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 جملس حقوق اإلنسان
  االستعراض الدوري الشاملبشأن الفريق العامل تقرير 

 الدورة الثالثة والثالثون
 2019أاير/مايو  6-17

 *موجز للورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن النرويج  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1عد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان أ   -1

ميثاات ملاًاااً لورقاااه قاادمتنا ع.اار مااة ا ناااه  اااح   االسااتاراا الاادوري ال.ااامتق والتقرياار 
، وهااو مقااد ش ل ماازت مااًو  حلق ااداً   ااد ا قًاا  إىل االسااتاراا الاادوري ال.ااامت (1)املًاال  

املؤسس  الوطن    قوق اإلنسان املاتماد  بناا  ملسامه  ًص فرع مستقت وقد خ   لادو الزلماهق
 ق اوئ  ريسمبالزامت التق د عل  

املعلومااات املقدمااة ماان امللسسااة الوقنيااة حلقااوق اإلنسااان املعت اادة بنااا   -اثنياا  
 على التقيد الكامل مببادئ ابريس

والتعاااااون ماااا  اهلليااااات واةيحلااااات الدوليااااة حلقااااوق  (2)نطاااااق االلتزامااااات الدوليااااة -ألف 
 (3)اإلنسان

حلو ااا املؤسساا  الوطن اا  النروو اا   قااوق اإلنسااان )املؤسساا  الوطن اا (  ن حلن اار النااروي   -2
ماااة الاناااد الااادوق ا ااااي   قاااوق املدن ااا  والس اسااا  ،  10ل سااا ل الت ت ااااه علااا  املااااو  

االسااتاراا الاادوري ال.ااامت )االسااتاراا الاادوري ح ااأ أ و ااا بااذلا خااالا ا ولاا  الثان اا  مااة 
 ق (5) (4)( للنروي 2014ال.امت لااش 

__________ 

  .مل حترر هذه الوث ق  ق ت إرساهلا إىل ووائر الرتمج  الت ريري    مم املت د  *
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 اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان -اب  
أو ااامل املؤسسااا  الوطن ااا  بوناااع تل ااا  حلنسااا ا ملتاباااا  التو ااا اه الًااااور  عاااة ا ل ااااه  -3

  ق(6)الدول    قوق اإلنسان

قاااوق اإلنساااانر مااا  مراعااااة القاااانون الااادو  تنفياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة ح -جيم 
  (7)اإلنساين الساري

اوو اسارتاحل د   ًدياد  ملناهبا  خرااي الزراه ا   -4 ب نما حت ط املؤسسا  الوطن ا  علمااً بًو
(، فقد أو مل  ن حلتاذ النروي  امل يد مة التدابري ماة أًات مناهبا  خرااي 2016-2020)

حلا يااا  قااادراه ال.ااارط  علااا  الت ق اااا ونااامان مجاااع الزراه ااا  ومزاف ااا  ًرائمناااا، برااارق منناااا 
  ق(8)ب اانه مامل  وموثوق 

خر  الامت الوطن   ا وىل لتنت ذ م اوئ ا مم  علماً  عتماواملؤسس  الوطن    وأحاطمل -5
املت ااد  التًو ن اا  ب.اامن ا عماااا التدارياا  وحقاااوق اإلنسااانق ويتمثاات أحااد ا هاادا  الرئ سااا   

عااة مسااؤول ا ا ل جماااا حقااوق  يااد ال.اارااه النروو اا  بتًو اا  متساااحل و  راا  الاماات ل ناامان 
اإلنسااان، وإن.ااا  مرااا  وطاات هلااذا التًو اا ق وأو اامل املؤسساا  الوطن اا   ن حلنتااذ النااروي  اهلااد  

  ق(9)املذاور
ل ساا اق رعاياا  الًاا   الاقل اا   القسااروأماااره املؤسساا  الوطن اا  إىل حلقااارير حلت ااد  ن  -6
مًادر قلاا  وون موافقا  املاري الًادماه الزنر ئ ا  اًق وي.ازت اساتاداش ي اا يستادش اثري  ال

خااايق ويساامن قااانون خاادماه الًاا   والرعاياا   سااتاداش القساار والقااو  مااع ا مااااي  وي 
اإلعاقاااه الذهن اا  مااة أًاات نااايتنم ماااة إ اااق ناارر ًساا م  نتساانم أو   خااريةق وأو ااامل 
املؤسسااا  الوطن ااا   ن حتاااد الناااروي  ماااة اساااتاداش القسااار ل سااا اق رعايااا  الًااا   الاقل ااا  وماااع 

عااااة أي اسااااتاداش  ااااري  وأن متتنااااعالت.ااااريااه،  وأن حلااااا  إلعاقاااااه الذهن اااا ، ا مااااااي  وي ا
  ق(10)للقسرنروري 

وأو مل املؤسسا  الوطن ا   ن حلنتاذ الناروي  حلادابري فاالا  لبامان ا مايا  والوقايا  وا ا   -7
وا ااار السااة املارنااف للانااا واالعتاادا  ا نسااا، مبااا ي.اامت ونااع  وال.ااال الًااامالألطتاااا 

 ق (11)مة ن ااي هذا الانا للًام فدو  خر  عمت حم
وب نمااا حتاا ط املؤسساا  الوطن اا  علماااً  لت اادايه القائماا  أماااش حتق ااا ال.اارط  ل قبااااي  -8

الانا الاائلا واال تًاي، فقد أو مل بتا ي  قدراه ال.رط  عل  الت ق ا ف ما يتالا  لانا 
  ق(12)الاائلا وا نسا

 48احتدااا  ا مااااي لاادط ال.اارط   اثاار مااة وقااد حلراًااامل إىل حااد ا ااري حااااله  -9
  ق(13)نس  اً  بدا مرحلتااً ساع ق ومع  لا، فإن عدو حااله االحتدا  املروا لدط ال.رط  

ول الاديد مة ا االه، مت ع ا احملتد ية وون أن حلات  هذه التادابري ناروري   سا اي  -10
اإلطااار التن  مااا وحلنت ااذه مااة أًاات حلتالااا  لت ق اااق واعتاا ه املؤسساا  الوطن اا  أناا  واال حلنقاا ن 

ق وفبااًل عاة  لاا، أو امل املؤسسا  (14)ا د مة الا ا  اري املا ر أثناا  االحتداا  لادط ال.ارط 
 ق(15)الوطن   ببمان عدش استاداش ا  س االنتراوي ل السدون إال ل ال رو  االستثنائ  
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رعايااا  ااف ااا  ل جمااااا وأو ااامل املؤسسااا  الوطن ااا   ن حلبااامة الناااروي  حللقاااا املسااااًف  -11
  ق(16)الً   الاقل   وأن حتسة مة ظرو  احتدا  النسا  ل السدون

وأو مل املؤسس  الوطن    ن حلبمة السلراه أال حلنتنا أن م  املراق   اهلاوف  إىل منع  -12
  ق(17)ا رائم ا نائ   ا رري  واإلرهاي ا ا ل ا ًو    وون م ر

ا ااااري، أو ااامل املؤسسااا  الوطن ااا  بتا يااا  التثق اااا ل جمااااا  ون اااراً لح اااالل التال ماااا -13
 ق (18)حقوق اإلنسان ل ال ام  املدرس   ول التال م الااق عل  السوا 

ل  88وأماااره املؤسساا  الوطن اا  إىل مالوماااه حلت ااد  ن متوسااط أًااور النسااا  نساا ت   -14
ااع  اااا، وهااو مااا يًر إىل السااوق املتساام   لتًاات  - وفقاااً للتقااارير -املائاا  مااة متوسااط أًااور الًر

ا نساين وأتثاري ا  اا  ا ساري  علا  املارأ ق وأو امل املؤسسا  الوطن ا   ن حلنتاذ الناروي  امل ياد ماة 
 ق(19)التدابري لت.د ع قدر أا  مة امل.ارا  املتزافئ  لزال ا بوية ل ا  ا  ا سري 

ااااوو  ااااس أقل اااااه قو  -15 م اااا  مااااارت   ااااا ر  اااااً ل وب نمااااا حل.ااااري املؤسساااا  الوطن اااا  إىل ًو
الناروي ، فقااد أو اامل  ن حلزثااا الناروي  ًنووهااا الرام اا  إىل حلقاادع امل ياد مااة الاادعم السااتاداش 

 ق(20)لغ  وثقاف  ا قل اه القوم  
س اسااااه وب نماااا حتااا ط املؤسسااا  الوطن ااا  علمااااً لن.اااا   نااا  حتق اااا للن ااار ل عواقااال  -16

الناااروي  متاباااا  التو ااا اه الًااااور  عاااة اللدنااا   املانااا  ، فقاااد أو ااامل  ن حلبااامة االسااات ااي
ب.اااال وأن حلزتااات حلقااادع الااادعم الزاااال للدنااا  الت ق اااا املتالقااا   التاحلر/الروماااايناملتالقااا   قل ااا  

 ق(21)الزتف وال.ال الًاما
وو عدو مة الت دايه أماش نمان حقوق  -17 ال.ال وأحاطمل املؤسس  الوطن   علماً بًو

 عت اااااره مااااة ال.اااااوي ا  اااال  ، مبااااا ي.اااامت التمتااااع  قوقاااا  خااااار  مقاطااااا  ف نمااااار   الًاااااما
املناااطا ال  رياا  ف مااا يتالااا بًاا د ا  ااا  ل  للًااام فواالعاارتا    قااوق التارو اا  والثقاف اا  

 ق(22)الساحل  
ماااة النساااا  وا طتااااا أاثااار عرنااا   املنتماااف إىل ال.اااال الًااااماوأفااااوه التقاااارير  ن  -18
 انا الااائلا ماة بق ا  السازانق وأو امل املؤسسا  الوطن ا   ن حلاا   الناروي  ماة نايا  حقاوقلل

 ق(23)وهو مة ال.اوي ا  ل   ال.ال الًاما
وأو ااامل املؤسسااا  الوطن ااا   ن حلزثاااا الناااروي  ماااة ًنووهاااا الرام ااا  إىل نااامان عااادش  -19

 ق(24)والامال التم    ند ا مااي  وي ا  وا املناًر  ل قراعا اإلسزان 
وو مستوط عاٍا نس  اً مة استاداش ال ان ية ا من ا  ل مراا  حلرانادش  -20 وأفاوه التقارير بًو

ًضااريف أيبااً ل الا ان ية ا من اا ق وأو امل املؤسسا  الوطن اا   لألماااي ق اد الرتح ااتق وقاد احت دا  ق 
دعم النتسااااا املقااااادش  ن متنااااع النااااروي  اساااااتاداش التاااادابري التق  دياااا  والقساااااري  وأن حل يااااد مااااة الااااا

 ق(25)للم تد ية ل مرا  حلراندش
اوو قاانون ًدياد ياا   نايا  حقاوق ا طتااا ل  -21 وب نما حت ط املؤسس  الوطن ا  علمااً بًو

ااد تل اا  لتقاادع حلق اا م مااامت لاا  ر  ساا اق عمل اااه اإلعاااو  القسااري ،  اااره املؤسساا  أناا  ال حلًو
عمل ا  اإلعااو  القساري  لزات حالا  فرويا  علا  حاد ق  الرتاام    م ع التدابري القسري  املمزنا  ل
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وأو اامل املؤسساا   ن حلوا اات الساالراه ًنووهااا الرام اا  إىل حلا ياا  حقااوق ا طتاااا ل عمل اااه 
 ق(26)اإلعاو  القسري 

اااوو اختالفااااه ا اااري  ل  -22 وأمااااره املؤسسااا  الوطن ااا  إىل ماااا أفااااوه بااا  التقاااارير ماااة ًو
تمسا اللدو  مة ا طتاا  ري املً وبف الذية حلرتاول أعمارهم بف اإلقام  والرعاي  املتوفرحلف ملل

سااة الساوساا  ع.اار  والثامناا  ع.اار  مقارناا  مبااة هاام وون سااة ا امساا  ع.اار ق فملتمسااو اللدااو  
ا  غر سناً ي .ملون باناي  ووائر رعاي  الرتات، ف ماا يزاون ا طتااا ا اا  ساناً حتامل مساؤول   

اسااتق اا ا طتاااا الااذية حلاارتاول أعمااارهم بااف سااة الساوساا   ساالراه اهلداار ق واحلسااممل مراااا 
 ق (27)ع.ر  والثامن  ع.ر  مبستوط أوىن

وأفاااااوه املؤسساااا  الوطن اااا   ن عاااادواً ا اااارياً مااااة ملتمسااااا اللدااااو  مااااة ا طتاااااا  ااااري  -23
ووهم جمنوالً   ق(28)املً وبف قد اختت  مة مراا  االستق اا وال ي اا مزان ًو

وال ي باامة لألطتاااا املولاااووية ل النااروي  ا ًاااوا علاا  ا نسااا   النروو اا  إال إ ا ااااان  -24
أحد الوالادية علا  ا قات هملنااق وأو امل املؤسسا   ن حلبامة الناروي  أن يتا ن قاانون ا نسا   

 ق(29)الدول   للنروي  هلاللت امالألطتاا عدميا ا نس   ا ًوا عل نا وفقاً 

 ملقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحةاملعلومات ا -اثلثاا  
نطااااااق االلتزاماااااات الدولياااااة والتعااااااون مااااا  اهللياااااات واةيحلاااااات الدولياااااة حلقاااااوق  -ألف 

 (30)اإلنسان
ل.ااا ز  الدول ااا  للقباااا  علااا  اساااتغالا ا طتااااا ل ال غاااا  ول إنتاااا  املاااواو أحاطااامل ا -25

الناااروي ( علمااااً  -الناااروي  )ال.ااا ز  الدول ااا  إيز ااااه  - اإل ح ااا  واال اااار  ااام   اااراا ًنسااا  
احلتاق ااا  جملاااس أورو  ب.ااامن نايااا  ا طتااااا ماااة االساااتغالا ا نساااا واالعتااادا   لتًاااديا علااا  

 (31)، وفقااً لتو ا تفلوقايا  ماة الاناا ناد النساا  والاناا املنا ق ومزاف تنمااواحلتاق ا  ا ا نسا
 ق(32)2014اش  اورحلف عة االستاراا الدوري ال.امت لا

وأو ااا  املنتااادط النروواااا للمن مااااه  اااري ا زوم ااا  املان ااا   قاااوق اإلنساااان )منتااادط   -26
املن ماه  ري ا زوم  (  ن حلًدق النروي  عل  ال وحلوااواله االخت اريا  للاناد الادوق ا ااي 

ماااااي   قاااوق االقتًااااوي  واالًتماع ااا  والثقاف ااا  واحلتاق ااا  حقاااوق الرتااات واحلتاق ااا  حقاااوق ا 
 ق(33) وي اإلعاق ، املتالق   ل.زاوط التروي 

وأو ااا  منتااادط املن مااااه  اااري ا زوم ااا   ن حلن ااار الناااروي  ل سااا ل حتت ا اااا علااا   -27
ماااة الاناااد الااادوق ا ااااي   قاااوق املدن ااا  والس اسااا  ، واإلعاااالن التتساااريي الًااااور  10املااااو  

 ق(34) مة احلتاق   حقوق ا مااي  وي اإلعاق 12ب.من املاو  
 ن حلوقااع النااروي  وحلًاادق علاا   ا ملاا  الدول اا  للقبااا  علاا  ا ساال   النووياا وأو اامل  -28

 ق(35)مااهد  ا مم املت د    ر ا سل   النووي 
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 اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان -اب  
أحااااف متاااوا جملاااس أورو   قاااوق اإلنساااان علمااااً لنااااف  فًااات ًدياااد عاااة حقاااوق  -29

ق فقاااد أ ااا  مل ا قاااوق املدن ااا  والس اسااا   واالقتًااااوي  2014ل عااااش اإلنساااان إىل الدساااتور 
واالًتماع ااا  والثقاف ااا  ًااا  اً ماااة الدساااتورق ويبااام التًااات املتالاااا  قاااوق اإلنساااان بناااداً ب.ااامن 

  ق(36)حقوق الرتت

تنفياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة حقاااوق اإلنساااانر مااا  مراعااااة القاااانون الااادو   -جيم 
 ياإلنساين السار 

 املسائل املشرتكة بني القطاعات -1 

 (37)املساوا  وعدش التم     

مدامل من م  الادفاع عاة نا ااي الاناا الناروي  علا  اعتمااو حلادابري أاثار موناوع    -30
اللدنا  ق وأو امل (38)ل مواًن  مج ع أمزاا التم   ، وخا   اراه   اإلسالش واراه   ا ًانال

)التابااا  سلااس أورو ( بباامان أن حلاانص الت.ااريااه علاا   ا وروب اا  ملناهباا  الانًااري  والتاًاال
حاات املن ماااه الانًااري  وقمااع متويلنااا الااااش و اارع إن.ااا  وق اااو  ا ماعاااه الاا  حلاارو  للانًااري  

 ق(39)وامل.ارا  ل أن.رتنا
هًلون  والتاًل إىل أن ن ااي التم    الوأماره اللدن  ا وروب   ملناهب  الانًري   -31

ق ول (40)مسااااعد  ااف ااا  مااااة اهل ئااااه املساااتقل  لتاااممف حقااااوقنم أمااااش السااالراه واحملاااااامعلااا  
التم  ااا   ومناهبااا ، أو ااامل اللدنااا   ن متااانن الناااروي  أماااف امل اااامل املاااات  ملسااااوا  2015 عااااش

التم     الح   التو    بارا قبااي علا  احملااام وون مقابات، حا  ومناهب  وحمزم  املساوا  
ق ول (41)لبااا ااي إىل ساااداو رساااوش احملااااام وأن هًااالوا علااا  التمث ااات القاااانوين جمااااانً يبااارر ا ال

التم  ااا  ال ميااانن أماااف امل اااامل  قاااانون مناهبااا ، أعربااامل اللدنااا  عاااة أساااتنا ماااة أن 2017 عااااش
 الح    ره  بارا قبااي عل  احملاام وون مقابت يدفا  الب ااي، ر م أن مذارحل  التتسريي  

مل   ستتان ق وال هًت أمف امل امل عل  موارو ب.اري  ومال ا  مزرسا  ماة أًات حلتناوا هذه املس
التم  ااا  والسااالراه ا خااارطق وأفااااوه مناهبااا  وحمزمااا  املسااااوا  و  احملاااااممتث ااات البااا ااي أمااااش 

اانن أيباااً  ااالح   التو اا   بااارا قبااااي علاا  مناهباا  اللدناا   ن حمزماا  املساااوا  و  التم  اا  مل مت 
حلتاق ااااااا  اإلطاريااااااا   مايااااااا  اللدنااااااا  االست.ااااااااري  املان ااااااا   الوأو ااااااامل ق (42)اباااااااتاحملااااااااام وون مق

ن حلاا   الناروي  تل ا    (لس أورو )التابا  س و ن  الو را  (لس أورو )التابا  س القوم   ا قل اه
متااوا هااذه ا ل اا   وأنال.اازاوط الناماائ  عااة إ ااالل أماناا  املساااوا  ومزاف  /مناهباا  التم  اا ، 

  ق(43)عل  الن و الزال
 ايو  خرااي الزراه ا  الانًاري   القوم ا  مايا  ا قل ااه اللدنا  االست.ااري  والح مل  -32

وخراااي اراه اا  ا ًاناال مااة ق اات الس اساا ف ووسااائط اإلعااالش واستمااع عموماااً، وخا اا  عاا  
ي املنااااًرية وا قل ااااه اإلنرتنمل/ووساااائط التوا ااات االًتمااااعا، ح اااأ يساااتند  هاااذا ا راااا

  ق(44)وال.اوي ا  ل  
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اااا  القًااااور ل حلسااااد ت  -33 و اااااره اللدناااا  االست.اااااري   ماياااا  ا قل اااااه القوم اااا  أن أًو
ال.ااااارط   ااااارائم الزراه ااااا  امل عومااااا  والت ق اااااا ف ناااااا، مقرتنااااا  بااااانقص اإلباااااال  والتتساااااري البااااا ا 

ااااذه حلاااادابري للت.ااااريااه الساااااري ، قااااد أوه إىل احتاااااا عاااادو املالحقاااااه  القبااااائ  ق وقااااد اب 
س اسااااحل   ماااة أًااات ر اااد خرااااي الزراه ااا  علااا  اإلنرتنااامل والت.اااديد علااا  الت ق اااا ل ًااارائم 
الزراه اا  ومقانااا  مرحلز  ناااق والح اامل اللدناا  االست.اااري  أناا  ر اام حلزث ااا ا نااوو الرام اا  إىل 

ااوو أي اساارتاحل د    مااامل  لتنت ااذ مناهباا  خراااي الزراه اا ، مل حلزااة هنااا  أولاا  حل ااذار علاا  ًو
 ق(45)خرط الامت املاتلت 

، أو اااامل اللدناااا  ا وروب اااا  ملناهباااا  الانًااااري  والتاًاااال  ن حل ن.اااا  2015ول عاااااش  -34
الناااروي  ن امااااً قائمااااً علااا  حلزنولًو اااا املالومااااه لتساااد ت ور اااد ا اااواو  الانًاااري  وحاااواو   

ق ول (46)الن اااااااش القبااااااائاوماا تنااااااا عاااااا   مغايري اهلوياااااا  ا نسااااااان  /اراه اااااا  املثل اااااا  ا نساااااا  
وطن اااااااً عااااااة ًاااااارائم الزراه اااااا  ل ، رح اااااامل اللدناااااا  بن.اااااار مديرياااااا  ال.اااااارط  حلقريااااااراً 2017 عاااااااش
ق ومااع  لااا، فقااد أماااره إىل أن حلقرياار املديرياا  مل يتباامة ب اااانه عااة نتااائ  حااااله 2017 عاااش

  ق(47)ا نائ   مثالً ًرائم الزراه   املسدل ، اادو اال اماه وا حزاش وحااله حلال ا اإلًرا اه 
وحثمل اللدن  االست.اري   ماي  ا قل اه القوم   الناروي  علا  نامان حلنت اذ امل ااوراه  -35

املونوع  للتًدي  راي الزراه   وحلا ي  التسامن وا وار باف الثقافااه، وخا ا  االسارتاحل د   
ق اإلنساان الناروي  ق وحأ متاوا جملاس أورو   قاو (48)خراي الزراه   ومناهب املتالق  مبنع 

علاا  إواناا  مج ااع حااااله ا راااي الانًااري واملااا  عااة اراه اا  ا ًاناالق ووعااا ال.اارط  والن اباا  
الرام اا  إىل الت ق ااا ل خراااي الزراه ا  الانًااري  ور ااده، مبااا ل  لااا علاا   ًنوومهاااإىل حلا يا  

 ق(49)اإلنرتنمل، وحل.د ع اإلبال  عة هذه ا واو  وحل سريه
املثل ااه ملن ماه  ري ا زوم ا  أن حل.اريااه ًدياد  عا  ه ماة حقاوق و ار منتدط ا -36
ق وماع  لاا،  اتاه ا نساف ااهلوي  ا نساان   وحاامل يامل ت ا نسا ومغاير  ا وم وًوفواملثل 

ق فقااد  اااره اللدناا  ا وروب اا  ملناهباا  الانًااري  (50)ال ياا اا هااؤال  ا مااااي يتارنااون للتم  اا 
ا نسان   يواًنون التاًل والزراه ا ق ومل حل اذار اهلويا  ا نساان   ل والتاًل أن مغايري اهلوي  

ق وأو ااامل اللدناااا   ن حل ااادر  النااااروي  اهلويااا  ا نسااااان   ل (51)ا حزااااش املتالقاااا  لااارائم الزراه اااا 
 1ق وقاادممل الورقاا  امل.اارتا  (52)أحزاااش القااانون ا نااائا املتالقاا    اارائم املرحلز اا  باادافع الزراه اا 

 ق(53)ن ماه  ري ا زوم   حلو    مماثل ومنتدط امل
أن هنا  وائر  مرا ي  للرعاي  الً    ملغايري اهلويا  ا نساان    1و اره الورق  امل.رتا   -37

ل أوسلوق ويتاف عل  با  املرن  الستر ملساف  با د  للغاي  مة أًت حللقا الاال  واالنت ار 
ق (54)  املرا ياااا  لاااادينا قائماااا  انت ااااار طويلاااا لتاااارت  طويلاااا  لل ًااااوا علاااا  ا اااادماه، إ  إن الاااادائر 

وأو اامل اللدناا  ا وروب اا  ملناهباا  الانًااري  والتاًاال بباامان أن يتااال ملغااايري اهلوياا  ا نسااان   
حلغ ااري نااوع ا اانس والاالًاااه ا خاارط ا ا اا   اام ل عااد  مرافااا ط  اا  وأن حل اارو التزااال ا مااة 

يع عااة االعاارتا  بنااوع ا اانس وحلغ ااريه الااااشق وأو اامل بونااع حل.اار  خااالا باارام  التااممف الًاا ا
  ق(55)وفقاً للماايري الدول  

وفباًل عة  لا، أو   منتدط املن ماه  ري ا زوم ا  ببامان عادش عاال  ا طتااا  -38
حاملا  تاه ا نسف هرمون اً أو ًراح اً، عندما ال حلزون هناا  نارور  ط  ا ، حا  يزا وا مباا 

ي مة هذه الاالًاه مر و ً، وأتمف إمزان   ا ًوا عل  يزتا ل قرروا  نتسنم ما إ ا اان أ
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 ن  1ق وحلو ااا الورقاا  امل.اارتا  (56)الااال  املر ااوي لتما ااد نااوع ا اانس ملغااايري اهلوياا  ا نسااان  
حتاادو النااروي  أولاا  وم اااوئ حلًو ن اا  علم اا  أفباات لاااال  حاااملا  ااتاه ا نسااف، مبااا همااا 

دن ااا ، ونااامان حًاااوا ا طتااااا وال.ااا اي ماااة حااااملا ساااالمتنم واساااتقالل تنم ماااة الناح ااا  ال 
 ق(57) تاه ا نسف وأسرهم عل  ما يزتا مة امل.ور  والدعم

 التنم  ، وال  ئ ، وا عماا التداري  وحقوق اإلنسان  

ب نما حت ط اهل ئ  الدول   لبري   البمري والسالش علماً  عتماو إعالن ب.امن ا قاوق ل  -39
، فقد أو مل هذه اهل ئا   ن حل ن.ا  2016الاام  لألمم املت د  ل عاش  السالش مة ق ت ا ما  

النااروي   ااندوقاً خا اااً للساامال لألمااااي وال.اارااه بتاًاا ص أمااواا لتا ياا  وحتق ااا السااالش 
 ق(58)حمل اً وعامل اً 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (59)حا الترو ل ا  ا  وا ري  وا مان عل  ماً   

ط املن ماااه  ااري ا زوم اا  علماااً  لنقااد الااذي أعرباامل عناا  ا ل اا  الوقائ اا  أحاااف منتااد -40
مؤسساااااه رعاياااا  الًاااا   الاقل اااا ق الوطن اااا  ب.اااامن اسااااتاداش أماااازاا الاااااال   ااااري الروع اااا  ل 

ي سدت استاداش التدابري القسري  ب.زت اا ، وهناا  حل ااية ا اري ل اساتاداش هاذه التادابري  وال
  ق(60)   ل أحنا  ال لدل س اق رعاي  الً   الاقل

وو قلاا ب.امن اساتاداش الااال   لًادماه  والحظ -41 منتدط املن ماه  ري ا زوم   ًو
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 

ق ومل يزة متاوا جملاس أورو   قاوق اإلنساان مقتناااً  ن االساتاداش  اري (61)القسرأخرط مة 
الراااوعا املوثاااا للااااال   لًااادماه الزنر ئ ااا  متوافاااا ماااع مااااايري حقاااوق اإلنساااانق وأماااار إىل 
نرور  إيال  عناي  خا ا  ماة أًات نامان أن حلزاون املالومااه املقدما  ماة املاتًاف ل اسااا 

ماه الزنر ئ ااا  سااال م  وااملااا ، مباااا ل  لاااا املالومااااه املتالقااا  الًااا ا ب.ااامن الااااال   لًاااد
   ر الثانوي  واملااطر  اه الًل  ح  يتمزة املرن  مة التا ري عة موافقتنم ا ر  واملساتنري  

  ق(62)عل  الامل  
وأهاااي متااوا جملااس أورو   قااوق اإلنسااان  لنااروي  أن حلًاالن الت.ااريع القااائم ب.اامن  -42

ياااداع القساااري مباااا والااا  ير اااا مااااايري موناااوع   و اااري مت   يااا  ال حلساااتند  حتدياااداً عمل ااااه اإل
ق وأمااار إىل أنااا  يتاااف إوحااا  مالومااااه االًتماع ااا  - النتسااا  ا مااااي ماااة  وي اإلعاقاااه 

وق قاا  عااة اسااتاداش الاالًاااه والق ااوو الر  اا  القسااري   ااد  ا ااد بقاادر ا ااري مااة اللدااو  إىل 
ف أن يسااتند الاااال  الراامل إىل املوافقاا  ا اار  واملسااتنري   لزاماات  سااتثنا  هااذه املمارساااهق ويتااا

 ق(63)ا االه الرارئ  املندو  لل  ا 
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 (64)إقام  الادا، مبا ل  لا مسمل  اإلفاله مة الاقاي، وس او  القانون  

ال يااوفر نايااا  فاالااا   املاونااا  القانون ااا  ااار منتااادط املن ماااه  اااري ا زوم ااا  أن باارانم   -43
لل قاااااوق املدن ااااا  والس اسااااا   وأن املاونااااا  القانون ااااا  املساااااتند  إىل اخت اااااار اإلمزان ااااااه ال حلراعاااااا 

ق (65)ال اااارو  املال اااا  التال اااا  ملقاااادما الرل اااااه والتزلتاااا  ا ق ق اااا  للااااادماه القانون اااا  املرلوباااا 
قتبا ف نا مًل   الادال   لا، وأو    ن حلوفر النروي  ماون  قانون   جمان   ل القبااي ال  حل

 ق(66)وأن يستند حلق  م قدر  ال.اص عل  وفع مقابت املاون  القانون   إىل قدرحل  املال   التال  
وأفاااو منتاادط املن ماااه  ااري ا زوم اا   ن احملتداا ية لاادط ال.اارط  يووعااون ل ا اا س  -44

نراااق واسااع بذريااا  ناياا  االنتااراوي، وأن ا اا س االنتااراوي السااابا للم ااماا  ي سااتادش علاا  
اوواًق وأماار إىل أن تل ا  وقائ ا  وطن ا   ا ول ، وأن الا ا  زم الواقاع واخات السادون ال يا اا مًو
لاادط أمااف امل ااامل ال ملاااين قااد انتقااده االسااتاداش الواسااع االنت.ااار لل اا س االنتراوي/الااا ا ل 

رااا  احتدااا  املناااًرية التااابع  ان يااة ال.اارط  والساادون ومؤسساااه رعاياا  الًاا   الاقل اا  ول م
 ق(67)لل.رط  )حلراندش(

وأو ا  منتاادط املن ماااه  ااري ا زوم اا   ن حلقاوش النااروي ، ل مجلاا  أمااور،  ساات دا   -45
حلق ااا م فاااروي لل اًااا  إىل ا ااا س االنتاااراوي ا.ااارف مرلاااا ل مج اااع القباااااي، وحلااااديت اإلطااااار 

قبااا  ب.اامن اسااتاداش ا اا س االنتاااراوي القااانوين مااة أًاات التن اا م التااااا للساالر  التقديرياا  لل
وإعرا  إماراه وان    ن ا  س االنتراوي يتاف أال ي ستادش إال ل حال  البرور  التام  ول 
ال رو  االستثنائ   فقط وعناد أمه تا  املرلقا  إلقاما  الاادا، ووناع امل ياد ماة التادابري لل اد ماة 

  ق(68)استاداش ا  س االنتراوي ل السدون

 (69)رايه ا ساس  ا   

ماة الدساتور  16و 4و 2أمار منتدط املن ماه  اري ا زوم ا  ماع القلاا إىل أن املاواو  -46
اللوثرياا  ل مراا  متم اا  مقارناا   لروائااا  -حل.ادو علاا  القاا م املساا     وحلباع الزن ساا  اإل  ل اا  

الدسااتور وحلاااديت  الاقائدياا  ا خاارطق وأو اا  املنتاادط لورا  ا ااا ل حرياا  الاادية أو الاق ااد  ل
 ق(70)مة الدستور لبمان املساوا  وعدش التم    16و 4و 2املواو 
ق (71)ومااادامل من مااا  الااادفاع عاااة نااا ااي الاناااا الناااروي  علااا  احااارتاش التناااوع الاااديت -47

وأو اا  الت ااالا الاادوق للاادفاع عااة ا رياا   ن حلباامة النااروي  االعاارتا    ااا ل حرياا  التزاار 
دان والدية  واحرتاما  علا  الن او الواًال وفقااً للمااايري الدول ا  واإلقل م ا   قاوق اإلنساان والًو

 ق(72)وأن حلن ر ل است دا  أحزاش قانون   حلن م ا ا ل االستنزا  البمريي وحتم  

 (73)ح ر مج ع أمزاا الرق  

رو ( ، أمااار فريااا ا اا ا  املااات مبزاف اا  اال ااار  ل .اار )التااابع سلااس أو 2017ل عاااش  -48
ق وقاد عادلمل الناروي  حلارياا (74)إىل أن النروي  حلاد مة بلدان املقًد لب ااي اال ار   مااي

اال ااااار  ل .اااار و اوه مااااة الاقوباااا  القًااااوط علاااا  هااااذه ا رمياااا ، وأن.اااامه وحااااداه متاًًاااا  
ملزاف اا  اال ااار ل ووائاار ال.اارط  الزاا ط ا مااس، واعتمااده خراا  عماات وطن اا  مااامل  ملزاف اا  
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ق و إلناااااف  إىل  لاااا، أماااااو فرياااا ا اااا ا   لناااروي  لتمويلنااااا (75)2016ر  ل .اااار ل عااااش اال اااا
 ق(76)م.اريع ل ال لدان ا  ل   ولتااوهنا مع واااله إنتا  القانون ل بلدان أخرط

وحأ فريا ا  ا  املات مبزاف   اال ار  ل .ر و ن  ا طرا  ل احلتاق   جملاس أورو   -49
مزاف اا  اال ااار  ل .اار )التابااا  سلااس أورو ( النااروي  علاا  أن حلاادر  الاارق، واملمارساااه ب.اامن 

ال.اااااا  ن   لااااااارق، والا ووياااااا   عت ارهاااااااا مااااااة أناااااااواع االسااااااتغالا ل التارياااااااا القااااااانوين لال اااااااار 
 ق(77)  مااي

وي  وفباااًل عااة  لااا، اعتاا  فريااا ا اا ا  املااات مبزاف اا  اال ااار  ل .اار أن علاا  الناار  -50
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 اا   ال ااار لغاارا االسااتغالا ل الاماات، ومنااع 

 ق ووعااا النااروي  إىل  اارع(78)اال ااار ل سالساات اإلمااداو، وحلا ياا  املسااؤول   االًتماع اا  لل.اارااه
االستاان    دماه ال  حلات  مونع استغالا ل الامت، مع مارف  أن ال.اص ن    لال ار 

 ق(79) ل .ر
واعت  فريا ا  ا  املات مبزاف   اال ار  ل .ر و ن  ا طرا  ل احلتاق   جملاس أورو   -51

ناااااع اال اااااار ب.ااااامن مزاف ااااا  اال اااااار  ل .ااااار أن علااااا  الناااااروي  حلزث اااااا ًنووهاااااا الرام ااااا  إىل م
  طتاا، بررق مننا  ايو  ا ند امل ذوا مة أًت منع اختتا  هؤال  ا طتااا ماة مرااا  رعايا  

ق وماااداا الناااروي  علااا  نااامان اساااتتاو  ا طتااااا (80)الرتااات ومرااااا  اساااتق اا ملتمساااا اللداااو 
اول ناا ااي اال ااار  ل .اار مااة حلاادابري املساااعد ، وونااع ااات ا طتاااا ناا ااي اال ااار الااذية حلاارت 

 ق (81)أعمارهم ما بف ا امس  ع.ر  والسابا  ع.ر  حتمل عناي  ووائر رعاي  الرتت
وحأ فريا ا  ا  املات مبزاف   اال ار  ل .ر و ن  ا طرا  ل احلتاق   جملاس أورو   -52

ب.من مزاف   اال ار  ل .ر النروي  عل   ايو  حتسف التار  عل  ن ااي اال ار بررق منناا 
اللداو   ملتمسااا  تل   إحال  وطن   ر    وحتساف التاار  علا  نا ااي اال اار ل  اتو  إن.

ق وأو  ا أيباً  عتماو تل   إحال  وطن ا  (82)واملناًرية وا مااي املووعف ل مراا  االحتدا 
لألطتاااا ناا ااي اال ااار مااع مراعااا  ال اارو  واالحت اًاااه ا ا اا  لألطتاااا الباا ااي وإماارا  

 ق(83) ل مؤون الرتتمتاًًف
ووعاا فرياا ا اا ا  املاات مبزاف ا  اال ااار  ل .ار الناروي  إىل أتمااف متويات طويات ا ًاات  -53

مل.اااريع مساااعد  البااا ااي، واعتاا  أن علاا  الناااروي  حلا ياا  ًنووهااا الرام ااا  إىل حلقاادع املسااااعد  
 ق(84)لب ااي اال ار

اال ااار  ل .اار أن علاا  النااروي  ناامان الت ق ااا ل واعتاا  فريااا ا اا ا  املااات مبزاف اا   -54
ا ااارائم املتالقاااا   ال ااااار  ل .ااار  م ااااع أنااااواع االسااااتغالا ومالحقااا  مرحلز  نااااا قبااااائ اً وإ اااادار 

ق واعتاا  أن علاا  النااروي  بااذا امل يااد مااة ا نااوو مااة (85)ا حزاااش ب.اامهنا علاا  حنااو سااريع وفااااا
استغالا ا مااي، و لا  ل.راا  مع القراع أًت ا د مة الرلل الذي يا   مج ع أمزاا 

 ق(86)ا اي واستمع املدين والنقا ه
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 ا ا ل ا ًو    وا  ا  ا سري    

ل مارا إمارحل  إىل ال.وا ت الا  ًارط اإلعاراي عنناا ب.امن حاااله فًات ا طتااا  -55
لادفاع عاة ا ريا   ن عة أسرهم مة ق ت الن اش النرووا لرعاي  الرتت، أو   الت الا الادوق ل

ماة ق ات ووائار رعايا  الرتات،  جم ااب.ازت  نمااماة حقوق عدش حرماان الوالاديةحلبمة النروي  
واالعاارتا    ااا ل ا  ااا  ا ا اا  وا  ااا  ا سااري  واحرتاماا  علاا  الن ااو الواًاال وفقاااً للماااايري 

  ق(87)الدول   واإلقل م    قوق اإلنسان

 حمددة حقوق أشخاص حمددين أو فحلات -3 

 (88)النسا   

 اره من م  الادفاع عاة نا ااي الاناا أن الاناا ا نسااين، مباا ل  لاا اال تًااي  -56
والانااا ا نسااا، ال ياا اا ي.اازت مًاادر قلااا  لااد، وأن الانااا نااد املاارأ  ال ي  لااد عناا   لقاادر 

القبااائ   ل ق وأمااار منتاادط املن ماااه  ااري ا زوم اا  إىل احتاااا مااادا املالحقاااه (89)الزااال
 ق(90)قبااي اال تًاي بس ل ناا حتق قاه ال.رط 

وأو ااا  منتااادط املن مااااه  اااري ا زوم ااا   ن حل ااادر  الناااروي  هندااااً يراعاااا االعت ااااراه  -57
ا نسااان   ل الت.ااريااه والاا ام  والس اساااه املتالقاا   لانااا الاااائلا، وأن حلبااع حلاادابري مااامل  

اه الان تا ، وأن حلاوفر التمويات الزاال  ماااة إياوا  نا ااي لدعم النسا  الاليت يناربة ماة الاالقا
وو عدو اا  مننا ل ال لدايه  ق(91)الانا الاائلا وحلبمة ًو

وأو ا  منتاادط املن مااه  ااري ا زوم اا   عتمااو حلاريااا قاانوين لال تًاااي ل القااانون  -58
واحملاامف ب.امن الاناا ا نائا، يزون حموره   اي الرنا، وحلدريل القبا  وأعبا  الن اب  الاام  

ا نساااين، مبااا ي.اامت اال تًاااي و ااريه مااة أماازاا الانااا ا نسااا، وحلا ياا  قاادر  أفااراو ال.اارط  
 ق(92)وأعبا  الن اب  الاام  عل  الت ق ا ل مج ع أمزاا الانا ا نساين

 ق (93)وأعربمل من م  حا الت اهر للدم ع عة موا ت حلتالا   مت لتائد  الغري -59

 (94)ا طتاا  

الناروي  أن خرار وقاوع ا طتااا نا ااي لالساتغالا  - اره ال.ا ز  الدول ا  إيز ااه  -60
ًضاار  ااري املًاا وبف،  ا نسااا يت ايااد مااع اسااتاداش اإلنرتناامل والتزنولًو اااه النقالاا ق ويواًاا  الق

اافاملثل اااه واملثل ااوا طتاااا مااة  اهلوياا  ا نسااان   وأحاارار اهلوياا   يامل اات ا نسااا ومغاااير  ا وم وًو
، وا طتاا املنتمون لألقل اه ومجاعاه ال.اوي ا  ل   وًر  أعل  مة خرار الوقاوع ا نسان  

 -ق والح امل ال.ا ز  الدول ا  إيز ااه (95)ن    لالستغالا ا نساا مقارنا    طتااا ا خارية
حاااله ا تًااي عنناا، وخا ا  علا  ا طتااا امل لاد النروي   ايو  ل حااله االعتدا  ا نسا 

ا طتاااا ل سااة الرابااا  ع.اار  وووهناااق و او أيباااً عاادو حااواو  االبتاا ا  ا نسااا عاا  اإلنرتناامل 
  ق(96)واالستدرا 
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الناروي  أن الت.اريع ال يتبامة ح اراً  ارهاً ل  اع  -والح امل ال.ا ز  الدول ا  إيز ااه  -61
وأن عاادواً قلاا اًل ًااداً مااة حااااله هااذا  ا طتاااا واسااتغالهلم ًنساا اً ل ساا اق السااتر والساا اح ،

 ق(97)االستغالا لألطتاا قد مند مالحقاه قبائ   وانتن   إلوان 
الناااروي   ن حلاتماااد الناااروي  خرااا  وطن ااا  ماااامل   -وأو ااامل ال.ااا ز  الدول ااا  إيز ااااه  -62

ل ااا  للتًاادي لالسااتغالا ا نساااا لألطتاااا لم اااع أماازال  وأن حلاااوفر املااوارو ال .اااري  والتقن اا  واملا
الزاف ااا  لتنت اااذهاق وأو ااامل  ن حلنتاااذ الناااروي  حلااادابري ملناااع االعتااادا  ا نساااا علااا  ا طتااااا ل 
 ااناع  الساااتر والسااا اح  وأن حل ااادر  ح اااراً  اارهاً ل  اااع ا طتااااا واالساااتغالا ا نساااا ل سااا اق 

 ق(98)الستر والس اح 
 الاناااا الناااروي  أن لمزاااان ا طتااااا نااا ااي -والح ااامل ال.ااا ز  الدول ااا  إيز ااااه   -63

الاا  حلااوفر خاادماه املساااعد  والاادعم ل  اإلحاادط ع.اار واالعتاادا  االسااتتاو  مااة وور ا طتاااا 
اساا القانوينق وأو مل  ن حل ن.  النروي  ووراً لألطتاا ل مج ع أحنا  ال لد مبا ل  لاا املنااطا 

 ق(99)الريت  

 (100)اإلعاق   وو ا مااي  

 قااوق اإلنساان أن الناروي  قاد عاا  ه ا  اا  استما ا  منااذ الحاظ متاوا جملاس أورو   -64
ق وأماار إىل (101) مة طويت وأن.مه إطاراً قانون اً قوايً ند التم  ا   اا ا ماااي  وي اإلعاقا 

أن حلنت ااذ احلتاق اا  حقااوق ا مااااي  وي اإلعاقاا  ال يسااتول بااا  أهاام أهاادافنا املتالقاا  بتا ياا  
 االًتماع ا -النتسا  واملسااوا  التال ا  لألماااي  وي اإلعاقااه  حلقرير املًري وا هل   القانون ا 

  ق(102)والذهن  
ال يااا اا  2013و اااار متاااوا جملاااس أورو   قاااوق اإلنساااان أن قاااانون الو ااااي  لسااان   -65

 االًتماع   - النتس  الو اي  الزامل  ف ما يتالا  إلعاقاه  ومةميز ة مة ابا  القرار  لواال  
حلراااوير ال ااادائت املتالقااا   لااادعم ل اباااا  القااارار ملاااة ير  اااون  يااااوقوالذهن ااا ، وأن ن ااااش الو ااااي  

ق وال يااااا اا (103)ب سااااااط  ل ا ًاااااوا علااااا  املسااااااعد  ل اباااااا  القاااااراراه أو إبال ناااااا ل خااااارية
ا و ا ا  يتااذون القاراراه  لن ابا  عاة ا ماااي  وي اإلعاقا  ر ام أن ماة واًا نم االساتماع 

ترا  ا مااي املان فق ف مزة للو ا أن يقرر مبا والا إراو  أمااي مل هرموا ح  ماة  إىل
 ق(104)أهل تنم القانون  ، إ ا اعت   أهنم ال يتنمون املسائت مونع الن ر

وحأ متوا جملس أورو   قوق اإلنسان النروي  عل  ونع أن م  ًديد  للادعم ل  -66
ااوو نااماانه قوياا   أن هاارتش أي وعاام  لزتالاا ابااا  القاارار، حلسااتند إىل موافقاا  ال.اااصق ويلاا ش ًو

مقدش إراو  وحلتب اله ال.اص الاذي يرل ا ، وأال ي.اوي هاذا الادعم أي حلبااري ل املًاا ق 
ق وياارط متااوا جملااس (105)و اااي  الزاملاا  والتدريااد الزاماات مااة ا هل اا ويتاااف إلغااا  ن اااما ال

أورو   قوق اإلنسان أن س ل النروي  إلعالان ا التتسريي  املتالق   حلتاق   حقوق ا ماااي 
 ق(106) وي اإلعاق  س زون مؤمراً عل  احل اع هن  ًديد
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 (107)ا قل اه وال.اوي ا  ل    

ال نااااوو،  –زوم اااا  أن ا قل اااااه القوم اااا  املااااارت   ااااا  ااااار منتاااادط املن ماااااه  ااااري ا  -67
قاد عانامل ماة  .اال الًااما ا  الاالو  -الروما والروماين/التااحلر والزتف، و فنلنديو الغا ه، و 

ق وأو   املنتادط  ن حل.ارت  ا زوما  والسالراه احملل ا  ل (108)س اساه االست ااي ل املانا
مة أًت التغلل عل  اناداش  وجمتمااه الًاماالقوم   حوار وحل.اور ما ض ية مع أبنا  ا قل اه 

ع إىل س اساه االست ااي املان    ق(109)الثق  الذي يًر
و اره اللدن  االست.اري   ماي  ا قل اه القوم   أن حلقدماً قد أ حار  ماة خاالا ن.ار  -68

وماا قدمتا   والروما التاحلر/الروماينحلقارير حللقا البو  عل  ممارساه االست ااي املان   إ ا  أقل   
السلراه مة اعتاذاراه بااد  لااق وقاد اعت ماده بارام  للتااوي  و اري  لاا ماة حلادابري ا ا ، 

ق و اااره اللدناا  ا وروب اا  (110)ولزااة املواقااا التم   ياا  اسااتمره إ ا  هاااحلف ا قل تااف القااوم تف
لاون ياااانون ماة التقااارير ال ي ا مااال الروماين/التااحلر والروماااملناهبا  الانًاري  والتاًاال أن أبناا  

اإلعالم ااا  السااال   ، وخرااااي الزراه ااا ، والتم  ااا ق وفبااااًل عاااة  لاااا، فقاااد واًناااوا م.ااااات ل 
 ق(111)إمزان   ا ًوا عل  التال م والسزة والوظائا

وأماااره اللدناا  االست.اااري   ماياا  ا قل اااه القوم اا  إىل ال.ااوا ت الاا  ًاارط اإلعااراي  -69
ناساال مااة أطتاااا الرومااا املااووعف لاادط ووائاار رعاياا  الرتاات، وخا اا  عننااا ب.اامن الااادو  ااري املت

ااف اا  لونااع حلاادابري بديلاا  ق اات   ًنااوواً ال حل ااذا ووائاار رعاياا  الرتاات لاادط ا ساار الزت لاا ، و ن 
وعناادما حلزااون الزتالا  هااا ا  ااار املسات ق ، ال يزااون اإليااداع إال ل إياداع ا طتاااا ل الرعايا ق 
ق فإياداع ا طتااا لادط أسار ماة  اري الروماا ياؤثر سال اً علا  حلراوير نائاأسر الروما عل  حنو اساتث

 ق (112)هواي م الثقاف   وااتسا م للغ  واستادامنا
وأماره اللدن  االست.اري   ماي  ا قل اه القوم   إىل أن   لنس   ملاة يرحتلاون حلقل ادايً  -70

ن إمزان   حًوا ا طتااا علا  التالا م ، فإالروماين/التاحلر والرومامة املنتمف إىل  خالا الً ا
 ق(113)ل حللا الترت  ال حل اا  ا  

وأو اامل اللدناا  االست.اااري   ماياا  ا قل اااه القوم اا  و ناا  الااو را   ن حلزثااا النااروي   -71
وحلرويرهااا عااة طريااا  للتاحلر/الروماااين والرومااامااة ا نااوو الرام اا  إىل ا تاااو علاا  اهلااوايه الثقاف اا  

مناهبا  املواقااا التم   يا  إ ا  يااط ح اا م املتساام  لرتحاااا، وعاة طريااا حل ساري إمزان اا  ا ًااوا 
حلاادابري بديلاا  إليااداع ا طتاااا لاادط ووائاار رعاياا  الرتاات ماا   ونااععلاا  التالاا مق وأو ااتا بباامان 

لرام ا  إىل ا تااو علا  اإليداع مة حلدابري املال  ا خاري، وبتزث اا ا ناوو ا وأن ي تأمزة  لا 
الروابط ا سري  واهلوايه الثقاف   لألطتاا عندما يتم اإلياداع لادط ا سار، برارق منناا اساتاداش 

ق وقادش (114)أسر ات ل  حلنتما لألقل   املان   وحلا ي  فنم عاش لثقاف  الروما لدط ووائر رعايا  الرتات
لنااروي  أن حلاا وو ا    مااة الرومااا متااوا جملااس أورو   قااوق اإلنسااان حلو اا اه مماثلاا  وأهاااي  

  ق(115) لدعم الال ش لتمز ننم مة ممارس  وورهم وواً ا م ل حلن.ئ  أطتاهلم وحلرب تنم
املروناا  وحلبااع  أن حل  ااديوأهاباامل اللدناا  االست.اااري   ماياا  ا قل اااه القوم اا   لنااروي   -72

التاحلر/الروماااين إىل أقل اا   ممارساااه فباال ، مثاات التالاا م عااة باااد، لزااا ي تااال لألطتاااا املنتمااف
 ق(116)االستمرار ل ا ًوا عل  التال م ا  د أثنا  الرتحاا والروما
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و إلنااف  إىل  لااا، أو امل اللدناا  االست.ااري   ماياا  ا قل ااه القوم اا  و نا  الااو را   -73
قل ا   ن حلزثا النروي  مة ًنووها الرام   إىل حل سري إمزان ا  حًاوا ا ماااي املنتماف إىل أ

ا  عادش املسااوا  الا  يتاارا  التاحلر/الروماين والروما عل  الوظائا والتدريل املنت، وا د ماة أًو
اا  ا ًااوي ل إمزان اا  ا ًااوا علاا  الساازة، براارق مننااا إًاارا  ال  ااو   هلااا الرومااا علاا  ًو

 ق (117)لتق  م الونع
نااامل بااا  امل اااوراه و ااره اللدناا  االست.اااري   مايا  ا قل اااه القوم اا  أناا  ب نماا و   -74

اا  أقاات الزتاافف مااا يتالااا بااتالم وحلاادريس لغاا   ، والاالماااه الروبو راف اا  املتااادو  اللغاااه، وبدًر
لغاا  ل وسااائط اإلعااالش، فإناا  مل حل اتمااد باااد خراا  مااامل  بتموياات اااا  إلح ااا   الزتاافحبااور 
 اماا، احتا  عادو ق وأماره اللدنا  االست.ااري  إىل أنا  خاالا التالا م املدرساا اإلل(118)الزتف

ن ااراً لاانقص املالمااف املااؤهلف و  اااي ا اااف  املاااق للرل اا  ل  الزتاافالرل اا  الااذية يتالمااون لغاا  
 ق(119)مزت منن وراس  

وأو ااامل اللدنااا  االست.ااااري   مايااا  ا قل ااااه القوم ااا  و نااا  الاااو را   ن حلباااع الناااروي   -75
براارق مننااا حلرااوير حلاادريس  لغاا  الزتاافخراا  مااامل  حت اا  مبااوارو ااف اا  مااة أًاات إح ااا  وحلا ياا  

اللغاه ل التال م، وحلدريل املالمف، ومراا  اللغااه، و ايو  ا باور ل وساائط اإلعاالش  اد  
مااااة ا تاااااو علاااا  هااااواي م الثقاف اااا   أقل اااا  الزتاااافناااامان أن يااااتمزة ا مااااااي املنتمااااون إىل 

 ق(120)وحلرويرها ومة استاداش لغتنم بتاعل   ل امل دان الااش
بلغاااا  وأماااااره اللدناااا  االست.اااااري   ماياااا  ا قل اااااه القوم اااا  إىل أن الاااا ام  اإل اع اااا   -76

الثالثا  أو الاقادية وق ق  ل ا س وع( وأهنا مل حل و عل  مادط  12ال حل اا حمدوو  للغاي  ) الزتف
ااوو ق وأفاااوه  ن بااأ الاا ام   أو الوسااائط عقااوو املاناا  ، ب نمااا ال حلاا اا الاا ام  التل ت يون اا   ااري مًو
وو    ق(121)اإلعالم   املر وع  أو ع  اإلنرتنمل بلغاه ا قل اه القوم   ا خرط ال ي دو أهنا مًو

وحثمل اللدن  االست.اري   ماي  ا قل اه القوم   النروي  عل  أن حلا   بقدر ا ري مة   -77
ااااوو بااااأ حلل ت يااااوين وإ اعااااا  حبااااورها  وأن حلزتاااات وعاااام مج ااااع ا قل اااااه لاااا ايو  بلغاااا  الزتاااافًو

اإلعالمااااا ماااااة خااااالا ال اااااأ ووسااااائط اإلعاااااالش املر وعاااا  وعااااا  اإلنرتنااااملق ويتااااااف أن حلبااااامة 
السلراه حلام م برام  ا قل اه القوم   مة أًت حلوس ع نراق املارف  والدرايا    قل ااه القوم ا  

 ق(122)ا منور الااش ل  تو 
وي  علااا  موا ااال  نااامان ومااادامل اللدنااا  االست.ااااري   مايااا  ا قل ااااه القوم ااا  النااار  -78

التنت ذ التااا لحطار القانوين القائم ب.من الاالماه املتادو  اللغاه   اا  ا ماااة، والت.ااور 
مااع ا قل اااه القوم اا  عنااد ال اامل ل أ ااا  ال.ااوارع ل املناااطا الاا  يساازننا ا مااااي املنتمااون 

 ق(123)لألقل اه القوم  
ا قل اااه القوم اا  و ناا  الااو را  أن حلزثااا النااروي  وأو اامل اللدناا  االست.اااري   ماياا   -79

ً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 

 ق(124)ار  والتدريس ف ما يتالا   قل اه القوم  عل  التدريل الزال مة أًت حتسف املا
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واااارره اللدنااا  االست.ااااري   مايااا  ا قل ااااه القوم ااا  نااادا ها للسااالراه بااا ايو  فاااري  -80
م.اااارا  ا ماااااي املنتماااف لألقل ااااه القوم ااا  ل عمل ااااه  ااانع القااارار وحتساااف ا ل ااا  املتالقااا  

 ق(125)بذلا
نًااري  والتاًاال أن املساااعد  املقدماا  مااة الدولاا  و اااره اللدناا  ا وروب اا  ملناهباا  الا -81

مااااص أتخاااذ مااازت التااادابري الرام ااا  إىل  40 000الناااروو ف ال اااالد عااادوهم حاااواق  للًاااام ف
ق ومع  لاا، أمااره اللدنا  إىل أن التقاارير حلت اد  ن (126)ا تاو عل  أسلوي ح ا م التقل دي

 النزااااه الاا  حلاااوحا  هناام أماااااي ال يااا اا يااااين ماااة الًااور النمر ااا   مااثالً  ال.ااال الًاااما
ق وحل.اادع النااروي  علاا  (127)باادائ ون و ااري قاااورية علاا  الت ااد   للغاا  النروو اا  ب.اازت ساال م

 ق(128)موا ل  حلا ي  املساوا  لألقل اه القوم   وال.ال ا  لا ومناهب  التم    ندهم

 (129)املناًرون والالًئون وملتمسو اللدو   

الادياد ماة  حلت اد  ناللدن  ا وروب   ملناهب  الانًري  والتاًال إىل وراسااه  أماره -82
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 

واناااع يواًناااون م.ااااات ل إمزان ااا  وخاااوا ساااوق الاماااتق وقاااد  اوه التداااو  ل مااااداله املت
  ق(130)التوظ ا بف املناًرية واملولووية ل النروي 

للدن  ا وروب   ملناهب  الانًري  والتاًل علماً  عتمااو خرا  عمات ب.امن ا وأحاطمل -83
   الوطن   لً   املنااًرية ( واالسرتاحل د2016-2013 ايو  التوظ ا ل  تو  املناًرية )

(ق وأو امل  ن حلاتمااد الناروي  خراا  عماات ماامل  ًديااد  ب.امن االناادما  مبااا 2013-2017)
ي.مت حلا يا  املسااوا  ومناع التم  ا ، وأن حلسات د  أهادافاً قابلا  للق ااا ل س اسااه انادماًنم 

 ق(131)وحتدو مؤمراه االندما  لر د التقدش
الانا بًااوو الس اسا  املناهبا  للندار  وامل ااوراه  من م  الدفاع عة ن ااي وأفاوه -84

ق وأماار منتادط املن مااه  اري ا زوم ا  (132)الرام   إىل حلق  د حقوق ملتمسا اللدو  والالًئف
إىل باااا  ا اااااله املوثقااا  مللتمساااا  اااو  رفبااامل الناااروي  ناااايتنم وحلارناااوا للتااااذيل أو ساااو  

   ن حلباع الناروي  ناماانه أقاوط لزتالا  عادش املاامل  عند عوو م إىل بلدهم ا  الاق وأو ا
ف نااا  راار التاااذيل أو  ااريه مااة أماازاا سااو   يتارنااونإعاااو  ملتمسااا اللدااو  إىل بلاادان قااد 

 ق(134)ق وقدممل من م  الدفاع عة ن ااي الانا حلو    مماثل (133)املاامل 
ًاااامم و ااااار منتاااادط املن ماااااه  ااااري ا زوم اااا  أن مرااااا  حلراناااادش الحتدااااا  املناااااًرية م -85

 24لالحتدا  القًري ا ًات الساابا للرتح اتق وب نماا ي قا  ما ام احملتدا ية ل املراا   قات ماة 
امم  اوو و ئاا هويا ق ومل يً  ساع ، فإن عدواً قل اًل مننم ي ق  مع  لا لترت  أطوا ن راً لاادش ًو

، أخارط أماورماة باف وأو   املنتدط  ن حلقوش الناروي ، املرا  إلقام  حمتد ية  اثر مة يومفق 
علا  أماااي  ،لتارتاه مرولا  ،بقا  ل مرا  حلراندش الحتدا  املنااًريةاإللتدنل  حلدابري با  
ًضر  وأناتا   بمان أال حلدير ال.ارط  ا ادماه الًا    بل ال ان ية ا من  ، و أو استادامنم ق
  ق(135)ل املرا 
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ااوو م.اااات  -86 إمزان اا   حلاااوقوالح اامل اللدناا  ا وروب اا  ملناهباا  الانًااري  والتاًاال ًو
وخااوا ملتمسااا اللدااو  إىل سااوق الامااتق فالاا نم أن يقاادموا طل اااً لل ًااوا علاا  حلًاارين عماات 

ااانن إال ملاااة  م و ئاااا ساااتر  اااا  ق ومباااا أن الادياااد ماااننم ال هاااو  هاااذه لااادينمؤقااامل، وهاااو ال مي 
املست  ت ل اثري مة ا ح ان ا ًاوا عل ناا ماة بلادهم ا  الا، فاإهنم  الو ئا، ون راً  ن  مة

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  

  ق(136)حلًارين عمت
وأو ااامل اللدنااا  ا وروب ااا  ملناهبااا  الانًاااري  والتاًااال  ن حلبااامة الناااروي  لألطتااااا  -87

ملتمسااا اللدااو  حقاااً قانون اااً ل ا ًااوا علاا  التالاا م ق اات االبتاادائا مبااا ي.اامت الروناا ق ويتاااف 
ا أيباً حتسف إمزان   حًوا املنااًرية ال االغف علا  التالا مق وأو امل ااذلا  ن حلًامم عل ن

يع لتا ياا  إماارا  ت   ا طتاااا  وي ا  ااوا املناااًر  ل ا  ااا  املدرساا   وحلالاا م الساالراه م.ااار 
  ق(137)أبنائنم

 عدميو ا نس     

أو ااا  منتااادط املن مااااه  اااري ا زوم ااا   ن حلباااع الناااروي  حل.اااريااه حلبااامة ماا ااا   -88
 ق(138)ق املل شطل اه ا نس   املقدم  مة عدميا ا نس   املولووية ل النروي  وفقاً للقانون الدو 
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