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  مقدمة  -أوالً  

: تعليقات عامة على متابعة االستعراض الدوري الـشامل املتعلـق بـالنرويج             -ألف  
  املسؤولية املؤسسية وتنظيم العمل

ضـمان   يف املساعي الراميـة إىل        مهماً تؤدي االستعراضات الدورية الشاملة دوراً      -١
وفر متابعة توصيات االستعراض الدوري الـشامل فرصـة         وُت. حترام حقوق اإلنسان عملياً   ا

ويتحدث هذا  . حقوق اإلنسان من زاوية نقدية يف قطاعات رئيسة من اجملتمع         حالة  استعراض  
التقرير عن متابعة النرويج التوصيات املقدمة يف االستعراض السابق وعن جهودها للتغلـب             

  .يف ميدان حقوق اإلنسانحالياً ليت تواجهها على أهم التحديات ا
 ومتخض  ٢٠٠٩وكان أول استعراض عن النرويج يف جملس حقوق اإلنسان يف عام              -٢

، كليـاً توصية   ٦٦منها   توصية مرقّمة، قُبلت     ٩١معت التوصيات يف    وُج.  توصية ١١٥عن  
، ٢٠١٢يونيه /رانويف حزي. إىل التزامني طوعينيمنها ، وُحولت اثنتان جزئياًمخس توصيات و

  يف منتصف املدة يتحدث عما قامـت بـه اسـتجابةً           قدمت النرويج، مببادرة منها، تقريراً    
  .تقرير منتصف املدةجزءاً من هذا التقرير الوطين الثاين اعتبار وينبغي . ٢٠٠٩لتوصيات عام 

فريق تنـسيق   حلالة حقوق اإلنسان فيها،      بعد االستعراض األول     ،وأنشأت النرويج   -٣
ويهـدف  .  بقضايا حقوق اإلنسان تشرف عليه وزارة اخلارجية        بني الوزارات معنياً   شتركاًم

الفريق إىل تدعيم تنفيذ التزامات النرويج يف جمال حقوق اإلنسان وحتـسني عمليـة تقـدمي                
  . إىل آليات رصد حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدةهاتقارير

  املنهجية والعملية التشاورية  -باء  
زارة اخلارجية مسؤولة عن تنسيق جهود النرويج اليت هتدف إىل متابعة التوصيات            و  -٤

املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل بتعاون وثيـق مـع وزارات أخـرى معنيـة                
ولدى إعداد السلطات النروجيية هذا التقرير، استشارت الفاعلني يف اجملتمع املدين           . باملوضوع

. ٢٠١٣سـبتمرب   /زعت مسودة مشروع للتعليق عليها يف أيلول      يف اجتماعات مفتوحة، ووُ   
  .توافق املنظمات اليت شاركت يف العملية على فحوى هذا التقرير بالضرورة وال
 إىل تغـيري  ٢٠١٣سبتمرب /وأدت االنتخابات العامة اليت ُنظمت يف النرويج يف أيلول    -٥

  .مة القدمية واحلكومة اجلديدةاحلكوكل من سياسات يعرض هذا التقرير لذلك فإن . احلكومة
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  محاية حقوق اإلنسان يف النرويج  -ثانياً  

  دستور النرويج  -ألف  
 حلقوق اإلنـسان إلعـداد       جلنةً ٢٠٠٩يف عام   ) الستورتينغ(أنشأ الربملان النروجيي      -٦

حقوق اإلنسان يف   مكانة   هبدف ترسيخ     طفيفاً توصيات وتقدميها قصد تنقيح الدستور تنقيحاً     
وأوصت اللجنة يف تقريرها بإدراج عدد من احلقوق املدنيـة والـسياسية            . النروجييالقانون  

إجـراء   ٢٠١٢واقُترح على الربملان يف عام      . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدستور    
الـيت قدمتـها    تضمنت مجيع التوصـيات  تعديالت دستورية عدة يف ميدان حقوق اإلنسان   

االنتخابات اليت تلي   ثالث  الربملانية  الدورات  اليف هذه املقترحات يف     وسينظر الربملان   . اللجنة
  .العامة

فهي اليوم تنص علـى أن الدسـتور   . ٢٠١٢ من الدستور يف عام    ٢وُعدلت املادة     -٧
أن القيم املسيحية واإلنسانية هي     وينوه ب الدميقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان،      يصون  

 - لغي حكم كان ينص على أن دين الدولة هو الـدين اإلجنيلـي            أُو. أساس الدولة النروجيية  
عـدة  واعُتمـدت   . اللوثري وأُبدل حبكم جاء فيه أن كنيسة النرويج هي الكنيسة الوطنيـة           
  . عن الدولةتعديالت دستورية أخرى يف الوقت نفسه جعلت الكنيسة أكثر استقالالً

  اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية  -باء  
هي رف يف األغلبية الساحقة من اتفاقيات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، والنرويج ط   -٨

 بالتوصـيات الـيت    وعمالً. يف التصديق على صكوك جديدة حلقوق اإلنسان      باستمرار  تنظر  
قبلتها النرويج بعد االستعراض الدوري الشامل األول اخلاص هبا، صدق البلد على صكني من     

  :، مها٢٠٠٩صكوك حقوق اإلنسان منذ عام 
ومل تقرر النرويج ). ٢٠١٣يونيه / حزيران٣(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       •

نشاء آلية لتلقـي     االختياري الذي ينص على إ     اما إذا كانت ستنضم إىل بروتوكوهل     
 الشكاوى الفردية؛

تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو          الالربوتوكول االختياري    •
  ).٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧(ة أو الالإنسانية أو املهينة العقوبة القاسي

وقد يؤدي التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء               -٩
، القسري إىل تعديل التشريعات أو إحداث تغيريات يف الواقع العملي أو كال األمـرين معـاً        

  . الوزارات املعنيةتنظر فيه حالياًهو موضوع و
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، ٢٠٠٩يف عام على نفسها  بالتزاماهتا الطوعية اليت قطعتها      وخضعت النرويج، عمالً    -١٠
أن تترتب على االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحـق         اليت ميكن   لتقييم مستقل للنتائج    

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي ينص على إنشاء آليـة             
حتـدد  ومل  .  وُوزع للتعليق عليـه    ٢٠١١سبتمرب  /وأهني التقييم يف أيلول   . فرديةللشكاوى ال 

  .ا مما إذا كان ينبغي للنرويج أن تنضم إىل الربوتوكول االختياريهاحلكومة بعد موقف
 عن النتـائج احملتملـة لتـصديق       ٢٠١٣وأِعدت دراسة مستقلة مماثلة يف ربيع عام          -١١

تفاقية حقوق الطفل بشأن إنـشاء آليـة للـشكاوى    الي النرويج على الربوتوكول االختيار 
يف هذه  معنية  واجُتهد يف استشارة الفاعلني يف اجملتمع املدين وأطراف نروجيية أخرى           . الفردية
وسّن الربملان يف   .  وُوزع كي يعلَّق عليه    ٢٠١٣يونيه  /وانُتهي من التقرير يف حزيران    . العملية

 معلومـات عـن مـسألة       بتقدمياحلكومة  جيهات إىل   باإلمجاع أعطى تو   الشهر نفسه قراراً  
  .التصديق على هذا الربوتوكول يف أقرب وقت ممكن

وأدرِج يف القانون النروجيي عدد من اتفاقيات حقوق اإلنسان، بواسـطة قـانون               -١٢
حلقوق اإلنـسان منـذ    إضافية  ومل تدرج النرويج اتفاقيات     .  بالنسبة لبعضها  حقوق اإلنسان 

إدراج كل واحدة منها على حدة يف القـانون  ما إذا كان ينبغي   تنظر يف    ، لكنها ٢٠٠٩ عام
، فاملبدأ   مزدوجاً ومع أن للنرويج نظاماً   . النروجيي ويف كيفية ذلك إذا هي اختذت هذا القرار        

وعلـى هـذا، ينبغـي    . مع االلتزامات الدوليةمتوافق  القانون النروجيي   أن  العام هو افتراض    
  .لنرويجلمة مع قواعد القانون الدويل امللزِعارضه ت يتجنب تفسريه تفسرياً

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  -جيم  
يؤدي املركز النروجيي حلقوق اإلنسان جبامعة أوسلو دور املؤسسة الوطنية النروجيية             -١٣

لكن جملس اجلامعة قرر أن يتوقف املركز عـن أداء هـذا            . ٢٠٠١حلقوق اإلنسان منذ عام     
  .الدور
وصت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف           وأ  -١٤

فض رتبة املركز من ألـف إىل بـاء يف الـشبكة الدوليـة              خب ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين 
 وأنشئ من مث فريق عمل مشترك بني الوزارات للنظر يف التغريات الـيت           .للمؤسسات الوطنية 

. وهيكلية جديدين روجيية، مثل إنشاء مؤسسة جديدة بتنظيم       طرأت على املؤسسة الوطنية الن    
. ٢٠١٣، وأكمل تقييمه يف ربيـع عـام        ودولياً واستشار الفريق العامل جهات عدة، وطنياً     

وتأمـل  . ٢٠١٣وُوزع التقييم كي تعلق عليه أطراف معنية كثرية يف صيف وخريف عـام              
وهي اآلن تنظر يف كيفية إنشاء هـذه        . احلكومة أن تستويف املؤسسة اجلديدة املعايري الدولية      

  .وستراعي التعليقات الواردةاجلديدة املؤسسة 
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  تنفيذ حقوق اإلنسان يف النرويج، وأفضل املمارسات، والتحديات  -ثالثاً  

  مقدمة  -ألف  
ومـن  . حقوق اإلنسان والدميقراطية عنصران رئيسان يف املنظومة القيمية النروجيية          -١٥

يدة األمد أن تصبح احلريات األساسية وحقوق اإلنسان العاملية حقيقـة           األهداف اجلامعة البع  
ه أو معتقده عن إثنيته أو نوعه اجلنسي أو دينيعيشها كل من يوجد يف النرويج، بصرف النظر       

  .أو عمره أو ميله اجلنسي أو هويته اجلنسانية أو تعبريه اجلنساين أو إعاقته أو غري ذلك

  تمييزتكافؤ الفرص وعدم ال  -باء  

  التشريعات اجلديدة  -١  
 / كـانون الثـاين    ١دخلت أربعة قوانني جديدة ملكافحة التمييز حيز التنفيـذ يف             -١٦
تدابري ل اجلنسي، واملساواة بني اجلنسني، واالنتماء اإلثين،        املي: كما يلي ، وهي   ٢٠١٤ يناير
نطاق التشريعات القائمة،    ووسعت القوانني الثالثة األخرية كثرياً    . لفائدة ذوي اإلعاقة  تيسري  ال

اجلرب وميكن اليوم التماس    . ، أدخلت تغيريات جوهرية لتعزيز احلماية من التمييز       لكنها، أيضاً 
أما خارج مكـان العمـل،      . على التمييز يف مكان العمل بغض النظر عن املسؤولية املطلقة         

  . أم الهمِْالًعلى ما إذا كان الطرف الذي مارس التمييز ُماجلرب فتتوقف املسؤولية عن 
يف احلصول على معلومات عـن      املوظف  حق  ينص على    اً قانون وسن الربملان أيضاً    -١٧

رواتب املوظفني اآلخرين إن اشتبه يف وجود متييز يف األجور على أساس نـوع اجلـنس أو                 
. نـساين االنتماء اإلثين أو املعتقد أو اإلعاقة أو امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية أو التعبري اجل              

تضفي من مث   هي  وهتدف األحكام اجلديدة إىل زيادة الشفافية يف األجور يف أماكن العمل، و           
تعديالت على  أيضاً  دخلت  وأُ.  القائمة املزيد من الفاعلية على أنواع حظر التمييز يف األجور        

ـ     كفاءة  قانون ديوان املظامل املعين مبكافحة التمييز لتحسني         ساواة إدارة الدعاوى يف حمكمة امل
وتعتزم احلكومة أن تقدم إىل الربملان مشروع قانون يتعلق بتحقيق املساواة           . ومكافحة التمييز 

  .بني اجلميع وعدم التعرض للتمييز

  املساواة بني اجلنسني  -٢  
كانت املساواة بني اجلنسني، وال تزال، من أوىل األولويات يف النرويج منذ سنوات               -١٨

  .من اجملتمعشرائح شىت  مشلت عدة، وُنفذت مبادرات كثرية
البلدان اليت بلغ فيها الـسعي إىل حتقيـق         بوصفها من    ومع أن النرويج ُتذكر مراراً      -١٩

بني اجلنسني وتقتضي التغلب    املساواة  فال تزال هناك صعوبات تعترض حتقيق       املساواة مداه،   
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كـثري  تتسم  ، و )٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٦٠(فأغلب طلبة الكليات واجلامعات نساء      . عليها
ونـسبة  .  مقارنة باجلنس اآلخـر    من أحد اجلنسني  بكثرة عدد الطالب    من الربامج الدراسية    
 أدىن  وتتلقى النساء أجـوراً   . أعلى بكثري من نسبة الرجال    نصف الدوام   النساء اللوايت يعملن    

ونسبة . يتحملن مسؤولية أكرب من الرجال يف تقدمي الرعاية غري املأجورة         مع أهنن   من الرجال   
خريـات أو   األنساء  بنسبة ال النساء من أصول مهاجرة يف سوق العمل أدىن مقارنة          مشاركة  

  .الرجال من أصول مهاجرة
ُنفذ عدد من التدابري لتضييق الفجوة يف األجور بني النساء والرجـال، منـها              قد  و  -٢٠

وُنفـذت  . أماكن العمـل  الرامية إىل تشجيع الشفافية يف األجور يف         التدابري املشار إليها آنفاً   
وابتـداء  .  الروتينية تدابري أخرى للمساعدة على املساواة يف رعاية األطفال واألعمال املرتلية         

عـشرة  مدهتا وإجازة الوالدة سُتمنح األمهات واآلباء على السواء      ،٢٠١٤يوليه  /متوز ١ من
ترتيب بني متطلبات   هذا ال ويوائم  . رغباهتمحسب  وميكن توزيع الباقي بني الوالدين      . أسابيع

كـثري مـن املرونـة      يتيح يف الوقت نفسه ال    وتطلعات األمهات واآلباء كليهما، من جهة، و      
، حيق جلميع األمهات الالئـي      ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١ومنذ  . ، من جهة أخرى   لألسرة

ساعات يف اليوم احلصول على ساعة استراحة مأجورة للرضـاعة          سبع  يعملن ما ال يقل عن      
ويؤمل أن تساعد هذه الساعات على سـد الفجـوة يف           .  السنة األوىل من عمر الطفل     أثناء

. بينـهما فيما  اقتسام الوالدين اإلجازة الوالدية     حيث إهنا تيسر    األجور بني النساء والرجال     
 مواصلة العمل على حتقيق املزيد من التوازن بني اجلنـسني يف التعلـيم              وتعتزم احلكومة أيضاً  

وتسعى احلكومة إىل زيادة    . االضطرار إىل العمل نصف الدوام    احلد من   على  ومكان العمل و  
  .نساء األقليات يف سوق العملمشاركة نسبة 

  امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية والتعبري اجلنساين  -٣  
 ويتعلق حبظر التمييز بناء على امليـل اجلنـسي واهلويـة            يف إطار قانون ُسن مؤخراً      -٢١

 اجلنساين، تنطبق احلماية من التمييز القائم على امليل اجلنسي علـى مجيـع              اجلنسانية والتعبري 
ويوفر القانون  . العالقات الشخصية احملض األخرى   وقطاعات اجملتمع، باستثناء احلياة األسرية      

  . محاية واضحة من التمييز يف حق مجيع مغايري اهلوية اجلنسانيةأيضاً
حتسني نوعيـة حيـاة     "طة العمل املعنونة    مل خب الع ٢٠١٣ حىت هناية عام     قد ُمدد و  -٢٢

)". ٢٠١٢-٢٠٠٩(املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسانية           
وهتدف اخلطة إىل منع التمييز يف حق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري               

ن نتائج ذلك إنشاء مركز خربة      وم.  ونوعية حياهتم  اهلوية اجلنسانية وحتسني ظروف معيشتهم    
ويكشف املركز عن خمتِلف التحديات املتعلقة      . وطين يف قضايا امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية      

عاجلتها والتوعية هبا، وحيّدث املعلومات عن التطورات   يقوم مب بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية و    
خلطة أن أهـدافها يف     اوأظهر تقييم   . دويلاجملال على املستويني الوطين وال    اليت تطْرأ على هذا     

ومع ذلك، ال بد    . تحقق حبلول هناية الفترة املمددة    تقد حتققت أو س   األحباث واملعارف   إدارة  
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اإلداريـني  وبإتاحة اكتساب   وعندما يتعلق األمر باستحداث خدمات      . من املزيد من اخلربة   
أن يتسىن القول   د من املساعي قبل     ، ال بد من بذل مزي      اخلربة يف هذا اجملال    ومقدمي اخلدمات 

  .إنه قد مت حتقيق األهداف
تغيري نوع اجلنس، على من يرغب يف إجراء إزاء النرويج اليت تنتهجها  سياسة  ووفق ال   -٢٣

وتعّرض شـرط   . العالجتعقيمه كجزء من    عملية جراحية لتأكيد نوع جنسه أن يوافق على         
إلنسان يف جملس أوروبـا وفئـات مـن    التعقيم النتقادات من جهات منها مفوض حقوق ا      

ودعا املستخدمون من جهة أخرى إىل تقدمي خدمات عالج أفـضل ملغـايري             . املستخِدمني
وزارة الصحة وخدمات الرعاية    أصدرت  ،  ٢٠١٣ففي خريف عام    . اهلوية اجلنسانية عموماً  

كان ما إذا    فيها    مبا ديرية الصحة بتعيني فريق خرباء لتقييم معايري تغيري نوع اجلنس         ملتعليمات  
 خطة عمل لتحسني اخلدمات      وستقدم مديرية الصحة أيضاً    .ينبغي التخلي عن شرط التعقيم    

دعى للتعاون يف هذا الصدد مديريات أخرى معنية        وسُت. ملقدمة إىل تلك الفئة عموماً    الصحية ا 
  .باملوضوع

  تكافؤ الفرص واملعاقون  -٤  
وقد أمثـرت   . لفائدة ذوي اإلعاقة  تيسري  وضع تدابري ال  تعمل احلكومة بثبات على       - ٢٤

حبلـول   يـسع اجلميـع      تصميم البلد تصميماً  : النرويج" العمل املعنونة    نتائج جيدة خطةُ  
تيسري للجميع يف   حتسني تدابري ال   وإىل" التصميم اجلامع "   ، وهي خطة تأخذ ب    "٢٠٢٥  عام

األمم املتحدة حلقوق اتفاقية وسيتم االستناد يف ذلك بقدر كبري إىل . ٢٠١٣- ٢٠٠٩الفترة 
تنفيذ تدابري التيسري لفائدة ذوي اإلعاقـة       واحلكومة مقتنعة بأن    . األشخاص ذوي اإلعاقة  

  .حتقيق املساواةمن عوامل عامل مهم 
ترمي إىل زيـادة     اليت   "لذوي اإلعاقة استراتيجية الوظائف    "٢٠١٢وُنفذت يف عام      -٢٥

وأهم فئة  . عاناتاإلحيتاج منهم إىل    من  عمل وتقليل عدد    ذوي اإلعاقة احلاصلني على     عدد  
يف  سنة من العمر الذين حيتـاجون إىل املـساعدة           ٣٠دون  ذوي اإلعاقة   مستهدفة هي فئة    

إزالة أربعة حواجز قد تعرقل دخول      " استراتيجية الوظائف "وتستهدف  . احلصول على عمل  
يـة؛ وحـاجز    حاجز التمييز؛ وحاجز التكلفة؛ وحـاجز اإلنتاج      : سوق العمل ذوي اإلعاقة   

هـذه  تقليل  وحتدد استراتيجية الوظائف جمموعة من التدابري الرامية إىل         . املعلومات والوضعية 
ومن . وأرباب العمل الذين يوظفوهنم   ذوي اإلعاقة   احلواجز ومساعدة الباحثني عن عمل من       

 .تلك التدابري ضمانة تسهيل، وإعانات تسهيل للباحثني عن عمل، وعدد من خدمات املتابعة            
ن، واملنظمات العاملة يف    جتماعيوالشركاء اال يشترك يف حتملها    تنفيذ االستراتيجية مسؤولية    و

ن، والرفاه، ومقدمو خدمات آخرو   جمال اإلعاقة، واألعمال، واإلدارة النروجيية لشؤون العمل        
االسـتراتيجية املـذكورة    تنفيذ  وُمددت فترة   .  من ذوي اإلعاقة   إضافة إىل باحثني عن عمل    

  .٢٠١٤يناير /، وسُيفرغ من تقييمها يف كانون الثاين٢٠١٣ت يف عام وُعزز
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  أحكام جديدة يف جمال الوصاية    
 التعديالت على تشريعات الوصـاية النروجييـة        ٢٠١٣دخلت حيز التنفيذ يف عام        -٢٦

. لتحقيق التوافق بني القانون النروجيي واتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           
  علـى  اًالوصاية املكيفة حسب األشخاص حرص    لت التغيريات على قانون جديد ينظم       واشتم

يصون  املالية والشخصية على حنو      أن يتلقى املساعدة من حيتاج إليها كي حيافظ على مصاحله         
  .يراعي حرمته وكرامته

  اخلاص باألشخاص ذوي اإلعاقة الفكريةالكتاب األبيض     
األشـخاص ذوي    كتاب أبيض عن حرية      ٢٠١٣عام  ُعرض على الربملان يف ربيع        -٢٧

اليت يواجهها هؤالء األشخاص    وحيدد الكتاب التحديات    . ومساواهتم بغريهم اإلعاقة الفكرية   
املساواة يف التثقيف والتدريب، والقضايا الصحية، واملشاركة يف سـوق العمـل،            خبصوص  

  .والضمانات القانونيةبتقرير املصري ويدرس املسائل املتصلة 

  سياسة اإلدماج والتمييز اإلثين  -٥  
 من اجملتمـع    ن جزءاً جعل املهاجري هتدف سياسة اإلدماج اليت تنتهجها النرويج إىل          -٢٨

 العمل  وتعد املشاركة يف سوق   .  لديهم باالنتماء إليه والتشبث به   وإىل زرع الشعور    النروجيي  
 ، بل وُيتوقع من كل فرد   . جتماعيواإلملام اجليد باللغة النروجيية عاملني رئيسني لالندماج اال       

خطة العمـل   "ومن املوضوعات ذات األولوية اليت تعاجلها       .  أن يسهم يف اجملتمع    ،ُيطلب إليه 
وُمددت الفتـرة   . العمل واحلياة املهنية  )" ٢٠١٢-٢٠٠٩(لتعزيز املساواة ومنع التمييز اإلثين      

  .٢٠١٣حىت هناية عام 
يعملون، فإن نسبة توظيفهم أقل مـن سـائر         ومع أن أغلب املهاجرين يف النرويج         -٢٩

 نسبة البطالة   حنو ثالثة أضعاف  عرب التاريخ   املهاجرين  يف صفوف   البطالة  وتبلغ نسبة   . السكان
، كما أن الفرق يف معدل التوظيف بني النساء والرجال من أصول مهاجرة             يف صفوف غريهم  

  .السكان عموماًيف صفوف  بني اجلنسني هأعلى من
اجملتمـع  ومن خمالطـة    ثر الناس أنه ال بد من اإلملام اجليد باللغة النروجيية           ويرى أك   -٣٠

وختطـط احلكومـة لتعزيـز تـدريب        . للحصول على عمل واملشاركة يف اجملتمع     النروجيي  
واملراد من ذلك ومن تدابري أخرى حمددة الغرض إقدار املزيد من النساء            . املهاجرين على اللغة  

فرصة "ويهدف برنامج   . رجال، على املشاركة يف احلياة املهنية     من أصول مهاجرة، وكذلك ال    
 / أيلـول  ١ ففي.  واملهاجرات خصوصاً  إىل زيادة نسبة العاملني من املهاجرين عموماً      " عمل

وختطـط  . ، بدأ العمل باختبارات إلزامية يف التربية الوطنية واللغة النروجييـة          ٢٠١٣سبتمرب  
لقدرة على التحدث بالنروجييـة     لتربية الوطنية وإثبات ا   احلكومة الشتراط اجتياز اختبار يف ا     

  .ما حد إىل
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 سـوق    إىل دخول املهـاجرين  مباِدرة أكثر لضمان    وتعتزم احلكومة انتهاج سياسة       -٣١
ات كفؤة للمهارات   تقييمإجراء  إجراءات املوافقة على املؤهالت، و    تسريع  فستسهل  . العمل
ملكافحة اإلغـراق   وقُدمت خطة العمل الثالثة     . راتتلك املها واالستفادة الفعالة من    ،  العملية

اجلهود الرامية إىل منـع     ال تزال   و. ٢٠١٣السابقة يف عام    االجتماعي اليت وضعتها احلكومة     
اإلغراق االجتماعي مستمرة عن طريق تدعيم هيئة تفتيش العمل النروجيية، وتقييم التـدابري             

روف العمل املرفوضة، والنظر يف اختاذ مبادرات       احلالية ملعاجلة مسألة األجور غري املقبولة وظ      
  .جديدة
عدد املتسولني يف شوارع النرويج، وجلـهم مـن         ، يف السنوات األخرية،     وقد زاد   -٣٢

 بشأن ما إذا كان ينبغـي حظـر         وأثارت هذه الزيادة نقاشاً   . اجلنسية الرومانية َمحلة  الروما  
بلديات صالحية تنظيم التسول وقرر     منح ال صاحل  ، صوت الربملان ل   ٢٠١٣ففي عام   . التسول

ـ متويل بعض املشاريع اليت توفر أماكن إيواء طارئة وخدمات أساسـية أخـرى للم              سولني ت
  .األجانب

  اإلحصاءات ومجع البيانات    
فمكتـب اإلحـصاءات    . تستوجب مكافحة التمييز إدراك طبيعته ومداه وأسـبابه         -٣٣

أضف . لسلطاتصدر معلومات حيوي ل   مالنروجيي يصدر بانتظام إحصاءات وحتليالت هي       
تنص علـى   )" ٢٠١٢-٢٠٠٩(خطة العمل لتعزيز املساواة ومنع التمييز اإلثين        " إىل ذلك أن  

الوقوف على  تدابري عدة ترمي إىل التوسع يف معرفة طبيعة التمييز يف خمتلف قطاعات اجملتمع و             
تتعرض لـه   منهج الذي   دراسات استقصائية لتحديد حجم التمييز امل     وأُجريت  . مداه وأسبابه 

الـيت   نتـائج البحـوث   عت أيضاًوُجّم). املوقفاختبار (األقليات يف سوق العمل النروجيية     
  .التمييز يف حق األطفال والشبابتناولت 

  جرائم الكراهية    
 تواجه النرويج حتديات تتعلق جبرائم الكراهية وخطاب الكراهية يف حـق أقليـات              -٣٤

  .بعينها
الـيت   عن مجيع احلوادث      سنوياً لشرطة ودائرة شرطة أوسلو تقريراً    وتصدر مديرية ا    -٣٥

ومـع أن الـشرطة   .  عليهـا  باعثاًكانت  الكراهية  أن  واليت يشار فيها إىل     هبا  الشرطة  ُبلّغت  
 حتمل على االعتقاد    تتلقى سوى عدد قليل من التقارير عن جرائم الكراهية، فإن مثة أسباباً            ال

. وقد اتُّخذت تدابري عدة لزيادة معـدل التـسجيل        .  عنها كثري  بأن عدد احلاالت غري املبلغ    
ذلك معرفة املزيد عن دوافع جرائم الكراهية وعن األشخاص املعرضني لتلـك            من  دف  اهلو

  .توقّيها وحتسني إنفاذ القانون يف هذا الصددُسبل اجلرائم قصد حتسني 
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حظر بعـض أنـواع      قانون العقوبات لتوسيع نطاق      ٢٠١٣وعدل الربملان يف عام       -٣٦
 أن  ، مـثالً  ،وهـذا يعـين   . دىل هبا على الشابكة   يشمل تلك اليت يُ   حبيث  التصرحيات العامة   

  .القانونأمر يعاقب عليه اإلنترنت التشجيع على جرمية بعينها أو متجيد جرمية جنائية على 

  الشعوب األصلية  -٦  
لنـرويج الدوليـة جتـاه      ُيفترض يف التشريعات النروجيية أهنا تتوافق مع التزامات ا          -٣٧

الربملـان   (الـصاميديغي  مع إجراءات التشاور بني احلكومة املركزية و       وانسجاماً. الصاميني
. مباشـرةً متسهم  يف مسائل قد    معنية  هات صامية أخرى    ، يستشار هذا الربملان وجِ    )الصامي

 التزامـات   وهذه اإلجراءات وسيلة مهمة للتأكد من أن التدابري واللوائح اجلديدة تتوافق مع           
  .النرويج الدولية

وُتبـذل  . عمليات مهمة عدة لتأمني حقوق الصاميني مبزيد من الفعالية        ُوضعت  وقد    -٣٨
جهود ملتابعة تقرير جلنة حقوق الصاميني الثانية عن احلقوق يف األرض واملاء واستخدامهما يف 

أت مـشاورات   ، بد ٢٠١٢ففي خريف عام    . نماركفإقليم  مناطق الصاميني التقليدية خارج     
يف أحـد   إىل عقـدها    مع الربملان الصامي بشأن إدارة احلاالت وقواعد التشاور، اليت ُدعي           

يضاف إىل ذلـك أن مـوجزات    و. مشاريع القوانني املقدمة من جلنة حقوق الصاميني الثانية       
 عن متابعة الدولة لتوصيات مقرر األمم املتحدة اخلـاص          ٢٠١٣ و ٢٠١٢عت يف عامي    ّمُج

 عـن وضـع     ٢٠١١يناير  /در يف كانون الثاين   اصال هقوق الشعوب األصلية يف تقرير    املعين حب 
خاصة  بشأن مشروع اتفاقية     واملفاوضات جارية أيضاً  . الصاميني يف فنلندا والسويد والنرويج    

  .٢٠١٦ومن املقرر االنتهاء من املفاوضات حبلول عام . الصاميني يف بلدان الشمالب
ديد حقوق ملكية األراضي واملوارد الطبيعية يف فنمـارك         وكُلفت جلنة فنمارك بتح     -٣٩

ونـشرت  . احلقوق املكتسبة بطول االسـتخدام    يف  القضية األساسية   تتمثل  و. امواستخدامه
  .٢٠١٣ و٢٠١٢يف عامي أول تقريرين هلا اللجنة 
املتعلقة باللغة الـصامية وقَـّيم تلـك         استعراض أحكام قانون الصاميني      ىجرقد  و  -٤٠

وقُدم التقرير .  ضوء التزامات النرويج الدولية، وحبث قضايا تتصل بتنفيذ األحكام         يف األحكام
  . للمشاورات بوصفه منطلقا٢٠١٣ًأغسطس /إىل الربملان الصامي يف آب

   يف التعليميةحقوق الشعوب األصلية النروجي    
اللغـة  علمـوا   يتحيق لتالميذ املرحلتني االبتدائية والثانوية يف املقاطعات الصامية أن            -٤١

 أن ُيدرَّسوا بالصامية خارج تلك املقاطعات؛ لكن هذه         ، وحيق هلم أيضاً   ويدرَّسوا هبا الصامية  
ومثة نقص  . قلة املوارد التعليمية  يعود جزء من السبب يف ذلك إىل        ، و احلقوق ال ُتحترم دائماً   

ملعلمـني  كان من الصعب جلب طلبة لـربامج تـدريب ا         قد  ؛ و  الصامية يف املواد التعليمية  
ترتيب تدريس اللغات الصامية    مما يستلزم   ،   كبرياً وختتلف أمناط االستيطان اختالفاً   . الصاميني

ففـي  . ويتاح التعليم عن ُبعد مىت استحال توفري معلم يف املدرسة         .  خمتلفاً الثالث وهبا ترتيباً  
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مل مستمر  والع. ، ُنشرت معلومات على الشابكة عن اللغة الصامية والتدريس هبا         ٢٠١٣ عام
على حتسني املعلومات عن التعليم الصامي والثقافة والتقاليد الصامية، املقدمة إىل اإلداريـني             

لتيسري التعليم عن   أفضل   سبل   أيضاًوتوجد قيد الدرس    . ومديري املدارس واملعلمني والوالدين   
  .بعد
نـون  وترد موضوعات صامية يف املنهاج الدراسي الوطين يف إطـار اإلصـالح املع              -٤٢

خطـط تعلـيم    "  الصامية -االرتقاء باملعرفة   "ويشمل اإلصالح املعنون    ". االرتقاء باملعرفة "
ـ . ٢٠١٤-٢٠١٣الدراسية  من السنة   منها ابتداًء    منقحة    اليت ستنفَّذ وصيغ   الصامية شمل وت

الصامي، مـع تغليـب     واملنهاج  الوطين  املنهاج  م يف كل من     التنقيحات توضيح أهداف التعلُّ   
اللغـة  ب على املواد التعليمية     ، حىت الساعة  ،فقد ركز الربملان الصامي أساساً    . الصامياحملتوى  
 الشعب الصامي فستناقش يف اجتماعات مع       عنأما املسائل املتعلقة باملواد التعليمية      . الصامية

  .الربملان الصامي

  األقليات الوطنية  -٧  
 /يف حزيـران "  يف أوسلوخطة العمل من أجل حتسني ظروف معيشة الروما    "قُدمت    -٤٣

س علـى الرومـا النـروجييني       ماَرالذي يُ وهتدف اخلطة إىل مكافحة التمييز      . ٢٠٠٩يونيه  
وأعـدت بلديـة   . العامة القائمةالرفاه  االستفادة من برامج هم يفواملساعدة على زيادة فرص   

وما، وأنشأت هيئة  لتعليم البالغني الشباب من الر    أوسلو، اليت يعيش فيها معظم الروما، برناجماً      
الوكـاالت  لفائدة مـوظفي    لروما، ونظمت حلقات دراسية عن الروما       خاصة با استشارية  

  .٢٠١٤وستقّيم خطة العمل يف عام . احلكومية احمللية واملركزية
 ُبـين علـى   ، أصدر مركز دراسات احملرقة واألقليات الدينية تقريراً   ٢٠١٢ويف عام     -٤٤

وأظهرت النتائج وجـود    . من اليهود وغريهم من األقليات    واقف سكان النرويج    استقصاء مل 
 يف املائة مـن الـسكان إىل   ١٢,٥ففي اجلملة، ينظر . تصورات منطية عن اليهود يف النرويج 

ويف السياق األورويب، يعد انتشار معاداة السامية يف النرويج         . فيها حتامل شديد  اليهود نظرة   
 أن وأظهر االستقصاء أيـضاً . وهولندا والدامنرك والسويد  مقارنة باململكة املتحدة      نسبياً قليالً

. اليهـود ريبتهم مـن   ريبة عامة الناس من املسلمني والصوماليني والروما أشد بكثري مقارنة ب          
  . للفئات األخرى أشدهم احتقاراً للسامية هم أيضاًشد معاداةًاألفاألشخاص 

 أظهـر أن    ٢٠١٢يف عام   أُجري   استقصاءنتائج  اجلالية اليهودية النروجيية    وعرضت    -٤٥
  وشـاباً   طفالً ٢١كل   من أصل    ٢٠حنو نصف أفرادها تعرضوا ملواقف معادية للسامية وأن         

مبالغ مـن   وخصصت احلكومة   . لليهودتعرضوا ملضايقات تنم عن عداء       أبلغوا بأهنم    يهودياً
ية، منها مبالغ    لتمويل خطة عمل هتدف إىل مكافحة معاداة السام        ٢٠١٤امليزانية الوطنية لعام    

أمـن  راسـة  وزيدت املبالغ املخصصة حل  . للمبادرات املدرسية وللمتحف اليهودي يف أوسلو     
  .اجلالية اليهوديةاليت تستخدمها باين امل
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  والتثقيف هبا تعليم األقليات القومية     
، اً كـبري  حتدياًمن التعليم   ) التاتر(الرّحل  /تعد تلبية احتياجات التالميذ الروما والغجر       -٤٦
املنـهاج  فقد ُنفذت تدابري شىت إلقدار التالميذ على اتبـاع          . سيما أثناء فترات الترحال    ال

وُينظر يف وضع مـواد تعليميـة       . الدراسي، لكن مل ُيتوصل إىل حلول جيدة دائمة حىت اآلن         
العثور على أشخاص مؤهلني لوضـع مـواد        صعوبة  ومن التحديات   . بلغات الروما والغجر  

  .للغاتتعليمية هبذه ا
أن يتلقوا التعلـيم    يف املقاطعات الشمالية    كفني   - وحيق للتالميذ من أصول فنلندية      -٤٧

 للفنلنديـة،   ، بوصفها بديالً  الكفنيأما  . بالفنلندية لغةً ثانية يف املرحلتني االبتدائية واإلعدادية      
تـدريس بلغـة    وكبديل عن الفنلندية، قد يتم ال     . فقد تدرس يف املرحلة االبتدائية واإلعدادية     

ويوفَّر التدريب يف بعض األماكن بالفنلندية      . الكفني يف مرحليت التعليم االبتدائي واإلعدادي     
ووضع حمافظا بلديت ترومس وفنمارك خطة عمـل        . أو الكفينية لغةً ثانية يف التعليم الثانوي      

. وضـوع زيادة االهتمـام بامل   ويعود بعض السبب يف ذلك إىل       للفنلندية بصفتها لغةً ثانية،     
 مواد إعالمية عن مجيع األقليات القومية النروجيية، وهي موجهة للمعلمـني يف             وتوضع حالياً 

  .املقام األول، وجلّها سيصدر إلكترونياً

  الالجئون وملتمسو اللجوء  -٨  
 / كانون الثاين  ١النروجيي اجلديد، الذي دخل حيز التنفيذ يف        " قانون اهلجرة "يتوافق    -٤٨

التزامات البلد الدولية، مثل اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع الالجـئني،   ، مع   ٢٠١٠يناير  
واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، واتفاقيات أخرى النرويج ملزمة           

فإن ثار شك يف كيفية تفسري حكم من األحكام، وجب األخذ بالتفسري الذي يتالءم مع               . هبا
 على أن األشخاص الذين وينص القانون أيضاً. يعزز موقف الفردا كان هذا   إذالقانون الدويل   

لديهم صفة الالجئ يف إطار اتفاقية الالجئني واألشخاص املؤهلني للحماية مـن املعاملـة أو       
  .العقوبة الالإنسانية أو املهينة يف إطار اتفاقيات دولية أخرى متساوون يف احلقوق

 تعليمات للمديريـة النروجييـة     ٢٠١٢ن العام يف عام     وأصدرت وزارة العدل واألم     -٤٩
للهجرة عن معاجلة طلبات اللجوء املتعلقة باملثليات أو املثليني أو مزدوجي امليل اجلنـسي أو               

وجاء يف تلك التعليمات أنه ال ينبغي توقع أو استلزام أو افتـراض     . مغايري اجلنس واخلناثيني  
 قادرين على التكيف مع املعـايري االجتماعيـة         أن أولئك األشخاص، إن أعيدوا، سيكونون     

  .والثقافية والقانونية يف الفضاء العام أو على إخفاء هويتهم اجلنسية جتنباً لالضطهاد
، يف األسس املوضوعية    ٢٠٠٩ونظرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، منذ عام          -٥٠

كمة يف اثنتني منها أن من وقررت احمل. لثالث دعاوى رفعت على النرويج بشأن قضايا ترحيل
وتتابع السلطات النروجيية هذه    . شأن الترحيل أن ينتهك احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية        

  .القرارات
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  احلق يف اخلدمات الصحية    
متنح تشريعات جديدة تنظم حق األشخاص الذين ليست لديهم إقامـة دائمـة يف                -٥١

 كل مقيم يف البلد احلق يف الرعاية الطارئـة          النرويج يف اخلدمات الصحية وخدمات الرعاية     
واحلق يف الفحص من الدائرة الصحية املتخصصة، إضافة إىل املعلومات املطلوبة ملمارسة تلك             

ويتمتـع األطفـال   . ولكل املاكثني يف النرويج احلق يف احلماية من األمراض املعدية       . احلقوق
وحيـق  .  يتمتع هبا املقيمون الـدائمون     واحلوامل إىل حد بعيد بنفس احلقوق يف العالج اليت        

لألطفال املاكثني يف النرويج عموماً احلصول على املساعدة الالزمة من البلدية ومن الـدائرة              
وعمالً باتفاقية حقوق الطفل، جيب أن تكون مصاحل الطفل الفضلى من           . الصحية املتخصصة 

 دائمة تلقي الرعاية الصحية البدنيـة       وحيق للبالغني غري املقيمني إقامة    ". االعتبارات األساسية "
أضف إىل ذلك أنه حيق هلم تلقي أشكال أخرى من العـالج            . والنفسية يف احلاالت الطارئة   

فإن كان الشخص املعين يعاين اضطرابات نفسية وميثل خطراً جسيماً          . الذي ال ينبغي تأجيله   
.  الرعاية الصحية النفـسية ووشيكاً على حياته أو صحته أو حياة الغري وصحته، ُحّق له تلقي     

وحيق ملن ليست لديهم إقامة دائمة وهم مسجونون أو معاقبون عقاباً آخر أن حيصلوا علـى                
  .الرعاية الطبية اليت ال ينبغي تأجيلها حىت ُيفرج عنهم

  السكن    
 كتاب أبيض عن مستقبل سياسة السكن يعرض أهم خصائص          ٢٠١٢قُدم يف عام      -٥٢

ومتثل خدمات السكن املتاحة لالجئني جماالً      . لقادمة للسكن االجتماعي  االستراتيجية الوطنية ا  
ومن أهداف احلكومة الرئيسة التعجيـل بإعـادة       . من عدة جماالت تركز عليها االستراتيجية     

توطني الالجئني بنقلهم من مركز االستقبال إىل البلدية اليت من املقرر أن تستضيفهم وحيث              
وتوطّن .  بربنامج متهيدي واكتساب املهارات ودروس يف اللغة       ميكن أن تبدأ عملية االندماج    

. ومل توطّن البلديات يف السنوات األخرية ما يكفي مـن الجـئني         . البلديات الالجئني طوعاً  
ففي . وهناك حالياً تفاوت كبري بني احتياجات التوطني وعدد األماكن الذي توفره البلديات           

ينتظرون   شخص يف مراكز االستقبال    ٥ ٠٠٠حنو  ، كان   ٢٠١٣أكتوبر  /هناية تشرين األول  
، أبرمـت   ٢٠١٣ويف عام   . وُنفذت تدابري عدة لتحسني األوضاع    . أن تستضيفهم البلديات  

احلكومة مع الرابطة النروجيية للسلطات احمللية واإلقليمية اتفاقاً جديداً وأشد إلزاماً عن قضايا             
دماج اليت تقدم للبلـديات وزيـادة   ، َتقررت زيادة خمصصات اإل ٢٠١٤وعن عام   . التوطني

  .الدعم لإلسكان التأجريي البلدي بواسطة مصرف السكن احلكومي النروجيي

  ملتمسو اللجوء األحداث    
تعد اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل عنصراً أساسياً يف النهج الذي تتبعه سلطات               -٥٣

 قانون اهلجرة النروجيي علـى أن       اهلجرة عندما يتعلق األمر باألطفال، وتنص عدة أحكام يف        
فقد ُيمنح مواطن أجـنيب     ". االعتبارات األساسية "مصاحل الطفل الفضلى جيب أن تكون من        
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رخصة إقامة بناء على اعتبارات إنسانية وجيهة أو على ارتباط خاص بـالنرويج وإن كـان               
  .وسيغلَّب ارتباط الطفل بالنرويج يف التقييم. الشخص غري مؤهل للجوء

 سنة والذين ال سند هلم يف       ١٨ و ١٦وقد ُيمنح األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني          -٥٤
طلب احلصول على اإلقامة إال كوهنم قد ال يتلقون الرعاية املناسبة لدى عـودهتم، رخـصة             

وال جيوز جتديد هذه الرخصة بعد الثامنة عـشرة  .  عاماً ١٨إقامة مؤقتة حىت يبلغوا من العمر       
ا ال متنح احلق يف مل مشل األسرة وال ختّول احلصول على رخـصة إقامـة                من العمر، كما أهن   

ومبعىن آخر، تنشأ عن الرخصة املؤقتة نفس احلقوق ونفس الواجبات اليت تنشأ عـن              . دائمة
وُوضع نظام الرخص املؤقتـة  . الرخص األخرى، كاحلق يف خدمات الرعاية الصحية والتعليم       

 ال حيتاجون إىل احلماية إىل بلد أجنيب يف رحالت قـد            للحيلولة دون إرسال األطفال الذين    
وتعتزم وزارة التعليم والبحث تعميم مشروع قانون بغرض التعليـق          . تكون حمفوفة باملخاطر  

 سـنة،  ١٨عليه عن منح األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم سن الدراسة اإللزامية وتقل عن             
ومن املقترح أن يـدخل     . وي أو االبتدائي  والذين يطلبون رخصة إقامة، احلق يف التعليم الثان       

  .٢٠١٤هذا املشروع حيز التنفيذ ابتداء من خريف عام 
 عن األطفال ملتمسي اللجوء نظرة عامـة        ٢٠١٢ويقدم كتاب أبيض صدر يف عام         -٥٥

ويلقي الكتـاب الـضوء علـى       . عن لوائح النرويج التنظيمية وممارساهتا املعمول هبا حالياً       
ويتناول وضع القّصر غري املصحوبني من ملتمسي اللجـوء،         . ت املمكنة التحديات واإلجراءا 

إضافة إىل وضع األطفال الذين يغادرون أوطاهنم بصحبة والديهم أو غريهم مـن مقـدمي               
ويقدم توجيهات ختص التوفيق بني شواغل التحكم يف اهلجـرة ومـصاحل الطفـل              . الرعاية
اسة هتدف إىل تسليط الضوء على ظـروف  ورداً على الكتاب األبيض، اسُتهلت در  . الفضلى

وستستقصي الدراسة ظروف معيشة األطفـال      . معيشة األطفال أثناء عملية التماس اللجوء     
املصحوبني والقّصر غري املصحوبني يف مراكز االستقبال والرعاية، متوّسلةً مبؤشـرات عـن             

ف الـصحية،   املدرسة، واحلضانة، واخلدمات الصحية، وخدمات رعاية الطفولة، والظـرو        
  .واألنشطة االجتماعية

.  سنة يف مراكز رعايـة خاصـة بالقـصر         ١٥ويؤوى القّصر غري املصحوبني دون        -٥٦
وتتحمل السلطات املعنية برفاه الطفل مسؤولية رعايتهم أثناء إقامتهم، وعليها توفري خدمات            

عـن تـوفري    وتتحمل سلطات اهلجرة املسؤولية الكربى      . رعاية تتالءم واحتياجاهتم اخلاصة   
السكن وخدمات الرعاية مللتمسي اللجوء من القّصر غـري املـصحوبني الـذين تتجـاوز               

فإن .  سنة، ولالجئني القّصر الذين يدخلون البلد مصحوبني بوالديهم أو غريهم          ١٥ أعمارهم
أبِلغ عن خماوف بشأن عافية طفل من األطفال، لزم دائرة رفاه الطفل يف البلدية العمل علـى                 

 األطفال املعنيون املساعدة والرعاية الضروريتني يف الوقت املناسب، بغض النظر عن            أن يتلقى 
  .اجلنسية واملواطنة ووضع اإلقامة القانوين
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 احلق يف ٢٠١٣يوليه / متوز١وأصبح مللتمسي اللجوء من القّصر غري املصحوبني منذ         -٥٧
ويـصُدق  . ية اللجوء أن يكون هلم ممثل شخصي مهمته تأمني مصاحلهم ومساعدهتم يف عمل          

الشيء نفسه على ملتمسي اللجوء من القصر غري املصحوبني الذين يتبّين أهنم مـن ضـحايا        
وحل نظام التمثيل الشخصي هذا حمل نظام الوصاية السابق اخلاص مبلتمسي اللجوء            . االجتار

  .من القصر غري املصحوبني وحّسنه

  الطفلحقوق   -٩  
ويكفل هذه احلقوق قـانون     . حظيت حقوق الطفل ورعايته بأولوية سنوات عديدة        -٥٨

أضف إىل ذلك إدراج أحكام اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل          . الطفل وقانون رفاه الطفل   
وتوىل أولويـة بالغـة     . وبروتوكوليها االختياريني األولني يف القانون النروجيي وإعالئها عليه       

وُتبذل جهود أيضاً للتصديق علـى اتفاقيـة        .  وتوصيات جلنة حقوق الطفل    ملتابعة االتفاقية 
  .الهاي املتعلقة مبسؤولية الوالدين ومحاية الطفل

  تعديل قانون الطفل    
 تعديالت على قانون الطفل تركِّز أكثـر علـى          ٢٠١٣اعتمد الربملان يف ربيع عام        -٥٩

قة مبسؤولية الوالدين ومكان اإلقامة وحق   مراعاة وجهة نظر الطفل يف النـزاعات املدنية املتعل       
وستقوي التعـديالت مركـز     . الوالد الذي ال يقيم عنده الطفل يف أن يكون على اتصال به           

الطفل أثناء البت يف تلك النـزاعات مىت كان الطفل معرضاً للعنف أو االعتداء علـى يـد                 
ون سبع سنوات إذا كانوا وينص القانون املعدل على وجوب االستماع إىل األطفال د. والديه

. وجتب مراعاة رأي الطفل وفقاً لعمره ونضجه      . قادرين على تكوين رأيهم اخلاص يف املسألة      
  .وينسجم هذا التعديل بالتأكيد مع اتفاقية حقوق الطفل

وعدل الربملان يف الوقت ذاته أحكاماً عن األبوة واألمومة يف قانون الطفل من أجل                -٦٠
انون والتطورات االجتماعية والتقانية الكبرية اليت حدثت يف بنية األسرة،          التوفيق بني هذا الق   

والفرص املتاحة يف جمال التلقيح بالوسائل الطبية، وحتديد األبوة هنائياً بواسطة حتليل احلمض             
  .النووي

  رفاه الطفل    
ـ   . جتب محاية مجيع األطفال يف النرويج من اإلمهال واالعتداء          -٦١ ساعدة ويتعني توفري امل

والرعاية اليت حيتاجها األطفال والشباب الذين يعيشون ظروفاً قد تؤذي صـحتهم وتـضر              
الذين حيتاجون إىل املساعدة من دائرة رفـاه         وعدد األطفال . بنموهم، مىت افتقروا إىل ذلك    

ومبرور الوقت، اشتد التفاوت بني عدد موظفي دائرة رفاه الطفـل           . وال ينفك يزداد  . الطفل
فـبني  . بيد أن تلك الدائرة تعززت كثرياً يف الـسنوات األخـرية  . ة وعدد احلاالت البلدي يف

 وظيفة جديدة يف جمال رفاه الطفل يف البلديات         ٨٩٠، مثالً، أنشئت    ٢٠١٤ و ٢٠١١ عامي
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بتمويل خمصص من احلكومة املركزية؛ والعمل متواصل لالرتقاء باملهارات واخلـربة داخـل             
واقترحت احلكومـة  . ٢٠١٤لبلدية على األطفال املكفولني يف عام وستدعَّم الرقابة ا . الدائرة

تدابري أكثر فعالية يف تكييف تدريس األطفال الذين ترعاهم دائرة رفاه الطفل كي يستجيب              
وسيشمل ذلك توثيق التعاون بني املدارس وموظفي رفاه الطفـل          . أكثر الحتياجاهتم اخلاصة  

  .لى إكمال دراستهمقصد مساعدة املزيد من أولئك األطفال ع
 تعديالت على قانون رفـاه الطفـل لتـدعيم          ٢٠١٣واعتمد الربملان يف ربيع عام        -٦٢

فاليوم، حيق لألطفـال    . الضمانات القانونية املتاحة لألطفال فيما خيص خدمات رفاه الطفل        
واعُتمد أيضاً حكم عام يؤكـد      . مبقتضى القانون، يف مجلة أمور، تلقي خدمات رفاه مالئمة        

ورة أن توفَّر لألطفال فرصة املشاركة يف مجيع العمليات املتعلقة باتصاهلم بـدائرة رفـاه               ضر
وُسنت تعديالت  . وحيق هلم أيضاً اصطحاب أشخاص موثوقني يف اجتماعات الدائرة        . الطفل

  .أخرى لتوطيد الرقابة على األطفال املكفولني

  التفاوت االجتماعي وظروف عيش األطفال والشباب    
يد احلكومة أن يترعرع األطفال والشباب يف ظروف جيدة وآمنة تتيح هلم فرص             تر  -٦٣

وقد زادت نسبة األطفال الذين يعيشون يف أسر متدنية الدخل، ويبدو أهنـا    . النمو الشخصي 
وأشد األطفال عرضة للفقر من كان      . استقرت يف مستوى مرتفع نسبياً يف السنوات األخرية       

فضاً أو ارتباطهم بسوق العمل ضعيفاً، إضافة إىل أطفال األسر          مستوى والديهم التعليمي منخ   
إىل أصـول   هـذا، ويعـود  . املهاجرة، وأطفال األسر وحيدة العائل، وأطفال األسر الكبرية      

  . مهاجرة أربعةً من بني كل عشرة أطفال من أسر متدنية الدخل باستمرار
والدين يف سوق العمل وأن     وملكافحة الفقر، من الضروري أن تزيد نسبة مشاركة ال          -٦٤

وتعد دور احلضانة واملـدارس الـيت       . ينجح املهاجرون اجلدد يف اكتساب املهارات الالزمة      
تساعد على حمو االختالفات االجتماعية، إضافة إىل العطل واألنشطة الترفيهية، جماالت حيوية 

عدل التسرب  وتعمل احلكومة على تقليص م    . لتعزيز مشاركة األطفال والشباب واندماجهم    
وستواصل دعمها . من التعليم الثانوي، والتأكد من تلقي اجلميع خدمات تعليمية فائقة اجلودة     

الربامج اليت تؤثر إجياباً يف تعلم اللغة النروجيية، مثل جمانية الوقـت الـالزم قـضاؤه يف دور                  
تمني إىل إثنيات وتعمل دائرة رفاه الطفل على االرتقاء مبعارف ومهارات األطفال املن. احلضانة

  .غري النروجيية

  رضون لالجتاراألطفال املع    
 ١تنص األحكام اجلديدة الواردة يف قانون رفاه الطفل الذي دخل حيز التنفيـذ يف                 -٦٥
 على إمكانية إيداع الطفل املعرض لالجتار مؤقتـاً يف مؤسـسة دون             ٢٠١٢أغسطس  /آب

  .ل الفورية احلماية والرعايةوهتدف تلك األحكام إىل تلبية احتياجات الطف. رضاه
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  مكافحة العنف واالعتداء اجلنسي  -جيم  

  العنف والقتل يف إطار العالقات احلميمة    
 يف ٩تبني اإلحصاءات أن العنف املرتيل مشكلة اجتماعية مزمنة يف النـرويج، إذ إن            -٦٦

صابة على يـد   يف املائة من الرجال تعرضوا للعنف مع ارتفاع احتمال اإل       ٢املائة من النساء و   
وأكثر منهم عدداً بكثري من تعرضوا لعنف أقـل أو السـتخدام            . الشريك احلايل أو السابق   

وقد زاد كثرياً يف السنوات األخرية عدد حوادث العنف املرتيل اليت ُبلغـت الـشرطة               . القوة
د  إىل تنامي الرتوع إىل إخطار الشرطة بذلك، األمر الذي ق          - على األرجح    -عنها، ومرّدها   

  .ُيْنبئ عن زيادة الثقة يف تعاطي الشرطة مع تلك القضايا
 يف املائة مـن جممـوع       ٣٠ و ٢٠وشكّلت نسبة قتل العشري يف العقد املنصرم بني           -٦٧

. ٢٠١٣ يف عام    ٤٥ عشرياً حالياً أو سابقاً من أصل        ١٥فقد قُتل   . حاالت القتل يف النرويج   
 قُتلت فيها نساء، كان اجلاين إمـا عـشري           يف املائة من احلاالت اليت     ٥٠ومن بني أكثر من     

واسُتهل مشروع حبث الستعراض مجيع حاالت قتل العـشري مـن           . الضحية راهناً أو سابقاً   
 قصد حتديد عوامل اخلطر ورسم استراتيجيات وقائيـة أكثـر           ٢٠١١ إىل عام    ١٩٩١ عام

  .فاعلية
 إطـار العالقـات     وستواصل احلكومة إيالء أولوية بالغة جلهود مكافحة العنف يف          -٦٨

وتعد تدابري اتقاء العنف أيضاً عوامل أساسية يف تشجيع املساواة بني اجلنسني، ألن             . احلميمة
  .العنف اجلنساين يقوي التمييز ويؤسس له

 كتاب أبيض عن العنف املرتيل يعرض التدابري الـيت    ٢٠١٣يف عام    وقُدم إىل الربملان    -٦٩
وتال الكتاَب  . لوح يف األفق ويرسم طرق التغلب عليها      ُنفذت بالفعل ويبني التحديات اليت ت     

  .٢٠١٧-٢٠١٤األبيض خطةُ عمل تغطي الفترة 
ويف سياق مكافحة العنف املرتيل، كُلف املركز النروجيي لدراسات العنف والتوترات             -٧٠

الصدمية بإعداد دراسة استقصائية عن مدى انتشار العنف يف إطار العالقات احلميمة يف مجيع              
وُوفرت أيضاً أموال لربنامج حبثي مدته مخس سنوات للتحقيق يف أمور من قبيل             . اء البالد أحن

أسباب العنف املرتيل، والعنف املرتيل من زاوية استمراره مدى احلياة وتناقله عرب األجيـال،              
وسُيوثّق التعاون مـع    . ومن املقرر رسم استراتيجية وقائية وطنية     . وشدة إمكانية التعرض له   

  .ظمات غري احلكومية عن طريق وضع برنامج ِمَنح جديد واختاذ تدابري أخرىاملن
وعلى النظام املدرسي أيضاً أن يركز على مواضيع تتعلـق باألسـرة والعالقـات                -٧١

وتشمل اخلطط الدراسية أهدافاً تتصل باستحثاث مواقـف نقديـة مـن العنـف          . واجلنس
يفت أهداف أخرى عـن األدوار اجلنـسانية       وأض. واالعتداء والعنف اجلنسي والعنف املرتيل    

  .واملساواة بني اجلنسني بغرض تدريسها يف االبتدائي والثانوي
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ولتوفري محاية أكثر مشوالً لألشخاص املعرضني للعنـف والتهديـد، يـتعني علـى                -٧٢
دوائر الشرطة يف النرويج أن تطبـق دليـل تقيـيم خمـاطر االعتـداء الزوجـي يف                   مجيع
ويضم الدليل قائمة مرجعية للتأكد من أن املعلومات املناسبة ُتجمع          . ٢٠١٤-٢٠١٣ الفترة

  .لتحسني تقييم احتمال ممارسة العشري املقبل العنف والختاذ التدابري املالئمة

  قانون العقوبات اجلديد    
حيز التنفيذ، سـتزيد إىل     " ٢٠٠٥قانون العقوبات املدين العام لسنة      "عندما يدخل     -٧٣

 سنة علـى  ١٥ة القصوى على االعتداء يف إطار العالقات احلميمة، وإىل ست سنوات العقوب 
ومل يـدخل  . ويتضمن طيف العقوبات أيضاً عقوبات أشد صرامة  . املعاملة القاسية والتعسفية  

. قانون العقوبات اجلديد حيز التنفيذ ألنه يستلزم تغيريات كثرية يف النظم احلاسوبية للشرطة             
 ١٩٠٢ تعديالت على قانون العقوبات لعام       ٢٠١٠خلت يف عام    وريثما ُينتهى من ذلك، أد    

تنص على زيادة مدة العقوبة القصوى على االعتداء يف إطار العالقات احلميمة مـن ثـالث           
  .سنوات إىل أربع سنوات، إضافة إىل زيادة كبرية يف مستوى العقاب العادي

  الزواج باإلكراه وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث    
ورغم إنـشاء  . كافح احلكومة الزواج باإلكراه وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث      ست  -٧٤

كثري من برامج املساعدة، فإن تقييمات خطط العمل السابقة تبني استمرار التحديات الـيت              
خطة عمـل   " ٢٠١٣وعليه، ُوضعت يف عام     . تعترض منع تلك املمارسات واحليلولة دوهنا     

ويه األعضاء التناسلية لإلناث، والقيود الشديدة على حريـة         مكافحة الزواج باإلكراه، وتش   
  ).٢٠١٦-٢٠١٣ ("الشباب

  خدمات مراكز األزمات    
يبّين قانون مراكز األزمات أن القطاع العام مسؤول عن توفري احلماية ملن يتعرضون               -٧٥

ح ويشترط القانون على البلـديات أن تتـي       . للعنف املرتيل وعن مساعدهتم ومتابعة حالتهم     
خدمات مراكز األزمات للنساء والرجال واألطفال، وأن تعرض جمموعة شاملة من التـدابري             

وعلى تلك املراكز أيـضاً أن      . اليت تليب احتياجات كل فرد مبا فيها احتياجات ذوي اإلعاقة         
توفر للمستخدمني الدعم والتوجيه واملساعدة على االتصال بوكاالت خدمات أخرى، إضافة           

ؤقت، وبرنامج هناري، وخدمة هاتف على مدار الساعة، ومتابعة أثناء مرحلـة            إىل السكن امل  
وُيعد معهد البحوث املـسمى  . وكل اخلدمات جمانية دون احلاجة إىل إحالة  . االستقرار جمدداً 

  .تقييماً ملدى تنفيذ البلديات قانون مراكز األزمات" البحوث االجتماعية النروجيية"

  خدمات عالج اجلناة    
عد تدابري مساعدة مرتكيب أعمال العنف املرتيل عنصراً مهماً يف املساعي الرامية إىل             ت  -٧٦

لذا، تعزز احلكومة خدمات العالج املقدمة إىل كل من الشباب          . توقّي هذا النوع من العنف    
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وستمول مشروعاً  . الذين يرتكبون أعمال عنف واألطفال املعرضني للعنف ولالعتداء اجلنسي        
الذي سريتقي مبهـارات    " بديل العنف " فيه مركز البحوث والعالج املسمى       مشتركاً يساهم 

املعاجلني املشتغلني بقضايا العنف واالعتداء اجلنسي، إضافة إىل زيادة قدرات خدمات املشورة     
بديل "، كان لدى مركز العالج      ٢٠١٣ويف عام   . األسرية على تقدمي املساعدة يف هذا اجملال      

  .ري من أحناء البلد مكتباً يف كث١١" العنف

  ممارسة العنف على الطفل واالعتداء عليه    
لذا، تتواصل  . من أوىل أولويات احلكومة النروجيية منع العنف واالعتداء على الطفل           -٧٧

تدابري مكافحة العنف املسلط على األطفال؛ وهذا ما يرد مفّصالً يف خطة عمـل جديـدة                
أضف إىل ذلك اإلعالن عن اسـتراتيجية       . ٢٠١٧-٢٠١٤ملناهضة العنف املرتيل يف الفترة      

 ملكافحة ممارسة العنف على األطفال والشباب واالعتداء اجلنسي عليهم   ٢٠١٣وطنية يف عام    
  .٢٠١٧-٢٠١٤يف الفترة 

وستزيد احلكومة خدمات املشورة األسرية تطويراً ملساعدة األطفال املعتدى علـيهم       -٧٨
ومن األمور اليت ستكون    . وار، واخلدمات العالجية  عن طريق جمموعات النقاش، والعالج باحل     

مهمة التعاون مع وكاالت أخرى، مثل الوكاالت اليت تقدم اخلدمات الصحية وخدمات رفاه           
ويشمل الرد على التقرير عن قدرة املشايف على كشف االعتداء على األطفال املعنون             . الطفل

"Oppdager sykehusene barnemishandling?") وضع مبادئ توجيهيـة يف  ) ية فقطبالنروجي
  .جمال اخلدمات الصحية للمساعدة على كشف حاالت االعتداء على األطفال

 عاماً وإىل البـالغني     ١٦وُتعد ُدور األطفال خدمة تقدَّم إىل األطفال والشباب دون            -٧٩
لـك  ذوي اإلعاقة الذهنية، الذين ُيعتقد أهنم تعرضوا للعنف واالعتداء اجلنسي أو شـهدوا ذ           

ودور األطفال مراكز للدفاع عن الطفولة حيـث        . العنف، يف حاالت مت إبالغ الشرطة عنها      
وهـي أيـضاً    . ميكن إجراء النظر القضائي والفحص الطيب والعالج واملتابعة يف نفس املكان          

مراكز تنسيق لالرتقاء مبهارات املهنيني الذين يعملون مع األطفال أو مع البالغني ذوي اإلعاقة           
وجـاء يف الكتـاب     . نية، ولتحسني التعاون بني الوكاالت يف قضايا العنف واالعتداء        الذه

من برنامج دور األطفال عدد أكرب مـن         األبيض عن العنف املرتيل أن من املقرر أن يستفيد        
وتتعزز اخلدمة بإضافة دارين جديدتني وزيـادة عـدد         . األطفال املعرضني للعنف واالعتداء   

بري عدة لتقليص مدة االنتظار قبل النظر القضائي، وهي مسألة َتبّين أهنا            وُنفذت تدا . املوظفني
  .صعبة
وأجرت الدامنرك وفنلندا والنرويج، مببادرة من هذه األخرية، عملية مشتركة بـني               -٨٠

شرطة بلدان الشمال استهدفت األشخاص الذين يتبادلون صوراً وأشرطة مرئية عرب الشابكة            
علـى الـشابكة    " دوريات"وجتري الشرطة يف النرويج     . ى أطفال ُتظهر اعتداءات جنسية عل   

وأُدرج نظام إخطار سهل االستعمال يف املواقع       . لرصد ذلك النشاط اإلجرامي والتحقيق فيه     
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مثـل  (الشبكية اليت يتردد عليها القّصر يسمح لليافعني بإخبار الشرطة بأي مادة أو سـلوك               
وتشغل دائرة التحقيقات اجلنائية    . ن منافياً للقانون  جيدونه على الشابكة قد يكو    ") االستمالة"

الوطنية خط نصيحة ميكن عربه اإلخبار باملعلومات عن االعتداءات اجلنسية على األطفـال             
  .الصور اليت تظهرها أو

  ممارسة العنف على ذوي اإلعاقة    
ن تبني البحوث أن األشخاص ذوي اإلعاقة عرضة لالعتداء اجلنسي والعنف أكثر م             -٨١

ومن بني أولئك األشخاص، تتعرض النساء لالعتداء اجلنـسي أكثـر مـن             . غريهم عموماً 
ولتعزيز احلماية من العنف واالعتداء، ُنفذت تدابري موجهة إىل الـدوائر الـصحية             . الرجال

  .ودوائر الرعاية والشرطة وتدابري موجهة لألشخاص ذوي اإلعاقة

  االغتصاب    
، لكـن   ٢٠١٣دثة اغتصاب وحماولة اغتصاب يف عام        حا ١ ٢٣٣    بأُبلغت الشرطة     -٨٢

وتعمل احلكومة على تشجيع املزيد من الضحايا على        . األعداد احلالية ال شك أكرب من ذلك      
  .إبالغ الشرطة بتلك احلوادث

وُدّعمت اخلدمات الصحية املتاحة لضحايا العنف واالغتـصاب بإنـشاء مراكـز              -٨٣
وتقدم مساعدة صحية طارئة إىل مـن       . يع أرجاء البلد  وتوجد هذه املراكز يف مج    . الستقباهلم

وتساعد احلكومـة  . يتعرضون للعنف يف إطار عالقات محيمة أو لالعتداء اجلنسي أو كليهما         
  .أيضاً على متويل أنشطة مراكز الدعم ملن يتعرض لزنا احملارم واالعتداء اجلنسي

. ٢٠١٤-٢٠١٢فترة   خطة عمل ملكافحة االغتصاب يف ال      ٢٠١٢وقُدمت يف عام      -٨٤
وتتضمن اخلطة تدابري لتعزيز الوقاية واملالحقة ومساعدة الضحايا، بوسائل منـها محـالت             
التوعية مع الشباب ولفائدهتم، وزيادة املعارف اجلنسية ورفع مستوى التربية اجلنسية، وتوزيع            

 العامة واألقسام   أدلّة إرشادية على الوالدين، وأنشطة الوقاية اليت تشمل التعاون بني العيادات          
وُوضعت تدابري لتدعيم وحتسني عمليات التحقيق يف القضايا ومتابعتها يف          . الصحية املدرسية 

وسيويل املدعي العـام، لـدى      . النظام القانوين على حنو يسمح باستحداث إجراءات فاعلة       
  .حتقيقه يف القضايا، اهتماماً بالغاً ملعاجلة قضايا االغتصاب

النروجيية يف اقتراح إدخال تعديالت على احلكم املتعلق باالغتصاب         وتنظر السلطات     -٨٥
املنصوص عليه يف قانون العقوبات، وكان من أسباب ذلك االنتقاد الوارد من جلنـة األمـم                

واملسألة معروضة حالياً علـى وزارة العـدل        . املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      
  . واألمن العام
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   والتدريب يف جمال حقوق اإلنسانالتثقيف  -دال  
من أهداف النظام املدرسي النروجيي مساعدة التالميذ واملتدربني على الصنعات على             -٨٦

وسترّسخ احلكومة التعليم املدرسي يف املـشاركة الدميقراطيـة         . أن يصبحوا مواطنني فاعلني   
. لمني وإداريي املدارس  بواسطة وضع اخلطط والربامج التعليمية، إضافة إىل برامج تدريب املع         

وإن معرفة القيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان عنصر أساسي يف احلفـاظ علـى النمـوذج               
وتقدم وزارة التعليم والبحث دعماً مالياً لسبعة مراكـز     . االجتماعي لبلدان الشمال وتوطيده   

شباب فائقة لألطفال وال نروجيية للسالم وحقوق اإلنسان ملساعدهتا على توفري خربات تعليمية       
  .اجلودة يف قضايا السالم وحقوق اإلنسان

ويهدف االحتفـال   .  مرور قرنني على إقرار الدستور النروجيي      ٢٠١٤ويوافق عام     -٨٧
وأنشئ يف هذا   . هبذه الذكرى إىل احلض على املشاركة الدميقراطية، ال سيما يف قطاع التعليم           

ويـوفر  . قراطية واملشاركة يف اجملتمع    لتشجيع تعلّم الدمي   www.minstemme.noالصدد املوقع   
  .املوقع موارد تعليمية ومتارين تناسب مستوى املدرسة واحلضانة

  الضمانات الدميقراطية للحماية من العنصرية ومعاداة السامية    
 فريق عامل مهمته اقتراح تدابري ملكافحـة معـاداة الـسامية            ٢٠١٠أنشئ يف عام      -٨٨

التأهـب  "د اقتراحاته إىل وضع الربنامج التعليمي املـسمى         وأدى أح . والعنصرية يف املدارس  
والـدرس  . قصد استخدامه يف اإلعـداديات    " الدميقراطي ملكافحة العنصرية ومعاداة السامية    

موجه أساساً إىل إداريي املدارس واملعلمني والتالميذ، ونظّمه مركز دراسات احملرقة واألقليات       
  .االً إلعداد حبوث عن معاداة السامية ولتدريسهاوُمنح املركز أمو. الدينية يف أوسلو

  النظام القضائي والضمانات القانونية  -هاء  

  االحتجاز لدى الشرطة والسجن  -١  

  االحتجاز لدى الشرطة    
تسعى النرويج إىل تقصري مدة احتجاز املقبوض عليهم لدى الشرطة إىل أقصر مـدة                -٨٩
نة َتَسع شخصاً واحداً، لكن االحتجاز لدى الشرطة        فاحملتجزون يوَدعون دائماً يف زنزا    . ممكنة

وعلـى هـذا،    . قلّما يوفر فرصاً لقضاء الوقت يف اخلارج لالجتماع باحملتجزين اآلخـرين          
فزنزانات املقبوض عليهم ال تصلح إال لالحتجاز لفترات قصرية؛ وتنص التشريعات النروجيية            

غضون يومني من القبض عليهم، ما مل   على نقل احملتجزين من مراكز الشرطة إىل السجون يف          
وأدت زيادة عدد املواطنني األجانب الذين ارتكبـوا جـرائم          . يستحل ذلك ألسباب عملية   

وانتقـدت جلنـة    . جنائية يف السنوات األخرية إىل مشكالت يف القدرة االستيعابية للسجون         
تعـذيب واملعاملـة أو     مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة، واللجنة األوروبية ملكافحة ال        
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العقوبة الالإنسانية أو املهينة، ومنظمات اجملتمع املدين النروجيية ما تعتربه عدداً كـبرياً مـن               
والسلطات .  ساعة لدى الشرطة قبل نقلهم إىل السجن       ٤٨احملتجزين الذين يقضون أكثر من      

، منها زيادة سعة    وقد اتُّخذ عدد من التدابري    . نفسها أيضاً ترى أن هذا الوضع مؤسف للغاية       
  . ساعة يف قبضة الشرطة٤٨السجون، تفادياً لبقاء احملتجزين أكثر من 

وعندما ال يعود السجن يتسع ملزيد من السجناء، تفرج السلطة املكلفة باملقاضـاة               -٩٠
وُتبذل جهود كبرية لنقل    . واحملاكم يف الغالب عّمن كان سيودع السجن يف الظروف العادية         

وستعمل السلطات على احلصول على إحصاءات أفضل عن        . ون تتسع هلم  السجناء إىل سج  
  .عدد احملتجزين فترة تفوق املدة احملددة

  العزل يف السجون    
مل يعد جائز، مبوجب التعديالت اليت أُجريت على قانون اإلجراءات اجلنائية والـيت               -٩١

امة أثناء االحتجاز    سنة يف عزلة ت    ١٨، حبس من هم دون      ٢٠١٢دخلت حيز التنفيذ يف عام      
ومبوجب التعديالت اليت أُجريت على قانون تنفيذ العقوبات، ستكون فـرص       . رهن احملاكمة 

ومن حيث املبـدأ، ال ُيعـزل الـسجناء         . فصل القّصر عن السجناء اآلخرين ضعيفة للغاية      
وُوضعت شروط أشد صرامة إلبالغ الـدوائر       .  سنة عن غريهم إال هبدف محايتهم      ١٨ دون
 يف النظام، وسُيحدد أجل هنائي مدته سبعة أيام قصد عزل هذه الفئة العمرية كلياً عـن                 العليا

  .وسيبدأ العمل هبذه التعديالت فور استكمال اللوائح واملبادئ التوجيهية. السجناء اآلخرين
وانتقدت جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وفريق األمم املتحدة العامـل املعـين               -٩٢

التعسفي جلوء النرويج إىل العزل مبوجب قانون تنفيذ العقوبات، إضافة إىل عـدم             باالحتجاز  
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء السند القـانوين لـذلك   . وجود إحصاءات عن هذه املمارسة 

وهي ترى أن األحكام مل ُتَصغ مبا يكفي من الدقة، األمر الذي يفسح اجملال واسـعاً                . العزل
  .لطة التقديرية، وهذا يعقّد املراجعة اإلدارية أو القضائيةلقرارات مبنية على الس

واستهلت مديرية السجون النروجيية عملية هتدف إىل حتسني الرقابة علـى اللجـوء               -٩٣
وسُتستعمل تكنولوجيا معلومـات  . الكلي أو اجلزئي إىل عزل السجناء عن السجناء اآلخرين  

وأُمدت . ، جلمع اإلحصاءات املناسبة   )ASK" (آسك"جديدة يف اإلحصاء والتحليل، وامسها      
 باإلصـدار األول مـن      ٢٠١٣أكتوبر  /جمموعة من املستعملني النموذجيني يف تشرين األول      

، الذي سينتج إحصاءات مثل نسبة األماكن املتاحة للسجناء ونسبة السجناء الـذين             "آسك"
عزل وسيـستغرق   هي استخدام ال  " آسك  "  لوستكون األولوية القادمة    . هم مواطنون أجانب  

مجع هذه اإلحصاءات بعض الوقت ألنه يستوجب إدخال تغـيريات علـى نظـم أخـرى                
وتقّدر املديرية أن هذه املـسألة سـُتحل يف النـصف األول مـن              . لتكنولوجيا املعلومات 

  .٢٠١٤ عام
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وريثما يتحقق ذلك، ُيستعمل احلساب اليدوي ملعرفة مدى اللجوء إىل العزل يف كل               -٩٤
مث حتال األرقام إىل اإلدارات اإلقليمية للـسجون  . ات يف السنة يف نفس اليوم   سجن ثالث مر  

وستكون . وقد أجريت أربعة حسابات حىت الساعة     . وإىل املديرية ووزارة العدل واألمن العام     
هذه احلسابات أساس اإلحصاءات األولية حىت تدخل التكنولوجيا اجلديدة املذكورة حيـز            

  .لة رصداً دقيقاًوُترصد هذه املسأ. العمل
وستقّيم وتقّدر املمارسة احلالية املتعلقة بعزل السجناء عن السجناء اآلخرين بعد توفّر        -٩٥

  .اإلحصاءات

  القّصر يف السجون    
، ٢٠١٢ففي عـام  . اهلدف هو عدم حبس القّصر إال بعد تعذر اختاذ أي تدبري آخر      -٩٦

فاليوم ال جيـوز احتجـاز   . يز التنفيذدخلت تعديالت عدة على قانون اإلجراءات اجلنائية ح     
القّصر إال عندما تقتضي الضرورة الشديدة ذلك، وعلى احملكمة أن تنظر يف مسألة االحتجاز              

مث على احملكمة أن تعيد النظر كـل أسـبوعني يف    . اليوم الذي يلي القبض على أقصى تقدير      
 املزيد من الفرص السـتعمال    واتُّخذت تدابري أيضاً إلتاحة   . مدى احلاجة إىل متديد االحتجاز    

واقترحت احلكومة رصد أموال    . بدائل السجن، ومنها عقوبة جديدة تسمى عقوبة األحداث       
  .٢٠١٤هلذا الغرض يف امليزانية الوطنية لعام 

 باعتبارهـا   ٢٠١٠وافُتتحت وحدة سجن خاصة للجناة الشباب يف بريغن يف عام             -٩٧
ّصر بالبالغني وتوفري ظروف احتجاز أفضل لتلـك        مشروعاً منوذجياً من أجل منع اختالط الق      

. وستخضع وحدة بريغن للتقييم   . وُينظر حالياً يف إنشاء وحدة مماثلة يف شرقي النرويج        . الفئة
 قاصـراً   ٦٤ففي ذلك العام، كـان      . ٢٠١٠وبدأ عدد القصر يف السجن ينخفض منذ عام         

 قاصراً موَدعاً السجن ٢٦ وكان. ٢٠١٢ يف عام ٥١ و٢٠١١ يف عام ٥٨  بمسجوناً مقارنة  
  .٢٠١٣نوفمرب /حىت تشرين الثاين

 سنة من العمر سياسة النرويج يف جمال إعـادة          ١٨وتنطبق أيضاً على من هم دون         -٩٨
وهـذا  . اإلدماج، اليت هتدف إىل جعل عودة السجناء السابقني إىل اجملتمع أفضل عودة ممكنة            

 استحقاقات الرعاية االجتماعية املكفولـة      يعين أن من حق اجلناة الشباب احلصول على مجيع        
جلميع املواطنني، مثل السكن والعمل والدراسة واخلدمات الصحية، مبا فيها العالج من إدمان             

وعلى األفرقة املتعددة التخصصات يف الوحدات اخلاصة       . املخدرات، إضافة إىل املشورة املالية    
  .اب املساعدة اليت حتق هلمباجلناة الشباب أن حترص على أن يتلقى هؤالء الشب

  متابعة السجناء الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية    
على الشرطة، قبل احتجازها شخصاً، أن تقّيم احتياجاته من الرعاية الصحية وتتأكد              -٩٩

وجيب إمداد احملتجزين بكتيب يتضمن معلومـات       . من إجراء الفحوص الطبية عند االقتضاء     
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خمتص يف الرعاية الصحية، وذلك يف مدة ال تتجاوز سـاعتني مـن             عن حقهم يف استشارة     
  .وصوهلم إىل مركز الشرطة

وحيق للسجناء تلقي اخلدمات الصحية وخدمات الرعاية الالزمة، وجيب أن توفَّر هلم              -١٠٠
والبلدية اليت يقع فيها السجن مسؤولة عـن        . خدمات تعادل تلك املقدَّمة إىل سائر السكان      

. دمات للمحتجزين فيه، يف حني تقدم سلطات املقاطعة خدمات طب األسنان        إسداء تلك اخل  
وخيضع السجناء، عند الضرورة، لفحوص إضافية أو لعالج علـى يـد الـدائرة الـصحية                

وصدرت نسخة منقحة من دليل اخلدمات الصحية وخدمات الرعاية         . املتخصصة أو لكليهما  
 الدليل معلومات عن كيفية إسداء خدمات       ويقدم. ٢٠١٣املقدمة إىل السجناء يف مطلع عام       
  .للسجناء وفقاً للتشريعات املطبقة

 تقريراً عن الوحدات اخلاصة اليت      ٢٠١٠وأعدت وزارة العدل واألمن العام يف عام          -١٠١
واملراد مـن   . أنشئت للسجناء الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية واضطرابات سلوكية         

وُوزع التقرير . ن كثب أكثر وعلى أساس كل حالة على حدة    تلك الوحدات متابعة األفراد م    
  .للتعليق عليه، وال يزال قيد النظر

  ذوي اإلعاقة الذهنية بعض عالجوعند اه عند تقدمي الرعاية الصحية العقلية اإلكر  -٢  
يبيح القانون النروجيي اإلكراه عند عالج بعض ذوي اإلعاقة الذهنية واألشـخاص              -١٠٢

وتعّد القواعد املطبقة يف هذا الـصدد       . ابات عقلية شديدة يف ظروف حمددة     املصابني باضطر 
لكن احلكومة ترغب يف احلد من اإلكراه، وستتأكد من أن مجيع           . متسقة مع حقوق اإلنسان   

  .أشكال اإلكراه تتوافق مع التشريعات
ة ويبني تقرير مديرية الشؤون الصحية عن اإلكراه عند تقدمي خدمات رعاية الـصح             -١٠٣

 أن عـدد حـاالت   )Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2012(العقلية للبالغني 
 يف املائة من مجيع حاالت إيـواء البـالغني يف         ١٦ بلغت   ٢٠١٢اإليواء غري الطوعي يف عام      

 يف  ٦بنسبة  ) املعدَّل حسب منو السكان   (وتراجع اجملموع   . مؤسسات الصحة العقلية للبالغني   
 لزيـادة   ٢٠١٢وُوضعت استراتيجية جديدة يف ربيع عام       . ٢٠١٢ و ٢٠١١ني عامي   املائة ب 

وتشمل هذه االستراتيجية التدابري احمللية واإلقليمية      . نسبة العالج الطوعي يف تلك املؤسسات     
ووضعت احلكومة مـا َتقـّدم يف       . والوطنية اإللزامية للحد من اإلكراه ولتوحيد استخدامه      

ائة هدفاً لتقليل عدد حاالت اإليواء والعالج غـري الطـوعيني يف             يف امل  ٥احلسبان فحددت   
  .٢٠١٣تعليماهتا إىل املؤسسات الصحية اإلقليمية، الصادرة يف عام 

  تشريعات مكافحة اإلرهاب  -٣  
جيب أن تكون التشريعات النروجيية متوافقة مع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلـق يف                -١٠٤

ويؤخذ ذلك يف االعتبار عنـد      . ة الدينية، واحلق يف اخلصوصية    حرية التعبري، واحلق يف احلري    
ويتـضمن قـانون    . إعداد التشريعات، وحىت يف عملية التشاور اليت تسبق سن التشريعات         
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العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية أحكاماً تنص على أن االلتزامات الدولية قد حتد مـن              
حقوق اإلنسان، املدرجـة يف قـانون حقـوق         انطباق التشريعات النروجيية، وأن اتفاقيات      

  .وينطبق ذلك أيضاً على تشريعات مكافحة اإلرهاب. اإلنسان، تعلو على القانون النروجيي

  االجتار بالبشر  -٤  
خطة العمل النروجيية ملكافحة االجتـار بالنـساء        "تواصل احلكومة مساندة مشروع       -١٠٥

مراكز األزمات لضحايا االجتار بغـرض      الذي يوفر السكن والدعم يف      ) ROSA" (واألطفال
  .االستغالل اجلنسي

. ، ُوضعت خطة عمل ملكافحة االجتـار بالبـشر        ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول    -١٠٦
وكانت النرويج قد صدقت على اتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة االجتار بالبشر اليت تنص              

وأصدر فريـق   . ماهتا مبقتضى االتفاقية  على إنشاء آلية رصد للتحقق من أن البلدان تفي بالتزا         
اخلرباء املعين بالعمل على مكافحة االجتار بالبشر التابع جمللس أوروبا تقريره عن النـرويج يف               

يونيه من السنة نفسها، اعتمدت جلنة األطراف يف االتفاقيـة          /ويف حزيران . ٢٠١٣ربيع عام   
وستنظر احلكومـة   . ا يف هذا املضمار   عدداً من التوصيات املقدمة إىل النرويج لتدعيم مساعيه       

  .يف هذه التوصيات
ففي الفترة . وتعمل النرويج بثبات على حتسني عملية مجع البيانات عن االجتار بالبشر  -١٠٧

.  شخصاً بتهمـة االجتـار بالبـشر       ٤٢، أدين   ٢٠١٣يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠٣املمتدة من   
ار بالبشر إحصاءات جاء فيها أنـه مت        وأصدرت وحدة التنسيق الوطنية املعنية بضحايا االجت      

ويف الـسنة نفـسها،     . ٢٠١٢ شخصاً باعتبارهم ضحايا جدد لالجتار يف عام         ١٣٦حتديد  
.  ضحية مساعدة من السلطات العامة ومن كيانات أخرى على اعتبار أهنم ضحايا٣٤٩ تلقى

  . من هؤالء بذلك الوصف يف السنوات املاضية٢١٣وُوصف 

  والتعاون الدويلحقوق اإلنسان   -واو  

  حقوق اإلنسان يف السياسة اخلارجية واإلمنائية  -١  
. حقوق اإلنسان الدولية هي بوصلة السياسة النروجيية يف جمايل اخلارجية والتنميـة             -١٠٨

فاحلكومة تسعى إىل إرساء الدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون وحرية التعبري بواسطة 
ياسة التنمية إىل املسامهة يف الدمقرطة وإعمال حقوق اإلنـسان          وترمي س . سياستها اخلارجية 

وستوىل األولوية للجهود اهلادفـة     . ومساعدة الناس على التخلص من الفقر عن طريق العمل        
  .إىل تعزيز حق الفتيات يف التعليم يف البلدان الفقرية

كال العنف  وستعمل احلكومة على نشر املعرفة حبقوق اإلنسان ومكافحة خمتلف أش           -١٠٩
واالضطهاد، مثل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، والزواج باإلكراه، واالجتـار باألطفـال            
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وستويل احلكومة اهتماماً خاصاً للفئات املستضعفة، مثل النـساء         . واالعتداء اجلنسي عليهم  
  .واألطفال واألقليات الدينية واألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات اجلنسية

د من متابعة أولويات النرويج على خري وجه ممكن يف السلك الدبلوماسـي،             وللتأك  -١١٠
أُعدت أدلة عن تعزيز احلقوق اجلنسية واإلجنابية، وحقوق األقليـات الدينيـة، والـشعوب              
األصلية، واملدافعني عن حقوق اإلنسان، واألقليات اجلنسية، واألشـخاص ذوي اإلعاقـة،            

  .إضافة إىل مناهضة عقوبة اإلعدام

  حقوق اإلنسان والقطاع اخلاص  -٢  
 أقر جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بتوافق اآلراء مبـادئ            ٢٠١١يف عام     -١١١

وقد أدت النـرويج دوراً     . األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان       
  .هاماً يف عملية وضع تلك املبادئ

 اجملال هو اهليئة االستشارية احلكومية املعنية باملسؤولية       ومنطلق جهود النرويج يف هذا      -١١٢
اليت تضم ممثلني للوكاالت احلكومية والقطاع اخلـاص        ) KOMpakt(االجتماعية للشركات   

وتشري اهليئة على احلكومة يف السياسات واختاذ القرارات . واجملتمع املدين واألوساط األكادميية  
ومن األهداف أيضاً تعزيز    . لشركات، ومنها حقوق اإلنسان   املتعلقة باملسؤولية االجتماعية ل   

احلوار بني احلكومة وقطاع األعمال وجمموعات الـضغط واألوسـاط األكادمييـة بـشأن              
وُوضعت مبادئ أساسية يف    . املوضوعات األساسية املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات     

 أصحاب املصلحة وجمموعات الضغط،      برعاية اهليئة لتيسري احلوار واالخنراط مع      ٢٠١٣ عام
ومـن تلـك اجلماعـات      . سيما اجلهات النشطة يف البلدان النامية واالقتصادات الناشئة        ال

  .مجعيات الشعوب األصلية، والفاعلون يف اجملتمع املدين، والسلطات احمللية
ففـي  . وتويل السلطات النروجيية للمسؤولية االجتماعية للشركات أولوية فائقـة          -١١٣
، ُعقد يف أوسلو مؤمتر دويل كبري استضافته وزارة اخلارجية النروجيية، هدفه نشر             ٢٠١٢ عام

ومـن  . املعلومات عن املبادئ التوجيهية واألطر الدولية للمسؤولية االجتماعية للـشركات         
األهداف أيضاً تشجيع تبادل املعارف بني أصـحاب املـصلحة يف األوسـاط الـصناعية،               

، واجملتمع املدين، واحلكومة، عن أفضل سبل حتقيق املمارسات التجارية          واألوساط األكادميية 
  .املسؤولة
واليت لديها مكاتب حملية " النرويج لالبتكار"وتوجه الوكاالت احلكومية، مثل وكالة     -١١٤

. يف النرويج وأخرى يف اخلارج، الشركات النروجيية حنو األخذ بالسلوك التجاري الـصحيح          
 تطلب دعماً مالياً أو ضمانات أن تقدم معلومات عن أعماهلا يف جمـال              وعلى الشركات اليت  

وتبين الوكالة قرار تقدمي الدعم إىل حد مـا علـى هـذه             . املسؤولية االجتماعية للشركات  
  .املعلومات
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ومنظمات دولية أخرى تشجع املبـادئ      " االتفاق العاملي "والنرويج شريك فاعل يف       -١١٥
، دشنت النرويج مركـز اتـصال       ٢٠١١ففي عام   . ية االجتماعية التجارية السليمة واملسؤول  
املبادئ التوجيهية للمؤسسات املتعددة اجلنسيات الصادرة عن منظمة   وطين أعيد تنظيمه ُيعىن ب    

ونظر . ويعمل املركز مستقالً عن السلطات النروجيية     . التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    
  .شاطهيف عدد من الشكاوى منذ أن بدأ ن

  األولويات الوطنية  -رابعاً  
  : ستقوم النرويج مبا يلي  -١١٦

  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  )أ(  
مواصلة عملها على التوفيق بني القانون النروجيي والتزامات النرويج الدولية           •

 يف ميدان حقوق اإلنسان؛

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء             •
 سري؛الق

النظر يف التصديق على الربوتوكولني االختيـاريني بـشأن إنـشاء آليـة              •
للشكاوى الفردية لكل من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية       

  .واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل
  إعمال حقوق اإلنسان يف النرويج  )ب(  

معنيـة حبقـوق    النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية جديدة       : املؤسسة الوطنية  •
 اإلنسان يف النرويج؛

العمل على مكافحة مجيع أشكال التمييز، مثل التمييز املبين علـى           : التمييز •
نوع اجلنس واالنتماء اإلثين واملعتقد وامليل اجلنـسي واهلويـة اجلنـسانية            

 والتعبري اجلنساين واإلعاقة؛

 يف ذلـك    واتقائه، مبا  تدعيم جهود مكافحة العنف املرتيل    : العنف املرتيل  •
 خمتلف أنواع العنف الذي مياَرس على األطفال واالعتداء عليهم جنسياً؛

توفري الرعاية الصحية العقلية السريعة وامليـسرة       : عقليةالرعاية الصحية ال   •
 والفائقة اجلودة، ومواصلة اجلهود الرامية إىل احلد من اإلكراه؛

تئجار القائمـة   االستمرار يف مناهضة ممارسات االس    : اإلغراق االجتماعي  •
عن طريق تـدعيم    " اإلغراق االجتماعي "على االستغالل واملعروفة باسم     
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اهليئة النروجيية لتفتيش العمل، وتقييم التدابري املعمول هبا حالياً منعاً لألجور           
 غري املقبولة وظروف العمل املرفوضة، والنظر يف اختاذ مبادرات جديدة؛

رهن احملاكمة والعزل يتوافقـان      التأكد من أن االحتجاز      :ظروف السجن  •
مع التزامات النرويج الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، ومواصلة اجلهـود           
اهلادفة إىل التقليل من اللجوء إىل العزل، ومواصلة اجلهود الرامية إىل توفري            
العالج املناسب واملتابعة املالئمة للسجناء املصابني بأمراض عقلية، واحلـد          

السجون بَسّن أشكال بديلة للعقاب، واالسـتمرار يف        من عدد القّصر يف     
 إنشاء وحدات خاصة للقّصر يف السجون؛

النظر يف املواد التعليمية عن     :  والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان     التثقيف •
الدين واألخالق والتطلعات احلياتية والعلوم االجتماعية يف مرحليت التعليم         

 على الطريقة اليت تتناول هبا قضايا       اإلعدادي الثانوي بعني فاحصة للوقوف    
معاداة السامية وكراهية اإلسالم والعنصرية والتطرف والغلّو؛ والنظـر يف          
سبل زيادة األطفال والشباب فطنةً باستعمال الشابكة وشبكات التواصـل        

 االجتماعي؛

مواصلة جهود التوفيق بـني األطـر التنظيميـة         : سياسة اللجوء واهلجرة   •
نرويج مع التزامات حقوق اإلنسان الدوليـة يف جمـال          واملمارسات يف ال  
  .اللجوء واهلجرة

  أولويات النرويج الدولية  )ج(  
إيالء املزيد من االهتمام للحقوق املدنية والسياسية، يف البلـدان اجملـاورة             •

 أيضاً؛

مواصلة جهود تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على املستوى الدويل، مثـل            •
ملدافعني عن حقوق اإلنسان، وحرية الكالم، ومساعي متكني املرأة، ومحاية ا 

وقف تطبيق عقوبة اإلعدام، وتدابري مكافحة التمييز، والعمـل الالئـق،           
واملسؤولية االجتماعية للشركات، ودعم األطفـال عمومـاً والفتيـات          
خصوصاً، ودعم األقليات، مثل املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي          

نسانية، إضافة إىل الشعوب األصلية واألشـخاص ذوي        ومغايري اهلوية اجل  
  .اإلعاقة

        


