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 قدمةم -أوال   
تويل احلكومة أمهية للوفاء ابلتزامات النرويج املتعلقة حبقوق اإلنسان، وتتعاون مع آليات  -1

لدى و الرصد الدولية. وتقدم النرويج تقارير إىل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة، 
سان دعوة دائمة لزايرة النرويج. ويوفر الستعراض الدوري اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلن

اء بني البلدان واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من للحوار البنّ  جيداا  الشامل أساساا 
 املؤسسات املستقلة واجملتمع املدين بشأن إعمال حقوق اإلنسان.

 عملية اإلبالغ  
ت ، تلّقيييييي2014يف نيسييييييان/أبريل  لنييييييرويجابيف سييييييياق السييييييتعراض ال يييييياين املتعلييييييق  -2

 23 مين هيذه التوصييات، وقبليت جزئيياا  150 اتمياا  وقبليت قبيولا  ،(1)توصييات 203 النيرويج
 وقد اتبعت الوزارات املختصة تنفيذ هذه التوصيات. .(2)منهاتوصية 

وقامت وزارة اخلارجية بتنسيق عملية إعداد هذا التقرير مع إحدى عشرة وزارة أخرى،  -3
تشاورت بشأن هذه العملية مع املؤسسة الوطنية النروجيية حلقوق اإلنسان، وعقدت اجتماعني و 

دخالت. وقد أُعلن عن هذين الجتماعني املفتوحني على يُ املمفتوحني لتوفري املعلومات وتلقِّي 
املوقع الشبكي للوزارة، وأتيحت ألي شخص يريد تقدمي مدخالت فرصة القيام بذلك. ويعرض 

تطوراتولألعمال متابعة ما قبلته النرويج من توصيات بعد الستعراض السابق،  سرداا ير التقر   ل
دخالت املقدميية ميين يُ يف جمييال حقييوق اإلنسييان، مبييا يف ئلييك املسييائل املطروحيية يف امليي األخييرى

املؤسسيات و الصاميديغي )برملان شعب الصيامي( واملؤسسية الوطنيية النروجييية حلقيوق اإلنسيان 
ومنظمييات اجملتميييع املييدين. وتيييرد اإلشييارة إىل هيييذه التوصيييات يف احلواشيييي. خيييرى األاملسييتقلة 

  حالة اجلهود املبذولة ملتابعة تنفيذ التوصيات.يبنّي  ويتضمن املرفق جدولا 

 متابعة التوصيات والتطورات يف جمال حقوق اإلنسان -اثنيا   
  اإلطار القانوين  

 إلنسانقبول الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق ا  

النرويج طرف يف عدد كبري من الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة  -4
ويف إطار جملس أورواب. وهي تشمل سبعة من الصكوك الدولية األساسية لألمم املتحدة يف جمال 

ية فاق ياري لت حقوق  حقوق اإلنسان ومعظم بروتوكولهتا الختيارية، مبا فيها البوتوكول الخت
يع األطفال  ب الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة وبروتوكوهلا الختياري بشأن 

ويتيوافر مزييد مين املعلوميات بشيأن قبيول  .(3) اإلابحييةواسيتغالل األطفيال يف البغياء ويف امليواد 
ات املنشأة مبوجب النرويج وتنفيذها للصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان يف التقارير املقدمة إىل اهليئ

 .(5)، مبا يف ئلك الوثيقة األساسية املشرتكة(4)معاهدات األمم املتحدة
قت على و   -5 بعد تقدمي النرويج تقريرها السابق يف إطار الستعراض الدوري الشامل، صدَّ

 ةاتفاقيييي)اتفاقييية جمليييس أورواب للوقايييية ميين العنيييف عيييد النسييياء والعنييف املنيييزيل ومكافحتهميييا 
اتفاقييية جملييس أورواب بشييأن محاييية األطفييال ميين السييتغالل اجلنسييي والعتييداء و  (6)إسييطنبول(
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، قدمت احلكومة إىل البمليان 2018ويف كانون األول/ديسمب  .(7)(لنزارويت ةاتفاقي)اجلنسي 
بشييأن املوافقية علييى التصييديق عليى التفاقييية الدوليية حلماييية  يييع  النروجييي )سييتورتنا( اقرتاحياا 

 .(8)من الختفاء الَقْسرياألشخاص 
وقد نظرت السلطات النروجييية يف مسيألة قبيول التفاقيية الدوليية حلمايية حقيوق  ييع  -6

يف تلييك  ، قيررت النيرويج أل تصييبف طرفياا 2002ويف عييام  .(9)العميال املهياجرين وأفييراد أسيرهم
  .2007دت هذا القرار حكومة لحقة يف عام التفاقية، وأيّ 

فردية 2016م ويف خريف عا -7 ، قدمت احلكومة ورقة بيضاء بشأن آليات الشكاوى ال
يف إطار العهد الدويل اخلاص ابحلقوق القتصادية والجتماعية وال قافية واتفاقية حقوق الطفل 
ء ثالثة  واتفاقية حقوق األشخاص ئوي اإلعاقة. وقبل ئلك، أصدرت احلكومة تكليفات إبجرا

النظر يف هذا األمر، خُلصت احلكومة إىل أهنيا لين تقيرت  يف استعراعات مستقلة. وبعد إنعام 
وعُيزِّي ئليك إىل أن النتيائج غيري متيقنية إىل حيد   .(10)الوقت الراهن قبول هذه اآلليات الي ال 

نرويج  تها ال كبري. وهناك جوانب معيَّنة هلذه اآلليات ال ال  جتعلها خمتلفة عن اآلليات اليت قبل
اص ابحلقوق القتصادية والجتماعية وال قافية واتفاقية حقوق الطفل من قبل. فالعهد الدويل اخل

يتضييمنان عييدة حقييوق تتسييم ابلطمييو  ويشييوصا الغمييوض، خصوصييا يف املضييمار القتصييادي 
م لة  والجتماعي، ويرتتب عليها وعع التزامات إجيابية بعيدة املدى على كاهل الدول. ومن أ

بدأ،  .ن بلوغه من الصحةئلك احلق يف التمتع أبعلى مستوى ميك وترى احلكومة، من حيث امل
لسياق النظر الدويل يف الشكاوى الفردية ألهنا ترتك للدول  ليست مناسبة متاماا  أن هذه األحكام

جميال واسيعا ملمارسيية السيلطة التقديرييية. والسيبب الرئيسيي لعييدم قبيول آلييية الشيكاوى املتعلقيية 
هو أن جلنة اتفاقية حقيوق األشيخاص ئوي اإلعاقية ابتفاقية حقوق األشخاص ئوي اإلعاقة، 

لديها، يف بعض اجملالت، تفسري فضفاض لالتفاقية ل يتساوق مع فهم الدول األطراف هليا. 
عتزم 2017ويف كانون ال اين/يناير  ت ، حظي قرار احلكومة بتأييد أغلبية عريضة يف البملان. ول 

 احلكومة العودة إىل تقييم هذا األمر.
، أصدرت 2013دى التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ئوي اإلعاقة يف عام ول -8

)العييرتاف ابألشييخاص ئوي اإلعاقيية علييى قيييدم  12النييرويج إعييالفت تفسييريية بشييأن امليييادة 
)حرييية الشييخص وأمنييه، والصيييحة(.  25و 14املسيياواة مييع اآلخييرين أمييام القيييانون( واملييادتني 

إلعاقيية يتمتعيييون ابألهلييية القانونييية وابحلييق يف احيييرتام وتعييرتف النييرويج أبن األشييخاص ئوي ا
سالمتهم البدنية والعقلية على قدم املساواة مع اآلخرين، دون متييز. واإلعاقات حبد ئاهتا ل تبر 
وعع أي قيود على هذه احلقوق. غري أن من املفهوم لدى النرويج أن التفاقيية تبييف سيحب 

ية الَقْسرية، والرعاية أو العالج الَقْسريني لألشخاص، عندما األهلية القانونية و/أو فرض الوصا
 .(11)بضمافت كمالئ أخري ويكون مرهوفا   يكون هذا عرورايا 

 حقوق اإلنسان يف التشريعات النروجيية  
، جرى تعزيز الدستور النروجيي إبقرار فصل مستقل بشأن حقوق 2014يف أاير/مايو  -9

الفصل حبكم عام يُلزم السلطات ابحرتام ومحايية حقيوق اإلنسيان ويُسَتهلُّ ئلك  .(12)اإلنسان
بيَّنة يف الدستور ويف املعاهدات امللزمة للنرويج بشأن حقوق اإلنسان. ويسرد الفصل بعد ئلك يُ امل

 شىت احلقوق املدنية والسياسية وبعض احلقوق القتصادية والجتماعية.
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انون حقيوق اإلنسييان، اتفاقيييات حقييوق وأُدرجيت يف القييانون النروجيييي، عين طريييق قيي -10
اإلنسان الرئيسية التالية: التفاقيية األوروبيية حلقيوق اإلنسيان، والعهيد اليدويل اخلياص ابحلقيوق 
القتصادية والجتماعية وال قافية، والعهيد اليدويل اخلياص ابحلقيوق املدنيية والسياسيية، واتفاقيية 

لتمييز عد املرأة. ويعطي القانون ألحكام حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على  يع أشكال ا
هذه التفاقيات األسبقية على القانون النروجيي يف حالة التضارب. ومت يف إطار تشريعات أخرى 

التفاقية الدولية للقضاء على إنفائ اتفاقيات أخرى حلقوق اإلنسان. فعلى سبيل امل ال، أُدجمت 
سياواة ومكافحية التميييز، وأُنفيذت اتفاقيية مناهضية يف قيانون امل  يع أشكال التمييز العنصري

التعذيب وغريه من عروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، عن طريق بعض 
والنظر يف إمكانية إنفائ أي اتفاقية يف القانون النروجيي ويف   .(13)األحكام يف قانون العقوابت

 .(14)كل حالة على حدةكيفية حتقيق ئلك، يتم على أساس  
وهنياك مبييدأ عيام مييؤداه أن القيانون النروجيييي ينبغيي تفسييريه وفقيا للتزامييات النييرويج  -11

مبوجيب القييانون اليدويل. وهييذا املبييدأ ليه وعييع قيوي بشييكل خيياص يف جميال حقييوق اإلنسييان. 
توافق أن اإلجراءات املتعلقة بصياغة أي تشريعات جديدة والتشاور بشأهنا تساعد على كف كما الة 

تعنيَّ  التشريعات النروجيية مع التزامات النرويج املتعلقة حبقوق اإلنسان. ويف حالة أي تشريع مقرت ، ي
 .النظر على حنو متعمق يف مسألة أيٍّّ من اللتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان سيتأثر بذلك التشريع

 املؤسسة الوطنية النروجيية حلقوق اإلنسان  
وأُسندت إليها ولية  2015سسة الوطنية النروجيية حلقوق اإلنسان يف عام شئت املؤ أُن -12

، حصييلت املؤسسيية عليييى 2017واسييعة النطيياق لتعزيييز حقيييوق اإلنسييان ومحايتهييا. ويف عيييام 
هنا  ‘A’العتماد ابلرتبة  يعين أ من التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وهو 

ابرييييس. وقييد ازدادت امليزانييية السييينوية للمؤسسيية بقيييدر كبييري منيييذ  ملبيياد  اتمييياا  ممت ليية امت ييالا 
  .(15)2015 عام

 املساواة وعدم التمييز  
مبدأ عدم التمييز مبدأ راسخ يف الدستور. وقانون املساواة ومكافحة التمييز، النافذ منذ   -13

ل، أو اإلجيازة ، حيظر التمييز على أسياس نيوع اجلينس، أو احلَْمي(16)2018كانون ال اين/يناير 
املتصيلة ابلييولدة أو التبييين، أو مسيؤوليات الرعاييية، أو النتميياء اإلثيين، أو الييدين، أو املعتقييد، 

اإلعاقة، أو امليل اجلنسي، أو اهلوية اجلنسانية، أو التعبري اجلنساين، أو السن، أو أي مزيج  أو
اعيييي للجمييييع وتلبيييية بشيييأن التصيييميم املر  ويتضيييمن هيييذا القيييانون أحكامييياا  مييين هيييذه العواميييل.

الحتياجيات الفردييية لألشييخاص ئوي اإلعاقيية. ويتعينيَّ علييى السييلطات احلكومييية وأصييحاب 
نشطة ومنهجية وحمددة  العمل ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العاملني أن تبذل جهوداا 

ملهمة األهداف من أجل تعزيز املساواة ومنع التمييز. وقد عُمِّمت تعديالت مقرتحة لتعزيز هذه ا
 .(17)بغرض تلقي التعليقات عليها

تعمل على  -14 قلة  أما مكتب أمني املظامل املعين ابملساواة ومكافحة التمييز فهو هيئة مست
تعزيز املساواة ومنع التمييز يف  يع جمالت اجملتمع. ويوفر مكتب أمني املظامل إرشادات بشأن 

ية تشريعات مكافحة التمييز، ويكفل تساوق التشريعات  فاق ت واملمارسات اإلدارية النروجيية مع ا
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يز  القضاء على  يع أشكال التمييز عد املرأة والتفاقية الدولية للقضاء على  يع أشكال التمي
العنصري واتفاقية حقوق األشخاص ئوي اإلعاقة. وتداوم السلطات املختصة على رصد الوعع 

أميا الشييكاوى  .(18)كيايف ملكتيب أمييني املظياملبصيفة مسيتمرة بغيية كفاليية تيوافر امليوارد ابلقييدر ال
املتعلقة حبالت خمالفة التشريعات فتعاجلها حمكمة مكافحة التمييز، وهي هيئة إدارية مسيتقلة 
منيو  صيا اذيائ القيرارات املتعلقية بقضييااي النتصياف املتصيلة مبكيان العميل والقيرارات املتعلقيية 

 ابلتعويض يف القضااي البسيطة.

 بني اجلنسنياملساواة   

تسود يف النرويج درجة عالية من املسياواة بيني اجلنسيني، وهيي حتظيى ابملركيز ال ياين يف  -15
الصييادر عيين املنتييدى  التقرييير العيياملي عيين الفجييوة اجلنسييانيةترتييب البلييدان الييوارد تقييمهييا يف 

اد يكييون . ومعيدل العماليية ابلنسيبة للنسيياء يكيبلييداا  149القتصيادي العياملي، والبييالا عيددها 
ملعدل الرجال. ويتوافر قدر جيد من الستحقاقات الوالدية، مع ترتيبات العمل اليوافرة  مساوايا 

م  املرونة، واحلق القانوين يف احلصول على إجازة للعناية ابألطفال املرعى، واستحقاق العمل بدوا
أيضيا يف تيوفري جزئيي فيميا يتعليق برعايية األطفيال دون سين ال انيية عشيرة. ولينابء حيق قيانوين 

الرعاية النهارية ألطفاهلم الصغار حبد أقصى لسعر هذه الرعاية، وتوفري الرعايية النهاريية لصيغار 
 أطفال املدارس خارج فرتة الدوام املدرسي.

 2013يف املائية يف عيام  40مين وقد اخنفضت نسبة النساء العامالت بدوام جزئيي  -16
يف املائييية.  56لنسييياء يف فئيية املييديرين يف القطيياع العييام . وتبلييا نسييبة ايف املائيية حالييياا  36 إىل

وتشكل النساء أغلبية من يتخرجون من اجلامعات بدرجات علميية، مبيا فيهيا درجية اليدكتوراه. 
وتتألف احلكومة من عشر نساء واثين عشر رجال؛ وتشغل نساٌء مناصب رئيس الوزراء ووزير 

 .(19)امرأة بملاناخلارجية ووزير املالية. وتشغل منصب رئيس ال

تقيدم، ل تيزال النييرويج حباجية إىل النهييوض ابملزييد يف هييذا  ممييا أُحيرز ميينوعليى اليرغم  -17
اجملال. فال يزال التوازن بني اجلنسني غري مكتمل يف مضمار التعليم ويف سوق العمل. ويلزم أن 

ملزييد مين النسياء  يدخل إىل سوق العمل مزيد مين النسياء املنتمييات إىل األقلييات، وأن تتيوافر
فرصة العمل بدوام كامل. ويلزم ان تزداد أعداد النساء يف صفوف القيادات يف قطاع األعمال 

ة السلبية. ياعييوة والسيطرة الجتميال القييحة استعمييومكاف املنزيلف يالتجارية. وجيب مكافحة العن
. و يع وزارات احلكومة التحرش اجلنسي شائع جداا  أن" Metoo#"املسماة لة يوقد أظهرت احلم

 .(20)جماهلا مسؤولة عن تعزيز املساواة، ُكلٌّ منها يف
وقد عيَّنت احلكومة جلنة لتحليل مسائل املسياواة بيني اجلنسيني فيميا يتعليق ابألطفيال  -18

والتصيييورات النمطييييية  جنسيييانياا  نمَّطةيُمييييالوالشيييباب، مبيييا يف ئليييك اخلييييارات التعليميييية واملهنيييية 
. وتضييطلع جلنيية أخييرى معيَّنيية مين احلكوميية بتقصييي التفيياواتت بييني اجلنسييني يف (21)اجلنسيانية

يم ويف  عل ت املدارس. وستقوم احلكومة بصوغ اسرتاتيجية لتعزيز التوازن بني اجلنسني يف منظومة ال
. وهنياك نظيام مقيرت  ئو عتبية منخفضية لعبيالغ عين التحيرش اجلنسيي جيرى (22)سوق العمل

 .تعميمه للتعليق عليه
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 (23)يف األجراملساواة   
اخنفضت فجوة األجور بني النساء والرجيال عليى ميدى العقيد املاعيي، وهيي أقيل مين  -19

نظائرهييا يف معظييم البليييدان األخييرى. ومييين األسييباب املهمييية لفجييوة األجيييور الختالفييات بيييني 
سيتوى اجلنسني من حيث نوع العمالة )بدوام كامل/بيدوام جزئيي(، ونيوع الصيناعة/القطاع، وامل

التعليمي، واخلبة العملية، واملهارات، واخلبة الفنية. والتمييز يف األجر على أساس نوع اجلنس 
حمظور مبوجب القانون. وألي شخص يشتبه يف حدو  متييز عده على أساس نوع اجلنس أن 
يطليب معلومييات عيين أجيير الشييخص الييذي يقيارن نفسييه بييه. وميين الواجبييات املفروعيية علييى 

تعزيييييز املسيييياواة بييييني اجلنسييييني، مبييييا يف ئلييييك املسيييياواة يف األجيييير، واإلفيييييادة  أصييييحاب العمييييل
يضطلعون به من أعميال لتحقييق املسياواة بيني اجلنسيني. ويضيطلع الشيركاء الجتمياعيون  عما

علقة ابحلياة  ت ابملسؤولية عن املفاوعات املتعلقة ابألجور. وقد أنشأ اجمللس املعين ابلسياسات امل
 للنظر يف املسائل املتصلة ابملساواة يف األجر. عامالا  ت التقاعدية فريقاا العملية واملعاشا

 امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية والتعبري اجلنساين  
به 2009منذ عام  -20 تمتع  ي ، يتمتع القرفء امل ليون وامل ليات بنفس احلق يف الزواج الذي 

يات وللم ليني تبين األطفال على غرار جوازه . وكقاعدة عامة، جيوز للم لالقرفء الغرييون جنسياا 
. ويتواصيل حتسُّين املواقيف الجتماعييية جتياه امل لييات وامل لييني ومزدوجيي امليييل للغريييني جنسيياا 

اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وأحرار اهلوية وامليول اجلنسية وحاملي صفات اجلنسني، وحتسُّن 
 أنه مازال يلزم بذل جهود منهجية وحمددة األهداف يف أحواهلم املعيشية، ولكن البحو  تبنيِّّ 

هذا اجملال. وتتضمن خطة عميل احلكومية النروجييية ملكافحية التميييز عليى أسياس املييل اجلنسيي 
( قائمة اإلجراءات املزمع اذائها يف هذا 2020-2017واهلوية اجلنسانية والتعبري اجلنساين )

جتماعييية واألمياكن العاميية؛ وتيوفري إمكانييية احلصيول علييى اجمليال: تيوفري األمييان يف البيئيات ال
اخليدمات العاميية علييى قييدم املسيياواة؛ وحتسييني نوعيية احلييياة للفئييات الضييعيفة بشييكل خيياص. 
وستعيد احلكومة النظر فيما يوفره قانون العقوابت من احلماية من التمييز، وستنظر فيما إن كان 

 ن التمييز على أساس اهلوية اجلنسانية والتعبري اجلنساين.احلماية م هذا اإلطار تُدرج يفينبغي أن 
، أصبف من حق من ذتلف هويتهم اجلنسيانية عين النيوع اجلنسياين 2016ومنذ عام  -21

املسجَّل هلم أن يغريوا هيذا التسيجيل. وقيد زاد يف السينوات األخيرية عيدد اإلحيالت إىل املركيز 
زايدة طاقته. وابإلعافة إىل ئلك،  نسية، وجيري حالياا العالجي الوطين املختص مبغايرة اهلوية اجل

صوغ مباد  توجيهية وطنية لعالج عيدم التطيابق اجلنسياين وإعيداد خدمية صيحية  جيري حالياا 
 .2020شاملة هلذه الفئة. ومن املقرر أن يكتمل هذا العمل حبلول هناية عام 

 (24)األشخاص ذوو اإلعاقة  
عاقة بسبب العقبات املوقفية وععف إمكانية الوصول إىل ينشأ التمييز على أساس اإل -22

اخليدمات. وتقيوم السيلطات املختصية إبعييداد معلوميات وإحصياءات جييدة بشيأن األشييخاص 
ئوي اإلعاقة وتعمل على حتسني املعرفة ابتفاقية حقوق األشخاص ئوي اإلعاقة على الصعيدين 

 اإلقليمي واحمللي.
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على تعميم هنج التصميم املراعي للجميع يف سائر أحناء وتعمل احلكومة بصورة منهجية  -23
خطييييية عميييييل احلكوميييية لتعمييييييم هنيييييج التصييييميم املراعيييييي للجمييييييع اجملتمييييع النروجييييييي. وتتضييييمن 

حتديد اجملالت ئات األولوية على النحو التايل: تكنولوجيا املعلومات  2019-2015 للفرتة
نقل. والتصالت؛ وتكنولوجيا الرفاه واحلياة اليومية؛  ويَّة؛ وال والتشييد؛ والتخطيط واملناطق اخَلَل

ية  ن وتسري شرو  التصميم املراعي للجميع على ُكلِّّ اجلديد من املباين ووسائل النقل وعناصر الب
األساسية واملواقع الشبكية ومواقع اخلدمة الذاتية. وتويل السلطات املختصة أولوية لتطبيق شرو  

ملدارس ومراكز الرعاية النهارية لألطفال، ووععت خريطة ملسار التصميم املراعي للجميع على ا
نون األورويب  قا النهوض مبستوى املباين املدرسية. وتشارك النرويج يف األعمال املتعلقة بصوغ ال
لتيسري الوصول، الذي يغطيي املنتجيات واخليدمات، وتنفيذ حالييا التوجييه الصيادر عين الحتياد 

 إىل اإلنرتنت.األورويب بشأن تيسري الوصول 
وتوجييد ليييدى النييرويج عيييدة خمططييات هتيييدف إىل مسيياعدة األشيييخاص ئوي اإلعاقييية  -24

وأسرهم على التمتع ابلستقالل والنشيا  يف حيياهتم، شيأهنم يف ئليك شيأن غيريهم مين النياس. 
وتشمل هذه املخططات املساعدة العملية على أداء األنشطة اليومية والتدريب عليها، وخدمات 

املنزلية، وبرامج األنشطة النهارية، والرعاية املؤقتة، ودفع أجور مقدمي الرعاية، وخدمات الرعاية 
املعاونة الفردية، واخلطط الفردية، ومنسقي الشؤون الفردية، ودور الرعاية السكنية. وأصبحت 

ة وفق احتياجات امل هذا  . ويف إطار2015ستفيد حقا قانونيا يف عام يُ املساعدة الشخصية املُسريَّ
ميين اختيياره وأن يقيرر نييوع املسياعدة املطلوبيية  املخطيط، ميكين للمسييتحق أن يسيتأجر مسياعداا 

 وتوقيتها ومكاهنا.
. ويتعينيَّ أن وهناك عدد من خطيط القيروض واملينف املتاحية جلعيل السيكن أيسير منيالا  -25

قيد تكون املساكن اجلديدة مستوفية ملعايري عالية من حيث تيسري إمكانية الوصول. و  ت يشكل ال
مببييدأي تطبيييع بيئييية املعيشيية وحتقييييق النييدماج الجتميياعي شيييرطا مليينف التموييييل لييدور الرعايييية 
ية يف  السكنية. وينبغي أل تتصف بيئات السكن بطابع املؤسسات وأن توجد الوحدات السكن

 مناطق سكنية عادية.
 2030-2020 لفرتةل ، قدمت احلكومة خطة اسرتاتيجية2018ويف كانون األول/ديسمب  -26

يف  وتكامالا  لتباع هنج أك ر تناسقاا  لتعزيز تكافؤ الفرص لصاحل األشخاص ئوي اإلعاقة عمافا 
هذا الصدد. وتغطي هذه اخلطة  يع الفئات العمرية، مبا فيها فئة األطفال ئوي اإلعاقة، وهي 

أن تقيدم ورقية بيضياء . وقد طلب البملان من احلكومية (25)فئة معرعة للمعافة أك ر من غريها
  بشأن حقوق األشخاص ئوي اإلعاقة.

 (26)االنتماء اإلثين والدين واملعتقد  

لجتماع اجلهات احلكومية املسؤولة  مت إنشاء منتدى بشأن التمييز اإلثين ليكون حمفالا  -27
صة عن كفالة ُخلوِّ اخلدمات العامة من التمييز عد األقليات اإلثنية. وتعكف السلطات املخت

 .(27)على وعع مؤشرات ملراقبة مدى توافر املساواة لألقليات اإلثنية
ويقوم برفمج التأهب الدميقراطي ملكافحة العنصرية ومناهضة العداء للسامية على تزويد  -28

امليدارس ابمليوارد التعليميية وتطييوير كفياءة ُمعلِّميهيا فيميا يتعلييق مبنيع معياداة السيامية والعنصييرية 
الدميقراطية. وتعكف احلكومة عليى وعيع خطية عميل جدييدة ملكافحية العنصيرية  واملواقف غري
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والتمييز على أساس النتماء اإلثين والدين، وستضع موعع التنفيذ تدابري ملكافحة التمييز يف 
 أماكن العمل، والقطاع الصحي، وسوق اإلسكان، واملطاعم واحلافت وما إىل ئلك.

هلويتييه  للشييرطة أن توقيف أي شيخص وأن تطليب إثبيااتا  ومبوجيب قيانون اهلجيرة، جييوز -29
عندما يوجد سبب لفرتاض أن هذا الشخص أجنيب اجلنسية، ويتوافر من حيث الزمان واملكان 
نة أو دين  يَّ ية مع ن ث والوعع ئي الصلة ما يبر هذا الفرتاض. وكون شخص ما ينتمي إىل فئة إ

تحقق  مبراا  بية ل يشكل يف حد ئاته إطالقاا معنيَّ أو كونه ئا مظهر أجنيب أو ئا مسات أجن لل
مين وعيعه القيانوين فيمييا يتعليق اهلجيرة. وتعمييل الشيرطة بصيفة مسييتمرة عليى حتسيني التييدريب 

خطوات  والتوعية فيما يتعلق إبجراءات التحقق املتصلة ابهلجرة. واذذت اجلمارك النروجيية أيضاا 
 .(28)ين فيما تضطلع به من أنشطة الرقابةشىت ملكافحة التمييز على أساس النتماء اإلث

وينص الدستور النروجيي على أن كنيسة النرويج هي "الكنيسة املعتمدة للنرويج" وأن  -30
علييى الدولييية ابلتييايل أن تيييدعمها، وأنييه ينبغيييي تقييدمي اليييدعم ابمل ييل إىل  ييييع الطوائييف الدينيييية 

. ويف أعقيياب 2017يف عيام  مسيتقالا قانونييا  والعقائديية. وقيد أصيبحت كنيسية النيرويج كييافا 
ئلك، أُجريت مشاورة عامة بشأن مشروع قانون يضيم معايا ُكيلَّ التشيريعات املتعلقية ابلطوائيف 

وتقوم احلكومة أيضا إبعداد ورقة بيضاء بشأن السياسات املتعلقة ابلدين  .(29)الدينية والعقائدية
 واملعتقد.

 اندماج املهاجرين  

ف الرئيسية لسياسة حتقيق الندماج اليت تنتهجها النرويج يف كفالة ل أحد األهدايتم ّ  -31
ع يور املهياجرين علييى فيرص العميل أو الدراسيية، وعيمان مشياركتهم يف اجملتمييع النروجييي. وأهييم 
تدابري احلكومة لتحقيق الندماج هي التعليم والتدريب على استعمال اللغة النروجيية والدورات 

ييب املهياجرين املييؤهالت األساسيية للمشيياركة يف اجملتميع. وتعكييف الدراسيية األخييرى الييت تُ  كسِّ
علييى تعيديل قييانون الت قييف التمهييدي صييدف حتسيني نتييائج بيرفمج الت قيييف  احلكومية حاليياا 

توفري املؤهالت  التمهيدي. وشرعت احلكومة يف تطبيق اسرتاتيجية لتحقيق الندماج تركز على 
سيوق العميل والنيدماج يف احليياة اليوميية؛ ومكافحية السييطرة األساسية والتعليم؛ واملشاركة يف 

 .(30)الجتماعية السلبية
 66-20، بلغييت نسيبة العياملني ميين املهياجرين ميين الفئية العمرييية 2017ويف الربيع األخيري ميين عيام  -32

 لفئية يف املائة للفئة املناظرة من بقية السكان. ومعيدل العمالية 77,7يف املائة مقابل  65سنة 
ييا ابملعييايري الدولييية. وتتييوافر خمططييات شييىت ملسييياعدة  معييدل ملهيياجرين يف النييرويجا مرتفييع قياسا

األشخاص على الع ور على عمل. وتويل هذه املخططات أولوية للمهاجرين من خارج املنطقة 
املهياجرين ومين  مشياركة أعليى مين نسيبة بنسبةاملهاجرات  وتشارك فيهاالقتصادية األوروبية، 

 .(31)النساء النروجييات اركةمش نسبة

 خطاب الكراهية وغريه من جرائم الكراهية  

حيظر قانون العقوابت خطاب الكراهية بدافع ليون بشيرة الشيخص، أو انتمائيه اإلثيين  -33
ر هذا  أو فسَّ القومي، أو دينه، أو توجهه احليايت، أو ميله اجلنسي امل لي، أو كونه ئا إعاقة. وُي

يضاا (32)يف العتبار احلق يف حرية التعبري احلكم على حنو أيخذ على  . وينص قانون العقوابت أ
فئات  أنه إئا ارتُكبت جرمية بدافع من العوامل السالفة الذكر أو بدافع ظروف أخرى متعلقة ابل
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ومن احملتاجة بصفة خاصة إىل احلماية، فإن هذا يكون عامال مشدِّدا يف سياق احلكم ابلعقوبة. 
يع أقسام الشرطة أن تستعمل فيما يتعلق جبرائم الكراهية تعاريف ونظم تسجيل من   املطلوب

 موحدة، وقد أصدرت مديرية الشرطة الوطنية مباد  توجيهية صذا الصدد.
جزائية بشأن التجديف، ول توجد خطط لتضمينه  ول يتضمن قانون العقوابت أحكاماا  -34

ص للكراهيية أو العيطهاد ألسيباب تتعليق مين هيذا القبييل. بييد أن تعيريض أي شيخ أحكامياا 
مين  تسجيل معياداة السيامية بوصيفها دافعياا  2018. ومت يف عام (33)ابلدين يُعدُّ جرمية جنائية

لت خالل األشهر ال مانية األوىل من السنة   قضية صذا الصدد. 12دوافع جرائم الكراهية، وُسجِّّ
ييييل حلمليية الشيييباب الراميييية إىل عليييى تقييدمي التمو  2014ودأبييت احلكومييية منييذ عيييام  -35

مت يف ، وقيدّ (34)مكافحة خطاب الكراهيية عليى اإلنرتنيت، املضيطلع صيا يف إطيار جمليس أورواب
وهتدف . 2020 – 2016اسرتاتيجية مقرتحة ملكافحة خطاب الكراهية للفرتة  2016عام 

أو نوع اجلنس  السرتاتيجية إىل مكافحة خطاب الكراهية على أساس النتماء اإلثين أو الدين
أو اإلعاقة أو امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية أو التعبري اجلنساين. وجمالت الرتكيز الرئيسية هلذه 
عمالة،  السرتاتيجية هي كما يلي: منتدايت املناقشة، واألطفال والشباب، والنظام القانوين، وال

 .(35)وقطاع وسائط اإلعالم، واملعارف والبحو 

 (36)اجلنسي االعتداءو  زيلاملنالعنف   

تضرر من يُ . فحوادثه امليشكل حتدايا  املنزيلل يزال العنف  -36 بلَّا عنها آخذة يف التزايد، وت
جرائه نسبة كبيرية مين األطفيال. وستواصيل احلكومية تعزييز اجلهيود الراميية إىل مكافحية العنيف 

، العتداءمكافحة العنف و  واجلنسي. وتسري هذه اجلهود وفقا خلطط عمل حمددة بشأن املنزيل
، قدمت احلكومية خطية 2016والزواج الَقْسري، وتشويه األعضاء التناسلية لعف . ويف عام 

، وتقلييل عيدد احليواد ، وحتسيني الرعاييية العتييداءلتعزييز اجلهيود الراميية إىل مكافحية العنيف و 
 .(37)العتداءوا للعنف و املقدمة لألطفال الذين تعرعّ 

 :ذت يف هذا الصدد تدابري شىتَّ وقد نُيفِّ  -37
 أنشئت يف  يع أقسام الشرطة مراكز لتقدمي الدعم لضحااي اجلرائم. •

من دور األطفال يف أحناء خمتلفة مين البليد بتيوفري ميا يليزم مين العيالج  داراا  11تقوم  •
، مبيا يف ئليك تيوفري املرافييق العتيداءوأعميال املتابعية لألطفيال اليذين تعرعيوا للعنيف و 

 مة لألطفال فيما خيص املقابالت اليت جتريها الشرطة.املالئ

، أصبحت  يع البلدايت ملزمة أبن توفر للنساء والرجال واألطفال 2010منذ عام  •
 خدمات مراكز مواجهة األزمات. جمافا 

ية، والزواج املنزيلأُنشئت برامج للبحو  املتعلقة ابلعنف  • ب ، والسيطرة الجتماعية السل
 األعضاء التناسلية لعف . الَقْسري، وتشويه

مت تعيني جلنة لستعراض حالت القتل بيد العشري والتوصيية ابلسيبل املؤديية إىل منيع  •
 وقوع جرائم قتل جديدة من هذا القبيل.

أقيمت أواصر التعاون مع الصاميديغي )برملان شعب الصيامي( بشيأن جهيود البحيث  •
 لرامية إىل منعه.املتعلقة ابلعنف يف جمتمعات الصامي والتدابري ا
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هناك برفمج تدرييب للبالغني العاملني مع األطفال، وتتوافر يف إطاره موارد معلوماتيية  •
 رقمية بشأن األطفال والضحااي وأفراد األسر واجلناة وخدمات الدعم.

عُزِّزت مرافق اخلدمة الصحية وخدمات الصحة املدرسية ابعتبارها وسيلة مهمة لفضف  •
 العنف.

نية جديدة ملراكز الرعاية النهارية لألطفال تنص بوعو  على وجوب أن هناك خطة وط •
تتوافر لدى موظفيها املعرفة بكيف ميكن منع العنف عد األطفال وكيفية التعرف على 

 .العتداءعالمات وقوع 

عُيزِّزت جهييود املنظميات غييري احلكوميية الرامييية إىل مكافحية الييزواج الَقْسيري، وتشييويه  •
 ة لعف ، والقيود املفروعة على حرية الشباب.األعضاء التناسلي

 :وابإلعافة إىل ئلك، ستقوم احلكومة مبا يلي -38
 يف  يع أقسام الشرطة. ،اجلنسي العتداءو  املنزيلتعيني أفرقة ئات خبة بشأن العنف  •

املتصلة  العتداءإنشاء مركز وطين معين ابجلرائم السيبانية لتعزيز جهود مكافحة جرائم  •
 نرتنت.ابإل

 .صوغ خطة عمل بشأن مكافحة الغتصاب •

  .العتداءصوغ اسرتاتيجية وطنية بشأن بناء القدرات يف مضمار مكافحة العنف و  •
واألشخاص الذين حيتاجون إىل املساعدة يف إعيادة بنياء حيياهتم بعيد التعيرض للعنيف  -39

لجتيار ابألشيخاص، أو غيري اجلنسي، أو السيطرة الجتماعية السيلبية، أو اليزواج الَقْسيري، أو ا
تحاق  تهم على الل ئلك من التجارب املؤملة، تقوم اإلدارة النروجيية لشؤون العمل والرفاه مبعاون

 .(38)ابلدراسة أو الع ور على عمل وعلى أتمني مستوى معيشي كاف
يف سياق العالقات احلميمية  العتداء، زيدت العقوبة القصوى على 2015ويف عام  -40

اجلسييم. واسيتيفاءا لاللتزاميات املرتتبية عليى  العتداءسنة يف حالة  15سنوات، وإىل إىل ست 
اتفاقية اسطنبول، مت سينُّ حكيم جزائيي بشيأن املطياردة، وتعيديل احلكيم اجلزائيي املتعليق ابليزواج 

لاللتزاميييات  ُلقَّصييير وفقيياا ا علييى اجلنسيييي لعتييداءاألحكييام املتعلقييية اب الَقْسييري. وعُييدِّلت أيضييياا 
 .(39)نصوص عليها يف اتفاقية لنزارويتامل

ويُقصد بتعريف العتداء اجلنسي املنصوص عليه يف قانون العقوابت أن ينطبق عليى  -41
نه . ‘موافقةبدون ’. ول يتضمن ئلك التعريف صيغة مفادها موافقةالنشا  اجلنسي بدون  يد أ ب

 .(40)املوافقةعلى انعدام  يتضمن وصف الظروف اليت تدل عمناا 

 االجتار ابلبشر  

يتعينيَّ عليى مراكيز اسيتقبال الالجئيني أن تكييون ليديها إجيراءات معتيادة قييد التطبيييق  -42
يد خطير وقيوع أطفييالٍّ  للتعيرف عليى الضيحااي احملتمليني لالجتيار ابلبشير ومتابعية أميرهم. وإئا وُجِّ

4)طفلعحية لالجتار ابلبشر، يتعنيَّ اإلبالغ عن ئلك لدى الدوائر املختصة برفاه ال . وهناك (1
َنف يوفر التمويل للتدابري الرامية إىل مساعدة عحااي الجتار ابلبشر. ويف عام  ، 2018برفمج للمِّ

زيد بقدر كبري املبلا املخصص لبامج اإليواء واملتابعة والتدريب املهين. ويتعنيَّ على  يع أقسام 
ية  العمل حالياا  الشرطة إنشاء أفرقة متخصصة ملكافحة الجتار ابلبشر، وجيري يف إنشاء آلية وطن
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. وتُوفَّر اإلقامة يف مراكز مواجهة األزمات لضحااي الجتار ابلبشر الذين أُجبوا على (42)لعحالة
، أنشي  مرفيق سييكين 2016ممارسية البغياء أو غيريه مين أشيكال السيتغالل اجلنسيي. ويف عيام 

. وتتضيمن خطية عميل احلكومية (43)يخاص للرجال الذين تعرعوا لالستغالل يف العمل الَقْسير 
 .(44)ملكافحة الجتار ابلبشر عدة تدابري من شأهنا أن تعزز التعاون الدويل يف هذا اجملال

 منع التعذيب  

يكفييل احلكييم املتضييمن يف قييانون العقييوابت بشييأن التعييذيب وفيياء النييرويج ابلتزاماهتييا  -43
ملة أو العقوبة القاسيية أو الالإنسيانية مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من عروب املعا

ق بشخص آخر، ألسباب حمددة، عرراا  أو ياا  ما أو أملاا  املهينة. واملوظف احلكومي الذي يُلحِّ  بدن
إئا كان إحلاق  ض لعقوبة السجن. وأي عمل من هذا النوع يعتب تعذيباا يتعرّ  جسيماا  أو نفسياا 

دين الشخص أو توجهه احليايت، أو لون بشرته، هذا األمل أو الضرر، على سبيل امل ال، بسبب 
ملا كان عليه األمر يف  أو أصله القومي أو اإلثين، أو ميله اجلنسي املِّ ْلي، أو نوع جنسه. وخالفاا 

عييمن هيذه القائمية. وسييتنظر  اإلصيدارات السيابقة لقيانون العقييوابت، أصيبحت اإلعاقية أيضياا 
 .(45)مة أي أسباب حمظورة أخرى للتمييزاحلكومة فيما إن كان ينبغي تضمني هذه القائ

وتعتميد املقيابالت الييت جُتريهيا الشيرطة يف القضيااي اجلنائيية عليى أسياليب فنيية جدييدة  -44
لالستجواب، ل ينصب الرتكيز الرئيسي فيها على احلصول على اعرتاف من املتهم. ول تكاد 

 ن جانب الشرطة.توجد حاليا أي حالت لسوء املعاملة البدنية أو النفسية م
الولية املتعلقة  2014وقد أنشأ أمني املظامل البملاين آلية وقائية وطنية، متارس منذ عام  -45

ابلبوتوكول الختياري لالتفاقية. وتقوم اآللية الوقائية الوطنية بيزايرات للمرافيق الييت حُييرم فيهيا 
واملعاملة الالإنسانية. ويشمل عمل  النزلء من حريتهم، وتُقدِّم توصيات ترمي إىل منع التعذيب

اآلليية الوقائييية الوطنييية أيضيا توعييية اجلمهييور واحليوار مييع السييلطات احلكوميية واجملتمييع املييدين، 
 .(46)والتعاون مع اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

 احلرمان من احلرية  

رطة إىل سييجن للقييانون النروجييي، يتعيينيَّ ترحييل األشييخاص احملتجيزين لييدى الشي طبقياا  -46
 ساعة. ويف السنوات األخرية، اخنفض عدد املخالفات هلذا احلد اخنفاعاا  48عادي يف غضون 

. وبغيية 2017خمالفة يف عام  639إىل  2013خمالفة يف عام  4 250، وئلك من ملموساا 
تجزين يف تطبيق إطار قانوين ييسر للمح ، يُشرع حالياا يف الحتجاز أقل إرهاقاا  يّ جعل الوقت املقض

 .(47)التواصل مع غريهم من املوجودين قيد الحتجاز لدى الشرطة، وكذلك استقبال الزوار
، يتيوافر لييدى املرافيق اإلصيالحية نظيام حاسييويب يتييف  يع وحتليييل 2014ومنيذ عيام  -47

البييافت املتعلقية بعيزل بعييض السيجناء عين السيجناء اآلخييرين. وأصيبحت اإلحصياءات أك يير 
بذل اجلهود  . ويتواصل حالياا معلومات عن مدة العزل أيضاا  اآلنل، وتشمل من ئي قب تفصيالا 

 .(48)من أجل حتسني جودة اإلحصاءات
وجرى تنفيذ عدد من التدابري لكفالة عدم احتجاز الُقصَّر إل كمالئ أخري وألقصر فرتة  -48

طي ممين يقييل زمنيية ممكنية. وقيد قيَلَّيل ئليك عيدد األشيخاص املوعيوعني قييد الحتجياز الحتييا
 2017أدىن مسيتوى ليه عليى اإلطيالق. ومل تُسيجَّل يف عييام  سينة، فبليا حاليياا  18سينهم عين 

 2014لعدم سجن الُقصَّر إل كمالئ أخري، مت يف عام  . وعمافا (49)حالة من هذا القبيل11سوى 
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ر اليذين للسيجن ابلنسيبة للُقصَّي سنُّ عقوبة غري احتجازية جديدة. وتُشكِّل هيذه العقوبية بيديالا 
ارتكبوا جرائم جسيمة و/أو متكررة. وبدأ يف الوقت نفسه تطبييق عقوبية أخيرى للجيرائم األقيل 

. أميييا املشيييروع التجيييرييب (50)خطيييورة. وتسيييتند هيييااتن العقوبتيييان إىل مبييياد  العدالييية التصييياحلية
 الياا لتخصيص وحدات مستقلة يف السجون للُقصَّر فقد أصبف من التدابري املستدمية، وأُنشئت ح

يير منفصيلني عيين السيجناء البيالغني، فضييالا  عين حتسييني تلبيية احتياجييات  وحيداتن إلبقياء الُقصَّ
عدم -كقاعدة عامة -األحدا  اجلاحنني. وإئا توافر ُمتَّسع يف وحدة األحدا  اجلاحنني، يتعنيَّ 

إيييداع  إييداع الُقصَّير يف السيجون العادييية. إل أنيه جييوز يف بعيض احلييالت، اسيت ناءا مين ئليك،
، إبقياههم عليى مقربية مين منيازهلم، أو إئا الُقصَّر يف السجون العادية، إئا كان مين املهيم، مي الا 

 .(51)فضل لصاحلهماأل هو ُرئي، ألسباب أخرى، أن هذا
وهتدف احلكومة إىل كفالة السالمة واملساواة يف أحيوال النسياء والرجيال يف السيجون.  -49

عليى سيالمة السيجينات. وليذا يوجيد  ل خطيراا ميكين أن تشيكّ والسجون املختلطة بني اجلنسني 
ليدى املرافيق اإلصييالحية ثالثية سييجون خمصصية للنسياء فقييط، وسيجنان صمييا أجنحية مسييتقلة 
نساء  قلة لل للنساء. وعندما حُتتجز النساء يف سجون خمتلطة، جيب أن تتوافر فيها أجنحة مست

 املناسبة.فقط ومهيأة ابخلدمات 
ونية األخيرية قيدرا كبيريا مين النتقياد لألحيوال املتعلقية ابلسيجناء ئوي وقيد شيهدت اآل -50

الصحة العقلية الشيديدة العيتالل، ومين ئليك عليى سيبيل امل يال أن خيدمات الرعايية الصيحية 
َر  ّوفيَّ تُي هلؤلء السجناء غري كافية وأنه تُطبَّق عليهم تدابري َقْسرية وتُفرض عليهم العزلة بدل من أن 

الصييحية. وميين حييق السييجناء أن حيصييلوا علييى خييدمات للرعاييية الصييحية مطابقيية  هليم الرعاييية
حيصيييل عليييه عامييية السييكان. وتعتيييزم احلكوميية حتسيييني خييدمات رعايييية الصييحة العقليييية يف  ملييا

ص يف ميزانية عام  متويل إلنشاء  2019السجون، واحلدَّ من استخدام إجراء العزل. وقد ُخصِّّ
، يتوافر فيه التعاون الوثيق بني ي مالك وظيفي أعلى نسبياا جنا  يف إطار السجون الوطنية ئ

الييدوائر الصييحية ومييوظفي السيييجون ميين أجييل حتسييني أحيييوال السييجناء ئوي الصييحة العقليييية 
 الشديدة العتالل.

 اللجوء واهلجرة  

تنتهج احلكومة فيما يتعلق ابهلجرة سياسية تقييديية ومتسيمة ابملسيؤولية تكفيل مراعياة  -51
انونية يف إطار اللتزامات الدولية للنرويج. وتستند ممارسة النرويج بشأن اللجوء إىل األصول الق

. ويُنظر يف (52)مبدأ املعاملة املنصفة واإلنسانية جلميع مقدمي طلبات اللجوء، وفقا لقانون اهلجرة
 يع طلبات اللجوء على أساس كل طلب على حدة من جانب إدارة اهلجرة النروجيية وجملس 

ية الط عون املتعلقة ابهلجرة. ومُتنف احلماية ملن يستحقها من املواطنني األجانب، مبا يف ئلك احلما
. ويُليزم املواطنيون األجانيب غيري املقيميني بصييفة (53)مين اإلعيادة )مبيدأ عيدم اإلعيادة الَقْسييرية(

. وهذا هم َقْسراا قانونية مبغادرة النرويج. وإئا مل يقوموا بذلك من تلقاء أنفسهم، فإن الشرطة تُعيد
  أمر عروري لضمان فعالية نظام اللجوء ومشروعيته.

زايدة ملحوظة يف تدفقات املهاجرين إىل النرويج وبقية أحناء  2015وشهد خريف عام  -52
أورواب. وُمواجهةا لذلك، وبغية احلد من عدد الوافدين، عُدِّلت التشريعات بغرض إِّحكام قواعد 

، صدرت تعليميات إىل 2016يج يف إطار التزاماهتا الدولية. ويف عام اهلجرة اليت تطبقها النرو 
إدارة اهلجييرة النروجيييية مؤداهييا سييحب مركييز الالجيي  وتصييريف اإلقاميية ميين املييواطن األجنيييب يف 

 اإلقامة الدائمة. احلالت اليت مل تعُد فيها شرو  منحه احلماية يف النرويج قائمة ومل مُتنف له أيضاا 
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 الُقصَّر  

تُوىَل لتفاقية حقيوق الطفيل أمهيية ابلغية يف معاجلية حيالت اهلجيرة املتعلقية ابألطفيال،  -53
ويرد عدة مرات يف التشريعات ئات الصلة التنويه إىل املصلحة الفضيلى للطفيل بوصيفها أحيد 
العتبارات األساسية. وقد أنشأت إدارة اهلجرة النروجيية وجملس الطعون املتعلقة ابهلجرة وحدتني 

تعزييز اخليبات الفنيية يف هيذا اجمليال وكفالية بغيية تقلتني ملعاجلة احلالت املتعلقية ابألطفيال، مس
 .(54)معاجلة هذه احلالت على الوجه السليم

ويف السنوات األخرية، مت توفري التموييل اليالزم لتمكيني األطفيال املوجيودين يف مراكيز  -54
النهارية لألطفيال. وحييق لألطفيال اليذين ييرتاو   استقبال الالجئني من اللتحاق مبراكز الرعاية

نظر 16سنوات إىل  6سنهم من  سنة، أن يلتحقوا ابملدارس، بل ويتعنيَّ أن يتم ئلك، بصرف ال
سينة احليق يف  16عن وعع طليب اللجيوء املقيدم مين األسيرة. وللشيباب اليذين يتجياوز سينهم 

 نونية يف النرويج.اللتحاق ابملدارس ال انوية إئا كانوا مقيمني بصفة قا
سينة مين ملتمسيي اللجيوء الُقصَّير غيري املصيحوبني تُيوفَّر هليم  15ومن يقل سنهم عن  -55

اإلقامة يف مراكز استقبال خاصة ابلُقصَّر، وتضطلع ابملسؤولية عينهم السيلطات املختصية برفياه 
تمسييي الطفيل. وتضييطلع سييلطات اهلجيرة ابملسييؤولية عيين تييوفري اإلسيكان وخييدمات الرعاييية ملل

سنة. وقد نفذت احلكومة تدابري خمتلفة  15اللجوء الُقصَّر غري املصحوبني الذين يتجاوز سنهم 
قبال، منها  يف السنوات األخرية لضمان الرعاية الكافية للُقصَّر غري املصحوبني يف مراكز الست

 على مراكز ، أصبف يتعنيَّ م ال زايدة عدد الفنيني املختصني ابلرعاية. وعلى سبيل امل ال أيضاا 
الستقبال إبالغ الدوائر املختصة برفاه الطفل عين أي حالية اشيتباه يف حيدو  إسياءة معاملية 

  .(55)ارتكاب جرمية حبق أي طفل أو
ر غري املصحوبني  -56 وتتوافر لدى السلطات املختصة إجراءات ملعاجلة حالت اختفاء الُقصَّ

 إىل الدوائر املختصة برفاه الطفل ومم ل الطفلمن مراكز الستقبال. ويشمل هذا إبالغ األمر 
تركوا  )الوصي عليه( وحماميه والشرطة. ويف ك ري من احلالت، يوجد ما يبر العتقاد أبن األطفال 
بشر  مراكز الستقبال ابختيارهم. بيد أنه ل يصف استبعاد احتمال وقوع بعضهم عحااي لالجتار ابل

 .(56)مأو الستغالل أو غريمها من اجلرائ

 االحتجاز  
بشييأن اعتقييال  نفييائ أحكييام قانونييية جدييدة أك يير وعييوحاا  2018بيدأ يف أاير/مييايو  -57

يييير أو احتجييييازهم  ييير واحتجييييازهم. وهتييييدف هييييذه األحكييييام إىل كفاليييية عييييدم اعتقييييال الُقصَّ الُقصَّ
 كمالئ أخري وألقصر فرتة زمنية ممكنة. وينص قانون اهلجرة على حدود زمنية قصوى لذلك، إل

وأي احتجياز جييب أن خيضيع بصيفة منتظمية لنظير احملكمية املختصية يف أمير مشيروعيته. وجييب 
، أساسيياا  يف حالت العتقال والحتجاز تقدير مصاحل الطفل الفضلى بوصيفها اعتبياراا  دائماا 

ية على  مبا ئ يف ئلك عند النظر يف إمكانية األخذ بتدابري بديلة. وجيب أن تبني األحكام القضا
لتحدييد الكيفيية الييت قُيدِّرت صيا مصياحل الطفيل الفضيلى والييت قُييِّميت صيا إمكانيية األخيذ وجيه ا

 بتدابري بديلة.
علق  -58 ت وقد أجنز يف السنوات األخرية عدد من التحسينات يف مركز تراندوم لالحتجاز امل

اء قسم جديد ابهلجرة والتابع للشرطة لتعزيز أمن احملتجزين ورفاههم. وتشمل هذه التدابري إنش
وحدة مستقلة لحتجاز  لألمن، ميكن أن يوفر اإلجراءات األمنية مبستوايت شىت. وأُنشئت أيضاا 
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فة  ية خمفَّ ن م األسر ئات األطفال اليت تكون قيد انتظار الرتحيل من البلد، تُطبَّق فيها إجراءات أ
 .(57)رمسياا  ول يرتدي موظفوها زايا 

 تقرير املصري واملشاركة  
م  حدي اا  إطار قانون الوصاية، مت ل الوصاية شكالا  يف -59 من أشكال املساعدة يتميز ابحرتا

سالمة الفرد وإرادته ورغباته. و يع القرارات املتعلقة بفرض الوصاية القانونية جيب أن تقصر 
تهم  ي نطاق هذه الوصاية على ما هو عروري قْطعاا. ومعظم األوصياء القانونيني ل تشمل وصا

عليى  فقط من األفراد. ومعظم حالت الوصاية ل تستتبع قييوداا  قليالا  أو عدداا  واحداا  داا إل فر 
األهليييية القانونيييية وتكيييون طوعيييية. وييييينهض األوصيييياء بتقيييدمي املسييياعدة واملعاونييية الالزمتييييني 
لألشخاص املصابني مبرض أو إعاقة. وجيب، كقاعيدة عامية، أل يتخيذ الوصيي أي إجيراء عيد 

الست ناء من هذه القاعدة إئا كان الشخص املشمول  املشمول ابلوصاية. وينشأإرادة الشخص 
ابلوصاية غري قادر على فهم عواقب أفعاله، ولكن جيب على الوصيي ميع ئليك أن يسيتمع إىل 
رغبات ئلك الشخص وأن أيخذها يف العتبار. وجيب بصفة مستمرة كفالة أن تكون رغبات 

 يه هذه الوصاية.الفرد املشمول ابلوصاية القانونية األساس الذي تقوم عل
ول يُيتَّخذ قرار تقييد األهلية القانونية للشخص إل من قَِّبلِّ حمكمة خمتصة، وبشرو   -60

نه جيب على الوصي  صارمة، وليس بناءا على جمرد وجود اإلعاقة وحده. وينص القانون على أ
ية قد آلراء الشخص املشمول ابلوصاية، حىت إئا كانت أهليته  مع ئلك أن يويل اعتباراا  نون قا ال

عرض  ُي يه، جيوز أن  قُييِّدت. وإئا مل يوافق الشخص املقيَّدة أهليته القانونية على قرار للوصي عل
األمير عليى حيياكم املقاطعية وأن يُنظير فيييه مين جانييب حمكمية خمتصية. وميكيين أن يكيون تقييييد 

، جسيماا  فسه عرراا ألن يُلحق بن يف بعض احلالت مْنعاا  قْطعاا  األهلية القانونية للشخص عرورايا 
 على حقوقه األخرى. وحفاظاا 

 حرية التعبري والتجّمع وتكوين اجلمعيات  
حيميي الدسيتور حرييية التجميع وتكيوين اجلمعيييات، وحريية التعبيري، بصييرف النظير عيين  -61

الشيكل أو الواسيطة. وتتيوافر محايية قويية بشيكل خياص للحيق يف التعبيري عين اآلراء السياسييية، 
املتعلقة حبقوق اإلنسان. وميكن أن يكون اإلبالغ عما حيد  مين خمالفيات يف  فيها اآلراء مبا

ئا أمهية ابلغية يف جميال الكشيف عين حيالت الفسياد وغيريه مين اجليرائم. ويف  مكان العمل أمراا 
، اقرتحت جلنة من اخلباء تعديالت تشريعية وتدابري أخيرى ترميي إىل تعزييز نظيام 2018 عام

 يف مكان العمل. اإلبالغ عن املخالفات
على احلق يف الطالع على الواثئيق العامية، وعليى التيزام الدولية  وينص الدستور أيضاا  -62

وتدعم السلطات املختصة وسيائط اإلعيالم عين طرييق ‘. احلوار العام املنفتف واملستنري’ بتيسري
لشيؤون اجلارييية، تقيدمي املينف املباشيرة واإلعفياءات مين عيريبة القيمية املضيافة لوسيائط األنبياء وا

وتوفري التمويل لوسائط اإلعالم احملليية السيمعية واملرئيية، ووسيائط األنبياء الصياميَّة، واألنشيطة 
، ُعقيدت مشيياورة حييول القيانون املقييرت  بشيأن مسييؤولية وسييائط 2018البتكاريية. ويف عييام 

رون يف الدفاع اإلعالم. وهو يهدف إىل دعم الدور الذي تؤديه وسائط اإلعالم اليت يديرها حمرِّ 
عن احلوار العام املنفتف واملستنري. وينص مشروع القانون على قواعد واعحة حتكم املسؤولية عن 
خطاب الكراهية وغريه من أشكال احملتوى غري القانوين اليت ينشرها بعض املستعملني على بعض 

 املنابر اإللكرتونية اليت يديرها حُمرِّرون.
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ين املفعم ابلنشا  والتنوع عنصيرا ابليا األمهيية ابلنسيبة للدميقراطيية ويشكِّل اجملتمع املد -63
منظمية طوعيية. ويف  100 000وحقوق اإلنسان ورفاه اجملتمع. ويوجد يف النيرويج أك ير مين 

 ، قارب جمموع التمويل العام للمنظمات الطوعية تسعة باليني كرونة نروجيية.2018 عام

 محاية اخلصوصية  
نفائ قانون جديد يُدمج يف القانون النروجيي لئحة الحتاد  2018يوليه بدأ يف متوز/ -64

 األورويب التنظيمية العامة حلماية البيافت. ويعزز هذا القانون محاية اخلصوصية، ويضع شروطاا 
أك ر صرامة لكيفية تناول األعمال التجارية واملنظمات للبيافت الشخصية. وقد عيَّنت احلكومة 

اء لتدرس املسائل املتصلة حبرية التعبري واخلصوصية والسرِّية فيميا يتعليق ابليزايرات جلنة من اخلب 
برفاه الطفل  والصور الفوتوغرافية والتقارير وما إليها يف قطاع الصحة والرعاية والدوائر املختصة 

 ومراكز الرعاية النهارية لألطفال واملدارس، ولَتقرت  مباد  توجيهية يف هذا الصدد.
 سيياقوحتديد النطاق الذي حيق فيه للسلطات  ع املعلومات ورصد التصيالت يف  -65

 للجرائم اخلطرية تُنظِّّمه تشريعات متسقة مع اللتزامات الدولية للنرويج. التصدي
جلهييييياز  وتنظيييير السيييييلطات املختصيييية حالييييييا فيميييييا إن كييييان ينبغيييييي أن يكييييون ميييييأئوفا  -66

ت اإللكرتونية العابرة للحدود يف سياق  ع املعلومات الستخبارات النروجيي اعرتاض التصال
ن من اكتشاف األخطار اجلسيمة اليت قد تتعرض هلا النرويج يف الستخباراتية األجنبية للتمكّ 

يل متساوقة مع  الفضاء اإللكرتوين أو عن طريقه. وجيب أن تكون أي صالحيات من هذا القب
ن وحبماييييية البيييييافت، مبييييا يف ئلييييك خضييييوع هيييييذه التزامييييات النييييرويج املتعلقيييية حبقييييوق اإلنسييييا

 الصالحيات لرقابة مستقلة وفعالة.

 االنتخاابت  
أُجريت يف السنوات األخرية تغيريات واسعة النطاق لعمليات تسيري النتخاابت للبملان  -67

تكنولوجيا،  وجمالس املقاطعات واجملالس البلدية. وتشمل هذه التغيريات التوسع يف استخدام ال
وفرض شرو  أك ر صرامة فيما يتعلق إبمكانية الوصول، وزايدة توحيد اإلجراءات، ورفع مستوى 

 78.2، بلغت نسبة الناخبني املصوتني يف النتخاابت البملانية 2017الكفاءة املهنية. ويف عام 
لنظام جلنة معنية بقانون النتخاابت من أجل مراجعة ا 2017يف املائة. وعيَّنت احلكومة يف عام 

النتخيييايب، مبييييا يف ئليييك إجييييراءات الشيييكاوى النتخابييييية. وسيشيييمل هييييذا العميييل اسييييتطالع 
 .(58)التشريعات واملمارسات املعمول صا يف البلدان املماثلة

 (59)األطفال واأُلَسر  

 اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل  

وق الطفيل. ومنييذ تبيذل النيرويج جهييودا حميددة األهيداف ميين أجيل تنفييذ اتفاقييية حقي -68
، تعمييل النييرويج بصييورة منهجييية علييى أتسيييس ممارسيية حملييية لتطبيييق التفاقييية يف 2009 عيام

ويتيألف هيذا اليبفمج مين أداة للتحلييل . ‘القفيزة العمالقية’البلدايت من خالل بيرفمج يسيمى 
ملا تضطلع  وشامالا  فعلياا  واملتابعة ميكن للبلدايت أن تستخدمها لضمان تطبيق التفاقية تطبيقاا 

وعيَّنيت احلكوميية جلنيية  .(60)بيه ميين خيدمات. وقييد قييررت  ييع املقاطعييات األخيذ صييذا اليينهج
ملراجعة قانون الطفل وحتدي ه، وتقييم نظام إعالة األطفال والوقوف على ما إن كان يعزز املساواة 
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طورات احلاصلة يف الوالدية، واستعراض حقوق األطفال، ل سيما يف السياق الدويل ويف عوء الت
 يف جمال حقوق اإلنسان.

 اإلجراءات الوطنية املخصصة لشكاوى األطفال  

من املهم أن تتيسر لألطفال على الصعيد الوطين إجراءات فعالة لتقدمي الشكاوى. وقد  -69
أجييرت احلكوميية تعييديالت للتشيييريعات املتعلقيية ابلتعليييم ميين أجيييل تعزيييز اإلجييراءات الوطنيييية 

سيينة حييق مسييتقل يف  12. ولألطفيال الييذين يتجيياوز سينهم (61)األطفييالاملخصصية لشييكاوى 
التقدم ابلشكاوى بشأن األمور الصحية اليت يستطيعون فهمها. واألطفيال اليذين ييتم إدخياهلم 
وحدة للطب النفسي على غري إرادهتم، هلم حقوق خاصة للطعن يف ئلك. وقد عيَّنت احلكومة 

سيتعمال الَقْسير يف قطياع الصيحة والرعايية. وطُليب إىل تليك جلنة ملراجعة التشريعات املتعلقية اب
إجراء تعديالت لتكييف القواعد، من واقع ما لألطفال واألحدا   اللجنة حبث ما إن كان لزماا 

 هلم. توفريهامن احتياجات خاصة إىل احلماية ومن حقوق معيَّنة يف 

 (62)رفاه الطفل  

ألطفال واألحدا  الذين يعيشون يف ظروف قد يُقصد بقانون رفاه الطفل أن يكفل ل -70
ية.  تضر بصحتهم ومنائهم احلصول يف التوقيت السليم على ما يلزم من املساعدة والرعاية واحلما
يدعو إىل  وهو يُلزم السلطات احلكومية إبخطار الدوائر املختصة برفاه األطفال عندما يوجد ما 

يتضف أن لديه عندما البيت أو لعمهال اجلسيم، أو العتقاد أبن الطفل يتعرض لسوء املعاملة يف 
مشاكل سلوكية خطرية ومستمرة. وتسري قاعدة اإللزام هذه أيضا على ممارسي املهن اليت تفرض 

 مؤداه احلفاظ على السرِّية. خاصاا  عليهم واجباا 
دية بشأن املسؤولية الوال 1996وقد أُدرجت يف القانون النروجيي اتفاقية لهاي لعام  -71

برفاه الطفل هي  80ومحاية األطفال. وحوايل  يف املائة من تدخالت الدوائر النروجيية املختصة 
أشكال من املساعدة تتم مبوافقة الوالدين. وإئا كانت هذه املساعدة غري كافية، ميكن، إن كان 

إلمهيال هذا حيقق مصاحل الطفل الفضلى، اذائ قرار أبخذه ووععه قيد الرعايية إئا كيان يلقيى ا
بغية تعزيز الضمافت  2018يتعرض لعيذاء يف البيت. وقد عُدِّل قانون رفاه الطفل يف عام  أو

القانونيية للوالييدين ولألطفييال. وعلييى سيبيل امل ييال، عُييزِّز حييق األطفيال يف التعبييري عيين آرائهييم، 
وجييب، إن وأصبحت الدوائر املختصة برفاه الطفل ملزمة ابلتعاون مع األطفيال وميع الواليدين. 

يكن هذا عد مصاحل الطفل الفضلى، بذل اجلهود لتمكني الوالدين مين اسيرتجاع رعايتهميا  مل
للطفل. ويوجد إلزام قانوين للدوائر املختصة برفاه الطفل أبن تنظر فيما إن كان أحد أفراد األسرة 

ب ليدى لكفالية الطفيل. وجيي أو شخص يف شبكة العالقات احلميمة لألسرة ميكن أن يوفر بيتاا 
اختيييار بيييت جدييييد للطفييل أن تؤخيييذ يف العتبييار اخللفييية الييييت ينتمييي إليهيييا. وقييد خصصيييت 

 تقيدمياحلكومية اعتميادات لتعزييز اخليبات الفنيية يف اليدوائر البلديية املختصية برفياه الطفيل بغيية 
 املساعدة على حنو أفضل ويف مرحلة مبكرة ملن يوجد قيد رعايتها من األطفال.

 التبينِّ   

. وحيظر القانون استخدام أي مدفوعات 2018اجلديد يف عام التبينِّّ بدأ نفائ قانون  -72
علق  ت ي يما  أو منافع أخرى للتأثري على أي شخص تكون موافقته لزمة أو جيوز له إبداء الرأي ف
بطليب التبييين. ولييدى بلييوغ الطفييل سيين ال امنيية عشيرة، يصييبف لييه احلييق يف معرفيية هوييية والديييه 
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واحلصول على ما يلزمه من التوجيه. وجيب على الواليدين ابلتبيين، مبجيرد أن يصيبف األصليني، 
َبّّن وتعريفه خبلفيته اإلثنية والدينية وال قافية واللغويةهذا مستصوابا   .(63)، إخبار الطفل أبنه ُمتيَ

 دوائر اإلرشاد اأُلَسري  
ة ألي شيخص يعياين مين تقوم دوائر اإلرشاد األسري بتقدمي املساعدة وإسداء املشيور  -73

مشاكل أو نزاعات أُسرية. وقد عيَّنت احلكومة جلنة ملراجعة هذه املنظومة ككل. واهليدف مين 
ئليك هيو تعزيييز اخليدمات املقدميية لكيي يتسييّن ملزييد ميين األسير احلصييول عليى مييا يلزمهيا ميين 

 .(64)املساعدة

 منح اجلنسية لألطفال عدميي اجلنسية  
انعدام اجلنسية وفقا لاللتزامات الدوليية للنيرويج. وتسيري يف تسعى احلكومة إىل منع  -74

هذا الصدد التشريعات ئات الصلة رهنا أبي قيود فبعة من التزامات النرويج مبوجيب القيانون 
، أصدرت وزارة العدل واألمن العام تعليميات ترميي إىل كفالية معاجلية 2016الدويل. ويف عام 

لالتفاقيييات ئات  مين األشيخاص عيدميي اجلنسيية وفقياا  طلبيات احلصيول عليى اجلنسيية املقدمية
 الصلة، حبيث ل يظل أي طفل مولود يف النرويج عدمي اجلنسية.

 العمل والضمان االجتماعي واملستوى املعيشي الالئق  
 ظروف العمل غري املقبولة واجلرائم املتصلة ابلعمل  

ة ابلعمييل عين طريييق اذيائ تييدابري تنيتهج النييرويج سياسية فعاليية ملكافحية اجلييرائم املتصيل -75
حميييييددة األهيييييداف، وزايدة أنشييييييطة التفتييييييت، والتعييييياون بييييييني السيييييلطات املختصييييية والشييييييركاء 
الجتماعيني. ويف الفرتة املقبلة، ستويل احلكومة أولوية لزايدة املعارف ئات الصلة وتضييق اجملال 

يف توسييع حيدود  كومية أيضياا أمام تالعب العناصر اإلجرامية يف أسواق الشرتاء. وسيتنظر احل
يجية 2015العقوابت بغية مكافحة اجلرائم املتصلة ابلعمل. ويف عام  ت ، أطلقت احلكومة اسرتا

، وسييجري تنقيحهيا ميرة أخيرى يف 2017ملكافحة اجلرائم املتصلة ابلعمل، مث نُيقِّحت يف عام 
تحييدة املوقيييع . وعلييى سييبيل امل يييال، أنشييأت احلكوميية أفرقيية عملييييات مشييرتكة وم2019عييام 

ملكافحية اجليرائم املتصيلة ابلعميل، تتعياون يف إطارهيا معيا هيئية تفتييت العميل، والشييرطة، وإدارة 
الضرائب، واإلدارة النروجيية لشؤون العمل والرفياه. ومين التيدابري اهلامية األخيرى املتخيذة لتعزييز 

ة يف قطاعييات معيَّنيية، ظيروف العمييل املقبولية والالئقيية التطبييق العييام لنظيام التفاقييات اجلماعيي
والعطالع أبنشطة إعالمية موجهة إىل العمال األجانب. وسيتم تعزيز هذه اجلهود عن طريق 

 التعاون بني الشركاء الجتماعيني، واملتابعة من جانب السلطات املختصة، وتك يف التعاون الدويل.

 املستوى املعيشي الالئق  
طريييييق ميييزيج يضييييم اليييدخل ميييين العمييييل،  يُكفيييل التمتييييع مبسيييتوى معيشييييي لئيييق عيييين -76

والستحقاقات، والسكن اجليد املستوى، واخلدمات العامة اجملانية أو املنخفضة التكلفة. وَيكُفل 
نظام التأمني الوطين يف النرويج لألشيخاص غيري القيادرين عليى العميل بسيبب السين أو امليرض 

. وتضطلع اإلدارة النروجيية لشؤون اإلصابة أو احلالة األسرية أن يكون هلم مع ئلك دخل ما أو
العمل والرفاه بتوفري اخلدمات لكفالة أن يتوافر لكل شخص مستوى معيشي لئيق عين طرييق 

 العمل املدفوع األجر، أو استحقاقات الضمان الجتماعي املكتسبة، أو اخلدمات الجتماعية.
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ر عليى سيكن أبنفسيهم. وتُلَزم البلدايت إبجياد سكن مؤقيت لغيري القيادرين عليى الع يو  -77
. ويتوقف مستوى ما يعتب لئقا على األحوال الجتماعية وجيب أن يكون هذا السكن لئقاا 

 .(65)السائدة واملعايري الراهنة للممارسات اجليدة املعمول صا يف جمال اخلدمات الجتماعية

 (66)فقر األطفال  
تتمتيع ابألمين والسيتقرار امليايل. ويف معظم األطفال يف النرويج يشبُّون يف بيئة أسيرية  -78

، بلغت نسبة األطفال الذين يعيشون يف أسر معيشية منخفضة الدخل 2016-2014الفرتة 
يف املائة من  يع  10.3يف املائة من مستوى الدخل املتوسط،  60بصفة مستمرة، أي أقل من 

ية وكان أك ر من نصف هؤلء األطفال ئوي أصول مهاجرة .(67)األطفال . وقد انقضت يف هنا
األطفيال الييذين اسيرتاتيجية احلكومية ملكافحيية فقير األطفيال، املعنونيية  تطبيييق فيرتة 2017عيام 

ولِّيت  ، ولكن جهود النرويج متواصلة يف هذا اجملال وجيري حالياا يعيشون يف فقر تعزيزها. وقد أ
اسرتاتيجية جديدة  د حالياا أولوية عالية للجهود الوقائية يف هذا الصدد: فعلى سبيل امل ال، توج

(، وأجنزت حتسينات للخدمات اليت تقدمها العيادات الصحية 2021-2018لدعم الوالدين )
وخدمات الصحة املدرسية، يف جمال العالج من إدمان تعاطي املواد، ويف إطار اجلهود املبذولة 

يف توفري رعاية هنارية . وشرعت احلكومة العتداءملكافحة ما يُرتكب عد األطفال من العنف و 
خمفَّضة التكلفة لألطفال ئوي األسر املنخفضة الدخل، يف إطيار خطية وطنيية تتييف قضياء فيرتة 
أساسيية جمانيية يف مراكيز الرعايية النهاريية جلمييع األطفيال ئوي األسير املنخفضية اليدخل الييذين 

املنخفضة اليدخل جياوز سنهم ثال  سنوات، وتوفر الدعم املايل لتمكني األحدا  من األسر 
يذت أيضياا  خطيوات مين أجيل زايدة الرتكييز عليى املنظييور  مين النتظيام يف امليدارس ال انويية. واذُّ

 املراعي لألطفال يف اإلدارة النروجيية لشؤون العمل والرفاه، وحتسني متابعة األسر احملرومة اقتصادايا 
رابطية النروجييية للسيلطات ئات األطفال. وقامت احلكومة وبعيض املنظميات غيري احلكوميية وال

، يهدف ‘إعالن بشأن الرتويف’ل البلدايت واملقاطعات(، ابلتوقيع على احمللية واإلقليمية )اليت مت ّ 
إىل عيمان أن تتيوافر جلميييع األطفيال فرصيية املشياركة ابنتظيام يف نشييا  واحيد علييى األقيل ميين 

 .املنظَّمةالرتوحيية األنشطة 

 الصحة  
قع يف النرويج معدل مرتفع، واملستوى العام لصحة السكان مستوى ل العمر املتو معدّ  -79

جييد. ولكييل شييخص يعيييت يف النييرويج احلييق يف احلصييول علييى اخلييدمات الصييحية األساسييية 
املتم لة يف خدمات الرعايية الصيحية الوقائيية، والعيالج، وإعيادة التأهييل، والتميريض، والرعايية. 

، لكن األشخاص غري ئوي اإلقامة الدائمة يتعنيَّ عليهم ومعظم اخلدمات الصحية مُموَّل حكومياا 
دفع تكاليف الرعاية الصحية هلم. ول جيوز املطالبة أبن تُدفع مقدما تكلفة الرعاية الصحية يف 
حالت الطوار  أو الرعاية الصحية العاجلة اليت تقيدمها املرافيق الصيحية املتخصصية. والغيرض 

خلطر احلرمان من الرعاية الصحية لكونه غري قادر  من ئلك هو كفالة عدم تعرض أي شخص
 .(68)على الدفع

وكفالة تكافؤ فرص احلصول على الرعاية الصحية هيي هيدف سياسيي والتيزام قيانوين.  -80
بييد أنييه توجييد بعييض التحييدايت يف هييذا الصيدد بسييبب مشيياكل اللغيية والختالفييات ال قافييية 

شيخاص املنتميني إىل أقلييات، واألشييخاص ئوي والحتياجيات اخلاصية لفئيات معيَّنية )م يل األ
، أصيبحت اليبامج 2017من أيلول/سيبتمب  اإلعاقات الذهنية، واألقليات اجلنسية(. واعتباراا 
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الدراسية يف جمالت الرعاية الصحية والجتماعية ملَزمة بتغطية مواعيع من قبيل حتقيق الندماج 
ع اجلنس والنتمياء اإلثيين واليدين واملعتقيد وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، بصرف النظر عن نو 

واإلعاقية واملييل اجلنسيي واهلويية اجلنسيانية والتعبييري اجلنسياين والسين. ويضيطلع املعهيد النروجيييي 
للصحة العامة إبجراء البحو  ونشر املعارف بشأن صحة املهاجرين من خالل تقدمي التوجيه 

يضاا (69)ني يف اجملال الصحيوإسداء املشورة وتوفري الدورات الدراسية للعامل يف  . وجيري العمل أ
للمهيياجرين، مبييين فيييهم ملتمسييو اللجييوء والالجئييون، مييين  إعييداد معلومييات مصييممة خصيصيياا 

تج عن (70)التوعية ابحلقوق الصحية أهدافها م الا  نا . ويعمل املركز النروجيي لدراسات اإلجهاد ال
، عييمن أميور أخيرى، زايدة املعييارف هدفاا ، مسيتالعنيف والصيدمات العصيبية، املعييرتف بيه دوليياا 

املتعلقة بعالج عحااي التعذيب. وتتعاون مراكز اخلبات الفنية هذه تعاوف وثيقا مع مراكز املوارد 
املعرفيية اإلقليمييية اخلميس اليييت تتيوافر لييديها خييبات فنيية متخصصيية يف العميل مييع األشييخاص 

د الناجم عن الصدمات العصبية، أو اهلجرة، اجلنسي، أو اإلجها العتداءاملتضررين من العنف و 
 .(71)أو حالت النتحار

 ال سيما بني األحداث ،جهود احلكومة الرامية إىل حتسني الصحة العقلية ومنع تعاطي املخدرات  
 13 131من  ، وئلكيف جمال الصحة العقلية وإدمان املواد املبذولعمل ال حجمارتفع  -81

. ونتيجة لذلك، 2018سنة يف عام  - شخص 15 894 إىل 2015سنة يف عام  - شخص
مت ، قدّ 2017عدد من حيصلون على املساعدة بسرعة أكب من ئي قبل. ويف عام  ازداد حالياا 

مية  احلكومة اسرتاتيجية جديدة لكفالة الصحة العقلية اجليدة، ستليها خطة لتك يف اجلهود الرا
 .(72)إىل حتسني الصحة العقلية لألطفال واألحدا 

 (73)العالج يف جمال الصحة العقلية  
جيب حصر استخدام الَقْسر يف جمال رعاية الصحة العقلية عند أدىن حد له. ولتحقيق  -82

ئليييك، تعميييل السيييلطات الصيييحية ابسيييتمرار عليييى حتسيييني التشيييريعات ئات الصيييلة، وتشيييديد 
املختصية مقيدمي املتطلبات من مقدمي اخلدمات، وتقوية هيئيات املراجعية. وتتيابع السيلطات 

اخليدمات متابعية وثيقيية مين أجييل حتسيني عمليية اإلبييالغ عين اسييتخدام التيدابري الَقْسييرية. ويف 
ية  ،2017 عام أجنز عدد من التعديالت التشريعية بغية تعزيز الستقالل الذايت للمرعى واحلما

املنشيود. ويف تقييم ما إن كانت هذه التعديالت قيد حققيت األثير  القانونية هلم. وجيري حالياا 
، عيَّنيت احلكومية جلنية تشيريعية ملراجعية القواعيد املتعلقية ابلَقْسير يف قطياع الصيحة 2016 عيام

والرعايية، مبييا يف ئلييك ارتباطهييا ابللتزامييات الدولييية للنييرويج. وعلييى وجييه التحديييد، انُتقييد يف 
ة امليريض. السينوات األخيرية اسيتخدام العيالج ابلسيتح ا  الكهرابئيي للتشينجات دون موافقي

تقدّ أيف القواعد املتعلقة ابستخدام هذا النوع من العالج. ومن املقرر  وستنظر اللجنة أيضاا  م ن 
 .2019اللجنة تقريرها حبلول شهر حزيران/يونيه 

 (74)خدمات الصحة والرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة  
ت الصيحة يغُلب أن يكون األشخاص ئوو اإلعاقة أك ر حاجةا مين غيريهم إىل خيدما -83

والرعاية، ولكن ل جيوز َقْسر أي شخص على تلقي املساعدة بسبب اإلعاقة. وهناك عمافت 
قانونية قيد التطبيق يف احلالت اليت ل مفر فيهيا مين اللجيوء إىل الَقْسير ألن الشيخص املعيين، 

رو  . وشجسيماا  بصرف النظر عن مدى قدرته الوظيفية، حُيتمل أن يُلحق بنفسه أو بغريه عرراا 
اسيتعمال التيدابري الَقْسييرية تنظمهيا صيكوك قانونييية منفصيلة حسيب الفئييات املختلفية املعرعيية 
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للخطر. وقد طُلِّب إىل اللجنة التشريعية املكلفة مبراجعة القواعد املتعلقة ابلَقْسر أن تنظر فيما إن  
 كل هذه الفئات.  كان ينبغي صوغ قانون واحد يغطي معاا 

تنفيذ تيدابري لبنياء قيدرات العياملني ميع األشيخاص  ة أيضاا وتواصل السلطات املختص -84
ئوي اإلعاقات الذهنية. وأحد  م ال لذلك بيرفمج تيدرييب جدييد تعكيف عليى إعيداده إدارة 
ص هلذا البفمج اعتماد سنوي  الصحة النروجيية لتحسني اخلبات الفنية يف هذا اجملال. وقد ُخصِّّ

 7.5افة إىل ئلييك، ُوعييعت خطيية لتقييدمي ميينف قيييدرها ماليييني كرونيية نروجيييية. وابإلعيي 6قييدره 
مالييني كرونيية نروجيييية لتعزييز تطييوير اخلييدمات وبنياء القييدرات فيمييا يتعليق ابخلييدمات املقدميية 
 لألشخاص ئوي اإلعاقات الذهنية. ويؤدي مركز الختصاص الوطين املعين ابإلعاقة الذهنية دوراا 

ية وغريها يف هذا الصدد بوصفه حلقة للوصل بني ا رئيسياا  بح  ألجهزة احلكومية واملؤسسات ال
 من اجلهات املعنية.

 التعليم  
توقع  -85 التعليم يف النرويج جماين يف املرحلتني البتدائية واإلعدادية. وحيق جلميع األطفال امل

أن يظلوا يف النرويج ألك ر من ثالثة أشهر اللتحاق ابلتعليم املدرسي يف هاتني املرحلتني. وقد 
إليضا  وجوب توفري التعليم املدرسي لألطفال يف غضون  2016ل قانون التعليم يف عام عُدِّ 

شهر واحد من وصوهلم إىل النرويج. ول يسري احلق يف التعليم ال انوي إل على الُقصَّر املقيمني 
 للبيت يف بصفة قانونية يف النرويج. وحييق لألحيدا  املياك ني يف النيرويج بصيفة قانونيية انتظياراا 

طلبهم احلصول على تصريف اإلقامة أن يظلوا يف التعليم ال انوي حىت هناية السنة الدراسية اليت 
 .(75)يبلغون فيها سن ال امنة عشرة

 ويلزم تكييف التدريس وفقا لقدرة كيل تلمييذ واحتياجاتيه احمليددة. وينطبيق هيذا أيضياا  -86
عون الستفادة بقدر ُمْرضٍّ من التدريس يستطي على التالميذ ئوي املوهبة. أما التالميذ الذين ل

العادي فيحق هلم اللتحاق ابلتعليم اخلاص. وقد خُلص تقرير أعده خباء بشأن التعليم اخلاص 
إىل أن التعلييييم املدرسيييي غيييري مالئييييم هليييؤلء األطفيييال. وسيييتقدم احلكوميييية يف  2018يف عيييام 

 م اجلامع.ورقة بيضاء بشأن مبادرات التدخل املبكر والتعلي 2019 عام
ياجاهتم.  -87 وجلميع التالميذ احلق يف أن تكون البيئة املادية يف مدارسهم مهيأة وفقا لحت

قاا  ب ى سا من  واملدارس ملزمة أبن تليب احتياجات التالميذ ئوي اإلعاقة. وكان قطاع التعليم ُمعفا
نه . و 2017متطلبات التصميم املراعي للجميع، ولكن هذا الست ناء أُلغي يف عام  هذا مؤداه أ

أن تكيييون كييل العناصييير اجلديييدة لتكنولوجييييا املعلوميييات  يليييزم أيضيياا  2018اعتبييارا مييين عييام 
 والتصالت يف قطاع التعليم مطابقة ملباد  التصميم املراعي للجميع.

وجلميييع التالميييذ حييق قيييانوين يف بيئيية مدرسييية آمنيية وداعمييية تعييزز صييحتهم ورفييياههم  -88
يف  يييييز أبي شييكل مييين األشييكال أمييران ل تسيييامف معهمييا إطالقييياا وتعليييمهم. والتحييرش والتم

ء بسبب عوامل  املدارس. وتتحمل املدارس مسؤولية خاصة عن محاية التالميذ املعرعني لعيذا
م ل نوع اجلينس أو النتمياء اإلثيين أو اليدين أو املعتقيد أو اإلعاقية أو املييل اجلنسيي أو اهلويية 

، عُيزِّزت حقيوق التالمييذ عين طرييق إجيراء 2017ويف عيام  .(76)اجلنسانية أو التعبري اجلنساين
س نظام جديد للشكاوى وأصبحت توجد حالياا  هيئة مسيتقلة  تعديالت للتشريعات. وقد أُسِّّ

تكفل احرتام حقوق التالميذ. وميكن التالميذ أن يقدموا الشكاوى أبنفسهم. والبلدايت مسؤولة 
  هذا اجملال.عن كفالة المت ال للصكوك التشريعية يف
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 و يع األطفال واألحدا  املنتظمني يف أي مؤسسية تعليميية يتعينيَّ أن يتلقيوا تعليمياا  -89
وتشدد  يع املناهج الدراسية الوطنية اجلديدة على وجوب أن يكون  .(77)بشأن حقوق اإلنسان

يم التعليم بكل أشكاله متسقاا  عل ت بشأن  اا مع حقوق اإلنسان، وعلى عرورة أن يتلقى التالميذ 
حقوق اإلنسان. ويلزم لبامج تدريب املعلمني، مبين فييهم معلميو الرعايية النهاريية، أن تتضيمن 

 بشأن حقوق الطفل. تعليماا 

 الشعوب األصلية واألقليات القومية  
عنيَّ البملان جلنة لتقصي احلقيقة واملصاحلة لتفحُّص سياسة النيَّْرَوَجة واستقصاء املظامل  -90

ينيِّ اليت ارتُكبت  تحضريية عد الصاميِّني والكِّفِّ ني/الفنلنديني النروجييني. وقد اعطُلع ابألعمال ال
يف البملييييييييان ابلتعييييييييياون الوثيييييييييق ميييييييييع الصيييييييياميديغي )برمليييييييييان شييييييييعب الصيييييييييامي( ومنظميييييييييات 

ينيني/الفنلنديني النروجييني. ومن املقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إىل البملان حبلول  يلول/ 1الكِّفِّ  أ
 .2022سبتمب 

 الشعوب األصلية  
ست يف الصاميديغيو تشكل إجراءات التشاور بني سلطات احلكومة املركزية  -91 ، اليت ُأسِّّ
ني مبوجب القانون الدويل يف املشاركة يف ابلا األمهية لكفالة حقوق الصاميِّ  ، إطاراا 2005عام 

الرنة الصاميِّني يف النرويج، ر عليهم. وبعد التشاور مع الصاميديغي ورابطة رعاة العمليات اليت تؤثّ 
قدمت احلكومة مشروع قانون إىل البملان تقرت  يف إطاره إعفاء الصيفة الرمسيية عليى إجيراءات 
التشيياور. وجيييب أن تكييون هييذه املشيياورات مشيياورات صييادقة وأن يكييون هييدفها التوصييل إىل 

أن تُستشار بشأن  اتفاق. ومن حق الصاميديغي وغريه من اجلماعات الصاميَّة صاحبة املصلحة
. ولشعب الصامي حقوق يف الوصيول همأي أنشطة جديدة يُنظر يف العطالع صا يف مناطق

إىل املوارد الطبيعية يف مناطق شعب الصامي. وقانون فينمارك بشأن احلقوق يف األراعي وإدارهتا 
قرير جلنة حقوق يسري على الصاميِّني املقيمني يف مقاطعة فينمارك. وتتابع احلكومة ما تضمنه ت

بشأن حقيوق شيعب الصيامي يف املنياطق الواقعية جنيوب مقاطعية  2007شعب الصامي لعام 
فينمارك. وبغية احلفاظ على حق شعب الصيامي يف إمنياء ثقافتيه وهنجيه يف احليياة، هنياك قييود 

 .(78)قانونية على أنواع األنشطة اليت ميكن بدهها يف مناطق شعب الصامي
 ،2017الصاميِّني لرتبية الرنة ركنا أساسيا من أركان ال قافة الصاميَّة. ويف عام  وتشكل مزاولة -92
مة قدّ  ية املستدا مت احلكومة ورقة بيضاء تعرض فيها اسرتاتيجيات وتدابري ترمي إىل تعزيز الرتب

إيكولوجيييا للرنيية صيييدف صييون األسيياس اليييذي يقييوم علييييه هييذا النشييا ، وئليييك ميين الناحيييية 
الدعامة األساسية لل قافية الصياميَّة. وتسيعى السيلطات املختصية إىل  فه أيضاا القتصادية وبوص

لوجيود ترتيبيات  سويدية جديدة بشأن حقوق رعي قطعان الرنة عمافا  - إبرام اتفاقية نروجيية
نظمة  منظمة لرتبية الرنة عب احلدود. وجُتري احلكومة مشاورات سنوية مع الصاميديغي بشأن أ

ية  الصيد للسنة التالية. وقد ُعقدت مشاورة عامة بشأن تقريرٍّ يتضمن مراجعة للحصص اإلعاف
، ويتعيياون ىادي السياحل يف منيياطق الصياميِّني وبعييض املنياطق السياحلية الشييمالية األخير لصييّ 

 .(79)يف متابعة هذا األمر الصاميديغي واحلكومة حالياا 
يد ئو الصلة ابلتعدين يف ابلنرويج، مت ل النشا  الوح املتعلقوخالل الستعراض السابق  -93

مشيال النيرويج يف بيرفمج للتوقييع اجليوي للخيرائط اجليوفيزايئيية. وقيد جيرت الطلعيات اجلوييية يف 
نشا ، 2014 – 2011 الفرتة ، ومت التوصل إىل اتفاق مع مقاطعات تربية الرنة املتأثرة صذا ال
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املنطقة منذ ئلك احلني أي  بشأن النظام الذي تتم به طلعات الطائرات واهلليكوبرت. ومل تشهد
للقييانون  ، أجيرت احلكومية تقييمياا 2018. ويف عيام (80)نشيا  تيديره الدولية ألغيراض التعييدين

املتعلق ابملعادن. ويوفر هذا التقييم معلومات هامة عن كيفية أداء التدابري املتعلقة بصون مصاحل 
يف  مصييائد األمسيياك حاليييياا شييعب الصييامي للمهميية املنشييودة. وتنظيير وزارة التجييارة والصييناعة و 

 العطالع أبعمال أخرى بشأن هذا القانون.
املفاوعات املتعلقة إببرام اتفاقية بشأن شعوب  2016وأجنزت يف تشرين ال اين/نوفمب  -94

الصيامي يف بلييدان الشييمال األورويب. ويقضيي اليينص املقييرت  أبن تُعيرض التفاقييية علييى برملييان 
ال الثة قبل التوقيع عليها، ويُفرتض يف ديباجة النص أن تُعتمد  شعب الصامي يف كل من البلدان

التفاقية من قَِّبل برملافت الصامي ال الثة كلها. وقد اقرت  اجمللس البملاين لشعب الصامي بضع 
تعيييديالت للييينص املقيييرت ، هلييييا أمهيتهيييا ليييدى برمليييافت الصييييامي. وسيييتنظر وزارة احلكيييم احمللييييي 

احات. وإعادة التفاوض على النص تتطلب موافقة  يع الدول ال ال  والتحديث يف هذه القرت 
 .(81)على ئلك

تقرير جلنة معيَّنة لستعراض موقف لغات الصامي. واقرُتحت يف  2016وصدر يف عام  -95
ئليك التقريير تعييديالت تشيريعية وخمططييات وتيدابري جديييدة بشيأن الرعاييية النهاريية لألطفييال، 

ية. والتعليم البتدائي وال  انوي والعايل، وخدمات الصحة والرعاية، وقطاع العدالة، واإلدارة احملل
 .(82)يف متابعة ما ورد يف التقرير يف حوار وثيق مع الصاميديغي وتنشط الوزارات حالياا 

ويتمتع أطفال الصامي بنفس احلق يف التعليم الذي يتمتيع بيه غيريهم مين األطفيال يف  -96
امي هلم احلق يف تعلم لغة الصامي أينما كانوا يعيشون يف النرويج. النرويج. و يع تالميذ الص

غة الصامي  وإئا رغب أك ر من عشرة من غري أطفال الصامي يف بلدية من البلدايت يف تعلم ل
وتلقي دروسهم صا، فإنه حيق هلم ئلك. وتوفر جامعة نورد التدريب ملعلمي لغة صامي منطقة 

 .(83)لول ولغة صامي اجلنوب
مليييون كرونييية  2قييدره  إعييافياا  ، خصصييت احلكوميية اعتميياداا 2019ويف ميزانييية عييام  -97

نروجييية للصييندوق ال قييايف النروجيييي مين أجييل إنشيياء بييرفمج للمينف املخصصيية لرت يية األعمييال 
 األدبية لشعب الصامي إىل اللغة النروجيية وللرتويج العام آلداب شعب الصامي.

 األقليات القومية  
دف النرويج يف أن تكون األقليات القومية قادرة على العطالع بدور فعلي يتم ل ه -98

قافاهتا  ية وب  يف اجلهود الرامية إىل صون لغاهتا وثقافاهتا وإمنائها. وتعزيز الوعي ابألقليات الوطن
التصيييورات النمطييية واملواقييف السييلبية. ولييذا تييدعم السيييلطات ميين التمييييز و  حيييدَّ ميينميكيين أن 

 وتشمل مناهج .(84)مات األقليات القومية ومبادراهتا اليت تُعمِّق الوعي أبوعاعهااملختصة منظ
الدورات التدريبية املختلفة للمعلمني التدريب على سب منظورات ال قافيات املتعيددة، مبيا فيهيا 
فيد يف  ت قومية،  منظورات األقليات القومية. وقد مت إعداد مواد معلوماتية عن  يع األقليات ال

يني/ امل ن ي فِّ تمون إىل الكِّ ن قام األول العاملني يف مراكز الرعاية النهارية ويف املدارس. والتالميذ امل
هليم أن يتلقيوا تعلييمهم  ترومز حييقالفنلنديني النروجييني الذين يعيشون يف فينمارك أو مقاطعة 

 .(85)ابللغة الفنلندية
سني الظروف املعيشية للروما يف أوسلو ومَت َّل اهلدف الرئيسي خلطة العمل الرامية إىل حت -99

يف مكافحة التمييز عد الروميا يف النيرويج وحتسيني وعيعهم. وقيد مت تقيييم تليك  2009لعام 
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 وتعيديل مييا تتضيمنه ميين تييدابري وفقيا لييذلك. وذصيص الدوليية اعتميياداا  2014اخلطية يف عييام 
سيعى اليبفمج إىل حتسيني لتمويل برفمج التوجييه املدرسيي لتالمييذ الروميا يف مدينية أوسيلو. وي

نتيائج الييتعلُّم، واحليد ميين الغيياب املدرسييي، وزايدة معيدل إمتييام الدراسية يف املييرحلتني البتدائييية 
. وتقدم السلطات املختصة منحاا لتسيري مركز "رومانو خري" لل قافة (86)واإلعدادية لتالميذ الروما

يض اجلماعي املقدم من الدولة للروما النروجييني. واملوارد املعرفية للروما. وهذا املركز جزء من التعو 
ويشمل املركز دائرة للوساطة، تسدي املشورة للروما وتوفر املعلومات لبقية اجملتمع. وهناك خطط 

على عدة مراحل يف إطار احلوار مع طائفة الروما النروجييني. ويقصد ابملركز  لتوسيع املركز تدرجيياا 
 .(87)لروما واألغلبية السكانيةأن يكون مب ابة ملتقى ل أيضاا 

وتضطلع وزارة احلكم احمللي والتحديث مبتابعة التقريير املتعليق ابلسياسية الييت تنتهجهيا  -100
 (2015 :7( NOU)إىل اآلن )التقرير النروجيي الرمسي  1850النرويج جتاه شعب الروماين منذ عام 

 .(88)لروماينواملدخالت اآلتية من التشاور العام، ابلتحاور مع شعب ا
، قييدمت احلكومية خطيية حميددة األهييداف إلحيياء لغيية 2018ويف كيانون ال اين/ينياير  -101

 .(89)2021الكِّفِّني، وئلك للفرتة املمتدة حىت عام 
والنييييييرويج بليييييييد مييييييين البلييييييدان القليلييييييية الييييييييت ليييييييديها خطيييييية عميييييييل ملكافحييييييية معييييييياداة  -102

يف جمال  شامالا  هنجاا ا توفر للنرويج تدبري  11وتتضمن هذه اخلطة  (.2020 - 2016) السامية
 2012 الدراسات الستقصائية اليت أُجريت يف عامي وتبنّي  .(90)منع ومكافحة معاداة السامية

أنه ل تزال توجد بعض املواقيف املعاديية للسيامية بيني سيكان النيرويج، غيري أن هيذه  2017و
بقدر 2012 مما كانت عليه يف عام 2017يف عام  التوجهات كانت أقل بروزاا  . فقد اخنفضت 

يف املائة من جمموع السكان  12.1زة إزاء اليهود من ملحوظ النسبة املئوية ملن لديهم آراء متحيّ 
 .2017يف عام  8.3إىل  2012يف عام 

 حقوق اإلنسان يف سياق السياسة اإلمنائية النروجيية  
جميال مكافحتهيا للفقيير.  تواصيل احلكومية جهودهيا الراميية إىل دعيم البليدان الناميية يف -103

وتندرج النرويج عمن أكب املاحنني للمعونة يف العامل، وقد داومت طيلة العقد املاعي على تقدمي 
وتتم يل مقاصيد السياسية اإلمنائييية  .(91)يف املائية مين اليدخل القييومي اإل يايل 1املعونية بنسيبة 

للفقير، وتعزييز الدميقراطيية وحقييوق  النروجييية يف إنقيائ األروا ، واملسيامهة يف التقلييص املسييتدمي
ورقية بيضياء بشيأن حقيوق اإلنسيان يف سيياق  2014مت احلكومية يف عيام اإلنسيان. وقيد قيدّ 

ورقية بيضياء  2018السياسة اخلارجية والتعاون اإلمنيائي مين جانيب النيرويج، وقيدمت يف عيام 
ن علييى أمهييية دعيييم بشييأن البلييدان الشييريكة يف إطيييار السياسيية اإلمنائييية. وتشييدد هيييااتن الورقتييا

األولوايت واخلطط اليت ذص البليدان الشيريكة، ميع كفالية تيوفري املرونية وإفسيا  اجمليال إلجيراء 
خطية للعمييل مين أجييل حقيوق املييرأة ولييدى النيرويج  .(92)يليزم ميين تغييريات لتييدابري التعياون ميا

 .(2020 – 2016) واملسياواة بيني اجلنسيني يف سييياق السياسية اخلارجيية والسياسية اإلمنائييية
(، الذي LIKEوأحد أدوات تنفيذ هذه اخلطة هو برفمج املساواة بني اجلنسني من أجل التنمية )

 .(93)يهدف إىل تعزيز قدرات البلدان الشريكة على تنفيذ السياسات يف هذا اجملال
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 (94)حقوق اإلنسان وقطاع األعمال  
الدولييية أن تتقييييد ابملبييياد  تطلييب احلكومييية مييين الشييركات النروجييييية ئات العملييييات  -104

التوجيهيية للمؤسسييات املتعيددة اجلنسيييات، الييت وعييعتها منظمية التعيياون والتنميية يف امليييدان 
القتصادي، واملباد  التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان. وجيب 

طة وأن تتشاور مع املتأثرين على تلك الشركات أن تبذل العناية الواجبة فيما تضطلع به من أنش
بتلك األنشطة. ومن املهم بصفة خاصة احلوار مع الشعوب األصلية فيما يتعلق ابألنشطة اليت 

، أطلقت احلكومة خطة عميل وطنيية 2015قد تؤثر على مصاحلهم أو هنج حياهتم. ويف عام 
املعنييية ابملبييياد   لتنفيييذ املبيياد  التوجيهيييية لألمييم املتحييدة. وتضيييطلع جهيية التصييال النروجييييية

التوجيهيية للمؤسسييات املتعيددة اجلنسيييات، الييت وعييعتها منظمية التعيياون والتنميية يف امليييدان 
، 2018القتصادي، ابلرتويج هلذه املباد  واملساعدة يف تسوية احليالت الفرديية. ومنيذ عيام 

نيوع العنايية  تدير جهة التصال الوطنية بوابة إلكرتونية جدييدة تيوفر للشيركات معلوميات عين
 الواجبة املتوقعة منها وعن التوجيهات اليت ميكن أن حتصل عليها.

تطلب هذا Norges Bankوقام مصرف نُرجيس ) -105 ي ( إبعداد واثئق توعف على أي حنو 
املصرف من الشركات اليت يست مر فيها الصندوق الشامل للمعاشيات التقاعديية احلكوميية أن 

ق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل. واعتمدت احلكومة مباد  تكفل يف أنشطتها احرتام حقو 
توجيهية أخالقية لتدابري املراقبة والستبعاد بشأن الشركات املدرجة يف حافظة الصندوق. وهي 

 هتدف إىل عمان أل يست مر الصندوق يف أي أنشطة منافية لألخالق بشكل جسيم.
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