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  املنهجية وعملية التشاور  -أوالً   
وقـد  . يرتكز هذا التقرير على املبادئ التوجيهية الصادرة عن جملس حقوق اإلنسان            -١

وكانت . ارات ذات الصلة  نسقَّت وزارة اخلارجية عملية إعداد التقرير اليت شاركت فيها الوز         
مشاركة املنظمات غري احلكومية واملركز النروجيي حلقوق اإلنسان وجهات أخرى صـاحبة            

  .تهماً يف إعداد حمتوى التقرير وصياغمصلحة تشكل دوراً ها
وقد جرت عملية التشاور مع اجلهات صاحبة املصلحة من اجملتمع املدين يف مراحل               -٢

رجية ووزارة العدل هبذه العملية بعقد اجتماع مشترك قُـدمت        فقد بدأت وزارة اخلا   . عديدة
فيه معلومات عن عملية االستعراض الدوري الشامل وُدعـي فيـه إىل تقـدمي إسـهامات                

واقُترحت يف االجتماع عـدة مواضـيع ُحثَّـت         . واقتراحات من أجل إعداد تقرير النرويج     
م مشروع أويل للتقرير الوطين، تاله      وجرى تعمي . السلطات النروجيية على إدراجها يف التقرير     

عقد اجتماع  مناقشة حضرته الوزارات ذات الصلة وممثلو اجملتمع املدين واملركز النروجيـي              
مث . وممثلون من مؤسسات أمناء املظـامل   ) Sametinget(حلقوق اإلنسان وبرملان شعب صامي      

رها أربعة أسابيع إلبداء    ُووزع مشروع نص ثان على املنظمات غري احلكومية حمدداً مهلة قد          
  .مزيد من التعليقات

وأُنشئ موقع شبكي على الصفحة الرئيسية لوزارة اخلارجية يتضمن معلومات عـن              -٣
عملية االستعراض الدوري الشامل واملشروع الثاين لنص تقرير النرويج، فضالً عن وصالت            

املصلحة فيما يتصل بتقرير    التقارير ذات الصلة، مثل تقارير اجلهات األخرى صاحبة         حتيل إىل   
  .االستعراض الدوري الشامل املقدم من النرويج

وقد أتاح إعداد تقرير االستعراض الدوري الشامل للسلطات النروجيية فرصة طيبـة              -٤
وستواصل النرويج التعـاون    . إلجراء استعراض نقدي عام حلالة حقوق اإلنسان يف النرويج        

   معرض متابعة تقرير النـرويج املتعلـق باالسـتعراض         الوثيق مع قطاعات اجملتمع املدين يف     
  .الدوري الشامل

  اإلطار القانوين واملؤسسي حلماية حقوق اإلنسان  -ثانياً   

  دستور النرويج  -ألف   
وُتجرى االنتخابات كـل    . النرويج هي دميقراطية مؤسسية ذات نظام حكم برملاين         -٥

وانتخابات حملية، وكالمهـا    ) Storting(جيي  تتراوح بني انتخابات للربملان النرو    هي  عامني و 
 عاماً احلـق يف     ١٨وجلميع املواطنني الذين تزيد أعمارهم عن       . ُيعقد مرة كل أربع سنوات    

وقد أتاح الدستور، ومعه القانون العريف الدستوري، اإلطار الالزم لنظام سياسي           . التصويت
  . عام٢٠٠استمر قرابة دميقراطي مستدام 
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 على املبـادئ الدميقراطيـة      ،١٨١٤ النرويج، الذي اعُتمد يف عام       ويرتكز دستور   -٦
 ئيةالقضاالسلطة  األساسية لدولة حيكمها القانون مثل فصل السلطات بني السلطة التنفيذية و          

بقـوانني  أو  والسلطة التشريعية، وحرية املعتقد والتعبري، وحظر أي عقوبة بال نص قـانوين             
ويقرِّر . ر كل من التفتيش التعسفي للمنازل، والتعذيب      رجعية، ومحاية حقوق امللكية، وحظ    

  .الدستور أيضاً أنه يقع على عاتق سلطات احلكومة احترام حقوق اإلنسان ومحايتها
والدستور هو نِتاج احلقبة اليت كُِتَب فيها وهكذا فإنه ال يتضمن إال أحكاماً متفرقة                -٧

 مـشروع   وتقـدمي وق اإلنسان بغية إعداد     وقد عيَّن الربملان جلنة حلق    . بشأن حقوق اإلنسان  
ومن املقرر االنتهاء من أعمال اللجنـة  . تنقيح بقصد تعزيز وضع حقوق اإلنسان يف الدستور  

  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين١حبلول 

  االلتزامات الدولية والتشريعات  -باء   
عتـرب  تهي   و ،تعمل النرويج بنشاط على تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل           -٨

وبناًء على ذلك،   . األمم املتحدة الساحة العاملية الرئيسية لتعزيز احترام ومحاية حقوق اإلنسان         
انُتخَبت فيه  الذي  تقدمت النرويج بطلب عضوية جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة           

  . ٢٠١٢-٢٠٠٩للفترة 
علقة حبقوق اإلنسان، مبا والنرويج طرف يف معظم اتفاقيات األمم املتحدة الرئيسية املت    -٩

يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهـد الـدويل             
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييـز             

عاملـة أو العقوبـة     العنصري، واتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب امل         
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد              

وقد وقعت النرويج على مجيـع  .  بروتوكوليهامعاملرأة، واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل    
ج يف االنـضمام    وستنظر النروي . بروتوكوالت هذه االتفاقيات خبصوص إجراءات الشكاوى     

إىل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة           
  .عند انتهاء احلكومة من تقييم اآلثار املترتبة على االنضمام إىل الربوتوكول

 على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي        ٢٠٠٧ووقعت النرويج يف عام       -١٠
  ان خبصوص التصديق عليها يف ربيـع      هتدف احلكومة إىل عرض مقترح على الربمل      اإلعاقة، و 

وستنظر النرويج أيضاً يف االنضمام إىل الربوتوكول املتعلق بإجراءات الشكاوى          . ٢٠١٠عام  
علـى  يف املـستقبل القريـب جـداً        وتعتزم النرويج إمتام التصديق     . مبوجب هذه االتفاقية  

ية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو          الربوتوكول االختياري التفاق  
وتعتزم النرويج أيضاً التصديق على االتفاقية الدوليـة  . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

  .حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
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ليـة املتعلقـة    كما أن النرويج طرف يف عدد كبري من اتفاقيات منظمة العمل الدو             -١١
 املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف      ١٦٩حبقوق العمال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

وقد َدَعَمت النرويج بنشاط اعتماد إعالن األمم املتحدة املتعلـق حبقـوق            . البلدان املستقلة 
  .٢٠٠٧الشعوب األصلية يف عام 

 املتحدة عناصر هامة من النظـام الـدويل         وتشكِّل اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم      -١٢
 وقد أصدرت النرويج دعوة دائمة إىل هذه اآلليات مبا يتمشى مع سياسـة              ،حلقوق اإلنسان 
  .اليت تسري عليهاالتعاون الوثيق 

ولذلك فقد انضمت إىل االتفاقية األوروبية حلقوق       والنرويج عضو يف جملس أوروبا        -١٣
  . من اتفاقيات جملس أوروبا األخرى املتعلقة حبقوق اإلنساناإلنسان وبروتوكوالهتا وإىل عدد

 على نظام ثنائي جيب وفقاً له إدماج االتفاقيات الدولية اليت           يويقوم القانون النروجي    -١٤
 إليها النرويج يف القانون النروجيي أو حتويل هذه االتفاقيات إىل قانون نروجيـي لكـي            تنضم

 أنه يتسق مع القانون ي أنه ُيفترض أساساً يف القانون النروجي بيد. ميكن أن يكون هلا أثر مباشر     
 وقـانون   ، والقانون العام للعقوبـات املدنيـة      ،وعالوة على ذلك فإن قانون اهلجرة     . الدويل

  حتتوي على أحكام خاصة مفادهـا      اإلنفاذ، والتشريعات املتعلقة باإلجراءات اجلنائية واملدنية     
  ه امليادين تنطبق رهنـاً مبراعـاة القيـود املترتبـة علـى            أن التشريعات املعمول هبا يف هذ     

  .)١(القانون الدويل
وتعزيزاً ملكانة حقوق اإلنسان يف القانون النروجيي، اعتمد الربملان قـانون حقـوق               -١٥

،  االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان    ي، ُمدجماً بذلك يف القانون النروجي     ١٩٩٩م  عا) ٢(اإلنسان
 والعهد الـدويل اخلـاص      ،اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    والعهد الدويل اخل  

باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز            
وعند حدوث تنازع يف األحكام، تكون ألحكام االتفاقيات املُدجمة عن طريـق            . ضد املرأة 

  . على التشريعات النروجيية األخرىقانون حقوق اإلنسان الغلبة
وقد ُبذلت من نواحٍ أخرى جهود لتكييف التشريعات تبعاً ملتطلبات حقوق اإلنسان              -١٦

وسيجري شرح هذه اجلهود يف     . جمموعة شىت من جماالت احلياة يف اجملتمع      اليت تنطوي عليها    
  .الفروع املواضيعية الواردة أدناه

  املؤسسات  -جيم   
ف األمسى ألي دولة دستورية يف محاية األفراد من إساءة استعمال السلطة            يتمثل اهلد   -١٧

ومن املعاملة التعسفية من جانب السلطات العامة وضـمان املعاملـة املتـساوية والرعايـة               
واحلكومة هي واإلدارة العامة تتقيدان بالتزامات النرويج املتعلقة حبقوق اإلنسان          . والدميقراطية

  . وينطبق الشيء نفسه على الربملان والقضاء. عند ممارسة سلطاهتما
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والقضاء مستقل عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وجيوز له مراجعـة مـدى             -١٨
ما إذا كانت التشريعات    مراجعة  لقضاء أيضاً   لوميكن  . دستورية القوانني الصادرة عن الربملان    

ا أن له سـلطة مراجعـة القـرارات         متفقة مع التزامات النرويج املتعلقة حبقوق اإلنسان كم       
  .وباإلضافة إىل ذلك، جيوز الطعن يف القرارات اإلدارية أمام اإلدارة العامة نفسها. اإلدارية

أما املسؤولية عن التنفيذ الوطين لاللتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان فتتـوزع علـى               -١٩
 تنفيذ التوصيات الصادرة وزارات قطاعية شىت، وكل من فُرادى الوزارات مسؤولة عن متابعة 

وتتوىل وزارة العدل بصورة عامة املسؤولية عن ضمان اتساق     . عن هيئات االتفاقيات املختلفة   
  .القانون النروجيي مع التزامات النرويج املتعلقة حبقوق اإلنسان

وتؤدي مؤسسات أمناء املظامل دوراً رئيسياً يف رصد مـا إذا كانـت الـسلطات                 -٢٠
ـ  املعينويتمتع أمني املظامل الربملاين     . التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان   النروجيية تفي ب   اإلدارة ب

 بسلطة النظر يف مجيع املسائل املتعلقة باإلدارة العامة وجيوز له تناول الشكاوى واختاذ )٣(العامة
 ويتمثل اختصاص أمني املظامل يف ضمان عدم معاملة فُـرادى املـواطنني           . تدابري مببادرة منه  

معاملة جائرة على أيدي السلطات العامة، واملساعدة يف أن حتترم السلطات العامة حقـوق              
  .اإلنسان وحتميها

شؤون األطفال يف   ُيعىن ب ، أنشأت النرويج أول منصب أمني مظامل        ١٩٨١ويف عام     -٢١
إزاء  هي تعزيز حقـوق األطفـال   )٤(األطفالاملعين بواملسؤولية الرئيسية ألمني املظامل    . العامل

وأمني املظامل املعين   .  لألطفال القطاعني العام واخلاص ورصد عملية تطوير األوضاع املعيشية       
باألطفال مستقل عن الربملان واحلكومة والسلطات العامة األخرى، وميكنه مبحض إرادته أن            

  .السياسة الرمسيةويفتقد ُيثري القضايا 
 فهو مكلَّف برصد طبيعة التمييز      )٥(ة التمييز وأما أمني املظامل املعين باملساواة ومناهض       -٢٢

وتتمثل مهمة أمني املظامل يف تعزيز اجلهود املبذولة فيما يتعلق بـالتمييز واملـساواة،              . ونطاقه
ومكافحة التمييز القائم على عوامل مثل نوع اجلنس واألصل العرقـي والعجـز و التوجـه           

  .)٦(اجلنسي والعمر
وحتقيـق  املرضـى   ى يف تلبيـة احتياجـات       َض املعين باملرْ  وتتمثل والية أمني املظامل     -٢٣

. القانونية خبصوص اخلدمات الصحية، وتعزيز نوعية هـذه اخلـدمات         مصاحلهم ومحايتهم   
ويتناول أمني املظامل املعين بالقوات املسلحة واخلدمة الوطنية املدنية عدداً من احلاالت الـيت              

وقـد  . صية، وحرية التعبري، واحلرية الدينية    تنطوي على حقوق اإلنسان، مثل احلق يف اخلصو       
أُنشئت مؤسسات أخرى خاصة بأمناء مظامل على مستويي املقاطعات والبلديات، مثل أمني            

وميكن أيضاً ألمناء املظامل هؤالء أن يؤدوا دوراً هاماً يف التحقق مـن             . املظامل املعين باملسنني  
  .احترام السلطات حلقوق اإلنسان
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روجيي حلقوق اإلنسان هو املؤسسة الوطنية النروجيية لتعزيز ومحاية حقوق          واملركز الن   -٢٤
ويباشر املركز أنشطة حبثية وتدريـسية      . اإلنسان، واليت هلا الوضع الكامل من الدرجة األوىل       

يعمل بصفة استشارية يف أمور من بينها أنه يعمل كهيئة استشارية           هو  تتعلق حبقوق اإلنسان و   
  .يما يتعلق بالقوانني واألنظمة ويرصد حالة حقوق اإلنسان يف النرويجللسلطات النروجيية ف

  دور اجملتمع املدين  -دال   
يوجد جمتمع مدين نشط، يضم املدافعني عن حقوق اإلنسان، يؤدي دوراً رئيسياً يف               -٢٥

إعمال حقوق اإلنسان يف النرويج وقد أرسى جزءاً كبرياً من أساسات الدميقراطية وشـؤون              
فاملنظمات غري احلكومية ُتحِدث التنوع وتنشر املعرفة وَتحفُـز         .  يف اجملتمع النروجيي   الرعاية

النقاش بشأن السياسات واألولويات وُتسهم مبقترحات يف املشاورات العامـة وتـشارِك يف             
ويف الكثري من احلاالت، ُتـدرج مـسائل يف         . العمل التطوعي وتعزز التماسك االجتماعي    

وينشط . مبادرات تتخذها اجلهات صاحبة املصلحة من اجملتمع املدين       جدول األعمال نتيجة    
أكثر من نصف سكان النرويج البالغني يف منظمة أو أكثر يف ميادين مثـل احلفـاظ علـى                  
الطبيعة، والرياضة، والشؤون الدينية، وحقوق اإلنسان، والتنميـة، والثقافـة، والنقابـات،            

  .ومنظمات التجارة والصناعة
رويج، ُينظر إىل وجود معدَّل مرتفع للمشاركة يف املنظمات غري احلكوميـة            ويف الن   -٢٦

وترغـب  . االلتزام بالعمل اجملتمعـي واملـدين     على  على أنه مؤشر على وجود جمتمع جيد و       
احلكومة يف إشراك شرحية قطاعية واسعة من اجملتمع يف اجلهود الراميـة إىل تعزيـز حقـوق      

 االلتزام بالعمل التطوعي وتنمية جمتمع مـدين ينـبض          اإلنسان واملساعدة على دعم وتيسري    
وتوجد وسيلة هامة لتحقيق هذا اهلدف تتمثل يف توفري التمويل العام للمنظمات غري          . باحليوية

  .احلكومية دون فرض مبادئ توجيهية على أنشطتها

   والتحديات،إعمال حقوق اإلنسان يف النرويج، وأفضل املمارسات  -ثالثاً   

  دمـةمق  -ألف   
متثل حقوق اإلنسان والدميقراطية عنصرين رئيسيني من عناصر القـيم األساسـية              -٢٧

فضمان متتع اجلميع يف النرويج حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية العاملية . للمجتمع النروجيي
إذ جيب أن يكون للجميع احلقوق وااللتزامـات والفـرص          . هو هدف شامل طويل األجل    

. عن اخللفية العرقية أو نوع اجلنس أو الدين أو السن أو القدرة الوظيفية            نفسها، بغض النظر    
  .الثقافات مثل النرويججملتمع متعدد ويتسم االنفتاح والتسامح بأمهية حامسة 
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وعلى الرغم من قوة مكانة حقوق اإلنسان يف النرويج، فإنه حتدث خروق كما أننا                -٢٨
يصدق بصورة خاصة على قدرتنا على مكافحـة        وهذا  . نواجه حتديات يف عدد من اجملاالت     

  .التمييز وضمان حقوق الفئات ذات االحتياجات اخلاصة
وقد ظلت النرويج لعدة سنوات تتصدر مؤشر األمم املتحدة للتنمية البشرية، وكانت   -٢٩

 ويشكِّل احلد من الفقر ومن عدم       .درجاهتا مرتفعة يف جماالت مثل الصحة ومستويات املعيشة       
وتوجد معاِلم للنمـوذج    . ة االجتماعية هدفاً حمورياً يف سياسة دولة الرعاية النروجيية        املساوا

لة متويالً مشتركاً، واالستثمار العايل     االجتماعي النروجيي تتمثل يف برامج الرعاية الشاملة املموَّ       
املستوى يف التعليم، والتعاون الواسع النطاق بني الـسلطات ومنظمـات أربـاب العمـل               

) من سن السادسة حىت السادسة عشرة     ( والتعليم األساسي إلزامي وجماين   . ات العاملني ومنظم
  . الفرص، بغض النظر عن اخللفية والظروف االجتماعيةسفيتمتع اجلميع بنو. يف النرويج

 يف  ١ هدفها املتمثل يف ختصيص      ٢٠٠٩حققت النرويج يف ميزانيتها احلكومية لعام         -٣٠
 حقوق اإلنسان   وتسعى النرويج إىل تعزيز   .  اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية   املائة من ناجتها احمللي   

بذل جهود لتطبيق   يف معرض املتابعة العملية هلذا اهلدف        وجيري   .)٧(عن طريق التعاون اإلمنائي   
  .االتفاقيات وكذلك التقارير والتوصيات الصادرة عن نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

  ملساواةعدم التمييز وا  -باء   
ظهرت احلماية من التمييز يف النرويج إىل حيز الوجود يف أوقات خمتلفة فيما يتعلـق                 -٣١

ويف عـام   . مبجاالت خمتلفة وتتسم اإلشارات إليها بأهنا متناثرة ومتفرقة يف عدة قوانني خمتلفة           
، قدمت جلنة معينة من جانب احلكومة مقترحاً فيما يتعلق باحلماية الدستورية مـن              ٢٠٠٩

وقد ُعمم على نطاق واسع مشروع القانون    . )٨(التمييز ومشروع قانون شامل ملناهضة التمييز     
  .ذلكبعد  عليق عليه وستعيد احلكومة تقييمهاملقدم من اللجنة من أجل الت

  املساواة بني اجلنسني  -١  
 بـصورة حقيقيـة   قد ظل تعزيز املساواة وضمان متتع املرأة والرجل بتكافؤ الفرص             -٣٢

بيـد أن هـذا     . ن أولويتني من األولويات السياسية يف النرويج طوال سنوات كثرية         يشكال
اهلدف مل يتحقق بشكل كامل نظراً إىل عدد من العوامل املؤسسية واهليكليـة والثقافيـة يف                

  .اجملتمع النروجيي
 التمييز على أساس نوع     ١٩٧٨ لعام   ،لمساواة بني اجلنسني  ل ي القانون النروجي  وحيظُر  -٣٣
ويسمح هذا القانون مبعاملة تفاضلية إجيابية حرصـاً علـى      . جلنس يف مجيع قطاعات اجملتمع    ا

ومبوجب هذا القانون، فإن أرباب العمل  . تعزيز املساواة، وخاصة بقصد النهوض بوضع املرأة      
والسلطات العامة ومنظمات أرباب العمل ومنظمات العاملني مطالبة بتنفيذ تـدابري لتعزيـز             
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وميكن أن يؤدي عدم االمتثال لواجب اإلبالغ إىل أن تـصدر           . إلبالغ عن ذلك  املساواة وا 
  .حمكمة املساواة وعدم التمييز أوامر قسرية بتوقيع غرامات أو أوامر قسرية نوعية

. ويوجد تقريباً من احلاصالت على التعليم العايل قدر احلاصلني عليه يف النرويج اليوم         -٣٤
 احلياة األسرية والعمل املدفوع األجر وذلك بفعل خمططات         وقد أصبح من األيسر اجلمع بني     

للرعاية مثل وجود إجازة والدية مدفوعة األجر ملدة عام واحد، ووجـود قطـاع للرعايـة                
ومع ذلك ما زالت توجد يف جمال العمل فـروق بـني اجلنـسني يف               . النهارية متطور جيداً  

الرئيسية كون املرأة ناقصة التمثيـل يف       وتشمل الفروق   . القطاعني العام واخلاص على السواء    
أكرب مـن مثيلـه لـدى       النساء  من يعمل لبعض الوقت فقط من       مناصب اإلدارة وأن عدد     

  . يف املائة فقط مما يكسبه الرجل يف الشهر الواحد٨٥وأن املرأة تكسب يف املتوسط الرجال، 
ع اإلطارية ملـشاركة    األوضايكون من املهم حتسني     وحتقيقاً للمساواة بني اجلنسني،       -٣٥

 شهراً فيما يتـصل   ١٢للوالدين إجازة مدفوعة األجر ملدة      ُتمنح  إذ  . الرجل يف احلياة األسرية   
ويقرر الوالدان وحدمها كيف يريدان تقاسم      ).  يف املائة  ٨٠ أسبوعاً بأجر قدره     ٥٤(بالوالدة  

. بيع بعدها خمصصة لألم   هذه الفترة فيما بينهما، فضالً عن ثالثة أسابيع قبل الوالدة وستة أسا           
. ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ١ يف   "حصة األب " أسابيع بعد أن زيدت      عشرةوختصص لألب اآلن    

  .وُتفقد هذه األسابيع إذا مل يستخدمها األب
ل النرويج أول بلد يف العامل حيدد متطلبـات         ع جي )٩(، اعُتمد قانون  ٢٠٠٣ويف عام     -٣٦

إذ جيب أن تشتمل عضوية جمـالس       . لشركاتخبصوص التوازن بني اجلنسني يف جمال إدارة ا       
  بعض الشركات اململوكة ملكيـة خاصـة      إدارة الشركات العامة ذات املسؤولية احملدودة و      

ونتيجة هلـذا القـانون،     .  يف املائة من الرجال على األقل      ٤٠ يف املائة من النساء و     ٤٠على  
 ٤٤ إىل ٢٠٠٣املائة يف عام  يف ٧ازدادت النسبة املئوية للنساء يف جمالس إدارة الشركات من 

  .٢٠٠٩يف املائة يف عام 
ولذلك تؤدي اجلهود   .  التمييز استفحالويؤدي العنف املرتكز على نوع اجلنس إىل          -٣٧

وجيري بقدر أكـرب مـن      . الرامية إىل منع العنف دوراً رئيسياً يف تعزيز املساواة بني اجلنسني          
 العنف املرتيل واالغتصاب وتشويه األعضاء      التفصيل أدناه تناول التحديات املرتبطة بكل من      

  .التناسلية لإلناث واإلكراه على البغاء والزواج القسري

  التمييز العرقي والعنصرية  -٢  
أو  التمييز املباشر وغري املباشر القائم على االنتماء العرقي          حيظرقانون مناهضة التمييز      -٣٨

كما ينص القانون   . )١٠(املعتقدأو  الدين  أو  اللغة  أو  لون البشرة   أو  النسب  أو  األصل القومي   
العام للعقوبات املدنية على توفري احلماية يف إطار القانون اجلنائي من التمييز علـى أسـاس                

وقد أُدجمت االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري        . االنتماء العرقي والعوامل األخرى   
وتعلِّق النرويج أمهيـة    . من قانون مناهضة التمييز   يف القانون النروجيي عن طريق الفرع الثاين        
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 وكره  على متابعة استنتاجات مؤمتر األمم املتحدة العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري          
  .األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ويواجه األشخاص املنتمون من حيث أصلهم إىل أقليات ملخاطر التعـرض للتمييـز       -٣٩
أمني املظامل املعين   ‘ إىلومعظم الشكاوى وطلبات التوجيه املقدمة      . لنرويجعلى حنو خاص يف ا    

.  خبصوص التمييز العرقي تتعلق حبياة العمـل وبـاإلدارة العامـة       ‘باملساواة ومناهضة التمييز  
وتواجه النرويج أيضاً حتديات فيما يتصل جبرمية الكراهية وبالتعبريات املتسمة بالكراهية الـيت          

وعلى الرغم من تلقي الشرطة بضع شكاوى رمسية       .  أقلية معينة يف النرويج    تستهدف مجاعات 
يدعو إىل االعتقاد بوجود عدد كبري من احلاالت غـري          من سبب   ما  ف،  الكراهيةحول جرمية   

  . املسجلة يف هذا الصدد
املفوضية األوروبية ملناهـضة العنـصرية      ‘ويوجد يف التقرير الوطين الرابع املقدم إىل          -٤٠
 تركيز على جهود النرويج يف جمال مكافحة العنصرية وكره األجانب ومعـاداة             ‘عصبوالت

وقد أثنت هذه املفوضية على الشرطة لقيامها بتشجيع التنوُّع ومكافحـة           . السامية والتعصب 
مجاعات اجلناح اليميين املتطرف بيد أهنا أشارت إىل أن حالة املهاجرين يف جمـاالت مثـل                

  . تشكل دواعي للقلقالتعليم وميدان العمل
وال ميكن مكافحة العنصرية والتمييز مكافحة فعالة إال عن طريق بذل جهود منهجية           -٤١

وتقوم احلكومة اآلن بتكثيف أنشطتها يف هذا امليدان عن طريق خطة العمل لتعزيز             . مستمرة
 وتركِّز هذه اخلطة علـى منـع أي       . ٢٠١٢-٢٠٠٩املساواة ومنع التمييز العنصري للفترة      

شكل من أشكال التمييز قد يواجهه بشكل خاص املهاجرون وأطفـاهلم وشـعب صـامي             
. ألقليات القومية بسبب انتمائهم العرقي أو لون بشرهتم أو لغتهم أو دينهم أو معتقـدهم              وا

لدراسـة  ل/وتستهدف اخلطة بشكل خاص حياة العمل واخلدمات العامة والرعاية النهاريـة          
   واملطاعم والنـوادي الليليـة، ومـا      كان، والتمييز يف البارات   التعليم، وسوق اإلس  /باملدارس
  .إىل ذلك

  جنسياً واملثليات جنسياًحقوق املثليني   -٣  
شهدت السنوات األخرية تطورات رئيسية يف التشريعات املتعلقة حبقـوق املثلـيني              -٤٢

قـانون الـزواج    وقد اعتمد الربملان يف اآلونة األخرية       .  يف النرويج  جنسياً واملثليات   جنسياً
ولـألزواج  . املمارسني للجنس العادي   واألزواججنسياً  املشترك فيما يتعلق باألزواج املثليني      

ولألزواج مـن املثليـات   . من اجلنس نفسه ما لألزواج اآلخرين من حقوق يف تبين األطفال      
  .املساعدة على احلملتلقي احلق يف 

الـذين  جنـسياً   يني واملثليات   وجيري بذل جهد خاص لتحسني أوضاع شباب املثل         -٤٣
يعيشون يف خارج املدن الكبرية، واملثليني الذين يعيشون يف جمتمعات حملية متعددة الثقافات،             

  . املثليات يف مكان العمل/واملثليني املشاركني يف أنشطة فرق رياضية منظمة واملثليني
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ومبوجـب  . ‘عملقانون بيئة ال  ‘، اقترحت احلكومة تعديل     ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان   -٤٤
هذا املقترح، سيظل للطوائف الدينية احلق يف معاملة املثليني واملثليات معاملة خمتلفة، شـريطة      
أن تكون املعاملة املختلفة موضوعية وضرورية ومتناسبة بالقياس إىل املمارسات الدينية هلـذه           

  . الطوائف
حتسني نوعية  "ن  ، أطلقت احلكومة خطة عمل حتمل عنوا      ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران   -٤٥

، بقصد إزالة التمييز الـذي      "٢٠١٢-٢٠٠٩حياة املثليات واملثليني جنسياً وثنائيي اجلنس،       
وهتـدف  . يواجهه كثري من الناس يف مراحل خمتلفة من احلياة ويف سياقات اجتماعية خمتلفة            

  . اخلطة إىل حتسني األوضاع املعيشية هلذه الفئات ونوعية حياهتا

  ذوي اإلعاقاتحقوق األشخاص   -٤  
يواجه كثري من األشخاص ذوي اإلعاقات يف النرويج عراقيل ويتعرضـون خلطـر               -٤٦

ذلك أن وجود جمتمع يسهل الوصول فيه أمام اجلميع يشكل شرطاً مسبقاً للمشاركة             . التمييز
وال يوجد سوى وعي    . الكاملة وعنصراً هاماً يف منع التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقات         

وسـتعمل  . سياقات العامة واخلاصة على الـسواء     ال هبذه املسألة يف النرويج، يف       ضئيل نسبياً 
  . احلكومة بصورة منهجية على حتسني إمكانية الوصول عن طريق تشجيع التصميم العام

 نفاذ القانون الذي حيظر التمييز على أساس        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١وقد بدأ يف      -٤٧
نون على أرباب العمل والسلطات العامة ومنظمـات أربـاب          ويفرض هذا القا  . )١١(اإلعاقة

إلبالغ االعمل ومنظمات العاملني واجب بذل جهود نشطة ملنع التمييز على أساس اإلعاقة و            
  .عن هذه األنشطة

ــي   -٤٨ ــصميم ال ‘وترم ــة بالت ــل املتعلق ــة العم ــةخط ــسني إمكاني ــام وحت   ع
اليت تكفل حقوق األشـخاص     ، إىل دعم تنفيذ مجيع التشريعات       ٢٠١٣-‘٢٠٠٩الوصول،  

وتركِّز اخلطة بصورة رئيسية على املناطق الواقعة خـارج املبـاين وعلـى             . ذوي اإلعاقات 
وتبذل النرويج أيضاً جهوداً    . التخطيط، واملباين، والنقل، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

ينطبق الـشيء   و. هادفة نشطة ترمي إىل تشجيع التصميم العام يف مؤسسات األعمال العامة          
  . نفسه على مؤسسات األعمال اخلاصة اليت تستهدف عامة اجلمهور

  حقوق الطفل  -جيم   
ظلت حقوق ورعاية األطفال تشكالن جماالً من اجملاالت ذات األولوية يف السياسة              -٤٩

فقانون األطفال هو وقانون رعاية األطفال حيميان حقـوق         . العامة النروجيية لسنوات طويلة   
وستظل مـصلحة األطفـال     .  وهو ما تفعله أحكام فردية ترد يف تشريعات أخرى         األطفال،

  .الفضلى اعتباراً رئيسياً يف مجيع القرارات اليت تؤثر على األطفال
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وجيري تركيز جهود خاصة على فئات معينة من األطفـال والـنشء الـذين قـد         -٥٠
لني، واألطفال وأفـراد    هَميتعرضون، ألسباب شىت، ملخاطر يف هذا الصدد، مثل األطفال امل         

ون يف أسر حمرومة مالياً، واألطفال وأفراد النشء        األطفال الذين ينشأ  النشء ذوي اإلعاقات، و   
ويلـزم بـذل    . الذين يفدون إىل النرويج بوصفهم ملتمسي جلوء قاصرين ال يصبحهم أحد          

جابة هلـا   قة متعددة القطاعات بغية توقع االحتياجات اخلاصة لألطفال واالسـت         جهود منسَّ 
  .ومحاية حقوقهم

يف النرويج مسؤولية خاصة عن رعاية األطفال الـذين         ‘ الطفلدائرة رعاية   ‘تتوىل  و  -٥١
وتتمثل مهمتها يف محاية األطفال من اإلمهال واحليلولة دون معاناهتم مـن            . يواجهون خماطر 

التدابري ميكن هلا  جمموعة متنوعة من الطفلوتوجد لدى دائرة رعاية . األضرار البدنية والنفسية
بيد أنـه  . وتتألف معظم هذه التدابري من مساعدة طوعية يف املرتل . أن تنفذها حسب احلاجة   
  ر قـضائي، أن تأخـذ األطفـال لتـضعهم     ، على أساس قرا   الطفلجيوز أيضاً لدائرة رعاية     

  . موضع الرعاية
 يف املسائل املتعلقة    ويتمثل أحد املبادئ اهلامة يف االستماع إىل األطفال وأفراد النشء           -٥٢
كما أن تعزيز مشاركة األطفال والشباب، وإشراكهم يف تنمية اجملتمع وتأثريهم علـى             . هبم

وفيما يتعلق بإدماج اتفاقيـة حقـوق الطفـل يف    . هذه التنمية هي أمور تشكِّل أولوية هامة 
 ألحكام  مدت تعديالت ترد على عدد من التشريعات لضمان االمتثال        القانون النروجيي، اعتُ  

إبراز هذه األحكام فيما يتعلق حبق الطفل يف التعبري عن رأيه ويف االستماع             ضمان  االتفاقية و 
بيد أنه توجد حاجة إىل حتسني تدريب املهنيني الذين يعملون مع األطفال على أساليب              . إليه

  .التماس آراء الطفل
ستعمال العقاقري ومن وأطفال األشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية ومن إساءة ا      -٥٣

ولذلك توجد حاجة خاصـة إىل      . فئة معرضة للخطر وضعيفة   هم  أمراض خطرية بوجه عام     
إيالء أولوية هلؤالء األطفال وتقوية وضعهم القانوين لضمان حتديد هويتهم ووضعهم موضع            

ونتيجة لذلك، اقترحت احلكومة إدخال تعديالت على قانون        . خدمات الرعاية دوائر  رعاية  
  .٢٠١٠توقع أن يبدأ نفاذها يف عام ق املرضى ُيحقو
، قررت احلكومة زيادة تعزيز ومحاية حقوق األطفال عـن طريـق    ٢٠٠٧ويف عام     -٥٤

وقد اضطُلع بعدة أشياء من بينها بدء برامج إعـالم  . حتسني رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل  
لضمان رصـد   اتصال  مسؤولو  وتدريب يف ميدان حقوق الطفل من أجل الوزارات، وعيِّن          

وأمرت احلكومة، يف ضوء تعليقات جلنـة       . تنفيذ االتفاقية على حنو أدق يف الوزارات املعنية       
 للتحقق مما إذا كان ٢٠٠٧حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة، بإجراء دراسة يف خريف عام      

  . ٢٠٠٩عرض التقرير قرب هناية عام وسُي. القانون النروجيي يليب متطلبات االتفاقية
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  األطفال اجلاحنون    
 عامـاً   ١٥القاصرون اجلاحنون يف النرويج غري مسؤولني جنائياً إال ابتداء من عمر              -٥٥

 عامـاً إال    ١٨ و ١٥ستخدم احتجاز األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بـني         وال يُ . فأكثر
ة بديالن   ودائرة الوساطة الوطني   ومؤسسة لرعاية الطفولة ه   يف  وتنفيذ األحكام   . كمالذ أخري 

 كما سيجري بقدر أكرب استخدام األحكام الصادرة عـن اجملتمـع احمللـي       ،جيدان للسجن 
  .كعقوبة بديلة

وقد ُنفذت يف السنوات القليلة املاضية مشاريع بقصد ضمان متابعة صغار اجلـاحنني          -٥٦
 وجرى تعزيز التعاون بـني    . متابعة فردية، مبا يف ذلك مشاريع تقوم على القضاء اإلصالحي         

 ومشلت اجلزاءات املوقعة التنازل   . املستويات املختلفة لإلدارة العامة والشرطة وسلطة االدعاء      
والنتائج املتحققة  . احلكم بناء على شروط مكيفة فردياً     وقف تنفيذ   عن املالحقة القضائية أو     

  .يف هذا الصدد واعدة
قضي فيهـا األطفـال     وباملثل، فإن أحد األهداف املبتغاة هو جتنب األوضاع اليت ي           -٥٧

  احلكم الصادر عليهم يف سجن يكونون فيه مع أشخاص مدانني بـالغني أو نـزالء رهـن                
  أبدت من قبـل حتفظـات معينـة فيمـا يتعلـق           قد  وكانت النرويج   . احلبس االحتياطي 

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فيما يتعلـق          ) ٣(و) ب)(٢(١٠باملادة  
الناحيـة  صل بني األحداث اجلاحنني واألشخاص املدانني من ناحية والبالغني من           بااللتزام بالف 

وأحد املبادئ اهلامة املعمول هبا يف دوائر اإلصالحيات النروجييـة هـو اسـتطاعة              . خرىاأل
وبـالنظر إىل  . األشخاص املدانني قضاء احلكم الصادر عليهم يف أقرب مكان ممكن إىل املرتل         

ما بني مخسة   ( عاماً يف السجون النروجيية      ١٨ الذين تقل أعمارهم عن      العدد الصغري لألطفال  
فإن عزل األطفال عن الرتالء األكرب سناً يكـون مبثابـة           يف أي وقت بعينه     وعشرة أشخاص   

  ومن رأي النرويج أن مثل هذا احلل لـن يكـون حمققـاً ملـصاحل              . وضعهم يف عزل كامل   
  .الطفل الفضلى

هت النرويج عدة حتديات فيما يتعلق باألطفال الـذين          واج ،وعلى الرغم من ذلك     -٥٨
 عاماً يقـضون    ١٨الذين تقل أعمارهم عن     فباإلضافة إىل كون األطفال     . أودعوا يف السجن  

األحكام الصادرة عليهم إىل جانب الرتالء األكرب سناً، فإن كثرياً من األطفال حيتجزون بعيداً              
ون وقتاً أطول مما ينبغي يف وضـع منعـزل يف           أقارهبم، وهم يقض  أو  / و عن مرتهلم ووالديهم  

. إطالق سراحهم مـن الـسجن      زنزانتهم بالسجن، وال جتري متابعتهم على حنو واٍف بعد        
وتفادياً لألوضاع اليت يقضي فيها األطفال األحكام احملكوم هبا عليهم مع أشخاص بـالغني،              

  . صغار اجلاحننينفصلة من أجلاملفإن النرويج بصدد إنشاء عدد من وحدات السجون 
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  العنف املرتيل والعنف املرتكب ضد األطفال  -دال   
وقد تبني مـن دراسـة      . يشكل العنف املرتيل مشكلة اجتماعية خطرية يف النرويج         -٥٩

 يف املائة من النساء الـاليت       ٩ أن زهاء    ٢٠٠٥جريت على صعيد الدولة يف عام       استقصائية أُ 
 عنف مرتيل ارتكبه شريكهن احلايل أو الـسابق   عاماً قد وقعن ضحية ١٥تزيد أعمارهن عن    

وميكن أن حيدث العنف يف مجيع عالقات الزوجية كمـا          . نحياهتفترة  مرة أو عدة مرات يف      
ومع ذلك فإن احتمـال تعـرض   . ميكن أن يكون ضحاياه من الرجال أو النساء أو األطفال      

ريكته، كما أن املـرأة  املرأة للعنف من شريكها أكرب من احتمال تعرض الرجل للعنف من ش           
أما األطفال، فإن جمرد مشاهدة إساءة معاملة أحد        . أكثر عرضة ألكثر أفعال العنف خطورة     

  .الشريكني لآلخر على حنو يتسم بالعنف ميكن يف حد ذاته أن يشكل إساءة معاملة هلم
واستعمال العنف جبميع أشكاله هو أمر يتعارض مع القانون النروجيي وجيب منعـه               -٦٠
ويشكل احلد من العنف املرتيل مسؤولية اجتماعية، وتقوم السلطات العامـة يف            . مكافحتهو

بغض النظر عما إذا كـان  العنف، يف حالة استخدام على حنو غري مشروط     النرويج باملقاضاة   
بيد أنه ال ميكن حل مشكلة العنف املرتيل        . مرتكب العنف والضحية يرتبطان معاً بصلة قرابة      

ويوجد لدى الشرطة على مستوى كل مقاطعة منسق لشؤون العنف . نائي وحدهبالتشريع اجل 
ضمان تلقي الضحية وأفـراد     على  ويساعد املنسق   . املرتيل يعمل يف وظيفة تقوم على التفرغ      

وقد . ساعدة من الشرطة تليب احتياجاهتم وتقوم على املعرفة وتتسم بالبصريةملاألسرة اآلخرين 
  رب املقاطعات فرق خاصـة لتنـاول حـاالت العنـف املـرتيل            نشئت لدى الشرطة يف أك    أُ

  .واالستغالل اجلنسي
 واولضحايا العنف املرتيل احلق يف التشاور مع حمامٍ جماناً قبل البت فيمـا إذا كـان                 -٦١

فإذا ُرفعت دعوى جنائية، يكون من حق الضحية احلـصول          .  شكوى رمسية أم ال    ونسيقدم
وهذا ينطبق أيضاً على األطفال الذين ُعرضـوا        . ن للضحية على مساعدة جمانية من حمامٍ يعيَّ     

  .للعنف أو االستغالل اجلنسي أو تشويه األعضاء التناسلية
 نفاذ نص منفصل يف قانون العقوبات بشأن        ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١وقد بدأ يف      -٦٢

 يف قـانون جديـد   وقد تقرر. إساءة املعاملة النفسية ويتناول هذا احلكم أيضاً     . العنف املرتيل 
زيادة العقوبة القصوى يف حالة إساءة املعاملة املرتلية من ثالث          ) مل يبدأ نفاذه بعد   (للعقوبات  

وأعربت .  عاماً ١٥إىل ست سنوات ويف حالة إساءة املعاملة اجلسيمة من ست سنوات إىل             
 شـهد   وإذا. احلكومة أيضاً عن رأي مفاده أن مستويات العقوبة يف هذه احلاالت منخفضة           

  .الطفل العنف املرتكب، جيوز اعتبار ذلك عامالً مشدداً للحكم
ــة   -٦٣ ــرتيل، وعرضــت احلكوم ــف امل ــة العن ــدة ملكافح ــل جدي ــة عم   خط

وحتتوي . ، وذلك كجزء من جهودها الرامية إىل مكافحة هذا العنف         ٢٠١١-٢٠٠٨للفترة  
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دة واحلماية إىل ضـحايا     خطة العمل على عدد من التدابري اليت هتدف جزئياً إىل تقدمي املساع           
  .إساءة املعاملة ومنع هذه اإلساءة وتعزيز اخلدمات العالجية ملرتكيب هذا العنف

فكل شكل من . ولألطفال احلق يف النمو دون التعرض ألي شكل من أشكال العنف   -٦٤
شر وقد كشف تقرير عن العنف املرتكب ضد األطفال نُ        . أشكال العنف ضد األطفال حمظور    

 يف املائة ٤,٦جريت معهم مقابالت و يف املائة من األوالد الذين أ٣,٣ُعن أن   ٢٠٠٧يف عام   
واقترحت احلكومة اشتمال   . من البنات قد تعرضوا للعنف على أيدي بالغني يف العام األخري          

التشريع على زيادة تأكيد وتوضيح أن أي استعمال للعنف ضد األطفال حمظور، حىت عندما              
  .اآلخرلطفل وأن السلوك التخويفي أو املزعج إزاء األطفال حمظور هو حيدث يف سياق تربية ا

وأحد التدابري املذكورة يف خطة العمل هو مشروع لألطفال الـذين يعيـشون يف                -٦٥
ويهدف املشروع إىل تقدمي املساعدة إىل أكرب عدد ممكن من األطفـال           . أوضاع عنف مرتلية  

.  العاملني يف خدمات الرعاية هبـذه املـشكلة        ضحايا العنف عن طريق زيادة معرفة املهنيني      
 هي منشآت جديدة ترمي إىل تقدمي مساعدة ورعاية ومعاجلـة           ‘بيوت األطفال ‘كذلك فإن   

. شاملة لألطفال ضحايا االعتداء اجلنسي أو العنف أو الذين شهدوا عنفاً مرتلياً وإساءة معاملة
 صعيد الدولة لضمان أن يتلقـى  ، افُتتح خط ساخن للطوارئ على٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران 

  .األطفال الذين تعرضوا للعنف املساعدة على وجه السرعة
، فرض الربملان واجباً قانونياً على البلديات بتوفري حد أدىن ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران   -٦٦

وهذا ينطوي على واجب ضمان تلقي النساء والرجـال         . من املساعدة لضحايا العنف املرتيل    
م من مراكز لألزمـات وخـدمات       عدة شاملة ومتابعة يف شكل خدمات تقدَّ      واألطفال ملسا 

 مركز أزمة وخطاً ساخناً للطـوارئ مـن   ٥٠ويوجد أكثر من . قة من أجل املستعملني منسَّ
منخفضة تتـيح   شروط  ومراكز األزمات هي منشآت ذات      . أجل ضحايا العنف يف النرويج    

ويتيح املركز أيـضاً    . ز إيواء كمرحلة مؤقتة   للنساء ضحايا العنف وأطفاهلن اإلقامة يف مراك      
  .خدمات استشارية ودعماً وتوجيهاً على اهلاتف أو حبضور الشخص نفسه

مسألة العنف املرتيل على جـدول أعمـال        وقد قامت النرويج بدور مفيد يف وضع          -٦٧
حيث بدأ اآلن العمل يف التفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة العنف ضـد املـرأة              جملس أوروبا   
  .والعنف املرتيل

  االغتصاب  -هاء   
خالل السنوات اخلمس املاضية، ازداد عدد حاالت االغتصاب املبلغ عنها يف النرويج   -٦٨

 حالة اغتصاب، وهو ما يشكل زيـادة        ٩٥٠، ُسجلت   ٢٠٠٧ويف عام   .  يف املائة  ٣٤بنسبة  
ا االرتفاع قد جاء    ويوجد ما يدعو إىل االعتقاد بأن هذ      .  عن العام السابق    يف املائة  ١٣بنسبة  

 .حاالت االغتصاب لإلبالغ عن   جزئياً نتيجة للتدابري اجلديدة الرامية إىل زيادة النسبة املئوية          
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ويف الوقت نفسه، فإننا نعرف أن عدداً كبرياً من حاالت االغتصاب ميضي دون اإلبالغ عنه               
ويقدر أن نسبة   . عوأن كثرياً من ضحايا االغتصاب حيجمن عن إبالغ الشرطة باالعتداء الواق          

واهلدف املتوخى هـو زيـادة      .  يف املائة من مجيع احلاالت ال تصل أبداً إىل علم الشرطة           ٩٠
مـع  مقابالهتن  وضمان أال تتصور الضحايا أن      لإلبالغ عن حاالت االغتصاب     النسبة املئوية   

حكام ومثة أ . الشرطة والنظام القضائي وخدمات الرعاية هي مبثابة الوقوع ضحية مرة أخرى          
تشكل خطوة هامـة يف      املضامخبصوص وضع الشخص    اجلنائية  جديدة يف قانون اإلجراءات     

  .هذا االجتاه
مل يبـدأ  (قوبات جديدة يف قانون ععقوبة االغتصاب عتد به ددت على حنو يُ وقد شُ   -٦٩

فقد زيد احلد األدىن للعقوبة خبصوص أشكال معينة من االغتصاب إىل الـسجن         . )نفاذه بعد 
 عاماً وأشد   ١٤ثانياً، فإن أي نشاط جنسي مع أطفال تقل أعمارهم عن           . الث سنوات ملدة ث 

 عاماً سُتعترب اغتـصاباً     ١٤األفعال اجلنسية اليت متارس مع األطفال الذين تقل أعمارهم عن           
وأعربت احلكومة عن رأي مفاده     ). ومن مث يعاقب عليها بالسجن ثالث سنوات على األقل        (

يف حاالت االغتصاب ويف حاالت االعتداء اجلنسي علـى األطفـال           أن مستويات العقوبة    
وقد . منخفضة أكثر مما ينبغي وهي تؤيد قاعدة قوامها زيادة العقوبات يف مثل هذه احلاالت             

لمحاكم أن تقرر العقوبات الـيت تراهـا يف         متروكاً ل بيد أنه ما زال     . أيد الربملان هذا الرأي   
  .احلاالت امللموسة املعروضة عليها

طائفة مـن   ) هي اللجنة املعنية باالغتصاب   (، اقترحت جلنة رمسية     ٢٠٠٨ويف عام     -٧٠
واليت ميكن بالتايل التحقيق فيها، االغتصاب عدد حاالت   اإلبالغ عن   التدابري الرامية إىل زيادة     

وحتسني نوعية متابعة هذه احلاالت من جانب الشرطة ودوائر الرعاية على السواء، وزيـادة              
وقد جرى إىل حد كبري إما تنفيذ التدابري املقترحة أو جيـري            . لفنية بشأن هذه املسألة   اخلربة ا 

  .النظر يف متابعتها من جانب السلطات املختصة املعنية

  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  -واو   
ُيعاقب مبوجب القانون النروجيي على مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية للبنات             -٧١

خطة العمل الثالثة ملكافحة تشويه األعـضاء       ، بدأت احلكومة    ٢٠٠٨ويف عام   . )١٢(والنساء
وليس متيقناً من مدى ممارسة عمليـة       .  تدبرياً من التدابري   ٤١، اليت تتضمن    التناسلية لإلناث 

توثيق احلاالت ويطرح األطفال املقيمني يف النرويج،     يف حالة   تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     
ويتمثل هدف السلطات النروجيية يف هذا املـضمار يف منـع           . صدد حتديات كبرية  يف هذا ال  

   الـضحايا باملـساعدة الطبيـة بأسـرع        ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وتزويـد      
  .وقت ممكن

وللمساعدة على ضمان تقدمي مساعدة طبية سريعة، تقرر أن تتاح جلميع البنـات               -٧٢
 يف  ٣٠بلغ فيها نسبة حاالت تشويه األعضاء التناسلية لإلناث         والنساء القادمات من مناطق ت    
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.  معهن وفحص طوعي هلن من وجهة نظر طب النـساء          جتَرىاملائة أو أعلى مقابلة شخصية      
  .٢٠١٠نتظر تقدمي هذه اخلدمات يف مجيع أرجاء البلد اعتباراً من عام وُي

  الزواج القسري  -زاي   
على الزواج القسري وعلى املساعدة والتحـريض       ُيعاقب مبوجب القانون النروجيي       -٧٣

 عدد الفتيات واألوالد يف النرويج    وال توجد إحصاءات معينة بشأن      . على إجراء زواج رمسي   
جربون على الزواج، ولكن من املعروف أن الزواج القسري حيدث لـدى مجاعـات           ُيالذين  

. )١٤( املبلغ عنـها مرتفـع     مهاجرة معينة ويوجد ما يدعو إىل االعتقاد بأن عدد احلاالت غري          
ر التغذية املرتدة الواردة من وكاالت شىت تقدم املساعدة أن املثليني جنسياً من مجاعات              ظهِوُت

  .مهاجرة معينة خيضعون أيضاً لزجيات قسرية ولتهديدات بالزواج القسري
الربملان تشريعاً بقصد منع الزواج القسري وزواج األطفال        اعتمد  ،  ٢٠٠٦ويف عام     -٧٤
خطة عمل  وتوجد حالياً   . من حاالت الزواج القسري   التخلّص  مساعدة األفراد على    بقصد  و

 تدبرياً ٤٠وتضم خطة العمل  . ٢٠١١-٢٠٠٨ تغطي الفترة    جديدة ملكافحة الزواج القسري   
من التدابري وهي تركز بصورة خاصة على دور املدارس والبعثات األجنبية وعلى احلاجة إىل              

  .يادة التفاعل واخلربة الفنية من جانب السلطات العامةإجياد مساكن آمنة وز

  االجتار بالبشر  -حاء   
دد يف السنوات األخرية عدد كبري من األشخاص على أهنم ضـحايا حمتملـون              ُح  -٧٥

وتتسم الشابات واألطفال بأهنم معرضون للخطر بصورة خاصة يف . لالجتار بالبشر يف النرويج
  ت السلطات واملنظمات املختصة تتـابع حالـة أكثـر         ، كان ٢٠٠٨ويف عام   . هذا الصدد 

  . ضحية مفترضة٢٥٠من 
، قدمت احلكومة خطـة     ٢٠٠٦ويف عام   . واالجتار بالبشر جرمية جنائية يف النرويج       -٧٦

. ٢٠٠٩، وهي خطة يسري مفعوهلا حىت هنايـة عـام           "أوقفوا االجتار بالبشر  "عمل بعنوان   
ويتمثل أحد العناصر اهلامة للخطة يف ضمان منح مزيد من ضحايا االجتار بالبشر تـراخيص               

 إىل الضحايا املعلومات واملـساعدة،      ُتقدَّموأثناء هذه الفترة،    . عمل وإقامة مؤقتة يف النرويج    
  .روجتري معاونتهم على اإلبالغ عن املتجرين بالبش

أما الرعايا األجانب الذين قدموا أدلة بوصفهم ضحايا يف قضية جنائية تتعلق باالجتار            -٧٧
وميكن أيضاً منح إقامة مؤقتة يف مركـز مـن          . بالبشر فيجوز منحهم إقامة دائمة يف النرويج      

ويـنص قـانون    . للنساء الاليت يفترض أهنن ضحايا لالجتار بالبشر      ) ملجأ(مراكز األزمات   
، على أن ضحايا االجتـار      ٢٠١٠جلديد بصراحة، الذي يتوقع أن يبدأ نفاذه يف عام          اهلجرة ا 

  .بالبشر يشكلون فئة جيوز منحها احلماية يف النرويج
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 كـانون  ١كما يوجد قانون حيظر شراء اخلدمات اجلنسية يف النرويج، بدأ نفاذه يف          -٧٨
  .االجتار بالبشر، وهو يشكل تدبرياً يهدف جزئياً إىل منع ٢٠٠٩يناير /الثاين

  حقوق الشعوب األصلية واألقليات القومية  –طاء   

  الشعوب األصلية  -١  
تقوم سياسة النرويج املتعلقة بالصاميني على أساس أن مملكة النرويج أُنشئت علـى               -٧٩

وقد . إقليم الشعبني النروجيي والصامي، وأن لكال الشعبني احلق نفسه يف تطوير ثقافته ولغته            
 الواسعة املـدى     االستيعاب لصامي على مدى التاريخ ضحية التمييز وسياسات      وقع الشعب ا  

غري أن السلطات قد اعتذرت عن ذلك واعترفـت بإسـاءة           . من جانب السلطات النروجيية   
  .معاملة الشعب الصامي يف املاضي

وقد شهدت العقود األخرية اعترافاً تدرجيياً حبقوق السكان الصاميني يف التشريعات             -٨٠
 من الدسـتور النروجيـي      ١١٠ويف هذا الصدد، تتزايد بشكل خاص أمهية املادة         . روجييةالن

قانون (ومسائل قانونية أخرى تتعلق بالصاميني      ) الربملان الصامي (والقانون املتعلق بالساميتنغ    
نص هذا القانون على قواعد تتعلق بالربملان الصامي واحلق يف استخدام اللغة يو. )١٥()الصاميني

  .امية يف جماالت رمسية متنوعةالص
والربملان الصامي هو هيئة منتخبة دميقراطياً متثل الشعب الصامي يف النرويج، وهـو               -٨١

مصدر املُدخالت الرئيسي للحكومة والشريك يف احلوار بشأن املسائل املتعلقـة بالـسياسة             
تنفيـذ صـكوك يف     كما اضطلع الربملان الصامي مبسؤولية إدارية وتوىل        . اخلاصة بالصاميني 

  .جماالت معينة
وحقوق الشعوب األصلية يف االشتراك يف اختاذ القرارات والتشاور بشأن املسائل             -٨٢

 ويف ١٦٩اليت قد تؤثر فيهم مباشرة هي عناصر حمورية يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
امات الدولة فيمـا    وانطالقاً من التز  . إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية      

 اتفاق بشأن إجراءات التشاور بني الربملان الـصامي         ٢٠٠٥يتعلق بالتشاور، أُبرم يف عام      
ويف الواقع العملي، تساعد إجراءات التشاور على ضـمان         . والسلطات احلكومية املركزية  

 املشاركة الصادقة من جانب الشعب الصامي يف عمليات صنع القرارات اليت قد تؤثر تأثرياً             
  .مباشراً يف مصاحله وضمان تأثريه احلقيقي على هذه العمليات

وبعد سنوات طويلة من املناقشة العامة بشأن احلقوق املتعلقة بـاملوارد الطبيعيـة يف                -٨٣
 القانون املتعلق بالعالقات القانونية لألراضي واملوارد       ٢٠٠٥مقاطعة فينمارك، اعُتمد يف عام      

ويهدف هذا القانون إىل املساعدة على ضـمان        . )١٦(ه املقاطعة الطبيعية ونظم إدارهتا يف هذ    
إدارة األراضي واملوارد الطبيعية يف مقاطعة فينمارك بطريقة متوازنة ومستدامة إيكولوجيـاً،            
لتفيد يف مجلة أمور كأساس تقوم عليه الثقافة الصامية، وتربية الرنة، واالستفادة من املنـاطق               
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وينص القانون علـى أن للـصاميني       . اري، واحلياة االجتماعية  غري املزروعة، والنشاط التج   
حقوقاً مكتسبة يف األراضي واملوارد الطبيعية يف مقاطعة فينمارك، بـالنظر إىل طـول مـدة      

ويف الوقت نفسه، روعي يف صياغة القانون أن سكان فينمارك يتألفون من            . استخدامهم هلا 
  .متنوعةمجاعات خمتلفة ذات انتماءات إثنية وثقافية 

فينص هـذا   . وعمالً بالقانون الصامي فإن للغتني الصامية والنروجيية مكانة متساوية          -٨٤
القانون على جواز استخدام اللغات الصامية يف السياقات الرمسية، وعلى وجـوب تكييـف              

ومع ذلك، تربز حتديات كثرية فيما يتعلـق        . املعلومات الرمسية مبا يناسب السكان الصاميني     
. ٢٠٠٩خطة عمل للغات الـصامية،      وقد قدمت احلكومة    . ذ العملي للحقوق اللغوية   بالتنفي

تتضمن هذه اخلطة تدابري لتعزيز تعلم اللغات الصامية يف مؤسسات الرعايـة النهاريـة ويف               و
  .املدارس االبتدائية واإلعدادية، وتعزيز استخدام اللغة الصامية يف القطاع العام

. راً مهما يف احملافظة على اللغات الصامية وتطويرها       وتؤدي الصحف الصامية دو     -٨٥
ففي العامني األخريين، زادت احلكومة مستوى الدعم املقدم إىل الصحف الصامية بنحو            

 يف املائة، لغرض تيسري نشر الصحف الـصامية         ٥٥ ماليني كرونة نروجيية، أي بنسبة       ٨
  .بصورة أكثر تواتراً

  األقليات القومية  -٢  
السكان املنحدرون من   (قليات القومية يف النرويج من اليهود، والكفينيني        تتألف األ   -٨٦

وقـد  . التتر، والفنلنديني الذين يسكنون الغابات    /، والروما، وشعب الرومان   )أصل فنلندي 
وتواجه بعض الفئات أيـضاً     . حدث متييز ضد األقليات القومية، وهو ال يزال حيدث اآلن         

  .مستويات املعيشة، مثل التعليم واإلسكان والتوظيفعدة حتديات يف جماالت تؤثر يف 
وقد حثت عدة أطراف، منها جلنة وزراء جملس أوروبا، النرويج على وضع قواعـد                -٨٧

بيانات عن األقليات القومية، وحتسني وضع طائفة الروما وشعب الرومان، وبـذل جهـود              
  .فينينيلتركيز االهتمام على ثقافات األقليات القومية وتعزيز لغة الك

وبذلت السلطات النروجيية يف السنوات األخرية جهوداً لوضع سياسة شاملة متسقة             -٨٨
وفيما يتعلق باجلهود املبذولة لتحسني احلوار بني األقليات        . بشأن األقليات القومية يف النرويج    
 منتدى االتصال بني األقليات القومية والـسلطات        ٢٠٠٣القومية والسلطات، أُنشئ يف عام      

امليثـاق  ‘و‘ االتفاقية اإلطارية جمللس أوروبا املتعلقة حبماية األقليات القوميـة        ‘وإن  . ملركزيةا
يتيحان أساساً مهماً للعمـل املتـصل       ‘ األورويب حلماية اللغات اإلقليمية أو لغات األقليات      

  .باألقليات القومية يف النرويج
ني مستويات معيـشة    خطة عمل لتحس  ، قدمت احلكومة    ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران   -٨٩

 وهتدف اخلطة إىل مكافحة التمييز ضد شعب الروما يف اجملتمـع النروجيـي،              .شعب الروما 
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وحتسني أوضاعهم املعيشية عن طريق تنفيذ تدابري يف قطاعات خمتلفة مثل التعليم والتوظيـف              
  .واإلسكان والصحة

ة االجتماعيـة   قد وأُنشئ نظام مركزي للمنح احلكومية من أجل تعزيز املـشارك          و  -٩٠
وميكن هلذه الفئات أن حتدد وتعزز مصاحلها الذاتية . لألقليات القومية ومكافحة التمييز ضدها  

 ٢٠٠٥وقد ازدادت بأكثر من الضعف منـذ عـام          . عن طريق منظمات األقليات القومية    
  .املخصصات املالية املقدمة إىل نظام املنح هذا

  اإلدماج يف اجملتمع  –ياء   
ة اإلدماج النروجيية إىل ضمان املساواة يف احلقوق وااللتزامات والفرص          هتدف سياس   -٩١

بني مجيع من يعيشون يف النرويج، وإىل سرعة متكّن املهاجرين اجلدد من املسامهة واملشاركة              
وترغب احلكومة يف منع نشوء جمتمع منقسم طبقيـاً يعـاين فيـه األشـخاص               . يف اجملتمع 

وضاع معيشية أشد فقراً ومن اخنفاض معدل مشاركتهم        املنحدرون من أصول مهاجرة من أ     
  . يف اجملتمع باملقارنة مع عامة السكان

ويشكل املهاجرون وخلفهم، وهو ما يشمل األشخاص املولـودين يف النـرويج،              -٩٢
 من حيث العمر، والتعليم، ومدة اإلقامة يف النـرويج،          جمموعة متنوعة ختتلف اختالفاً واسعاً    

، كانت هذه اجملموعـة     ٢٠٠٩ففي بداية عام    .  احلياة، والعادات والتقاليد   واملواقف، وأمناط 
وتنتمـي أكـرب    ).  يف املائة من جمموع السكان     ١٠,٦أي  ( شخص   ٥٠٨ ٠٠٠تتكون من   

وقد . اجملموعات املهاجرة حالياً إىل بولندا، وباكستان، والسويد، والعراق، والصومال، وأملانيا
 هجرة األيدي العاملة، وصار العمل اآلن هو أهم سبب من           شهدت السنتان األخريتان ازدياد   

وتأيت اآلن أكرب جمموعات العمال املهاجرين من بولندا والسويد         . أسباب اهلجرة إىل النرويج   
  .أما أكرب جمموعتني من الالجئني فتأتيان من العراق والصومال. وأملانيا
ة لألشخاص املنحدرين من أصول     وختتلف املستويات املعيشية االجتماعية واالقتصادي      -٩٣

فبشكل عام، فإن دخل األسرة املعيشية هلؤالء األشخاص        . مهاجرة يف النرويج اختالفاً واسعاً    
يكون أدىن بل وتكون مستوياهتم املعيشية أدىن أيضاً يف كثري من احلاالت باملقارنة مع بـاقي                

دل البطالة يف النرويج مـن      وكما هو احلال يف كثري من البلدان األخرى، ازداد مع         . السكان
ويؤثر ذلك بوجه خاص على الفئات الضعيفة يف سوق العمل،          . جراء األزمة املالية والكساد   

مثل الشباب واألشخاص املنحدرين من أصول مهاجرة واألشخاص ذوي القدرة احملـدودة            
ني يف هناية   يف املائة من مجيع العاطلني عن العمل املسجل        ٢٥وميثل املهاجرون حنو    . على العمل 

 ومن مث فهم يشكلون فئة مهمة من الفئات املستهدفة بـسياسة            ٢٠٠٩الربع األول من عام     
  .سوق العمل
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خطة عمل لإلدمـاج واإلشـراك االجتمـاعي        ، قدمت احلكومة    ٢٠٠٦ويف عام     -٩٤
العمالة، والطفولة، والتعليم   : وهلذه اخلطة أربعة جماالت ذات أولوية هي      . للسكان املهاجرين 

وترتبط خطة العمل ارتباطاً وثيقـاً بامليزانيـة        . لغة، واملساواة بني اجلنسني ومشاركتهما    وال
  .٢٠٠٦للحكومة السنوية، وهي مستمرة سنوياً منذ عام 

وتؤثر نظم وتدابري الرعاية االجتماعية، الرامية إىل مكافحة الفقر بني الفئات الضعيفة              -٩٥
 املعيشية لكثري من األطفال والشباب املنحدرين مـن         يف النرويج، تأثرياً كبرياً على األوضاع     

وال غىن عن هذه التدابري بالنظر إىل أن الفقر يؤثر على األطفال والـشباب              . أصول مهاجرة 
  .بوجه خاص

ولالستفادة على أفضل وجه ممكن من التعليم، من املهم لألطفال الذين ينـشأون يف          -٩٦
حد التحـديات يف بعـض      أويتمثل  . سن بدء الدراسة  النرويج أن يتحدثوا اللغة النروجيية يف       

. التالميذ املنحدرين من أصول مهاجرة هم أقل استفادة من التعليم باملقارنة مع باقي التالميذ             
فنسبة التالميذ ذوي األصول املهاجرة أكرب مما ينبغي يف جمموعة التالميذ الذين ال يكملـون               

لذين ختتلف لغتـهم األم عـن اللغـة النروجييـة،         ويتيح التحاق األطفال، ا   . التعليم الثانوي 
. مبؤسسات الرعاية النهارية فرصة جيدة لتعلم اللغة النروجيية قبل أن يبدأوا الدراسة باملدرسة            

 يف تنفيذ مشروع جترييب يتيح قضاء مجيع األطفال، الذين هـم يف             ٢٠٠٦وقد ُبدئ يف عام     
تكـون  ر احلضانة، وذلك يف املناطق اليت       سن الرابعة واخلامسة، ساعات أساسية جمانية يف دو       

  .من األقليات اليت تتحدث لغات غري النروجييةنسبة كبرية من املقيمني هبا 
قـانون  (ل املهاجرين الوافـدين حـديثاً       جكما ُبدئ يف تنفيذ برنامج متهيدي من أ         -٩٧

من هذا  ويض. يرمي إىل حتسني فرص مشاركتهم يف سوق العمل واحلياة االجتماعية         ) التمهيد
القانون تقدمي برنامج متهيدي لالجئني ولتعلّم اللغـة النروجييـة والدراسـات االجتماعيـة              

وقد حقق الربنامج التمهيدي نتائج جيدة حىت اآلن، وهو يعترب أداة من            . للمهاجرين البالغني 
  .أهم األدوات اليت تستخدمها البلديات إلدماج األقليات يف اجملتمع

لغة أمهية خاصة يف ضمان جناح إدماج املهاجرين الوافدين حديثاً          ولدورات تعليم ال    -٩٨
 ساعة تعليمية لتعلّم اللغـة      ٣٠٠فمن حق هؤالء املهاجرين ومن واجبهم حضور        . يف اجملتمع 

وقد اقترحت احلكومة حضور الدارسني امتحانـاً هنائيـاً         . النروجيية والدراسات االجتماعية  
ة اليت حيق هلم وجيب عليهم حضورها لتعلّم اللغة النروجيية إلزامياً، وزيادة عدد ساعات الدراس

وتبلغ اآلن نسبة املهاجرين الـذين      .  ساعة ٦٠٠ ساعة إىل    ٣٠٠والدراسات االجتماعية من    
  . يف املائة٧٦يبدأون يف حضور دورات اللغة بعد عام من وصوهلم إىل البلد 

حـان للجنـسية جلميـع      واقترحت احلكومة أيضاً إضافة شرط جديد الجتياز امت         -٩٩
  . سنة الراغبني يف احلصول على اجلنسية النروجيية٥٥ و١٨شخاص بني سن األ
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 للعمل كمركز للكفاءات وقوة     ٢٠٠٦وقد أُنشئت مديرية اإلدماج والتنوع يف عام          -١٠٠
وبناء على مبادرة من هذه املديرية وجهات أخرى، حتقـق بعـض            . دافعة لإلدماج والتنوع  

  .تمييز العنصري، وال سيما عن طريق مجع بيانات عن التمييز امللحوظالتقدم يف رصد ال
وقد شكّلت احلكومة جلنة االتصال الوطنية لتتوىل مهمة حتسني احلوار بني السكان              -١٠١

وهذه اللجنة، اليت تضم أشخاصاً منحدرين من أصول مهاجرة مـن           . املهاجرين والسلطات 
. لسلطات بشأن القضايا ذات األمهية للسكان املهاجرين      مجيع أحناء البلد، تقّدم املشورة إىل ا      
  .١٩٨٥وقد تشكلت اللجنة أول مرة يف عام 

  الالجئون وملتمسو اللجوء  –كاف   
هتدف النرويج إىل اتباع سياسة إنسانية داعمة وقانونية بشأن الالجئني وملتمـسي              -١٠٢

 وغريها من االتفاقيات اليت التزمت      اللجوء وفقاً التفاقية األمم املتحدة املتعلقة بوضع الالجئني       
  .هبا النرويج

وجيب أن تكون احلاجة إىل تنظيم ومراقبة اهلجرة حمكومة دائماً بـاحترام حقـوق                -١٠٣
وعند تقييم حاالت طلب اللجوء، ينبغي      . وحتترم النرويج مبدأ عدم اإلعادة القسرية     . اإلنسان

سامية لشؤون الالجئني فيمـا يتعلـق       التشديد بقوة على توصيات مفوضية األمم املتحدة ال       
بيد أنه ُيجرى تقييم فردي لكل حالة من حاالت طلب اللجوء كما ُيجرى تقيـيم               . باحلماية

ويف . عام لألوضاع يف البلد األصلي مللتمس اللجوء، باالستناد إىل عدد من املصادر املختلفة            
  . ضية شؤون الالجئنيحاالت معينة، قد تصل النرويج إىل استنتاج خيتلف عن توصية مفو

فقد تلقت يف   . وقد واجهت النرويج مؤخراً زيادة ملحوظة يف عدد ملتمسي اللجوء           -١٠٤
 طلب للجوء، وهو ما ميثل زيادة قدرها حنو         ٨ ٠٠٠ أكثر من    ٢٠٠٩النصف األول من عام     

ختاذ وترى احلكومة أن من الضروري ا     .  يف املائة باملقارنة مع نفس الفترة من العام املاضي         ٥٠
وهتدف هذه التدابري   . تدابري للحد من عدد ملتمسي اللجوء الذين ليسوا يف حاجة إىل احلماية           

إىل توضيح هوية ملتمس اللجوء وضمان أن يكون االختالف بني املمارسـات املتبعـة يف               
ولكي تضمن النرويج إمكانية    . النرويج وتلك املتبعة يف البلدان األوروبية اجملاورة أقل ما ميكن         

عودة املزيد من األطفال والشباب الذين ليسوا يف حاجة إىل احلماية إىل بلـداهنم األصـلية،                
ولكي تساعد على منع إرسال مزيد من األطفال يف رحالت حمفوفة باملخاطر، فإهنا ترغـب               
يف إنشاء ومتويل خدمات للرعاية والتثقيف يف البلدان األصلية مللتمسي اللجوء القُصَّر غـري              

  . بذويهماملصحوبني
وترغب النرويج كذلك يف أن تيسر املعاجلة السريعة لطلبات اللجـوء وأن تـضمن             -١٠٥

وحيق مللتمسي اللجوء البقـاء يف مراكـز        . تقدمي خدمات مرضية أثناء فترة معاجلة الطلبات      
  .االستقبال اليت تقدم دورات لدراسة اللغة النروجيية
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ز االستقبال إجهاداً شـديداً لالجـئني،       وقد يسبب طول فترات االنتظار يف مراك        -١٠٦
ويتمثـل التحـدي    . ولذلك فمن املهم ضمان إجياد عملية جيدة وسريعة لدراسة الطلبـات          

وخالل فتـرة دراسـة   . الرئيسي يف إجياد أماكن كافية إليواء القّصر غري املصحوبني بذويهم       
مسة عشرة، علـى    طلبات اللجوء، تقع مسؤولية رعاية هؤالء القصر، ممن هم دون سن اخلا           

وقد شهدت السنوات األخرية حتـسناً يف خـدمات         . سلطات الرعاية االجتماعية لألطفال   
  .استقبال ملتمسي اللجوء القّصر غري املصحوبني بذويهم

ومنح بعض ملتمسي اللجوء وأطفاهلم إقامة يف النرويج، دون حتديد هويتهم، هو أمر           -١٠٧
 باإلضافة إىل أمور أخرى، جيعـل مـن الـصعب           فعدم وجود أوراق للهوية،   . يشكل حتدياً 

ولذلك، اقُترح األخذ   . احلصول على عمل أو فتح حساب مصريف أو العثور على أي مسكن           
ومع ذلك، سيظل األشخاص غـري احلـائزين ألوراق         . بشهادة إقامة هلذه الفئة من الالجئني     

ـ     . هوية عاجزين عن اكتساب اجلنسية النروجيية      ديالت لقـانون   وقد اقترحت احلكومـة تع
اجلنسية النروجيية جتعل من األيسر على أطفال األشخاص الذين مل حتدَّد هويتهم اكتـساب              

  .اجلنسية النروجيية
وتنشأ عدة حتديات فيما يتعلق بالرعايا األجانب الذين يظلون يف النرويج بعد تلقيهم             -١٠٨

در عدد األشخاص الذين    ويق. رفضاً هنائياً لطلب اللجوء دون وجود مربرات أخرى لإلقامة        
وُيسمح .  شخص ١٨ ٠٠٠ بنحو   ٢٠٠٦كانوا مقيمني إقامة غري قانونية يف النرويج يف عام          

للمقيمني بصورة غري قانونية يف النرويج بالبقاء يف مراكز املغادرة، حيث تقدَّم هلـم أيـضاً                
درة البلد،  وحيق ألي شخص تلقى رفضاً هنائياً لطلبه، وأصبح يتعني عليه مغا          . خدمات صحية 

ولألطفال احلق الكامل يف اخلدمات الصحية بغض       . أن حيصل على اخلدمات الصحية الطارئة     
غـري  . النظر عن وضعهم من حيث اإلقامة، وحيق هلم االلتحاق بالتعليم االبتدائي واإلعدادي           

أن كثرياً من ملتمسي اللجوء الذين ُترفض طلباهتم يعيشون خفيةً خوفـاً مـن الطـرد، وال         
فيدون من حقهم يف اخلدمات الصحية، وال يسمحون ألطفاهلم باالنتظام يف املـدارس،             يست

   .ويشكل ذلك أحد التحديات
، أصدرت مديرية الصحة يف النرويج دليالً للخدمات الصحية من          ٢٠٠٣ويف عام     -١٠٩

وفيما يتعلق بالتـسجيل    . أجل ملتمسي اللجوء والالجئني، جيري تنقيحه يف الوقت احلايل        
اء املرور العابر لإلصابات النامجة عن التعذيب، سيجري التأكيد يف النسخة املنقحة على             أثن

أي حنو، ينبغي أن تتاح      أنه إذا اشُتبه يف حدوث تعذيب أو ُوجدت عالمة تدل عليه، على           
وتعكف . للشخص املعين خدمات طبية مناسبة تشمل اإلحالة إىل املرافق الصحية املتخصصة

لياً على إعداد ِحزمة معلومات متهيدية من أجل املـوظفني العـاملني يف             مديرية الصحة حا  
وستتضمن هذه اِحلزمة دليل األمم املتحدة للتقصي والتوثيـق الفعَّـالني           . مراكز االستقبال 

بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                
  ).بروتوكول اسطنبول(
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  العمل الالئق  –الم   
أوضاع العمل الالئقة واحترام حقوق العاملني مها أمر ال بد منه للتنمية االجتماعية               -١١٠

ويوجد تعاون ثالثي واسع االنتشار يف النرويج بشأن القضايا املتعلقة حبياة           . العادلة واملتوازنة 
اب عمل قوية،   بوجود نقابات عمال قوية، ومنظمات أرب     " النموذج النروجيي "ويتميز  . العمل

  .وتعاون ثالثي بني السلطات والشركاء االجتماعيني، وتعاون وثيق بني العاملني واإلدارة
وُيعرَّف . ، قدمت احلكومة خطة عمل ملكافحة اإلغراق االجتماعي       ٢٠٠٦ويف عام     -١١١

 بأنه اخنفاض األجور بصورة غري مقبولة وانتهاك اللوائح التنظيمية اليت         " اإلغراق االجتماعي "
ورغـم  . حتكم األجور والصحة والسالمة، مثل اللوائح املتعلقة بوقت العمل وأماكن اإلقامة          

وقـد  . جناح خطة العمل، تواصل مفتشية العمل اكتشاف حاالت من اإلغراق االجتمـاعي       
لنضال من أجل العمل الالئق، وجيـب  على اأدت أيضاً األزمة املالية إىل إضفاء األمهية البالغة      

خريف عام  ولذلك، قدَّمت احلكومة يف     .  اجلهود ملكافحة اإلغراق االجتماعي    كذلك تكثيف 
  .خطة عمل جديدة ملكافحة اإلغراق االجتماعي ٢٠٠٨

  احلق يف الصحة  –ميم   
يهدف اإلطار القانوين خلدمات الصحة العامة يف النرويج إىل ضمان حصول كـل               -١١٢

 املهنية على قـدم املـساواة مـع         شخص يف النرويج على خدمات صحية وافية من الناحية        
  .اآلخرين، بغض النظر عن جنسه، أو عمره، أو نوع مرضه، أو مكان إقامته، أو دخله

 عنـصراً  لواحترام حياة كل مريض فرد وسالمته وكرامته اإلنسانية هو أمر يـشك             -١١٣
ُينـاقش  و. حمورياً، وُتبذل حالياً جهود لضمان وفاء اخلدمات الصحية مبعايري حقوق اإلنسان          

  . فيما يلي حتديان بارزان تواجههما النرويج يف جمال الصحة النفسية

  اإلكراه يف خدمات الصحة النفسية  -١  
تشري اإلحصاءات الدولية املتعلقة باستخدام اإلكراه يف قطاع الصحة النفـسية إىل         -١١٤

ملني الصحيني  وتتلقى احلكومة من املرضى وأقارهبم والعا     . ارتفاع وترية وقوعه يف النرويج    
وآخرين كثرياً من املدخالت وردود األفعال اليت تصف إساءة املعاملة املالحظـة يف هـذا              

 ، حققت خطة موسعة لتحسني خـدمات الـصحة          ٢٠٠٨- ١٩٩٨ويف الفترة   . الشأن
  .ومع ذلك، ال تزال توجد حتديات عديدة. النفسية نتائج يف كثري من املناطق

 وغري الكايف عن األشكال املختلفة لإلكراه داخـل         ويسهم اإلبالغ غري الصحيح     -١١٥
املناطق الصحية يف النرويج وفيما بينها يف عدم االطمئنان إىل األرقام املتعلقة بعدد وأنواع              

وتعكس التباينات اجلغرافية يف البيانات املبلغة اختالفات يف ممارسـات          . اإلكراه املستخدم 
  . استخدام اإلكراه هو هدف ميكن حتقيقهوبناء عليه، ُيفترض أن احلد من. اإلكراه
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وقد ُبدئ يف اختاذ عدة تدابري لتحسني عملية توثيق استخدام اإلكـراه يف مرافـق                 -١١٦
وقد نظر فريق عامل يف احلاجة إىل إدراج معايري للمعاملة يف قانون الرعايـة              . الصحة النفسية 

وقد أعرب الفريق العامل    . عملالصحية النفسية واحلاجة إىل إدراج تدابري جديدة يف خطة ال         
عن قلقه إزاء ارتفاع وتفاوت األرقام املتعلقة حبدوث اإلكراه يف النرويج واقترح عدداً مـن               

  . وُشرع يف عملية ملتابعة التقرير. التدابري الرامية إىل القيام مبزيد من العمل يف هذا الشأن

  السجناء الذين ُيعانون من مشاكل صحية نفسية  –٢  
فيمكن للسجناء  . )١٧(ق لرتالء السجون ما حيق لباقي السكان من حقوق املرضى         حي  -١١٧

احلصول على اخلدمات الصحية يف نطاق اللوائح األمنية املنطبقة فيما يتعلق بقضاء حكم من              
وقد واجهت اجلهود املبذولة لتقدمي خدمات إىل السجناء املصابني مبـشاكل        . أحكام السجن 

 كما تعرضت النرويج النتقادات من اللجنة األوروبيـة ملنـع           صحية نفسية حادة صعوبات،   
  .التعذيب بسبب قصور خدمات معاجلة السجناء املصابني بأمراض نفسية

ويتمثل هدف احلكومة يف ضمان حصول السجناء الذين ُيعانون من مشاكل اإلدمان   -١١٨
 احتياجـاهتم   أو مشاكل صحية نفسيه على املعاجلـة الـيت تناسـب          /على املواد املخدرة و   

أمـا يف   . وتتوفر حالياً لدى ستة سجون خدماهتا الصحية النفسية اخلاصة هبـا          . )١٨(احملددة
السجون األخرى، فإما يقوم اختصاصيون يف اخلدمات الصحية النفسية بزيارة السجن علـى     
أساس اتفاقات مربمة مع السجناء وسلطات السجون، وإما يصطحب مرافقون السجناء إىل            

  .رجية خارج السجنعيادة خا
وتتعاون السلطات القضائية والصحية تعاوناً وثيقاً من أجل حتسني معاملة الـسجناء          -١١٩

وجيري حاليا النظر يف احلاجة إىل إنـشاء إدارات، منـها           . الذين ُيعانون من مشاكل صحية    
  .إدارات ذات موارد خاصة من أجل هذه اجملموعة من السجناء

  ريحرية الرأي والتعب  – نون  
وحرية التعبري، إىل جانـب     .  من الدستور النروجيي حرية التعبري     ١٠٠تصون املادة     -١٢٠

  .حرية وسائط اإلعالم، تشكالن ركناً ركيناً يف سياسة النرويج يف جمال حقوق اإلنسان
وقد دار يف السنوات األخرية نقاش يف النرويج، كما هو احلال يف بلدان أخـرى،                  -١٢١

ويف عـام   . تعبري وعالقتها بالطعن يف الدين وإهانة املقدسات الدينية       بشـأن حدود حرية ال   
، تقرر عدم إدراج حكم يف قانون العقوبات اجلديد يتعلق باملقاضاة بسبب الطعن يف              ٢٠٠٩
وبرغم عدم تطبيق هذا احلكم على مدى عدة عقود، فقد اعُتبِر أنه يفـرض حـدوداً          . الدين

ويف الوقـت   .  املنوط حبرية التعبري يف أي جمتمع دميقراطي       على حرية التعبري ال تتفق مع الدور      
  .نفسه، ُشدِّدت يف قانون العقوبات األحكام املتعلقة بالتعبريات اليت تنم عن الكراهية
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وكما هو احلال مع حرية الدين واملعتقد، جيب استمرار احملافظة على التوازن بـني                -١٢٢
وقد درجت النرويج منذ أمد بعيد على إيـالء         . رياحلق يف احترام احلياة اخلاصة وحرية التعب      

وقد أسفر ذلـك، يف     . اهتمام أكرب الحترام احلياة اخلاصة باملقارنة مع بعض البلدان األخرى         
مجلة أمور، عن النظر يف قضايا أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، حيث أُدينت النرويج              

الصادرة عن هذه احملكمة أن النرويج قد تكـون         ويبيِّن أحدث األحكام    . خلرقها حرية التعبري  
  .اآلن أكثر متشياً مع ممارسات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف تقييماهتا هلذه احلقوق

وينص قانون جديـد    . والتنوع اإلعالمي أحد املتطلبات املسبقة املهمة حلرية التعبري         -١٢٣
ب استقاللية احملرِّرين عن ُمالّك وسائط       على وجو  )١٩(بشأن حرية التحرير يف وسائط اإلعالم     

ويهدف القانون إىل منع أصحاب املصلحة املهيمـنني يف         . اإلعالم فيما يتعلق مبسائل التحرير    
 اإلعالم من تقييد حرية التعبري واإلعالم، ومنع استغالل ملكية وسائط اإلعالم             وسائط قطاع

  .الّكيف الترويج للمصاحل السياسية أو املالية اخلاصة للُم
ويهدف النظام النروجيي إلعانات الصحافة إىل احملافظة على تنوُّع الـصحف مـن               -١٢٤

وتبلغ اإلعانات املباشرة املقدمة إىل الـصحف يف        . حيث قيمها، وموقعها اجلغرايف، وحمتواها    
  . مليون كرونة نروجيية٣٠٠ أكثر من ٢٠٠٩عام 
 أنشأهتا رابطة الصحافة النروجيية،     وتضطلع جلنة الشكاوى الصحفية النروجيية، اليت       -١٢٥

وفيما يتعلق هبذه األنشطة،    . برصد املعايري األخالقية واملهنية يف الصحافة النروجيية وتروجيها       
وتـضم  . تنظر هذه اللجنة يف الشكاوى املتعلقة بسلوك الصحافة النروجيية، وتنشر آراءها          

   .عامة اجلمهورجلنة الشكاوى الصحفية أعضاء من املنظمات الصحفية ومن 

  حرية الفكر والدين واملعتقد  -سني   
تطبِّق النرويج مبوجب الدستور نظام كنيسة الدولة، وهو ما ظل موضع انتقادات              -١٢٦

  .من حيث املبدأ من عدة جهات، مبا يف ذلك جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان
ينة من حرية الدين واملعتقد، ولكنها       من الدستور احلماية جلوانب مع     ٢وتوفِّر املادة     -١٢٧

، ٢٠٠٨ويف عـام    . ال تصل إىل مستوى احلماية اليت متنحها املبادئ الدولية حلقوق اإلنسان          
قدمت احلكومة ورقة بيضاء بشأن الدولة وكنيسة النرويج، تضّمنت تعديالت واسعة النطاق            

قة، يف مجلة أمور، على مقتَرح      واشتملت هذه الور  . ملواد الدستور املتعلقة بنظام كنيسة الدولة     
وقد نوقشت الورقة البيضاء يف الربملـان،       .  من الدستور  ٢حمدد بإلغاء احلكم الوارد يف املادة       

وقُدِّمت مقترحات رمسية بتعديل مجيع مواد الدستور السبع اليت أُنشئ مبوجبها نظام كنيـسة              
  . ادمة للربملانولن جيري التصويت على هذه املقترحات يف الدورة الق. الدولة
وفيما يتعلق بالتركيز املستمر على احلوار والتعاون والتآزر فيما بني الفئات الدينيـة               -١٢٨

والفئات ذات التوجُّهات احلياتية والسلطات وعامة السكان، تقدَّم ِمنح إىل ثالثة جمالس معنية             
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حلياتيـة، واجمللـس    جملس الفئات الدينية والفئات ذات التوجُّهـات ا       : بالدين واملعتقد، هي  
  .اإلسالمي للنرويج، واجمللس املسيحي للنرويج

وللفئات الدينية والعقائدية غري املنتمية لكنيسة النرويج حق قانوين يف طلب ِمنحـة               -١٢٩
  .ونظام اِملنح هذا فريد يف نوعه على الصعيد الدويل. مالية سنوية من الدولة والسلطات البلدية

  احلرمان من احلرية  -عني   
أدى استخدام نظام االحتجاز لدى الشرطة قيد التحقيق يف النـرويج إىل توجيـه                -١٣٠

وقد استند هذا االنتقـاد     . انتقادات هلا من جهات، منها جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب         
إىل أن األشخاص املقبوض عليهم الذين قررت احملكمة وجوب بقائهم رهن االحتجاز املؤقت        

ئماً من أماكن احتجازهم لدى الشرطة إىل زنزانة عادية يف أحـد الـسجون يف        ال ُينقَلون دا  
  .غضون يومني من القبض عليهم، وفقاً ملا تقضي به اللوائح املعمول هبا يف النرويج

ويتمثل السبب الرئيسي للطول املفرط لفترة االحتجاز لدى الشرطة يف عدم وجود              -١٣١
 مؤقت، وُيعزى ذلك جزئياً إىل تعذُّر العثور علـى          أماكن متاحة للسجناء احملتجزين بشكل    

  . أماكن شاغرة يف سجون تقع على مسافة معقولة من قسم الشرطة املعين
ويف السنوات األخرية، فرضت احملاكم متطلبات صارمة على حنو متزايد فيما يتعلق        -١٣٢

كما . الحتجاز املؤقت بالتقدُّم احملرز يف التحقيقات إن كان جيب املوافقة على متديد فترة ا           
يشترط القانون على احملاكم أن تسارع إىل حتديد موعد للجلسة الرئيسية يف القضايا الـيت               

وُتسهم هذه التدابري يف تقليل مـدة االحتجـاز         . يكون فيها املتهم رهن االحتجاز املؤقت     
  .السابق للمحاكمة

قها إزاء كون النرويج    وأعربت كذلك جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب عن قل          -١٣٣
وقد أخذت النرويج حالياً . ليس لديها فيما يبدو إحصاءات جيدة بقدر كاٍف يف هذا اجملال

. بأداة أفضل لتسجيل اإلحصاءات املتعلقة باستخدام االحتجاز لدى الشرطة قيد التحقيـق           
  .ومن شأن ذلك أن ُيَيسِّر تقييم مدى احلاجة إىل اختاذ تدابري ملموسة

ومل جيـد   . ٢٠٠٧ زار الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي النرويج يف عام           وقد  -١٣٤
الفريق أي حالة احتجاز تعسفي، ولكنه أعرب عن قلقه إزاء مسألة وترية استخدام العـزل               

وقد اقترح الفريـق    . أثناء االحتجاز، سواء يف حالة االحتجاز املؤقت أو بعد صدور احلكم          
  .حالياً متابعتهاعدة توصيات ملموسة جيري 

وفيما يتعلق باحلرمان من احلرية، واجهت السلطات النروجيية حتديات فيما يتـصل              -١٣٥
فعندما تلقي القوات النروجيية القـبض علـى        . املشاركة يف عمليات حفظ السالم الدولية     ب

ثالً، أشخاص وُتسلِّمهم إىل السلطات يف إطار أدائها لواجباهتا، كما هو احلال يف أفغانستان م             
فإن هذا جيري دعماً للسلطات الوطنية وجيري عادةً لتعزيز اإلجراءات القانونية اليت ُيعمل هبا              
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كما أن عمليات نقل احملتجزين كثرياً ما ُيضطلع هبا مبوجـب           . داخل النظام القضائي الوطين   
 ُتـسلِّم   غري أنه ال جيوز للقوات النروجيية أن      . والية دولية وحتت إشراف ورقابة منظمة دولية      

أشخاصاً إذا ُوجِدت أسباب حمددة لالشتباه يف أهنم سيتعرضون للتعذيب أو ألي معاملـة ال               
فإذا ُوجِدت أسباب حمددة لالشتباه يف احتمال حدوث هذه املعاملة، تنظر القـوات             . إنسانية

أن وتضطلع النرويج باملسؤولية عن ضمان . النروجيية يف اإلفراج عن السجني بدالً من تسليمه       
جيري يف مجيع األوقات معاملة األشخاص احملتجزين لدى القوات النروجيية وفقاً اللتزامـات             

  .النرويج املتعلقة حبقوق اإلنسان والتزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين الدويل
ومن املهم جداً أن يكون األفراد النروجييون الذين يوفَدون يف عمليات حلفظ السالم               -١٣٦

قدر اإلمكان ألداء مهامهم وفقاً اللتزامات النرويج مبوجب القانون الـدويل،           جمهزين أيضاً   
وتتلقى القوات النروجيية تدريباً شامالً قبل العمليات، مـع         . وخاصة يف جمال حقوق اإلنسان    

  .التأكيد على القواعد اليت جيب التقيد هبا

  تشريعات مكافحة اإلرهاب  -فاء   
روجيي أحكاما تتعلق باملسؤولية اجلنائية عـن اإلرهـاب،   يتضمن القانون اجلنائي الن    -١٣٧

وقد دار جدل واسع يف النرويج، كمـا   . ومتويل اإلرهاب، وتشجيع اإلرهاب، وما إىل ذلك      
ولذلك، . هو احلال يف بلدان أخرى كثرية، بشـأن حمتوى التشريعات النروجيية يف هذا اجملال            

اء حقوق اإلنسان يف املناقشات الـيت دارت        أشركت السلطات النروجيية اجملتمع املدين ونشط     
حول التشريع اجلديد املناهض لإلرهاب، بغية سّن قانون متوازن ُيلّبي املطالب الدولية املتعلقة             

  . اإلرهاب دون إضعاف حقوق اإلنسانمبكافحة

اإلدارة األخالقية للصندوق احلكـومي للمعاشـات التقاعديـة واملـسؤولية             -صاد   
  اتاالجتماعية للشرك

 الشامل للمعاشات التقاعدية هو أداة لضمان استفادة األجيال         -الصندوق احلكومي     -١٣٨
وجيب إدارة الثروة املالية مبا يدر عائـداً        . القادمة من جزء معقول من الثروة النفطية للنرويج       

قوياً يف األجل الطويل، وهو ما يتوقف على التنمية املستدامة باملعىن االقتـصادي والبيئـي               
  .االجتماعيو

وُتحدِّد هذه . ، ُوِضعت املبادئ التوجيهية األخالقية إلدارة الصندوق٢٠٠٤ويف عام   -١٣٩
ممارسة حقـوق امللكيـة، واسـتبعاد       : املبادئ التوجيهية أداتني لتعزيز املعايري األخالقية، مها      

  . الشركات من احلافظة
أمور، على املبادئ املدرجة يف     وترتكز االستراتيجية االستثمارية للصندوق، يف مجلة         -١٤٠

امليثاق العاملي الصادر عن األمم املتحدة، وهي تركِّز بشكل خاص على ممارسة تأثري علـى               
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الشركات املُدرجة يف حافظة الصندوق من أجل منع ومكافحة عمل األطفال يف الشركات              
  .اليت يستثمر فيها الصندوق أمواله

جة يف حافظة الصندوق إذا كانت تنتج أسلحة، ال         وجيوز أن ُتستبَعد الشركات املدر      -١٤١
، أو إذا كانت تسهم يف ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك  بشكل خاصإنسانية

انتهاك حقوق العمال وعمل األطفال، أو انتهاك حقوق األفراد يف أوقات احلرب والرتاعات،             
سُتبِعدت من الصندوق حىت اآلن أكثـر       وقد ا . أو اإلضرار الشديد بالبيئة، أو الفساد الشديد      

  . شركة٣٠من 
ولتوضيح ما ُيقصد باملسؤولية االجتماعية للشركات، وكيفية الوفاء هبا على أفضل             -١٤٢

 ، ورقة بيضاء عن املسؤولية االجتماعية للـشركات يف          ٢٠٠٩حنو، قدمت احلكومة يف عام      
يف مجلة أمور، أهنا سُتعزِّز خدمات      وذكرت احلكومة يف هذه الورقة،      . )٢٠(إطار اقتصاد عاملي  

التشاور وخدمات اخلربة االستشارية املقدمة إىل الشركات النروجيية فيما يتعلق باملـسؤولية            
  . االجتماعية للشركات

وأثناء النقاش الالحق الذي دار يف الربملان النروجيي بشأن الورقة البيضاء، طُِلب من               -١٤٣
مالءمة تعيني أمني مظـامل خـاص ُيعـىن باملـسؤولية           احلكومة النظر بشكل أدق يف مدى       

االجتماعية للشركات، مع التأكيد على االنتهاكات احملتملة حلقوق اإلنسان مـن جانـب             
وجيري حالياً العمل يف هذا الصدد، وقد ُدعي عدد مـن الوكـاالت             . الشركات النروجيية 

  .واملؤسسات إىل اإلسهام يف هذه العمليات

  تثقيف يف جمال حقوق اإلنسانالالتعليم و  –قاف   
التعليم والتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان هي أحد املتطلبات املسبقة             -١٤٤

وال يتوافر لدى النرويج حالياً صورة عامة عن الدورات  . لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
ـ فـة   التثقيف هذه، أو معر   /املقررات، أو مؤهالت املدرِّسني وتنفيذ عملية التعليم       دى مب

حيازة األفراد العاملني يف املهن الرئيسية للكفاءة العملية الكافية لتحديـد االنتـهاكات             
  .احملتملة حلقوق اإلنسان

وقد دخل بيان األهداف اجلديد للتعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي يف النرويج             -١٤٥
بشكل حمدد كإحدى   وأُدرجت حقوق اإلنسان    . ٢٠٠٩يناير  /حيز النفاذ يف كانون الثاين    

وأُدرج أيضاً موضوع حقوق اإلنـسان يف املنـاهج         . القيم األساسية يف هذا البيان اجلديد     
. الدراسية لعدة صفوف ومواد دراسية خمتلفة باملدارس االبتدائيـة واإلعداديـة والثانويـة      
. وُحدِّدت أهداف تعلّم حقوق اإلنسان يف الصفني السابع والعاشر ويف املدارس الثانويـة            

، بالتعاون مع جملس أوروبا، مركز ِفرغالند للتفاهم بني ٢٠٠٨وقد أنشأت النرويج يف عام 
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وهو سـيعمل كمركـز مـوارد أورويب    . الثقافات وحقوق اإلنسان واملواطَنة الدميقراطية   
  .للتثقيف يف هذه اجملاالت

رويج، جيري ولتحسني الصورة العامة للتعليم والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف الن            -١٤٦
حالياً التخطيط إلجراء دراسة بالتعاون مع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املـدين، مبـن فـيهم                

وستهدف هذه الدراسة إىل تقدمي معلومـات عـن كفـاءة           . املدافعون عن حقوق اإلنسان   
املدرِّسني، ومنهجية ونتائج تعليم حقوق اإلنسان يف املدارس االبتدائيـة والثانويـة، وعـن              

ات، والنطاق، والكفاءة، والتنفيذ، وأهداف تعليم حقوق اإلنسان يف التعليم العايل، مع            املقرر
وستهدف الدراسة كذلك إىل حتديد مدى احلاجة       . التأكيد بشكل خاص على التدريب املهين     

  .إىل التنسيق ومواصلة تعزيز األنشطة يف هذا اجملال

  اناألولويات الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنس  -رابعاً   

  االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -ألف   
القانون النروجيي مع الـصكوك الدوليـة حلقـوق         مستمرة لتحقيق تناسق    جهود  بذل    -

الدولية حلماية مجيع األشخاص    األمم املتحدة   والعمل على التصديق على اتفاقية      . اإلنسان
ألشـخاص ذوي اإلعاقـة،     قـوق ا  األمم املتحـدة حل   من االختفاء القسري، واتفاقية     

ناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب       األمم املتحدة مل  والربوتوكول االختياري التفاقية    
  . املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وتنفيذها مجيعا

   حقوق اإلنسان يف النرويجإعمال  -باء   
أشكال التمييز، مبا يف ذلك التمييـز       بذل اجلهود ملكافحة التمييز العنصري ومجيع       : التمييز  -

  القائم على أساس نوع اجلنس، أو األصل العرقي، أو الدين، أو التوّجه اجلنسي، أو العجز؛ 
مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف املرتيل، مبا يف ذلك العنف ضد            : العنف املرتيل   -

  األطفال، واحلماية منه؛
، املنال تقدمي رعاية صحية نفسية سريعة وجيدة وسهلة         ضمان: الرعاية الصحية النفسية    -

  الصحة النفسية؛خدمات  يف مرافق اإلكراهومواصلة اجلهود الرامية إىل احلد من استخدام 
  مواصلة اجلهود احلكومية الرامية إىل مكافحة اإلغراق االجتماعي؛: اإلغراق االجتماعي  -
ضمان توافق االحتجـاز املؤقـت      : نائيةاألوضاع يف السجون واملعاملة يف احلاالت اجل        -

وجيـب  . االحتجاز مع التزامات النرويج بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان       العزل أثناء   و
 صحية نفسية على خدمات معاجلـة       اكلضمان حصول السجناء الذين يعانون من مش      
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 كيـد أوحتسني سبل محاية األطفال اجلاحنني، مع الت      .  السكان باقيعلى قدم املساواة مع     
  على الوقاية والعقوبات البديلة؛

 حقوق اإلنسان يف املدارس     تعليمضمان تقدمي   : التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    /التعليم  -
االبتدائية واإلعدادية والثانوية، ويف مؤسسات التدريب املهين، وغري ذلك من مؤسسات           

  .التعليم العايل

  األولويات الدولية للنرويج  -جيم   
  هود الرامية إىل تعزيز املساعدة اإلمنائية القائمة على حقوق اإلنسان؛مواصلة اجل  -
مواصلة جهود النرويج الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل، وهو               -

ما يشمل محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، وحرية التعبري، وبذل جهود ملكافحة العقوبة             
  شكال التمييز، فضالً عن تعزيز املسؤولية االجتماعية للشركات؛البدنية والتعذيب ومجيع أ

تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق العمال على الصعيد العاملي، وفقاً السـتراتيجية               -
  . برنامج توفري العمل الالئقيف إطاراحلكومة املتعلقة حبقوق العمال 

Notes 
1  The General Civil Penal Code (Act of 22 May 1902 No. 11), section 4 of the 

Immigration Act (Act of 24 June 1988 No. 64), section 4 of the Criminal Procedure 
Act (Act of 22 May 1981 No. 25), section 1-4 of the Enforcement Act (Act of 26 
June 1992 No. 86) and section 1-2 of the Civil Procedure Act (Act of 17 June 2005 
No. 90). 

2  The Human Rights Act (Act of 21 May 1999 No. 30). 
3  The Parliamentary Ombudsman Act (Act of 22 June 1962 No. 8). 
4  The Act of 6 March 1981 No. 5 relating to the Ombudsman for Children. 
5  The Equality and Anti-Discrimination Ombud Act (Act of 6 October 2005 No. 40). 
6  The Act on Prohibition of Discrimination based on ethnicity, religion, etc. (the Anti-

Discrimination Act) (Act of 20 June 2008 No. 42). 
7  Cf. i.a. Report No. 35 (2003-2004) to the Storting: Fighting Poverty Together and 

Report No. 13 (2008-2009) to the Storting: Climate, Conflict and Capital. 
8  Norwegian Official Report 2009:14 A Comprehensive Protection against 

Discrimination. 
9  Act amending the Act of 13 June 1997 No. 44 relating to Private Limited 

Companies, the Act of 13 June 1997 No. 45 relating to Public Limited Companies 
and certain other Acts. 

10 The Anti-Discrimination Act (Act of 3 June 2005 No. 33). 
11 The Anti-Discrimination and Accessibility Act (Act of 20 June 2008 No. 42). 
12 The Female Genital Mutilation Act (Act of 15 December 1995 No. 74). 
13 According to the World Health Organisation (WHO). 
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14 The report Omfang og utfordringer (Extent and Challenges), prepared by the 
University of Oslo’s Centre for Gender Research, states that in 2005-2006 the child 
welfare service was in contact with 63 children in cases of forced marriage, 83 per 
cent of whom were girls. SEIF, a self-help organisation for immigrants and refugees, 
registered 64 “top emergency cases”. The Red Cross hotline received 172 specific 
inquiries. The Expert Team for the Prevention of Forced Marriage registered 114 
cases, including 49 cases in which the Red Cross was involved. The vast majority of 
cases concerned young women.  

15 Act of 12 June 1987 No. 56. 
16 The Finnmark Act (Act of 17 June 2005 No. 85). 
17 Sec tion 2-1a of the Specialist Health Services Act (Act of 2 July 1999 No. 61). 
18 White Paper Report to the Storting No. 37 (2007-2008). 
19 Act of 13 June 2008 No. 41 on editorial freedom in the media. Entered into force in 

2009. 
20 Report to the Storting No. 10 (2008-2009). 

        


