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تقرير الفريق العامل بشأن االستعراض الدوري الشامل
الدورة الثالثة والثالثون
 17-6أاير/مايو 2019

موجز للورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن

النرويج*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االسااتاراا الاادوري ال.ااامتق والتقرياار ميثاات ملاً ااً لورقاااه قاادمتنا ع.اار مااة ا ناااه اااح
املًاال ( )1إىل االسااتاراا الاادوري ال.ااامت ،وهااو مقاادش ل ماازت مااوً حلق ااداً ااد ا قً ا
لادو الزلماهق وقد خًص فرع مستقت ملسامه املؤسس الوطن قوق اإلنسان املاتماد بناا
عل التق د الزامت مب اوئ ريسق

اثني ا -املعلومااات املقدمااة ماان امللسسااة الوقنيااة حلقااوق اإلنسااان املعت اادة بنااا
على التقيد الكامل مببادئ ابريس
ألف -نطا اااق االلتزاما ااات الدوليا ااة( )2والتعا اااون م ا ا اهلليا ااات واةيحلا ااات الدوليا ااة حلقا ااوق
()3
اإلنسان
 -2حلو ااا املؤسسا الوطن ا النروو ا قااوق اإلنسااان (املؤسسا الوطن ا ) ن حلن اار النااروي
ل س ا ل الت ت اااه عل ا املاااو  10مااة الانااد الاادوق ا اااي قااوق املدن ا والس اس ا ،
ح ااأ أو ااا بااذلا خااالا ا ولا الثان ا مااة االسااتاراا الاادوري ال.ااامت (االسااتاراا الاادوري
ال.امت لااش  )2014للنروي ()5( )4ق
__________

*

مل حترر هذه الوث ق ق ت إرساهلا إىل ووائر الرتمج الت ريري
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اب  -اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان
-3
الدول

أو اامل املؤسس ا الوطن ا بونااع تل ا حلنس ا ا ملتابا ا التو ا اه الً اااور عااة ا ل اااه
قوق اإلنسان()6ق

جيم -تنفيااال االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة حقااوق اإلنسااانر م ا مراعاااة القااانون الاادو
()7
اإلنساين الساري
 -4ب نما حت ط املؤسسا الوطن ا علمااً بوًاوو اسارتاحل د ًدياد ملناهبا خرااي الزراه ا
( ،)2020-2016فقد أو مل ن حلتاذ النروي امل يد مة التدابري ماة أًات مناهبا خرااي
الزراه ا ومزاف ا ًرائمن ااا ،بر اارق منن ااا حلا ي ا ق اادراه ال .اارط عل ا الت ق ااا ون اامان مج ااع
ب اانه مامل وموثوق ()8ق
 -5وأحاطمل املؤسس الوطن علماً عتماو خر الامت الوطن ا وىل لتنت ذ م اوئ ا مم
املت ااد التوً ن ا ب.اامن ا عماااا التداري ا وحقااوق اإلنسااانق ويتمثاات أحااد ا هاادا الرئ س ا
را الاماات ل ناامان حل ويااد ال.اارااه النروو ا بتوً ا متسااا عااة مسااؤول ا ا ل جماااا حقااوق
اإلنسااان ،وإن.ااا مراا وطاات هلااذا التوً ا ق وأو اامل املؤسس ا الوطن ا ن حلنتااذ النااروي اهلااد
املذاور()9ق
 -6وأماااره املؤسس ا الوطن ا إىل حلقااارير حلت ااد ن القساار ل س ا اق رعاي ا الً ا الاقل ا
ال ي اا يستادش اثرياًق وي.ازت اساتاداش الًادماه الزنر ئ ا وون موافقا املاري مًادر قلاا
خااايق ويساامن قااانون خاادماه الًا والرعايا سااتاداش القساار والقااو مااع ا مااااي وي
اإلعاقاااه الذهن ا مااة أًاات نااايتنم مااة إ اااق ناارر ًس ا م نتساانم أو خ اريةق وأو اامل
املؤسس ا الوطن ا ن حت ااد الن ااروي م ااة اس ااتاداش القس اار ل سا ا اق رعاي ا الً ا الاقل ا وم ااع
ا م ااااي وي اإلعاق اااه الذهن ا ا  ،وأن حلاا ا الت.ا اريااه ،وأن متتن ااع ع ااة أي اس ااتاداش ااري
نروري للقسر()10ق
 -7وأو مل املؤسسا الوطن ا ن حلنتاذ الناروي حلادابري فاالا لبامان ا مايا والوقايا وا ا
لألطتاااا وال.ااال الًاااما وا ااار السااة املارنااف للانااا واالعتاادا ا نسااا ،مبااا ي.اامت ونااع
خر عمت حمدو للًام ف مة ن ااي هذا الانا()11ق
 -8وب نمااا حت ا ط املؤسس ا الوطن ا علم ااً لت اادايه القائم ا أماااش حتق ااا ال.اارط ل قبااااي
الانا الاائلا واال تًاي ،فقد أو مل بتا ي قدراه ال.رط عل الت ق ا ف ما يتالا لانا
الاائلا وا نسا()12ق
 -9وقااد حلراًااامل إىل حااد ا ااري حااااله احتدااا ا مااااي لاادط ال.اارط اثاار مااة 48
ساع ق ومع لا ،فإن عدو حااله االحتدا املروا لدط ال.رط بدا مرحلتااً نس اً()13ق
 -10ول الاديد مة ا االه ،مت ع ا احملتد ية وون أن حلات هذه التادابري ناروري سا اي
حلتالااا لت ق اااق واعتا ه املؤسسا الوطن ا أنا واال حلنقا ن اإلطااار التن مااا وحلنت ااذه مااة أًاات
ا د مة الا ا اري املا ر أثناا االحتداا لادط ال.ارط ()14ق وفباالً عاة لاا ،أو امل املؤسسا
الوطن ببمان عدش استاداش ا س االنتراوي ل السدون إال ل ال رو االستثنائ ()15ق
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 -11وأو اامل املؤسسا ا الوطن ا ا ن حلب اامة الن ااروي حللق ااا املس اااًف رعايا ا ااف ا ا ل جم اااا
الً الاقل وأن حتسة مة ظرو احتدا النسا ل السدون()16ق
 -12وأو مل املؤسس الوطن ن حلبمة السلراه أال حلنتنا أن م املراق اهلاوف إىل منع
ا رائم ا نائ ا رري واإلرهاي ا ا ل ا ًو وون م ر()17ق
 -13ون اراً لح ااالل التال مااا ا اااري ،أو اامل املؤسس ا الوطن ا بتا ي ا التثق ااا ل جماااا
حقوق اإلنسان ل ال ام املدرس ول التال م الااق عل السوا ()18ق
 -14وأماااره املؤسسا الوطن ا إىل مالوماااه حلت ااد ن متوسااط أًااور النسااا نسا ت  88ل
املائا مااة متوسااط أًااور الرًاااا ،وهااو مااا يرًااع  -وفقااً للتقااارير  -إىل السااوق املتساام لتًاات
ا نساين وأتثاري ا اا ا ساري علا املارأ ق وأو امل املؤسسا الوطن ا ن حلنتاذ الناروي امل ياد ماة
التدابري لت.د ع قدر أا مة امل.ارا املتزافئ لزال ا بوية ل ا ا ا سري ()19ق
 -15وب نم ااا حل .ااري املؤسس ا ا الوطن ا ا إىل وً ااوو ااس أقل اااه قوم ا ا ما اارت ااا ر ا ااً ل
الناروي  ،فقااد أو اامل ن حلزثااا الناروي ًنووهااا الرام ا إىل حلقاادع امل ياد مااة الاادعم السااتاداش
لغ وثقاف ا قل اه القوم ()20ق
 -16وب نمااا حت ا ط املؤسس ا الوطن ا علم ااً لن.ااا ن ا حتق ااا للن اار ل عواقاال س اساااه
االس اات ااي املان ا  ،فق ااد أو اامل ن حلب اامة الن ااروي متاباا ا التو ا اه الً اااور ع ااة اللدنا ا
املتالق ا قل ا التاحلر/الروم اااين وأن حلزت اات حلق اادع ال اادعم الز ااال للدن ا الت ق ااا املتالق ا ب .ااال
الزتف وال.ال الًاما()21ق
 -17وأحاطمل املؤسس الوطن علماً بوًوو عدو مة الت دايه أماش نمان حقوق ال.ال
الً اااما عت اااره م ااة ال .اااوي ا اال  ،مب ااا ي .اامت التمت ااع قوقا ا خ ااار مقاطا ا ا ف نم ااار
قااوق التارو ا والثقاف ا للًااام ف ف مااا يتالااا بً ا د ا ااا ل املناااطا ال ري ا
واالع ارتا
الساحل ()22ق
 -18وأفاااوه التقااارير ن املنتمااف إىل ال.ااال الًاااما مااة النسااا وا طتاااا أاثاار عرن ا
للانا الااائلا ماة بق ا السازانق وأو امل املؤسسا الوطن ا ن حلاا الناروي ماة نايا حقاوق
ال.ال الًاما وهو مة ال.اوي ا ل ()23ق
 -19وأو اامل املؤسسا ا الوطن ا ا ن حلزث ااا الن ااروي م ااة ًنووه ااا الرام ا ا إىل ن اامان ع اادش
التم ند ا مااي وي ا وا املناًر ل قراعا اإلسزان والامال ()24ق
 -20وأفاوه التقارير بوًوو مستوط ٍ
عاا نس اً مة استاداش ال ان ية ا من ا ل مراا حلرانادش
ًايفار أيبااً ل الا ان ية ا من ا ق وأو امل املؤسسا الوطن ا
لألماااي ق اد الرتح ااتق وقاد احتدا ق ض
ن متنا ااع النا ااروي اسا ااتاداش التا اادابري التق دي ا ا والقس ا اري وأن حل يا ااد ما ااة ال ا ادعم النتسا ااا املقا اادش
للم تد ية ل مرا حلراندش()25ق
 -21وب نما حت ط املؤسس الوطن ا علمااً بوًاوو قاانون ًدياد ياا نايا حقاوق ا طتااا ل
سا اق عمل اااه اإلعاااو القساري  ،اااره املؤسسا أن ا ال حلوًااد تل ا لتقاادع حلق ا م مااامت ل ا ر
الرتاام م ع التدابري القسري املمزنا ل عمل ا اإلعااو القساري لزات حالا فرويا علا حاد ق
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وأو اامل املؤسسا ن حلوا اات الساالراه ًنووهااا الرام ا إىل حلا يا حقااوق ا طتاااا ل عمل اااه
اإلعاو القسري ()26ق
 -22وأم اااره املؤسسا ا الوطن ا ا إىل م ااا أف اااوه با ا التق ااارير م ااة وً ااوو اختالف اااه ا ااري ل
اإلقام والرعاي املتوفرحلف مللتمسا اللدو مة ا طتاا ري املً وبف الذية حلرتاول أعمارهم بف
سااة الساوسا ع.اار والثامنا ع.اار مقارنا مبااة هاام وون سااة ا امسا ع.اار ق فملتمسااو اللدااو
ا غر سناً ي.ملون باناي ووائر رعاي الرتات ،ف ماا يزاون ا طتااا ا اا ساناً حتامل مساؤول
ساالراه اهلداار ق واحلسااممل مراا ا اسااتق اا ا طتاااا الااذية حل ارتاول أعمااارهم بااف سااة الساوس ا
ع.ر والثامن ع.ر مبستوط أوىن()27ق
 -23وأفا اااوه املؤسس ا ا الوطن ا ا ن عا اادواً ا ا ارياً ما ااة ملتمسا ااا اللدا ااو ما ااة ا طتا اااا ا ااري
املً وبف قد اختت مة مراا االستق اا وال ي اا مزان وًووهم جمنوالً()28ق
 -24وال يباامة لألطتاااا املولااووية ل النااروي ا ًااوا عل ا ا نس ا النروو ا إال إ ا اااان
أحد الوالادية علا ا قات هملنااق وأو امل املؤسسا ن حلبامة الناروي أن يتا ن قاانون ا نسا
لألطتاا عدميا ا نس ا ًوا عل نا وفقاً لاللت اماه الدول للنروي ()29ق

اثلثا -املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة
ألف -نطا اااق االلتزاما ااات الدولي ا ااة والتعا اااون ما ا ا اهلليا ااات واةيحل ا ااات الدوليا ااة حلق ا ااوق
()30
اإلنسان
 -25أحاط اامل ال.ا ا ز الدول ا ا للقب ااا علا ا اس ااتغالا ا طت اااا ل ال غ ااا ول إنت ااا املا اواو
اإل ح ا واال ااار اام اراا ًنس ا  -النااروي (ال .ا ز الدول ا إيز اااه  -النااروي ) علم ااً
لتًااديا عل ا احلتاق ا جمل ااس أورو ب .اامن ناي ا ا طت اااا م ااة االسااتغالا ا نس ااا واالعت اادا
()31
ا نسا واحلتاق ا الوقايا ماة الاناا ناد النساا والاناا املنا ق ومزاف تنماا ،وفقااً لتو ا تف
اورحلف عة االستاراا الدوري ال.امت لااش )32(2014ق
 -26وأو ا املنتاادط النرووااا للمن ماااه ااري ا زوم ا املان ا قااوق اإلنسااان (منتاادط
املن ماه ري ا زوم ) ن حلًدق النروي عل ال وحلوااواله االخت اريا للاناد الادوق ا ااي
قااوق االقتًاااوي واالًتماع ا والثقاف ا واحلتاق ا حقااوق الرتاات واحلتاق ا حقااوق ا مااااي
وي اإلعاق  ،املتالق ل.زاوط التروي ()33ق
 -27وأو ا منتاادط املن ماااه ااري ا زوم ا ن حلن اار النااروي ل س ا ل حتت ا ااا عل ا
املاااو  10مااة الانااد الاادوق ا اااي قااوق املدن ا والس اس ا  ،واإلعااالن التتسااريي الًاااور
ب.من املاو  12مة احلتاق حقوق ا مااي وي اإلعاق ()34ق
 -28وأو اامل ا ملا الدول ا للقبااا علا ا ساال
مااهد ا مم املت د ر ا سل النووي ()35ق
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اب  -اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان
 -29أحاااف متااوا جملااس أورو قااوق اإلنسااان علم ااً لناااف فًاات ًديااد عااة حقااوق
اإلنس ااان إىل الدس ااتور ل ع اااش 2014ق فق ااد أ ا ا مل ا ق ااوق املدن ا ا والس اسا ا واالقتً اااوي
واالًتماع ا والثقاف ا ً ا اً م ااة الدس ااتورق ويب اام التً اات املتال ااا ق ااوق اإلنس ااان بن ااداً ب .اامن
حقوق الرتت()36ق

جيم -تنفيااال االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة حقااوق اإلنسااانر م ا مراعاااة القااانون الاادو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة بني القطاعات

املساوا وعدش التم

()37

 -30مدامل من م الادفاع عاة نا ااي الاناا الناروي علا اعتمااو حلادابري أاثار موناوع
ل مواًن مج ع أمزاا التم  ،وخا اراه اإلسالش واراه ا ًانال()38ق وأو امل اللدنا
ا وروب ا ملناهبا الانًاري والتاًاال (التاباا سلااس أورو ) بباامان أن حلاانص الت.اريااه علا
حاات املن ماااه الانًاري وقمااع متويلنااا الااااش و اارع إن.ااا وق اااو ا ماعاااه الا حلاارو للانًاري
وامل.ارا ل أن.رتنا()39ق
 -31وأماره اللدن ا وروب ملناهب الانًري والتاًل إىل أن ن ااي التم ال هًلون
علا ا مس اااعد ااف ا ا م ااة اهل ئ اااه املس ااتقل لت ااممف حق ااوقنم أم اااش الس االراه واحمل اااام()40ق ول
ع اااش  ،2015أو اامل اللدن ا ن مت اانن الن ااروي أم ااف امل ااامل املا اات ملس اااوا ومناهب ا التم ا
الح التو بارا قبااي علا احملااام وون مقابات ،حا
وحمزم املساوا ومناهب التم
ال يب اارر البا ا ااي إىل س ااداو رس ااوش احمل اااام وأن هً االوا علا ا التمث اات الق ااانوين جم اااانً()41ق ول
ع اااش  ،2017أعرب اامل اللدن ا ع ااة أس ااتنا م ااة أن ق ااانون مناهبا ا التم ا ال مي اانن أم ااف امل ااامل
الح ره بارا قبااي عل احملاام وون مقابت يدفا الب ااي ،ر م أن مذارحل التتسريي
حلتناوا هذه املسمل ستتان ق وال هًت أمف امل امل عل موارو ب.اري ومال ا مزرسا ماة أًات
متث اات الب ا ااي أم اااش احمل اااام وحمزم ا املس اااوا ومناهب ا التم ا والس االراه ا خ اارطق وأف اااوه
اللدنا ن حمزما املساااوا ومناهبا التم ا مل متاانن أيبااً ااالح التو ا بااارا قبااااي علا
احملا ا اااام وون مقابا ا اات()42ق وأو ا ا اامل اللدن ا ا ا االست.ا ا اااري املان ا ا ا الحلتاق ا ا ا اإلطاري ا ا ا ماي ا ا ا
ا قل اه القوم (التابا سلس أورو ) و ن الو را (التابا سلس أورو ) ن حلاا الناروي تل ا
ال.اازاوط الناماائ عااة إ ااالل أمان ا املساااوا ومزاف /مناهب ا التم ا  ،وأن متااوا هااذه ا ل ا
عل الن و الزال()43ق
 -32والح مل اللدنا االست.ااري مايا ا قل ااه القوم ا ايو خرااي الزراه ا الانًاري
وخراااي اراه ا ا ًاناال مااة ق اات الس اس ا ف ووسااائط اإلعااالش واستمااع عموم ااً ،وخا ا ع ا
اإلنرتنمل/ووس ااائط التوا اات االًتم اااعا ،ح ااأ يس ااتند ه ااذا ا ر اااي املن اااًرية وا قل اااه
وال.اوي ا ل ()44ق
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 -33و ا ااره اللدن ا ا االست .اااري ماي ا ا ا قل اااه القوم ا ا أن أوً ا ا القً ااور ل حلس ااد ت
ال.ا اارط ا ارائم الزراه ا ا امل عوم ا ا والت ق ا ااا ف نا ااا ،مقرتن ا ا با اانقص اإلبا ااال والتتسا ااري الب ا ا ا
للت .ا اريااه السا اااري  ،قا ااد أوه إىل احت اااا عا اادو املالحقا اااه القب ااائ ق وقا ااد ابا ااذه حلا اادابري
س اس ااحل مااة أًاات ر ااد خراااي الزراه ا عل ا اإلنرتناامل والت.ااديد عل ا الت ق ااا ل ً ارائم
الزراه ا ومقانااا مرحلز ناااق والح اامل اللدن ا االست.اااري أن ا ر اام حلزث ااا ا نااوو الرام ا إىل
مناهب ا خراااي الزراه ا  ،مل حلزااة هنااا أول ا حلااذار عل ا وًااوو أي اس ارتاحل د مااامل لتنت ااذ
خرط الامت املاتلت ()45ق
 -34ول ع اااش  ،2015أو اامل اللدنا ا ا وروب ا ا ملناهبا ا الانًا اري والتاً اال ن حلن.ا ا
الن ااروي ن ام ااً قائم ااً عل ا حلزنولوً ااا املالوم اااه لتس ااد ت ور ااد ا اواو الانً اري وح اواو
اراه ا ا ا املثل ا ا ا ا نس ا ا ا /مغايري اهلوي ا ا ا ا نس ا ااان وماا تن ا ااا ع ا ا ا الن ا اااش القب ا ااائا()46ق ول
ع ا اااش  ،2017رح ا اامل اللدنا ا ا بن .ا اار مديريا ا ا ال .ا اارط حلقريا ا اراً وطن ا ا ااً ع ا ااة ًا ا ارائم الزراه ا ا ا ل
عاااش 2017ق ومااع لااا ،فقااد أماااره إىل أن حلقرياار املديريا مل يتباامة ب اااانه عااة نتااائ حااااله
ًرائم الزراه املسدل  ،اادو اال اماه وا حزاش وحااله حلال ا اإلًرا اه ا نائ مثالً()47ق
 -35وحثمل اللدن االست.اري ماي ا قل اه القوم الناروي علا نامان حلنت اذ امل ااوراه
املونوع للتًدي راي الزراه وحلا ي التسامن وا وار باف الثقافااه ،وخا ا االسارتاحل د
املتالق مبنع ومناهب خراي الزراه ()48ق وحأ متاوا جملاس أورو قاوق اإلنساان الناروي
علا إوانا مج ااع حااااله ا راااي الانًااري واملاا عااة اراه ا ا ًاناالق ووعااا ال.اارط والن ابا
إىل حلا يا ًنوومهااا الرام ا إىل الت ق ااا ل خراااي الزراه ا الانًاري ور ااده ،مبااا ل لااا علا
اإلنرتنمل ،وحل.د ع اإلبال عة هذه ا واو وحل سريه()49ق
 -36و ار منتدط املن ماه ري ا زوم ا أن حل.اريااه ًدياد عا ه ماة حقاوق املثل ااه
واملثل ف وم ووًا امل ت ا نسا ومغايري اهلوي ا نساان وحااملا اتاه ا نسافق وماع لاا،
ال يا اا هااؤال ا مااااي يتارنااون للتم ا ()50ق فقااد اااره اللدنا ا وروب ا ملناهبا الانًاري
والتاًل أن مغايري اهلوي ا نسان يواًنون التاًل والزراه ا ق ومل حلاذار اهلويا ا نساان ل
ا حز اااش املتالقا ا لا ارائم الزراه ا ا ()51ق وأو اامل اللدنا ا ن حل اادر الن ااروي اهلويا ا ا نس ااان ل
أحزاااش القااانون ا نااائا املتالق ا ارائم املرحلز ا باادافع الزراه ا ()52ق وقاادممل الورق ا امل.اارتا 1
ومنتدط املن ماه ري ا زوم حلو مماثل ()53ق
 -37و اره الورق امل.رتا  1أن هنا وائر مرا ي للرعاي الً ملغايري اهلويا ا نساان
ل أوسلوق ويتاف عل با املرن الستر ملساف با د للغاي مة أًت حللقا الاال واالنت ار
لت اارت طويلا ا لل ً ااوا علا ا ا اادماه ،إ إن ال اادائر املرا يا ا ل اادينا قائما ا انت ااار طويلا ا ()54ق
وأو اامل اللدنا ا وروب ا ملناهبا الانًاري والتاًاال بباامان أن يتااال ملغااايري اهلويا ا نسااان
حلغ ااري نااوع ا اانس والاالًاااه ا خاارط ا ا ا اام ل عااد مرافااا ط ا وأن حلاارو التزااال ا مااة
خااالا بارام التااممف الً ا ا الااااشق وأو اامل بونااع حل.ااريع عااة االع ارتا بنااوع ا اانس وحلغ ااريه
وفقاً للماايري الدول ()55ق
 -38وفبالً عة لا ،أو منتدط املن ماه ري ا زوم ا ببامان عادش عاال ا طتااا
حاملا تاه ا نسف هرمون اً أو ًراح اً ،عندما ال حلزون هناا نارور ط ا  ،حا يزا وا مباا
يزتا ل قرروا نتسنم ما إ ا اان أي مة هذه الاالًاه مر و ً ،وأتمف إمزان ا ًوا عل
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الااال املر ااوي لتما ااد نااوع ا اانس ملغااايري اهلويا ا نسااان ()56ق وحلو ااا الورقا امل.اارتا  1ن
حتاادو النااروي أول ا وم اااوئ حلوً ن ا علم ا أفباات لاااال حاااملا ااتاه ا نسااف ،مبااا همااا
س ااالمتنم واس ااتقالل تنم م ااة الناح ا ال دن ا  ،ون اامان حً ااوا ا طت اااا وال .ا اي م ااة ح اااملا
تاه ا نسف وأسرهم عل ما يزتا مة امل.ور والدعم()57ق

التنم  ،وال ئ  ،وا عماا التداري وحقوق اإلنسان
 -39ب نما حت ط اهل ئ الدول لبري البمري والسالش علماً عتماو إعالن ب.امن ا قاوق ل
السالش مة ق ت ا ما الاام لألمم املت د ل عاش  ،2016فقد أو مل هذه اهل ئا ن حلن.ا
النااروي ااندوقاً خا ااً للساامال لألمااااي وال.اارااه بتاًا ص أماواا لتا يا وحتق ااا السااالش
حمل اً وعامل اً()58ق
 -2احلقوق املدنية والسياسية

حا الترو ل ا ا وا ري وا مان عل ماً

()59

 -40أحاااف منتاادط املن ماااه ااري ا زوم ا علم ااً لنقااد الااذي أعرباامل عن ا ا ل ا الوقائ ا
الوطن ا ا ب .اامن اس ااتاداش أم اازاا الا ااال ااري الروع ا ا ل مؤسس اااه رعايا ا الًا ا الاقل ا ا ق
وال يسدت استاداش التدابري القسري ب.زت اا  ،وهناا حل ااية ا اري ل اساتاداش هاذه التادابري
ل س اق رعاي الً الاقل ل أحنا ال لد()60ق
 -41والحظ منتدط املن ماه ري ا زوم وًوو قلاا ب.امن اساتاداش الااال لًادماه
الزنر ئ مة وون موافق مستنري ق وال ميانن قاانون رعايا الًا الاقل ا املرنا الاذية يااا ون
لًدماه الزنر ئ وون موافقتنم نتس البماانه القانون ولئا الذية يتارناون مازاا
أخرط مة القسر()61ق ومل يزة متاوا جملاس أورو قاوق اإلنساان مقتناااً ن االساتاداش اري
الرااوعا املوثااا للاااال لًاادماه الزنر ئ ا متوافااا مااع ماااايري حقااوق اإلنسااانق وأمااار إىل
نرور إيال عناي خا ا ماة أًات نامان أن حلزاون املالومااه املقدما ماة املاتًاف ل اسااا
الً ا ا ب.اامن الاااال لًاادماه الزنر ئ ا ساال م واامل ا  ،مبااا ل لااا املالوماااه املتالق ا
ر الثانوي واملااطر اه الًل ح يتمزة املرن مة التا ري عة موافقتنم ا ر واملساتنري
عل الامل ()62ق
 -42وأهاااي متااوا جملااس أورو قااوق اإلنسااان لنااروي أن حلًاالن الت.اريع القااائم ب.اامن
عمل اااه اإلي ااداع القس ااري مبااا وال ا ير ااا ماااايري مون ااوع و ااري مت ي ا ال حلس ااتند حتدي ااداً
ا مااااي مااة وي اإلعاقاااه النتس ا  -االًتماع ا ق وأمااار إىل أن ا يتاااف إوح ا مالوماااه
وق ق ا عااة اسااتاداش الاالًاااه والق ااوو الر ا القس اري ااد ا ااد بقاادر ا ااري مااة اللدااو إىل
هااذه املمارساااهق ويتا اف أن يسااتند الاااال الراامل إىل املوافق ا ا اار واملسااتنري لزاماات سااتثنا
ا االه الرارئ املندو لل ا ()63ق
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إقام الادا ،مبا ل لا مسمل اإلفاله مة الاقاي ،وس او القانون

()64

 -43ااار منتاادط املن ماااه ااري ا زوم ا أن ب ارانم املاون ا القانون ا ال يااوفر ناي ا فاال ا
لل قا ااوق املدن ا ا والس اس ا ا وأن املاون ا ا القانون ا ا املسا ااتند إىل اخت ا ااار اإلمزان ا اااه ال حلراعا ااا
ال اارو املال ا ا التال ا ا ملق اادما الرل اااه والتزلتا ا ا ق ق ا ا للا اادماه القانون ا ا املرلوبا ا ()65ق
ن حلوفر النروي ماون قانون جمان ل القبااي ال حلقتبا ف نا مًل الادال لا،
وأو
وأن يستند حلق م قدر ال.اص عل وفع مقابت املاون القانون إىل قدرحل املال التال ()66ق
 -44وأفاااو منتاادط املن ماااه ااري ا زوم ا ن احملتد ا ية لاادط ال.اارط يووعااون ل ا ا س
االنت اراوي ،وأن ا ا س االنت اراوي السااابا للم اام ا يسااتادش عل ا نراااق واسااع بذريا ا ناي ا
ا ول  ،وأن الا ا زم الواقاع واخات السادون ال يا اا موًاوواًق وأماار إىل أن تل ا وقائ ا وطن ا
لاادط أمااف امل ااامل ال ملاااين قااد انتقااده االسااتاداش الواسااع االنت.ااار لل ا س االنتراوي/الاا ا ل
ان يااة ال.اارط والساادون ومؤسساااه رعاي ا الً ا الاقل ا ول مراا احتدااا املناااًرية التااابع
لل.رط (حلراندش)()67ق
 -45وأو ا منتاادط املن ماااه ااري ا زوم ا ن حلقاوش النااروي  ،ل مجلا أمااور ،ساات دا
حلق ا ا م ف ااروي لل اًا ا إىل ا ا ا س االنتا اراوي ا .اارف مرل ااا ل مج ااع القب ااااي ،وحلا ااديت اإلط ااار
القااانوين مااة أًاات التن ا م التااااا للساالر التقديري ا للقبااا ب.اامن اسااتاداش ا ا س االنت اراوي
وإعرا إماراه وان ن ا س االنتراوي يتاف أال يستادش إال ل حال البرور التام ول
ال رو االستثنائ فقط وعناد أمه تا املرلقا إلقاما الاادا ،ووناع امل ياد ماة التادابري لل اد ماة
استاداش ا س االنتراوي ل السدون()68ق

ا رايه ا ساس

()69

 -46أمار منتدط املن ماه اري ا زوم ا ماع القلاا إىل أن املاواو  2و 4و 16ماة الدساتور
حل.ادو علا القا م املسا وحلباع الزن سا اإل ل ا  -اللوثريا ل مراا متم ا مقارنا لروائااا
الاقائديا ا خاارطق وأو ا املنتاادط لورا ا ااا ل حريا الاادية أو الاق ااد ل الدسااتور وحلاااديت
املواو  2و 4و 16مة الدستور لبمان املساوا وعدش التم ()70ق
 -47وماادامل من م ا ال اادفاع عااة ن ا ااي الان ااا النااروي عل ا اح ارتاش التنااوع ال ااديت()71ق
ااا ل حريا التزاار
وأو ا الت ااالا الاادوق للاادفاع عااة ا ريا ن حلباامة النااروي االعارتا
والوًدان والدية واحرتاما علا الن او الواًال وفقااً للمااايري الدول ا واإلقل م ا قاوق اإلنساان
وأن حلن ر ل است دا أحزاش قانون حلن م ا ا ل االستنزا البمريي وحتم ()72ق

ح ر مج ع أمزاا الرق

()73

 -48ل عاااش  ،2017أمااار فريااا ا ا ا املااات مبزاف ا اال ااار ل .اار (التااابع سلااس أورو )
إىل أن النروي حلاد مة بلدان املقًد لب ااي اال ار مااي()74ق وقاد عادلمل الناروي حلارياا
اال ااار ل  .اار و اوه م ااة الاقوب ا ا القً ااوط عل ا ا ه ااذه ا رمي ا ا  ،وأن .اامه وح ااداه متاًً ا ا
ملزاف ا اال ااار ل ووائاار ال.اارط الزا ط ا مااس ،واعتمااده خر ا عماات وطن ا مااامل ملزاف ا
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اال ااار ل  .اار ل ع اااش )75(2016ق و إلن اااف إىل ل ااا ،أم اااو فري ااا ا ا ا ا لن ااروي لتمويلن ااا
م.اريع ل ال لدان ا ل ولتااوهنا مع واااله إنتا القانون ل بلدان أخرط()76ق
 -49وحأ فريا ا ا املات مبزاف اال ار ل .ر و ن ا طرا ل احلتاق جملاس أورو
ب.اامن مزاف ا اال ااار ل .اار (التاباا سلااس أورو ) النااروي علا أن حلاادر الاارق ،واملمارساااه
ال .ا ا ا ن لا ا اارق ،والا ووي ا ا ا عت ارها ا ااا ما ا ااة أن ا ا اواع االسا ا ااتغالا ل التاريا ا ااا القا ا ااانوين لال ا ا ااار
مااي()77ق
 -50وفب االً عااة لااا ،اعت ا فريااا ا ا ا املااات مبزاف ا اال ااار ل .اار أن عل ا النااروي
حلزث ا ًنووها الرام إىل مناع اال اار ل .ار لغارا االساتغالا ل الامات ،برارق منناا الامات
ب.اازت وث ااا مااع القراااع ا اااي مااة أًاات التوع ا ال ااار لغاارا االسااتغالا ل الاماات ،ومنااع
اال ااار ل سالساات اإلمااداو ،وحلا يا املسااؤول االًتماع ا لل.اارااه()78ق ووعااا النااروي إىل اارع
االستاان دماه ال حلات مونع استغالا ل الامت ،مع مارف أن ال.اص ن لال ار
ل .ر()79ق
 -51واعت فريا ا ا املات مبزاف اال ار ل .ر و ن ا طرا ل احلتاق جملاس أورو
ب.ا اامن مزاف ا ا اال ا ااار ل .ا اار أن عل ا ا النا ااروي حلزث ا ااا ًنووها ااا الرام ا ا إىل منا ااع اال ا ااار
طتاا ،بررق مننا ايو ا ند امل ذوا مة أًت منع اختتا هؤال ا طتااا ماة مرااا رعايا
الرتاات ومراا ا اسااتق اا ملتمسااا اللدااو ()80ق وم ااداا النااروي عل ا ناامان اسااتتاو ا طت اااا
نا ااي اال ااار ل .اار مااة حلاادابري املساااعد  ،وونااع ااات ا طتاااا ن ا ااي اال ااار الااذية حلاارتاول
أعمارهم ما بف ا امس ع.ر والسابا ع.ر حتمل عناي ووائر رعاي الرتت()81ق
 -52وحأ فريا ا ا املات مبزاف اال ار ل .ر و ن ا طرا ل احلتاق جملاس أورو
ب.من مزاف اال ار ل .ر النروي عل ايو حتسف التار عل ن ااي اال ار بررق منناا
إن.ا تل إحال وطن ر وحتساف التاار علا نا ااي اال اار ل اتو ملتمساا اللداو
واملناًرية وا مااي املووعف ل مراا االحتدا ()82ق وأو ا أيباً عتماو تل إحال وطن ا
لألطتاااا ن ا ااي اال ااار مااع مراعااا ال اارو واالحت اًاااه ا ا ا لألطتاااا الب ا ااي وإمارا
متاًًف ل مؤون الرتت()83ق
 -53ووعاا فرياا ا ا ا املاات مبزاف ا اال ااار ل .ار الناروي إىل أتمااف متويات طويات ا ًاات
مل.اااريع مساااعد الب ا ااي ،واعت ا أن عل ا النااروي حلا ي ا ًنووهااا الرام ا إىل حلقاادع املساااعد
لب ااي اال ار()84ق
 -54واعتا فريااا ا ا ا املااات مبزاف ا اال ااار ل .اار أن علا النااروي ناامان الت ق ااا ل
ا ا ارائم املتالقا ا ال ااار ل  .اار م ااع أنا اواع االس ااتغالا ومالحقا ا مرحلز ن ااا قب ااائ اً وإ اادار
ا حزاااش ب.اامهنا علا حنااو ساريع وفااااا()85ق واعتا أن علا النااروي بااذا امل يااد مااة ا نااوو مااة
أًت ا د مة الرلل الذي يا مج ع أمزاا استغالا ا مااي ،و لا ل.راا مع القراع
ا اي واستمع املدين والنقا ه()86ق
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ا ا ل ا ًو

وا ا ا سري

 -55ل مارا إمارحل إىل ال.وا ت الا ًارط اإلعاراي عنناا ب.امن حاااله فًات ا طتااا
عة أسرهم مة ق ت الن اش النرووا لرعاي الرتت ،أو الت الا الادوق للادفاع عاة ا ريا ن
حلبمة النروي عدش حرماان الوالادية ماة حقوقنماا ب.ازت جم اا ماة ق ات ووائار رعايا الرتات،
ااا ل ا ااا ا ا ا وا ااا ا س اري واحرتام ا علا الن ااو الواًاال وفق ااً للماااايري
واالعارتا
الدول واإلقل م قوق اإلنسان()87ق
 -3حقوق أشخاص حمددين أو فحلات حمددة

النسا

()88

 -56اره من م الادفاع عاة نا ااي الاناا أن الاناا ا نسااين ،مباا ل لاا اال تًااي
والانااا ا نسااا ،ال ي ا اا ي.اازت مًاادر قلااا لااد ،وأن الانااا نااد امل ارأ ال ي لااد عن ا لقاادر
الزااال()89ق وأمااار منتاادط املن ماااه ااري ا زوم ا إىل احتاااا مااادا املالحقاااه القبااائ ل
قبااي اال تًاي بس ل ناا حتق قاه ال.رط ()90ق
 -57وأو ا ا منت اادط املن م اااه ااري ا زوم ا ا ن حل اادر الن ااروي هندا ااً يراع ااا االعت اااراه
ا نسااان ل الت.اريااه وال ا ام والس اساااه املتالق ا لانااا الاااائلا ،وأن حلبااع حلاادابري مااامل
لدعم النسا الاليت يناربة ماة الاالقااه الان تا  ،وأن حلاوفر التمويات الزاال ماااة إياوا نا ااي
الانا الاائلا وحلبمة وًوو عدو اا مننا ل ال لدايه()91ق
 -58وأو ا منتاادط املن مااه ااري ا زوم ا عتمااو حلاريااا قاانوين لال تًاااي ل القااانون
ا نائا ،يزون حموره اي الرنا ،وحلدريل القبا وأعبا الن اب الاام واحملاامف ب.امن الاناا
ا نساااين ،مبااا ي.اامت اال تًاااي و ااريه مااة أماازاا الانااا ا نسااا ،وحلا يا قاادر أفاراو ال.اارط
وأعبا الن اب الاام عل الت ق ا ل مج ع أمزاا الانا ا نساين()92ق
 -59وأعربمل من م حا الت اهر للدم ع عة موا ت حلتالا

ا طتاا

مت لتائد الغري()93ق

()94

 -60اره ال.ا ز الدول ا إيز ااه  -الناروي أن خرار وقاوع ا طتااا نا ااي لالساتغالا
ًاار ااري املً ا وبف،
ا نسااا يت ايااد مااع اسااتاداش اإلنرتناامل والتزنولوً اااه النقال ا ق ويواً ا الق ض
وا طتاااا مااة املثل اااه واملثل اف وم ووً اا امل اات ا نسااا ومغااايري اهلوي ا ا نسااان وأحارار اهلوي ا
ا نسان  ،وا طتاا املنتمون لألقل اه ومجاعاه ال.اوي ا ل ورً أعل مة خرار الوقاوع
ن لالستغالا ا نساا مقارنا طتااا ا خارية()95ق والح امل ال.ا ز الدول ا إيز ااه -
النروي ايو ل حااله االعتدا ا نسا علا ا طتااا امل لاد عنناا ،وخا ا حاااله ا تًااي
ا طتاااا ل سااة الرابا ا ع.اار وووهناااق و او أيب ااً عاادو ح اواو االبت ا ا ا نسااا ع ا اإلنرتناامل
واالستدرا ()96ق
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 -61والح امل ال.ا ز الدول ا إيز ااه  -الناروي أن الت.اريع ال يتبامة ح اراً ارهاً ل اع
ا طتاااا واسااتغالهلم ًنسا اً ل سا اق السااتر والسا اح  ،وأن عاادواً قلا الً ًااداً مااة حااااله هااذا
االستغالا لألطتاا قد مند مالحقاه قبائ وانتن إلوان ()97ق
 -62وأو اامل ال .ا ز الدول ا إيز اااه  -الن ااروي ن حلاتم ااد الن ااروي خر ا وطن ا م ااامل
للتًاادي لالسااتغالا ا نسااا لألطتاااا لم ااع أماازال وأن حلااوفر امل اوارو ال  .اري والتقن ا واملال ا
الزاف ا ا لتنت ااذهاق وأو اامل ن حلنت ااذ الن ااروي حل اادابري ملن ااع االعت اادا ا نس ااا علا ا ا طت اااا ل
ااناع السااتر والس ا اح وأن حلاادر ح اراً اارهاً ل ااع ا طتاااا واالسااتغالا ا نسااا ل س ا اق
الستر والس اح ()98ق
 -63والح اامل ال.ا ا ز الدول ا ا إيز اااه  -الن ااروي أن لمز ااان ا طت اااا نا ا ااي الان ااا
واالعتاادا االسااتتاو مااة وور ا طتاااا اإلحاادط ع.اار ال ا حلااوفر خاادماه املساااعد والاادعم ل
اساا القانوينق وأو مل ن حلن .النروي ووراً لألطتاا ل مج ع أحنا ال لد مبا ل لاا املنااطا
الريت ()99ق

ا مااي وو اإلعاق

()100

 -64الحاظ متاوا جملاس أورو قااوق اإلنساان أن الناروي قاد عا ه ا اا استما ا منااذ
مة طويت وأن.مه إطاراً قانون اً قوايً ند التم ا اا ا ماااي وي اإلعاقا ()101ق وأماار إىل
أن حلنت ااذ احلتاق ا حقااوق ا مااااي وي اإلعاق ا ال يسااتول با ا أهاام أهاادافنا املتالق ا بتا ي ا
حلقرير املًري وا هل القانون ا واملسااوا التال ا لألماااي وي اإلعاقااه النتسا -االًتماع ا
والذهن ()102ق
 -65و ااار متااوا جملااس أورو قااوق اإلنسااان أن قااانون الو اااي لساان  2013ال ي ا اا
ميزة مة ابا القرار لواال ومة الو اي الزامل ف ما يتالا إلعاقاه النتس  -االًتماع
والذهن ا  ،وأن ن اااش الو اااي ياااوق حلرااوير ال اادائت املتالق ا لاادعم ل ابااا الق ارار ملااة ير ااون
ب سا اااط ل ا ًا ااوا عل ا ا املسا اااعد ل ابا ااا الق ا اراراه أو إبال نا ااا ل خ ا ارية()103ق وال ي ا ا اا
ا و ا ا يتااذون القاراراه لن ابا عاة ا ماااي وي اإلعاقا ر ام أن ماة واًا نم االساتماع
إىل ترا ا مااي املان فق ف مزة للو ا أن يقرر مبا والا إراو أمااي مل هرموا ح ماة
أهل تنم القانون  ،إ ا اعت أهنم ال يتنمون املسائت مونع الن ر()104ق
 -66وحأ متوا جملس أورو قوق اإلنسان النروي عل ونع أن م ًديد للادعم ل
ابااا القارار ،حلسااتند إىل موافقا ال.اااصق ويلا ش وًااوو نااماانه قويا لزتالا أن هاارتش أي وعاام
مقدش إراو وحلتب اله ال.اص الاذي يرل ا  ،وأال ي.اوي هاذا الادعم أي حلبااري ل املًاا ق
ويتاااف إلغااا ن اااما الو اااي الزامل ا والتدريااد الزاماات مااة ا هل ا ()105ق وياارط متااوا جملااس
أورو قوق اإلنسان أن س ل النروي إلعالان ا التتسريي املتالق حلتاق حقوق ا ماااي
وي اإلعاق س زون مؤمراً عل احل اع هن ًديد()106ق
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ا قل اه وال.اوي ا ل

()107

 -67ا اار منت اادط املن م اااه ااري ا زوم ا ا أن ا قل اااه القوم ا ا املا اارت ااا – ال ن ااوو،
وفنلنديو الغا ه ،والزتف ،والروما والروماين/التااحلر  -وال.اال الًااما ا الا قاد عانامل ماة
س اساه االست ااي ل املانا()108ق وأو املنتادط ن حل.ارت ا زوما والسالراه احملل ا ل
حوار وحل.اور ماض ية مع أبنا ا قل اه القوم وجمتمااه الًاما مة أًت التغلل عل اناداش
الثق الذي يرًع إىل س اساه االست ااي املان ()109ق
 -68و اره اللدن االست.اري ماي ا قل اه القوم أن حلقدماً قد أحار ماة خاالا ن.ار
حلقارير حللقا البو عل ممارساه االست ااي املان إ ا أقل التاحلر/الروماين والروما وماا قدمتا
السلراه مة اعتاذاراه بااد لااق وقاد اعتماده بارام للتااوي و اري لاا ماة حلادابري ا ا ،
ولزااة املواقااا التم ي ا اسااتمره إ ا ه ااحلف ا قل تااف القااوم تف()110ق و اااره اللدن ا ا وروب ا
ملناهبا الانًاري والتاًاال أن أبناا مااال الروماين/التااحلر والرومااا ال ي الاون ياااانون ماة التقااارير
اإلعالم ا الس اال  ،وخر اااي الزراه ا  ،والتم ا ق وفب االً ع ااة ل ااا ،فق ااد واًن اوا م .اااات ل
إمزان ا ًوا عل التال م والسزة والوظائا()111ق
 -69وأماااره اللدنا االست.اااري مايا ا قل اااه القوم ا إىل ال.اوا ت الا ًاارط اإلعاراي
عننااا ب.اامن الااادو ااري املتناساال مااة أطتاااا الرومااا املااووعف لاادط ووائاار رعايا الرتاات ،وخا ا
لاادط ا ساار الزت ل ا  ،و ن ووائاار رعاي ا الرتاات ال حل ااذا ًنااوواً ااف ا لونااع حلاادابري بديل ا ق اات
إياداع ا طتاااا ل الرعايا ق وعناادما حلزااون الزتالا هااا ا ااار املسات ق  ،ال يزااون اإليااداع إال ل
أسر الروما عل حنو اساتثنائاق فإياداع ا طتااا لادط أسار ماة اري الروماا ياؤثر سال اً علا حلراوير
هواي م الثقاف وااتسا م للغ واستادامنا()112ق
 -70وأماره اللدن االست.اري ماي ا قل اه القوم إىل أن لنس ملاة يرحتلاون حلقل ادايً
خالا الً ا مة املنتمف إىل الروماين/التاحلر والروما ،فإن إمزان حًوا ا طتااا علا التالا م
ل حللا الترت ال حل اا ا ()113ق
 -71وأو اامل اللدن ا االست.اااري ماي ا ا قل اااه القوم ا و نا الااو را ن حلزثااا النااروي
مااة ا نااوو الرام ا إىل ا تاااو علا اهلااوايه الثقاف ا للتاحلر/الروماااين والرومااا وحلرويرهااا عااة طريااا
مناهبا املواقااا التم يا إ ا يااط ح اا م املتساام لرتحاااا ،وعاة طريااا حل ساري إمزان ا ا ًااوا
علا التالا مق وأو ااتا بباامان ونااع حلاادابري بديلا إليااداع ا طتاااا لاادط ووائاار رعايا الرتاات ما
أمزة لا وأن ي ت اإليداع مة حلدابري املال ا خاري ،وبتزث اا ا ناوو الرام ا إىل ا تااو علا
الروابط ا سري واهلوايه الثقاف لألطتاا عندما يتم اإلياداع لادط ا سار ،برارق منناا اساتاداش
أسر ات ل حلنتما لألقل املان وحلا ي فنم عاش لثقاف الروما لدط ووائر رعايا الرتات()114ق وقادش
متااوا جملااس أورو قااوق اإلنسااان حلو ا اه مماثلا وأهاااي لنااروي أن حلا وو ا مااة الرومااا
لدعم الال ش لتمز ننم مة ممارس وورهم وواً ا م ل حلن.ئ أطتاهلم وحلرب تنم()115ق
 -72وأهاباامل اللدن ا االست.اااري ماي ا ا قل اااه القوم ا لنااروي أن حل اادي املرون ا وحلبااع
ممارساااه فباال  ،مثاات التال ا م عااة باااد ،لزااا يتااال لألطتاااا املنتمااف إىل أقل ا التاحلر/الروماااين
والروما االستمرار ل ا ًوا عل التال م ا د أثنا الرتحاا()116ق
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 -73و إلنااف إىل لااا ،أو امل اللدنا االست.ااري مايا ا قل ااه القوم ا و نا الااو را
ن حلزثا النروي مة ًنووها الرام إىل حل سري إمزان ا حًاوا ا ماااي املنتماف إىل أقل ا
التاحلر/الروماين والروما عل الوظائا والتدريل املنت ،وا د ماة أوًا عادش املسااوا الا يتاارا
هلااا الرومااا عل ا وً ا ا ًااوي ل إمزان ا ا ًااوا عل ا الساازة ،براارق مننااا إً ارا ال ااو
لتق م الونع()117ق
 -74و ااره اللدنا االست.اااري مايا ا قل اااه القوم ا أنا ب نماا ونااامل باا امل اااوراه
ف مااا يتالااا بااتالم وحلاادريس لغا الزتااف ،والاالماااه الروبو راف ا املتااادو اللغاااه ،وبدرًا أقاات
حبااور الزتااف ل وسااائط اإلعااالش ،فإن ا مل حلاتمااد باااد خر ا مااامل بتموياات اااا إلح ااا لغ ا
الزتف()118ق وأماره اللدنا االست.ااري إىل أنا خاالا التالا م املدرساا اإلل اماا ،احتا عادو
الرل ا الااذية يتالمااون لغ ا الزتااف ن اراً لاانقص املالمااف املااؤهلف و اااي ا اااف املاااق للرل ا ل
مزت منن وراس ()119ق
 -75وأو اامل اللدن ا االست.اااري ماي ا ا قل اااه القوم ا و ن ا الااو را ن حلبااع النااروي
خرا مااامل حت ا مب اوارو ااف ا مااة أًاات إح ااا وحلا يا لغ ا الزتااف براارق مننااا حلرااوير حلاادريس
اللغاه ل التال م ،وحلدريل املالمف ،ومراا اللغااه ،و ايو ا باور ل وساائط اإلعاالش اد
ن اامان أن ي ااتمزة ا م ااااي املنتم ااون إىل أقل ا ا الزت ااف م ااة ا ت اااو علا ا ه ااواي م الثقاف ا ا
وحلرويرها ومة استاداش لغتنم بتاعل ل امل دان الااش()120ق
 -76وأم اااره اللدن ا ا االست .اااري ماي ا ا ا قل اااه القوم ا ا إىل أن ال ا ا ام اإل اع ا ا بلغ ا ا
الزتف ال حل اا حمدوو للغاي ( 12وق ق ل ا س وع) وأهنا مل حل و عل مادط الاقادية أو الثالثا
عقااوو املان ا  ،ب نمااا ال حل ا اا ال ا ام التل ت يون ا ااري موًااوو ق وأفاااوه ن بااأ ال ا ام أو الوسااائط
اإلعالم املر وع أو ع اإلنرتنمل بلغاه ا قل اه القوم ا خرط ال ي دو أهنا موًوو ()121ق
 -77وحثمل اللدن االست.اري ماي ا قل اه القوم النروي عل أن حلا بقدر ا ري مة
وً ااوو ب ااأ حلل ت ي ااوين وإ اع ااا بلغا ا الزت ااف وأن حلزت اات وع اام مج ااع ا قل اااه لا ا ايو حب ااورها
اإلعالما ااا ما ااة خا ااالا ال ا ااأ ووسا ااائط اإلعا ااالش املر وع ا ا وع ا ا اإلنرتنا ااملق ويتاا ااف أن حلبا اامة
السلراه حلام م برام ا قل اه القوم مة أًت حلوس ع نراق املارف والدرايا قل ااه القوم ا
ل تو ا منور الااش()122ق
 -78وم اادامل اللدن ا االست .اااري ماي ا ا قل اااه القوم ا الن ااروي عل ا موا اال ن اامان
التنت ذ التااا لحطار القانوين القائم ب.من الاالماه املتادو اللغاه اا ا ماااة ،والت.ااور
مااع ا قل اااه القوم ا عنااد ال اامل ل أ ااا ال.اوارع ل املناااطا ال ا يساازننا ا مااااي املنتمااون
لألقل اه القوم ()123ق
 -79وأو اامل اللدن ا االست.اااري ماي ا ا قل اااه القوم ا و ن ا الااو را أن حلزثااا النااروي
ًنووها ل جماا التااون مع ا قل اه القوم مة أًت نمان أن حلا املناه والزتل الدراس
و ريها مة مواو التدريس ب.زت سل م عة وريا وحلناوع استماع ل الناروي  ،وأن هًات املالماون
عل التدريل الزال مة أًت حتسف املاار والتدريس ف ما يتالا قل اه القوم ()124ق
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 -80وا اارره اللدنا ا االست .اااري مايا ا ا قل اااه القوم ا ن اادا ها للس االراه با ا ايو ف ااري
م.ااارا ا مااااي املنتمااف لألقل اااه القوم ا ل عمل اااه اانع الق ارار وحتسااف ا ل ا املتالق ا
بذلا()125ق
 -81و اااره اللدن ا ا وروب ا ملناهبا الانًاري والتاًاال أن املساااعد املقدم ا مااة الدول ا
للًااام ف النااروو ف ال ااالد عاادوهم ح اواق  40 000ماااص أتخااذ ماازت التاادابري الرام ا إىل
ا تاو عل أسلوي ح ا م التقل دي()126ق ومع لاا ،أمااره اللدنا إىل أن التقاارير حلت اد ن
ال.ااال الًاااما ال ي ا اا يااااين مااة الًااور النمر ا مااثالً النزاااه ال ا حلااوحا هناام أمااااي
باادائ ون و ااري قاااورية عل ا الت ااد للغ ا النروو ا ب.اازت ساال م()127ق وحل.اادع النااروي عل ا
موا ل حلا ي املساوا لألقل اه القوم وال.ال ا لا ومناهب التم ندهم()128ق

املناًرون والالًئون وملتمسو اللدو

()129

 -82أماره اللدن ا وروب ملناهب الانًري والتاًال إىل وراسااه حلت اد ن الادياد ماة
املناًرية يتارنون للتم ل جمااله مثت التوظ ا واإلسازان والرعايا الًا ق وحلااد إمزان ا
حًوا املناًرية ال الغف عل التال م اساين حمدوو ق وال ي اا املناًرون وو املساتوط التال ماا
املتوان ااع يواًن ااون م .اااات ل إمزان ا وخ ااوا س ااوق الام ااتق وق ااد اوه التد ااو ل ما ااداله
التوظ ا بف املناًرية واملولووية ل النروي ()130ق
 -83وأحاطمل اللدن ا وروب ملناهب الانًري والتاًل علماً عتمااو خرا عمات ب.امن
ايو التوظ ا ل تو املناًرية ( )2016-2013واالسرتاحل د الوطن لً املنااًرية
()2017-2013ق وأو امل ن حلاتمااد الناروي خرا عماات ماامل ًديااد ب.امن االناادما مبااا
ي.مت حلا يا املسااوا ومناع التم ا  ،وأن حلسات د أهادافاً قابلا للق ااا ل س اسااه انادماًنم
وحتدو مؤمراه االندما لر د التقدش()131ق
 -84وأفاوه من م الدفاع عة ن ااي الانا بًااوو الس اسا املناهبا للندار وامل ااوراه
الرام إىل حلق د حقوق ملتمسا اللدو والالًئف()132ق وأماار منتادط املن مااه اري ا زوم ا
إىل با ا ا ااااله املوثق ا مللتمسااا ااو رفباامل النااروي نااايتنم وحلارن اوا للتاااذيل أو سااو
املاامل عند عوو م إىل بلدهم ا الاق وأو ا ن حلباع الناروي ناماانه أقاوط لزتالا عادش
إعاااو ملتمسااا اللدااو إىل بلاادان قااد يتارنااون ف نااا راار التاااذيل أو ااريه مااة أماازاا سااو
املاامل ()133ق وقدممل من م الدفاع عة ن ااي الانا حلو مماثل ()134ق
 -85و ا اار منت اادط املن م اااه ااري ا زوم ا ا أن مراا ا حلران اادش الحتد ااا املن اااًرية مً اامم
لالحتدا القًري ا ًات الساابا للرتح اتق وب نماا ي قا ما ام احملتدا ية ل املراا قات ماة 24
ساع  ،فإن عدواً قل الً مننم ي ق مع لا لترت أطوا ن راً لاادش وًاوو و ئاا هويا ق ومل يًامم
املرا إلقام حمتد ية اثر مة يومفق وأو املنتدط ن حلقوش الناروي  ،ماة باف أماور أخارط،
با حلدابري لتدنل اإلبقا ل مرا حلراندش الحتدا املنااًرية ،لتارتاه مرولا  ،علا أماااي
ًر أو استادامنم ل ال ان ية ا من  ،وببمان أال حلدير ال.ارط ا ادماه الًا
ناتا أو ق ض
ل املرا ()135ق

14

GE.19-02578

A/HRC/WG.6/33/NOR/3

اااات حلاااوق إمزان ا. والح اامل اللدن ا ا وروب ا ملناهب ا الانًاري والتاًاال وًااوو م-86
وخااوا ملتمسااا اللدااو إىل سااوق الامااتق فالا نم أن يقاادموا طل ااً لل ًااوا علا حلًارين عماات
 وه ااو ال مي اانن إال مل ااة ل اادينم و ئ ااا س ااتر ااا ق ومب ااا أن الادي ااد م ااننم ال ه ااو ه ااذه،مؤق اامل
 فاإهنم، ون راً ن مة املست ت ل اثري مة ا ح ان ا ًاوا عل ناا ماة بلادهم ا الا،الو ئا
ال يتمزنون مة الامت لسنواهق وأو مل اللدن ا وروب ملناهب الانًري والتاًل ن حللغاا
النروي القواعد ال حلقبا ن يقدش ملتمسو اللدو و ئا ستر ا مة أًات ا ًاوا علا
)ق136(حلًارين عمت
 وأو اامل اللدن ا ا وروب ا ملناهب ا الانً اري والتاً اال ن حلب اامة الن ااروي لألطت اااا-87
اامت الرونا ق ويتاااف.ملتمسااا اللدااو حقااً قانون ااً ل ا ًااوا علا التالا م ق اات االبتاادائا مبااا ي
عل نا أيباً حتسف إمزان حًوا املنااًرية ال االغف علا التالا مق وأو امل ااذلا ن حلًامم
اااريع لتا يا إمارا ت ا طتاااا وي ا ااوا املناااًر ل ا ااا املدرسا وحلال ا م.الساالراه م
)ق137(أبنائنم

عدميو ا نس
ا اريااه حلب اامة ماا ا ا. أو ا منت اادط املن م اااه ااري ا زوم ا ا ن حلب ااع الن ااروي حل-88
)ق138(طل اه ا نس املقدم مة عدميا ا نس املولووية ل النروي وفقاً للقانون الدوق املل ش
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