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  حقوق اإلنسانجملس 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩سمرب دي/ كانون األول١١ - نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠جنيف، 

  جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  النرويج

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصـة مبـا يف ذلـك                    
ول املعنية، ويف غري ذلك من الوثائق الرمسية ذات الصلة الـصادرة عـن األمـم              املالحظات والتعليقات املقدمة من الد    

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان غـري    . املتحدة
ية العامة اليت اعتمـدها جملـس       وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيه    . تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية       

وقد روعي يف . وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير. حقوق اإلنسان 
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت       . إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات          

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة . ر التقارير والوثائق املتاحة ما مل ميض عهدهايف االعتبار أيضاً آخ  
يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعـزى إىل عـدم                     

  .لتعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانأو تدين مستوى التفاعل أو ا/التصديق على معاهدة ما و
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   املعلومات األساسية واإلطار-أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية-ألف 

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام

 أو اخلالفة
 /اإلعالنـات
 التحفظـات

  االعتراف باالختصاصات
 هداتهليئات املعا احملددة

 نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد  ١٩٧٠أغسطس / آب٦ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        
 والثقافية

 - )د) (١ (٨املادة  ١٩٧٢سبتمرب / أيلول١٣

ــواد  ١٩٧٢سبتمرب / أيلول١٣ السياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و ،)ب)(٢(١٠املـ
  ،)٥(١٤، و)٣(١٠و
 )١ (٢٠، و)٧(١٤و

الــشكاوى املتبادلــة بــني الــدول
 نعم): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهـد الـدويل اخلـاص         
  باحلقوق املدنية والسياسية

 - )٢ (٥املادة  ١٩٧٢سبتمرب / أيلول١٣

الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق     الربوتوكول االختياري   
  املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

  -  ال يوجد  ١٩٩١سبتمرب / أيلول٥

 - ال يوجد ١٩٨١مايو / أيار٢١ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال       
  املرأةالتمييز ضد 

٨املادتـان   (إجراءات التحقيق    -  ال يوجد  ٢٠٠٢مارس / آذار٥
   نعم): ٩و

ة ـروب املعامل ـن ض ـاتفاقية مناهضة التعذيب وغريه م    
 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ة بـني الـدولـاوى املتبادل ـالشك ال يوجد ١٩٨٦يوليه / متوز٩
  نعم): ٢١املادة (

  نعم): ٢٢ادة امل(شكاوى األفراد 
 نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

 - ال يوجد ١٩٩١يناير / كانون الثاين٨ اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

اإلعالن امللزم مبوجـب  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣
   سنة١٨: ٣املادة 

-  

توكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـعالربو
 األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢

والربوتوكـول،  )٣(االجتماعيـة والثقافيـة   الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و       : تشمل املعاهدات األساسية اليت مل تنضم إليها النرويج       
، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية)٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٤وقّعت عليه فقط يف     (االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     

ربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدوليـة، وال )٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠وقعت عليها فقط يف     (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
  ).٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢١وقعت عليها فقط يف (حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

  
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم عية واملعاقبة عليها اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلما
 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو

 نعم )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 نعم )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 نعم اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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شجعت جلنة مناهضة التعذيب النرويج على اختاذ خطوات تشمل املبادرة إىل التـصديق علـى الربوتوكـول                   -١
 )٩(يكما أوصت كلٌ من جلنة القضاء على التمييز العنصر        . )٨(االختياري التفاقية مناهضة التعذيب يف أسرع وقت ممكن       

 بأن تنظر النرويج يف     )١١( وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة      )١٠(واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
  .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالتصديق على 

 ن أسفها إلبقاء النرويج على حتفظاهتـا بـشأن  ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ع   ٢٠٠٦ويف عام     -٢
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ٢٠ من املادة    ١ الفقرة    حىت ١٤  من ادو، وامل ١٠ املادة    من ٣و) ب(٢الفقرتني  

ت مفوضية  أشار،  ٢٠٠٩ويف عام   . )١٢(والسياسية، وأوصت بأن تواصل النرويج النظر يف إمكانية سحب هذه التحفظات          
 ١٠ من املـادة     ٣والفقرة  ) ب(٢ن النرويج قد سجلت حتفظات على الفقرة        لشؤون الالجئني إىل أ   السامية   املتحدة   األمم

ا يعين أن النرويج ال تتحمل املسؤولية املفروضة عليهـا مبوجـب            من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مم       
  .)١٣(ناء احتجازهمالقانون الدويل بشأن فصل األطفال عن البالغني أث

   اإلطار الدستوري والتشريعي-باء 

 الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باهتمام، كما فعلت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف ،٢٠٠٦يف عام   -٣
يف )  الدولية جلنة خرباء منظمة العمل   ( وجلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات           ٢٠٠٧عام  
 وإدخال ٢٠٠٥شمل قانون مكافحة التمييز لعام      ت، اعتماد تشريعات جديدة يف ميدان املساواة وعدم التمييز،          ٢٠٠٨عام  

  . )١٤(تعديالت على قانون املساواة بني اجلنسني

بنداً جديداً حيظر وأشارت جلنة مناهضة التعذيب بارتياح إىل تدابري اختذهتا النرويج، منها تضمني قانون العقوبات     -٤
الحظت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     و. )١٥( من االتفاقية١التعذيب ويعاقب عليه، وفقاً للمادة  

 باهتمام تصريح احلكومة باعتمـاد املـادة        )١٨( وجلنة خرباء منظمة العمل الدولية     )١٧( وجلنة مناهضة التعذيب   )١٦(والثقافية
وأقّرت جلنة القضاء على التمييز العنصري بـأن        . ن العقوبات، وهي املادة اليت حتظر االجتار بالبشر        من قانو  ٢٢٤اجلديدة  

، وهي تعديالت هتدف إىل تعزيز احلماية مـن         ٢٠٠٦التعديالت املدخلة على قانون العقوبات قد أصبحت نافذة يف عام           
  .)١٩(عنصريةالأشكال التعبري عن الكراهية 

، وهو القانون الـذي حيـدد       ٢٠٠٥ على التمييز العنصري باعتماد قانون فينمارك يف عام          ورّحبت جلنة القضاء    -٥
اإلجراءات الالزمة لتعزيز حق الشعب الصامي يف املشاركة يف عمليات صنع القرار املتعلقة بـإدارة األراضـي واملـوارد             

  . )٢٠(الطبيعية يف املناطق اليت يقطنها

 ٢١االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتماد قانون حقوق اإلنـسان املـؤرخ           ورّحبت اللجنة املعنية باحلقوق       -٦
، الذي أدمج العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف القوانني احمللية، والـذي               ١٩٩٩مايو  /أيار

، رحبـت جلنـة     ٢٠٠٥ويف عام   . )٢١(تتعارض معه أخرى  تنّص مادته الثالثة على أسبقية العهد على أية أحكام تشريعية           
 وإدمـاج الربوتوكـول     )٢٢(٢٠٠٣حقوق الطفل بعدة تطورات إجيابية منها إدماج االتفاقية يف القوانني احمللية يف عـام               

املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة يف القـانون              االختياري التفاقية حقوق الطفل     
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، كما رحبت بالتغيريات املدخلة على      )٢٣(٢٠٠٣أكتوبر  / قانون حقوق اإلنسان يف تشرين األول      مبوجب، وذلك   النروجيي
  . )٢٤(التشريعات اخلاصة بالطفل هبدف زيادة توطيد وتعزيز نطاق حق الطفل يف اإلنصات إليه

وجلنـة   )٢٦(التمييز ضد املرأة   وجلنة القضاء على     )٢٥(ويف حني رحبت كلٌ من جلنة القضاء على التمييز العنصري           -٧
، بإدماج االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان يف التشريعات الوطنية، فإهنا سلطت الضوء على عـدم               )٢٧(مناهضة التعذيب 

ان ـوق اإلنـس ـون حقـاء، يف قانـإدماج اتفاقياهتا حتديداً، والربوتوكوالت االختيارية هلذه االتفاقيات حسب االقتض  
  . كان سيضمن إعطاء األسبقية ألحكام هذه الصكوك على التشريعات احمللية اليت قد تتعارض معها ما وهو، ١٩٩٩لعام 

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها-جيم 

" امتيـاز "جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان درجة           ، منحت   ٢٠٠٦يف عام     -٨
  . )٢٨(٢٠١١النظر يف هذا الدرجة يف عام وسُيعاد  .اإلنسانللمركز النروجيي حلقوق 

 على إنشاء مكتب أمني مظـامل       )٣٠( وجلنة القضاء على التمييز العنصري     )٢٩(أثنت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    و  -٩
أة أشارت، يف مجلة    غري أن جلنة القضاء على التمييز ضد املر       . للمساواة ومكافحة التمييز وحمكمة املساواة ومكافحة التمييز      

أمور، إىل أن النطاق اجلديد لعمل أمني املظامل املعين باملساواة ومكافحة التمييز قد يؤدي إىل عدم التركيز بصورة كافيـة                    
  . )٣١(٢٠٠٨على التمييز ضد املرأة وأن من املزمع تقييم فعالية اآللية اجلديدة لضمان املساواة حبلول هناية عام 

ـ ـة األقليـضاء على التمييز العنصري بإنشاء املركز النروجيي للبحوث املتعلقة بصح      ورحبت جلنة الق    -١٠ ي ـات ف
 )٣٢()وتشمل واليته تعزيز أفضل خدمات صحية ممكنة لفئات الالجئني واملنحدرين من أصـول مهـاجرة               (٢٠٠٣عام  

  . )٣٣(٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ يف) اللغتان الصامية والنروجيية(وبإنشاء حمكمة فنمارك الداخلية الثنائية اللغة 

ويف حني أقّرت جلنة حقوق الطفل باملسامهة القّيمة اليت يقدمها أمني مظامل األطفال، فإهنا أشارت إىل ما يواجهه                    -١١
  . )٣٤(أمني املظامل من قيود يف االضطالع بأنشطته بسبب اعتماده الظاهر على وزارة شؤون الطفل واألسرة

  سياساتية التدابري ال-دال 

أشادت هيئات، من بينها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، بالنرويج ملا اختذته من تدابري لضمان متثيل اجلنسني                  -١٢
من شبكة ، كما أشادت هبا جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إلنشائها )٣٥(يف جمالس إدارة الشركات العامة احملدودة

 دائرة، ونظاماً متنقالً لإلنذار حباالت العنف       ٢٧ الشرطة البالغ عددها     مجيع دوائر  يف   عنيني بالعنف املرتيل  املنسقني  امل
يتعلق مبرتكيب العنف الذين ينتهكون أوامر " إنذار عكسي"يشمل البلد بأكمله، فضالً عن تنفيذ مشروع جترييب لنظام 

ـ    وإضافة إىل ذلك، رحبت جلنة القضاء على التمييز ضد امل         . )٣٦(حظر الزيارة  ـ  ـرأة باعتماد النرويج خط ل ـة عم
بشأن املرأة والسالم ) ٢٠٠٠(١٣٢٥دة ملكافحة االجتار بالبشر، وإطالقها خطة عمل لتنفيذ قرار جملس األمن ـجدي

كما أشارت اللجنة مع التقدير إىل أن النرويج قد وسعت ميزانيتها املخصصة للمساواة بني اجلنسني لكي . )٣٧(واألمن
   .)٣٨(تشمل كل الوزارات
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 إىل أن النرويج قد عزمـت       ٢٠٠٨وأشار تقرير أصدره مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف عام              -١٣
كما أشار املقرر   . )٣٩(على استحداث مبادئ توجيهية أخالقية حتظر على املوظفني املدنيني شراء اخلدمات اجلنسية وقبوهلا            

، ٢٠٠٦ا االجتار بالبشر، وال سيما النساء واألطفال، يف تقرير أصدره عـام           اخلاص املعين جبوانب حقوق اإلنسان لضحاي     
  .  )٤٠(البغاءلني يف استخدام األشخاص املستَغإىل أن النرويج قد حظرت على موظفيها العسكريني اللجوء إىل 

   تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع-ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات-١

  )٤١(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

حيل موعد تقـدمي التقريـرين ٢٠٠٧أغسطس /آب ٢٠٠٦أغسطس /آب ٢٠٠٥ جلنة القضاء على التمييز العنصري 
التاسـع عـشر والعـشرين يف   

 ٢٠٠٩عام 

ــ ــة املعني ــصاديةاللجن ــاحلقوق االقت ة ب
 واالجتماعية والثقافية

حيل موعد تقدمي التقرير اخلامس - ٢٠٠٥مايو /أيار  ٢٠٠٤
 ٢٠١٠يف عام 

حيل موعد تقدمي التقرير السادس - ٢٠٠٦مارس /ذارآ  ٢٠٠٤ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 ٢٠٠٩يف عام 

حيل موعد تقدمي التقرير الثـامن - ٢٠٠٧أغسطس /آب  ٢٠٠٧ جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
 ٢٠١٠يف عام 

تأخر تقدمي الرد منذ ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٥ جلنة مناهضة التعذيب 
 ٢٠٠٨عام 

حيل موعد تقدمي التقرير السادس
 ٢٠١١يف عام 

مل ُينظر بعد يف التقرير الرابـع - ٢٠٠٥يونيه /حزيران  ٢٠٠٤ جلنة حقوق الطفل
 ٢٠٠٨املقدم يف عام 

 الربوتوكول االختياري-جلنة حقوق الطفل 
املتعلق باشـتراك األطفـال يف الرتاعـات

  املسلحة 

مل ُينظر بعد يف التقرير الرابـع  -  ٢٠٠٧يونيه /حزيران  ٢٠٠٦
  ٢٠٠٨املقدم يف عام 

 الربوتوكول االختياري-جلنة حقوق الطفل 
املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء األطفـال

   املواد اإلباحيةواستغالل األطفال يف

مل ُينظر بعد يف التقرير الرابـع   -  ٢٠٠٥يونيه /حزيران  ٢٠٠٤
  ٢٠٠٨املقدم يف عام 
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ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بتدابريٍ اختذهتا النرويج، من بينها التعديالت املدخلة على القانون اجلنـائي                  -١٤
فات القضايا نتيجة قرار تصدره هيئة دولية، مما يتيح يف ظروف معينـة    وقانون اإلجراءات املدنية فيما يتعلق بإعادة فتح مل       

كما أشادت اللجنة بالرد السريع والتدابري      . )٤٢(إعادة النظر يف القضايا نتيجة قرار صادر عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان           
على يها اللجنة، مبا يف ذلك اعتماد تعديالت ا النرويج ملعاجلة انتهاكات احلرية الدينية اليت أشارت إل   ـة اليت اختذهت  ـالفوري

  . )٤٣(قانون التعليم

، أبدت جلنة مناهضة التعذيب قلقها، يف ضوء قضية حدثت مؤخراً، بشأن املوقف الذي تتخذه               ٢٠٠٨ويف عام     -١٥
  . )٤٤(النرويج عموماً إزاء الطلبات اليت تردها من اللجنة بشأن اختاذ تدابري مؤقتة

  جراءات اخلاصة التعاون مع اإل-٢

 نعم جهت دعوة دائمةُو

مـايو/ أيار ٢ -أبريل  / نيسان ٢٣(الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي       آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
، اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون)٢٠٠٧

ق اإلنسان، وال سـيما احلقـوقاخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقو     
 ).٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠-٢٨(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد

 مـناً تام اًة، تعاون ها وعلى مجيع األصعد   كلالفريق العامل، أثناء زيارته     لقي   التعاون أثناء البعثات/التيسري
احلكومة ومجيع السلطات اليت تعامل معها، وهو يعرب عن امتنانه ملاجانب  

 . )٤٥(أبدته هذه السلطات من شفافية وتعاون

  متابعة الزيارات

ُوجهت أثناء الفترة قيد االستعراض ثالث رسائل ختص، يف مجلة من ختص، الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
وهـوورّدت احلكومة على رسالتني منها،      . جمموعات حمددة وامرأة واحدة   

 .  يف املائة من الرسائل املوجهة٦٦رد على الما ميثل 

الردود علـى االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل
 )٤٦(مواضيعية

ردت النرويج على أربعة استبيانات من االستبيانات اخلمسة عشر اليت أرسلها
 . )٤٨(، ضمن املهل احملددة)٤٧(اإلجراءات اخلاصةاملكلفون بواليات 
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   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان-٣

 )٥٢(٢٠٠٨ و )٥١(٢٠٠٧ و )٥٠(٢٠٠٦ و )٤٩(٢٠٠٥قدمت النرويج تربعات ماليـة إىل املفوضـية يف األعـوام              -١٦
  . )٥٣(٢٠٠٩و

   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان-باء 

  املساواة وعدم التمييز -١

 ملعاجلة الـسلوك  يف حني رحبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة باألنشطة املبتكرة اليت اضطلعت هبا النرويج                  -١٧
 عن قلقهـا إزاء اسـتمرار   ٢٠٠٧ الرجل واملرأة وما يرتبط بذلك من قوالب منطية، فإهنا أعربت يف عام    لدىاالجتماعي  

ية اليت تنعكس بشكل خاص على موقع املرأة يف سوق العمل وعلى خياراهتا التعليمية، وال سيما يف                 املواقف الثقافية النمط  
  .)٥٤(مرحلة التعليم العايل

ـ               ٢٠٠٦ويف عام     -١٨ ي ـ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن قانون مكافحة التمييز ال يغط
ح ـ، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية من احلكومة توضي         ٢٠٠٨ام  ويف ع . )٥٥(ة حتديداً ـالتمييز على أسس عنصري   

ما إذا كان حظر التمييز على أساس املنشأ، املنصوص عليه يف قانون مكافحة التمييز، يشمل احلماية من التمييز على أساس      
االتفاقيـة   (١٩٥٨لعام  ) ملهن وا العمالة(ن مفهوم اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز         ـاعي ضم ـأ االجتم ـاملنش
  .)٥٦()١١١رقم 

، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلقٍ التقارير املتعلقة بارتفاع معدالت حاالت توقيـف       ٢٠٠٦ويف عام     -١٩
األمم املتحـدة   الشرطة أشخاصاً على أسس متييزية استناداً إىل منشئهم اإلثين، وهو ما سلطت عليه الضوء أيضاً مفوضية                 

وقالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إن على النرويج أن تسعى لضمان أال يكون لعمليات التوقيف               . )٥٧(ؤون الالجئني لش
هذه طابع متييزي أو مبالغ فيه، وأن تضع نظاماً لرصد هذه احلاالت لضمان خلوها من التمييز، وهو ما سـلطت عليـه                      

  .)٥٨(الضوء أيضاً املفوضية

ربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها، وهو ما سلطت عليه ، أع٢٠٠٥ويف عام   -٢٠
، بشأن حاالت التمييز اليت يواجهها األشخاص املنحدرون مـن          )٥٩(األمم املتحدة لشؤون الالجئني   الضوء أيضاً مفوضية    

  . أصول مهاجرة، وال سيما يف جمايل السكن والعمل

لقضاء على التمييز العنصري إىل أمهية التمكن بشكلٍ كاٍف من اللغة النروجيية من أجل حتقيـق                أشارت جلنة ا  و  -٢١
اليت ينّص  للحصول على اجلنسية النروجيية و    هنا أعربت عن قلقها إزاء املتطلبات اللغوية الصارمة         غري أ االندماج يف اجملتمع،    

ويج عدم تعرض فئات معينة من غري املواطنني إىل التمييز فيما           وأوصت اللجنة بأن تضمن النر    . عليها قانون اجلنسية اجلديد   
يتعلق باحلصول على اجلنسية، وأن تويل االهتمام الالزم ملا قد يواجهه املقيمون منذ أمد طويل يف النرويج من عراقيل حتول             

 متطلبات تتصل مبا حيققه     ليس مثة "وقد أوضحت النرويج، يف ردها على هذه املالحظات اخلتامية، أنه           . )٦٠(دون جتنيسهم 
ما من سبب الفتراض أن شرط إكمال برنامج        "وأن  " امللتحقون بصفوف تعليم اللغة النروجيية من مستوى معريف أو نتائج         

  . )٦١("تعلم اللغة النروجيية الوارد يف قانون اجلنسية النروجيي يترتب عليه أي أثر متييزي
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يت تتخذها النرويج يف هذا اجملال، فإن جلنة حقوق الطفل أبدت قلقها إزاء              التدابري املتواصلة ال   على الرغم مـن  و  -٢٢
وأوصت اللجنة بأن تواصل    . )٦٢(ما يواجهه بعض األطفال من متييز يف املدارس واجملتمع بسبب خلفياهتم الدينية أو اإلثنية             

  . )٦٣( حبكم الواقعالنرويج تعزيز جهودها الرامية إىل منع واستئصال مجيع أشكال التمييز ضد األطفال

   حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه-٢

يف حني نوهت جلنة مناهضة التعذيب بالتدابري املتخذة للتصدي حلاالت االستخدام املفرط للعنـف علـى يـد                    -٢٣
تفيد باستعمال القوة دون     إزاء التقارير اليت     ٢٠٠٨الشرطة، اليت حدثت يف اآلونة األخرية، فإهنا أعربت عن قلقها يف عام             

وأوصت اللجنة بأن   . ن حاالت متييز يف املعاملة على أساس املنشأ اإلثين         ع التقاريركذلك إزاء   مسوغ يف بعض احلاالت، و    
تضمن النرويج اختاذ مجيع التدابري الالزمة للتصدي إلمكانية استمرار املمارسات اليت تنطوي على استعمال الشرطة القوة                

  . )٦٤(تصدي للمخاطر النامجة عن أي معاملة متييزية يف هذا الصدددون مسوغ وال

األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني       كما أشارت جلنة مناهضة التعذيب، وهو ما سلطت عليه الضوء مفوضية              -٢٤
ةً عمومـاً،   لرفض طلبات اللجوء من البلدان اليت تعترب آمن       " إجراء الثماين وأربعني ساعة   "، إىل وجود ما ُيسمى      )٦٥(أيضاً

وأوصت اللجنة بأن تـضمن  . وهي الطلبات اليت ُتقّيم بوصفها تفتقر إىل أسس وجيهة بعد إجراء مقابلة مع طالب اللجوء  
النرويج إجراء فحص متأٍن لكل حالة فردية يف إطار إجراء الثماين وأربعني ساعة، وإجراء استعراض مستمر لوضع البلدان                  

  . )٦٦(اليت ُيطبق عليها هذا اإلجراء

، )٦٧(أيضاًاألمم املتحدة لشؤون الالجئني     والحظت جلنة مناهضة التعذيب، وهو ما سلطت عليه الضوء مفوضية             -٢٥
التوضيح الذي قدمته النرويج بأن أي مواطن أفغاين يوقفه أفراد نروجييون من القوة الدولية للمساعدة األمنية يف أفغانستان                  

وفقاً ملذكرة تفاهم تلزم احلكومة األفغانية بامتثال املعايري الدولية يف معاملة األشـخاص           يتّم تسليمه إىل السلطات األفغانية      
  .)٦٨(الشكلاملنقولني إليها على هذا 

ـ ـ إىل الن  تـهوأعرب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، يف التقرير الذي  أصدره يف أعقاب بعث               -٢٦ ج ـروي
وء إىل عزل احملتجزين، سواء يف احلبس االحتياطي أم أثناء قضاء فترة العقوبـة يف               ، عن قلقه إزاء تكرار اللج     ٢٠٠٧عام  

كما أشار الفريق العامل إىل صعوبة أن يفضي طعن احملتجزين املعنيني يف القرار الذي تتخذه سلطات السجن                 . )٦٩(السجن
لطعن يف القرارات اليت تتخـذها سـلطات   وأوصى الفريق العامل بأن تنظر النرويج يف إنشاء نظام جديد ل         . )٧٠(إىل نتيجة 

ومن املسائل األخرى املثرية . )٧١(اإلصالحيات فيما يتعلق بفرض قيود على احملتجزين أو فرض عزلة جزئية أو كاملة عليهم            
طات للقلق اليت أشار إليها الفريق العامل مسألة حالة السجناء احملكوم حببسهم حبساً وقائياً، وال سيما فيما يتعلق بالـسل                  

وأثار الفريق العامل مـسألة أن احلـبس   . )٧٢(هذه السلطاتة احملاكم على قابالتقديرية الواسعة لسلطات السجن ومدى ر 
ا أثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان، يف        ـكم. )٧٣(الوقائي ميكن أن يبلغ حد احلبس لفترة غري حمددة يف أسوأ احلاالت           

نفرادي وإمكانية متديد هذا احلبس لفترة غري حمددة قبل احملاكمة، فضالً عن            ، شواغل بشأن أحكام احلبس اال     ٢٠٠٦عام  
  . )٧٤(مسألة استمرار اللجوء إىل احلبس قبل احملاكمة لفترات زمنية مغاىل يف طوهلا

، الحظت جلنة مناهضة التعذيب تعديل التشريعات هبدف تقليص فترة االحتجاز املسموح هبـا              ٢٠٠٧ويف عام     -٢٧
هنا ظلـت  غري أكمة وتعزيز الرقابة القضائية عليها وعدم اللجوء إىل احلبس االنفرادي إال يف إطار التدابري الوقائية،       قبل احملا 
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وأوصت اللجنة بأن تقوم النرويج خبطوات مـن بينـها          . قلقةً إزاء عدم وجود إحصاءات كافية تثبت فعالية هذه التدابري         
طلب إىل النرويج كما . عديالت التشريعية احلديثة العهد على صعيد املمارسةجتميع إحصاءات مفصلة للتحقق من فعالية الت

  . )٧٥( على قانون اهلجرة فيما يتعلق باحتجاز الرعايا األجانبةريجتمع إحصاءات تتعلق بتطبيق التعديالت األخأن 

ة يف فصل األطفال الرضع عـن       وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تعيد النرويج النظر يف ممارستها املتمثل             -٢٨
اخلروج من السجن للرضاعة، وأن تنظر يف اختاذ تدابري مالئمة أخرى       إجازة  أمهاهتم واختاذ اجلنسية معياراً للبّت يف طلبات        

  .)٧٦(غري االحتجاز يف مثل هذه احلاالت

إدارات السجون وسلطات   وأشار الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي إىل أوجه التضارب بني اختصاصات              -٢٩
وأوصى الفريق العامل بأن تعمل احلكومـة       . )٧٧(الرعاية الصحية النفسية فيما يتعلق باحملتجزين احملتاجني إىل عالج نفسي         

  .)٧٨(على تسوية أوجه التضارب هذه بوسائل تشمل إنشاء جلنة مستقلة يكون مجيع أصحاب املصلحة ممثلني فيها

اء على التمييز ضد املرأة بالتدابري القانونية وغريها من التدابري املتخذة ملكافحة العنف             ويف حني رحبت جلنة القض      -٣٠
كما أعربت اللجنـة    . ضد املرأة، فإن القلق ظل يساورها إزاء تفشي ممارسة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل                

. )٧٩(نية حبقوق اإلنسان عن قلقهما بشأن العنف املرتيل كذلك      املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املع      
ويف حني أشادت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بالنرويج جلمعها بيانات عن عدد النساء الاليت لقني مصرعهن علـى                   

لـق بعمـر الـضحايا    أعربت عن أسفها لقلة البيانات واملعلومات املتاحة فيما يتع     ئهن يف عالقة محيمة، فإهنا      أيدي شركا 
  .)٨٠(ومنشئهن اإلثين ولعدم إجراء أي تقييم للتدابري اإلضافية الالزمة ملنع وقوع هذا النوع من جرائم القتل

والحظت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أن النرويج ال تزال تضع مسألة الزجيات القسرية، ومعها ممارسات                   -٣١
أهنا قد اعتمدت ونفذت خطط عمل متعاقبة يف هذا الصدد، وطلبت إىل النرويج،             أخرى، على جدول أعماهلا السياسي، و     

  .)٨١(يف مجلة أمور، أن تواصل جهودها الرامية إىل استئصال هذه املمارسات

، أشادت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بالنرويج الختاذها تشريعات وتـدابري هتـدف إىل                ٢٠٠٧ويف عام     -٣٢
هنا أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود إحصاءات وبيانات تتعلق بظـاهرة االجتـار بالنـساء      غري أ جتار،  التصدي ملسألة اال  

والفتيات ومدى تفشي هذه الظاهرة، كما أعربت عن قلقها ألن أي زيادة يف االجتار بالنساء قد تؤدي كذلك إىل زيادة                    
بينها االجتار  أمور من   حبقوق اإلنسان أيضاً عن قلقها إزاء       ، أعربت اللجنة املعنية     ٢٠٠٦ويف عام   . )٨٢(استغالهلن يف البغاء  

بالبشر، وخباصة النساء، وحثت النرويج على توفري محاية فعالة للضحايا والشهود، وذلك بوسائل تشمل منحهم رخـص                 
  .)٨٣(إقامة عند االقتضاء استناداً إىل اعتبارات إنسانية

 جهودها الرامية إىل تعزيز قدرة الشرطة اجلنائية على التصدي          وشجعت جلنة حقوق الطفل النرويج على مواصلة        -٣٣
للجرائم املتعلقة باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت، وتثقيف األطفال وذويهم عن سبل االستخدام                

  .)٨٤(املأمون لالنترنت
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   إقامة العدل وسيادة القانون-٣

 الشكاوى املقدمة ضد     مع عاملالتلنرويج قد اختذت تدابري للمضي يف حتسني        الحظت جلنة مناهضة التعذيب أن ا       -٣٤
بيد أن القلق ظل يساور اللجنة إزاء االدعاءات املتعلقة باالنتهاكات          . أفراد الشرطة والتحقيق فيما يتصل هبا من ادعاءات       

مييزية، وكذلك إزاء مدى حيـاد التحقيقـات        اليت يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، مبا فيها االدعاءات املتعلقة باملعاملة الت          
وأوصت اللجنة بأن ترصد النرويج عن كثب فعالية اإلجراءات اجلديدة للتحقيق يف اجلرائم             . املترتبة على تلك االدعاءات   

  .)٨٥(يناملّدعى ارتكاهبا على يد موظفني إلنفاذ القانون، وال سيما تلك املتعلقة باملعاملة التمييزية على أساس املنشأ اإلث

والحظ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن ألفراد الشرطة ومدعيها العامني دوراً نافذاً، إذ ميكنـهم يف                   -٣٥
.  يف املائة من مجيع القضايا اجلنائيـة       ٩٠و ٨٠لمحاكمة يف ما تتراوح نسبته بني       التقدمي ل الواقع اختاذ إجراءات املقاضاة و    

كومة رصد هذا النظام لضمان عدم حدوث جتاوزات يف نظام العدالة اجلنائية الذي مل يكـن                وطلب الفريق العامل من احل    
  .)٨٦(يف جمتمع أقل دميقراطية ،، على ما ُيرّجحليعمل بالكفاءة ذاهتا

غـري متـاح    " Infoflyt"كما الحظ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن الوصول إىل قاعدة بيانـات                -٣٦
ال يتـسىن إال يف ظـروف   إىل قاعـدة البيانـات هـذه    وجيية، وأن وصول األشخاص املعنيني أو حماميهم لمحاكم النر ل

وأوصى الفريق العامل بأن ُيمنح اجلهاز القضائي حق الوصول إىل املعلومات اليت تتضمنها قاعدة البيانـات                . )٨٧(استثنائية
ة باإلفراج املبكر عن سجني أو بإطالق سـراح حمتجـز يف            املذكورة عندما تكون هلذه املعلومات صلة بالقرارات املتعلق       

  .)٨٨(احلبس الوقائي

وأبدى الفريق العامل تفهمه لكون السياسة العامة للحكومة تقضي بعدم توفري نظام عدالة لألحـداث مكيـف                   -٣٧
ظل قائمة عندما ُيحتجـز    يف الوقت احلاضر، فإن املشكلة ت     قليل  جزين القّصر   تعدد احمل مع أن   و. خصيصاً لتلبية احتياجاهتم  

.  عاماً مع البالغني، سواء يف احلبس االحتياطي أم لقضاء فترة عقوبـة يف الـسجن  ١٥أحداث يبلغون من العمر أكثر من  
  .)٨٩(وأُبلغ الفريق العامل بأن املسألة هي اآلن قيد النظر يف الربملان

   احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حياة أُسرية-٤

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدد األطفال الذين انُتزعوا من أسرهم وباتوا يعيشون                ٢٠٠٥يف عام     -٣٨
والحظت اللجنة استعداد النرويج إلعادة النظر يف ممارساهتا املتعلقـة          . يف كنف أسر حاضنة أو يف مؤسسات رعاية بديلة        

 تتخذ النرويج تدابري ملعاجلة أسباب ارتفاع عدد األطفال         بانتزاع األطفال من بيئتهم األسرية، وأوصت بأمور من بينها أن         
كما أعربـت اللجنـة املعنيـة       . )٩٠(املفصولني عن أسرهم، وذلك بوسائل تشمل تقدمي الدعم الكايف للوالدين الطبيعيني          

  .)٩١(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن شواغل مماثلة

د املرأة بأن تضمن النرويج للمرأة عند انفصاهلا عن الرجل حقوقاً متكافئـة             وأوصت جلنة القضاء على التمييز ض       -٣٩
  . )٩٢(عالقة زواج حبكم الواقعفيما يتعلق باملمتلكات واألصول اليت تراكمت أثناء 
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  حرية الدين أو املعتقد وحق املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  -٥

رح إلغاء احلكم الدستوري الذي ينّص على إلـزام معتنقـي الديانـة             الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مقت       -٤٠
اإلجنيلية اللوثرية بتربية أطفاهلم على تعاليم هذه الديانة، وكررت اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء تنايف هذا احلكـم مـع                    

  .)٩٣(طؤوأوصت اللجنة بأن تسارع النرويج إىل إلغاء هذه املادة من الدستور دون تبا. مقتضيات العهد

 ورحبت جلنة حقوق الطفل باملعلومات اليت قدمتها النرويج عن التغيريات املزمع إدخاهلا على قـانون التعلـيم                   -٤١
ـ     " املعرفة املسيحية والتعليم الديين واألخالقي    "لضمان امتثال املادة املدرسية املسماة مادة        ة ـامتثاالً كامالً للحق يف حري

 من االتفاقية، وشجعت اللجنة النرويج على اإلسراع يف عملية اعتماد هـذه التغـيريات               ١٥ الدين الذي تنّص عليه املادة    
  .)٩٤(وتطبيقها

 وزيراً هن   ١٩ وزراء من أصل     ٩عن تقديرها لكون     ٢٠٠٧يف عام   وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة          -٤٢
ت قلقها إزاء قلـة  بدا أغري أهن واجملالس البلدية مرتفع نسبياً،    من النساء، وألن متثيل املرأة يف الربملان ويف جمالس املقاطعات         

وحثت اللجنة النرويج على القيـام      .  واألساتذة والقضاة على مجيع مستويات اجلهاز القضائي       اتالنساء بني رؤساء البلدي   
 مناحي احلياة السياسية والعامـة      تدابري لتعزيز املشاركة الكاملة واملتكافئة للمرأة يف مجيع       الخبطوات من بينها مواصلة اختاذ      

ويف عملية صنع القرار، وضمان أن يعكس متثيل املرأة يف اهليئات السياسية والعامة التنوع التـام للـسكان مبـا يـشمل            
  .)٩٥(املهاجرات ونساء األقليات

 املـواطنني يف    حقوق االقتـراع لغـري    منحت  وأفاد تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأن النرويج             -٤٣
  .)٩٦(االنتخابات احمللية

   احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومالئمة-٦

وظل القلـق   . )٩٧(، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية باهتمام إنشاء جلنة تكافؤ األجور           ٢٠٠٧يف عام     -٤٤
عمل، على النحو املتجلي يف الفجـوة املـستمرة يف         يساور جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إزاء وضع املرأة يف سوق ال            

كما أعربـت   . )٩٨(األجور بني الرجل واملرأة، والنسبة املرتفعة للنساء العامالت بدوام جزئي والتمييز الشديد يف الوظائف             
 ضـد   وحثت جلنة القضاء على التمييز    . )٩٩(٢٠٠٨ و ٢٠٠٧جلنة خرباء منظمة العمل الدولية عن شواغل مماثلة يف عامي           

املرأة النرويج على إعطاء األولوية إلعمال تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف سوق العمل، والقضاء علـى التمييـز يف                    
  .)١٠٠( بل وإغالقهاالوظائف وتضييق فجوة األجور

كل الـيت   ، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء املشا           ٢٠٠٥ويف عام     -٤٥
وهي شواغل سلطت   . يواجهها األشخاص املنحدرون من أصول مهاجرة، وال سيما النساء، يف الوصول إىل سوق العمل             

  .)١٠١(األمم املتحدة لشؤون الالجئنيعليها الضوء أيضاً مفوضية 

اليت هتدف  ( والتنوع   الندماجبإنشاء اإلدارة املعنية با   العنصري  ، رحبت جلنة القضاء على التمييز       ٢٠٠٦ويف عام     -٤٦
وأوصت اللجنـة،   . )١٠٢()إىل تعزيز التنوع وحتسني الظروف املعيشية للمهاجرين عن طريق العمل واالندماج واملشاركة           

، بأن تتخذ النرويج تدابري أكثـر فعاليـة         )١٠٣(األمم املتحدة لشؤون الالجئني   وهو ما سلطت عليه الضوء أيضاً مفوضية        
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 املواطنني على صعيد ظروف العمل وشروط التوظيف، مبا يف ذلك قواعد وممارسات العمـل       للقضاء على التمييز ضد غري    
اليت قد تكون هلا أغراض أو آثار متييزية؛ كما أوصت بأن ُتنفَذ حبذافريها التشريعات اليت حتظر التمييز يف العمل ومجيـع                     

  . ض البطالة بني املهاجريناملمارسات التمييزية يف سوق العمل وأن تتخذ املزيد من التدابري خلف

 ال يزال يـستبعد     ٢٠٠٥، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أن قانون بيئة العمل لعام             ٢٠٠٨ويف عام     -٤٧
أن العـاملني يف    مع  فئات معينة من العمال، مبن فيهم العاملون يف قطاعات النقل البحري والصيد الربي وصيد األمساك،                

وأعربت . )١٠٤(٢٠٠٥ن التمييز مبوجب قانون املساواة بني اجلنسني وقانون مكافحة التمييز لعام            هذه القطاعات حممّيون م   
 عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة احلوادث يف قطاع صيد ٢٠٠٥اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام 

  . )١٠٥(األمساك واستغالل النفط يف عرض البحر

  الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق احلق يف -٧

، إىل ارتفاع معدالت األطفال املهاجرين الـذين يعيـشون يف           ٢٠٠٥أشارت جلنة حقوق الطفل بقلق، يف عام          -٤٨
كنف أسرٍ تعاين من تدين مستوى الدخل بشكل مستمر، وأوصت اللجنة بأن تضمن النرويج تلبيـة احتياجـات مجيـع        

  . )١٠٦( الالزمة كافة لكي تضمن أال تعيش أي فئة من األطفال دون مستوى الفقراألطفال وأن تتخذ التدابري

، أشارت جلنة حقوق الطفل بقلق خاص إىل أن األطفال الذين حيتـاجون إىل رعايـة صـحية      ٢٠٠٧ويف عام     -٤٩
الصحية ألهنـم  ولكنهم يعيشون يف النرويج بدون رخصة إقامة قد ُيحرمون يف بعض احلاالت من احلصول على اخلدمات          

ويف . )١٠٧(األمم املتحدة لشؤون الالجئني   غري مسجلني على حنو سليم، وهي مشكلة سلطت عليها الضوء أيضاً مفوضية             
، ألن العديد من )١٠٨(، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها، وشاركتها يف ذلك أيضاً املفوضية ٢٠٠٦عام  

ن األمراض يف إطار اخلدمات الصحية املقدمة لطاليب اللجوء والالجئني والوافدين يف إطار             البلديات ال توفر محاية كافية م     
، علـى  ٢٠٠٥وشجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية النرويج، يف عـام   . تدابري مل مشل األسر   

وقـد  . )١٠٩(ملؤشرات الصحية بـني املقاطعـات  اعتماد تدابري فعالة من أجل التصدي لألسباب اليت تكمن وراء تفاوت ا      
 حكام يقوم، ٢٠٠٤منذ عام "ذكرت النرويج، يف ردها على املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري، أنه            

لضمان النهوض باخلـدمات املقدمـة إىل   وذلك  ،كافيةالدمات اخلتوفر ال البلديات اليت مع تلك  ة  ـتابعباملات  ـاملقاطع
  .)١١٠("ستويات الالئقةامل

والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق ازدياد حاالت اإلخالء الناجتـة بـشكل       -٥٠
ر الفئات احملرومة واملهمشة من السكان بشكل خاص جـراء خصخـصة            أساسي عن التخلف عن دفع اإلجيارات؛ وتأثُّ      

ـ  ـوأوصت اللجنة بأن تقوم النرويج خبطوات تشم      . )١١١(تفاع أسعار املساكن  املساكن االجتماعية البلدية وار    اذ ـل اخت
ـ                ان ـات الـسك  ـتدابري فعالة لتوفري ما يكفي من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات األسر ذات الدخل املنخفض وفئ

  .)١١٢(احملرومة واملهمشة
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  ية احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقاف-٨

مفوضية ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها، وهو ما سلطت عليه الضوء أيضاً                ٢٠٠٦يف عام     -٥١
، بشأن ارتفاع معدالت االنقطاع عن الدراسة بني األطفال املهـاجرين يف التعلـيم              )١١٣(األمم املتحدة لشؤون الالجئني   

  .  )١١٤( ملعاجلة هذه املشكلةالثانوي، وحثت اللجنة النرويج على اختاذ تدابري

 يف األنـشطة     حمـدودة  ، أن مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة     ٢٠٠٥والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق، يف عام          -٥٢
الثقافية والترفيهية، وأوصت النرويج بالقيام خبطوات تشمل اختاذ التدابري الالزمة كافة لضمان تكافؤ فرص وصول هؤالء                

  .)١١٥(األطفال إىل اخلدمات

   األقليات والشعوب األصلية-٩

، والذي يهـدف إىل     ٢٠٠٤يف عام   " صندوق شعب الغجر  "رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بإنشاء          -٥٣
  . )١١٦(السابقةالستيعاب تعويض الضحايا الغجر عن اآلثار السلبية اليت ترتبت على سياسات ا

قلقها ألن قانون فينمارك ال يتناول الوضع اخلـاص للـشعب           وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن          -٥٤
الصامي الشرقي، وأوصت بأن تتخذ النرويج تدابري من بينها القيام خبطوات إضافية العتماد تدابري خاصة وعملية تـضمن    

لـصامي  تقدمي ما يكفي من الدعم واحلماية لفئات معينة من السكان األصليني تعاين ضعفاً خاصاً، ال سـيما الـشعب ا                   
سُينظر يف التدابري املزمع اختاذها "، قالت النرويج يف ردها على املالحظات اخلتامية للجنة إنه ٢٠٠٧ويف عام . )١١٧(الشرقي

  . )١١٨("يصامي الشرقالشعب البعد التشاور الوثيق مع الربملان الصامي وممثلي 

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء-١٠

األمـم   جلنة مناهضة التعذيب بارتياح، وهو ما سلطت عليه الضوء أيـضاً مفوضـية   ، الحظت ٢٠٠٧يف عام     -٥٥
خرية لتنظيم حقوق األشخاص املقـيمني يف مركـز         أل، اعتماد تدابري تشريعية يف اآلونة ا      )١١٩(املتحـدة لشؤون الالجئني  

يري والقواعد املنطبقة علـى احتجـاز       األجانب، وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة للمفوضية بشأن املعا        الحتجـازتراندوم  
  . )١٢٠(طاليب اللجوء

حتديات عملية عدة متخضت عـن      إىل وجود    ٢٠٠٩عام  يف  األمم املتحدة لشؤون الالجئني     أشارت مفوضية   و  -٥٦
وء مقارنةً بطلبات   ـ طلب جل  ١٤ ٤٣١، ما جمموعه    ٢٠٠٨فقد سجلت النرويج، خالل عام      . ازدياد عدد طاليب اللجوء   

وأفيد بأن مرافق االستقبال القائمة ال تكفي إليواء هذا العدد الكبري من طـاليب              .  طلباً ٦ ٥٢٨البالغ عددها    ٢٠٠٧عام  
ويف كـانون   . اللجوء، وقد أعربت اجملتمعات احمللية والبلديات عن احتجاجها علناً على إنشاء مراكز استقبال جديـدة              

 مركـزاً حبلـول     ١١٢ مركزاً، يف حني بلغ عددها       ٦١ويج يبلغ   ، كان عدد مراكز االستقبال يف النر      ٢٠٠٨يناير  /الثاين
وقالت املفوضية إن قدوم عدد كبري من األطفال غري املرافقني قد متخض عن احلاجة إىل االسـتعانة                 . ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

نـت يف عـام     وأفادت املفوضية بأن وزارة العمل واإلدماج االجتماعي قـد أعل         . مبزيد من األخصائيني يف تقييم األعمار     
.  تدبرياً هتدف إىل احلّد من عدد القادمني غري احملتاجني إىل احلماية الدولية            ١٣ عن وضع جمموعة تدابري تتألف من        ٢٠٠٨
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قيود على سياسة اللجوء اليت كانت أكثر حتـرراً         على  وتشتمل هذه التدابري على معايري أكثر صرامةً ملنح رخص اإلقامة و          
  .)١٢١(٢٠٠٩مايو / مقترحات القوانني اليت تنفذ هذه التدابري نافذةً يف أيارفيما مضى؛ وُيتوقع أن تصبح

، لعـدم   )١٢٢(األمم املتحدة لشؤون الالجئني   وأعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها، كما فعلت أيضاً مفوضية             -٥٧
وصياء وتدريبهم، يف ظل    وجود نظام وصاية وطين لألطفال طاليب اللجوء والالجئني غري املرافقني وألن نوعية توظيف األ             

، بـأن   )١٢٤(وأوصت اللجنة، كما فعلت املفوضية أيضاً     . )١٢٣(نظام الوصاية احلايل، قد ال تكون مالئمةً يف مجيع البلديات         
تنظر النرويج يف تدابري من بينها إنشاء نظام وصاية وطين موحد، والنظر يف إسناد مسؤولية مجيع األطفال طاليب اللجـوء                    

 إىل سلطة مركزية واحدة ذات توجه ينصب على حقوق األطفال، على غرار هيئة خدمات رفاه الطفولـة،                  غري املرافقني 
  . )١٢٥(وذلك لضمان توفري اخلدمات جلميع هؤالء األطفال على قدم املساواة

ت مفوضية  ، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها، كما فعل           ٢٠٠٥ويف عام     -٥٨
، ألن طاليب اللجوء الذين ُترفض طلباهتم وال ميكن إعادهتم إىل أوطاهنم األصلية ال يتم               )١٢٦(األمم املتحدة لشؤون الالجئني   

كما حثت اللجنة النرويج على القيام خبطوات مـن         . إيواؤهم يف مراكز االستقبال بعد املهلة النهائية احملددة ملغادرة البلد         
  . )١٢٧(بري الرامية إىل التصدي ملشكلة التشردبينها تعزيز التدا

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -١١

أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء النطاق الواسع بصورة قد تكون مبالغاً فيها لتعريف اإلرهاب                -٥٩
عاهتا املعتمـدة يف سـياق مكافحـة        من قانون العقوبات، وأوصت بأن تضمن النرويج اقتصار تشري        ) ب(١٤٧يف املادة   

  . )١٢٨(اإلرهاب على اجلرائم اليت تترتب عليها العواقب الوخيمة املرتبطة باإلرهاب

  واملعوقات اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات - ثالثاً
ماية مـن   الحظ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي وجود عدة ممارسات فضلى يف النرويج هتدف إىل احل                -٦٠

  . )١٢٩(االحتجاز التعسفي

وأشادت جلنة حقوق الطفل بالنرويج اللتزامها املستمر واملتميز باملساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما يف جمال                 -٦١
كما أشادت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بالنرويج لزيادة تركيزها على املـساواة بـني اجلنـسني يف                   . )١٣٠(التعليم
  . )١٣١(هتا يف جمال التعاون اإلمنائيسياسا

وأشادت جلنة حقوق الطفل بالنرويج لدورها النشط يف تيسري عدة عمليات للسلم واملصاحلة يف أحناء خمتلفة من                   -٦٢
  .)١٣٢(العامل وجلهودها الرامية إىل تعزيز إعمال حقوق اإلنسان يف أوضاع الرتاعات وما بعدها ويف عمليات السالم

بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميـع           بري املستقل املعين    ورحب اخل   -٦٣
حقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جبهود النرويج الرامية إىل دعم التوصل إىل تعريـف                 

شروع ينفذه مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة          مقبول دولياً للديون غري املشروعة، وذلك من خالل متويل م         
مـسة  بالنسبة خل وأشار اخلبري املستقل إىل قرار النرويج إلغاء الديون النامجة عن محلة تصدير السفن النروجيية               ). األونكتاد(
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بة اعتراف من النرويج    مبثاُيعترب  لتخفيف عبء الديون    غري املتكرر   هذا اإلجراء   والحظ أن   بلدان، من بينها إكوادور،     من ال 
  . )١٣٣(بنصيبها من املسؤولية كجهة دائنة

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً
  توصيات حمددة للمتابعة

 من النرويج موافاهتا، يف غضون عام واحد، مبعلومات عن متابعـة  )١٣٤(طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري    -٦٤
التدابري الرامية إىل ضمان توفري دعم ومحاية كافيني للشعب الصامي           (١٧واردة يف مالحظاهتا اخلتامية يف الفقرة       توصياهتا ال 
عن ضرورة عدم تعرض فئات معينة من غري املواطنني إىل التمييز فيما يتعلـق باحلـصول علـى                   (١٩؛ والفقرة   )الشرقي
وقد ).  املواطنني يف التمتع مبستوى الئق من الصحة البدنية والنفسية    التدابري املتخذة لضمان حق غري     (٢١والفقرة  ) اجلنسية

  . )١٣٥(٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١أرسلت النرويج ردها هبذا الصدد يف 

، طلبت جلنة مناهضة التعذيب من النرويج موافاهتا، يف غضون عـام واحـد،              ٢٠٠٧نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٦٥
ضمان استمرار إمكانية النظر بعناية يف كل  (٦ردة يف مالحظاهتا اخلتامية يف الفقرة اوصيات الومبعلومات عن استجابتها للت   

فيما يتعلق باستمرار احتجاز األشخاص الذين يـسلمهم         (٧، والفقرة   )حالة فردية يف إطار إجراء الثماين وأربعني ساعة       
ع إحصاءات عن تطبيق االحتجاز الـسابق للمحاكمـة         جتمي (٨، والفقرة   )العسكريون النروجييون إىل السلطات األفغانية    

 إنـشاء جملـس للرقابـة علـى مركـز ترانـدوم            (٩والفقرة  ) واستخدام احلبس االنفرادي واحتجاز الرعايا األجانب     
  . ومل ُيستلم بعد رد النرويج يف هذا الصدد. )١٣٦()لالحتجاز

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً
  ال يوجد
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