطفـال يف     

  )املنازعات املسلحة
اللجنة املعنيـة حبقـوق     

  األشخاص ذوي اإلعاقة 
حيل موعد تقدمي التقريـر       -  -  -

  ٢٠١٥  عاماألويل يف

  الردود على طلبات املتابعة احملّددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  تاريخ التقدمي  املوضوع  موعد التقدمي  هيئة املعاهدة

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

 التمييز ضد املهاجرين، وملتمسي اللجوء، والنـساء،        ٢٠١٢
  .)٢٩(معينةإثنية سيما الاليت ينتمني إىل أقليات  ال

٣٠(٢٠١٢(  

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

املركز الوطين حلقوق اإلنسان، وإيذاء املرضى النفسيني،   ٢٠١٢
صد رعاية الصحة العقلية وتقدمي التقارير بـشأهنا،        ور

  .)٣١(وحبس األحداث قبل احملاكمة

٣٢(٢٠١٢(  

اللجنة املعنية بالقـضاء    
  على التمييز ضد املرأة

  -  .)٣٣(، واملساواة بني اجلنسني يف العملاملرأةالعنف ضد   ٢٠١٤

م اإلعـادة   احلبس االنفرادي، واحتجاز األجانب، وعد      ٢٠١٣  جلنة مناهضة التعذيب
  .)٣٤(القسرية، واختفاء القُّصر، واالجتار بالبشر

٣٥(٢٠١٣(  

  اآلراء    
  احلالة   عدد اآلراء   هيئة املعاهدة

  )٣٧(ال يزال حوار املتابعة جارياً  )٣٦(١  جلنة مناهضة التعذيب

، خلصت جلنة مناهضة التعذيب إىل أن قـرار     ٣١٢/٢٠٠٧فيما يتعلق بالبالغ رقم       -١٢
عن طريق رفض طلب اللجوء الذي قّدمـه، رغـم          إىل بلده األصلي    دة املشتكي   النرويج إعا 

 املعاملـة الالإنـسانية    أوالعتقاد بأنه سيتعّرض خلطر التعذيبإىل اتدعو  متينة  وجود أسباب   
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 مـن   ٣املهينة على يد السلطات نتيجة نشاطاته الصحفية، سيشكّل انتـهاكاً للمـادة              أو
  .)٣٨(االتفاقية

  )٣٩( مع اإلجراءات اخلاصةالتعاون  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة أثناء اجلولة السابقة  
  نعم  نعم  دعوة دائمة

  )٢٠٠٧مايو / أيار٢ -أبريل / نيسان٢٣(االحتجاز التعسفي   الزيارات اليت جرت
  )٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠-٢٨(الدين اخلارجي 

  

  -  -  الزيارات املوافَق عليها من حيث املبدأ
  -  -  يت طُلب إجراؤهاالزيارات ال

 .ورّدت احلكومة على كال البالغني. خالل الفترة قيد االستعراض، أُرسل بالغان الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
ق اإلنـسان يف    مـسامهات ماليـة إىل املفوضـية الـسامية حلقـو          النرويج   قدمت   -١٣

  .)٤٢(٢٠١٢ و)٤١(٢٠١١ و)٤٠(٢٠١٠ األعوام

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
االدعاءات املتعلقة حباالت سوء املعاملـة      الحظت جلنة مناهضة التعذيب مع القلق         -١٤

هية املوجهة ضد األقليات وغريهـا مـن        واملضايقة والتحريض على العنف وخطابات الكرا     
الفئات املستضعفة، مبن يف ذلك األشخاص املنتمون جلماعات املثليات واملثليني ومزدوجـي            

  .)٤٣(امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية
الستمرار خطاب الكراهية ضـد     عن أسفها   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     وأعربت    -١٥

وحثت النرويج  . اإلسالمواألجانب ومعاداة السامية    كره  داعية إىل   الصاميني، والتصرحيات ال  
على إذكاء الوعي وتعزيز التسامح والتنوع يف اجملتمع، وعلى تدريب موظفي إنفاذ القـانون              

  .)٤٤(على الكشف عن خطاب الكراهية ومقاضاة أصحابه
 إدراج مبدأ املساواة     النرويج إىل    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ودعت    -١٦

 اعتماد هنج أكثر مراعاة     بني املرأة والرجل يف الدستور وغريه من التشريعات املالئمة، وإىل         
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إىل إذكاء الوعي لالعتبارات القائمة على نوع اجلنس يف تشريعاهتا وسياساهتا وبراجمها، و
 النساء املنحدرات من أقليات بطبيعة التمييز غري املباشر ومببدأ املساواة جلميع النساء، مبن فيهن

  .)٤٥(عرقية والنساء ذوات اإلعاقة
وأوصت اليونسكو النرويج بتكثيف جهودها ملواجهة القوالب النمطيـة واملواقـف           -١٧

  .)٤٦(التمييزية القائمة على نوع اجلنس، وبتعزيز املساواة واإلنصاف بني اجلنسني
 النرويج على اختاذ تدابري مبتكرة         املرأة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد     وحثت    -١٨

تستهدف األشخاص الذين يعملون يف وسائل اإلعالم بغية تعزيز فهم املساواة بني اجلنسني،             
التعلـيم،  عن املرأة من خالل     منطية  قوالب  صورة إجيابية وغري قائمة على      إعطاء  وعلى تعزيز   

النظر فيها، عند االقتضاء، من أجل حتقيق       رصد التدابري املتخذة من أجل تقييم أثرها وإعادة         و
  .)٤٧(األهداف املرجوة منها

 القانون الساري   إزاءعن قلقها    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأعربت    -١٩
 نهأل، ) النروجييلزواجاقانون  (حالياً يف الدولة الطرف واملتعلق بتوزيع املمتلكات عند الطالق       

النامجة وبني الزوجني   القائمة على نوع اجلنس     الكايف التفاوتات االقتصادية    يراعي بالقدر    ال
  .)٤٨(التقليدية لعمل واحلياة األسريةأمناط اعن 
امللحـوظ  فرط  املتركيز  الإزاء   القلق عن   جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأعربت    -٢٠

ميكن اعتباره وصماً للنـساء      ا مب قسري،والزواج ال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     على قضايا   
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة       وأثارت  . )٤٩(والفتيات املنتميات ألقليات معّينة   

  .)٥٠(شواغل مشاهبة فيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
ن ُتكثف  بأوأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية النرويج           -٢١

يف ذلك باعتماد خطة عمل جديدة، ملنع التمييز العرقي ضد اجلماعـات العرقيـة         مبا جهودها،
  .)٥١(نع ومكافحة التمييز ضد األشخاص من أصول مهاجرةملولتعزيز املساواة، وكذلك 

الذي يتعرض لـه    التمييز  إزاء   القلق عن   جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأعربت    -٢٢
الوافدون واألشخاص من أصول مهاجرة وملتمـسو اللجـوء والالجئـون يف            املهاجرون و 

اختـاذ  علـى   وحثت النرويج   . الوصول إىل اخلدمات العامة والسكن وسوق العمل والصحة       
  .)٥٢(تدابري للتصدي لذلك التمييز

وحثت جلنة حقوق الطفل النرويج على مكافحة التمييز ضد األطفال املنـتمني إىل               -٢٣
  .)٥٣(ليات وأطفال الشعوب األصلية واألطفال ذوي اإلعاقةجمموعات األق

   حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
ميتثـل    ال مناهضة التعذيب أن تعريف التعذيب يف القانون اجلنـائي        الحظت جلنة     -٢٤

 إنسانيةالال  أو العقوبة القاسية   أو بالكامل التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       
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حني الحظت جلنة مناهضة التعذيب أن النرويج بصدد صياغة قانون جنـائي              ويف .املهينة أو
جديد يتضمن التمييز القائم على اآلراء السياسية وامليول اجلنسية، فقد أوصتها بأن تنظـر يف               

  .)٥٤(من عناصرهأي شكل من أشكال التمييز كعنصر ليشمل تعديل تعريفها احلايل للتعذيب 
 قلقة إزاء االرتفاع املتواصل يف      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وال تزال     -٢٥

ودعـت  . )٥٦(وأثارت جلنة مناهضة التعذيب شواغل مشاهبة     . )٥٥(عدد ضحايا االجتار بالبشر   
 على   من اتفاقية القضاء   ٦املادة  تنفيذ   النرويج إىل    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      

التشريعات القائمة وخطة العمل اجلديـدة      مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، بطرق منها تطبيق         
وأوصت جلنة حقوق الطفل بالتركيز على األطفال ضحايا البيع         . )٥٧(ملكافحة االجتار بالبشر  

  .)٥٨(واالجتار بالبشر
لعنـف  اإزاء انتشار    عن قلقها  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأعربت    -٢٦

، وارتفاع عدد األحكام بالرباءة، واألحكام املتساهلة الـصادرة          على نطاق واسع   ضد النساء 
على سن تشريع حمدد لتطبيق تدابري شـاملة ملنـع          وحثت النرويج   . )٥٩(حبق مرتكيب اجلرائم  

لقانون العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له، وعلى اعتماد تعريف قانوين لالغتصاب يف ا            
 وسـلّطت جلنـة مناهـضة       .)٦٠(تقدمي املساعدة واحلماية الكافيتني للضحايا    اجلنائي، وعلى   

  .)٦١(التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الضوء على شواغل مشاهبة
 النرويج على إجراء دراسة بشأن      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وحثت    -٢٧

الل املفرط للجوانب اجلنسية لدى الفتيات والنساء يف وسائل اإلعـالم           األثر احملتمل لالستغ  
  .)٦٢(اجلنس ضد النساءنوع على ارتفاع مستويات العنف القائم على 

تدابري الوقاية واحلمايـة للتـصدي   تعزيز وشجعت جلنة حقوق الطفل النرويج على        -٢٨
  .)٦٣(األقاربني بزواج ال والزواج القسري ولإلناث تشويه األعضاء التناسليةل

تنفيذ توصيات دراسة األمم املتحدة عن العنف       وأوصت جلنة حقوق الطفل النرويج ب       -٢٩
(A/61/299)ضد األطفال   

وحثت النرويج أيضاً على ضمان تقـدمي مـساعدة مناسـبة        . )٦٤(
لألطفال وأسرهم، مع إيالء االحترام الواجب للثقافات األخرى، وتقدمي معلومات لألطفال           

  .)٦٥( املساعدة اهلاتفي ومواقع احلصول على املساعدة الفعالةبشأن خط
وأوصت جلنة حقوق الطفل النرويج مبواصلة تنفيذ السياسات والربامج املالئمة ملنع             -٣٠

وقوع األطفال ضحايا لالستغالل واإليذاء اجلنسيني وضمان تعافيهم وإعـادة إدمـاجهم يف       
 وضمان حصول األطفـال ضـحايا االسـتغالل         اجملتمع، وإنشاء املزيد من بيوت األطفال،     

ميكن، وضمان إدماج املعارف املتعلقة باالستغالل واإليذاء         ما واإليذاء على املساعدة بأسرع   
اجلنسيني يف برامج تدريب املهنيني العاملني مع األطفال واملسؤولني عن توفري احلماية هلـم،              

  .)٦٦( يوما١٤ًومدهتا  وبالتعجيل بالنظر يف القضايا ضمن املهلة القانونية
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وحثت جلنة مناهضة التعذيب النرويج على ضمان حصول السجناء الذين يعانون من   -٣١
اضطرابات عقلية خطرية على مستوى مناسب من خدمات رعاية الصحة العقلية عن طريـق         
زيادة القدرة االستيعابية ألجنحة الطب النفسي يف املستشفيات، وتوفري وصول كامـل إىل             

  .)٦٧( رعاية الصحة العقلية داخل مجيع مرافق السجونخدمات

  يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  مباإقامة العدل،  -جيم  
أن تعيد النظر يف نظـام املـساعدة        أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان النرويج ب        -٣٢

جماناً يف أي قضية تقتضي فيها مصلحة يكفل تقدمي املساعدة القانونية مبا القانونية اجملانية لديها 
القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن التشريع اخلـاص          ة  نجلوأعربت  . )٦٨(العدالة ذلك 

يشمل مجيع قضايا التمييز العرقي، وأشارت إىل أن الربملان ينظر            ال باملساعدة القانونية اجملانية  
نونية اجملانية حني ُيشَرع يف الدعاوى القانونية       يف الوقت الراهن يف إمكانية تقدمي املساعدة القا       

 احملكمة املعنية مبكافحة التمييز، على غـرار        أو بتوصية من أمني املظامل املعين مبكافحة التمييز      
ـ جلوأوصت  . هو متّبع حني ُيشرع يف دعاوى قانونية بتوصية من أمني املظامل الربملاين            ما ة ن

َمل توصيات أمني املظامل املعين مبكافحة التمييز واحملكمة        القضاء على التمييز العنصري بأن تعا     
 أمني  تاملساعدة القانونية اجملانية معاملة متساوية مع توصيا      تقدمي  املعنية مبكافحة التمييز بشأن     

  .)٦٩(املظامل الربملاين
أن تضمن توفري احلماية املطلوبة مبوجـب       وحثت جلنة حقوق الطفل النرويج على         -٣٣

أو الشهود عليها، وعلى أن تراعـي       /وق الطفل جلميع األطفال ضحايا اجلرائم و      اتفاقية حق 
املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفـال ضـحايا اجلرميـة             بصورة تامة   

  .)٧٠(والشهود عليها
حتسني وحتديث برامج تدريب مـوظفي      وحثت جلنة مناهضة التعذيب النرويج على         -٣٤

أن ترصـد   النرويج أيضاً على    وحثت  . )٧١(ون لتوعيتهم بأساليب االعتقال املالئمة    إنفاذ القان 
الـيت ُيـّدعى    االتفاقيـة   عن كثب فعالية اإلجراءات اجلديدة املتعلقة بالتحقيق يف انتهاكات          

سيما تلك اليت ُيّدعى فيها حدوث معاملة متييزيـة           ال ارتكاهبا على يد موظفي إنفاذ القانون،     
  .)٧٢(نتماء العرقيعلى أساس اال

تدريب موظفي إنفـاذ القـانون   ضمان وحثت جلنة مناهضة التعذيب النرويج على       -٣٥
يف ذلك فيما يتعلق بالقيود املفروضة على اسـتخدام           مبا بشكل منتظم على أحكام االتفاقية،    

 وأوصت أيضاً . القوة، ومبادئ عدم التمييز، ومبدأ التناسب، واللجوء إىل القوة كتدبري أخري          
  .)٧٣(بوضع منهجية لتقييم فعالية وأثر الربامج التدريبية ذات الصلة
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ـ      وحثت العديد من هيئات املعاهدات النرويج على          -٣٦ بس وضع حـدود صـارمة حل
ضمان فصل األحداث عن الـسجناء      ، و )٧٤(األحداث قبل احملاكمة، واعتماد تدابري بديلة له      
  .)٧٥(البالغني، وتشجيع األخذ بأشكال بديلة للعقوبة

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب النرويج مبراجعة نظامها اخلاص باحلبس االحتياطي،            -٣٧
  .)٧٦(وبالنظر يف إلغاء هذه املمارسة فيما يتعلق باألحداث اجلاحنني

  احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -دال  
ة املطلوبة  تقييم أثر الشروط اجلديد   حثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان النرويج على          -٣٨

 أو  للحصول على تصاريح اإلقامة على التمتع باحلق يف احلياة األسرية والزواج واختيار الزوج            
إذا كان ينبغي تعديل هذه الشروط لتعكس احتراماً          ما وينبغي أن تقّيم هذه الدراسة    . الزوجة

  .)٧٧(أفضل للحق يف احلياة األسرية
ية واالجتماعية والثقافية النـرويج بـإجراء      وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصاد      -٣٩

يف أُسـر حاضـنة،       أو عمليات مراجعة شاملة ودورية حلالة األطفال املودعني يف مؤسسات        
وبتعزيز جهودها لتزويد الوالدين باملساعدة والدعم الالزمني لتمكينـهم مـن االضـطالع             

  .)٧٨(بدورهم ومسؤولياهتم الوالدية يف تنشئة وتعليم أطفاهلم
مساعدة الوالدين على ممارسة    وأوصت جلنة حقوق الطفل النرويج جبملة أمور منها           -٤٠

والدين بكفاءة، وتعزيز قدرات مجيع املهنيني واملختصني املعنيني بتقدمي خدمات          كمسؤولياهتم  
 من أجل دعـم اسـتمرار احليـاة        ،قضايا االنفصال األسري    أو تسوية الرتاعات   أو اإلرشاد
فضل حل مقبول للحضانة، ومساعدة الطفل على االتصال بوالديه يف حالة           إجياد أ   أو األسرية
  .)٧٩(االنفصال، مع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع الظروف  أوالطالق

   حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية  -هاء  
 قلقهـا إزاء اخنفـاض عـدد        أةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املر      كررت    -٤١

األستاذات يف املؤسسات األكادميية والقاضيات على مجيع املستويات القضائية، وإزاء نقـص       
  .)٨٠(يف املؤسسات األكادميية والقضاء أقليات املنتميات إىلمتثيل النساء 

لعدم متتع األطفال باحلق يف االستماع إليهم       عن أسفها    جلنة حقوق الطفل     وأعربت  -٤٢
والحظت مع االهتمام وجود مشروع جترييب      .  سنة ١٢سن  قبل   القضايا املتعلقة بالصحة     يف

. )٨١( سـنة  ١٦من سن   ابتداًء   بلدية يسمح لألطفال بالتصويت يف االنتخابات احمللية         ٢١يف  
جهودها الرامية إىل إيالء االحترام الواجب آلراء       بتعزيز  جلنة حقوق الطفل النرويج     وأوصت  

 وضـمان م على ممارسة هذا احلق،      هتساعدوم مشاركة األطفال    وتشجيعسن،  الطفل يف أي    
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دعم املشروع التجرييب عن طريق برامج التعليم يف جمال احلقوق املدنية وحقـوق اإلنـسان،        
  .)٨٢(وتقييم أثر املشروع على َدور املواطَنة لدى املراهقني

   التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  ويف يف العملاحلق  -واو  
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة       أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان و       -٤٣

تـساوي  امل متساوٍ مع الرجال لقاء العمل    أجر  ضمن متتع النساء ب   تبأن تعزز النرويج تدابريها ل    
  .)٨٣(القيمة
 منع التمييز   :يلي  ما  النرويج على  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وحثت    -٤٤

ضد املرأة على أساس احلمل والوالدة، وضمان حصول مجيع النساء والرجال على أجـازة              
أمـامهن  فـرص  المن النساء إلتاحة مزيد ذ سياسات تستهدف يتنفوالدية مدفوعة األجر؛ و 

 القضاء على التمييز ضد النساء    بتعجيل  ل ل صرامةتدابري أكثر   ؛ واختاذ   تمديد ساعات عملهن  ل
؛ وإعادة تقييم إصالح نظام املعاشات التقاعدية اجلديد يف ظل نظـام املعاشـات              وريف األج 

التقاعدية للدولة ونظام املعاشات التقاعدية ألصحاب العمل، بغية حتديد أي تفاوت حمتمل يف             
املنتميات إىل  آثاره بني النساء والرجال، وإزالة أي فوارق؛ وحتسني إمكانيات وصول النساء            

يكون تنفيذ سياسـة بـشأن      على أن   ؛ واحلرص   اوق العمل ومشاركتهن فيه   أقليات إىل س  
املساواة بني اجلنسني تشمل ضمانات لإلنصاف يف األجر واستخداماً للتدابري املؤقتة اخلاصـة        

  .)٨٤(شرطاً قانونياً ملنح عقود املشتريات العامة
ية النرويج بتكثيـف    وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف        -٤٥

يف ذلك عن طريق إجراء مراجعة        مبا جهودها للتصدي الرتفاع معدل البطالة الطويلة األجل،      
أيضاً بتحسني فعالية براجمها احلالية     وأوصتها  ألثر التدابري املتخذة بالفعل خلفض هذا املعدل،        

امج جديـدة وأكثـر     املتعلقة بالتدريب املهين وإعادة التدريب وإعادة التأهيل، وبتنفيذ بـر         
  .)٨٥(فعالية
باختـاذ  وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية النـرويج            -٤٦

فيها تشريعية، لوضع حّد وطين أدىن لألجر ُيراجع دورياً، وُيحـدَّد عنـد               مبا تدابري خمتلفة، 
  .)٨٦(ممستوى يكفي لتوفري مستوى معيشي الئق جلميع العاملني وأفراد أسره

   التمتع مبستوى معيشي الئق  ويفاحلق يف الضمان االجتماعي  -زاي  
بالسهر على   النرويج     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       أوصت    -٤٧

أن يوفر املبلغ الشهري لبدل إعالة الطفل دعماً كافياً لألسر لتغطيـة املـصروفات املتعلقـة                
  .)٨٧(بالطفل
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د دوائر رعاية الطفـل بـاملوارد       يتزو: يلي مباالنرويج   جلنة حقوق الطفل  وأوصت    -٤٨
لتكثيف جهودها الوقائية اليت تستهدف األسر املعرضة للعجز عن تقدمي رعاية ودعم مالئمني             

دورياً يف إمكانية إعادة الطفل إىل أسرته، والنظر  ، األطفال يف الرعاية البديلةومبتابعةألطفاهلا؛ 
انتقال الطفل إىل مرحلة البلوغ إذا ظل يف الرعاية البديلة حىت بلوغه سـن الرشـد                 وتيسري

قـرار اجلمعيـة    (املبـادئ التوجيهيـة للرعايـة البديلـة لألطفـال           ومراعـاة   القانوين؛  
  .)٨٨()٦٤/١٤٢ العامة
  النرويج بأن تتخذ     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       وأوصت    -٤٩

  .)٨٩(تدابري لوضع وتنفيذ استراتيجية فعالة بشكل كبري جداً ملكافحة الفقر لدى األطفال
األطفال الذين يعيشون يف حالـة مـن        حبماية  جلنة حقوق الطفل النرويج     وأوصت    -٥٠

حمددة يف  العوز من اآلثار السلبية هلذه احلالة، وخاصة عن طريق تقدمي خدمات رعاية وتعليم              
يف املدارس لتعويض التأخر يف النمو والتعلّم، واختـاذ         حمددة األهداف   رامج  وبمرحلة مبكرة،   

هود اجلالتدابري لضمان مستوى أفضل من التغذية والصحة ألطفال اجملموعات احملرومة، وبذل            
  .)٩٠(لألطفالمراعاةً جلعل اإلسكان العام أكثر 

 النرويج بتحـسني      والثقافيةاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        وأوصت    -٥١
 وتقدمي وحدات سكنية عامة مدعومة منخفضة التكلفة للمجموعات واألفـراد مـن             توفري

 ، وباختاذ خطوات أكثر فعالية ملكافحة التمييز بفعل الواقع،        )٩١(اجملموعات احملرومة واملهّمشة  
  .)٩٢(سيما ضد األشخاص من أصول مهاجرة، فيما يتعلّق بالسكن وال

  احلق يف الصحة  -حاء  
حصول األطفال على خـدمات رعايـة       بتأمني  جلنة حقوق الطفل النرويج     أوصت    -٥٢

  .)٩٣(يف ذلك يف املدارس، يف مجيع أحناء البلد  مباصحية جيدة،
 األطفـال   تعـاطي وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الستمرار ارتفاع معدل            -٥٣

 عدد وفيات الشباب نتيجة اجلرعات الزائدة مـن         ، وأشارت بقلق بالغ إىل    للعقاقريوالشباب  
تعـاطي  جلنة حقوق الطفل النرويج بأن تعزز جهودها للحد مـن           أوصت  و. )٩٤(املخدرات
  .)٩٥(املخدرات

 تطوير نظام رعاية الـصحة العقليـة        مبواصلةجلنة حقوق الطفل النرويج     أوصت  و  -٥٤
 املنشطات النفسية لألطفال،    صفاتإعطاء و  يف ظاهرة اإلفراط يف      والنظرلألطفال والشباب،   

يف متمثل  باضطراب  تم تشخيص حاالهتم بأهنا إصابة      يواختاذ مبادرات لتزويد األطفال الذين      
سبل الوصول إىل جمموعة واسعة     بنقص االنتباه وفرط النشاط، فضالً عن أسرهم ومعلميهم،         
  .)٩٦(النطاق من التدابري النفسية والتعليمية واالجتماعية والعالج
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خطوات حمددة إلهناء استخدام    باختاذ  وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان النرويج         -٥٥
وحثت جلنة مناهضة . )٩٧(القوة القسرية وتقييد احلركة مع املرضى النفسيني على حنو غري مربَّر

التعذيب النرويج على تقدمي لوائح واضحة ومفصلة بشأن استخدام تقييد احلركة وغريه مـن           
القسرية يف مؤسسات العالج النفسي، وعلى إنشاء نظام جلمـع ونـشر معلومـات              السبل  

يف ذلك حـاالت العـالج بالـصدمات          مبا إحصائية موحدة بشأن استخدام هذه السبل،     
  .)٩٨(الكهربائية

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية النـرويج باختـاذ             -٥٦
مجيع خـدمات الرعايـة الـصحية       على  اجرين غري النظاميني    صول امله حخطوات لضمان   

  .)٩٩(الضرورية

  احلق يف التعليم  -طاء  
ساور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية القلـق ألن نوعيـة            ي  -٥٧

وأوصت باختاذ خطـوات    . التعليم وأداء الطالب أظهرا وجود تفاوت ملحوظ بني البلديات        
لديات اليت يكون فيها أداء الطالب منخفضاً والتعليم من نوعية متردية، عن طريق             ملساعدة الب 

  .)١٠٠(توظيف عاملني مؤهلني يف املدارس، وتوفري الدعم املناسب لتحسني نوعية التعليم
 النرويج على إذكاء الوعي بأمهية        اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وحثت    -٥٨

 اخليارات املهنية وعلى التباينات احملتملة يف عليمي يف التغلب على االختالفات يفدور النظام الت
 اختاذ تدابري للتخلص من القوالب النمطية       اآلفاق املهنية املستقبلية بني النساء والرجال، وعلى      

 والفتيـان عـن االلتحـاق       القائمة على نوع اجلنس والعقبات اهليكلية اليت قد تثين الفتيات         
  .)١٠١(رات التعليمية واملهنية غري التقليديةباخليا
وشجعت جلنة حقوق الطفل النرويج على تثقيف الوالدين بشأن قيمة التعليم املبكر،              -٥٩

البلـديات  حثِّ  وتوفري أماكن جلميع األطفال يف رياض األطفال ذات املستوى اجليد؛ وعلى            
 يستطيع األطفال متابعـة     مناهج لغوية جديدة يف مدارسها حبيث     بشكل عاجل على إدخال     

  .)١٠٢(التعليم يف الفصول بصورة أفضل
وأوصت اليونسكو النرويج بإدراج التعليم والتدريب على حقوق اإلنسان يف املناهج             -٦٠

  .)١٠٣(املدرسية
املـادة  دراسة عن كيفية حتقيق أهداف      بإجراء  وأوصت جلنة حقوق الطفل النرويج        -٦١

سفة احلياة واألخالقيات، وعن نوع الدعم الـذي حيتاجـه           عن الدين وفل   ة املنقح ةالدراسي
 يف توافق   بالنظروأوصتها كذلك   . بصورة مناسبة هذه املادة   املعلمون من أجل حتقيق أهداف      
 الدينية املنعزلة مع حق الطفل يف تعليم شـامل          للمجموعاتاألهداف واملمارسات التعليمية    

  .)١٠٤(موجه حنو حقوق اإلنسان
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إزاء عـن قلقهـا     جنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       اللوأعربت    -٦٢
سيما يف املرحلـة      وال الطالب املهاجرين، يف صفوف   ارتفاع مستوى التسّرب من الدراسة      

وأوصت اليونسكو النرويج باختاذ تدابري إضافية لضمان متتـع         . )١٠٥(العليا من التعليم الثانوي   
قهم يف التعليم بصورة كاملة، وبالقـضاء علـى التمييـز يف            األطفال من أصول مهاجرة حب    

  .)١٠٦(الوصول إىل التعليم
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن القلـق ألن              -٦٣

وأوصت النرويج  . تسلط األقران يف املدارس   أكثر تعرضاً الحتمال    أطفال جمتمعات األقليات    
 حـسب   وتـصنيفها كل منتظم عن حاالت تسلط األقران يف املـدارس،          البيانات بش جبمع  

هو تشريعي، ملكافحة تسلط األقران يف املـدارس؛          ما تدابري، منها واعتماد  اجملموعة العرقية؛   
  .)١٠٧(فعالية هذه التدابري يف مكافحة هذه الظاهرةوتقييم 
لثقافية عـن القلـق إزاء      وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا        -٦٤

. الروما يف سن التعليم اإللزامييف صفوف أطفال املعدالت املرتفعة للغاية للتغيُّب عن املدرسة   
يف   مبـا  وأوصت النرويج باختاذ تدابري لضمان التحاق مجيع أطفال الروما بالتعليم اإللزامي،          

ين يرحتلـون جـزءاً مـن       ذلك جبعل الوصول إىل التعليم أكثر سهولةً بالنسبة لألطفال الذ         
  .)١٠٨(السنة

  احلقوق الثقافية  -ياء  
أشار املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية إىل وجود حاجة لبذل املزيد من               -٦٥

اجلهود لتسهيل وتعزيز استخدام اللغة الصامية من أجل حمو اآلثار املتجذرة املترتبة على تاريخ              
القاسية، واليت حظرت لعقود استخدام اللغة الصامية       القسري  الثقايف  االنصهار  من سياسات   
  .)١٠٩(، وهو شكل غناء صامي تقليدي)yoiking(وغناء اليويك 

القضاء على التمييز العنصري النرويج على متكني مجاعة الصاميني مـن           ة  نجلوحثت    -٦٦
 املتعلقة احملافظة على هويتهم الثقافية، وعلى وضع سياسة تعليمية تستجيب ملتطلبات الصاميني          

  .)١١٠(بتعليم اللغة األم

  األقليات والشعوب األصلية  -كاف  
أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة النـرويج باختـاذ          -٦٧

خطوات لصون وتعزيز سبل كسب الرزق التقليدية لدى الصاميني، من قبيل رعـي الرنـة               
  .)١١١(وصيد السمك

اء على التمييز العنصري النرويج باختاذ تدابري فّعالة ملنع التمييـز           القضة  نجلوأوصت    -٦٨
األماكن خيص قدرهتم على الوصول إىل        ما سيما يف   ال التتر،/ضد مجاعات الروما والروماين   
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لـدمج أطفـال    وبتخصيص موارد إضافية بغية إجياد حلول مالئمة        والسكن والعمل،    العامة
  .)١١٢(التعليم والروماين يف نظام مجاعات الروما

 لـضمان املالئمة   التدابري   باختاذ القضاء على التمييز العنصري النرويج    ة  نجلوأوصت    -٦٩
أو ختضع لواليتها   / هلا و  مقراًنشطة الشركات عرب الوطنية اليت تتخذ من النرويج         يكون أل  أالّ

قوقهـا،  حبتمتـع  العرقية على الالشعوب األصلية وغريها من اجملموعات    قدرة  أثر سليب على    
  .)١١٣(خارج النرويجالواقعة  يراضاأليف وذلك 
مجيع تزويد   على ضمان  النرويج     اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وحثت    -٧٠

 يف  املنظور اجلنساين تعميم  املناسبة، وضمان   باخلدمات االجتماعية والصحية    النساء الصاميات   
  .)١١٤(عب الصاميمجيع السياسات والربامج املتعلقة بالش

ألقليات العرقية والشعوب    أطفال ا  بضمان متتُّع جلنة حقوق الطفل النرويج     وأوصت    -٧١
يف ذلك الوصـول إىل الرعايـة         مبا حقوق األطفال، األصلية، بالتساوي مع غريهم، جبميع      

  .)١١٥(والوصم والعنف التحيُّزاالجتماعية واخلدمات الصحية واملدارس، ومحايتهم من 
القضاء على التمييز العنصري علماً بوجود أحكام تتعلـق مبـصاحل           ة  نجلحاطت  وأ  -٧٢

، الذي  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٩الصاميني يف مقاطعة فينمارك يف قانون التعدين الصادر يف          
يتناول مـصاحل     ال لكن القانون املذكور  . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١دخل حيز النفاذ يف     

يقطنـها  والـيت   خارج مقاطعة فينمـارك     الواقعة   من النرويج    خرىاألناطق  املالصاميني يف   
  .)١١٦(الصاميون تقليدياً

أشار املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية إىل أن بعض ممثلـي الـصاميني              و  -٧٣
يوفر محاية كاملة حلقوق الـصاميني يف         ال ٢٠٠٥  عام الصادر يف ذكروا أن قانون فينمارك     

ملوارد، واعتربوا أن مدى هنوض القانون فعلياً حبقَّي الصاميني يف تقرير تقرير املصري واألرض وا  
املقرر اخلاص أنه مـن غـري     وذكر  . )١١٧(على مر الزمن  املصري واملوارد سيتحدد لدى تطبيقه      

يف األرض مبوجـب    احلق  أن عملية حتديد      مبا إن كان اإلجراء املعتمد مناسباً،    اآلن  املعروف  
يتـضمن أحكامـاً متـصلة        ال وبـّين أن القـانون    . )١١٨( جاريـة  تزال  ال قانون فينمارك 

  .)١١٩(البحرية باملوارد
وأوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية النرويج بأن تنتهي من عمليـة               -٧٤

مارك وخارجها على حد    نمقاطعة في يف  توضيح وكفالة حقوق الصاميني يف األرض واملوارد        
جلنـة الـصيد    إليها  ر النرويج بعناية يف النتائج اليت توّصلت        وأوصى كذلك بأن تنظ   . سواء

  .)١٢٠(الساحلي، وتتخذ إجراءات فعالة لكفالة حقوق الصيد لسكان الساحل الصاميني



A/HRC/WG.6/19/NOR/2 

GE.14-10964 18 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
القضاء على التمييز العنصري النرويج إىل النظر يف إعادة فـتح مركـز             ة  نجلدعت    -٧٥

  .)١٢١( النفسية االجتماعية لالجئني الذين تعرضوا لصدماتالرعاية
يف احلد من اللجـوء إىل احتجـاز        بالنظر   النرويج     جلنة مناهضة التعذيب   وأوصت    -٧٦

مدة هذا االحتجاز، واإلحجـام عـن         ويف ملتمسي اللجوء الذين يدخلون البلد دون وثائق      
حاالت عنف عام، باالسـتناد إىل       و أ إعادة األجانب إىل دول تشهد نزاعات مسلحة داخلية       

  .)١٢٢(أسس إنسانية
أن تكفل مجيع الضمانات القانونية الالزمة       النرويج ب    جلنة مناهضة التعذيب   وأوصت    -٧٧

اإلعادة، وبأن تقدم املساعدة القانونيـة        أو لضمان حقوق األشخاص الذين يواجهون الطرد     
ى األمر، وبأن تـضمن إعـالم األجانـب         املالئمة لألجانب يف مجيع قضايا الطرد إذا اقتض       

  .)١٢٣(حبقوقهم بلغة يفهموهنا
اختاذ تدابري حمددة    النرويج على      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وحثت    -٧٨

  .)١٢٤(للتصدي للصعوبات اليت تواجه املثليات ومغايري اهلوية اجلنسية من ملتمسي اللجوء
 إىل اضطرار الكثري مـن      تحدة السامية لشؤون الالجئني   مفوضية األمم امل  وأشارت    -٧٩

م من مـساكن  ّديق  ماالالجئني إىل البقاء فترات مطولة يف مراكز االستقبال نظراً لعدم كفاية          
  .)١٢٦(العامة يف الوقت املناسبالبلدية وأوصت النرويج بتوفري املساكن . )١٢٥(عامة بلدية
حتديد األطفال املتـأثرين بالرتاعـات      : يلي ا مب وأوصت جلنة حقوق الطفل النرويج      -٨٠

؛ يف اجملتمـع  املسلحة من بني األطفال ملتمسي اللجوء وضمان إعادة تأهيلهم وإدمـاجهم            
فهم اإلجراءات، وتوضيح دور    على  والتعجيل بتعيني وصي ملساعدة األطفال ملتمسي اللجوء        

لتمـسي  ململركز القـانوين    ؛ وتقليل مدة االنتظار لتحديد ا     وصي عن طريق تشريع الوصاية    ال
اللجوء؛ وضمان االضطالع بإجراءات حتديد السن بطريقة علمية وآمنة ومراعية لألطفـال            
ونوع اجلنس ومنصفة؛ وتوسيع نطاق مسؤولية دوائر رعاية الطفل لتشمل األطفال الذين تبلغ  

ـ           ١٧ و ١٦ و ١٥أعمارهم   رويج؛  سنة، ومتابعة هؤالء األطفال بعناية أثناء إقامتـهم يف الن
والتأكد من عدم اختفاء األطفال ووقوعهم يف براثن املتجرين بالبشر واألشـخاص الـذين              
يستغلوهنم؛ وجتنب إعادة األطفال إىل األماكن غري اآلمنة اليت هربوا منها، واالستفادة مـن              
إقامتهم يف النرويج لتزويدهم بالكفاءات واملهارات اليت سيحتاجون إليها عنـد عـودهتم يف              

أكثر سلماً؛ وضمان إيالء األولوية إىل مصاحل الطفل الفضلى واعتبـاره منتميـاً إىل              ظروف  
  .)١٢٧(مستقبلههتم النرويج عند النظر يف أي قرارات 

 عن قلقها الختفاء األطفال     مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     وأعربت    -٨١
فاء القُّصر من مراكز االستقبال عن      عزيز جهود منع اخت   توأوصت ب  .)١٢٨(من مراكز االستقبال  
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مـن    أو طريق اختاذ تدابري معززة للتعجيل يف حتديد وضمان محاية األطفال من االجتار هبـم             
  .)١٢٩(تعّرضهم خلطر االجتار

 أن نقص املرافق املتخصصة     مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     وذكرت    -٨٢
وأوصت النرويج بـأمور   . )١٣٠(شكّل حتدياً ي سنة   ١٨ و ١٥لألطفال غري املصحوبني بني سن      

منها أن تضمن انسجام الظروف يف مراكز استقبال األطفال مع املعـايري الدوليـة حلقـوق                
اإلنسان ذات الصلة، وأن تقّدم خدمات رعاية الصحة العقلية والنفسية الالزمة علـى يـد               

  .)١٣١(موظفني مؤهلني مدرَّبني تدريباً خاصاً هلذا الغرض
) ٨-٨املادة  (وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء النص يف لوائح اهلجرة              -٨٣

الذي ُيمنح مبوجبه القّصر ملتمسو اللجوء غري املصحوبني مبرافق والذين تتـراوح أعمـارهم     
 سنة، ألن ذلك قـد يـشجع        ١٨ عاماً تصرحياً مؤقتاً ينتهي عند بلوغهم سن         ١٨ و ١٦ بني

  .)١٣٢(تصارحيهمانقضاء مدة صالحية راكز اللجوء قبل القُّصر على مغادرة م
أن يكون احتجاز األشخاص يف     ضمان  جلنة مناهضة التعذيب النرويج على      وحثت    -٨٤

مركز تراندوم لالحتجاز وفقاً للقانون وللمدة املنصوص عليها فيه، وتطابق مجيـع ظـروف           
قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا     يف ذلك     مبا ،االحتجاز تطابقاً كامالً مع املعايري الدولية     

جلنـة  وقّدمت  . سيما فيما يتعلق بظروف النظافة الصحية واالكتظاظ        وال ملعاملة السجناء، 
  .)١٣٣( مشاهبة توصياتالقضاء على التمييز العنصري

 إىل احتدام النقاش العام يف      مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     وأشارت    -٨٥
أهنا سنة انتخابات، بشأن قضايا اللجوء واهلجرة مـع تـصاعد اجتاهـات               مبا ،٢٠١٣سنة  
اللجوء واإلدماج  حيِّز  وأوصت النرويج بأمور منها مواصلة احلفاظ على         .)١٣٤(األجانب كره

 وكـره عن طريق تعزيز اجلهود احلكومية يف منع ومكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري              
  .)١٣٥(من تعصببذلك يتصل   ومااألجانب

 أن الـسلطات النروجييـة      مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     وذكرت    -٨٦
أن تطغى على مصاحل الطفل الفـضلى       باهلجرة  لكوهنا مسحت العتبارات    واجهت انتقادات   

متينـة  فيما يتعلق بأطفال يعيشون يف النرويج منذ سنوات عديدة، وبالتايل كّونوا روابـط              
اختاذ املزيد من اخلطوات إلدراج مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع مراحل           وأوصت ب  .)١٣٦(معها

عملية اللجوء واهلجرة، فضالً عن تدابري لضمان توفري محاية خاصة لألطفال ملتمسي اللجوء             
  .)١٣٧(غري املصحوبني مبرافق

 إىل حـاالت عديـدة      مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني      وأشارت    -٨٧
غرامات حبق ملتمسي جلوء لتقدميهم جوازات سـفر        بدفع    أو حكام بالسجن صدرت فيها أ  

.  اخلاصة بوضـع الالجـئني  ١٩٥١  عام من اتفاقية٣١ووثائق هوية مزّورة، انتهاكاً للمادة      
وعلى الرغم من املبادئ التوجيهية الصادرة عن النائب العام النروجيي بعدم معاقبة األشخاص             
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قة مبلتمـسي جلـوء     قضايا اعتراف متعل  ُسجِّلت   مزّورة، فقد    ملتمسي احلماية حلملهم وثائق   
 رة، أقّر فيها ملتمسو اللجوء بالذنب وصدرت حبقهم أحكـام بالـسجن           ّوحيملون وثائق مز  

  .)١٣٨(بدفع غرامات أو
 أن النرويج ملَزمة بتحديـد      مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     وبّينت    -٨٨

وأوصت . ية ومعاجلة حاالهتم بشكل مالئم ضمن نطاق واليتها       هوية األشخاص عدميي اجلنس   
  .)١٣٩(إجراء لتحديد هوية األشخاص عدميي اجلنسيةبوضع 

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -ميم  
اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية للدول وغريهـا مـن          ، أثىن   ٢٠١٠  عام  يف -٨٩

تصلة هبا يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق          االلتزامات املالية الدولية امل   
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على النرويج لقرارها غري املسبوق والتقّدمي بإلغاء الديون           

تصدير السفن، والعترافها صـراحةً بتحّملـها       ل تها على مخسة بلدان نامية نتيجة محل      ةاملترتب
عن مبدأ التضامن    حتّوالًوذكر أن يف القرار     . ئنة، عن هذا الدين   مسؤولية مشتركة، كجهة دا   

ـ وأثىن كذلك على النـرويج اللتزامهـا و       . بني الدائنني الذي يكّرسه نادي باريس      دعمها ل
عمليات اإلقراض واالقتراض الـسيادية املّتـسمة     الرامية إىل تعزيز    تعددة األطراف   امللجهود  ل

  .)١٤٠(شروعية الديون السياديةباملسؤولية، ووضع معايري لتقييم م

 Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
in the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation 
on Norway from the previous cycle (A/HRC/WG.6/6/NOR/2). 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 



A/HRC/WG.6/19/NOR/2 

21 GE.14-10964 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families 
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