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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةتاسعةالدورة ال
  ٢٠١٤مايو / أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨

 )ب(١٥ية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة   موجز أعدته املفوضية السام       
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١اجمللس 

  *النرويج    

 جهـة معنيـة إىل عمليـة        ١٢ املقدمة مـن     )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
ليت اعتمدها جملـس    وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة ا      . االستعراض الدوري الشامل  
وال يتضمن التقريـر أيـة آراء أو وجهـات نظـر            . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان، وال أي حكـم             أو
وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هنايـة الـنص          . قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة     أو

 الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون             مراجع املعلومات 
، خيصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات ١٦/٢١وعمالً بقرار اجمللس . تغيري

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد            
تاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص         وت. التام مببادئ باريس  

وقد روعيت يف إعداد هـذا التقريـر دوريـة          . الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة     
   .االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

 .قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل حترَّر هذه الوثيقة   *  
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  علومات مقدمة من اجلهات املعنيةم  -أوالً  

  طاراملعلومات األساسية واإل  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
يرّحب اجمللس النروجيي للطفولة والشباب بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص            -١

 ٢ اليت قُدمت خالل استعراض احلالـة يف النـرويج يف           ٢-١٠٥ذوي اإلعاقة وفقاً للتوصية     
لنرويج وأوصى اجمللس بأن توقع ا    . )٢()٢٠٠٩استعراض عام    (٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 

 اليت قُـدمت  ٥-١٠٦وتصدق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية املذكورة وفقاً للتوصية        
  .)٣(٢٠٠٩خالل استعراض عام 

وأعرب املركز النروجيي حلقوق اإلنسان عن خيبة أمله إزاء اإلعالنـني التفـسرييني         -٢
 ضوء االسـتخدام     من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف       ١٤ و ١٢املتعلقني باملادتني   

وأوصـت  . )٤(املفرط لوسائل اإلكراه يف نظام الرعاية الصحية العقلية واملوثَّق بأدلة قاطعـة           
  . )٥(بسحب هذين اإلعالنني) We Shall Overcome" (سنتغلَّب"منظمة 

وأوصى كل من اجمللس النروجيي للطفولة والشباب ومنتدى املنظمات النروجيية غري             -٣
عن حقوق اإلنسان ومنظمة إنقاذ الطفولة فرع النرويج بأن توقع النـرويج            احلكومية للدفاع   

  . )٦(وتصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي البالغات
وأوصى منتدى املنظمات النروجيية غري احلكومية للدفاع عن حقوق اإلنسان بـأن              -٤

 االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق         توقّع النرويج وتصّدق على الربتوكول    
وقّدم اجمللس النروجيي للطفولة والشباب توصية مشاهبة       . )٧(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

مشرياً إىل أن هذا الربوتوكول اعُتمد بتوافق اآلراء وبتصويت النرويج لـصاحله يف اجلمعيـة               
  .)٨(العامة لألمم املتحدة

ى املنظمات النروجيية غري احلكومية بأن تسحب النرويج حتفظاهتا على          وأوصى منتد   -٥
  .)٩( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٠املادة 

وأوصى املركز النروجيي حلقوق اإلنسان بأن توقع النرويج وتصدق على االتفاقيـة              -٦
  .)١٠(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  إطار العمل الدستوري والتشريعي  -٢  
قال املركز النروجيي حلقوق اإلنسان إن الربملان شرع يف إجراء سلسلة من التعديالت   -٧

التشريعية ترمي إىل إدراج األحكام احملورية املتعلقة باملعايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان يف               
وق االقتصادية واالجتماعيـة    إال أنه مت اإلعراب عن بعض االرتياب يف إدراج احلق         . الدستور
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وأوصى املركز بأن تعزز النرويج محاية حقوق اإلنسان يف الدستور مع           . والثقافية يف الدستور  
مراعاة ترابط احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وعـدم قابليتـها            

  .)١١(للقسمة مراعاةً تامةً
ساواة وعدم التمييز بأن حتمي النرويج من التمييز عـن   وأوصى أمني املظامل املعين بامل      -٨

طريق إدراج مبادئ املساواة يف دستورها مبا يتفق مع ما جاء يف اتفاقية القضاء على مجيـع                 
أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري               

  . )١٢(واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وقال املركز النروجيي حلقوق اإلنسان إن قانون حقـوق اإلنـسان الـصادر يف                - ٩
 يعلو قانوناً على التشريعات العادية ويتضمن مخس معاهدات تتناول حقـوق            ١٩٩٩  عام

االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة          : اإلنسان هي 
املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقيـة       والسياسية، واالتفاقية الدولية    

ومع ذلك فإن صكوكاً . حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
كاالتفاقية (حمورية أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان إما مت إدراجها باعتبارها تشريعات عادية            

تمييز العنصري أو مل ُتـدرج مطلقـاً يف التـشريعات    الدولية للقضاء على مجيع أشكال ال    
وأوصـى املركـز    ). كاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       (

النروجيي حلقوق اإلنسان بأن تقّيم النرويج نتائج إعطاء مركز قانوين أضـعف التفاقيـة              
عذيب واتفاقيـة حقـوق     القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة الت        

بإدراج اتفاقية حقوق األشخاص    " سنتغلَّب"وأوصت منظمة   . )١٣(األشخاص ذوي اإلعاقة  
وقّدم أمني املظامل توصية مـشاهبة وأوصـى        . )١٤(ذوي اإلعاقة يف قانون حقوق اإلنسان     

بإدراج أحكام االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف قانون              أيضاً
  . )١٥(حقوق اإلنسان

وأشار مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان لدى منظمة األمن والتعـاون           -١٠
يف أوروبا إىل القانون االنتخايب فذكّر برأيه الذي مفاده أنه مل ُيترك للمواطنني النروجييني خيار 

ـ             ق يف اختيـار    الطعن ضمن آجال حمددة لدى حماكم مستقلة يف املسائل املتعلقة مبمارسة احل
. حكوماهتم احمللية وبرملاهنم الوطين، ومن مث، بصورة غري مباشرة، يف اختيار حكومتهم الوطنية

وحـىت تفـَي    . وباملثل، ال تؤدي احملاكم أي دور يف املصادقة النهائية على نتائج االنتخابات           
ية فض املنازعـات    النرويج باملعايري وااللتزامات الدولية، ينبغي هلا أن تشرك القضاء يف عمل          

وينبغي هلا أن تعطي صالحية الطعن النهائي إلحدى احملاكم فيما يتعلـق جبميـع              . االنتخابية
وفضالً عن ذلك، ينبغي أن تتضمن املصادقة النهائية على         . الشكاوى ذات الصلة باالنتخابات   

م هـذا احلـل     وحيّت. نتائج االنتخابات إمكانية الطعن لدى هيئة قضائية عليا كاحملكمة العليا         
  .)١٦(إجراء تعديل دستوري
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 ١٩٩٢وقالت منظمة إنقاذ الطفولة فرع النرويج إن قانون رفاه الطفل الصادر يف عام                -١١
غري أن . ينص على جعل مصاحل الطفل الفضلى على رأس االعتبارات لدى مصاحل رفاه الطفل

احلصول على املساعدة   ينص على احلق املقابل لذلك وهو حق الطفل يف           القانون املذكور ال  
وأوصت منظمة إنقاذ الطفولة فرع النرويج بتعديل القانون حىت تقدَّم          . من مصاحل رفاه الطفل   

  . )١٧(لألطفال املساعدة املناسبة يف الوقت املناسب

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
ئ النرويج مؤسسة وطنية جديدة حلقوق اإلنسان تتمتـع  أوصى أمني املظامل بأن تنش    -١٢

وقال منتدى املنظمات النروجيية غري احلكومية إنه ال يدعم اقتراح إنـشاء            . )١٨(باملركز ألف 
وأوصى بإنـشاء   . ٢٠١٣يونيه  /مؤسسة وطنية جديدة حلقوق اإلنسان الذي قُدم يف حزيران        

اريس امتثاالً كامالً وتزوَّد مبا يكفي من       مؤسسة وطنية جديدة حلقوق اإلنسان متتثل ملبادئ ب       
  . )١٩(املوارد لتكون فعالة

والحظ املركز النروجيي حلقوق اإلنسان أن أمني املظامل الربملاين ُعّين ليقوم بوظيفة              - ١٣
وأوصـى املركـز    . اآللية الوقائية الوطنية وبدور هيئة رصد لزيارة مجيع أماكن االحتجاز         

قائية الوطنية وفق متطلبـات الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة           يتم تقييم اآللية الو     بأن
  . )٢٠(التعذيب  مناهضة

وقال أمني املظامل إن املراد بالدعوى املرفوعة أمام حمكمة قضايا املساواة وعدم التمييز     -١٤
إال أن  . هو توفري بديل أسهل باملقارنة مع رفع دعوى تتعلق بالتمييز أمام احملـاكم العاديـة              

  . )٢١(قضايا التمييز غري خمولة أن تأمر جبزاءات مالية أو بدفع تعويضات على األضرارحمكمة 
وشجعت اللجنة االستشارية التابعة جمللس أوروبا املعنية باالتفاقية اإلطارية حلمايـة             -١٥

األقليات القومية النرويج على توعية عامة اجلمهور بالعمل الذي تنجزه أمانة املظامل املعنيـة              
ساواة وعدم التمييز؛ وعلى توفري موارد إضافية لألمانة؛ وعلى مساندة األشـخاص مـن              بامل

األقليات القومية الذين يرغبون يف احلصول على املساعدة القضائية ملمارسـة حقـوقهم يف              
احلاالت اليت يّدعون فيها التعرض للتمييز؛ وعلى النظر يف طلب توسيع نطاق الوالية إلتاحة              

  . )٢٢(نيةاملساعدة القانو
إنه ينبغي للنرويج أن تطور آليـات       " املستقبل يف أيدينا فرع النرويج    "وقالت منظمة     -١٦

فعالة لضمان احترام الشركات التجارية استنتاجات منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان              
  .)٢٣(االقتصادي عن طريق منسِّقها الوطين وأن تتصرف بناًء على التوصيات اليت قُدمت

ال منتدى املنظمات النروجيية غري احلكومية إن املشاورات اليت أجريت مع اجملتمع            وق  -١٧
ودعـا  . املدين كانت حمدودة فيما يتعلق بالتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان           

  . )٢٤(النرويج إىل تعزيز املشاورات مع اجملتمع املدين



A/HRC/WG.6/19/NOR/3 

5 GE.14-10413 

لنرويج إعمال حقوق اإلنسان    وأوصى املركز النروجيي حلقوق اإلنسان بأن ترسخ ا         -١٨
عن طريق وضع خطة عمل وطنية جديدة وعن طريق حتسني اإلجراءات ألغـراض متابعـة               

وأوصى منتدى املنظمات   . )٢٥(تنفيذ التوصيات اليت تقّدمها آليات الرصد الدولية متابعة فعالة        
 عن طريق   النروجيية غري احلكومية بأن تعتمد النرويج خطة عمل شاملة ألجل حقوق اإلنسان           

اّتباع هنج شفاف ميكن التنبؤ به ِقواُمه املشاركة واحتضان اجلميع، على أن تـدوم دورتـه                
  .)٢٦(مخس سنوات

وأوصى املركز النروجيي حلقوق اإلنسان بأن تضع النرويج خطـة عمـل وطنيـة                -١٩
للتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان تتألف من دراسة تقييمية مستفيضة لالحتياجـات ومـن              

ج تثقيفية يف ميدان حقوق اإلنسان على مجيع املستويات، مع التركيز بوجه خاص على               برام
العاملني يف وكاالت إنفاذ القوانني وعلى موظفي املؤسسات املسؤولة عن رعاية األشخاص            

  .)٢٧(ومعاملتهم واحتجازهم
عض وأعرب املركز النروجيي حلقوق اإلنسان عن قلقه إزاء ارتفاع وترية استخدام ب             -٢٠

األفراد واجملموعات، مبن فيهم ممثلو أحزاب سياسية، خطاب الكراهية وغريه مـن أشـكال              
وأوصى املركز بأن تضع النرويج استراتيجية شاملة ملكافحة خطاب         . التعبري عن عدم التسامح   

  .)٢٨(الكراهية بوسائل منها اختاذ تدابري للتحقيق الفعال يف مثل هذه اجلرمية واملالحقة عليها

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنساين الدويل الساري  -ءبا  

 املساواة وعدم التمييز  -١  

فالسلطات العامـة،   . قال أمني املظامل إن تعزيز املساواة ليس على رأس األولويات           -٢١
 وباعتبارهـا مـن     جبميع مستوياهتا، مل تنجح يف وضع املساواة بني اجلنسني، بالقدر الكايف          

املسائل الروتينية، يف صميم عمل موظفيها ومقدمي اخلدمات ومقدمي األمـوال وُصـّناع             
وأوصى أمني املظامل بأن تتخذ النـرويج       . )٢٩(السياسات وُمنفِّذي القواعد واللوائح واألوامر    

ها عن  مزيداً من اإلجراءات من أجل حتقيق كل ما ميكن أن حتققه سياسة املساواة اليت تنتهج              
كما أوصى بوضع خطة استراتيجية إلهناء اإلفـالت  . )٣٠(طريق متابعة توصيات جلنة املساواة  

  .)٣١(من العقاب الذي يستفيد منه مرتِكبو العنف املرتبط بعدم املساواة والتمييز
وقال املركز النروجيي حلقوق اإلنسان إن أكثر من نصف السكان املهـاجرين قـد                -٢٢

 سوق العمل وقطاع السكن والتعلـيم       -واحد أو أكثر من امليادين التالية       تعرضوا للتمييز يف    
، كان معدل البطالة أعلى ثـالث مـرات يف صـفوف            ٢٠١٢ففي عام   . والرعاية الصحية 

وقد كشف االستقصاء الذي . األشخاص من أصل مهاجر منه يف صفوف غريهم من السكان
شخص إىل مقابلة من أجل احلـصول        عن تراُجع احتمال أن ُيدعى ال      ٢٠١٢أُجري يف عام    

  يف املائة  ٢٠وإضافة إىل ذلك، قال أكثر من       .  يف املائة إذا كان امسه أجنبياً      ٢٥على عمل بنسبة    
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من املشاركني يف االستقصاء إهنم ال ميكَّنون من األمالك العقارية، سواء لإلجيار أو الـشراء،               
عتمد النرويج تدابري حازمة ملكافحة     وأوصى املركز النروجيي بأن ت    . ألهنم من أصول مهاجرة   

  .)٣٢(مجيع أشكال التمييز يف حق األشخاص من أصول مهاجرة
وقالت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبا إن واجب             -٢٣

تعزيز املساواة الواقع على عاتق السلطات العامة وأصحاب العمل ال يزال عامـاً يف طبيعتـه              
تخذ أي خطوات لربطه بأي واجبات حمددة مبا يتفق مع التوصية اليت كانت قد قدمتها               ُت ومل

ورأت اللجنة األوروبية أن توصيتها الواردة يف التقرير الذي قدمتـه إىل            . )٣٣(يف وقت سابق  
 اليت دعته فيها إىل إنفاذ واجب تعزيز املساواة والقضاء على التمييز العنصري             )٣٤(أمني املظامل 

  .)٣٥(ع على عاتق السلطات العامة وأصحاب العمل من اخلواص مل ُتنفَّذالواق
وبعد أن الحظت اللجنة األوروبية التمييز الذي يعانيه األشـخاص مـن أصـول                -٢٤

مهاجرة، استنتجت أن توصياهتا بأن تزيد النرويج نطاق توفري واستخدام خدمات الترمجـة             
  .)٣٦(لنظام القانوين، مل ُتنفذ بشكل كاملالفورية املهنية يف قطاع الصحة، وكذلك يف ا

 بـأن تتخـذ     )٣٧(واستنتجت اللجنة األوروبية أن التوصيات اليت وردت يف تقريرها          -٢٥
النرويج خطوات من أجل التصدي للتصنيف العرقي، ال سيما يف عمليات التوقيف والتفتيش             

 تقوم النرويج ببحث معّمق     اليت ُتنفّذها عناصر الشرطة واجلمارك وموظفو دائرة اهلجرة، وبأن        
يتناول التصنيف العرقي وبأن ترصد أنشطة الشرطة من أجل حتديـد ممارسـات التـصنيف         

  .)٣٨(العرقي، مل ُتنفَّذ
 أن للزوجني من نفس نوع اجلنس احلق يف الزواج إال أنه ١وجاء يف الورقة املشتركة   -٢٦

 إىل أنه من املنتظَـر أن       ١شتركة  وأشارت الورقة امل  . يستحيل أن ُيعقد زواجهما يف الكنيسة     
  .)٣٩(يصدر نظام جديد يف إطار الكنيسة اللوثرية، اليت تنتمي إليها أغلبية السكان

 الـشرط   ١وفيما يتعلق باألشخاص املتحولني جنسياً، الحظت الورقة املـشتركة            -٢٧
املة مـن   املطلوب توفُّره يف األشخاص املعنيني بذلك واملتمثل يف اخلضوع لعملية إخصاء ك           

 إىل  ١ودعت الورقـة املـشتركة      . أجل احلصول على اعتراف قانوين صحيح بنوع اجلنس       
اعتماد منوذج ُيقرر فيه األشخاص املعنيون طبيعة ونطاق العالج الذي يرغبون يف اخلضوع له              

  .)٤٠(دون أن تكون لذلك العالج تبعات على تصحيح هويتهم اجلنسانية

  وأمنه الشخصية حق الفرد يف احلياة واحلري  -٢  

قال فريق اخلرباء املعين بالعمل على مكافحة االجتار باألشخاص لدى جملس أوروبـا      -٢٨
 من القانون اجلنائي النروجيي اليت تتناول االجتار بالبشر ال تتفق مـع تعريـف      ٢٢٤إن املادة   

وقـال إن   . بشراالجتار باألشخاص الوارد يف اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بال          
  .)٤١( ال تسري على الرق أو املمارسات الشبيهة بالرق والعبودية٢٢٤هذه املادة 
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وقال فريق اخلرباء إن هناك حاجة إىل مزيد من االستثمار يف التـدريب والتوعيـة                 -٢٩
املستمرَّين لفائدة املهنيني املعنيني وال سيما أعضاء النيابة العامة والقضاة وشـرطة احلـدود              

في دوائر اهلجرة ومفتشي العمل واألخصائيني االجتماعيني وأفـراد املنظمـات غـري             وموظ
  .)٤٢(احلكومية الذين من املرّجح أن يكونوا على اتصال بضحايا االجتار

وقال فريق اخلرباء إنه ينبغي للنرويج أن تبذل مزيداً من اجلهود مـن أجـل تـوفري               -٣٠
تـوفري  ) أ: ( ينبغي أن تشتمل تلك املساعدة علـى       وقال أيضاً إنه  . املساعدة لضحايا االجتار  

مأوى آمن ومناسب، بشكل مؤقت، يلّبي احتياجات الضحايا ويتالءم مع نوع جنـسهم؛             
متكينهم من تلقي التعليم والتدريب     ) ج(إعالم الضحايا باخلدمات واملساعدة املتوفرة؛       )ب(

  .)٤٣(املهين ومن دخول سوق العمل
النروجيية غري احلكومية إن القُّصر غري املـصحوبني، الـذين          وقال منتدى املنظمات      -٣١

 سنة والذين يعيشون يف مراكز جلوء حتـت رعايـة           ١٨ سنة و  ١٥تتراوح أعمارهم ما بني     
 ٨٥، مت اإلبالغ عن اختفاء      ٢٠١٢ففي عام   . سلطات اهلجرة، ُمعرضون لالستغالل واالجتار    

وأوصى منتدى املنظمات   . )٤٤( اللجوء قاصراً غري مصحوب من هذه الفئة العمرية من مراكز        
غري احلكومية بأن تكفل النرويج جلميع األطفال الذين مت التأكد من أهنم ضحايا االجتـار أن                

  .)٤٥(ُيعهد هبم إىل مصاحل رفاه الطفل ليحظوا برعايتها ومساعدهتا
يث ُيقدم  تكييف نظامها حب  ) أ: (وقال فريق اخلرباء إنه ينبغي للنرويج أن تقوم مبا يلي           -٣٢

توطيـد  ) ب(مساعدةً ُصّممت خصيصاً لتلبية احتياجات األطفال ضحايا االجتار بالبـشر؛           
التعاون بني مصاحل محاية الطفولة ومصاحل التوعية والشرطة وسلطات اهلجرة حـىت يتلقـى              
األطفال ضحايا االجتار الرعاية املناسبة، مع مراعاة احتياجاهتم الفردية ومصاحلهم الفـضلى؛            

 سنة حىت ١٨ و١٥ ضمان العهد باألطفال ضحايا االجتار الذين تتراوح أعمارهم ما بني    )ج(
ضمان إجراء تقييم فردي للمخاطر قبـل       ) د(حيظوا برعاية مصاحل رفاه الطفل ومبساعدهتا؛       

  .)٤٦(إعادة األطفال الضحايا إىل بلداهنم األصلية
: دها من أجل حتقيق مـا يلـي       وقال فريق اخلرباء إنه ينبغي للنرويج أن تكثف جهو          -٣٣

ضمان حصول  ) ب(؛  )٤٧(إزالة الصعوبات الناشئة عن فقدان وثائق هوية ضحايا االجتار         )أ(
ضمان التحقيق يف مجيع اجلرائم ذات الصلة باالجتار بالبشر ) ج(؛ )٤٨(الضحايا على تعويضات

حصول الـضحايا   ضمان  ) د(؛  )٤٩(جلميع أغراض االستغالل واملالحقة عليها فوراً وبفعالية      
على ما يكفي من املعلومات واحلماية واملساعدة أثناء الفترة السابقة للمحاكمة وخالل البت             

  .)٥٠(يف الدعاوى القضائية
وقال منتدى املنظمات غري احلكومية إن لدى النرويج عشرة مراكز للـدفاع عـن                -٣٤

أو السلطات القضائية معهم حقوق الطفل ُتساند األطفال خالل املقابالت اليت جتريها الشرطة 
ومثلما يتبّين بوضوح من التقرير السنوي      . وخالل التحقيقات الطبية وتقدم هلم الدعم النفسي      

 الصادر عن هذه املراكز، فإن املرور من مرحلـة تقـدمي بـالغ إىل الـشرطة                 ٢٠١٢لعام  
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 ١٢٣ يومـاً و ٤٢املقابلة مع السلطة القضائية أو الشرطة قد يستغرق مدة تتراوح ما بني        إىل
. )٥١( يومـاً  ١٤يوماً؛ وهي فترة أطول بكثري من الفترة املنصوص عليها قانوناً اليت ال تتعدى              

وأوصى منتدى املنظمات غري احلكومية بأمور منها اتباع إجراءات فعالة لتـشديد مراعـاة              
االعتداء اجلنسي  األصول القانونية يف القضايا اليت ُيّدعى فيها أن أطفاالً قد تعرَّضوا للعنف أو              
  .)٥٢(عن طريق ضمان إجراء مقابلة معهم ضمن اآلجال املُحددة مبوجب القانون

 املتعلِّقـة   ٢٣ أن النرويج قد نفّذت جزئيـاً التوصـية          ٢وجاء يف الورقة املشتركة       -٣٥
  .)٥٣(٢٠٠٩باالغتصاب والعنف املرتيل، وهي التوصية اليت قُدِّمت أثناء استعراض عام 

 ٢٠١٣أغسطس  /كز حقوق اإلنسان أن خطة عمل وطنية قد أُطلقت يف آب          والحظ مر   -٣٦
بغرض منع ممارسة العنف على املرأة، مبا فيه العنف املرتيل، وأوصى بتخصيص ما يكفي مـن         

وأوصى املركز أيضاً بإنشاء جلنة خرباء وطنية لدراسة حاالت العنـف           . )٥٤(املوارد لتنفيذها 
  .)٥٦( املظامل توصية مشاهبةوقّدم أمني. )٥٥(املرتيل اخلطرية

 أن عدد حاالت االغتصاب املبلّغ عنها قليل بينما عـدد  ٢وجاء يف الورقة املشتركة    -٣٧
قضايا االغتصاب اليت ُردت أو ُحكم فيها بالرباءة كثري؛ ويعود ذلك إىل أسباب منها األفكار               

ريب القـضاة املهنـيني      إىل تد  ٢ودعت الورقة املشتركة    . املسبقة لدى أعضاء هيئة احمللّفني    
  .)٥٧()أعضاء هيئة احمللّفني(والقضاة املساعدين 

وقال منتدى املنظمات غري احلكومية إن هناك نقصاً يف اخلربة وقـصوراً يف إعطـاء           -٣٨
األولوية ملسألة التصدِّي للعنف القائم على نوع اجلنس داخل مصاحل الدعم العام والرعايـة              

وأوصى املنتدى بأمور منـها وضـع   . )٥٨(ابة العامة واحملاكمالصحية ويف جهاز الشرطة والني   
استراتيجية وقائية وطنية شاملة وتنظيم محلة توعية من أجل التـصّدي للقوالـب النمطيـة               
ولألفكار املسبقة املتعلِّقة بنوع اجلنس؛ كما أوصى باعتماد تعريف قانوين لالغتصاب وغريه            

ياً يف مجيع احلاالت اليت ال تعّبر فيها الضحية         من أشكال العنف اجلنسي بوصفه سلوكاً جنس      
عن قبول بصدق وحبرية؛ وأوصى أيضاً بضمان توفري التثقيف والتدريب املناسـبني للقـضاة    
وللمحلّفني ولغريهم من اجلهات الفاعلة األساسية يف النظام القـانوين حـىت يـتّم تـاليف                

  .)٥٩(دلةمواقف متييزية قد تضرُّ حبقوق النساء يف حماكمة عا أي
وقال مركز حقوق اإلنسان إن معظم األطفال يوضعون يف سـجون عاديـة مـع                 -٣٩

وقد اعُتمدت يف   . األشخاص الراشدين ويعيشون يف نفس الظروف اليت يعيش فيها الراشدون         
وأعـرب  .  لوائح جديدة ُيراد هبا حتسني الوضع، إال أهنا مل تدخل بعُد حيِّز النفاذ ٢٠١٢عام  

  .)٦٠(إزاء انعدام اإلرادة يف هذا الشأناملركز عن قلقه 
وأعربت اللجنة األوروبية املعنية ملنع التعذيب واملعاملـة أو العقوبـة الالإنـسانية               -٤٠
املهينة التابعة جمللس أوروبا عن قلقها من أن عدداً كبرياً من األشخاص احملتجـزين لـدى          أو

 سـاعة   ٤٨ارهتا، ميضون أكثر من     الشرطة على ذمة التحقيق، يف مجيع مراكز الشرطة اليت ز         
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مرافق االحتجاز لدى الشرطة بسبب نقص الطاقة اإليوائيـة لـدى سـجون احلـبس                يف
وأوصـى  . )٦١(ومرافق الشرطة هذه غري صاحلة إليواء احملتجزين لفترات مطّولة        . االحتياطي

مركز حقوق اإلنسان بإهناء ممارسة وضع األشخاص املوقوفني يف زنـازين لـدى الـشرطة      
  .)٦٢( ساعة٤٨باختاذ إجراء فوري إلهناء ممارسة جتاوز احلدِّ الزمين احملدد يف و

وقالت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب إنه ال توجد ألعـاب لوحيـة وال أي مـواد                  -٤١
. )٦٣(للمطالعة يف مركز احتجاز املهاجرين التابع للشرطة يف تراندوم الذي ُيحتجز األجانـب        

ا من عدم إجراء فحص طيب علـى األجانـب الواصـلني حـديثاً     وأعربت اللجنة عن قلقه  
  .)٦٤(ندر ومن قلة عدد املمرضني واملمرضات يف املركز فيما إالّ
وقالت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب إنه ال توجد وسائل إصحاح يف معظم زنازين               -٤٢

يعانونه يف الدخول   ي  دَّة سجناء اشتكوا من التأخري الذ     سجون بريتفايت وإيال وأوسلو وإن ع     
وأوصت اللجنة باختاذ خطوات لضمان متكني السجناء الذين حيتاجون إىل         . إىل املراحيض ليالً  

  .)٦٥(استخدام املراحيض يف أن يفعلوا ذلك دون تأخري مفرط، يف كل وقت وحىت يف الليل
 وقال منتدى املنظمات غري احلكومية إن إيداع األشخاص يف زنازين الشرطة يعـين              -٤٣

بالضرورة إخضاع مجيع احملتجزين للحبس االنفرادي حىت دون اعتبار احلاجـة إىل فـرض              
وأوصى املنتدى باستعراض مستفيض لإلطار التشريعي      . احلبس االنفرادي يف احلاالت الفردية    

واملمارسة وآليات املراقبة وإعادة النظر هبدف احلدِّ من استخدام احلبس االنفرادي وقـصره             
  .)٦٦(ستثنائية فقطعلى الظروف اال

وأعربت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب عن قلقها من أن بعض السجناء خيـضعون               -٤٤
وقالت إن قانون اإلجراءات اجلنائية ينبغي أن ينّص علـى          . للحبس االنفرادي لفترات مطّولة   

ـ        . )٦٧(حدٍّ أقصى للمدة اليت ُتقضى يف احلبس االنفرادي        اح وقالت أيضاً إنـه ينبغـي أن ُتت
  .)٦٨ (يومياً للسجناء يف احلبس االنفرادي زيارة طبيب أو ممرض مؤهَّل يعمل حتت إشرافه

وأعربت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب عن قلقها من أنه ال يتم، يف أغلب احلاالت،                -٤٥
استجواب السجني الذي يواجه هتمةً تأديبية من ِقبل الشخص الذي يقرر فـرض العقوبـة               

وصت اللجنة باختاذ خطوات لضمان استماع السلطة صاحبة القـرار دائمـاً إىل    وأ. التأديبية
  .)٦٩(األقوال اليت يديل هبا شخصياً السجني الذي يواجه هتمةً تأديبية

، ٢٠٠٩والحظ أمني املظامل أن النرويج جّرمت شراء اخلدمات اجلنـسية يف عـام             -٤٦
 الذين قد يتعرضون لالسـتخدام يف       وأوصى بإنشاء برامج مشولية ومنّسقة لفائدة األشخاص      

وقال، فضالً عن ذلك، إنـه      . الدعارة وبتوفري خيارات قابلة لالستمرار كبديل عن الدعارة       
ينبغي اختاذ خطوات ضرورية لضمان حصول النساء والفتيات املتجر هبـن علـى احلمايـة               

دالء واخلدمات اليت حيتجنها بصرف النظر عن استعدادهن لـذلك أو عـن رغبتـهن يف اإل               
  .)٧٠(بشهاداهتن ضد من اتَّجر هبن
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 إقامة العدل  -٣  

قال منتدى املنظمات غري احلكومية إن خطة املساعدة القانونية ليست تكفـي لـضمان            -٤٧
فالعديـد مـن    . وصول مجيع املواطنني إىل العدالة وخضوعهم حملاكمات نزيهة يف القضايا املدنية          

ة، خاصةً يف قضايا السكن والتمييز والدَّين والـضمان         الناس مستثنون من خطة املساعدة القانوني     
  .)٧١(االجتماعي واملطالبات باألجور غري املدفوعة وقانون السجون وأغلب مواضيع قانون اهلجرة

وقد استنتجت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية التابعـة جمللـس أوروبـا أن               -٤٨
 سنةً، وطلبت معرفـة مـضمون       ٢١لغ  العقوبات بالسجن اليت تصدر يف حق قاصرين قد تب        

  .)٧٢("عقوبة األحداث"عقوبة جديدة تسّمى 
يف التعميم الصادر   وأعربت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب عن قلقها من أحكام وردت             -٤٩

عن املدعي العام اليت تنصُّ على أنه إذا مت توقيف شخص بعد الساعة العاشرة مساًء، جيوز عدم                 
وأوصت اللجنة بأن تتخـذ الـسلطات اخلطـوات         . االتصال مبحامٍ إال يف صباح اليوم املوايل      

 اليت ُيحرم فيهـا     الضرورية لضمان احلق يف االتصال مبحامٍ يف مجيع احلاالت منذ اللحظة األوىل           
وأوصت اللجنـة   . )٧٣(الشخص من حريته ولضمان تعديل التعميم السالف ذكره طبقاً لذلك         

أيضاً بتمكني من ليس مبقدوره توكيل حمامٍ من االتصال مبحامٍ فور وضعه رهن االحتجاز لدى               
، وبتلقّي األشخاص غري القادرين علـى االعتنـاء بأنفـسهم الرعايـة الطبيـة               )٧٤(الشرطة

  .)٧٦(، وبإعالم األشخاص الذين توقفهم الشرطة حبقوقهم شفهياً وعلى الفور)٧٥(لضروريةا

 احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -٤  

قال مركز حقوق اإلنسان إن حصول األجانب الذين يتزوجون مواطنني نـروجييني              -٥٠
ة بـه إال    فال حيصل الزوج على رخصة إقامة خاص      . على رخص إقامة يكون رهناً بأزواجهم     

ومع ذلك، ليس من    . بعد مضي ثالث سنوات على زواجه، ما عدا يف حاالت العنف املرتيل           
اختصاص السلطات تقييم حاالت العنف القائم على نوع اجلنس يف إطار طلبات احلـصول              

وأوصى أمني املظامل بتغيري شرط مرور ثالث سنوات علـى زواج           . )٧٧(على رخصة اإلقامة  
  .)٧٨( اإلقامة اخلاصة بهاألجنيب ملنحه رخصة

 احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٥  

قال مركز حقوق اإلنسان إن هناك فارقاً يف األجور بسبب عـدم املـساواة بـني                  -٥١
اجلنسني وأوصى بزيادة تشديد التدابري املتخذة لضمان حصول النساء والرجال على أجـور             

  .)٧٩(مة املتساويةمتساوية مقابل العمل ذي القي
وأوصت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية بأالّ يتجاوز جمموع عدد سـاعات             -٥٢

إالّ أن التشريع ذا الصلة يف النرويج يسمح بأن يبلغ جمموع ساعات            .  ساعة يومياً  ١٣العمل  
  .)٨٠( ساعة١٦ ساعة، يف بعض احلاالت، ٢٤العمل يف كل 
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 يف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي و  -٦  

قالت منظمة إنقاذ الطفولة فرع النرويج إن الدعم الذي حتـصل عليـه األسـر ذات              -٥٣
بأن تكفل املساواة يف     )أ: (وأوصت النرويج . األطفال يتفاوت بشكل كبري من بلدية إىل أخرى       

فل تعـيني احلـّد     بأن تك  )ب(معّدالت املزايا االجتماعية املخصصة لألسر يف مجيع البلديات؛         
  .)٨١(األدىن لدعم دخل األسر الذي يطبَّق على اجلميع حبيث يكون أعلى من خط الفقر الوطين

وقال مركز حقوق اإلنسان إن عدداً كبرياً من الناس يعانون من احلرمان يف قطـاع                 -٥٤
وأوصى املركـز   . السكن على الرغم من أن أغلب النروجييني يتمتعون بظروف سكن الئقة          

ثيف اجلهود لضمان توفري السكن الالئق وبأسعار مقدور عليها لألشخاص احملرومني ذوي       بتك
الدخل املنخفض، وذلك بوسائل منها على اخلصوص توفري عرض كاٍف من وحدات السكن             

ودعا املركز أيـضاً إىل     . االجتماعي واعتبار احلق يف السكن الدائم حقاً قابالً لإلنفاذ قانوناً         
 الطوارئ ووحدات السكن االجتمـاعي الئقـة،        ىرية لضمان أن تكون مآو    اختاذ تدابري فو  

  . )٨٢(خاصة عندما يتعلق األمر بأسر ذات أطفال
وذكّرت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية بأن احلق يف السكن جيب أالّ يكـون       -٥٥

ملهاجرين يف  موضع أي نوع من أنواع التمييز واستنتجت أن هناك متييزاً مياَرس على العمال ا             
  .)٨٣(سوق السكن النروجيية

 احلق يف الصحة  -٧  

 أن هناك مركزاً واحداً فقط يوفر بشكل قانوين العـالج           ١جاء يف الورقة املشتركة       -٥٦
وحيـرم هـذا األمـر      . لألشخاص املتحولني جنسياً، مبا يف ذلك العالج اهلرموين واجلراحي        

  .)٨٤( استشارة ثانيةاألشخاص املتحولني جنسياً من فرصة احلصول على
وقال منتدى املنظمات غري احلكومية إن اسـتخدام وسـائل اإلكـراه مـتفشٍّ يف                 -٥٧

مؤسسات الطب النفسي ومن مجلة تلك الوسائل االحتجاز والعزل واستخدام وسائل التقييد            
وأوصى املنتدى بأن تتخذ النرويج تدابري من مجلتها وضع لوائح          . )٨٥(وتشريب العقاقري قهراً  

واضحة ومفصلة تنظم استخدام وسائل اإلكراه يف مؤسسات الطب النفسي على حنو يتقيـد           
  .)٨٦(متاماً باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان

وقال مركز حقوق اإلنسان إن دوائر اخلدمات الصحية احمللية تعاين من نقـص يف                -٥٨
  .)٨٧( الصحةالعاملني ّمما يؤثر بشكل حيوي على إعمال حقوق األطفال والشباب يف

 الئحة حتد من    ٢٠١١وقال مركز حقوق اإلنسان إن النرويج قد وضعت يف عام             - ٥٩
. فرص األشخاص الذين ليس هلم وضع قانوين يف احلصول على اخلدمات الصحية الضرورية
. ونتيجة لذلك، ترفض املستشفيات ومراكز الصحة العامة استقبال هـؤالء األشـخاص           

نرويج حصول املهاجرين غري النظاميني على خدمات الرعايـة         وأوصى املركز بأن تكفل ال    
  .)٨٨(الصحية املناسبة
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 احلق يف التعليم  -٨  

قال مركز حقوق اإلنسان إن حقوق الطفل يف التعليم ُتنتـهك مـراراً يف بعـض                  -٦٠
وأوصى املركـز  . البلديات دون أن تترتب على ذلك عواقب بالنسبة لسلطات التعليم البلدية        

  . )٨٩(جزاءات ُتفَرض على كل من ال يتقيد بأحكام قانون التعليمباستحداث 
وقالت منظمة إنقاذ الطفولة فرع النرويج إن قانون احلضانات مينح مجيع األطفـال               -٦١

احلق يف الذهاب إىل حضانة إال أنه مل مينح ذلك احلق لألطفال الذين يعيـشون يف مراكـز                  
 وإضافة إىل ذلك، ال يتمتع األطفال ملتمسو .استقبال، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين

  . )٩٠(اللجوء الذين تزيد أعمارهم على ستة عشر عاماً باحلق يف التعليم الثانوي
ودعا املكتب الكاثوليكي الدويل للتعليم إىل زيادة أموال الدعم املخصصة للمـدارس              -٦٢

جات اخلاصة الذين يذهبون    وقال أيضاً إنه ينبغي أن حيصل مجيع الطالب ذوي االحتيا         . اخلاصة
  .)٩١(إىل املدارس اخلاصة على مساعدة مشاهبة لتلك اليت حيصل عليها الطالب يف املدارس العامة

وقال مركز حقوق اإلنسان إن ارتفاع نسبة التغيب عن املدرسة يف صفوف أطفال               -٦٣
تع أطفال وأوصى املركز بأن تستحدث النرويج خطة عمل لضمان مت. الروما من دواعي القلق 
  . )٩٢(الروما باحلق يف التعليم

 :وأوصت اللجنة االستشارية لدى جملس أوروبا بأن تعمل النرويج على مـا يلـي               -٦٤
مواصلة وتكثيف التدابري املتخذة للتغلب على الصعوبات اليت جيـدها أطفـال الرومـا               )أ(

طفـال الرومـا    إجياد حلول تتناسب مـع أسـلوب أ        )ب( تيتر يف نظام التعليم؛   /والروماين
تيتر اخلاص يف احلياة لكي يتمتعوا باملساواة مع غريهم يف احلصول على تعليم جيد              /والروماين

  .)٩٣(ولكي حيافظوا على ثقافتهم يف ذات الوقت
 أن التربية اجلنسية غري إلزامية وختتلف باختالف املدارس         ٢وجاء يف الورقة املشتركة       -٦٥

عتمد يف املدارس يشتمل على قلّة قليلة وخمتارة من األهـداف           فاملنهاج الدراسي امل  . والتالميذ
وهذا ال يكفـي لـضمان      . اخلاصة بالكفاءات اليت ُتدرج فيها مواضيع تتعلق باحلياة اجلنسية        

  .)٩٤(توفري تربية جنسية شاملة

 احلقوق الثقافية  -٩  

اختـاذ   )أ( :أوصت اللجنة االستشارية لدى جملس أوروبا بأن تقوم النرويج مبا يلي            -٦٦
تدابري مالئمة من أجل توفري الدعم الفعال لثقافات األشخاص من األقليات الوطنية، ال سيما              

إيالء مزيد من االهتمام لالحتياجات اليت يعّبر عنـها          )ب( عن طريق احلفاظ على لغاهتم؛    
ة األشخاص من األقليات الوطنية بغية تعزيز صورهتم التارخيية إىل جانب اجلوانب املعاصـر       

  .)٩٥(هلوياهتم مبا فيها الثقافة واللغات
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 Norske Kveners(روجيـان كيفينليتـو   /ودعت منظمة نورسك كيفنرس فوربوند  -٦٧

Forbund/Ruijan Kveeniliitto (        إىل ٢إىل رفع مستوى لغة شعب الكـيفني مـن املـستوى 
  .)٩٦(ات، مبا يتفق مع امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقلي٣املستوى 

وقالت املنظمة نفسها إنه جيري تسجيل بعض املتعلقات واملباين الثقافيـة اخلاصـة               -٦٨
بشعب الكيفني بوصفها تعود إىل شعب الصامي، ونادت، يف هذا الشأن، بإنشاء جلنة معنية              

  .)٩٧(الكيفنيبالتراث الثقايف مشتركة بني شعوب النرويج والصامي و

 األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  

إن التمييز املنهجي مياَرس يف عدة جماالت، يف القـانون          " سنتغلّب"قالت منظمة     - ٦٩
. )٩٨(ويف املمارسة، يف حق األشخاص ذوي اإلعاقة النفسية أو غريهـا مـن اإلعاقـات              

وأوصت املنظمة بأن تشرع النرويج يف إجراء إصالح تشريعي وبأن ُتلغـي التـشريعات              
، أو إعاقة   "اضطراب عقلي "رية املرتبط يف القانون حبالة      التمييزية اليت ُتجيز احلرمان من احل     

وأوصت املنظمة أيضاً بأن تدرج     . نفسية أو فكرية، أو املستنِد بشكل أو بآخر إىل اإلعاقة         
النرويج يف قوانينها إلغاء التمييز واملمارسات القهرية يف حـق األطفـال والبـالغني ذوي               

 ذلك اإلجبار على تناول املهـدئات دون موافقـة    اإلعاقة يف أوساط الرعاية الطبية، مبا يف      
الشخص املعين واإلخضاع للصعقات الكهربائية، ومها أمران مت اإلقرار بأهنما من أشـكال             

  . )٩٩(التعذيب أو سوء املعاملة
وأوصى أمني املظامل بإنشاء جرمية كراهية األشخاص املعاقني بوصفها فئة حمدَّدة من              -٧٠

  .)١٠٠(وطين لتسجيل اجلرائماجلرائم يف النظام ال

 األقليات والشعوب األصلية  -١١  

أوصت اللجنة االستشارية لدى جملس أوروبا بأن تثابر النرويج على اّتباع النـهج               -٧١
القائم على احلوار هبدف استدامة مشاركة ممثلي األقليات القومية مشاركة فعليـة يف مجيـع               

لتنسيق فيما بني مجيع سلطات الدولة واألقليات       عمليات صنع القرار اليت متسها وبأن تضمن ا       
  . )١٠١(القومية املعنية

وأعرب مركز حقوق اإلنسان عن قلقه من أن املناقشات السياسية اجلارية حالياً يف               -٧٢
النرويج ال تركّز إال ملاماً على حق الروما يف أن ُتحترم حقوقهم اإلنسانية، بل إهنـا تركّـز                  

  .)١٠٢(مي أنشطتهمعوض ذلك على تدابري لتجر
 إن خطة العمـل  Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)وقالت منظمة   -٧٣

الرامية إىل حتسني ظروف عيش طائفة الروما يف أوسـلو، والـيت ُشـرع يف تنفيـذها يف                  
، أخفقت يف حل املشاكل األساسية كاألمية واملواظبة على الذهاب إىل املدرسة            ٢٠٠٩ عام
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الزواج املدبَّر اليت يزوَّج فيها أشخاص قُصَّر ومركز املرأة من الروما داخل األسـرة              وحاالت  
  . )١٠٣(واهلياكل اجملتمعية

فقـد  . وقالت منظمة سيف إن مزيداً من أسر الروما قد فقد حق حـضانة أوالده               -٧٤
لغـة  دفعت خطورة بعض تلك احلاالت مبصاحل محاية الطفولة النروجيية إىل تنفيذ تـدابري با             

الشدة، مثل منح الوالدين حقوقاً حمدودة لزيارة أوالدهم، بل وحرماهنم يف بعض احلاالت من              
ويف احلاالت اليت ُمنحت فيها حقوق الزيارة، ال ُيسمح لألطفـال           . حقوق الزيارة بالكامل  

وُيحرم أطفال الروما الذين يعيشون يف أسر       . ووالديهم بالتحدث مع بعضهم بلغة الرومانس     
وختشى . ة تبنَّتهم من حقهم يف تلقي التعليم بلغة الروما ويف االطالع على ثقافة الروما             نروجيي

العديد من نساء الروما الشابات أيضاً من احلمل أو الوالدة يف النرويج خمافة أن تنتزع مصاحل                
  .)١٠٤(محاية الطفولة أوالدهن

اختـاذ  ) أ: (ويج مبا يليوأوصت اللجنة االستشارية لدى جملس أوروبا بأن تقوم النر         -٧٥
تيتر أثناء أسـفارهم املومسيـة؛     /تدابري لتحسني وضع األشخاص من أقليات الروما والروماين       

ضمان االعتراض حبزم على مجيع أشكال التمييز يف حق األشخاص من أقليات الرومـا             ) ب(
شكل املناسـب   وجيب أيضاً أن ُيعاقَب بفعالية وبال     . تيتر يف أن تتوفر هلم اخلدمات     /والروماين

ضمان تنفيذ السياسات والربامج    ) ج(على أشكال السلوك التمييزية اليت تصدر عن الشرطة؛         
تيتر تنفيذاً فعاالً بالتشاور الوثيق مـع األشـخاص         /الرامية إىل حتسني وضع الروما والروماين     

  .)١٠٥(املعنيني
ـ              -٧٦  :ا يلـي  وأوصت اللجنة االستشارية لدى جملس أوروبا بأن تقـوم النـرويج مب

التشديد يف تدريب جهاز الشرطة لديها على خصوصية أسـلوب جمتمعـات الرومـا               )أ(
تيتر التقليدي يف العيش بوصفه مكوناً أساسياً من مكونـات هويتـهم الثقافيـة              /والروماين

ضمان عـدم حرمـان     ) ب(والتشجيع على توظيف أشخاص من الروما يف قوات الشرطة؛          
  .)١٠٦(ول مواقع التخييم التجارية ألسباب تعسفيةتيتر من دخ/الروما والروماين

تكفل النـرويج أمـن مجيـع       وأوصت اللجنة االستشارية لدى جملس أوروبا بأن          -٧٧
األشخاص من األقليات القومية ال سيما داخل أماكن عبادهتم ويف حميطها بالتشاور مع ممثلي              

  .)١٠٧(تلك اجلماعات
 بأن تتخذ النرويج تـدابري لـتمكني        أوروباوأوصت اللجنة االستشارية لدى جملس        -٧٨

تيتر ضحايا سياسة االستيعاب القسري من حتديـد        /األشخاص من أقليات الروما والروماين    
  .)١٠٨(هويتهم كلٌّ وفقاً ألصله الثقايف

وأعرب مركز حقوق اإلنسان عن قلقه إزاء نقص املعلومات عن املناهج الدراسـية               -٧٩
علق بسياسة االستيعاب اليت تطبَّق على األفراد من شعب الصامي          املعتمدة يف املدارس فيما يت    
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وأوصى املركز بأن ُتشرك النـرويج الـصامي يف         . وحركة الكفاح من أجل حقوق الصامي     
  .)١٠٩(استعراض مجيع مواد التدريس

وقال جملس شعب الصامي إنه على الرغم من أن أنشطة رعي الرنة وغريها من ُسبل                 -٨٠
امي التقليدية تنشأ عنها رمسياً حقوق يف ملكية األراضي، فـإن قـانون             استرزاق شعب الص  

وال تتضمن سياسة التعدين الـيت اعُتمـدت يف    . )١١٠(التعدين النروجيي يتجاهل هذه احلقوق    
 أي مقترحات واقعية فيما يتعلق ببقاء ُسبل استرزاق شعب الصامي التقليدية يف             ٢٠١٣ عام

وقدم جملس شعب الصامي توصيات منها إعادة النظر        . )١١١(بيئة تطغى عليها أنشطة التعدين    
يف قانون التعدين لكي يأخذ بعني االعتبار أموراً منها حقوق الصامي يف ملكيـة أراضـيهم                

  .)١١٢(التقليدية واعتماد سياسة تعدين جديدة
وقال جملس شعب الصامي إن ضمان حق شعب الصامي البحريني يف ممارسة الصيد               -٨١

وقد اعتمد الربملان النروجيي سياسة صيد يف أقـاليم الـصامي           . )١١٣(ء ثقافتهم ضروري لبقا 
  .)١١٤(البحريني حترم جمتمعات الصامي احمللية من حقوقها يف أقاليمها التقليدية

وقال جملس شعب الصامي إن والية برملان الصامي، الذي أُنشئ أساساً بصفته هيئة               -٨٢
ارس حقه يف تقرير مصريه، مقّيدة بشدة حىت أنه أصبح          ميكن لشعب الصامي من خالهلا أن مي      

  .)١١٥(جمرد هيئة استشارية

 املهاجرون والالجئون ومتلمسو اللجوء  -١٢  

رحَّب جملس الطفولة والشباب النروجيي بتعديل قانون اهلجرة الذي ينص على حق              -٨٣
 اليت  ٤٠-١٠٦وصية  القاصرين طاليب اللجوء غري املصحوبني يف أن يكون هلم ممثل عمالً بالت           

  .)١١٦(٢٠٠٩قُدمت خالل استعراض عام 
وأعرب جملس حقوق اإلنسان عن قلقه إزاء اآلثار اخلطرية والضارة النامجة عن منح               -٨٤

رخص إقامة مؤقتة للقاصرين غري املصحوبني من طاليب اللجوء الـذين تتـراوح أعمـارهم               
  .)١١٧(لئك اليافعني سنة وإزاء ما تتسبب فيه من التباس لدى أو١٨ و١٦ بني
وقال جملس الشباب والطفولة إن األطفال ملتمسي اللجوء غري املصحوبني الـذين              -٨٥

 سنة يتعرضون للتمييز حيث إهنم ال يتمتعون بنفس احلقوق ١٨ و١٥تتراوح أعمارهم ما بني   
بـأن  وأوصى اجمللس   . )١١٨(يف الرعاية اليت يتمتع هبا أطفال آخرون طبقاً لقانون رفاه الطفل          

جتعل النرويج مصاحل رفاه الطفل مسؤولة عن مجيع ملتمسي اللجوء القُّصر غري املـصحوبني              
  .)١١٩(حىت بلوغهم سن الثامنة عشرة

وقال منتدى املنظمات غري احلكومية إنه تنبغي مراعاة املصاحل الفضلى للطفل يف مجيـع                -٨٦
  .)١٢٠(فية تفسري تلك املصاحل الفُضلىوأوصى بأن ُتحدَّد يف اللوائح ذات الصلة كي. مسائل اهلجرة
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 إنه يصعب أكثر فأكثر على ملتمسي اللجـوء إثبـات           ١وجاء يف الورقة املشتركة       -٨٧
ميلهم اجلنسي بعد صدور قرار عن احملكمة العليا النروجيية يقضي بأنه ال تنبغي إعادة ملتمسي            

 جنسياً إىل بلداهنم األصلية إذا      اللجوء من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي واملتحولني       
كان ذلك سيضطرهم إىل إخفاء ميلهم اجلنسي لتجّنب االضطهاد، وبعد تـضمني لـوائح              

 إىل إعادة النظر يف املمارسـات       ١ودعت الورقة املشتركة    . جديدة يف دليل اهلجرة النروجيي    
  .)١٢١(املتبعة حالياً
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