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 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الدورة الرابعة والثالثون

 ٢٠٠٥مايو / أيار١٣ -أبريل / نيسان٢٥

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  من العهد١٧ و١٦ادتني امل

 املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 النرويج

نظرت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الرابع الذي قدمته النرويج بشأن  -١
 ١٥ و١٤يف جلستيها ) E/C.12/4/Add.14(لثقافية تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا

، واعتمدت  )E/C.12/2005/SR.15 و E/C.12/2005/SR.14انظر   (٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٤ و ٣املعقودتـني يف    
 ).E/C.12/2005/SR.27انظر  (٢٠٠٥مايو / أيار١٣ املعقودة يف ٢٧املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها 

  مقدمة-ألف 

. قدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع وبالردود اخلطية الشاملة على قائمة املسائل           ترحب اللجنة بت   -٢
 . وترحب اللجنة أيضا باحلوار الصريح والبناء مع وفد خرباء الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ساعدة اإلمنائية  تعـرب اللجنة عن تقديرها اللتزام الدولة الطرف بالتعاون الدويل كما يعكسه حجم امل              -٣
وترحب اللجنة أيضا باألمهية اليت أوليت حلقوق .  يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل     ٠,٩٢الرمسـية الـيت تبلغ      

 .٢٠١٥خطة عمل الدولة الطرف من أجل مكافحة الفقر يف اجلنوب حىت عام اإلنسان يف 

، الذي أدمج العهد يف القانون ١٩٩٩و ماي/ أيار٢١وترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق اإلنسان املؤرخ  -٤
 .  على أن يعلو العهد على أي أحكام تشريعية أخرى تتعارض معه٣احمللي، إذ نص يف املادة 
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 . ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٦وترحب اللجنة باعتماد قانون حظر التمييز اإلثين والديين يف  -٥

ة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف وترحب اللجنة بالسياسات والتدابري املعتمدة لتعزيز محاي -٦
 من أجل مكافحة الفقر، وخطة العمل الوطنية        ٢٠٠٢ذلك السياسات والتدابري املعتمدة يف إطار خطة عمل عام          

 ).٢٠٠٦-٢٠٠٢(ملكافحة التمييز العنصري 

 بشأن  ٢٠٠٤أكتوبر  /ألول تشرين ا  ١جديد إىل الربملان يف     " كتاب أبيض "وتالحظ اللجنة بتقدير تقدمي      -٧
 .النرويج كمجتمع متعدد الثقافات يشمل أناسا تتنوع أصوهلم وإثنياهتم وأدياهنم وثقافاهتم ولغاهتم وأمناط حياهتم

وباعتماد حكم جزائي ) ٢٠٠٥-٢٠٠٣(وترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص  -٨
، كما ترحب بتصديق الدولة الطرف يف ٢٠٠٣يوليه  /فاذ يف شهر متوز   حمـدد بشأن االجتار بالبشر، دخل حيز الن       

 على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وعلى بروتوكول منع             ٢٠٠٣سبتمرب  /شـهر أيلول  
تفاقية األمم وقمع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه، وخباصة االجتار بالنساء واألطفال، وهو الربوتوكول املكمل ال

 .املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  العوامل والصعوبات املعوقة لتنفيذ العهد-جيم 

 .تالحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات يعتد هبا تعوق تنفيذ العهد تنفيذا فعاال يف الدولة الطرف -٩

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

 الت التمييز اليت يتعرض هلا أفراد أجيال املهاجرين، ال سيما يف جمال            يسـاور اللجـنة قلـق بشأن حا        -١٠
 .السكن والعمل

ويساور اللجنة قلق إزاء املشاكل اليت يتعرض هلا أفراد أجيال املهاجرين، ال سيما النساء منهم، يف دخول  -١١
ا الدولة الطرف حىت اآلن بغية زيادة       وتالحظ اللجنة يف هذا الصدد التأثري احملدود للتدابري اليت اختذهت         . سوق العمل 

 .مشاركة املهاجرين يف سوق العمل

وتالحظ اللجنة بقلق استمرار الفوارق يف الرواتب بني الرجال والنساء، رغم التدابري الكثرية اليت اختذت                -١٢
 .للقضاء على التمييز ضد املرأة يف مكان العمل

 .وادث يف قطاعي صيد األمساك وحقول النفط البحريةوتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة احل -١٣

وتعـرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين ُيؤخذون من أسرهم ويودعون يف مؤسسات                 -١٤
 .الرعاية أو دور الكفالة يف الدولة الطرف

م وجود تشريع حمدد    ويسـاور اللجنة قلق الستمرار انتشار مشكلة العنف املرتيل يف الدولة الطرف وعد             -١٥
 .خبصوص العنف املرتيل
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وتشعر اللجنة بالقلق ألن شرط اإلعالة يقّيد على حنو ال داعي لـه قدرة بعض األجانب، مبن فيهم أولئك  -١٦
 .الذين ُمنحوا تصريح إقامة ألسباب إنسانية، على ملّ مشلهم مع أقرب أفراد أسرهم

 .لنساء املتجر هبن ألغراض االستغالل اجلنسيواللجنة تشعر بالقلق ألن النرويج وجهة ل -١٧

وتالحـظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد عمليات اإلخالء القسري للمساكن يف الدولة الطرف، ال سيما يف                 -١٨
واللجنة منشغلة أيضا ألن الفئات احملرومة واملهمشة يف اجملتمع تتأثر . أوسلو، خاصة جراء التخلف عن دفع اإلجيار

ورغم املساعدة . صة برامج اإلسكان االجتماعي التابعة للبلديات وارتفاع أجور املساكن  عـلى حنو خاص خبصخ    
الـيت يقدمها البنك احلكومي لإلسكان، تشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة ألن عدد وحدات السكن االجتماعي                

لصدد لعدم وجود   وتأسف اللجنة يف هذا ا    . اخلاص بفئات األفراد واألسر ذات الدخل املنخفض غري كاف باملرة         
معلومات عن عدد األشخاص الذين يعيشون يف مستوطنات غري شرعية وما إذا كانوا معرضني لإلخالء القسري                

 .ملساكنهم وعن عدد األشخاص املسجلني على قوائم االنتظار اخلاصة بالسكن االجتماعي الذي توفره البلديات

وعالوة على . ص ال مأوى هلم يف الدولة الطرف شخ٥ ٢٠٠وتالحظ اللجنة بقلق وجود ما يقدر بنحو         -١٩
ذلـك، تشـعر اللجنة بالقلق لعدم توفري السكن يف مراكز االستقبال مللتمسي اللجوء املرفوضني الذين ال ميكن                  

 .إعادهتم إىل بلداهنم األصلية بعد انقضاء آخر أجل لرحيلهم

 من األطفال الذين يلتمسون اللجوء ويعانون       واللجنة منشغلة إزاء ما تلقته من معلومات تفيد بأن العديد          -٢٠
 .من الصدمة واملرض ال حيصلون على املساعدة املناسبة

ويساور اللجنة قلق إزاء كثرة حاالت االضطرابات الغذائية يف صفوف املراهقني يف الدولة الطرف وإزاء                -٢١
 . سنة١٩ و١٥بني ارتفاع نسبة االنتحار يف صفوف املراهقني الذكور الذين تتراوح أعمارهم 

وتشـعر اللجنة بالقلق إزاء القيود املفروضة على حصول ملتمسي اللجوء على التعليم، ذلك أن أطفال                 -٢٢
 ١٨ملتمسـي اللجوء ال حيصلون إال على التعليم االبتدائي واإلعدادي وال ُيعطى ملتمسو اللجوء الذين جاوزوا                 

 .سنة دروسا يف اللغة النروجيية

  والتوصيات االقتراحات-هاء 

، )١٠٠٦، الصفحة   ٢٠٠١تقارير احملكمة العليا لعام     " (.ر. ل. كقضية  "يف ضوء قرار احملكمة العليا يف        -٢٣
الذي نص على أنه ال ميكن تطبيق املعاهدات الدولية اليت أدرجت يف التشريع الوطين تطبيقا مباشرا إال إذا أمكن                   

د اللجنة تأكيد مبدأ ترابط مجيع حقوق اإلنسان وعدم         اسـتخالص حقوق وواجبات ملموسة من أحكامها، تعي       
قابليتها للتجزئة وأن مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قابلة للتقاضي، وحتث الدولةَ الطرف على أن           

عام رقم ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها ال. تكفل إنفاذ حماكمها احمللية جلميع أحكام العهد
 . املتعلق بتطبيق العهد على الصعيد احمللي) ١٩٩٨ (٩
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وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها من أجل ضمان متتع املعهد النروجيي حلقوق اإلنسان،                -٢٤
 .كمؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، باالستقاللية التامة وفقا ملبادئ باريس

مني تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن مساعدهتا اإلمنائية         وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تض      -٢٥
كما تلتمس . الرمسية، مبينة األموال املخصصة ملختلف القطاعات يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .ا اإلمنائي الدويلاللجنة معلومات عن التدابري املتخذة لضمان الوفاء بااللتزامات اليت يقتضيها العهد يف تعاوهن

وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يراعي قانون فينمارك، الذي ينظر فيه الربملان حاليا، حقوق                 -٢٦
وتطلب اللجنة إىل الدولة    . شـعب الصامي يف املشاركة يف إدارة املوارد الطبيعية والتحكم فيها يف إقليم فينمارك             

لومات حديثة عن تنفيذ قانون فينمارك ومدى مراعاة آراء ممثلي شعب           الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل مع     
 .الصامي يف ذلك الصدد

وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابريها من أجل القضاء على التمييز ضد أفراد أجيال املهاجرين          -٢٧
 .وضمان رصد تنفيذ تشريع مكافحة التمييز رصدا فعاال

لطرف على مواصلة وتعزيز تدابريها من أجل التغلب على العراقيل اليت تعترض            وتشـجع اللجنة الدولة ا     -٢٨
 .سبيل أفراد أجيال املهاجرين، ال سيما النساء، يف الوصول إىل سوق العمل

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين               -٢٩
 . وأفراد أسرهم

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها من أجل ضمان وصول النساء والرجال على    -٣٠
وينبغي، خصوصا، أن تتخذ الدولة  . قـدم املسـاواة إىل سوق العمل وتكافؤ األجور عن العمل املتساوي القيمة            

 . ال وُتدفع لقاءها أجور أفضلالطرف تدابري لتشجيع النساء على اختيار مهن ووظائف اعتاد على ممارستها الرج

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها يف سبيل ضمان السالمة يف العمل للعاملني يف قطاعي                 -٣١
 . صيد األمساك وحقول النفط البحرية

وتطلـب اللجـنة إىل الدولـة الطرف أن تعاجل حالة األطفال الذين ُيؤخذون من أسرهم ويودعون يف                   -٣٢
ويف هذا الصدد،   . لرعاية أو دور الكفالة وأن تتخذ تدابري لتحديد األسباب الكامنة وراءها ومعاجلتها           مؤسسات ا 

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر بصفة شاملة ودورية يف حالة األطفال املودعني يف املؤسسات أو دور                 
عونة الالزمة لتمكينهم من أداء دورهم      الكفالـة وأن تعـزز جهودهـا مـن أجل تزويد الوالدين باملساعدة وامل             

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل . ومسؤولياهتم كوالدين يف تربية أطفاهلم وتعليمهم
بيانات مفصلة، على أساس سنوي، عن عدد وأصل األطفال املودعني يف املؤسسات أو دور الكفالة، ومتوسط فترة 

 . يداعهم، والتدابري املتخذة للّم مشل األطفال مع والديهم األصلينيإقامتهم، وأسباب إ
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 وحتـث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء األولوية لضمان توافر ما يكفي من األماكن يف دور احلضانة،                  -٣٣
 . ال سيما يف املناطق احلضرية الكثيفة السكان

ابري االجتماعية والنفسية والقانونية املتخذة يف إطار       وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز التد        -٣٤
والنظر يف اعتماد تشريع حمدد بشأن العنف       ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤(خطة العمل الرامية إىل مكافحة العنف ضد النساء         

 وتطلـب اللجـنة إىل الدولـة الطـرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن التقدم احملرز يف                  . املـرتيل 
 .هذا املضمار

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف ختفيف القيود املفروضة على ملّ مشل األسر لضمان توفري أكرب  -٣٥
 .قدر ممكن من احلماية واملساعدة لألسر

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها يف سبيل معاجلة مشاكل االجتار باألشخاص                -٣٦
ارية، وتطلب منها تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عما أحرزته من واالستغالل اجلنسي ألغراض جت

تقـدم وما واجهته من صعوبات يف تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية ملكافحة االجتار بالنساء، املقرر اعتمادها يف                  
 .٢٠٠٥يونيه /شهر حزيران

د املستأجرين العاجزين عن دفع إجيارهم      وحتـث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون حاالت طر           -٣٧
بشأن احلق ) ١٩٩٧ (٧وإخالء املستقطنات متوافقة مع املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة يف تعليقها العام رقم 

وعالوة على ذلك، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري         ).  من العهد  ١١ من املادة    ١الفقرة  (يف السـكن املالئم     
، ) من العهد١١ من املادة ١الفقرة (بشأن احلق يف السكن املالئم ) ١٩٩١ (٤لتعليق اللجنة العام رقم فعالة، وفقا 

بغـية توفـري مـا يكفي من الوحدات السكنية لسد احتياجات األسر ذات الدخل املنخفض والفئات احملرومة                  
انات مفصلة عن عدد األشخاص     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل بي         . واملهمشـة 

املسجلني على قوائم االنتظار اخلاصة بالسكن االجتماعي الذي توفره البلديات، ومعلومات عن التقدم احملرز من               
 .أجل النهوض حبالة السكن ككل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تدعيم التدابري الرامية إىل معاجلة مشاكل التشرد وضمان توفري مسكن                -٣٨
 . ل مللتمسي اللجوء املرفوضني الذين ال ميكن إعادهتم إىل بلداهنم األصليةبدي

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابري فعالة من أجل معاجلة األسباب الكامنة وراء تباينات                 -٣٩
 .املؤشرات الصحية على املستوى اإلقليمي

ابري املتخذة لضمان تقدمي خدمات صحية ونفسية       وتوصـي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تدعيم التد         -٤٠
 .مالئمة لألطفال الذين يلتمسون اللجوء

وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وأن تعزز التدابري املتخذة لتنفيذ االستراتيجية املتناسقة املوضوعة  -٤١
 تعلقة مبكافحة االنتحار    ملكافحـة االضطرابات الغذائية، وأن تضمن كذلك متابعة خطة العمل امل           ٢٠٠٠عـام   

 .متابعة مالئمة
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وتوصـي اللجـنة بأن تضمن الدولة الطرف قيام هيئة قضائية مستقلة مبراجعة أي قرار يقضي باحتجاز                  -٤٢
 .شخص خمتل عقليا ألغراض العالج النفسي اإلجباري

م ريثما ُتعاجل وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على ضمان عدم تقييد وصول ملتمسي اللجوء إىل التعلي           -٤٣
 . طلبات جلوئهم

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يشمل اجملتمع جبميع و -٤٤
مستوياته، مبا يف ذلك املوظفون احلكوميون والعاملون يف اجلهاز القضائي، وأن توايف اللجنة يف تقريرها الدوري                

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على . ات اليت اختذهتا من أجل تنفيذ هذه التوصياتاملقبل مبعلومات عن اخلطو
 .مواصلة التشاور مع املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين لدى إعداد تقريرها الدوري اخلامس

 . ٢٠١٠يونيه /ران حزي٣٠وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي تقريرها الدوري اخلامس حبلول  -٤٥
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