
(A)   GE.14-15952    230914     250914 

*1415952* 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة والعشرون

   من جدول األعمال ٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل

  *تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    

  النرويج    
   إضافة     

أو التوصيات، وااللتزامـات الطوعيـة،      /آراء بشأن االستنتاجات و       
  والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________ 

   .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  

 
 A/HRC/27/3/Add.1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

9 September 2014 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/27/3/Add.1 

GE.14-15952 2 

ترحب حكومة النرويج بالتوصيات املقدمة أثناء االستعراض الدوري الشامل، الذي          
يت ستدرج يف التقريـر     ، ويسرها أن تقدم الردود التالية، ال      ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٨عقد يف   
  .اخلتامي

 النرويج طرف يف الغالبية العظمى من اتفاقيات حقوق اإلنسان،          .مل ُتقَبل  ١-١٣١  
وحسب كل حالة علـى     ا عّن هلا ذلك     كُلّمتنظر يف التصديق على االتفاقيات اجلديدة       هي  و

جت هبـا  راليت أدوتلتزم النرويج بتنفيذ مجيع التزاماهتا الدولية، بغض النظر عن الكيفية       . حدة
 إذا كان ينبغي إدراج االتفاقيات اجلديـدة يف القـانون           أّما ما . يف تشريعاهتا أو ُحوِّلت إليها    

على أساس كل حالة    اً  ينظر إليها أيض  القيام بذلك، إن صّح، فمسألة      كيفية  و ال،   والنروجيي أ 
مع التزامـات   من املفترض أن ينسجم القانون النروجيي       ومع ذلك، وكمبدأ عام،     . على حدة 

وحيثما أمكن، بالتايل، ُيفسر القانون النروجيي على حنو ال يتعـارض مـع             . النرويج الدولية 
قـانوين  النظام  الج االتفاقيات يف    رقواعد القانون الدويل اليت تلتزم هبا النرويج، حىت إذا مل تد          

  . احمللييالنروجي
اللتزامات املنصوص عليها   يليب القانون اجلنائي يف النرويج معظم ا      . مقبولة ٢-١٣١  

يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل، بيد أنـه مـن                 
عامة قد انطلقت مشاورة    و. الالزم إدخال بعض التعديالت من أجل التصديق على االتفاقية        

  .بشأن التعديالت املقترحة
 أن من أولوياهتا يف جمـال       وتعترب حكومة النرويج  . مقبولتان ٤-١٣١ و ٣-١٣١  

حقوق اإلنسان االستعداد للتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء 
  . كامالًاً القسري وتنفيذها تنفيذ

صدقت النرويج على اتفاقيات منظمـة العمـل        . مل ُتقبال  ٨-١٣١ - ٥-١٣١  
  .على املقيمني من الرعايا األجانباً الدولية األساسية بشأن حقوق العمال، اليت تنطبق أيض

أصدرت النرويج إعالنات تفسريية بـشأن اتفاقيـة حقـوق          . مل ُتقَبل  ٩-١٣١  
أن كمـا  . ، بعد دراسة متأنية  ٢٠١٣األشخاص ذوي اإلعاقة، لدى التصديق عليها، يف عام         

يف رأي   - تتسق مع الفهم السائد فيما بـني الـدول األطـراف، وهـي            تلك اإلعالنات   
  .مع االتفاقيةاً متمشية متام - ومةاحلك

جلهات بإعداد دراسـة    تعتزم وزارة اخلارجية تكليف إحدى ا     . مل ُتقَبل  ١٠-١٣١  
الربوتوكـول االختيـاري    اليت قد تترتب على انضمام النرويج طرفاً يف         ثار  اآلمستقلة بشأن   

  .التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ـ    ال يسع    .مل ُتقبال  ١٢-١٣١ و ١١-١٣١   التـصديق علـى    اً  النـرويج حالي

  .الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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التصديق على الربوتوكول االختيـاري     اً   ال يسع النرويج حالي    .مل ُتقَبل  ١٣-١٣١  
   .التفاقية حقوق الطفل

  .١٠-١٣١ انظر الرد على التوصية . ُتقَبلمل ١٤-١٣١  
  .١٣-١٣١ و١٢-١٣١ و٣-١٣١انظر الردود على التوصيات .  مل ُتقَبل١٥-١٣١  
 ترى احلكومة النروجيية أن اجملرمني األحداث ينبغي أال يسجنوا          .مل ُتقَبل  ١٦-١٣١  

. كمالذ أخري، وأن سياسة العقوبات اجلنائية احلالية تتأثر بقوة مببادئ العدالة التـصاحلية             إال
فإن وبالتايل،  .  منفصلة لألحداث   مراكز احتجاز  ،ىت وقت قريب  ، وح يكن لدى النرويج     ومل

إذا وجـب   اً  سيعزلون متام االحتمال جّد قائم بأن األحداث املسجونني وعددهم قليل جداً          
وجيري اآلن تطبيق مشروع جترييب يتضمن وحدات       . االلتزام مببدأ فصل األحداث عن البالغني     

ن هذا املشروع هو احليلولـة دون اضـطرار         واهلدف م . سجون منفصلة لألحداث اجلاحنني   
بيد أنه ال ميكن التخلـي      . األحداث إىل قضاء عقوباهتم بالسجن مع البالغني أو يف عزلة تامة          

  .عن التحفظات املشار إليها أعاله، ولذلك ستظل
  .٣-١٣١ انظر الرد على التوصية . مل ُتقَبل١٧-١٣١  
  .١٣-١٣١انظر الرد على التوصية .  مل ُتقَبل١٨-١٣١  
  .٣-١٣١انظر الرد على التوصية . مل ُتقَبل ١٩-١٣١  
  .١٣-١٣١انظر الرد على التوصية .  مل ُتقَبل٢٠-١٣١  
 ١٠  من املـادة   ٣و) ب(٢وفيما يتعلق بالتحفظات على الفقرتني      . مل ُتقَبل  ٢١-١٣١  

  .١٦-١٣١من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، انظر الرد على التوصية 
  .٢-١٣١ انظر الرد على التوصية .قبولة م٢٢-١٣١  
  .بالفعلمقبولة، وُنفذت  ٢٣-١٣١  
  .١٠-١٣١ و١٣-١٣١انظر الردين على التوصيتني . مل ُتقَبل ٢٤-١٣١  
  .بالفعلقبولة، وُنفذت  م٢٨-١٣١ - ٢٥-١٣١  
  .)١(بالفعل مقبولة، وُنفذت ٢٩-١٣١  
يف النـرويج  ) قانون العقوبـات  ( يغطي القانون اجلنائي  . مقبولة جزئياً  ٣٠-١٣١  

ـ             مـن النـساء    اً  العديد من اجلرائم العنيفة حيث يكون الضحايا يف كثري من األحيان عملي
هبدف منع العنف ضد النساء     اً  واعُتمدت بعض األحكام اجلنائية ذات الصلة جزئي      . والفتيات

__________ 

ت احمللية من أجـل  يفي القانون احمللي بااللتزامات الدولية ذات الصلة، بيد أنه من الضروري تنقيح التشريعا           )١(
 .٢٢-١٣١ و٢-١٣١التصديق على االتفاقيات املشار إليها يف التوصيتني 
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ورغـم أن    .نسنيوالفتيات والتصدي له، بيد أن قانون العقوبات ال يراعي الفوارق بني اجل           
مشاورة عامة بشأن بعض التعديالت الرامية إىل زيادة        اً  هذه األحكام تعترب كافية، جتري حالي     

 ٢-١٣١تعزيز األحكام ذات الصلة، مبا يف ذلك تلك املشار إليها يف الردود على التوصيات               
  .٣٢-١٣١ و٢٢-١٣١و

   .)٢(بالفعل مقبولة، وُنفذت ٣١-١٣١  
  .)٣(بالفعلت مقبولة، وُنفذ ٣٢-١٣١  
  .)٤(بالفعلُنفذت  مقبولة، و٣٣-١٣١  
  .بالفعل مقبولة، وُنفذت ٣٤-١٣١  
تنظر سلطات النرويج يف تعـديل التعريـف القـانوين         .  مقبولة جزئياً  ٣٥-١٣١  

إىل التوصية اليت قدمتها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز         اً  ويعزى ذلك جزئي  . ‘لالغتصاب‘
بشأن مقترح يدعو إىل توسيع نطاق تعريف االغتصاب        اً  مهور حالي وُيستشار اجل . ضد املرأة 

اً ومل َتتخذ وزارة العدل واألمن العام بعد قرار. ليشمل مجيع أنواع ممارسة اجلنس بدون تراضٍ   
  .بشأن هذه املسألة

  . مقبولة٣٦-١٣١  
مـدى انـسجام    وتنظر الوزارة على أساس منتظم يف       . اً مقبولة جزئي  ٣٧-١٣١  
وستنظر الوزارة يف املستقبل يف مسألة متكني       .  الوطنية مع املعايري واملبادئ الدولية     التشريعات

  . املواطنني من اللجوء إىل احملاكم للطعن يف القضايا املتعلقة باالنتخابات
 ُيدرج حظر التعذيب يف القـانون النروجيـي عـن طريـق             .مل ُتقَبل  ٣٨-١٣١  

النرويج بتنفيذ مجيع التزاماهتا الدولية، بغض النظر عن        وتلتزم  .  من القانون اجلنائي   ١١٧ املادة
ما إذا كان ينبغي إدراج     أّما  و. يف تشريعات النرويج أو ُحوِّلت إليها     أدرجت هبا   الكيفية اليت   

ينظـر  كيفية القيام بذلك، إن صّح فمسألة        ال، و  واالتفاقيات اجلديدة يف القانون النروجيي أ     

__________ 

 ١يف  )  من قـانون العقوبـات     ٢١٩الفصل  (اً  بدأ نفاذ األحكام اجلنائية اليت تستهدف العنف املرتيل حتديد         )٢(
 .٢٠٠٦يناير /كانون الثاين

ويج أفادت بأهنا سوف تنظر يف إدراج أنواع أخـرى  بيد أن النر. مع االتفاقيةاً  يعترب التشريع النروجيي متسق    )٣(
من التمييز يف األحكام املتعلقة بالتعذيب، كجزء من التعديالت التقنية واملادية يف قانون العقوبات اجلديـد                

 .٢٠١٥بعد دخوله حيز النفاذ، املتوقع يف النصف الثاين من عام 
 يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف حريـة            تعترب التشريعات احلالية متوافقة مع التزامات النرويج       )٤(

وقبل عرض مشروع قانون على الربملان النروجيي، تنظر احلكومة يف ما إذا كـان              . املعتقد والضمري والدين  
مبوجـب  اً  واحلق يف حرية املعتقد والضمري والدين حممي أيـض        . مع حقوق اإلنسان  اً  التشريع املقترح متسق  
ويف حالة وجـود تعـارض بـني        . قانون النروجيي عن طريق قانون حقوق اإلنسان      اتفاقيات مدرجة يف ال   

 .القواعد فإن هلذه االتفاقيات أسبقية على التشريعات النروجيية األخرى
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القانون من املفترض أن    ومع ذلك، وكمبدأ عام،     . على حدة  على أساس كل حالة   اً  إليها أيض 
وحيثما أمكن، ُيفسر القانون النروجيي بالتايل      . مع التزامات النرويج الدولية   ينسجم  النروجيي  

ج رلتزم هبا النـرويج، حـىت إذا مل تـد       على حنو ال يتعارض مع قواعد القانون الدويل اليت ت         
  .٣٢-١٣١الرد على التوصية اً وانظر أيض.  احمللييوجي النرقانوينالنظام الاالتفاقيات يف 

   .)٥(بالفعل مقبولة، وُنفذت ٣٩-١٣١  
  . مل ُتقَبل ٤٠-١٣١  
.  على احلكم اخلاص بالتجديف    القانون اجلنائي اجلديد  يبق   مل   . مل ُتقَبل  ٤١-١٣١  

ـ      ٣٩-١٣١ومع ذلك، وكما جاء يف الرد على التوصية          رم ُيجرَّم خطاب الكراهية طاملا احُت
ويف القانون اجلنائي النروجيي، ُيتَرك حتديد العقوبة يف أي قضية جنائية           . احلق يف حرية التعبري   

. وينظر القاضي يف السوابق القضائية ليسترشد هبا بصورة عامة        . بدرجة كبرية لتقدير القاضي   
ن وينص القانون، بالنسبة إىل االغتصاب الذي يتضمن االتصال اجلنسي، على عقوبة بالسج           

  .ال تقل عن ثالث سنوات
   .)٦(بالفعلمقبولة، وُنفذت  ٤٢-١٣١  
وفيما يتعلق بالتوصية الداعية إىل إنشاء مؤسسة       . مقبولة ٥٢-١٣١-٤٣-١٣١  

، إنشاء مؤسسة   ٢٠١٤ه  يوني/ حزيران ١٩ يف   ،وطنية حلقوق اإلنسان، قرر الربملان النروجيي     
  .٢٠١٥يناير / كانون الثاين١من اً باريف إطار الربملان اعتاً  ُتنظَّم إداريوطنية جديدة

قرر املركز النروجيي حلقوق اإلنـسان إهنـاء دوره بوصـفه           . مل ُتقَبل  ٥٣-١٣١  
انظـر  . ولذلك اتُّخذ قرار بإنشاء مؤسسة جديدة يف إطار الربملان النروجيي         . املؤسسة الوطنية 

  .٤٣-١٣١الرد على التوصية 
  .٤٣-١٣١التوصية  انظر الرد على .مقبولة ٦٤-١٣١ - ٥٤-١٣١  
  . مقبولة٦٥-١٣١  
 ٢٠١٤ باملساواة ومنع التمييز يف عام      سيتلقى أمني املظامل املعين    .مل ُتقَبل  ٦٦-١٣١  

)  ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٩أي ما يعادل ( مليون كرونة نروجيية ٥٤حنو  
 خربتـه، وال ميكـن أن   ويعمل أمني املظامل بصورة مستقلة يف جمال    . يف شكل متويل أساسي   

ـ ، رجالً كان أو امرأة،      وأمني املظامل . يتلقى تعليمات من الوزارة    ر يف إعطـاء األولويـة      ُح
  .للتحديات اليت حيددها يف جمال اختصاصه

__________ 

 جرائم جنائية طاملا احُتـرم      -  يف أي سياق   -خطاب الكراهية، والبيانات التمييزية والتحريض على العنف         )٥(
 .احلق يف حرية التعبري

 ١يف  )  من قـانون العقوبـات     ٢١٩الفصل  (اً  فاذ األحكام اجلنائية اليت تستهدف العنف املرتيل حتديد       بدأ ن  )٦(
 .٢٠٠٦يناير /كانون الثاين
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تويل احلكومة النروجيية االعتبار إىل اخلطط واألولويات       .  مقبولة جزئياً  ٦٧-١٣١  
  .دويلالوطنية يف ما تبذله من أنشطة التعاون ال

.  ال يعترب وضع خطة عمل التدبري األمثل يف هـذه املرحلـة            .مل ُتقَبل  ٦٨-١٣١  
وُتشجَّع مؤسسات التعليم   .  بشكل جيد يف املناهج التعليمية     مدرجفموضوع حقوق اإلنسان    

العايل وتدريب املعلمني بصورة خاصة على زيادة التعاون بشأن التثقيف يف جمـال حقـوق               
أن يؤدي ذلك إىل تكثيف اجلهود الرامية إىل احلفاظ على االسـتقالل            ومن املتوقع   . اإلنسان

  .املؤسسي يف التعليم العايل
يف بذل جهود تتضمن وضع خطـة       اً  وجيري النظر حالي   .اً مقبولة جزئي  ٦٩-١٣١  

  .عمل جديدة
  .مقبولة ٧٠-١٣١  
  .بالفعلمقبولة، وُنفذت  ٧١-١٣١  
  . مقبولة٧٢-١٣١  
 إجراءات للحد مـن     بالفعلختذت حكومة النرويج    وا. اًمقبولة جزئي  ٧٣-١٣١  

 من قانون ٢٠٤وعلى سبيل املثال، تتضمن املادة    . اإلفراط يف جنسنة املرأة يف وسائط اإلعالم      
العقوبات املدين العام، أن أي شخص ينشر مواد إباحية أو يبيعها أو يسعى بشكل أو بـآخر              

وعالوة على ذلك، تـنص  . تالث سنوالنشرها، يعاقب بغرامة أو بالسجن ملدة ال تتجاوز ث  
من قانون الرقابة على التسويق أن املسوق ومصّمم التسويق يكفل عدم تعـارض             ) أ(٢املادة  

التسويق مع املساواة بني اجلنسني، وعدم استغالل جسد أحد اجلنسني، أو نقل تقييم هجومي              
  .أو مهني للنساء أو الرجال

فراط يف جنسنة كل من اجلنسني يف وسائط        وترمي حكومة النرويج إىل احلد من اإل        
ومن مث لن حنظر مجيع أنـواع       اً،  بيد أننا نؤمن حبرية التعبري يف وسائط اإلعالم أيض        . اإلعالم

  .استغالل البيانات ذات املضمون اجلنسي
  .قبولة م٧٧-١٣١ - ٧٤-١٣١  
مكافحـة  "ومتول احلكومة تنفيذ محلة جملس أوروبـا         .اً مقبولة جزئي  ٧٨-١٣١  

وجيري النظـر يف    ". على الكراهية على شبكة اإلنترنت يف النرويج      احلاّض  شباب اخلطاب   ال
  .بذل املزيد من اجلهود

 تتضمن وضع خطـة     يف بذل جهود  اً  وجيري النظر حالي   .اًمقبولة جزئي  ٧٩-١٣١  
  . عمل جديدة

يف اعتماد تدابري جديدة ملكافحة     اً  وتنظر احلكومة حالي   .اً مقبولة جزئي  ٨٠-١٣١  
وأُسندت إىل املديرية النروجيية لشؤون األطفال والشباب واألسرة        . لعنصرية وكره األجانب  ا
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مسؤولية وضع جمموعة شاملة من اإلحصاءات عن التمييز ألي سبب من األسباب وتصنيف             
  .هذه اإلحصاءات

  . مقبولة٨١-١٣١  
ـ "ومتول احلكومة تنفيذ مشروع جملس أوروبا        .اً مقبولة جزئي  ٨٢-١٣١   ة مكافح

، وتنظر يف بذل املزيد "على الكراهية على شبكة اإلنترنت يف النرويجحلاّض الشباب اخلطاب ا
  .من اجلهود
  .مقبولة ٨٥-١٣١ - ٨٣-١٣١  
  .وجيري النظر يف بذل املزيد من اجلهود. اً مقبولة جزئي٨٦-١٣١  
  . مقبولة٨٧-١٣١  
  . وجيري النظر يف بذل املزيد من اجلهود. مقبولة٨٨-١٣١  
  .بالفعلمقبولتان، وُنفذتا  ٩٠-١٣١ - ٨٩-١٣١  
  .مقبولتان ٩٢-١٣١ و٩١-١٣١  
  .بالفعلمقبولة، وُنفذت  ٩٣-١٣١  
  . مقبولة٩٦-١٣١ - ٩٤-١٣١  
مكافحـة  "ومتول احلكومة تنفيذ محلة جملس أوروبـا        . اً مقبولة جزئي  ٩٧-١٣١  

نظر يف بذل املزيد ، وت"الكراهية على شبكة اإلنترنت يف النرويجاّض على الشباب اخلطاب احل
  .من اجلهود
  . مقبولة٩٨-١٣١  
يف بذل جهود، تتضمن وضع خطة      اً  وجيري النظر حالي  . اً مقبولة جزئي  ٩٩-١٣١  

  .عمل جديدة
  .بالفعل مقبولة، وُنفذت ١٠٠-١٣١  
  . )٧(بالفعل مقبولة، وُنفذت ١٠١-١٣١  
  . مقبولة١١٠-١٣١ - ١٠٢-١٣١  
  .بالفعل مقبولتان، وُنفذتا ١١٢-١٣١ و١١١-١٣١  

__________ 

. تشمل أحكام قانون العقوبات العديد من البيانات اليت ميكن وصفها بأهنا خطاب حتريض على الكراهيـة                )٧(
 على العنف، والكشف عن معلومات خاصة معينـة         واجلهر ببيانات تنم عن الكراهية والتمييز، والتحريض      

 .وينطبق ذلك على أشكال املضايقة والتهديد. احلق يف حرية التعبريطاملا احترام تعترب مجيعها جرائم جنائية 
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  .مقبولة ١١٣-١٣١  
  . بالفعلمقبولة، وُنفذت  ١١٤-١٣١  
  .مقبولة ١١٨-١٣١ - ١١٥-١٣١  
  . بالفعلمقبولة، وُنفذت ١١٩-١٣١  
  . مقبولتان١٢١-١٣١و ١٢٠-١٣١  
وستنظر النرويج يف إنشاء آلية إحالة وطنية، بيد أهنا مل        .اًمقبولة جزئي  ١٢٢-١٣١  
  .بشأهنا بعداً تتخذ قرار
  .مقبولة ١٣٨-١٣١ - ١٢٣-١٣١  
  .متواصلة لتحسني ظروف االحتجازاً تبذل النرويج جهود. مقبولة ١٣٩-١٣١  
استهلت مديرية السجون النروجيية عمليـة هتـدف إىل        .اًمقبولة جزئي  ١٤٠-٣١  

 ،٢٠١٤ يف عام    ،وُيزمع. بس االنفرادي للجوء إىل أسلوب احل   جتميع إحصاءات مفصلة عن ا    
  . هذه اإلحصاءاتوضع األداة الكفيلة جبمع 

  . مقبولة١٤٣-١٣١ - ١٤١-١٣١  
االحتجـاز  ‘‘ االحتجاز االحتيـاطي  ‘املقصود من   ( .اًقبولة جزئي  م ١٤٤-١٣١  

وعززت الشرطة النروجيية يف السنوات األخرية التـصدي للعـصابات          ). ‘السابق للمحاكمة 
وكثري من املشتبه فيهم املوقوفني من الرعايا األجانب،   . اإلجرامية املنظمة اليت ترتكب سرقات    

. الحتجـاز الـسابق للمحاكمـة     يف اللجوء إىل أسلوب ا    مما أدى إىل حدوث زيادة كبرية       
م العزل أثناء االحتجاز السابق للمحاكمة هو أحد القيود املفروضة بقرار صادر عن             واستخدا

وظـروف  . دلة القضية ألاحملتجز  تعطيل  يتمثل يف إمكانية    داهم  احملكمة، إذا كان هناك خطر      
عن إمكانيات إطالة مدة العزل ختضع لـشروط          احلبس االنفرادي فضالً  اللجوء إىل أسلوب    

للحد من اآلثار املترتبة    اً  تتخذ حالي هناك خطوات   و. اًإطالق األطفالميكن عزل    وال. صارمة
  .ألشخاص احملتجزين يف زنزانات خمافر الشرطةبالنسبة إىل اعلى احلبس االنفرادي 

  . )٨(بالفعل مقبولة، وُنفذت ١٤٥-١٣١  
  .مقبولتان ١٤٧-١٣١ و١٤٦-١٣١  
  .بالفعل مقبولة، وُنفذت ١٤٨-١٣١  

__________ 

اختذ عـدد مـن التـدابري يف        قد  و). ‘االحتجاز السابق للمحاكمة  ‘هو  ‘ االحتجاز االحتياطي ‘ من   املراد( )٨(
إال كتدبري من تدابري املـالذ       ة يضمن عدم اللجوء إىل احتجاز األطفال قبل احملاكمة        السنوات القليلة املاضي  

وبالتايل، ُخفِّض يف الوقت احلاضر إىل أدىن حـد عـدد           . لاللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان   اً  األخري؛ وفق 
 . سنة رهن االحتجاز قبل احملاكمة١٨األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
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، بدأ نفاذ تعـديل  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٠ويف  . اًمقبولة جزئي  ١٤٩-١٣١  
. ذلـك ‘ الضرورة القصوى  ’،قانون ينص على عدم جواز احتجاز القصر إال عندما تقتضي         

والغرض من إنشاء وحدات منفصلة     . اًوبالتايل، فإن العتبة احملددة الحتجاز األطفال عالية جد       
وال يودع  . ء األطفال والسجناء البالغني   خاصة باألحداث هو التمكني من الفصل بني السجنا       

.  يف السجون العادية ما دامت هناك أمكنة شاغرة يف وحدة األحداث           - كقاعدة -األطفال  
جاهزة، عندما تكون وحدات كل من البالغني واألحداث  األطفال قد يودعون أحياناً، بيد أن

إىل أن يكونوا قرب منـازهلم أو       ،  البالغني، عندما تربز احلاجة، مثالً    يف السجون العادية مع     
  .عندما يكون ذلك يف مصلحة الطفل الفضلى ألسباب أخرى

   .)٩(بالفعل مقبولة، وُنفذت ١٥٠-١٣١  
وتعكف النرويج على تنفيذ املزيد من التدابري الرامية إىل احلد          . مقبولة ١٥١-١٣١  

  .ضحايامن التأخريات يف إجراء جلسات استماع وحتسني الرعاية املقدمة إىل ال
  .بالفعل مقبولة، وُنفذت ١٥٢-١٣١  
  . مقبولتان١٥٤-١٣١و ١٥٣-١٣١  
  .بالفعل مقبولة، وُنفذت ١٥٥-١٣١  
  . مقبولتان١٥٧-١٣١و ١٥٦-١٣١  
هلـة  املالقضايا يف غضون    هناك تدابري تتخذ ملعاجلة     و .اً مقبولة جزئي  ١٥٨-١٣١  

وفري املأوى لألطفال الـذين تقـل       وعندما يتعلق األمر بت   . اً يوم ١٤تتجاوز   الالقانونية اليت   
من ذلك، فـإن      وبدالً. املأوى من هذا النوع     سنة، ال تتيح بيوت األطفال     ١٨أعمارهم عن   

  .ودوائر رعاية األطفال تؤوي األطفال احملتاجني) املآوى(مراكز األزمات 
وينبغي محاية مجيع األطفال يف النرويج من جـسامة          .اًمقبولة جزئي  ١٥٩-١٣١  
وال ميكن إصدار أمر    . وسوء املعاملة واإليذاء، بغض النظر عن خلفيتهم أو جنسيتهم        اإلمهال  

إيداع خارج البيت يكون ضد رغبة الوالدين إال إذا كان الطفل عرضة جلسامة اإلمهـال أو                
  .سوء املعاملة أو اإليذاء، وعندما ال تكون التدابري الطوعية كافية حلمايته

ية األطفال يف النرويج، عندما يودع طفـل خـارج          ومبوجب القانون املتعلق برعا     
البيت، يوىل االعتبار الواجب للرغبة يف استمرارية تربية الطفل وخللفية الطفل اإلثنية والدينية             

__________ 

املالذ األخري وأن املصلحة الفضلى للطفل هي االعتبار        من تدابري   إال كتدبري   ىل الّسجن   عدم اللجوء إ  ضمان  ل )٩(
 ،٢٠١٤يوليه  / متوز ١يف حالة األحداث اجلاحنني، بدأ نفاذ عقوبة غري احتجازية جديدة يف            اً  األساسي أيض 
وبـدأ يف   . رةأو متكـر  /عن السجن لألحداث الذين ارتكبوا جرائم خطرية و         أن تكون بديالً  من أهدافها   

ويقوم هذان التدبريان على مبادئ العدالـة    . الوقت نفسه نفاذ تدابري أخرى تستهدف اجلرائم األقل خطورة        
 .التصاحلية
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وتعترب أولوية  . يف حالة األطفال املنتمني إىل أقليات     اً  وميكن أن يشكل حتدي   . والثقافية واللغوية 
كرب من األسر احلاضنة من خمتلف اخللفيات اإلثنية والدينية         من أولويات احلكومة إجياد عدد أ     

تدابري أخرى لتعزيز اخلربات الثقافية املتوافرة يف دائرة        اً  وتتخذ النرويج أيض  . والثقافية واللغوية 
 تـشرين   ١٩والنرويج بصدد التصديق علـى اتفاقيـة الهـاي املؤرخـة            . رعاية األطفال 

  .والدين ومحاية الطفل بشأن مسؤولية ال١٩٩٦أكتوبر /األول
  .بالفعل مقبولة، وُنفذت ١٦٠-١٣١  
واخلدمات اليت تقدمها دور األطفال متاحة هلـم ويف          .اً مقبولة جزئي  ١٦١-١٣١  

وجيري يف الوقت احلايل اسـتعراض اللـوائح املتعلقـة          . متناوهلم حىت سن السادسة عشرة    
وسوف تؤخـذ   .  قيد البحث  باستخدام بيوت األطفال، واحلد األدىن للسن هو أحد املسائل        

  .يسلندا يف االعتبار قبل التوصل إىل استنتاج بشأن هذه املسألةآالتوصية اليت قدمتها 
قررت احلكومة وضع جمموعة سياسـات تـستهدف        قد  و.  مقبولة ١٦٢-١٣١  

  . اًواقتصادياً األطفال الذين ينشأون يف أوساط األسر احملرومة اجتماعي
  . مقبولة١٦٣-١٣١  
  . )١٠(بالفعلمقبولة، وُنفذت  ١٦٤-١٣١  
   .)١١(بالفعل مقبولة، وُنفذت ١٦٥-١٣١  
 وبالنظر إىل الفوارق القائمة بني املستشفيات واملناطق الصحية         . مقبولة ١٦٦-١٣١  

 .فيما يتعلق حبجم اإلكراه املستخدم يف الرعاية الصحية العقلية، مثة تـسليم بإمكانيـة التغـيري         
  .التدابري القسرية والتصدي هلا اللجوء إىل هود الرامية إىل احلد منوتواصل النرويج بالتايل بذل اجل

وال توجد يف الوقت احلاضر خطط إلدخال تغيريات         .اًمقبولة جزئي  ١٦٧-١٣١  
على التشريعات املتعلقة باإليداع يف املستشفيات وتلقي العالج اإلجباري يف إطـار رعايـة              

االستراتيجية الوطنية اجلاريـة لزيـادة العمـل        وسوف تنتظر النرويج نتائج     . الصحة العقلية 
  .التطوعي يف دوائر الصحة العقلية قبل النظر يف إدخال تغيريات تشريعية رئيسية

إىل اإلعالن التفسريي للنرويج عند تصديقها علـى اتفاقيـة حقـوق            اً  ونشري أيض   
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

  . مقبولة١٦٨-١٣١  

__________ 

يف إطار االستراتيجية الوطنية الستمرار زيـادة العمـل         املبذولة   اجلهود   ٢٠١٥سوف تتواصل طوال عام      )١٠(
 .تقييم النتائج والنظر يف أي حاجة إىل املزيد من املتابعةوبعد ذلك، جيري . التطوعي يف دوائر الصحة العقلية

جيري تنفيذ التدابري ذات الصلة، ولكن هذا العمل مل ينته بعد حيث إنه يندرج ضمن االستراتيجية الوطنيـة                 )١١(
 ).٢٠١٥-٢٠١٢(املشار إليها أعاله بشأن زيادة العمل التطوعي يف خدمات الصحة العقلية 
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   .)١٢(بالفعلمقبولة، وُنفذت  ١٦٩-١٣١  
إن احلد من تعاطي مواد اإلدمان، وتعزيز اخلدمات املقدمـة          . مقبولة ١٧٠-١٣١  

لألشخاص املصابني مبرض عقلي، مها من أوكد أولويات احلكومة، اليت خصصت املزيد من             
  . إضافية مستقبالً التمويل، واختذت العديد من التدابري بالفعل، وسُتخصص أمواالً

  .مقبولة ١٧١-١٣١  
  .وجيري النظر يف بذل املزيد من اجلهود. مقبولة ١٧٢-١٣١  
  .بالفعل مقبولة، وُنفذت ١٧٦-١٣١ - ١٧٣-١٣١  
  .مقبولة ١٨١-١٣١ - ١٧٧-١٣١  
ومـع  . ويستفيد الشعب الصامي من موارده الطبيعية     . اًمقبولة جزئي  ١٨٢-١٣١  

ويف مثـل هـذه     . ذلك، ميكن النظر يف تعاطي أنشطة جديدة يف مناطق الشعب الـصامي           
وعالوة على ذلك، فإن اإلطار القانوين      . أن يستشار حلاالت، فإن للشعب الصامي احلق يف       ا

يف بلدنا يقّيد نوع األنشطة اليت ميكن القيام هبا، مبا يكفل حق الشعب الـصامي يف التمتـع                  
  .بثقافته

هو استكمال املفاوضات بشأن اتفاقية خاصة      املنشود   اهلدف   .مل ُتقَبل  ١٨٣-١٣١  
  .٢٠١٦يف بلدان الشمال حبلول هناية عام بالصاميني 
  .مقبولة ١٩٠-١٣١ - ١٨٤-١٣١  
ويتوقع أن ُيستكمل   . اًوجيري تقييم خطة العمل حالي    . اًمقبولة جزئي  ١٩١-١٣١  

  .٢٠١٤تقرير التقييم حبلول موسم خريف عام 
  . مقبولتان١٩٣-١٣١و ١٩٢-١٣١  
تتبعها النرويج تـستند     ومع ذلك، فإن سياسة اللجوء اليت        . مل ُتقَبل  ١٩٤-١٣١  

بالفعل إىل أساس مبدأ املعاملة املنصفة واإلنسانية لكل مقدم طلب، مبا يتوافق مـع قـانون                
  .اهلجرة والتزامات النرويج الدولية

  .بالفعلمقبولة، وُنفذت  ١٩٥-١٣١  
وال تعيد النـرويج    . ١٩٤-١٣١ وانظر الرد على التوصية      . مل ُتقَبل  ١٩٦-١٣١  

وملتمسو اللجوء، الـذين قّيمـت   . حهم احلماية الكاملة مبوجب القانون    الالجئني؛ حيث متن  
 مـن   سلطات اهلجرة طلباهتم وحرموا من اللجوء ال يعتربون، مع ذلك، الجئني، ويعـادون            

__________ 

 وُيتَّخذ القرار بشأن احلق يف احلصول على الرعاية الصحية املتخصصة على أسـاس              .ُنفِّذت اللوائح بالفعل   )١٢(
 .تقييم فردي لصحة الشخص، ويقوم عادة على إحالة من الطبيب العام للشخص املعين
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وتؤكد النرويج وجـوب إنفـاذ      . ، ما مل مينح هلم احلق يف البقاء ألسباب أخرى         حيث أتوا 
ان احترام القانون واحلفاظ على اللجوء كـأداة        القرارات بشأن إعادة الالجئني من أجل ضم      

  .حلماية ملتمسيه
  . )١٣(بالفعلمقبولة، وُنفذت  ١٩٩-١٣١ - ١٩٧-١٣١  
  . مقبولتان٢٠١-١٣١و ٢٠٠-١٣١  
وينطبق قانون رعاية الطفل على مجيع األطفال يف النرويج،         .  مل ُتقَبل  ٢٠٢-١٣١  

ل ذلك مجيع ملتمسي اللجوء غـري       ويشم. بغض النظر عن خلفيتهم العرقية، ومركز اإلقامة      
  . سنة١٨املصحوبني الذين تقل أعمارهم عن 

وتتاح لألطفال غري املصحوبني بذويهم من ملتمسي اللجوء الذين تتراوح أعمارهم             
 سنة اإلقامة يف مراكز االستقبال اليت تديرها سلطات اهلجرة يف أثنـاء جتهيـز             ١٨ و ١٥بني  

ويؤوى األطفال غري املصحوبني بذويهم     . لة عن الرعاية  وسلطات اهلجرة هي املسؤو   . طلباهتم
 سنة يف مراكز الرعاية اليت تـديرها دائـرة   ١٥من ملتمسي اللجوء الذين تقل أعمارهم عن       

  .رعاية األطفال املسؤولة عن رعايتهم
ون سن الثامنة عشرة والـذين يلتمـسون        ممن هم د  ومجيع القصر غري املصحوبني       

وعلى الرغم من أن اإليواء     . ويستفيدون من اخلدمات الصحية والتعليم    اللجوء يتلقون الرعاية    
أثناء عملية التماس اللجوء تتيحه سلطات خمتلفة، فإن دائرة رعاية األطفال مسؤولة عن مجيع              
األطفال يف النرويج، وهي اليت تبادر إىل اختاذ ما يلزم من التدابري الرامية إىل دعم رعاية الطفل      

  .لقانون رعاية الطفلاً أو محايته وفق/و
  .١٩٦-١٣١ و١٩٤-١٣١ انظر الردين على التوصيتني .مل ُتقَبل ٢٠٣-٣١  

        

__________ 

مسحت النرويج يف اآلونة األخرية، وذلك كحل       قد  و. ضمان حقوق الطفل أمر أساسي بالنسبة إىل النرويج        )١٣(
يف النرويج ملدة ثالث سنوات أو أكثر يف موعد حمدد، وتستويف           أقامت  لألسر اليت    واحدة،   ينهي املسألة مرة  

 زيـادة   للتأكـد مـن   اً  دائماً  ترتيباً  واقترحت احلكومة أيض  . باحلصول على تصريح اإلقامة    بعض الشروط 
 .على أوضاع األطفالالتشديد 

هلجرة من أجل زيـادة توضـيح      وعالوة على ذلك، اقترحت احلكومة إدخال تغيريات على أنظمة ا         
علـى  اً وتعكف سلطات اهلجرة يف الوقت الراهن أيـض . املربرات الالزمة الختاذ القرارات اليت هتم األطفال  

وتتعلق هذه التوصيات بالكيفية اليت ميكن هبا جمللس طعـون          . تقرير خارجي اليت خرج هبا    توصيات  المتابعة  
 .وكيفية تقييم أوضاع األطفال يف قضايا اللجوءاهلجرة تطبيق حق الطفل يف االستماع إليه 


