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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٣٠، دورته السادسة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ١٥/١حقوق اإلنسان   
حلالة واستعرض الفريق العامل ا   . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١نوفمرب إىل   /تشرين الثاين 

ورأس معـايل   . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢يف النرويج يف جلسته اخلامسة املعقودة يف        
واعتمد الفريق العامـل يف     . السيد جوناس غار ستور، وزير الشؤون اخلارجية، وفد النرويج        

  .، هذا التقرير املتعلق بالنرويج٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤جلسته املعقودة يف 
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التاليـة         ٢٠٠٩بتمرب  س/ أيلول ٧ويف    -٢
  .أوكرانيا وباكستان ونيجرييا: لتيسري االستعراض املتعلق بالنرويج) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية من أجـل       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً ألحكام الفقرة      -٣

  : االستعراض املتعلق بالنرويج
ــ  )أ(   ــدمتقري ــين مق ــرة  /ر وط ــاً للفق ــوب وفق ــرض مكت ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/6/NOR/1(؛  
      جتميع للمعلومات أعدته املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً              )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/6/NOR/2) (ب(١٥للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A.HRC/WG.6/6/NOR/3.(  
وأحيلت إىل النرويج، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً كل من               -٤

األرجنتني واجلمهورية التشيكية والدامنرك والسويد وسويسرا واململكة املتحـدة لربيطانيـا           
وهذه األسئلة متاحة على الـشبكة اخلارجيـة        . العظمى وآيرلندا الشمالية وهنغاريا وهولندا    

  . الدوري الشامللالستعراض

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
ذكر جوناس غار ستور، وزير الشؤون اخلارجية، أن النهوض حبقوق اإلنسان العاملية   -٥

  .هو قيمة وهدف أساسيني بالنسبة حلكومة النرويج
ور األساسي للمجتمع املدين، واملنظمـات غـري        وسلطت النرويج الضوء على الد      -٦

احلكومية، واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، والسكان األصليني وأصحاب املصلحة اآلخرين 
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وتضمن التقرير الوطين، تعليقات من اجملتمع املـدين،        . يف عملية االستعراض الدوري الشامل    
 االستعراض هي مناسبة للـسلطات      وعملية. وأنشئ موقع على اإلنترنت يتعلق هبذه العملية      

  . لكي تنظر بعني ناقدة يف حالة حقوق اإلنسان يف النرويج
وهناك . إن دولة النرويج تقوم على إقليم شعبني، الشعب النروجيي والشعب الصامي            -٧

واليهود والسكان املنحدرين من أصـل      " Kven"كفني  : مخس أقليات وطنية ممثلة يف النرويج     
وعلى مدار التاريخ، كان الـشعب الـصامي واألقليـات    . شعب الرومان فنلندي والروما و  

  . الوطنية ضحية سياسات االستيعاب والظلم
 علـى أنـه     ١٩٩٨، يف عام    Samediggiوقد ُسلم بإنشاء برملان الصاميني، املسمى         -٨

وتسعى احلكومة إىل االحتفاظ حبوار وثيق مع الشعب الصامي واألقليات          . خطوة حنو األمام  
  . طنية لضمان مشاركتها ومنع التمييز واالستبعادالو
وبسبب اهلجرة، فإن تشكيلة النرويج قد تغريت بصورة كبرية خالل العشرين سـنة        -٩

 وكـره   حامـل  أضاف التنوع قيمة للمجتمع النروجيي ولكن ينبغي مكافحة الت         دفق. املاضية
ارسات مع البلدان اليت هلا     ورحبت النرويج بتبادل اخلربات وأفضل املم     . األجانب والعنصرية 

  . تاريخ أطول يف التنوع
وقامت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان  . وتناولت النرويج األسئلة املطروحة سلفاً    -١٠

ـ   ويف النرويج برصد حالة حقوق اإلنسان يف النرويج وإجراء حب           تثقيفيـة   التث وتنظيم مح
  . يف هذا اجملالوتقاسم املعلومات

لتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة القـضاء علـى          لوية   األول أُعطيتو  -١١
  . التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 وتستهدف خطة ة، خاصسألة واألطفال موالعنف ضد النساءال ُيعترب العنف املرتيل    و  -١٢
وابتداًء من  . تعليمية وخدمات الـدعم   الشرطة واملؤسسات ال   ٢٠١١-٢٠٠٨العمل للفترة   
القيام، مبوجب القانون،   مجيع السلطات احمللية    ، سيكون لزاماً على     ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 

  . املساعدة املنسقة إىل الضحاياتقدمي املأوى وبتوفري 
 إقامة مؤقتة،    إصدار تصاريح  تتضمن التدابري املتخذة حلماية ضحايا االجتار بالبشر      و  -١٣
 بشهادات يف دعاوى مقدمة إىل احملاكم، ومنازل آمنة،         ن إقامة للضحايا الذين يدلو    تصاريحو

  . وفرض حظر على شراء اخلدمات اجلنسيةتوطنيواإلعادة إىل الوطن بأمان وإعادة ال
و حظي موضوع املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية القيمة بأولويـة بالنـسبة      -١٤

نسبة مشاركة  ل مساويةة النروجيية يف سوق العمل بنسبة تكاد تكون          املرأ تشاركو. للحكومة
. وللنرويج أيضاً أحد أعلى معدالت الوالدة يف البلـدان الـصناعية          ).  يف املائة  ٧٩(الرجل  

 يف املائـة يف     ٤٠، وبنـسبة    راءالوزجملس   يف املائة من املناصب يف       ٥٠وتستأثر املرأة بنسبة    
  ).ساميدغي( يف برملان شعب الصامي  يف املائة٤٩الربملان وبنسبة 
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الطفولـة  يف مرحلـة    تعليم  جمال ال صدرت حديثاً خطة عمل لتحقيق املساواة يف        و  -١٥
  .املبكرة والتعليم االبتدائي

غريهـم مـن    ك  يف احلصول على اخلدمات الـصحية      قاحل بنفس    السجناء يتمتعو  -١٦
طرية، ولكن  اخلحاالت  تشفيات لل املسُتخذت تدابري ملموسة ملنع تأخري قبول       اوقد  . السكان

  . للسجناء ال تزال قائمةالعقلية التحديات املتعلقة بالصحة 
         تنوي احلكومة التصديق علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف             و  -١٧
 ٢٠٠٩وقد دخل قانون مناهضة التمييز وإمكانية الوصول حيز النفاذ يف عـام             . ٢٠١٠عام  
  . لتحسني التوعية واالمتثال للتشريع اجلديد تنفيذ أنشطةريوجي
 تعديالت قانونية وقامت مـؤخراً بزيـادة األمـوال          على إجراء  احلكومة   وتعكف  -١٨

ألطفال غـري   رعاية ا  القانونيني املؤهلني ل   األوصياء عدد كاف من     توظيفاملخصصة لضمان   
  . املصحوبني الذين يلتمسون اللجوء

مجيع اجلرائم اليت تقع حاليـاً      على  ة  ات القضائي الحقملايف النرويج   أن جتري   ميكن  و  -١٩
وملكافحة اإلفالت من العقـاب، قامـت       . ضمن الوالية القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية     

  .النرويج مؤخراً بتعزيز السلطة الوطنية ملالحقة اجلرائم املنظمة واخلطرية
عدالة التدابري  لتطبيق   حملية   مشاريعتنفيذ   احتجاز األحداث، ُشرع يف      توخياً لتجنب و  -٢٠
وال تـزال النـرويج     . تشريع جديد يتعلق باجلزاءات البديلة    وضع  نظر يف   جيري ال ية و احلتصال

ة أثناء قـضاء     تام ةعزليف  القاصرين مع البالغني أو     لوضع   اًوجتنب.  سجناً لألحداث  ١٣متلك  
 تني لـسجن   حبقهم، قامت النـرويج بإنـشاء وحـدتني منفـصل          ةالصادرفترات األحكام   

  . الشباب اجلاحنني
حقوق أحد التحديات الرئيسية اليت تواجه      العاملي  على الصعيد    مكافحة الفقر    تشكل  -٢١

 يف املائة من الناتج احمللـي       ١ النرويج سياسة ختصيص ما ال يقل عن نسبة          دعموست. اإلنسان
  .اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية

، ليلى سوزان فـارس، إىل      )ساميديغي(مي  وأشارت نائبة رئيسة برملان شعب الصا       -٢٢
وقد صنفت منظمـة األمـم      . احلوار اإلجيايب مع احلكومة فيما يتعلق باالستعراض الدوري       

مجيع هلجات شعب الصامي على أهنا مـن بـني          ) اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة     
علـى خطـة العمـل      ) يساميديغ(وقد أثىن برملان شعب الصامي      . اللغات املهددة يف العامل   

إغالق املدارس احمللية وعدم معرفة ثقافة شعب       إن  . احلكومية لصون وتنمية لغة شعب صامي     
  ة العامة ونظام السجون يـشكل هتديـداً لثقافـات          يرعاية الصح جمال ال الصامي ولغتهم يف    

  . شعب صامي
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 مبصائد األمساك   احلقوق املتعلقة اخلاص ب وأشار برملان شعب صامي إىل متابعة التقرير          -٢٣
يف أقصى مشال مقاطعة صامي يف النرويج واحلاجة امللحة إىل قبول حقوق شعب صـامي يف                

  .املوارد البحرية
ها علـى   تأثريومنحت إجراءات املشاورات برملان الشعب صامي إمكانية لتحسني           -٢٤

اقـات  وكانت اخلربات املترتبة على اتف    . سياسات احلكومة فيما يتعلق بقضايا شعب صامي      
 التقليدية لشعب صامي أساليب احلياةوال تزال هناك حتديات تتعلق ب   . املشاورة خربات خمتلطة  

  . صناعيالوالتطور 
ويتوقع برملان شعب صامي حدوث تقدم سريع فيما يتعلق حبقوق شعب صامي يف               -٢٥

  . زيد من األراضي واملواردخسارة املمناطق جنوب مقاطعة فينمارك لتجنب 
مـؤمتر  خالل  لسكان األصليني   ا يف اإلصغاء إىل صوت   برملان شعب صامي    أمل  وي  -٢٦

       السكان األصليون معرضون للخطـر بـصفة خاصـة يف سـياق            ف. كوبنهاغن لتغري املناخ  
  . تغري املناخ

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضع االستعراض  - باء  
ثىن عدد من الوفود على النـهج       وأ.  وفداً ببيانات  ٥٤خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٧

البناء والقائم على النقد الذايت الذي تتبعه النرويج وعلى طريقة إعداد التقرير الوطين القائمـة          
  . التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف الفرع ثانياً أدناهردوت. على املشاورات

 الثابتـة   أشارت بلجيكا إىل أن موضوع حقوق اإلنسان هو بال شك أحد األعمدة             -٢٨
 النرويج  اعتربهتماوأكدت بلجيكا على ظاهرتني متداخلتني      . اليت تقوم عليها سياسة النرويج    

وتساءلت بلجيكا عن التدابري احملـددة الـيت        . ا العنف املرتيل واالغتصاب   مهمثريتني للفزع و  
تنوي النرويج اختاذها، وعن البيانات اليت تستخدمها السلطات لوضع خطة عمـل وطنيـة              

وعن اجلدول الزمين إلجراء التعديالت املقترحـة،       ) ٢٠١١-٢٠٠٨(افحة العنف املرتيل    ملك
  .وقدمت توصية. وعما إذا كانت النرويج تعتزم وضع تدابري مماثلة للتصدي لالغتصاب

وأعربت مصر عن ارتياحها اللتزام النرويج بتعزيز التنمية املستدامة، وبذل جهـود              -٢٩
وأخذت مصر علماً مـع االرتيـاح       . ن واملساعدة اإلمنائية الرمسية   عاملية تتعلق حبقوق اإلنسا   
ورحبت مصر باألمهية الـيت تعلقهـا       .  املساواة ومكافحة التمييز   بإنشاء مؤسسات يف جمايل   

متابعة مؤمترات األمم املتحدة املتعلقة بقضايا العنصرية وبدور النرويج يف التوصل على النرويج 
وأخذت علماً بالتحديات   .  اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان     إىل توافق آراء بشأن الوثيقة    

املتعلقة جبرمية الكراهية، وبالتعبريات املتسمة بالكراهية والتمييز اليت تستهدف مجاعات أقليـة            
  .معينة ومهاجرين وقدمت توصيات
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اً خاصاً هبا،   وأثنت اجلزائر على النرويج اللتزامها باملساعدة اإلمنائية وإليالئها اهتمام          -٣٠
وأشادت اجلزائر بقرار   .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ١هنا ختصص هلا حالياً نسبة      إحيث  

وهنأت اجلزائر النرويج على ترتيبها يف مؤشـر األمـم          . النرويج بشطب ديون مخسة بلدان    
  .املتحدة للتنمية البشرية وقدمت عدداً من التوصيات

ومع ذلـك،   . ويج للتصدي للتمييز العرقي والعنف املرتيل     ورحبت كندا جبهود النر     -٣١
وأشارت كندا إىل . الحظت أنه ال تزال هناك بعض التحديات وقدمت توصيات للتصدي هلا         

 ومعدالت التشرد   الثانويةمعدل البطالة يف صفوف الشباب، ومعدالت التسرب من املدارس          
  .يف صفوف األشخاص املنتمني إىل فئة املهاجرين

. الحظت بيالروس اخلربة املتقدمة جداً للنرويج فيما يتعلق بوظيفة أمـني املظـامل            و  -٣٢
ورحبت جبهود النرويج لضمان تكافؤ الفرص املتاحة للمرأة والرجل وحسم املشاكل املتعلقة            

لتصدي لالجتار بالبشر، وال سيما حظـر       اوالحظت، مع االرتياح، إجراءات     . بالعنف املرتيل 
والحظت بيالروس أن خطة العمل الوطنية ستسد الثغرات يف تقدمي          . يةشراء اخلدمات اجلنس  

وتشاطر بيالروس الرأي الوارد يف التقرير الوطين بأن العقـاب          . املساعدة إىل ضحايا االجتار   
  .وقدمت توصيات. على جرائم اجلنس واالغتصاب واالعتداء على األطفال ليس عقاباً كافياً

نرويج على تعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق املـرأة         وأثنت فرنسا على تصميم ال      -٣٣
، وال سيما فيمـا     يثري الفزع ومع ذلك الحظت أن العنف ضد املرأة        . ذا الصدد ه وجناحه يف 

يتعلق بازدياد معدالت االغتصاب خالل السنوات اخلمس األخرية وتساءلت عما إذا كـان             
نسا عن التدابري املتخذة لتصحيح هـذا       وتساءلت فر . ذلك يتعلق بازدياد احلاالت املبلغ عنها     

الوضع وطالبت كذلك بتقدمي مزيد من املعلومات بشأن العامل املؤسـسي املتعلـق بثقافـة     
الوضع فيمـا   وتساءلت عن   . النرويج وإيضاح ملاذا مل تتحقق حىت اآلن املساواة بني اجلنسني         

          األشـخاص مـن   بنية النرويج التصديق علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع          يتعلق  
  .االختفاء القسري

والحظت تركيا أن تقرير النرويج الوطين قدم سرداً صادقاً للتحديات اليت يواجهها              -٣٤
ورحبت بالتدابري املتخذة لتحـسني ظـروف معيـشة         . البلد يف مكافحة التمييز العنصري    

وشـجعت  .  األخرية املهاجرين، ويف الوقت نفسه الحظت الشواغل املعرب عنها يف التقارير         
 األم على أيدي مدرسني خمتصني باللغة، وهي تفهـم          اللغاتعلى التركيز على تعليم      تركيا

  .ألطفال املنتمني إىل فئة املهاجرينلتعليم اللغة النروجيية لاألولوية اليت منحتها النرويج 
قـوق  وأخذت باكستان علماً بالدور اهلام الذي يؤديه القضاء املستقل، ومبركز ح            -٣٥

وتـساءلت  . اإلنسان النروجيي الذي يتمتع باعتماد من الفئة ألف، وباجملتمع املدين النـشيط           
ضمان صون اهلويات الثقافية والدينية     إىل  إدماج املهاجرين   املتعلقة ب خطة العمل   تؤدي  كيف  

وأعربت عن ارتياحها لدعم األحكام املنصوص عليها يف القانون         . جملموعات مهاجرة متنوعة  
ومع ذلك، فإن حـذف احلكـم املتعلـق         . ائي املتعلقة بالتعبريات اليت تنم عن الكراهية      اجلن
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وتساءلت باكـستان،   .  ميثل هنجاً انتقائياً ويتعلق بالتسلسل اهلرمي      تجديفباملقاضاة بسبب ال  
ـ    النرويج   ردلتعصب الديين والتمييز، عن     تزايد ا نظراً ل  . سحب هـذا احلكـم    فيما يتعلق ب

عن األسباب اليت حتول دون توقيع النرويج على االتفاقية الدولية حلماية           وتساءلت باكستان   
  .حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 وظيفة أمني مظامل معين باألطفال يف       باستحداثالنرويج  مبادرة  وأثنت الربازيل على      -٣٦
باملـساواة  ظامل معـين    م وظيفة أمني    باستحداثقيامها منذ عهد قريب     على  ، و ١٩٨١عام  

وأبدت الربازيل تعليقاهتا على اعتراف النرويج بوجود حتديات يف عدد من           . ومكافحة التمييز 
اجملاالت مثل اجلرائم اليت تنم على الكراهية واليت تستهدف جمموعات األقليات وقيام قـوات              

  .، وقدمت عدداً من التوصياتمتييزيبشكل  شخاصاألالشرطة بإيقاف 
لروسي أن الوثائق املقدمة تؤكد اعتقاده الراسخ بأن مستوى محايـة           وذكر االحتاد ا    -٣٧

الصعوبات اليت شار إىل وأ. حقوق اإلنسان واحلريات األساسية مرتفع بشكل فائق يف النرويج      
 ، وال سيما فيما يتعلق بالوصول إىل التعليم وأسواق العمـل والـسكن            ،يواجهها املهاجرون 

 ١٥ن النرويج مل ترد إال على أربعة أسئلة مـن بـني             والحظ أ . وقدم توصية يف هذا الصدد    
  . من اإلجراءات اخلاصة وقدم توصية يف هذا الصدداسؤاالً مواضيعياً تلقته

وهنأت شيلي النرويج على التشريع املتعلق باملساواة ومكافحة التمييز، وال سـيما              -٣٨
 مظـامل معـين      وظيفة أمـني   استحداثعلى إعمال املساواة يف احلقوق والفرص للجميع و       

وهنأت شيلي النرويج   . باملساواة ومكافحة التمييز وجملس طعون يتعلق باملساواة بني اجلنسني        
وأشارت شـيلي   . على الدور القيادي يف السعي إىل حتقيق املساواة الفعالة بني الرجل واملرأة           

 وأكدت   الذي حيظر صراحة التمييز القائم على نوع اجلنس،        ١٩٧٨إىل قانون النرويج لعام     
قضايا، وال سيما املساواة    ختلف ال دور النرويج النشط يف جملس حقوق اإلنسان فيما يتعلق مب         

  .وقدمت شيلي عدداً من التوصيات. بني اجلنسني
ورحبت الدامنرك باجلهود املبذولة لالعتراف حبقوق شعب صـامي يف التـشريعات       -٣٩

وتـساءلت  . تعلقة بلغات شعب صامي   وأعربت عن قلقها إزاء التنفيذ العملي خلطة العمل امل        
عن التدابري املتخذة فيما يتعلق باحلالة اخلاصة بشعب صامي الشرقي فيما يتعلق باملـشاورات          

وتساءلت عن املواد التعليمية لشعب صامي والعاملني يف التعليم ومؤسسات   . مع اجملتمع احمللي  
  .وقدمت الدامنرك توصية متعلقة باملوضوع. التعليم
اإلجراءات املتخذة للتصدي ملشكلة التمييز     إىل  ت الواليات املتحدة األمريكية     ارشوأ  -٤٠

وأشارت إىل تقارير أمني املظامل النروجيي املعين باألطفال الـيت تفيـد أن             . العرقي والعنصرية 
املراهقني املنتمني إىل جمموعات إثنية يشعرون بالوصم وبعدم الثقة يف قوات الشرطة وقدمت             

كما أحيط علماً باستمرار االدعاءات بوجود التمييز القائم على         . جلة هذا املوضوع  توصية ملعا 
  .اجلنسية يف سوق العمل يف النرويج وقدمت توصية يف هذا الصدد
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والحظت إيطاليا أنه وفقاً للتقرير الوطين، يبني استطالع أجري على نطاق البالد يف               -٤١
 يقعن ضـحية    ة فما فوق   يف سن اخلامسة عشر     يف املائة من النساء    ٩ حوايل، أن   ٢٠٠٥عام  

وطلبت إيطاليا معرفة الطريقة اليت تنـوي  .  احلايل أو السابقهنعنف خطري من جانب شريك    
تباعها للتصدي هلذه املشكلة اخلطرية والتدابري امللموسة املدرجة يف خطـة عملـها             االنرويج  
يعانون فراد  ألحاالت مزعومة   وأشارت إيطاليا إىل تقارير تشري إىل        . ٢٠١١-٢٠٠٨للفترة  

، ويقـضون يف  على ما يبدو من أمراض عقلية خطرية ُحكم عليهم بالسجن لفترات طويلـة           
  .وقدمت إيطاليا عدداً من التوصيات.  يف زنزانات معزولةطويلةحيان فترات بعض األ

عن وأعربت اهلند   . مرتبة يف مؤشر التنمية البشرية    مبنح النرويج أعلى    ورحبت اهلند     -٤٢
تعريف مقبول دوليـاً للمديونيـة غـري        العمل على وضع    ارتياحها جلهود النرويج يف دعم      

وكررت شواغل جلنة القضاء على التمييز العنصري فيما يتعلق باالنتشار الواسـع            . املشروعة
والحظت اهلنـد اجلهـود   . للتمييز والعنف ضد النساء، وال سيما ازدياد حاالت االغتصاب      

 وتساءلت عما إذا كانـت النـرويج قـد        اثنإل تشويه األعضاء التناسلية ل    املبذولة ملكافحة 
دخول الفرد املعـين إىل     أو بعد   ا إذا كانت هذه املمارسات تتم قبل        مموضعت نظماً للتأكيد    

ورحبت اهلند بنية النرويج للتصديق على االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب يف           . البالد أم بعدها  
  .٢٠١٠عام 
بتعزيـز  املتعلقـة   ت مجهورية إيران اإلسالمية عن تقديرها اللتزامات النرويج         وأعرب  -٤٣

وأعربت عن قلقها إزاء عدد من القـضايا منـها          . ومحاية حقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً     
التمييز ضد أشخاص ينتمون إىل فئة املهاجرين واملعاملة التمييزية القائمة على األصل العرقي؛             

ان األصليني واألقليات الوطنيـة؛ واللجـوء إىل الـسجن االنفـرادي،            والتمييز ضد السك  
يف خمافر الشرطة؛ واالجتار باألشخاص؛ وتعريـف       لفترات طويلة   واالحتجاز ما قبل احملاكمة     

يف قانون العقوبات؛ وارتفـاع حـاالت العنـف املـرتيل           بطريقة واسعة النطاق    إلرهاب  ا
كراهية األجانب يف اخلطابات الـسياسية      وصرية  العننريان  واالغتصاب وازديادها؛ وازدياد    

وقدمت . سلمنيواملناقشات العامة وكذلك حاالت التعميم والقوالب النمطية فيما يتعلق بامل         
  .عدداً من التوصيات

ورحبت أوزباكستان باعتماد تشريع جديد يف جمال املساواة وعدم التمييز، يـشمل              -٤٤
 ٢٢٤ اعتماد املادة أمهيةوالحظت . لق باملساواة بني اجلنسنيقانوناً ملكافحة التمييز وقانوناً يتع

ورحبت أوزباكستان بالتعـديالت الـيت    .من قانون العقوبات اليت حتظر االجتار باألشخاص 
والحظت أوزباكستان أوجـه    . أدخلت على قانون العقوبات للحماية من التمييز العنصري       

 افية بشأن التمييز الذي يواجهه املهـاجرون،       قلق جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق     
  .وال سيما يف أسواق العمل والسكن وقدمت توصيات

والحظت املكسيك أن النرويج متلك تشريعات وهيكالً مؤسسياً مثرياً لإلعجـاب             -٤٥
ومع ذلك، ال تزال هنـاك      . كما أن لديها ممارسات محيدة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         



A/HRC/13/5 

GE.10-10075 10 

وتـساءلت  .  سيما يف جمال عدم التمييز واستيعاب األقليـات اإلثنيـة    بعض التحديات، وال  
املكسيك عن التدابري اليت تعتزم النرويج اختاذها لتعزيز مساعيها ملكافحة التمييز ضد أكثـر              
اجملموعات استضعافاً، وال سيما األقليات، واجملموعات اإلثنية واجملموعات ذات االحتياجات          

  .التوصياتوقدمت عدداً من . اخلاصة
 يف املائة   ١وأثنت الفلبني على احلكومة لدورها يف مبادرات السالم وختصيص نسبة             -٤٦

وهنأت النرويج على إدراج معلومـات      . من الناتج احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الدولية      
ية وتساءلت عن عمل اللجنة الربملان    . يف تقريرها الوطين عن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان        

املعنية باقتراح إدراج أحكام تتعلق حبقوق اإلنسان يف الدستور وعما إذا كانت النرويج تفكر              
.  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية         ١٠يف سحب حتفظاهتا على املادة      

  .وقدمت توصيات
 اجلنـسني  اجلهود اليت بذلتها النرويج لتعزيز املساواة بنيإىل  جنوب أفريقيا    شارتوأ  -٤٧

وتساءلت عن مدى مسامهة التدابري الرامية إىل التصدي للعنف املرتيل يف منع العنف القـائم               
 جنوب أفريقيا   توتساءل. على نوع اجلنس والقضاء على املواقف اجملتمعية السلبية إزاء املرأة         

. عن اخلطط الرامية إىل النص على حظر التمييز العنصري يف قانون القـضاء علـى التمييـز       
وتساءلت عن التدابري املتخذة لضمان أال تؤثر التشريعات املعتمدة ملكافحة اإلرهاب علـى             

  . جنوب أفريقيا توصيةتوقدم. التمتع الكامل والفعال حبقوق اإلنسان
وسلطت إسبانيا الضوء على تطبيق النرويج الفعال جلميع الصكوك الدولية يف جمال              -٤٨

وتساءلت عما إذا كانت النرويج تنـوي       . يات متعددة وقدمت إسبانيا توص  . حقوق اإلنسان 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة            
والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن              

عاقة وعما إذا كانت احلكومة تنـوي       االختفاء القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل      
التوقيع على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           

وتساءلت عن كيفية استجابة النرويج لطلب جلنة مناهضة التعذيب         . والثقافية والتصديق عليه  
  . خص يف احلبس الوقائياملتمثل يف تعديل التشريعات املتعلقة بالوقت الذي يقضيه الش

وأثنت أستراليا على متثيل املرأة يف املناصب الرئيسية يف احلكومة وشجعت النـرويج          -٤٩
واعترفت أسـتراليا   . على تقاسم املعلومات املفصلة عن التدابري احملددة املتخذة لتحقيق ذلك         

اءلت عما   ضمان احترام حقوق اإلنسان للسكان األصليني وتس       تعوقبوجود حتديات حمددة    
إذا كان هناك أي إطار رمسي لضمان مشاورة شعب مقاطعة صامي الشرقية يف أمور السياسة        

  . املتعلقة بالسكان األصليني
وشجعت صربيا النرويج على مواصلة جهودها الرامية إىل التصديق على الربوتوكول             -٥٠

قوبـة القاسـية أو     االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو الع          
وطالبت . اهتمام هنج النرويج يف حسم مشكلة العنف املرتيل       ب الحظتو. الالإنسانية أو املهينة  
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االغتصاب يف  سألة  صربيا بتقدمي مزيد من املعلومات عن التدابري اليت اقترحتها اللجنة املعنية مب           
  .متابعتها لتحسني عملية اإلبالغ عن حاالت االغتصاب والتحقيق فيها و٢٠٠٨عام 
 أول منصب ألمني    املتعلقة باستحداث  ١٩٨١ورحبت السويد مببادرة النرويج لعام        -٥١

بـأن  اليت تفيـد  وأشارت السويد إىل أوجه القلق املبلغ عنها    . مظامل معين باألطفال يف العامل    
ىل بـدائل   إلة وأنه ال يتم اللجوء بـشكل فعـال          ي لفترات طو  احملتجزين يتم عزهلم  األطفال  

والحظت السويد أن مفوضية األمـم      . وقدمت السويد توصية متعلقة باملوضوع    . تجازاالح
املتحدة لشؤون الالجئني وجلنة القضاء على التمييز العنـصري أشـارتا إىل أن األشـخاص               
املنتمني إىل فئة املهاجرين واألشخاص املنتمني إىل األقليات، مثل الروما، غالباً ما يواجهـون              

  .وقدمت السويد توصية متعلقة باملوضوع.  مثل العمل والسكن والتعليمالتمييز يف جماالت
جيد للغايـة يف    سجل  تمتع ب البلدان اليت ت  ى  حدإوأشارت أملانيا إىل أن النرويج هي         -٥٢

 وال سيما وضعها يف سوق العمل واخليارات  ،وتساءلت عن حالة املرأة   . حقوق اإلنسان جمال  
. لتدابري األخرى املزمع اختاذهـا للتـصدي هلـذه الـشواغل    التعليمية املتاحة أمامها، وعن ا 

ألطفال غري املصطحبني الـذين يلتمـسون       على ا نظام وطين للوصاية    وجود  والحظت عدم   
           احتياجـات هـذه الفئـة       كيفيـة تلبيـة   طفال الالجئني، وتساءلت أملانيا عن      األاللجوء و 

  .من األطفال
اهلام للمجتمع املدين يف النرويج ومشاركة أكثر       والحظت البوسنة واهلرسك الدور       -٥٣

وتساءلت عن اخلطوات الـيت اختـذهتا       . من نصف السكان البالغني يف مثل هذه التنظيمات       
النرويج للتصدي للمشاكل اليت يواجهها األشخاص املنتمني إىل فئة املهـاجرين، يف سـوق              

ورحبت بتعـديالت   .  العليا العمل، ومعدالت تسرب أطفال املهاجرين من املدارس الثانوية       
وقدمت البوسنة  .  الكراهية نقانون العقوبات الرامية إىل تعزيز احلماية من التعبريات اليت تنم ع          

  .واهلرسك توصية
والحظت كوبا أن جلنة القضاء على التمييز العنصري كانت قد رحبت باألنـشطة               -٥٤

ماعية اليت يواجهها الرجال والنساء  الجتاا النرويج للتصدي للقضايا     هباإلبداعية اليت اضطلعت    
والقوالب النمطية ذات الصلة، ولكنها كررت قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية الثقافيـة             

وطلبت كوبـا مـن     . اليت تؤثر على وضع املرأة يف سوق العمل ووصوهلا إىل التعليم العايل           
. تصدي للقضايا املشار إليها أعاله    النرويج تقدمي مزيد من املعلومات عن التدابري الرامية إىل ال         

  . وقدمت كوبا العديد من التوصيات
.  مسامهتها اهلامة يف محاية وتعزيز حقـوق اإلنـسان         لىوشكرت هولندا النرويج ع     -٥٥

،  احملاكمة، واالجتار باألشخاص وحقوق األقليـات      رهنوأشارت هولندا إىل حالة احملتجزين      
  .وقدمت توصيات
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ية كربى على تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية وقـدمت         وعلقت الربتغال أمه    -٥٦
 إىل  أحكاماً بالسجن وفيما يتعلق حبالة األحداث الذين يقضون       . توصية ذات صلة باملوضوع   

جانب البالغني، رحبت الربتغال بنية النرويج إنشاء وحدات منفصلة يف السجون خمصـصة             
 بيئـة   هتيئـة  أن إصدار قوانني املساواة و     وذكرت الربتغال . للجاحنني الشباب وقدمت توصية   

 املتعلق بتحقيق التـوازن بـني       ٢٠٠٣ممكنة ملشاركة الرجال يف احلياة األسرية وقانون عام         
    من أفضل املمارسات اليت قدمتـها النـرويج        جزء يسري   اجلنسني يف جمالس الشركات، هي      

  . إىل العامل
لكراهية جيب معاجلتها بدرجة كبرية من       ا نوالحظت النرويج أن اجلرائم اليت تنم ع        -٥٧

رتكبت بدافع الـدين أو األصـل    اإذا  للعقوبة  بظروف مشددة   مقترنة  وتعترب اجلرائم   . اجلدية
القدرة اجلـسدية أو النفـسية أو       ضد شخص تنقصه    الوطين أو العرقي أو امليول اجلنسية أو        

ـ     تقارير عن اجل   ٢٠٠٦وقد سجلت الشرطة منذ عام      . غريها من الظروف    نرائم اليت تنم ع
، قرر الربملان عدم إدراج احلكم      ٢٠٠٩ويف عام   . الكراهية جنم عنها حتسني عمليات الرصد     

ويف الوقت نفسه، تقرر تعزيز محاية األفراد من        .  يف قانون العقوبات   تجديفاملتعلق بتجرمي ال  
وأضـافت  .  الكراهية بسبب معتقداهتم الدينية    نالتعرض للشتم أو ملا يسمى خبطابات تنم ع       

 اوغريهالديانات  خمتلف  من   ٦٠٠كثر من    أل ٢٠٠٨يف عام   ت قدمت منحاً مالية     النرويج أهن 
  . من الطوائف

 جمموعات جديدة   ، ولذا هناك  وهتدف النرويج إىل منع ظاهرة التشرد والقضاء عليها         -٥٨
فـضل   أ بأوضاعاألسر اليت لديها أطفال     تتمتع  و. اآلن احلصول على إعانات السكن    حيق هلا   

ويتم إيالء اهتمام خاص إىل األشخاص الذين يطلـق سـراحهم أو يغـادرون              . من غريها 
  . املنتمني إىل فئة املهاجرينالشباباملؤسسات وتشمل التدابري 

 اللغـة   عليمتأهيل املهاجرين الوافدين حديثاً، ويكون ت     لتنظم مجيع البلديات برامج     و  -٥٩
ابري إلحلاق الشباب املنتمني إىل فئة املهاجرين بـالتعليم         وتنفذ تد . النروجيية جزءاً رئيسياً منها   

سكان الكما تشجع النرويج على استيعاب . الثانوي العايل واحليلولة دون تسرهبم من الدراسة
وأكدت احلكومة التزامها بإجراء حوار وثيق      .  الشباب، يف سوق العمل    هم في ن مب ،املهاجرين

  . مع السكان املهاجرين
نتماء العرقي أو األصـل القـومي أو        النرويج إىل أن التمييز القائم على ا      وأشارت ال   -٦٠

كما أشـارت إىل    . النسب أو لون البشرة أو اللغة أو املعتقد، حمظور يف مجيع جماالت اجملتمع            
  .دور أمني املظامل املعين مبكافحة التمييز وخطة العمل لتعزيز املساواة ومنع التمييز

بري تتعلق باالحتجاز قبل احملاكمة وأشـارت إىل أن احملـاكم           وستأخذ النرويج بتدا    -٦١
 أكثر صرامة من قبل فيما يتعلق بالتقدم احملرز يف عمليـات التحقيـق وجلـسات                أصبحت

وقد أخذت النـرويج بـأداة حمـسنة        . االستماع أمام احملاكم اليت يكون فيها املتهم حمتجزاً       
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     از يف خمافر الـشرطة وسـتقدم يف هنايـة          لتسجيل اإلحصاءات املتعلقة باللجوء إىل االحتج     
  . نونتائج املسح املتعلق باحملتجزين يف السج ٢٠٠٩عام 
االغتـصاب  املتعلقة ب تقارير  ال يف املائة يف     ٣٤وأشارت النرويج إىل أن الزيادة بنسبة         -٦٢

خالل السنوات اخلمس ال تشري إىل أن العدد الفعلي حلاالت االغتصاب قد ازداد، بـل إىل                
  . زيادة عدد الضحايا الذين يتصلون بالشرطة

وفيما يتعلق بالتعريف القانوين لالغتصاب، أكدت النرويج أن القانون النروجيي جيرم             -٦٣
النشاط اجلنسي مع أي شخص ال يستطيع مقاومة الفعل وأن اإلمهال اجلسيم يشكل اغتصاباً              

  .  عاماً يعد دائماً اغتصابا١٤ًوباملثل، فإن ممارسة نشاط جنسي مع طفل دون سن . أيضاً
والحظت النرويج أن القانون املتعلق بأمني املظامل املعين باألطفال يشري بوضوح إىل              -٦٤

  . أن عمل أمني املظامل يتم بصورة مستقلة عن احلكومة وعن مجيع السلطات الوطنية
ـ              -٦٥ د وفيما يتعلق بتشريع مكافحة اإلرهاب، أشارت النرويج إىل وجود حكـم جدي

 وتـدريب   بتجنيـد صدر مؤخراً جيرم التحريض العام على ارتكاب جرمية إرهابية والقيـام            
وتعريف اإلرهاب يف قانون العقوبات اجلديد هـو        . أشخاص من أجل القيام بأعمال إرهابية     

  .١٩٠٢تعريف أكثر صرامة من التعريف الوارد يف قانون العقوبات لعام 
العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية     أهنا أدرجت إىل النرويج أشارت  و  -٦٦

علـى قـدم    يف إطار نظامها القانوين الوطين، وذلك       واالجتماعية يف قانون حقوق اإلنسان      
وستجري النرويج، قبل أن تتخذ    . املساواة مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       
بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      قراراً بشأن االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق        

مـن املزمـع    وذلك،  لاالجتماعية والثقافية والسياسية، مسحاً وطنياً للنظر يف اآلثار احملتملة          
  .٢٠١٠ يف عام  هذا املسحاالنتهاء من

أن حقوق اإلنسان والدميقراطية مها عامالن رئيـسيان يقـوم        إىل   إسرائيل   شارتوأ  -٦٧
مساعي النرويج للحد من اهلوة بني التـشريعات        شارت إىل   ، كما أ  عليهما اجملتمع النروجيي  

. كما الحظت الدور اهلام للمجتمع املـدين يف النـرويج         . الوطنية واحلالة على أرض الواقع    
  . وقدمت إسرائيل عدداً من التوصيات

وأثنت اليابان على النرويج ألهنا أولت األولوية حلقوق اإلنسان يف سياستها العامـة               -٦٨
وتساءلت اليابان عن . جلهود اليت بذلتها للمضي قُدماً يف النهوض حبقوق اإلنسانف ا يف خمتل و

هبـذا  املنجزات املتحققة يف إدماج السكان املهاجرين واستيعاهبم يف اجملتمع وقدمت توصـية        
 تنفيذ  وىلاليت تت رئيسية  كما تساءلت عن اآلثار املترتبة على حدوث تغيري يف الوزارة ال          . الشأن

  . اهلجرة يف النرويجسياسة 
وأعربت فييت نام عن تقديرها جلهود النرويج حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان مـن               -٦٩

وعلى الرغم من أن فييت نام تسلم . خالل عملية التصديق على أهم اتفاقيات حقوق اإلنسان
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ارتفاع جبهود النرويج املستمرة لضمان املساواة ومكافحة التمييز، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء             
األشخاص املنتمني إىل   ضد   من جانب قوات الشرطة املبلغ عنها        مييزيةحاالت اإلجراءات الت  

وأشارت فييت نام إىل أهنا تقدر      . هبذا الشأن  وقدمت توصية    ،اإلثنيات واألشخاص األجانب  
تنـاميني الـذين شـاركوا يف دورات التثقيـف     ييإىل حد كبري دعم النرويج للمسؤولني الف    

  . هبذا الشأنيف جمال حقوق اإلنسان خالل السنوات املاضية، وقدمت توصية والتدريب 
 لتحقيق املساواة بني اجلنسني وتساءلت    كبريةجهود النرويج ال  إىل   نيوزيلندا   شارتوأ  -٧٠

كما تساءلت عن التدابري املتخذة     . لفجوة يف األجور بني اجلنسني    عاجلة ا عن التدابري املتخذة مل   
وتساءلت عما إذا   .  املالية على ظروف العمل وحقوق العمال      ةلبية لألزم للتصدي لآلثار الس  

.  ملكافحة اإلغـراق االجتمـاعي     ٢٠٠٨كانت النرويج قد نفذت خطة عملها خلريف عام         
وأعربت نيوزيلندا عن ارتياحها لتوقيع النرويج على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة             

  .وقدمت توصية متعلقة باملوضوع
ظت الصني أن النرويج حتتل أعلى مرتبة يف مؤشر األمم املتحدة للتنمية البشرية             والح  -٧١

وأهنا تواجه بعض التحديات مبا يف ذلك يف جمال محاية حقوق السكان األصليني ومكافحـة               
وأعربت الصني عن تقديرها للطريقة الفريدة اليت تتبعها النرويج يف فهم التنمية واحلد             . التمييز

زامها باملساعدة اإلمنائية وطلبت معرفة التدابري املتخذة لتحسني حالـة األسـر            من الفقر والت  
 اجلهود املبذولة حلماية حقوق األشـخاص ذوي        الحظت الصني و. املنتمية إىل فئة املهاجرين   
  . هبذا الشأناإلعاقة وقدمت توصية 

علق مبوضـوع   وأكدت كولومبيا التزام النرويج بعدم التمييز ودورها القيادي فيما يت           -٧٢
امليول اجلنسية، وطلبت كولومبيا من النرويج تقدمي مزيد من املعلومات عن املساواة وعـن              

وهنأت كولومبيا النرويج   . هبذا الشأن  كما قدمت توصية  . أمني املظامل املعين مبكافحة التمييز    
 يف  لتعزيز املساواة ومنع التمييز وقدمت توصية      ٢٠١٢-٢٠٠٩على وضع خطة عمل للفترة      

  .هذا السياق
وأشارت فنلندا إىل القلق الذي أعربت عنه جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة يف                 -٧٣
إحصاءات وبيانات عن االجتار باملرأة والفتيات، وقـدمت        توفر   فيما يتعلق بعدم     ٢٠٠٧عام  
ت العالقـا تعلـق ب  وتساءلت فنلندا عن خربة النرويج يف تنفيذ القانون امل        . هبذا الشأن  توصية

. ٢٠٠٥القانونية وإدارة األراضي واملوارد الطبيعية يف مقاطعة فينمارك، الذي اعتمد يف عام             
كما تساءلت عن ما إذا كانت النرويج قد اختذت أية تدابري للتصدي للحالة احملددة ملقاطعة               

  .٢٠٠٦صامي الشرقية، اليت أثارهتا اللجنة يف عام 
نسان ميثل حجر الزاوية يف السياسة الداخلية       وذكرت أوكرانيا أن احترام حقوق اإل       -٧٤

واخلارجية للنرويج، وأن النرويج من بني أوائل الدول اليت طبقت تشريعا منـهجياً لـضمان               
والحظت أن بعض املواضيع تبدو حباجة إىل دراسة أعمق وإىل حلول           . محاية حقوق اإلنسان  

ل النروجييون من األعداد الكبرية     أفضل، ومن بينها اإلغراق االجتماعي إذ يستفيد أرباب العم        
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كما استفسرت عن مشاريع    . وقدمت أوكرانيا توصية يف هذا الصدد     . من العمال املهاجرين  
  .حقوق اإلنسان اليت تدعمها النرويج عن طريق املساعدة اإلمنائية

ورحبت املغرب بإدراج التثقيف حبقوق اإلنسان يف املقرر الدراسـي يف النـرويج،               -٧٥
وأخذ املغرب علماً باجلهود اليت بذلتها النـرويج ملناهـضة          . ية يف هذا الصدد   وقدمت توص 

العنصرية وما يتصل هبا من ظواهر، وذلك بالرغم من بعض املخاوف اليت أشارت إليها اللجنة 
واستفسرت عن التدابري املتخـذة لـضمان إدمـاج         . األوربية ملناهضة العنصرية والتعصب   

ل السماح هلم باالحتفاظ هبويتهم وثقافتهم األصـلية، ولتعـديل      املهاجرين يف اجملتمع من أج    
ورحب املغرب بسياسة النرويج    . القوالب النمطية الثقافية املتجسدة يف سوق العمل والتعليم       

  .املتعلقة باملساعدة اإلمنائية وقدمت توصية يف هذا الصدد
ام قانوين ومؤسسي   وأشادت سلوفينيا بالنرويج بوصفها دميقراطية منوذجية ذات نظ         -٧٦

وأشارت إىل املسامهات املاليـة  . جيد اإلنشاء واألداء، ومعايري رفيعة يف جمال حقوق اإلنسان 
. الكبرية فيما يتعلق باملساعدة اإلمنائية واملساعدة لبناء السالم ولفتـرة مـا بعـد الـرتاع               

ية الصاميني، وهي من الشعوب األصلية، وخباصـة لغتـها          واستفسرت عن كيفية محاية أقل    
  .وقدمت سلوفينيا توصية. وثقافتها وطريقة عيشها وتنظيمها الذايت

وأشادت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية بـالتزام النـرويج              -٧٧
على أساس اإلعاقة،   ورحبت بتطبيق القانون الذي حيظر التمييز       . باملساعدة والتعاون الدوليني  
 ساعة من دروس اللغة ملساعدة إدماج املهاجرين اجلـدد يف           ٦٠٠وأشارت إىل تطبيق نظام     

ورحبت جبهود النرويج الراميـة إىل      . اجملتمع، كما طرحت بعض األسئلة املتصلة باملوضوع      
املتحـدة  وقدمت اململكـة  . زيادة الوعي بالعنف املرتيل والتدابري اليت اختذهتا حلماية الضحايا     

  .عدداً من التوصيات
وأشادت الكونغو بالتقدم الذي أحرزته النرويج يف حماربة التمييز العنصري ومحايـة              -٧٨

بيد أهنا أشارت إىل أن األشخاص املنتمني إىل األقليات العرقيـة           . األقليات والنساء واألطفال  
 والتعليم والرعاية   ومجاعات املهاجرين ال يزالون يواجهون صعوبات يف احلصول على السكن         

واستفسرت عن التدابري املتخذة لضمان اإلدماج الفعلي هلؤالء األشخاص،         . الصحية والعمل 
وطلبت كذلك من النرويج االهتمام حبماية حقوق العمال املهـاجرين،          . وال سيما األطفال  

مع يف وناشدهتا احترام حقوق الالجئني وحرية التعبري والدين، وعدم وصم بعض قطاعات اجملت 
  .سياق مكافحة اإلرهاب

وأضافت . والحظت نيجرييا أن النرويج من الدول الرائدة يف مراعاة حقوق اإلنسان            -٧٩
أنه فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على األرض، فإن النرويج تبذل أقصى جهـدها          

خرين منظوراهتـا   وطلبت من النرويج أن تشاطر اآل     . يف سبيل االمتثال ألرفع املعايري الدولية     
فيما يتعلق بالتصدي للقضايا احلرجة مثل العنف القائم على نوع اجلنس والتمييز العنـصري،    

واستفسرت عن إمكانية قيـام النـرويج       . وغريها من مصادر القلق يف جمال حقوق اإلنسان       
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مبشاطرة اآلخرين بعض أفضل املمارسات واإلجنازات والتحديات لديها، وخباصة عن طريق           
  .وقدمت نيجرييا توصية.  عملية البحث عن تعريف مقبول دوليا للَدين غري املشروعدعم
ورحبت سويسرا باجلهود اليت بذلتها النرويج إلنشاء ودعم املؤسسات واآلليـات             -٨٠

ورحبت كذلك بالتعاون املمتاز مع النـرويج يف        . الرامية إىل حتسني احترام حقوق اإلنسان     
أشارت سويسرا إىل أسئلتها املتصلة حبالة بعض ملتمسي اللجـوء          و. اجملال املتعدد األطراف  

الذين ُرفضت طلباهتم والذين ال ميكن إعادهتم إىل مواطنهم، وبطول فترة احلبس الوقـائي،              
وبالطرق اليت تستخدمها الشرطة ملكافحة اإلرهاب، وبالرتعة حنو قلة احتـرام اخلـصوصية؛     

  .وقدمت توصيات ذات صلة هبذه املسائل
وأشادت غانا باملمارسات الفضلى للنرويج اليت مشلت إنشاء عدد من مكاتب أمناء              -٨١

 يف املائة من إمجايل الناتج احمللي للمساعدة اإلمنائية، وسياسة منح إجازة            ١املظامل، وختصيص   
ورحبت غانا بتكثيف األنشطة املتعلقة بتعزيز املساواة ومنـع         . األبوة مدفوعة األجر ملدة سنة    

واستفسرت غانـا عـن     . ٢٠١٢-٢٠٠٩ز، مبا يف ذلك عن طريق خطة العمل للفترة          التميي
وذكرت أهنا تتطلع إىل أن     .  يف املائة من أجر الرجل     ٨٥مسألة أجر املرأة الذي ال ميثل سوى        
  .وقدمت غانا بعض التوصيات. يعزز الدستور محاية حقوق اإلنسان

.  مـؤمتر ديربـان االستعراضـي      وأعربت سنغافورة عن تقديرها لدور النرويج يف        -٨٢
وذكرت أهنا تدرك أن أحد التحديات اليت تواجه النرويج يتصل بالروما والغجر، وأهنا تـود               

واستفسرت سنغافورة عـن    . معرفة مآل الطلب املتعلق بإنشاء مركز لطائفة الروما يف أوسلو         
ض األطفال   لتخصيص عدد من الساعات يف ريا      ٢٠٠٦املشروع التجرييب الذي طُبق يف عام       

  . ألطفال األقليات يف املناطق اليت هبا نسب كبرية من السكان الذين يتحدثون لغات أقليات
واستفسرت موريشيوس عن رأي النرويج يف التوصيات اليت قدمها املقرر اخلـاص              -٨٣

ويف حـني رحبـت موريـشيوس       . املعين باحلق يف الغذاء يف التقرير الذي قدمه عقب بعثته         
 بذلتها النرويج، فقد الحظت أن جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   باجلهود اليت 

ال تزال قلقة إزاء استمرار املواقف الثقافية التنميطية اليت تتضح، مثالً، يف كثرة عدد النساء يف                
وأعربت عن قلقها إزاء االنتشار     . جمال العمل بدوام جزئي، ويف التفرقة الكبرية يف الوظائف        

وأشارت إىل تقارير مفادها أن األطفال ميضون       . اسع للعنف املرتيل وتأثرياته على األطفال     الو
أحكام السجن جبانب الراشدين املدانني والرتالء رهن احلبس االحتياطي، مما يؤدي إىل بقـاء              

  .وقدمت موريشيوس بعض التوصيات. هؤالء األطفال معزولني لفترات طويلة
اد النرويج خطط عمل خمتلفة وكذلك قـانون حقـوق          والحظت أذربيجان اعتم    -٨٤

، الذي أدمج بعض املعايري الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان يف التـشريع     ١٩٩٩اإلنسان لعام   
وطلبت أذربيجان توضيحاً لدور أمـني املظـامل        . الوطين، وقدمت توصيتني يف هذا الصدد     

 العنف املرتيل والتمييز ضد النساء، ويف       واحملاكم املعنية باملساواة ومكافحة التمييز يف مكافحة      
  .التدابري اليت جيري اختاذها ملكافحة التمييز ضد األطفال على أساس الدين والعرق
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وأشادت بنغالديش بدور النرويج اجلدير بالثناء على الصعيدين الوطين والـدويل يف              -٨٥
اليت أعربت عنها هيئات بيد أهنا أشارت إىل أن بعض املخاوف . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

وذكرت بنغالديش أهنا   . معاهدات حقوق اإلنسان واملكلفون بواليات تتطلب التفكري اجلاد       
ترى أن كثري من املشاكل االجتماعية ميكن حلها بتشجيع األسرة بوصفها الوحدة األساسية             

ج على النظر يف    وشجعت بنغالديش النروي  . والطبيعية يف اجملتمع، وبتعزيز قيم األسرة التقليدية      
  .وقدمت بنغالديش بعض التوصيات. هذه املسألة

وسلطت األرجنتني الضوء على التقدم الذي أحرزته النرويج يف تـشريعها لكفالـة               -٨٦
وأشارت إىل التدابري   . املساواة وعدم التمييز، وجترمي التعذيب واالجتار بالبشر واملعاقبة عليهما        

ورحبت بعملية التصديق .  مجيع القرارات اليت قد تعنيهماملتخذة لضمان مشاركة الصاميني يف  
وأشارت األرجنتني إىل ما أعربت عنه هيئات معاهدات حقـوق      . اجلارية لعدد من الصكوك   

اإلنسان من قلق إزاء استخدام قوة الشرطة على حنو مفرط وغري ضروري ضد اجلماعـات               
يتم على أساسه الـرفض التلقـائي        ساعة الذي    ٤٨ لواسترعت االنتباه إىل إجراء ا    . العرقية

  . وقدمت األرجنتني بعض التوصيات. اللتماس الالجئ
وأعربت ماليزيا عن تقديرها لدور النرويج اإلجيايب والبّناء يف تعزيز ومحاية حقـوق               -٨٧

وبشأن ما أوردته التقارير من تزايد يف العنف املرتيل، وخباصة ضد النساء واألطفال،        . اإلنسان
يزيا عما إذا كان بإمكان الوفد توضيح املصادر احملتملة هلذا العنف، وِذكر ما إذا              تساءلت مال 

واستفسرت كذلك عمـا إذا     . كانت هنالك أسباب هيكلية أو أساسية حلاالت العنف هذه        
كانت النرويج تستطيع أن توضح العالقة بني أمناء املظامل العديدين واحلكومة، وعلى وجـه              

  .وقدمت ماليزيا بعض التوصيات. فيذ توصيات أمناء املظاملالتحديد فيما يتعلق بتن
وذكرت بوروندي أن النرويج قد عملت باستمرار من أجل تعزيز حقوق اإلنـسان          -٨٨

. على الصعيدين الوطين والدويل، وأن بوروندي استفادت من جتربة النرويج وخربهتا الفنيـة            
رمييت تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     ورحبت بوروندي جبهود النرويج الرامية إىل معاقبة ج       

وأشـادت  . وأشارت إىل أن القانون اجلنائي اجلديد ال جيّرم التجـديف         . والزجيات القسرية 
  .بوروندي بالتشريع النروجيي اجلديد الذي حيمي ضحايا االجتار بالبشر

ي وأشارت األردن إىل أن ما شجعها أن النرويج تعكف على تعزيز إطارها التشريع              -٨٩
وأشـادت األردن بتـشكيل   . واملؤسسي، مبا يف ذلك إنشاء املركز النروجيي حلقوق اإلنسان  

النرويج جلنة حقوق اإلنسان املكلفة بإعداد مشروع لتنقيح الدستور بغية تعزيـز جوانـب              
  .وقدمت األردن بعض التوصيات. حقوق اإلنسان

.  الوطنية حلقوق اإلنـسان    وأشادت قطر جبهود النرويج الرامية إىل تطوير مؤسساهتا         -٩٠
وأشـارت إىل   . كما أشادت بإعداد مشروع منقح للدستور سيعزز محاية حقوق اإلنـسان          
وقدمت قطـر   . اإلصالحات املتعلقة مبكافحة التمييز العنصري عن طريق سن تشريع شامل         

  .العديد من التوصيات املتصلة هبذه املسائل
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ـ        -٩١ ة االحتياجـات اإلنـسانية األساسـية       وذكرت النرويج أهنا تقدم املساعدة لتلبي
  .للمهاجرين الذين ليس لديهم مركز قانوين

وبشأن املمارسات التمييزية من ِقبل الشرطة، أشارت النرويج إىل خطـة العمـل                -٩٢
 للمساواة ومكافحة التمييز العرقي اليت تشتمل على عدد من التدابري           ٢٠١٢-٢٠٠٩الوطنية  

ملية تقدمي شكاوى ضد الشرطة أصبحت أيسر بفضل        وذكرت أن ع  . اليت تستهدف الشرطة  
  .أرقام التسجيل الواضحة على زي رجال الشرطة

وقالت أهنا ستعاجل مسألة الفجوة يف األجور بني اجلنسني عن طريق زيادة الـوعي                -٩٣
  .واملبادرات احلكومية والتعاون الثالثي بني الشركاء االجتماعيني

معاجلة اخنفاض مستوى الدخل للعمال املهاجرين      وذكرت النرويج أهنا تعكف على        -٩٤
وجيري تنفيذ خطة عمل ملكافحة اإلغراق االجتماعي، واملراقبة        . والبطالة يف أوقات األزمات   

الفعالة الحترام القوانني واللوائح يف سوق العمـل، ووضـع سياسـات فعالـة ملواجهـة                
  .املالية األزمات

ية املخصصة حلقوق اإلنسان، أشارت النرويج إىل       وفيما خيص املساعدة اإلمنائية الرمس      -٩٥
  .أن حقوق اإلنسان عنصر هام يف كثري من املشاريع

وجيـب معاجلـة    . ووفقاً ملا ذكرته احلكومة، فإن قانون فينمارك سارٍ وفقا لغرضه           -٩٦
 مسأليت اللغة والثقافة الصاميتني بالتعاون مع االحتاد الروسي وفنلندا، وبالتشاور مع الربملـان            

وقد مت مبوجب قانون فينمارك تكوين جلنـة        . الصامي وباحلوار مع الشعب الصامي الشرقي     
وسيـشمل عملـها املنـاطق      . فينمارك للتحري وحتديد احلقوق املتاحة يف منطقة فينمارك       

  .الشرقية الصامية
واختذت النرويج، إدراكاً منها للتحديات املتعلقة بتوفري املـواد التعليميـة باللغـة               -٩٧
  .صامية، خطوات لتحسني الوضعال

وقد مت تعيني منسقني بدوام كامل معنيني بالعنف املرتيل، وذلك يف مجيـع أقـسام                 -٩٨
ومت نشر أجهزة إنذار بشأن العنف املرتيل، كما يوجد خط هاتفي جماين ملـساعدة              . الشرطة

 كذلك قبل تقـدمي     وُتقدَّم املساعدة القانونية لضحايا العنف املرتيل     . مجيع ضحايا هذه اجلرمية   
وأُنشئت مراكز األزمات يف مجيع أحناء القطر فيما يتصل باالغتـصاب           . أية شكوى للشرطة  

  .وتقوم السلطات باملقاضاة على حنو غري مشروط يف حاالت العنف املرتيل. والعنف
وأشارت النرويج إىل أن تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث يتعـارض مـع                  -٩٩

وقـد ركـزت خطـة العمـل        .  ة، والقانون حيظره ويعاقب عليه    اإلنسان األساسي  حقوق
  . على تغيري املواقف عن طريق احلوار الذي تشارك فيه الفئات املعنية٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة
وذكرت النرويج أنه عند أخذ األطفال من أسرهم ال بد أن يكون هذا القـرار يف                  -١٠٠

  .لقصوى وأال ُيتخذ سوى عند الضرورة ا،مصلحة الطفل الفضلى
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ومن بني التدابري الرئيسية يف خطة العمل الرامية لتحسني حالة الرومـا، أشـارت                -١٠١
النرويج إىل مركز للخدمة معين بتوفري املعلومات والتوجيه عن خمتلف املكاتب واملؤسـسات             

  .احلكومية فيما  يتعلق باإلسكان والرفاه والعمل واخلدمات الصحية
 تعمل النرويج وبلدان أخرى مع األونكتاد لوضع معايري         وفيما خيص ختفيف الدين،     -١٠٢

  . للتسليف املسؤول والدين غري املشروع من أجل إعداد شروط النظر يف إلغاء هذه الديون
وأعربت احلكومة عن رغبتها يف إجراء دراسة لتحديد أيـة احتياجـات لتحـسني        -١٠٣

  . النرويجالتنسيق ملواصلة تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف
وأعربت النرويج عن شكرها للجميع، وأكدت أن احلكومة ستتحمل نصيبها مـن              -١٠٤

وأضافت أن النرويج ستسعى، يف املتابعة، إىل إتباع هنج . املسؤولية عن وفاء النرويج بالتزاماهتا
  .شامل وإشراك اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة املعنيني

  صياتالتوأو /واالستنتاجات   - ثانياً  
نظرت النرويج يف التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي، وحتظى التوصـيات             -١٠٥

  :أدناه بتأييد النرويج
النظر يف إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة           -١  

التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو               
 ؛)تنياألرجن( املهينة

نيوزيلنـدا،  (النظر  )/األرجنتني(أو التصديق   /النظر يف إمكانية التوقيع و      -٢  
 يف  )٤()إيطاليـا ( على سبيل األولوية     )٣()، املكسيك )٢(، الصني )١(سلوفينيا، شيلي 

التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وضمان تنفيذها الكامل يف           
 ؛)نيوزيلندا(القانون احمللي 

__________ 

)١(   The recommendation as read during the interactive dialogue: ratify the Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities and its Protocol (Chile). 
)٢(   The recommendation as read during the interactive dialogue: live up to the commitment and join 

the CRPD at an early date (China). 
)٣(  The recommendation as read during the interactive dialogue: ratify the Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities (Mexico). 
)٤(  The recommendation as read during the interactive dialogue: give priority to the ratification 

process of the CRPD (Italy). 
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يف ) شـيلي (النظر  )/األرجنتني(أو التصديق   /لنظر يف إمكانية التوقيع و    ا  -٣
على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص       ) )٦( واملكسيك )٥(شيلي(التصديق  

 القسري؛ من االختفاء

مواصلة اجلهود فيما خيص السياسة اجلنسانية، وبصفة أكثـر حتديـداً،             -٤
كافحة العنف القائم على نـوع اجلـنس،        الربامج املتخصصة يف جمال التثقيف مل     

 ؛)إسبانيا(وذلك لفائدة املوظفني املسؤولني عن إنفاذ القانون ويف سلك القضاء 

املزيد من التعزيز لربامج التثقيف والتدريب يف جمال حقـوق اإلنـسان              -٥
 ؛)نام فييت(ألفراد الشرطة 

 الـربامج   مواصلة إدراج التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان يف          -٦
 ؛)املغرب(املدرسية والقطاعات األخرى مثل مؤسسات إقامة العدل والشرطة 

النظر يف التنفيذ، حسب االقتضاء، لتوصيات مفوضية األمـم املتحـدة             -٧
لشؤون الالجئني وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة املتصلة         

 ؛)األردن(ما األطفال مبلتمسي اللجوء واملهاجرين غري النظاميني، ال سي

تعزيز اجلهود الرامية إىل معاجلة قضايا عدم املساواة بني اجلنسني والعنف             -٨
القائم على نوع اجلنس معاجلة تامة عن طريق التـدابري املؤسـسية واهليكليـة              

 ؛)موريشيوس(والثقافية وتدابري زيادة الوعي املناسبة 

افية التنميطية املستمرة بـشأن     النظر يف تعزيز جهود حماربة املواقف الثق        -٩
دور الرجال والنساء، ومواصلة حتسني فرص وصول النساء إىل سـوق العمـل             

 ؛)ماليزيا( ونيل التعليم

مواصلة النهوض باملرأة ومتكينها، وخباصة لضمان جتسيد متثيل املـرأة يف       -١٠
، مبن  اهليئات السياسية واحلكومية جتسيدا كامال للتنوع الذي مييز شعب النرويج         

 ؛)كوبا(يف ذلك العمال املهاجرون والنساء املهاجرات والاليت ينتمني إىل أقليات 

اختاذ خطوات ملعاجلة مسألة الفوارق يف األجور بني الرجـال والنـساء              -١١
 ؛)غانا(وغري ذلك من أشكال التمييز ضد املرأة 

 ؛)بياكولوم(مواصلة االهتمام على حنو خاص حبالة العامالت املهاجرات   -١٢

تنفيذ مجيع التدابري الضرورية للقضاء على التمييز الذي يعانيه األشخاص         -١٣
 ؛)السويد(املنتمون إىل أقليات وإىل أجيال املهاجرين 

__________ 

)٥(   The recommendation as read during the interactive dialogue: ratify CED (Chile). 
)٦(   The recommendation as read during the interactive dialogue: ratify CED (Mexico). 
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مواصلة اجلهود وتكثيفها ملنع مجيع أشكال التمييز الفعلي القائم علـى             -١٤
 ؛)كندا(أساس العرق ضد املهاجرين والقضاء عليها 

تدابري املناسبة ملكافحة مجيع أشكال التمييـز ضـد املهـاجرين           اختاذ ال   -١٥
 ؛)أوزبكستان(مكافحة شاملة 

حتسني عملية مجع سلطات إنفاذ القـانون للبيانـات املتعلقـة جبـرائم               -١٦
 ؛ )مصر(الكراهية، وتشجيع الضحايا على اإلبالغ عن هذه اجلرائم 

ظـاهر العنـصرية    مواصلة اجلهود جلمع وتصنيف البيانات املتعلقـة مب         -١٧
والتمييز، وذلك بغية تقييم احلالة فيما خيـص األقليـات العرقيـة واإلثنيـة يف               

 ؛)الربازيل( النرويج

النظر يف مواصلة اجلهود لضمان عدم التمييز ضد األطفال على أسـاس            -١٨
 ؛)ماليزيا(انتمائهم الديين أو اإلثين 

ات ولضمان إدماج هذه    تعزيز سياساهتا حلماية حقوق املهاجرين واألقلي       -١٩
 ؛)هولندا(الفئات يف اجملتمع النروجيي 

مواصلة عملية دعم إدماج املهاجرين حديثي الوصول، وخباصة املنتمون           -٢٠
 ؛)اململكة املتحدة(إىل أقليات إثنية 

تكثيف اجلهود لتحسني ظروف املثليني والسحاقيات من الشباب الذين           -٢١
 ؛)كولومبيا( تمعات حملية متعددة الثقافاتيعيشون خارج املدن الكربى ويف جم

النظر يف مواصلة البحث يف االدعاءات املتعلقة باملعاملة التمييزية، مبا يف             -٢٢
 ؛)ماليزيا(ذلك ألسباب إثنية، من ِقبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون 

تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان توفري اإلمكانيات الضرورية للتأكد من            -٢٣
أن مسألة االحتجاز السابق للمحاكمة جيري التعامـل معهـا وفقـا للمعـايري              

 ؛)هولندا( الدولية

النظر يف احلاجة إىل اختاذ تدابري عملية، استنادا إىل بيانـات إحـصائية               -٢٤
 ؛)سويسرا(تفصيلية، خلفض فترة احلبس الوقائي 

ون أمراضاً  ضمان حصول مجيع احملتجزين والسجناء، مبن فيهم الذين يعان          -٢٥
عقلية، على الرعاية املناسبة، مبا يف ذلك نقلهم عند االقتـضاء إىل مؤسـسات              

 ؛)إيطاليا( صحية ختصصية

تعزيز التدابري لتحسني رفاه وظـروف احتجـاز األطفـال املخـالفني              -٢٦
 ؛)الفلبني( للقانون
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مني اختاذ املزيد من التدابري لضمان توفري احلماية الكاملة لألطفال احملـرو      -٢٧
من احلرية، مبا يف ذلك بضمان اللجوء إىل حرماهنم من احلريـة كمـالذ أخـري                

 ؛)السويد(وألقصر فترة زمنية مناسبة 

مواجهة التحديات واختاذ التدابري املالئمة للتعامل مع حالة األطفـال يف             -٢٨
نظام قضاء األحداث، مع املراعاة التامة للمصاحل الفـضلى لألطفـال املعنـيني             

 ؛)موريشيوس(عادة إدماجهم يف اجملتمع بسالسة وضمان إ

اختاذ تدابري ملراقبة العنف املرتيل، وخباصة مـن أجـل محايـة حقـوق                -٢٩
 ؛)األرجنتني( املرأة

تعزيز تدابريها الوقائية يف جمايل االغتصاب والعنف املرتيل، والنظر بعمق            -٣٠
ـ          ع الـسياسات   أكثر يف البيانات اإلحصائية لفهم األسباب فهما أفضل، ووض

الفعالة وتنظيم احلمالت الوقائية احملددة األهداف، والتثقيف وزيادة الوعي وسط          
الشباب، واختاذ تدابري موجهة حنو تغيري النماذج واألمناط اليت تؤدي إىل حتديـد             

 ؛)بلجيكا(قوالب منطية لدور املرأة 

ية حلمايـة   التركيز الشديد على مسألة العنف املرتيل وتنفيذ تدابري منهج          -٣١
؛ وتعزيز اجلهود ملكافحة العنف املرتيل والعنف ضـد النـساء           )إيطاليا(الضحايا  

 ؛)غانا(

 ؛)بيالروس(مواصلة اجلهود ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال   -٣٢

 املتعلقـة   ٢٠٠٩-٢٠٠٦إجراء تقييم خلطة عملها الوطنيـة للفتـرة           -٣٣
يد اإلجراءات الفعالة اليت ينبغـي      مبحاربة االجتار بالنساء واألطفال، وذلك لتحد     

؛ وتقييم التدابري املتخذة فيما خيص خطـة العمـل          )فرنسا(أن ُتواصل مستقبالً    
املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر وتعزيز اجلهود يف هذا الصدد عن طريق تـدابري             

 ؛)هولندا(املتابعة 

 ضمان عدم حرمان الطالب األجانب بشكل تعسفي من حق التعليم يف            -٣٤
 ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(اجلامعات وفقا لرغباهتم احلرة واهتماماهتم 

اختاذ املزيد من اخلطوات الختاذ تدابري خاصة وعملية لـضمان تـوفري              -٣٥
 ؛)الدامنرك(التنمية واحلماية املالئمتني للشعب الصامي 

التنفيذ الفعال إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية             -٣٦
 ؛)هورية إيران اإلسالميةمج(

 ؛)الكونغو(احترام حقوق الالجئني، وخباصة مبدأ عدم اإلعادة القسرية   -٣٧
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اختاذ تدابري لضمان التحليل الدقيق واحلقيقي لطلبات ملتمسي اللجـوء            -٣٨
 ؛)األرجنتني(على أساس كل حالة على حدة 

مع يف سياق   احترام حرية التعبري والدين وعدم وصم بعض قطاعات اجملت          -٣٩
 ؛)الكونغو(مكافحة اإلرهاب 

االهتمام التام، يف سياق التدابري املتخذة ملكافحة اإلرهـاب، بـاحلق يف              -٤٠
 ؛)سويسرا(اخلصوصية يف العملية التشريعية 

مواصلة جهودها يف جمال املساعدة اإلمنائية، وخباصة ملصلحة أقل البلدان            -٤١
 ؛)املغرب( منواً

ان النامية يف حماربة الفقـر عـن طريـق املـساعدة            مواصلة دعم البلد    -٤٢
 ؛)بنغالديش( اإلمنائية

مواصلة تقدمي املساعدة ومشاطرة جتارهبا مع البلدان األخرى يف جمـال             -٤٣
 ؛ )فييت نام(التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان 

مواصلة املشاركة مع مجاعات حقوق اإلنسان من اجملتمع املدين يف عملية             -٤٤
 ؛)اململكة املتحدة(تابعة االستعراض الدوري الشامل م

وسـريد  . وستدرس النرويج التوصيات التالية وتقدم ردودها يف الوقت املناسب          -١٠٦
رد النرويج على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف        

  :دورته الثالثة عشرة
 االختياري املعتمد مؤخراً امللحـق      التوقيع والتصديق على الربوتوكول     -١

بالعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والنظـر يف إمكانيـة           
على الربوتوكول ) الربتغال(التوقيع والتصديق )/األرجنتني(أو التصديق /التوقيع و
، والسماح للجنة بـالنظر يف شـكاوى األفـراد املتعلقـة            )األرجنتني(املذكور  
 ؛)الربتغال(ات وقوع انتهاكات هلذه احلقوق بإدعاء

علـى  ) فرنـسا (يف أقرب وقـت ممكـن       ) شيلي، املكسيك (التصديق    -٢
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو           
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وإنشاء آلية وطنية مستقلة ملراقبة مراكز            

 ؛)فرنسا(از االحتج

النظر يف االلتزام مببادئ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال              -٣
 ؛)املكسيك( املهاجرين وأفراد أسرهم
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الدخول يف مشاورات وطنية مع أصحاب املصلحة املعنـيني للنظـر يف              -٤
إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين            

 ؛)الفلبني(  أسرهموأفراد

التـصديق علـى    )/ األرجنتني(أو التصديق   /النظر يف إمكانية التوقيع و      -٥
 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛) شيلي(

سحب التحفظات على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،           -٦
؛ والنظر يف سحب    )لربازيلا (٩/١٢وذلك يف سياق قرار جملس حقوق اإلنسان        

؛ إعادة النظـر  )جنوب أفريقيا(من العهد   ) ٣(و) ب)(٢(١٠حتفظاهتا على املادة    
ومتاشيها مع املادة   ) ب)(٢(١٠يف حتفظاهتا على العهد، وخباصة فيما خيص املادة         

من اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بفصل األطفال عن الراشـدين يف            ) ج(٣٧
 ؛)الربتغال(؛ سحب حتفظاهتا على العهد )نياإسبا(مراكز االحتجاز 

إدماج مضمون االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز              -٧
) مجهورية إيـران اإلسـالمية     (١٩٩٩العنصري يف قانون حقوق اإلنسان لعام       

وضمان سيادة أحكامه على التشريع احمللي املخالف وفقا ملـا أكدتـه هيئـات              
؛ إدماج كل من    )مجهورية إيران اإلسالمية  (ن ذات الصلة    معاهدات حقوق اإلنسا  

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية للقضاء على     
 ؛)أذربيجان( مجيع أشكال التمييز العنصري يف قانون حقوق اإلنسان

 إعطاء االهتمام الواجب، يف العملية موضع الترحيب املتعلقـة بتنقـيح            -٨  
الدستور ورسم االجتاهات، لضرورة حتقيق أقصى قدر من التماسك، مبا يتماشى           
مع القانون الدويل، بني التزامات النرويج يف جمال حقوق اإلنـسان والتزاماهتـا             
الدولية األخرى، مثل االلتزامات التجارية اليت تعهدت هبا على صعيد منظمـة            

 ؛)موريشيوس(التجارة العاملية 

يد من التدابري، حسب االقتضاء، لـدمج التزاماهتـا الدوليـة           اختاذ املز   -٩  
 ؛)األردن(مبوجب صكوك حقوق اإلنسان يف التشريع احمللي 

إدماج األحكام املتعلقة مبكافحة التمييز يف الدستور، وال سـيما فيمـا              -١٠  
يتصل بالعرق واألصل اإلثين والدين، وذلك لضمان توفري احلمايـة الـضرورية            

 ؛)قطر(ثر تضرراً من هذه املمارسات التمييزية لألشخاص األك

  تعزيز التشريع وحتسني درجة فهم اجملتمع للمسائل املتـصلة بـالتمييز             -١١    
 ؛)اململكة املتحدة(بسبب اإلعاقة   

تعديل خطة العمل املتعلقـة بتعزيـز املـساواة ومنـع التمييـز               - ١٢  
يات شـعب   وخطة العمل املتعلقة بتحسني مستو    ) ٢٠١٢- ٢٠٠٩(  اإلثين
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 بتضمينهما سياسات تتناول حتديدا أوجه عدم       )٢٠٠٩يونيه  /حزيران(الروما  
 ؛)الواليات املتحدة(املساواة يف سوق العمل بسبب األصل اإلثين 

العمل مع أمني املظامل املعين باألطفال ومع منظمات اجملتمع املـدين ذات              -١٣  
 القانون يف جمـال املعاجلـة       الصلة لوضع برامج لتثقيف املوظفني املكلفني بإنفاذ      

املراهقني املنتمني إىل أقليات الذين يشعرون بالوصم وبانعـدام          االستباقية ملشكلة 
 ؛)الواليات املتحدة(الثقة يف الشرطة 

ضمان تقدمي الردود، مستقبال، يف الوقت املناسب علـى االسـتبيانات             -١٤  
 ؛)وسياالحتاد الر(املواضيعية الواردة من اإلجراءات اخلاصة 

اختاذ املزيد من التدابري ملواجهة التحديات املتصلة بوضع املرأة يف سوق             -١٥  
العمل ومتثيلها على مجيع مستويات اجملتمع، وملكافحة التمييز ضـد األشـخاص         

 ؛)البوسنة واهلرسك(املنتمني ألجيال املهاجرين 

ياسية ضمان متثيل املرأة على حنو متناسب يف مجيع مناحي احليـاة الـس              -١٦  
والعامة يف النرويج، مبن يف ذلك املهاجرات واملنتميات ألقليات، عمال بتوصـية            

 ؛)إسرائيل(اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

ضمان عدم حدوث التمييز العرقي بتضمني معيـار العـرق يف قـانون               -١٧  
صة املهـاجرين   مكافحة التمييز للتأكيد على أنه يشمل ضحايا هذا التمييز، وخبا         

 ؛)كوبا(

اختاذ جمموعة شاملة من التدابري للتصدي للتمييز العنصري، والتـصميم            -١٨  
على مكافحة مجيع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل           

 ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(بذلك من تعصب 

ة لتعزيز   اليت وضعتها احلكوم   ٢٠١٢-٢٠٠٩تعزيز خطة العمل للفترة       -١٩  
املساواة ومنع التمييز اإلثين ضد املهاجرين وأطفاهلم واألقليات القومية، وذلـك           
باختاذ تدابري إضافية ملعاجلة أسباب أوجه التفـاوت االجتمـاعي للمتـضررين            

 ؛)اجلزائر(

اختاذ تدابري إضافية لدعم املهاجرين وتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل            -٢٠  
 ؛)غيزستانقري(خيص املهاجرين  فيما

وضع نظام للرصد لضمان حقوق املهاجرين وأفراد أسرهم، وال سـيما             -٢١  
 ؛)أوزبكستان(حقوق السكن والعمل والتعليم 
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اختاذ املزيد من التدابري الفعالة للقضاء على التمييز ضد غري املـواطنني              -٢٢  
يف، يتصل بظروف العمل ومتطلباته، واعتماد تشريع مينع التمييز يف التوظ          فيما

 ؛ )مصر(واختاذ تدابري إضافية خلفض معدالت البطالة وسط املهاجرين 

 ؛)الربازيل(تعزيز اجلهود لضمان حقوق اإلنسان للمهاجرين غري النظاميني   -٢٣  

مضاعفة اجلهود لضمان احترام حقوق اإلنسان األساسـية لألشـخاص       -٢٤  
 ؛)سويسرا(الذين ليس لديهم مركز قانوين 

 ؛)قطر(ود ملكافحة التمييز ضد األجانب يف التعليم والعمل مضاعفة اجله  -٢٥  

 ؛)الكونغو(االهتمام اخلاص حبماية حقوق العمال املهاجرين   -٢٦  

وضع بيانات عن مظاهر التمييز العنصري ومكانـة األقليـات داخـل              -٢٧  
 ؛ )كندا(اجملتمع، للمساعدة يف حتديد أمناط التمييز العنصري املباشر وغري املباشر 

اختاذ تدابري فعالة إلدماج املهاجرين يف النرويج بعدة وسائل من بينـها              -٢٨  
؛ اختـاذ   )بنغالديش(عدم التمييز يف نيل التعليم واحلصول على السكن والعمل          

سيما الشباب، يف سوق العمـل،       تدابري لتحسني مشاركة أجيال املهاجرين، وال     
؛ مواصلة جهودها   )كندا (وحتسني فرصهم يف نيل التعليم واحلصول على السكن       

الرامية إىل حل املشاكل اليت يواجهها املهـاجرون، وخباصـة يف نيـل التعلـيم            
؛ اختاذ املزيد من التدابري حلـل       )االحتاد الروسي (واحلصول على السكن والعمل     

املشاكل اليت تواجهها أجيال املهاجرين يف جماالت العمل والتعلـيم والـسكن            
من أجل حتسني حالة األقليـات القوميـة واملهـاجرين،          ؛ تعزيز العمل    )اليابان(

 ؛)غانا( وخباصة يف جماالت التعليم والسكن والعمل

اختاذ التدابري الضرورية للحد من اسـتخدام الـشرطة العنـف ضـد               -٢٩  
 .)٧()األرجنتني(اجلماعات اإلثنية 

 ؛)ائراجلز(اختاذ التدابري الضرورية لفصل القّصر احملتجزين عن الراشدين   -٣٠  

إعداد تقارير وحتليالت إحصائية شاملة عن حجم ومسة العنـف ضـد              -٣١  
النساء واألطفال، وذلك لتحديد ما إذا كانت خطة عمل النرويج ملكافحة العنف       

 ؛)كندا( تسهم يف احلد من خطورة هذه الظاهرة ٢٠١١-٢٠٠٨املرتيل للفترة 

__________ 

)٧(   The recommendation as read during the interactive dialogue: take necessary measures to curb the 

use of violence by the police force against ethnic groups and specifically to mitigate the use of 

discrimination by public forces (Argentina). 
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لعنف املرتيل بوصفه مشكلة تقييم التدابري اإلضافية املطلوبة للقضاء على ا   -٣٢  
خطرية يف النرويج، وذلك باالحتفاظ بقاعدة بيانات حتتـوي معلومـات عـن             

 ؛)إسرائيل(الضحايا واجلناة فيما خيص العنف املرتيل 

تشديد املسؤولية فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية واالغتصاب وإساءة معاملة         -٣٣  
 ؛)بيالروس( األطفال األطفال وتعزيز تدريب العاملني على محاية حقوق

مواصلة اجلهود الرامية إىل تقدمي املساعدة املالئمـة لـضحايا االجتـار              -٣٤  
بالبشر، واالسترشاد باملبادئ واملبادئ التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان واالجتار         

  ؛)الفلبني(بالبشر اليت توصي هبا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
دابري ملواصلة معاجلة مسائل البيانات املتعلقة باالجتـار        اختاذ املزيد من الت     -٣٥  

بالنساء والفتيات، وذلك مبا يتماشى مع توصية اللجنة املعنية بالقـضاء علـى             
  ؛)فنلندا( التمييز ضد املرأة

تعزيز قدرة الشرطة اجلنائية على التعامل مع اجلرائم املتصلة باسـتغالل             -٣٦  
بكة اإلنترنـت، وإعـالم األطفـال واآلبـاء         األطفال يف املواد اإلباحية على ش     

 ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(باالستخدام اآلمن لشبكة اإلنترنت 

مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة الفـساد والنظـر، علـى وجـه               -٣٧  
اخلصوص، يف إمكانية اعتماد تشريع هلذا الغرض متاشيا مع اتفاقية األمم املتحدة            

 ؛)انقريغيزست( ملكافحة الفساد

إطالق محلة، مبشاركة وسائط اإلعالم، للتفـاكر حـول دور وسـائط             -٣٨  
اإلعالم ومسؤوليتها يف مكافحة العنصرية وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن            

 ؛)مصر( تعصب

نظرا الرتفاع عدد حاالت االغتصاب، اختاذ مجيع التدابري الـضرورية،            -٣٩  
تدابري وتشريعات من شأهنا تعريض     بغية تعزيز أساس األسرة وتفادي اللجوء إىل        

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(أساس األسرة نفسه يف اجملتمع للخطر 
استعراض املمارسات املتعلقة بإبعاد األطفال عن بيئة األسرة، والبحـث            -٤٠  

عن حلول بديلة على النحو املنصوص عليه يف قرارات جلنـة حقـوق الطفـل               
دية واالجتماعية والثقافية، وضـمان أن يكـون        واللجنة املعنية باحلقوق االقتصا   

جلميع األطفال املوجودين يف الرعاية البديلة أوصياء شرعيني، فضال عن وضـع            
نظام وطين موحد للوصاية على األطفال ملتمسي اللجـوء والالجـئني غـري              
املصحوبني بذويهم، وذلك عمال بتوصية جلنة حقوق الطفل واملفوضية الـسامية           

 ؛)إسرائيل( لشؤون الالجئني
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وضع املزيد من اللوائح القانونية ذات الكفاءة اليت تلزم أرباب العمـل              -٤١  
باحترام حقوق املهاجرين يف ظروف عمل الئقة، أو إنشاء هيئة رصـد خاصـة              

 ؛)أوكرانيا(لدعم برنامج العمل الالئق 

اختاذ تدابري فعالة لتوفري وحدات سكنية بأعداد كافية لفائـدة الفئـات              -٤٢  
 ؛)غانا(احملرومة واملهمشة 

إبداء التفهم واملرونة يف التعامل مع ملتمسي اللجوء والالجئني الذين هم       -٤٣  
 ؛)اجلزائر(يف كثري من األحيان يف حاالت غري نظامية ويواجهون احتمال اإلبعاد 

مواصلة مساعدة أقل البلدان منوا املتضررة من األزمة االقتصادية واملالية            -٤٤  
ة، وتعديل مساعدهتا اإلمنائية مبواصلة زيادة املبلغ املخصص للزراعة وحتقيق          العاملي

 ؛)اجلزائر(االستقرار للشعوب يف بلداهنا األصلية 

تكثيف جهود التكافل من أجل ضمان احلق يف الغذاء واحلق يف التعليم              -٤٥  
 ؛)اجلزائر(يف البلدان اليت ليس بإمكاهنا توفري ذلك بسبب افتقارها للموارد املالية 

تعزيز حقـوق   "تويل الدور القيادي يف تشكيل رأي عام عاملي ملصلحة            -٤٦  
 ؛)بنغالديش" (اإلنسان عن طريق مكافحة الفقر

  :التوصية التالية ال حتظى بتأييد النرويج  -١٠٧
النظر يف التـصديق    )/األرجنتني(أو التصديق   /النظر يف إمكانية التوقيع و      -١  

النظر بإجيابيـة إىل االنـضمام      )/اجلزائر(يف االنضمام إىل    النظر  )/أذربيجان(على  
على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع      ) شيلي، نيجرييا (التصديق  )/املكسيك(

العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، عمال بتوصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز 
ية والثقافية واللجنة املعنية    العنصري واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية االجتماع     

 ).نيجرييا املكسيك،(بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة        /وتعكس مجيع االستنتاجات و     -١٠٨
وال ينبغي تأويلـها    . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .الفريق العامل ككلعلى أهنا حظيت بتأييد 
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