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   اجلزء من التقرير املتعلق باألحكام العامة�ألف 

 مقدمة

                  قة بشكل وحمتويات                                        ً                                                   سـعت النرويج إىل إعداد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة املنقحة املتعل             - ١
   ).E/C.12/1991/1 (                    تقارير الدول األطراف 

                                                                                                      ومـن أجـل جتنب تكرار تقدمي املعلومات نفسها، أدرجت يف هذا التقرير إشارات إىل التقرير الدوري                  - ٢
                                                               وغريه من التقارير اليت قدمتها النرويج مبوجب اتفاقيات األمم           ) E/1994/104/Add.3 (                            الثالث املقدم من النرويج     

  .                   ة يف جمال حقوق اإلنسان     املتحد

      ً               دوالراً من دوالرات      ١٤                             كرونة نروجيية تعادل حنو         ١٠٠               ، كانت ال          ٢٠٠٣        أكتوبر   /              تشرين األول   ١    ويف   - ٣
  .              الواليات املتحدة

 ١املادة 

 احلق يف تقرير املصري

  .                                           من التقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج ٥- ٣                يشار إىل الفقرات  - ٤

 ٢املادة 

 تنفيذ العهد

                          ع العهد يف القانون النروجيي  وض

    تقع  "  :           على ما يلي  )  ج (   ١١٠                  وتنص املادة اجلديدة   .     ١٩٩٤      يوليه  /     متوز  ١٥                              مت تعديـل دستور النرويج يف       - ٥
                                        وتوضع مبوجب القانون أحكام حمددة فيما        .                                                                 عـلى عاتق سلطات الدولة مسؤولية احترام وتأمني حقوق اإلنسان         

   ".                                 يتعلق بتنفيذ املعاهدات املتصلة بذلك

                                                                                                      وباإلشـارة إىل احلكـم املذكور أعاله، اعتمد القانون املتعلق بتعزيز مركز حقوق اإلنسان يف القانون                 - ٦
                  وينص هذا القانون،   .  ١                   ؛ انظر التذييل رقم     ١٩٩٩     مايو  /      أيار  ٢١              وبدأ سريانه يف   )                  قانون حقوق اإلنسان (        النروجيي 

                                           ً  دية واالجتماعية والثقافية ينطبق بوصفه قانوناً                                                        يف مجلة أمور أخرى، على أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصا 
                                                                 ويف حالة وجود تعارض، تكون ألحكام العهد األسبقية على األحكام            .       ً                   ً                 نروجيـياً بقـدر ما يكون ملزماً للنرويج       

ُ  ِّ                                                                         وقد ُوزِّعت على مجيع احملاكم والوزارات ودوائر الشرطة والبلديات وما إليها             .                                الـواردة يف سـائر التشريعات          
   .                                        ذا القانون وعن الصكوك القانونية الدولية            معلومات عن ه
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  )          غري املواطنني (                      من املبادئ التوجيهية  ١       الفقرة 

                                                                                     من التقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج، وما مل تنص التشريعات السارية              ٩- ٦                   يشار إىل الفقرات     - ٧
                                 روعة ما للمواطنني النروجييني من          ً                                                                      حالياً على خالف ذلك، تكون للرعايا األجانب املقيمني يف النرويج بصورة مش           

   ).                من قانون اهلجرة ٣      املادة  (                         حقوق وما عليهم من واجبات 

  )           عدم التمييز (                      من املبادئ التوجيهية  ٢       الفقرة 

                       ويرد يف خمتلف مواد العهد   .                                                   من التقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج         ١١    و   ١٠                     يشـار إىل الفقرتني      - ٨
   :                                                   ويف هذا الصدد، ميكن للنرويج أن تقدم املعلومات التالية  .       لتمييز                            ذكر لعدد من املسائل املتصلة با

                                قانون جديد ملكافحة التمييز اإلثين 

                ً                ، ولكن هناك عدداً من األحكام          اإلثين                      ً                                             ال يوجـد يف الـنرويج حالياً أي حكم قانوين عام حيظر التمييز               - ٩
                                       ، عينت احلكومة جلنة تشريعية من أجل           ٢٠٠٠         ويف عام   .                                                      الواردة يف قوانني خمتلفة حتظر التمييز يف جماالت حمددة        

                                               ً                                                             إعـداد اقتراح لسن قانون ملكافحة التمييز اإلثين، فضالً عن حتديد العقوبات احملتملة، وسبل تنظيم اإلنفاذ الفعال         
                                                                                                                    للتشـريعات، باإلضافة إىل اقتراح حول الكيفية اليت ميكن أن تدمج هبا يف القانون النروجيي اتفاقية األمم املتحدة                  

      إىل      ٢٠٠٢       يونيه   /         حزيران   ١٤                                      ويدعو تقرير هذه اللجنة الصادر يف         .                                          قضـاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        لل
  .                                                                                                            فرض حظر عام على التمييز اإلثين يف مجيع قطاعات اجملتمع باستثناء ما يتصل حبياة األسرة والشؤون الشخصية                

              وتسعى احلكومة    .                         بصدده على سبيل املشورة                                                                          وقد مت تعميم هذا التقرير على نطاق واسع من أجل إبداء تعليقات             
  .    ٢٠٠٤                                                   إىل تقدمي اقتراح لسن قانون ملكافحة التمييز اإلثين يف عام 

  )    ٢٠٠١-    ١٩٩٨ (                                          خطة العمل من أجل مكافحة العنصرية والتمييز 

   .    ٢٠٠١-    ١٩٩٨                                                                                     ، قدمت احلكومة القائمة آنذاك خطة عمل ملكافحة العنصرية والتمييز تغطي الفترة                 ١٩٩٨          يف عـام     -  ١٠
                                                                                                         وقـد اشـتملت هـذه اخلطة على تدابري موجهة إىل اجلهاز القضائي وسوق العمل وقطاع اإلسكان واملدارس                  
                                                                                                               والقطاعات الرئيسية إلدارة الشؤون العامة، ومؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي لبعض اجملموعات املهنية، كما             

      ً                                  ة أيضاً تدابري ترمي إىل حتسني إمكانيات                  وتضمنت اخلط   .                  ُ                                    اشـتملت عـلى أنشطة ُيضطلع هبا يف اجملتمعات احمللية         
   .                                                                                     احلصول على املساعدة القانونية يف هذا اجملال وزيادة املعرفة بأنواع العنصرية والتمييز ومدامها

                         مركز مكافحة التمييز اإلثين

  .    عمل                                   كتدبري من التدابري الواردة يف خطة ال    ١٩٩٩      فرباير  /      شباط  ١٠                                 افتتح مركز مكافحة التمييز اإلثين يف  -  ١١
                                                                                                  وهذا املركز هو وكالة إدارية مستقلة من وكاالت احلكومة املركزية يتوىل توفري املساعدة القانونية يف احلاالت اليت 

                     ويقوم املركز بتوثيق     .                                                                                              تـنطوي على متييز ألسباب تتعلق باملعتقد الديين أو لون البشرة أو األصل القومي أو اإلثين               
                                                ً                       املركز عمله بشكله احلايل إىل أن تقدم احلكومة اقتراحاً لسن قانون                       وسوف يواصل   .                            ورصد أنواع التمييز ومداه   

   .                                                                                    بشأن مكافحة التمييز اإلثين؛ وعندئذ، سيتخذ قرار هنائي فيما يتعلق مبسؤوليات املركز ووظائفه



E/C.12/4/Add.14 
Page 5 

  )    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢ (                                   خطة العمل ملكافحة العنصرية والتمييز 

            وتستند هذه    .     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢                 تشمل الفترة                                    ، قدمت احلكومة خطة عمل جديدة         ٢٠٠٢       يوليه   /      متوز  ١   يف   -  ١٢
                    ملكافحة العنصرية       ٢٠٠١                                                                                            اخلطـة إىل خطـة العمل السابقة وإىل الوثيقة اخلتامية الصادرة عن املؤمتر العاملي لعام                

                                           وتركز اخلطة بصفة خاصة على ظروف العمل،         .                                                           والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب        
                                                     سلطات النيابة، واحملاكم، والتوثيق، وشبكة اإلنترنت،       /                 التعليم، والشرطة  /    دارس                                وتكيـيف اخلدمـات العامة، وامل     

                      كما تركز خطة العمل      .                                                                                          واجملتمعات احمللية، وتعزيز الضمانات القانونية ملكافحة التمييز اإلثين والتعبريات العنصرية         
   .                                                                 على التمييز ضد الشعوب األصلية واألقليات القومية واملهاجرين وأبنائهم

  )              التعاون اإلمنائي (                      من املبادئ التوجيهية  ٣    قرة    الف

                              وتشدد خطة العمل هذه على الصلة   .                              خطة عملها اخلاصة حبقوق اإلنسان    ١٩٩٩                    قدمت احلكومة يف عام    -  ١٣
   ). ٦- ٥               ، وخباصة الفقرة  ٢                    يشار إىل التذييل رقم  (                                         بني حقوق اإلنسان والتنمية وختفيف وطأة الفقر 

                                                                         روجيي إىل تشجيع إدخال حتسينات دائمة على احلالة االقتصادية واالجتماعية                                           ويهـدف الـتعاون اإلمنـائي الن       -  ١٤
              ويشكل التعاون   .                                        ً                     وينصب التركيز على أشد أفراد السكان فقراً وعلى ختفيف وطأة الفقر  .                                والسياسية لسكان البلدان النامية

                                    ام يف رفع مستويات الدخل والرفاه                                                                                         اإلمنـائي وسـيلة لـتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل اإلسه            
                                                                                                       ويهدف التعاون اإلمنائي املمول من قبل النرويج إىل دعم اجلهود الرامية إىل بلوغ أهداف األلفية اليت                  .                    والـنهوض بالتعليم  

   ة؛                 التنمية االجتماعي   )  ١   : (                                                                      وتركز اجلهود اليت تبذهلا النرويج على ستة جماالت رئيسية ذات أولوية            .                      حددهتـا األمم املتحدة   
                                              البيئة واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛      )  ٤ (                                     السلم والدميقراطية وحقوق اإلنسان؛ و      )  ٣ (                          التنمـية االقتصـادية؛ و      )  ٢ ( و
  .                       املرأة واملساواة بني اجلنسني  )  ٦ (                                                    املساعدة اإلنسانية يف حاالت النـزاع والكوارث الطبيعية؛ و  )  ٥ ( و

          وتشدد خطة   .     ٢٠١٥                       ة الفقر يف اجلنوب حىت عام                            ، قدمت احلكومة خطة عمل ملكافح    ٢٠٠٢          ويف عـام    -  ١٥
                                           ً                                                                    العمـل هذه على ضمان أن تكون حقوق اإلنسان جزءاً ال يتجزأ من سياسة التنمية النروجيية، كما تشدد على                   

  .                                                                                                      تعزيـز حقـوق اجملموعات الضعيفة، سواء يف إطار املساعدة الثنائية على املستوى القطري أو يف احملافل الدولية      
           ً                                                                           دقع انتهاكاً لكرامة اإلنسان، وهناك صالت واضحة بني ختفيف وطأة الفقر وتعزيز حقوق                                 ويشـكل الفقـر امل    

            وجيب أن تشكل   .                                                                          ويشكل إعمال حقوق اإلنسان وتعزيز الدميقراطية جمالني هامني من جماالت التركيز        .         اإلنسـان 
                             حلوار مع البلدان اليت تعمل                                                                  ً       ً                 احلقـوق املدنـية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية موضوعاً رئيسياً يف ا           

  .             هلذا التقرير ٣                             وترد خطة العمل يف التذييل رقم   .                                   النرويج معها يف إطار التعاون اإلمنائي

        ً                                                                                                واعـترافاً بالصـلة بني النهوض بالتنمية االجتماعية وحقوق اإلنسان، قامت الوكالة النروجيية للتعاون               -  ١٦
   ). ٤            التذييل رقم  (                                 ج اإلمنائية احملتملة على حقوق اإلنسان                ُ                           اإلمنائي بوضع الكُتيب املرفق لتقييم أثر الربام

                                                                                                 ويشـكل األطفـال والنسـاء واملعوقون واألقليات والشعوب األصلية جمموعات ذات أولوية يف برامج                -  ١٧
                                                            وتشكل االلتزامات اخلاصة حبقوق اإلنسان األساس للمناقشات مع          .                                               ومشـاريع التنمـية املمولة من قبل النرويج       

                  وبالتايل فإن العهد   .                                                                      كة للنرويج بغية تدعيم قدرة هذه البلدان على محاية وتعزيز حقوق اإلنسان                     الـبلدان الشـري   
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                                                          ً                                     الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يشكل جزءاً من اإلطار املرجعي األساسي لتحديد جماالت 
   .                              التركيز اخلاصة للتعاون الثنائي

          ففي عام    .                    ً                                           بالغ متساوية تقريباً من املساعدة الثنائية واملتعددة األطراف                                       وهتـدف الـنرويج إىل توفـري م        -  ١٨
                                                يف املائة من جمموع املساعدة املقدمة يف إطار التعاون     ٤٥,٨                                       ، شكلت املساعدة املتعددة األطراف ما نسبته     ٢٠٠٢

               مساعدة متعددة                       يف املائة يف شكل          ١٤,٣                                                     يف املائة يف شكل مساعدة عامة متعددة األطراف، و             ٣١,٥ (          اإلمنـائي   
              وشكلت املساعدة    ).                                                           أي مساعدة خمصصة ملشاريع وبرامج تديرها منظمات متعددة األطراف�          ثنائية  �        األطراف  

   .                      يف املائة من امليزانية   ٤,٧                                            يف املائة، بينما شكلت التكاليف اإلدارية نسبة     ٤٩,٦                  الثنائية ما نسبته 

                                               رتفعت قيمة الدعم املقدم ألغراض حقوق اإلنسان                                                              ويف إطـار الـتعاون اإلمنـائي الـنروجيي الثنائي، ا           -  ١٩
                        مليون كرونة يف عام      ١     ٦٤٣       إىل       ٢٠٠٠                                 مليون كرونة نروجيية يف عام        ١     ٢٣٥                                والدميقراطية واحلكم الرشيد من     

                                                                 يف املائة من جمموع املساعدة الثنائية املقدمة من النرويج يف عام           ١٦,١                                   وقـد شكل هذا الدعم ما نسبته          .     ٢٠٠٢
  .    ٢٠٠٢                يف املائة يف عام     ١٨,٥                 ه النسبة لتصل إىل           ، وزادت هذ    ٢٠٠٠

   اجلزء من التقرير املتعلق حبقوق حمددة�باء 

 ٦املادة 

 احلق يف العمل

  )                  معلومات عن العمالة (                      من املبادئ التوجيهية  ٢       الفقرة 

ِ                حالة الِعمالة ومستويات واجتاهات البطالة والِعمالة الناقصة                                    ِ         

               بشأن سياسة      ١٢٢       ً                                          ، وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم             ٢٠٠٢       سبتمرب   /   لول                               يشار إىل التقرير املقدم يف أي      -  ٢٠
                                                ومل تتلق النرويج أية تعليقات من جلنة اخلرباء          .     ٢٠٠١-    ١٩٩٥                    وهو يشمل السنوات      )  ٥                التذيـيل رقم     (            االسـتخدام   

                            النقاط الرئيسية واملعلومات                         ويتضمن هذا التقرير      .                                                                           الـتابعة ملـنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بسياسة العمالة النروجيية          
  .    ٢٠٠٢                    الذي مت حتديثه حىت عام   )  ٦            التذييل رقم  (          ً                 ويشار أيضاً إىل اجلدول املرفق    (    ٢٠٠٢               التكميلية لعام 

 ُ   َّ                                                                                                 وُيسجَّل يف النرويج معدل عمالة من أعلى املعدالت، ومعدل بطالة من أدىن املعدالت، يف منطقة منظمة                 -  ٢١
                                                                         إال أن ارتفاع عدد املعوقني، والزيادة يف حاالت التقاعد املبكر، وتزايد             .   دي                                      الـتعاون والتنمية يف امليدان االقتصا     

     انظر   .                                                                                                  حاالت التغيب عن العمل بسبب املرض، هي أمور قد أسهمت يف اخنفاض معدل املشاركة يف سوق العمل                
  .                        من التقرير املذكور أعاله ١   ً         مثالً النقطة 

               وتعترب الفوارق    .                                  الة خمتلف اجملموعات يف سوق العمل                           من التقرير وصف حل     ٣    و  ٢                              ويـرد يف إطـار النقطـتني         -  ٢٢
  .                                تفصيل حلالة البطالة حبسب املقاطعة ٧                   ويرد يف التذييل رقم   .                  ِ                 ً               اإلقليمية يف جمال الِعمالة طفيفة نسبياً وأقل من ذي قبل
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                    ً       ً                                                                وتسـجل النرويج معدالً مرتفعاً فيما خيص املشاركة يف سوق العمل، وهو معدل يزيد بتسع نقاط مئوية   -  ٢٣
                                     ً      ً                     وقد اخنفض معدل مشاركة كبار السن اخنفاضاً معتدالً خالل الفترة            .                                             فقـط يف حالة الرجال عنه يف حالة النساء        

                            ً        ً                  وسجل عدد العمال املعوقني مهنياً ارتفاعاً يف السنوات          .                    ً                                      ولكنه ال يزال مرتفعاً مقارنة بالبلدان األوروبية األخرى       
                                                            د شددت إىل حد كبري على حماولة إعادة تأهيل العمال قبل                                        ً                      األخرية، وهو ارتفاع يرتبط جزئياً بكون السلطات ق       

                                            ً          ويرد يف فقرة مستقلة من التقرير وصف أكثر تفصيالً           .                                                         الـنظر يف إمكانية منحهم معاشات تقاعدية بسبب العجز        
                                                                                                              لـلحالة اخلاصة باملهاجرين الذين يتجاوز عدد العاطلني منهم عن العمل عدد العاطلني عن العمل من األشخاص                 

   .                   م من أصل إثين نروجيي       الذين ه

            يف املائة يف    ٣,٢                               بعد أن كان قد اخنفض إىل            ٢٠٠٢                     يف املائة يف عام         ٣,٩                                 وقـد ارتفع معدل البطالة إىل        -  ٢٤
                         وقد تزايدت حدة هذا االجتاه   .                                                             وتتوقع مؤسسة اإلحصاءات النروجيية أن يواصل معدل البطالة ارتفاعه  .     ١٩٩٨    عام 

                                                            قوية يف األجور احلقيقية، وارتفاع سعر صرف الكرونة النروجيية الذي                                      مـن جراء عوامل داخلية، وحدوث زيادة   
   .                                                                                  يضعف الصناعات النروجيية املعرضة للمنافسة الدولية، باإلضافة إىل التباطؤ االقتصادي الدويل

                                      ً                                                                      وقـد أخذ ارتفاع معدل البطالة يؤثر تأثرياً أشد من ذي قبل على العمال من ذوي املستويات التعليمية                   -  ٢٥
                    ً                                                                              وقد أفضى هذا، مقترناً بتزايد البطالة يف قطاع البناء والتشييد، إىل حدوث زيادة يف معدل البطالة كانت      .  ى    األعل

                                                   وكان ارتفاع معدل البطالة على أشده ضمن اجملوعة          .          ً                                             أعـلى قلـيالً يف صفوف الرجال منها يف صفوف النساء          
  .                        سنة خالل السنتني املاضيتني  ٤٩-  ٢٥        العمرية 

ـ      -  ٢٦                    ً  وقد أدى هذا، مقترناً   .                                                   ل من جراء حدوث اخنفاض يف الطلب على اليد العاملة                            وتأثـرت سـوق العم
                وزادت البطالة يف   .                                                                                 باخنفاض مستوى تدابري سوق العمل، إىل تزايد نسبة العمال العاطلني عن العمل لفترات طويلة

         أشخاص   ٦       كل          فمن بني   .                                                                                     صـفوف املهاجرين بنفس معدل زيادة البطالة العادية خالل السنوات القليلة املاضية           
                                    ، بلغ عدد الباحثني عن عمل من بني          ٢٠٠٢               ويف هناية عام      .                                                    عـاطلني عـن العمـل، هـناك اليوم مهاجر واحد          

                       وكانت الزيادة يف عدد       ).                                  يف املائة من جمموع قوة العمل         ٣,١ (        شخص     ٧٦     ٢٠٠                   ً        األشـخاص املعوقـني مهنياً      
   .                                     وف الرجال خالل السنوات القليلة املاضية                   ً                                  األشخاص املعوقني مهنياً أكرب بكثري يف صفوف النساء منها يف صف

                                         النقاط الرئيسية لسياسة سوق العمل وبراجمها

                                                                                                      هتـدف سياسة سوق العمل إىل النهوض بسوق عمل تكون، إىل أقصى حد ممكن، آمنة وشاملة وقائمة على                   -  ٢٧
   .                       ياة عملية كاملة ومرضية                                                             واهلدف من ذلك هو املساعدة يف ضمان إعطاء مجيع الفئات فرصة التمتع حب  .              التنظيم الذايت

                                             ويتم التشديد على توجيه االستخدام وترشيده        .                                                        وقد أولت احلكومة أولوية عالية لتحديث القطاع العام        -  ٢٨
                                وجيري النظر إىل عملية التحديث هذه   .             ً                                                    وتبسـيطه، فضـالً عن إتاحة قدر أكرب من حرية العمل للوحدات احمللية     

                         ويعترب ضمان استخدام القوى   .                                       لة، وهي ترمي إىل تعزيز مثل هذا االستخدام                                  مقترنة باالستخدام األمثل للقوى العام
                ً      ً                                                               ً     ً       العاملة استخداماً صحيحاً، وضمان قدرة أكرب عدد ممكن من الناس على املشاركة يف سوق العمل، أمراً حامساً يف 

   .                                   توليد القيمة يف القطاعني العام واخلاص
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    ً      ً                                           دوراً حمورياً وتشكل أداة هامة يف هتيئة حياة عملية شاملة                                          وتظل السياسة الفعالة بشأن سوق العمل تؤدي  -  ٢٩
                  استراتيجية ملتابعة   ) Aetat (                                     وتنتهج دائرة العمالة العامة النروجيية   .                                            يرتفع فيها معدل العمالة وينخفض معدل البطالة

          ذي تتمثل                                                                                  ُّ                     حـاالت فرادى العمال العاطلني عن العمل، وهي استراتيجية ميكن توضيحها باستخدام مثال السُّلم ال              
                                               وقد استحدثت دائرة العمالة العامة النروجيية        .                                                                   أوىل درجاته يف قيام العامل نفسه ببذل جهود من أجل إجياد عمل           

                                    وتتمثل الدرجة التالية يف املتابعة        ). www.aetat.no (    ً                                                        نظمـاً لـلخدمة الذاتية، وهي متاحة على شبكة اإلنترنت           
                                               ويتم التركيز بقوة على ضمان أن يكون الباحثون عن   .                                              للجهود املبذولة من قبل الفرد الباحث عن العمل       الشخصية

                          ُّ                                               أما الدرجة الثالثة من السُّلم فتشتمل على عروض تتعلق باملشاركة يف           .                ً                         عمل ملتزمني فعلياً بالسعي إىل إجياد عمل      
                                         طويلة، مما ميكنهم من احلصول على املؤهالت أو                                                      برامج سوق العمل، وال سيما لصاحل العاطلني عن العمل لفترات

                      ً                                      من التقرير املقدم وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية          ٣                                     ويبني يف اجلداول املدرجة حتت النقطة         .                على خربة عملية  
         وقد شهد    .                                                                           ً               مستوى برامج سوق العمل اخلاصة بكل من الباحثني العاديني عن العمل واملعوقني مهنياً                ١٢٢       رقـم   

         ً     ً     استعراضاً عاماً    ٨                      ويتضمن التذييل رقم      .              ّ             ، حسبما هو مبّين أدناه        ٢٠٠٠             ً      ً               ه الربامج تغرياً طفيفاً منذ عام               هيكل هذ 
  .                         ً                               ً  ملستوى وأنواع الربامج، وفقاً للطرق اإلحصائية املعمول هبا حالياً

   صة                                                                                                       ويعطـى الشـبان والعاطلون عن العمل لفترات طويلة واملهاجرون األولوية فيما يتعلق بالتدابري اخلا               -  ٣٠
                                                                                   فالتعاون مع إدارات املدارس بشأن مساعدة الشبان الذين ينقطعون عن الدراسة قد             .                             بالباحثني العاديني عن العمل   

       وتشتمل   .       سنة   ٢٠                                                                                          سـاعد يف احلفاظ على املستوى املنخفض للبطالة يف صفوف الشبان الذين تقل أعمارهم عن                
                                            ه نسبتهم املئوية كمسجلني ضمن العاطلني عن                                                                         بـرامج سوق العمل على نسبة مئوية من املهاجرين تفوق ما تربر           

                        يف املائة من األشخاص       ٤٣                                                                          وتدل الدراسات اإلحصائية اليت أجرهتا مؤسسة اإلحصاءات النروجيية على أن             .      العمل
  .                                  قد حصلوا على عمل بعد ذلك بستة أشهر  )     ٢٠٠١      أبريل  /     نيسان (                             الذين أكملوا برامج سوق العمل 

                            وكان معدل املشاركة يف هذه       .              ً                         املعوقني مهنياً يف برامج سوق العمل                                      وقـد شارك قرابة ثلثي األشخاص      -  ٣١
     وبعد   .                                                             ، األمر الذي يعزى ألسباب منها ارتفاع عدد املشتركني اجلدد             ٢٠٠٢                                     الـربامج أدىن إىل حـد ما يف عام          

      من                  وحيق جملموعة كبرية    .                                                                                        إكمـال بـرامج إعادة التأهيل، يعود قرابة نصف املشتركني يف هذه الربامج إىل العمل              
            ً                                                                                                   املعوقني مهنياً الباحثني عن عمل احلصول على إعانات خالل فترة إعادة التأهيل املهين وذلك أثناء مشاركتهم يف                 

  . ٧        ، الفصل   ٢٥        ً              انظر مثالً التذييل رقم   .                برامج سوق العمل

                           ، ويشتمل هذا اهليكل على         ٢٠٠٢                                               ً                     وقـد مت استحداث هيكل جديد لربامج سوق العمل اعتباراً من عام              -  ٣٢
                                                                            فاخلدمة اليت تقدم لكل باحث عن عمل تستند اآلن إىل تقييم فردي وإىل سلسلة من الربامج   .                 أقل من التدابري     أنواع

                                     ً                       ً                      ويوجه كل برنامج حنو جمموعة واسعة تضم كالً من األشخاص املعوقني مهنياً والباحثني               .                    واألخـذ بنهج شامل   
 ً                                             اً املشاركة يف برامج لفترات زمنية أطول مع                ُ                                  وميكن أن ُيعرض على األفراد املعوقني مهني        .                       العـاديني عـن العمل    
                                                                          ً           وهناك أنواع معينة من الربامج، مبا فيها الربامج يف قطاع املأوى، ال تزال خمصصة حصراً            .                     احلصول على منح أكرب   
  .                   ً لألشخاص املعوقني مهنياً

           من أجل                                اإلعانات املقدمة ألصحاب العمل     :                                                         ويـتألف اهليكل اجلديد من مخس فئات رئيسية من الربامج          -  ٣٣
             ، واالستخدام   )                                  دورات تدريبية يف جمال سوق العمل      (                                                            دعم األجور، وبرامج التدريب على العمل، وبرامج التأهيل         
  .                                                  املؤقت، والعمل املكيف بصورة دائمة مع االحتياجات اخلاصة
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            ت الضرورية                                                                                                       وتتمـثل الوظـيفة األساسـية لدائرة العمالة العامة النروجيية يف تزويد الباحثني عن عمل باملؤهال                -  ٣٤
  .                                                                                                               ومساعدهتم يف إجياد فرص عمل من خالل املتابعة الشخصية حلاالهتم وإشراكهم يف الربامج املنظمة يف جمال سوق العمل                 

                            وقد مت تعديل قانون العمل       .                                                                                            وجيـب عليها أن تكفل دفع إعانات البطالة وإعانات إعادة التأهيل بصورة سريعة وصحيحة             
                                           ً                                        يث أعطى لدائرة العمالة العامة النروجيية قدراً أكرب من حرية التصرف يف تفويض                 ، حب     ٢٠٠٢       يوليه   /      متوز  ١       ً          اعتـباراً مـن     

  .                                                                                      السلطات وإسناد الوظائف على أساس ال مركزي من أجل تلبية احتياجات املستخدمني واحتياجات السوق

       مشاريع                                                                                                    وجيـري اختبار بعض ترتيبات التمويل القائمة على النشاط وتلك القائمة على النتائج يف إطار                 -  ٣٥
                                                                                          ً       جتريبية يف بعض جماالت سياسة سوق العمل من أجل توفري حوافز لزيادة النشاط واستخدام املوارد استخداماً أكثر 

  .                        فعالية وحتسني نوعية اخلدمات

                                                    حول تنفيذها لتوصية منظمة العمل الدولية رقم            ٢٠٠٢                                                 ويف التقرير الذي قدمته النرويج يف خريف عام          -  ٣٦
                                                                                    ام، ترد معلومات إضافية فيما يتعلق بالتجارب اخلاصة بأشكال جديدة من التمويل                                  بشأن سياسة االستخد      ١٦٩

                    ً                                                         واهلدف من ذلك هو أيضاً توفري حافز يف شكل زيادة املوارد اإلدارية املخصصة                ).  ٩                            يشـار إىل التذيـيل رقم        (
                   ورة سريعة وصحيحة                                                                                                  للمكاتـب احمللية التابعة لدائرة العمالة العامة النروجيية من أجل صرف إعانات البطالة بص             

  .                                                         وزيادة فعالية استخدام املوارد مبا يتجاوز متطلبات األداء احلايل

                                                                         ّ                          ومن أجل احلد من حاالت التغيب يف إجازات مرضية والتقاعد املبكر من سوق العمل، وقّعت احلكومة                 -  ٣٧
                  هيئة حياة عملية                                                    سنوات مع الشركاء االجتماعيني فيما يتعلق بت        ٤                           على اتفاق ثالثي مدته          ٢٠٠١              يف خريف عام    

   ). ٥                 من التذييل رقم  ٦               يشار إىل النقطة  (        ً  أكثر مشوالً 

                              حرية اختيار العمل وظروف العمل

            ُ                                                                                                 يشار إىل ما ذُكر أعاله من أن احلكومة تعلق أمهية عظيمة على هتيئة حياة عملية شاملة تتاح فيها جلميع                    -  ٣٨
  .                                          الفئات فرصة التمتع حبياة عملية كاملة ومرضية

                    بية يف جمال سوق العمل              الدورات التدري

                                                                                          ً     يشار إىل الفقرات الواردة أعاله واليت جاء فيها أن الدورات التدريبية يف جمال سوق العمل متثل برناجماً من  -  ٣٩
                         وهذا النوع من الدورات      .                              ُ                                        ً                بـني عدة برامج خاصة بسوق العمل ُتنفذ لصاحل العاطلني عن العمل واملعوقني مهنياً             

                                                                               ية عنه سلطات سوق العمل هو مكمل لربامج التدريب املهين اليت تتوىل السلطات                                            التدريبـية الذي تتوىل املسؤول    
  .                       التعليمية املسؤولية عنها

              املهن اليت توجد  /                                                                                  والدورات التدريبية يف جمال سوق العمل هي دورات قصرية املدة موجهة حنو الصناعات            -  ٤٠
                                        إىل حتسني إمكانيات إجياد فرص العمل من قبل                                    ويهدف هذا النوع من الربامج التأهيلية  .                        فيها حاجة للقوى العاملة
                                                                                    وتتوىل السلطات املعنية بسوق العمل متويل الربنامج التدرييب، وهي اليت حتدد املؤهلني              .                         العـاطلني عـن العمـل     

                                                                                    إال أهنا ال تقوم هي نفسها بوضع املناهج التدريبية، بل إهنا تشتريها من املدارس                .                                للمشاركة يف الدورات التدريبية   
  .                                          مة أو من جهات خاصة موردة للمناهج التدريبية    العا
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              ُ                         التحديات اليت ُتواجه يف سياسات سوق العمل

                                                                                    هتدف سياسة سوق العمل إىل النهوض بسوق عمل تكون، إىل أقصى حد ممكن، آمنة وشاملة وقائمة على  -  ٤١
                              شكل معلومات ومتابعة وخدمات        َّ                                                               وتركَّز اخلدمات اليت تقدمها دائرة العمالة العامة النروجيية، يف            .               التنظيم الذايت 

  .                                                                                                         استشارية لصاحل الباحثني عن عمل والربامج اخلاصة بسوق العمل، على اجملاالت اليت توجد فيها مشاكل خاصة               
  .                 وما يليها، أعاله  ٢٠             وإىل الفقرة  ٥                         ويشار هنا إىل التذييل رقم 

  )       التمييز (                      من املبادئ التوجيهية  ٣       الفقرة 

       ويقترح   .                                                                          املعاملة املتساوية يف احلياة العملية بغية منع التمييز يف هذا اجملال                                       مت إعداد مشروع قانون بشأن     -  ٤٢
                                                                                                   مشروع القانون فرض حظر عام على التفريق يف املعاملة على أساس نوع اجلنس أو الدين أو املعتقد أو لون البشرة 

  .                                 مليل اجلنسي أو اإلعاقة أو السن                                                                                          أو األصل القومي أو اإلثين أو الرأي السياسي أو االنتساب إىل نقابة عمالية أو ا              
                                                                      ً                                       وسوف ينطبق هذا احلظر على التفريق يف املعاملة بصورة مباشرة وغري مباشرة، فضالً عن املضايقة، كما يتضمن                 

                                        ً                                كما سينطبق على مجيع جوانب عالقة العمل بدءاً من الوقت الذي يتم فيه            .                                        تعليمات فيما يتعلق باملعاملة املختلفة    
  .                             الشاغرة وحىت انتهاء هذه العالقة                 اإلعالن عن الوظيفة 

                                                                                                     ولالطـالع على وصف حلالة سوق العمل، يشار إىل تقرير النرويج بشأن تنفيذها التفاقية منظمة العمل                -  ٤٣
                                                                                  ، وإىل التقرير السادس عشر للنرويج بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة للقضاء             ) ٥              التذييل رقم      (   ١٢٢              الدولية رقم   

  .           وما يليها   ١٣٣                      العنصري، وخباصة الفقرة                       على مجيع أشكال التمييز 

  )                                       األشخاص الذين يشغلون أكثر من وظيفة واحدة (                      من املبادئ التوجيهية  ٤       الفقرة 

                                                                                                      لـيس هناك ما يربر االستنتاج بأن األشخاص الذين يشغلون أكثر من وظيفة واحدة على أساس التفرغ                  -  ٤٤
ٍ             يفعلون ذلك من أجل تأمني مستوى معيشي كاٍف ألنفسهم وألف   .         راد أسرهم                                     

  )                             التغريات منذ تقدمي التقرير األخري (                      من املبادئ التوجيهية  ٥       الفقرة 

  .                       يشار إىل الفقرات السابقة -  ٤٥

 ٧املادة 

 شروط العمل العادلة واملؤاتية

  :                                                                                               يشار إىل التقارير املقدمة من النرويج بشأن تنفيذ ما يلي من االتفاقيات ذات الصلة ملنظمة العمل الدولية -  ٤٦

                     ، التقرير املقدم يف     )   ١٣٢               االتفاقية رقم      (    ١٩٧٠      لعام    )       املنقحة (                             قية اإلجازات املدفوعة األجر         اتفا  �
   ).  ١٠            التذييل رقم    (    ٢٠٠٠    عام 

   ).  ١١            التذييل رقم    (    ٢٠٠١                      ، التقرير املقدم يف عام  )  ٨١             االتفاقية رقم    (    ١٩٤٧                         اتفاقية تفتيش العمل لعام   �
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      ٢٠٠٢                          ، التقرير املقدم يف عام      )   ١٢٩             تفاقية رقم     اال   (    ١٩٦٩      لعام    )        الزراعة (                       اتفاقية تفتيش العمل      �
   ).  ١٢            التذييل رقم  (

                          ، التقرير املقدم يف عام      )   ١٥٥               االتفاقية رقم      (    ١٩٨١                                            اتفاقـية السـالمة والصحة املهنيتني لعام          �
   ).  ١٣            التذييل رقم    (    ١٩٩٩

        التذييل    (    ٢٠٠٢                      ، التقرير املقدم يف عام  )   ١٠٠             االتفاقية رقم    (    ١٩٥١                         اتفاقية تساوي األجور لعام   �
   ).  ١٤    رقم 

                                                                   من التقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج بشأن تنفيذ العهد الدويل   ٩٦-  ٨٥          ً             ويشار أيضاً إىل الفقرات  -  ٤٧
  .                                          اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  )          حتديد األجور (                      من املبادئ التوجيهية  ٢       الفقرة 

                                      ر، وتعيني احلد األدىن لألجور، وتوزيع الدخل                                         الطرائق الرئيسية املستخدمة ألغراض حتديد األجو

  .                                           من التقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج  ٨٩   و  ٨٧   و  ٨٦                يشار إىل الفقرات  -  ٤٨

                                        تساوي األجور عن العمل ذي القيمة املتساوية

       الدوري                                                             من املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بعد النظر يف التقرير    ٢٢٦   و   ٢٢٣                يشار إىل الفقرتني  -  ٤٩
  .(E/C.12/1995/18)                        الثالث املقدم من النرويج 

                                                                                                      وتشكل قضية تساوي األجور عن العمل ذي القيمة املتساوية حمور التركيز األساسي للجهود الرامية إىل                -  ٥٠
    منذ                                                                   ً      ً   وقد ظل الفارق يف األجور اإلمجالية للرجال العاملني والنساء العامالت ثابتاً نسبياً   .                       تعزيز املساواة بني اجلنسني

                               ففي املتوسط، بلغ مستوى األجر       .                                ً       ً                                        فـترة طويلـة من الوقت، إال أن حتسناً ملحوظاً قد حدث حبلول هناية الفترة              
                                                   ً                        يف املائة من أجر الرجال يف بداية فترة التسعينات، وفقاً ملا جاء يف                ٨٠                  ً                     اإلمجـايل للنسـاء حمسوباً بالساعة حنو        
                                                          ابات الداخلية اليت أجرهتا وزارة العمل وإدارة احلكومة،             ً      ووفقاً للحس   .                                      الدراسـات االستقصائية ألحوال املعيشة    

  .    ٢٠٠٠                يف املائة يف عام     ٨٤,٥                                                   بلغت النسبة املقابلة يف حالة العاملني على أساس التفرغ 

                                                               ، حتسنت األجور املدفوعة للنساء مقارنة باألجور املدفوعة للرجال يف         ٢٠٠١-    ١٩٩٠                  وخـالل الفـترة      -  ٥١
                 ففي قطاعات العمل   .                                                  فارق بني أجور الرجال وأجور النساء من صناعة إىل أخرى          ويتفاوت ال  .                  الصناعات الرئيسية

  .                                                                   ً                                           املصـريف واخلدمات التجارية واملبيعات بالتجزئة، توجد تفاوتات واسعة نسبياً بني أجور الرجال وأجور النساء              
  .              عمال الصناعيني                                                                                   ويـبلغ الفـارق أدىن مستوى له يف القطاع املدرسي ويف صناعة الفنادق واملطاعم وفيما بني ال   

               كما أن تعزيز     .                                                                                             وملنظمات أصحاب العمل والعمال دور رئيسي تؤديه يف اجلهود الرامية إىل حتقيق تكافؤ األجور             
                      والقضايا اليت تعرض على   .                                                                          تكافؤ األجور هو وظيفة من الوظائف الرئيسية ألمني املظامل املعين باملساواة بني اجلنسني

     ً                                                      فكثرياً ما يتم اليوم إخفاء الفوارق يف األجور خلف ستار            .   ً             داً من ذي قبل                                         قاضـي املظـامل هي اليوم أكثر تعقي       
  .                                                                           االختالف يف املسميات الوظيفية أو يف العالوات وغريها من املزايا اليت مينحها صاحب العمل
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                                                                                                          كمـا أن احلكـم املتعلق بتساوي األجور عن العمل ذي القيمة املتساوية، الوارد يف قانون املساواة بني                   -  ٥٢
    ً                                            فعمالً هبذا احلكم، حيصل النساء والرجال العاملون يف      .                 ً      ً                                نسـني، يسـهم إسهاماً حيوياً يف االرتقاء بعمل املرأة           اجل

ٍ                                            املؤسسة نفسها على أجر متساٍو عن العمل نفسه أو العمل ذي القيمة املتساوية                ً               وهذا ينطبق، أوالً، على العمل يف   .                          
                                         كما ينطبق القانون على العمل املتساوي        .             به ذات شأن                                                            نفـس التخصص أو املهنة أو العمل الذي يتميز بأوجه ش          

                                 ً                                                                                  بصـرف النظر عما إذا كان األجر منظماً مبوجب اتفاقات مجاعية خمتلفة فيما يتعلق باألجور أو ما إذا كان هذا                    
                                                           وميكن للمجلس املعين بنداءات املساواة بني اجلنسني أن يعطي رأيه حول   .                                 العمل يرتبط بتخصصات أو مبهن خمتلفة

                                     ً                                                          ذا كان أي اتفاق مجاعي بشأن األجور خمالفاً لقانون املساواة بني اجلنسني، بصرف النظر عما إذا كانت املسألة     ما إ
  .                   تتصل بعالقة عمل حمددة

                                                                                                  وتوصي احلكومة باستخدام أسلوب تقييم العمل كوسيلة لتحقيق تساوي األجور عن العمل ذي القيمة               -  ٥٣
   ُ           ، أُدرجت يف نص     ٢٠٠٢      يونيه  /        حزيران  ١٤                   بني اجلنسني اعتمد يف                               ومبوجـب تعديل لقانون املساواة     .           املتسـاوية 

     وهذه   .                                                                                                                   القـانون العوامـل الرئيسية اليت جيب أن يشملها التقييم املتعلق مبا إذا كان العمل يعترب ذا قيمة متساوية                  
            غري ذلك من                                                                                            يبت فيها بعد إجراء تقييم شامل تعلق فيه األمهية على اخلربة الضرورية ألداء العمل و                   "...           املسـألة   

                   واهلدف من ذلك هو       ).  ٥                            الفقرة الثالثة من املادة        " (                                                          العوامـل ذات الصلة، مثل اجلهد واملسؤولية وظروف العمل        
                                                            ، شرعت احلكومة يف تنفيذ مشروع يف شركات خمتلفة من أجل تقييم نظام     ٢٠٠٢       ويف عام   .                  إرساء ممارسة موحدة

                                                  مني املظامل املعين باملساواة بني اجلنسني أن يستخدم هذا                كما ميكن أل    .                                          لتقيـيم العمل غري منحاز ألي من اجلنسني       
  .                          النظام كأداة إلنفاذ القانون

  )          ظروف العمل (                      من املبادئ التوجيهية  ٣       الفقرة 

        بشأن      ١٩٧٧                شباط فرباير     ٤              الصادر يف     ٤ُ   َّ                                                        ُتنظَّم شؤون الصحة والسالمة املهنيتني مبوجب القانون رقم          -  ٥٤
              وينظم القانون   .                                                         ً  العام هلذا القانون هو ضمان أن تكون بيئة العمل مرضية متاماً      والغرض  .                        محاية العمال وبيئة العمل

                                                                                                               األوضاع يف أماكن العمل، مثل وجود األجهزة واملعدات التقنية واملواد السمية وغري ذلك من املواد اخلطرة على                 
                      ل املسؤولية عن ضمان                      ويتحمل صاحب العم    .                                                        ً          الصـحة، وتكييف العمل، وخباصة بالنسبة للعاملني املعوقني مهنياً        

                                                                      واألداة األهم يف اجلهود الرامية إىل النهوض بالصحة والسالمة والبيئة اجليدة هي   .                            امتثال مؤسسته ألحكام القانون
     ً                                                        ً                ووفقاً هلذا النظام، جيب على الشخص املسؤول عن املؤسسة أن ينشئ نظاماً من               .                                 نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة   
                    من التقرير الدوري   ٩٠                      يشار هنا إىل الفقرة     (                   ً                     م العمل وأدائه وفقاً ألحكام القانون                                     الضوابط الداخلية لضمان تنظي   

   ).                       الثالث املقدم من النرويج

                                                                                                     وتتوىل السلطة النروجيية لتفتيش العمل، وهي مؤسسة عامة، املسؤولية عن رصد االمتثال ألحكام قانون               -  ٥٥
                                    ً  ومن واجب كل شخص له صلة مبؤسسة ما، فضالً   .    نها                                       وجيوز هلا أن تقوم بزيارات تفتيش غري معلن ع  .           بيئة العمل

      ِّ       ِّ                                                       ً                                         عـن مصـنِّعي ومورِّدي ومستوردي األجهزة واملعدات التقنية واملواد اليت تشكل خطراً على الصحة، تقدمي أية                 
  .                                  معلومات تعترب ضرورية لتنفيذ الضوابط
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                                            فئات العمال الذين يستثنيهم قانون بيئة العمل

         وختضع بعض   .                                                         اق أحكام قانون بيئة العمل املتعلقة بالصحة والبيئة والسالمة                  ً       يدخل العمال، عموماً، يف نط -  ٥٦
                          ويشار هنا إىل التقرير األخري   .                                                                    الصناعات، مثل النقل البحري، وصيد األمساك، والطريان العسكري، ألحكام خاصة

                  أن التعديالت اليت     بش  )   ١٣              التذييل رقم      (   ١٥٥                                                                       الذي قدمته النرويج حول تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           
  . ُ                       أُدخلت على قانون البحارة

                      احلوادث واألمراض املهنية

     وخالل   .       ً                                            حادثاً من احلوادث املؤدية إىل الوفاة يف السنة          ٦٦               ما متوسطه        ١٩٩٨-    ١٩٧٨ُ                 ُسجل يف الفترة     -  ٥٧
ُ                       السـنوات اخلمس األخرية، ُسجل ما متوسطه               روجيية                      وال تقوم السلطة الن     .       ً                             حادثاً من هذه احلوادث يف السنة        ٥٦                    

                                                                                                     لتفتيش العمل بتسجيل األحداث اليت تقع يف الصناعات املوجودة يف اخلارج ويف صناعات النفط أو النقل البحري        
                        وتسجل السلطة النروجيية     .                     ِ                                           فهذه احلوادث تسجل من ِقبل السلطات املختصة يف هذه القطاعات           .               أو صيد األمساك  

                                              ك باالستناد إىل نسخ من تقارير احلوادث اليت يقدمها               حادث مهين وذل ٣     ٥٠٠                              لتفتيش العمل، يف كل سنة، قرابة 
     يف    ٢٥    و   ٢٠ ُ                                                            وُيقدر أن تبلغ نسبة احلوادث املبلغ عنها ما يتراوح بني             .                                          أصحاب العمل إىل اإلدارة الوطنية للتأمني     

  .                                          املائة من جمموع احلوادث اليت تقع يف أماكن العمل

                          حالة يف السنة من حاالت     ٣     ٨٠٠                        ليها تقارير، حول حنو                                             ُ                وتقـوم سلطة تفتيش العمل جبمع التقارير، أو ُترسل إ          -  ٥٨
                             وتشكل اإلصابة بفقدان السمع      .                                                                                   األمـراض ذات الصـلة بـالعمل مثل التسمم واإلصابة مبرض أو ظهور أعراض املرض              

  .                                                           إال أن البيانات املسجلة ليست كاملة بسبب عدم اإلبالغ عن كل احلاالت  .                          ألسباب مهنية نصف هذه احلاالت

  )                 تكافؤ فرص الترقية (                   املبادئ التوجيهية     من ٤       الفقرة 

                                 املساواة بني اجلنسني يف احلياة العملية

                                                                                            تدل اإلحصاءات على أن سوق العمل النروجيية مقسمة إىل حد بعيد على أساس نوع اجلنس، وأن معدل          -  ٥٩
                   رويج تشمل ما نسبته                 فقوة العمل يف الن  .                                                                        مشاركة املرأة يف سوق العمل هو من بني أعلى املعدالت يف العامل الغريب            

                                     إال أن معدل العمالة املرتفع هذا مل يسهم   .      سنة  ٦٦   و  ٢٥                                               يف املائة من مجيع النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني   ٧٨
                          فليس هناك سوى عدد قليل من   .     ً                         ً                                    كثرياً يف حتقيق توزيع أكثر تكافؤاً يف سوق عمل مقسمة على أساس نوع اجلنس

  .                                                        ، كما أن توزيع الرجال والنساء يف الصناعات واملهن غري متكافئ                              النساء يف املناصب اإلدارية العليا

                                                                                         وتدل الدراسات احلديثة على أن هناك عالقة بني ارتفاع معدل املشاركة يف قوة العمل وتزايد الفصل بني  -  ٦٠
    ساء                                 وعلى العموم، عندما تشارك الن      .                                                                         اجلنسني يف سوق العمل واستقرار الفوارق بني أجور الرجال وأجور النساء          

  .                                                                                                 والرجال على قدر أكرب من التكافؤ يف قوة العمل، يتعزز مركز النساء ويتحقق قدر أكرب من املساواة بني اجلنسني
                                                                       ً     ً                                    ويف الوقت نفسه، يكون معدل املشاركة يف قوة العمل أعلى ألن النساء األقل تعليماً وخربةً يلتحقن بقوة العمل                  

                                             ولذلك فإن هناك، على املدى القصري، مفارقة تتمثل   .         ع اخلدمات        ً                                  وألن عدداً أكرب من هؤالء النساء يعملن يف قطا   
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  .                                                                                                                 يف أن زيـادة معدل مشاركة النساء يف قوة العمل تسهم يف زيادة الفوارق بني النساء والرجال يف سوق العمل                   
  .                                                               ولذلك فإنه من أجل احلصول على صورة كاملة، جيب إدراج العمل بدون أجر

         ففي عام    .                                                            ن الطلبة سواء يف مراحل التعليم الثانوي أو يف اجلامعات                                          وتشـكل اإلنـاث النسبة األكرب م       -  ٦١
   ٢                                                                         يف املائة من جمموع خرجيي اجلامعات والكليات، مما يشكل زيادة بنسبة               ٥٩                           ، شكلت اإلناث ما نسبته          ٢٠٠٢

  ء              ويف صفوف النسا  .                                                        كما أن اإلناث قد بلغن نفس مستوى التعليم الذي بلغه الرجال  .     ٢٠٠٠                    يف املائـة منذ عام    
ٍ                      والرجال معاً، تبلغ نسبة األشخاص احلائزين على تعليم عاٍل من اجملموعة العمرية    .         يف املائة  ٣٤      سنة   ٦٦-  ٢٥           ً                                       

                       ً                  فهناك توزيع أكثر تكافؤاً بني اجلنسني يف         .                                                    ً           وال تـزال لدى الرجال والنساء خيارات تعليمية خمتلفة جداً          -  ٦٢
                                         وال تزال الفتيات خيترن دراسة مواضيع العلوم   .           االت املهنية                                                 مواضيع الدراسة العامة مقارنة مبا هي عليه احلال يف اجمل

                   ويف اجلامعات، تسجل     .                                                                                           الصـحية واالجتماعية والفنون اجلميلة بينما يفضل البنون الدراسات التقنية وامليكانيكية          
              فيها مستويات                                                                                                         اإلناث نسبة عالية يف مجيع الربامج الدراسية النخبوية، أي تلك املتصلة باملهن املرموقة واليت ترتفع                

  .                                    األجور، باستثناء برنامج دراسات اهلندسة

                      النساء يف ميدان اإلدارة

     ُ              وقد أُطلق يف عام      .                                                                                      مت تنفـيذ عـدة برامج، يف القطاعني العام واخلاص، لتعيني النساء يف مناصب إدارية               -  ٦٣
                     إدارية يف اإلدارة                                                     من أجل زيادة عدد النساء اللوايت يشغلن مناصب         "                       املرأة واجلودة واملؤهالت   "          مشروع       ١٩٩٧

                                                                                       وقد متثل اهلدف من ذلك يف زيادة النسبة املئوية للنساء العامالت يف جمال اإلدارة العامة لتصل        .                 احلكومية املركزية 
                                                                            وخالل فترة هذا املشروع، ارتفعت نسبة النساء يف هذه املناصب نتيجة لبذل              .     ٢٠٠١                       يف املائـة يف عام         ٣٠    إىل  

                           ، كانت النساء يشغلن ما         ٢٠٠٢         ويف عام     .    ً                               يضاً إىل زيادة تنوع واتساع اخلربة                                      جهود هادفة ومدروسة، مما أدى أ     
                                            وسوف يستمر إيالء أولوية عالية للجهود الرامية   .                                                 يف املائة من املناصب العليا يف قطاع احلكومة املركزية  ٢٨      نسبته 

       احلكومة                 ولذلك فقد حددت  .         احلكومي                              ً                                          إىل التوصل إىل توزيع أكثر تكافؤاً للنساء والرجال يف املناصب القيادية يف القطاع
  .    ٢٠٠٦       يناير /             كانون الثاين ١               يف املائة حبلول   ٤٠    ً      ً                                          هدفاً جديداً هو السعي إىل متثيل كال اجلنسني بنسبة ال تقل عن 

                                              ً                    ، قدمت احلكومة مشروع قانون إىل الربملان يتضمن شرطاً مؤداه أن               ٢٠٠٣         يونـيه    /           حزيـران    ١٣    ويف   -  ٦٤
                                                                            سات اململوكة للدولة والشركات احملدودة اململوكة ملكية خاصة جيب أن تتألف                                        عضوية جمالس إدارة مجيع املؤس    

                                                      وسوف تؤدي هذه القواعد إىل تعزيز زيادة املساواة بني اجلنسني   .            يف املائة    ٤٠                                  من كال اجلنسني بنسبة ال تقل عن        
                      اخلاصة بالشركات احملدودة               إال أن القواعد   .                                                               وتدعيم الدميقراطية وإدارة القطاع اخلاص والقدرة التنافسية للشركات

                                                                                                                 اململوكة ملكية خاصة لن تدخل حيز النفاذ ما مل يتم حتقيق التوازن املرجو بني اجلنسني بصورة طوعية خالل عام                   
    كما   .     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١                                                                     وسـيبدأ سريان القواعد املنطبقة على الشركات اململوكة للدولة يف             .     ٢٠٠٥

                                                                            منظمات أصحاب العمل والعمال بغية زيادة النسبة املئوية للنساء يف جمالس                                              أقامـت احلكومة عالقات تعاون مع       
                                                                 ، بلغت نسبة النساء يف جمالس إدارة الشركات النروجيية احملدودة              ٢٠٠٣       أبريل   /           ويف نيسـان    .                 إدارة الشـركات  

            يف املائة     ٧,  ٤٥                                                  ويف الشركات اململوكة للدولة، بلغت هذه النسبة          .            يف املائة     ٧,٣                                 اململوكة ملكية خاصة ما نسبته      
   ).    ٢٠٠٣     مارس  /    آذار (
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                                                           خاصة باملرشحات لشغل الوظائف املهنية والتنفيذية، وهي        ("Kvinnebasen")                          وهـناك قـاعدة بيانات       -  ٦٥
  .                                                                                   مرشحة من النساء املؤهالت من أجل تعيينهن يف مناصب إدارية ويف جمالس اإلدارة              ٣     ٤٠٠                  تتضمن ما جمموعه    

                                                                      عية واإلقليمية قد أنشأ قاعدة بيانات خاصة باملرشحات املؤهالت لشغل                                                   كما أن الصندوق النروجيي للتنمية الصنا     
                                                                                ومن خالل برنامج املساعدة اإلمنائية الرمسية، استهلت صناعة تكنولوجيا املعلومات            .                         مناصـب يف جمالس اإلدارة    

  .            ً                                                           واالتصال عدداً من األنشطة الرامية إىل تعيني عدد أكرب من النساء يف هذه الصناعة

  )                                         أوقات الراحة واألنشطة الترفيهية وما إىل ذلك (                   املبادئ التوجيهية     من ٥       الفقرة 

     بشأن   )   ١٥              التذييل رقم      (  ١٤ُ                                                                                   ُيشـار إىل تقارير النرويج املتعلقة بتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم              -  ٦٦
                  ة العمل الدولية                    ، واتفاقية منظم      ٢٠٠٠      مايو   /       أيار   ٣١                         خالل الفترة املنتهية يف       )        الصناعة (                         أوقات الراحة األسبوعية    

   ).  ١٠            التذييل رقم    (    ٢٠٠٢     مايو  /      أيار  ٣١                                                بشأن العطالت املدفوعة األجر خالل الفترة املنتهية يف    ١٣٢    رقم 

                                                                                                        وعـلى سـبيل املـتابعة لالتفاق املتعلق باجملال االقتصادي األورويب، قامت النرويج بتنفيذ التوجيه رقم                -  ٦٧
93/104/ECوهذا يعين، يف مجلة أمور   .                   بشأن ساعات العمل    ١٩٩٨      أبريل  /                                الصادر عن االحتاد األورويب يف نيسان                     

               ُ          وعالوة على ذلك، ُيكفل اآلن   .       ساعة  ١١           ساعات إىل   ١٠                                                 أخرى، أن احلد األدىن لفترة الراحة اليومية قد زاد من 
  .                                                                   ً للعمال الذين يعملون يف نوبات عمل ليلية احلصول على الرعاية الطبية جماناً

  )                               التغريات منذ تقدمي التقرير السابق (  ة                     من املبادئ التوجيهي ٧       الفقرة 

  . ُ                                       أُدرج يف النص الوارد أعاله وصف هلذه التغريات -  ٦٨

 ٨املادة 

 النقابات

                        كما يشار إىل التقارير      .                                                   من التقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج          ١١٩-  ٩٧                       يشـار إىل الفقـرات       -  ٦٩
                             ويشمل آخر التقارير املقدمة      .   ٩٨         ورقم     ٨٧         ية رقم                                                                   املقدمـة من النرويج بشأن تنفيذ اتفاقييت منظمة العمل الدول         

     ، يف   )  ١٦              التذييل رقم      (    ٢٠٠٢      مايو   /       أيار   ٣١                       الفترة املنتهية يف       ٨٧                                                  بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
    ٣١                             يشمل الفترة املنتهية يف        ٩٨                                                                                     حـني أن آخـر التقارير املقدمة بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم               

   ).  ١٧            التذييل رقم    (    ٢٠٠١     مايو  /    أيار

  )                                      شروط االنضمام إىل نقابات العمال وتكوينها (                      من املبادئ التوجيهية  ٢       الفقرة 

                    من التقرير الدوري    ١٠١-  ٩٧                                من املبادئ التوجيهية، إىل الفقرات   )  د   (�  )  أ (ُ                           ُيشار، فيما يتعلق بالفقرات  -  ٧٠
  .                       الثالث املقدم من النرويج
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                           عدد نقابات العمال وتكوينها

                        ويشار هنا إىل الفقرات      .                                                                           مل تضـع السلطات أية شروط خاصة باالنضمام إىل نقابات العمال وتكوينها            - ١ ٧
                             من هذه الوثيقة إحصاءات       ١٨                       وترد يف التذييل رقم       .                                                   من التقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج          ١٠٦-   ١٠٢

  .    ٢٠٠٢-    ١٩٩٩             خالل الفترة                                                               أعدهتا مؤسسة اإلحصاءات النروجيية، وهي تبني عدد أعضاء نقابات العمال

                                                   يف املائة من جمموع قوة العمل النروجيية، ولكن           ٥٧    و   ٥٥                                                    ويشـكل أعضـاء نقابات العمال نسبة تتراوح بني           -  ٧٢
                                                                                                             مسـتويات األجـور وشروط العمل اخلاصة بعدد أكرب من العمال حتدد على أساس اتفاقات مجاعية، ذلك ألن أصحاب                

             ويف العديد من   .                                                   التفاق على العمال املنظمني وغري املنظمني يف إطار النقابات                                          العمـل امللـزمني باتفـاق مجاعي يطبقون ا      
                                                              ً                 ً                       احلاالت، وحىت يف الشركات اليت ال يكون فيها صاحب العمل وال العامل عضواً يف نقابة أو ملزماً بأي اتفاق مجاعي، من    

  .                           اق مجاعي يشمل نفس جمال عملهما           ً                                                        الشائع متاماً تطبيق الشروط املتعلقة باألجور وظروف العمل باالستناد إىل اتف

   إال   .                            يف املائة من جمموع قوة العمل  ٩٠   و  ٨٠                                                    ويف القطاع العام، يشكل أعضاء النقابات نسبة تتراوح بني  -  ٧٣
                                                                             يف املائة يف إطار اتفاق مجاعي بشأن األجور، ذلك ألن االتفاق ينطبق على                 ١٠٠                                 أن قـوة العمل مشمولة بنسبة       

  .  ام                        مجيع العاملني يف القطاع الع

                                                                                                      وتوجد يف الوقت احلاضر أربعة احتادات كبرية لنقابات العمال يف النرويج ينتمي أعضاؤها إىل القطاعني                -  ٧٤
        نقابة   ٢٥                                                                          وال يزال االحتاد النروجيي لنقابات العمال يشكل أكرب هذه االحتادات إذ يضم يف عضويته   .            اخلاص والعام

  ،     ٢٠٠١       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١     وحىت    .              القطاع العام                                                       عمالية متثل طائفة واسعة من صناعات القطاع اخلاص و        
  .     عضو   ٨٠٠     ٠٠٠                              بلغ عدد األعضاء يف هذا االحتاد حنو 

      ٢٠٠١      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                               نقابة، وقد بلغ عدد أعضائه حىت   ٢٠                               ويتألف احتاد النقابات املهنية من  -  ٧٥
                                 اليت يتألف منها االحتاد النروجيي                                                          ويضم هذا االحتاد، إىل حد بعيد، نفس فئات العمال            .       عضو    ١٩٠     ٠٠٠      حنـو   

  .              لنقابات العمال

                                                                                                     ويضـم احتاد نقابات التعليم العايل فئات العاملني من خرجيي الكليات مثل املدرسني واملمرضني وأفراد                -  ٧٦
         كانون    ٣١            عضو حىت       ٢١٥     ٠٠٠                                                                           الشرطة، وهو يضم يف عضويته مخس نقابات، وبلغ عدد العمال األعضاء منه             

  .    ٢٠٠١      ديسمرب  /    األول

                                          املهنيني من خرجيي اجلامعات مثل األطباء       (Akademikerne)                                            ويضـم احتـاد الرابطات املهنية النروجيية         -  ٧٧
                                  نقابة وقد بلغ عدد األعضاء فيه حنو   ١١                    ويضم االحتاد يف عضويته   .                                      واحملامني ورجال الدين واملهندسني وما شاهبهم

    ٢٥                                  إىل هذه االحتادات، هناك ما يتراوح بني          وباإلضافة   .     ٢٠٠١      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١         عضو حىت    ١٢٢     ٠٠٠
  .                                     ً  نقابة مستقلة، معظمها نقابات صغرية جداً  ٣٠ و

      يوليه  /     متوز ١    يف (Akademikernes Fellesorganisasjon)                                         وقـد مت حل احتاد الرابطات املهنية النروجيية   -  ٧٨
                               ري منها إىل احتاد النقابات املهنية                                                                  أما الرابطات اليت كانت يف السابق أعضاء يف هذا االحتاد فقد انضم الكث     .     ٢٠٠١

(Akademikerne)أو إىل احتاد نقابات التعليم العايل                                 .  
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  )            احلق يف اإلضراب (                      من املبادئ التوجيهية  ٣       الفقرة 

                                                                                                  إن احلـق يف اإلضـراب هـو حق معترف به مبوجب القانون النروجيي دون وجود نص صريح عليه يف                     -  ٧٩
                                   بشأن منازعات العمل، والقانون رقم     ١٩٢٧     مايو  /      أيار ٥             الصادر يف    ١                              ويستند كل من القانون رقم        .          التشريعات

                                                                               بشأن منازعات اخلدمة العامة، إىل افتراض مفاده أن للعمال النروجييني احلق                ١٩٨٥       يوليه   /      متوز   ١٨              الصادر يف     ٢
         جل حتقيق                                         ً                                                            يف اإلضـراب وتتضمن األنظمة التشريعية أحكاماً تنظم احلق يف املشاركة يف اإلضرابات العمالية من أ               

  .                                                               املطالب املتعلقة بإبرام أو مراجعة االتفاقات اجلماعية املتعلقة باألجور

                التحكيم اإللزامي

     من  ) د ( ١                                                                        من التقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج بشأن حتفظ النرويج على الفقرة    ١١٥ُ                 ُيشار إىل الفقرة   -  ٨٠
  .                 جتماعية والثقافية                                          من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واال ٨      املادة 

                                                                                                ولدى النظر يف التقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استخدام النرويج  -  ٨١
       فقانون   .                                                 وهذا االستنتاج قد يدل على أن هناك سوء فهم           ).    ٢٢٤           ، الفقرة   E/C.12/1995/18 (                  للتحكيم اإللزامي   

                       ً                وال وجود هلذه األحكام أيضاً يف القانون رقم   .                       يتعلق بالتحكيم اإللزامي                                     منازعات العمل ال يتضمن أية أحكام فيما 
                                                                  بشأن اللجان املعنية باألجور يف منازعات العمل، وهو القانون              ١٩٥٢       ديسمرب   /              كانون األول    ١٩                الصـادر يف      ٧

            اف املعنية يف                                                                                       الـذي يقتصر على إنشاء اجمللس الوطين املعين باألجور بوصفه هيئة ميكن اللجوء إليها من قبل األطر  
                                                                          وال جيوز اللجوء إىل التحكيم اإللزامي إال إذا تبني للحكومة أن هناك ما يعرض للخطر   .                       إطار التحكيم االختياري 

                                           ويف كل حالة من احلاالت، جيب على احلكومة أن تقدم   .                                                 احلياة والصحة أو غري ذلك من املصاحل الرئيسية للمجتمع
            وجيب اعتماد    .                                                           ن تتم تسوية النـزاع من قبل اجمللس الوطين املعين باألجور                                                مشروع قانون إىل الربملان تقترح فيه أ      

                                                      وقد حظيت مشاريع القوانني املقدمة من احلكومة، بدون          .                                                     قـانون فيما يتعلق بكل حالة من احلاالت على حدة         
            مة أن تفرض                             ً                  وعندما ال يكون الربملان منعقداً، جيوز للحكو        .                                                        اسـتثناء، بتأيـيد أغلبـية كبرية من أعضاء الربملان         

                  وهذا ما مت فعله      .                      من دستور النرويج     ١٧                                                       ً                  التحكيم اإللزامي من خالل ما يسمى بالقانون املؤقت؛ انظر مثالً املادة            
                                                                                                               يف عـدد من احلاالت، ولكنه مل تكن هناك أية اعتراضات على القرارات اليت اختذهتا احلكومة، حيث أقر الربملان                   

  .    كومة    ً                              الحقاً القوانني املؤقتة الصادرة عن احل

                                                                                   ً                    وتـرى الـنرويج أن استخدام إجراء التحكيم اإللزامي يندرج ضمن حدود املمارسة املعمول هبا وفقاً                 -  ٨٢
              من امليثاق     ٣١         ً          انظر أيضاً املادة      .             من العهد   ٦           ، واملادة     ٩٨         ورقم     ٨٧                                             التفاقـييت مـنظمة العمـل الدولـية رقم          

  ،     ١٩٩٤                               ومنذ تقدمي التقرير السابق يف عام   .  )                                           املـادة زاي مـن امليثاق االجتماعي املنقح        (                    االجـتماعي األورويب    
                                  ً                                                                           استخدم إجراء التحكيم اإللزامي أساساً يف القطاع الصحي عندما قرر جملس الصحة النروجيي أن احلياة والصحة                

   ومل   .         مناسبة  ١٦   ُ                              ، فُرض إجراء التحكيم اإللزامي يف       ٢٠٠٢         وعام       ١٩٩٤                     ويف الفترة بني عام       .                 معرضـتان للخطر  
  .    ٢٠٠٣                     من هذا النوع يف عام                   تكن هناك أية تدخالت

ّ                                                              وقـد حدثت يف السابق تدخالت يف القطاع العام ُوّجهت بصددها انتقادات إىل النرويج من قبل جلنة                  -  ٨٣  ُ                                        
                                                                         ً                                اخلـرباء يف إطار امليثاق االجتماعي األورويب وغريه، ذلك ألن هذه التدخالت قد أثرت أيضاً على جمموعات ال                  
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                                             ويف قطاع احلكومة املركزية، تكون احتادات النقابات   .                  تهدد احلياة والصحة                               ً   ميكن القول إن إضراباهتا تشكل خطراً ي
     ً                     ونظراً لوجود اتفاق مجاعي      .                                                                                ولـيس فرادى الرابطات األعضاء فيها هي األطراف يف االتفاقات املتعلقة باألجور           

      تسوية                                                                                                    مشـترك واحد بشأن األجور يشمل العديد من جمموعات العمال املختلفة، فقد تعذر وقف اإلضرابات و               
                                                     ً                                                          املـنازعات إال يف حالة تلك اجملموعات اليت تشكل إضراباهتا خطراً يتهدد احلياة والصحة، وهذا ما ينطبق بصفة                  

                ففي هذا القطاع،   .                                                           أما يف قطاع البلديات، فمن املمكن إجراء مثل هذا التمييز         ).                             خاصـة عـلى القطاع الصحي     
                                               ، هي الطرف يف اتفاق بشأن األجور يربم مع الرابطة                                                            تكون فرادى الرابطات األعضاء، وليس احتاد النقابات ككل       

                      تغيري املمارسة املتبعة     ١٩٩٨                    وبالتايل فقد مت يف عام    ).                                اليت تتفاوض بالنيابة عن البلديات (                       النروجيية للسلطات احمللية 
  ل                                                                                        يف هذا القطاع حبيث أصبحت التدخالت من خالل التحكيم اإللزامي تنطبق فقط على تلك اجملموعات اليت تشك

ّ                 إضراباهتا خطراً يهّدد احلياة والصحة    ً             .  

  .                                                                                                 وباإلضافة إىل ذلك، كانت هناك تدخالت يف قطاع النفط يف ثالث مناسبات منذ تقدمي التقرير األخري                -  ٨٤
                                                                                                 ويف هذه املناسبات، كانت النرويج تواجه إمكانية حدوث توقف تام يف إنتاج النفط اخلام والغاز يف منطقة اجلرف 

                                                                               ب على ذلك من عواقب وخيمة، وبالتايل فإن اللجوء إىل التحكيم اإللزامي كان ضمن حدود                        القاري، مع ما يترت   
    ُ                     ً                   وقد ُبين هذا التقييم، جزئياً، على أساس         .                             وامليثاق االجتماعي األورويب     ٩٨                                         اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم        

                              خطر على مصداقية النرويج                                                                 ً                       إمكانـية تكـبد الدولة خلسائر فادحة يف اإليرادات، ولكنه استند أيضاً إىل وجود             
                                                                                فمن شأن أي توقف يف اإلنتاج يف حبر الشمال أن يؤدي بسرعة إىل جعل النرويج                 .                            كمورد موثوق للغاز والنفط   

                                  ويشار هنا إىل احلكم الصادر عن احملكمة   .                                                                     غري قادرة على الوفاء بالتزاماهتا بتوريد الغاز لعدد من البلدان األوروبية
                                                 واحلكم الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان         )   ١٩              التذييل رقم      (    ١٩٩٧       أبريل   /        نيسان   ١٠                العليا بتاريخ   

   ).  ٢٠            التذييل رقم    (    ٢٠٠٢      يونيه  /        حزيران  ٢٦       بتاريخ 

                 الوساطة اإللزامية

  .                                           من التقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج   ١٠٨                                              وفيما يتعلق بالوساطة اإللزامية، يشار إىل الفقرة  -  ٨٥

                                                  ظم ممارسة احلق يف اإلضراب من قبل فئات معينة من العمال               التشريع الذي ين

     ١١٨-   ١١٦   و   ١١٠ُ                                                                                 ُيشار، فيما يتعلق بأفراد القوات املسلحة وكبار موظفي اخلدمة املدنية، إىل الفقرات       -  ٨٦
                                                                وقد مت إلغاء احلظر املفروض على ممارسة أفراد الشرطة للحق يف             .                                                  مـن التقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج       

                                      وبالتايل أصبح ألفراد الشرطة حق عام يف      .     ١٩٩٥                                                            ضـراب وذلك عندما مت إقرار قانون جديد للشرطة يف عام              اإل
  .                                            اإلضراب على قدم املساواة مع سائر الفئات املهنية

                                                                             القيود املتعلقة مبمارسة احلق يف االنضمام إىل نقابات العمال وتكوينها واحلق            (                          من املبادئ التوجيهية      ٤        الفقرة  
  )   راب     يف اإلض

  .                     من املبادئ التوجيهية ٢ُ                                                         ُيشار يف هذا الصدد إىل املعلومات الواردة أعاله يف إطار الفقرة  -  ٨٧
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  )                                        التغريات اليت طرأت منذ تقدمي التقرير السابق (                      من املبادئ التوجيهية  ٥       الفقرة 

          التشريعات

               وعالوة على ذلك،   .    عاله                                                  ُ         ُ                إن احلظر املفروض على ممارسة الشرطة للحق يف اإلضراب قد أُلغي كما ذُكر أ           -  ٨٨
  .    ١٩٩٩      ُ       ً                             ُ             وكما ذُكر آنفاً، فإن قانون حقوق اإلنسان قد اعُتمد يف عام 

                األحكام القضائية

        ، أصدرت  )   ٥٨٠         ، الصفحة     ١٩٩٧                                       انظر تقارير احملكمة العليا النروجيية لعام    (    ١٩٩٧      أبريل  /       نيسان  ١٠  يف  -  ٨٩
                            وقد قضت احملكمة العليا، يف       .              لنفط والدولة                  ً                                                   احملكمـة العلـيا حكماً يف قضية كان طرفاها احتاد نقابات عمال ا            

            ً                 مل يشكل إخالالً بااللتزامات         ١٩٩٤                                                                             حكمهـا هـذا، بأن اللجوء بأن التحكيم اإللزامي يف قطاع النفط يف عام               
  .                  ، نسخة من ذلك احلكم  ١٩                                    وترد رفق هذا التقرير، يف التذييل رقم   .                          القانونية الدولية للنرويج

ُ                          وقد ُعرضت القضية يف وقت الح      -  ٩٠                             وزعمت النقابة بأن التدخل      .                                      ق على احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان         
                     وقد رفضت احملكمة، يف      .                                        من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان       ١١                          ً                 يف حـق اإلضراب قد شكل انتهاكاً للمادة         

    مة،                                                            ، هذه الدعوى باعتبار أهنا تفتقر بشكل واضح إىل األسس السلي         ٢٠٠٢       يونيه   /         حزيران   ٢٦                  حكمها الصادر يف    
      من    ١١            ً                    مل يكن خمالفاً ألحكام املادة           ١٩٩٤                                                                   واعتـربت احملكمـة أن جلوء النرويج إىل التحكيم اإللزامي يف عام             

  .  ٢٠                 انظر التذييل رقم   .                              االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

   ام                                                                                   وقد صدر عن احملكمة العليا يف وقت الحق حكمان حيددان اجلوانب اإلجيابية والسلبية للحق يف االنضم -  ٩١
   .                     إىل النقابات وتكوينها

                        اللجان والتقارير الرمسية

        التقرير  (        تقريرها   )          جلنة ستابل (                                                      ، قدمت اللجنة املعينة ملراجعة نظام التفاوض اجلماعي           ٢٠٠١              يف ربيع عام     -  ٩٢
                                                                 وقد كانت املنظمات الكربى، اليت تشمل منظمات للعمال وألصحاب العمل على     ).        ١٤:٢٠٠١                الرمسي النروجيي   

                                                                             ومتثلت مهمة اللجنة يف حتليل النظام التفاوضي احلايل وإطار التفاوض اجلماعي             .                      ثلة مجيعها يف اللجنة               السـواء، مم  
                          كما ناقشت اللجنة مسألة      .                                                                                   بشـأن األجـور والقيام، عند الضرورة، باقتراح إدخال تعديالت على هذا النظام            

  .                                   االلتزامات القانونية الدولية للنرويج

                                                                          ية ارتياحها للنظام النروجيي احلايل ولكنها اقترحت إدخال بعض التعديالت                                    وأبدت اللجنة بصورة أساس    -  ٩٣
ُ                  ومت إدخال بعض التعديالت الطفيفة، ولكن املقترحات األكثر إثارة للجدل قد ُرضت بسبب           .                   على نظام الوساطة                                                                     

   .                    وجود معارضة قوية هلا

                        رئيس حمكمة منازعات العمل                       ومل يعد رئيس ونائب       .     ٢٠٠٣                                            ومت تعديـل قانون منازعات العمل يف عام          -  ٩٤
   .                                                                             يعينان لعدد حمدد من السنوات بل لفترة غري حمدودة وبنفس رتبة بقية القضاة النروجييني
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               وقد قدم اجمللس     .                                                   من التقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج          ١١٣ ُ                                   وُيشـار يف هذا الصدد إىل الفقرة         -  ٩٥
ّ               الذي يتضمن املبادئ اخلاصة بسّن قانون              ١٤:١٩٩٦       نروجيي                       التقرير الرمسي ال       ١٩٩٦                             املعين بقانون العمل يف عام                                  

                                                                              واقترح اجمللس إدخال بعض التعديالت على التشريع ولكن مقترحاته لقيت الكثري             .                           جديد بشأن منازعات العمل   
                                                                         كما أن جلنة ستابل، املذكورة أعاله، قد نظرت يف هذه املقترحات ولكنها              .                                      من املعارضة ومن مث مل تتم متابعتها      

  .                             ، ألسباب خمتلفة، عدم التوصية هبا    قررت

 ٩املادة 

 الضمان االجتماعي

    ُ       كما ُيشار    .                                                   من التقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج          ٢٢٠-   ١٢٠ُ                                   ُيشار يف هذا الصدد إىل الفقرات        -  ٩٦
       املعايري  (                       بشأن الضمان االجتماعي    ١٠٢                                 ً                                    إىل التقارير املقدمة من النرويج عمالً باتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 

        بشأن     ١٣٠         ، ورقم    )  ٢٢         التذييل   (                                              بشأن مستحقات املعوقني والشيخوخة والورثة          ١٢٨         ، ورقم    )  ٢١           التذيـيل      ) (        الدنـيا 
    ).   ٢٤        التذييل  (                                        بشأن تعزيز العمالة واحلماية من البطالة    ١٦٨     ورقم   )   ٢٣        التذييل  (                            الرعاية الطبية وإعانات املرض 

  )        االجتماعي            فروع الضمان  (                      من املبادئ التوجيهية  ٢       الفقرة 

  "     ٢٠٠٣                                                     نظام التأمني االجتماعي النروجيي، دراسة استقصائية،        "ُ                                          ُيشار يف هذا الصدد إىل الكتيب املعنون         -  ٩٧
                                                                                     وكمـا جـاء يف هذا الكتيب، فإن نظام التأمني االجتماعي يشمل مجيع فروع الضمان                  ).   ٢٥                  التذيـيل رقـم      (

                                               الوة على ذلك، فإن نظام التأمني الوطين يشمل          وع  .                         من املبادئ التوجيهية    ٢                                  االجـتماعي املذكـورة يف الفقرة       
                                      ، واإلعانات املقدمة للوالدين غري املتزوجني  ) ٧        ، الفصل   ٢٥                 انظر التذييل رقم  (                                إعانات إعادة التأهيل املهين والطيب 

   ).  ١٤      الفصل  (                                ، واملدفوعات املسبقة إلعالة األطفال  )  ١٣      الفصل  (                           ، وهبات تغطية تكاليف الدفن  )  ١٢      الفصل  (

  )                                       السمات الرئيسية ملخططات التأمني املعمول هبا (                   ن املبادئ التوجيهية    م ٣       الفقرة 

             معلومات عامة

                                          ً                ، يكون كل شخص يقيم أو يعمل يف النرويج مشموالً بنظام             ١٩٩٧                                    مبوجـب قانون التأمني الوطين لعام        -  ٩٨
            نون إعانات                                                 ً                              وعالوة على ذلك، يكون كل شخص مقيم يف النرويج مشموالً من حيث املبدأ بقا               .                الـتأمني الوطين  

  .    ٢٠٠٢                  رعاية األطفال لعام 

  .  ُ                                                             ُ                           وُيحدد العديد من مستحقات التأمني االجتماعي بالنسبة إىل مبلغ أساسي ُيحدد يف قانون التأمني الوطين -  ٩٩
                                                                                                                فعـلى سـبيل املثال، يقتصر الدخل الناشئ عن العمل بأجر والذي يستند إليه حساب إعانات املرض على ستة                   

  .                          ً                          حسب املعاشات التقاعدية أيضاً باالستناد إىل املبلغ األساسي  ُ وُت  .                   أضعاف املبلغ األساسي

 ُ                                                                                                       وُيعـدل الـربملان املبلغ األساسي مرة واحدة أو أكثر يف السنة من أجل مراعاة التضخم والزيادات يف                   -   ١٠٠
                                                                                   وبالتايل فإن الغرض من حتديد املبلغ األساسي هو ضمان زيادة دخل أصحاب املعاشات               .                       املسـتوى العام للدخل   

  .                                              ً                                   قاعدية وغريهم من متلقي اإلعانات مبعدل مماثل تقريباً ملعدل الزيادة يف عدد السكان العاملني   الت
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  :    ١٩٩٤   ّ                                                ويبّين اجلدول التايل الزيادات يف املبلغ األساسي منذ عام  -   ١٠١

                كرونة نروجيية   ٣٨     ٠٨٠     ١٩٩٤ / ٥ / ١ 
                كرونة نروجيية   ٣٩     ٢٣٠     ١٩٩٥ / ٥ / ١ 
               كرونة نروجيية  ٤١     ٠٠٠     ١٩٩٦ / ٥ / ١ 
               كرونة نروجيية  ٤٢     ٥٠٠     ١٩٩٧ / ٥ / ١ 
               كرونة نروجيية  ٤٥     ٣٧٠     ١٩٩٨ / ٥ / ١ 
               كرونة نروجيية  ٤٦     ٩٥٠     ١٩٩٩ / ٥ / ١ 
               كرونة نروجيية  ٤٩     ٠٩٠     ٢٠٠٠ / ٥ / ١ 
               كرونة نروجيية  ٥١     ٣٦٠     ٢٠٠١ / ٥ / ١ 
               كرونة نروجيية  ٥٤     ١٧٠     ٢٠٠٢ / ٥ / ١ 
               كرونة نروجيية  ٥٦     ٨٦٢     ٢٠٠٣ / ٥ / ١ 

                                                       لقة مبستحقات التأمني االجتماعي النروجيي أمام حمكمة االستئناف                                   وميكن الطعن يف القرارات اإلدارية املتع -   ١٠٢
               بشأن دعاوى       ١٩٦٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٦              الصادر يف     ٩                                 ً                    املعنية بالتأمني االجتماعي؛ انظر مثالً القانون رقم        

            ن هذه احملكمة                      أما األحكام اليت تصدر ع  .                                        ً وهذه احملكمة هي وكالة إدارية مستقلة ذاتياً  .                        االستئناف أمام هذه اهليئة
  .         ُ              ً                     فيمكن أن ُيطعن فيها أيضاً أمام احملاكم العادية

  )                                                      متويل خمططات الضمان االجتماعي واإلنفاق على الضمان االجتماعي (                      من املبادئ التوجيهية  ٤       الفقرة 

  ل                                                                                                            يـتم متويـل نظام التأمني الوطين من خالل االشتراكات يف التأمني الوطين اليت يدفعها أصحاب العمل والعما                  -   ١٠٣
 ُ     وُيحدد   .                                                                      ً                                    والعاملون حلساهبم اخلاص وغريهم من األعضاء املشتركني يف نظام التأمني الوطين، فضالً عن منح تقدمها الدولة               

  .    ٢٠٠٢                                    واألرقام الواردة أدناه تنطبق على عام   .                                                   الربملان معدالت اشتراك األعضاء واملنح اليت تقدمها الدولة

        َِ                                                           وطين من ِقَبل العمال والعاملني حلساهبم اخلاص على أساس اإليرادات                                                  ويتم حساب االشتراك يف نظام التأمني ال       -   ١٠٤
                                                                         وال يكون االشتراك احملسوب على هذا األساس مستحق الدفع إذا كان الدخل              .                                    الداخلـة يف حساب املعاش التقاعدي     

        وز هذا                                يف املائة من أي دخل يتجا        ٢٥                                        وجيب أال يشكل االشتراك نسبة تزيد عن          .                 كرونة نروجيية    ٢٣     ٠٠٠           يقـل عن    
   .  ُ                                                                                          وُتعترب إعانات املرض وإعانات األمومة وإعانات البطالة من اإليرادات الداخلة يف حساب املعاش التقاعدي  .      املبلغ

                يف املائة من       ٧,٨                                                    َِ                                         ويشـكل االشـتراك يف نظـام التأمني الوطين، املستحق الدفع من ِقَبل العمال، ما نسبته                  -   ١٠٥
                                       وبالنسبة للعاملني حلساهبم اخلاص، يبلغ معدل    ).            الدخل اإلمجايل (  ي                                                 اإليـرادات الداخلـة يف حسـاب املعاش التقاعد        

                        صايف دخل الشخص العامل     (                                                                      يف املائـة من جمموع اإليرادات الداخلة يف حساب املعاش التقاعدي                 ١٠,٧           االشـتراك   
      ضعف   ١٢                                  يف املائة من اإليرادات اليت تزيد عن    ٧,٨                      ضعف املبلغ األساسي، و   ١٢                   حبد أقصى يصل إىل       )            حلسابه اخلاص 
                                                                                                  وكقاعدة عامة، ال يتوجب دفع أي اشتراك يف نظام التأمني الوطين عن اإليرادات الداخلة يف حساب                  .              املبلغ األساسي 

     ١٣٤   أو  /                     ضعف املبلغ األساسي، و  ٧٥                        ضعف املبلغ األساسي، و     ١٦ (                                                املعاش التقاعدي واليت تزيد عن حد أقصى معني         
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                  وفيما يتعلق بفئات    ).                                     مبختلف فئات األشخاص العاملني حلساهبم اخلاص                                         ضعف املبلغ األساسي، على التوايل، فيما يتعلق 
  .         يف املائة   ٣,٠                    ، يبلغ معدل االشتراك  )                            املعاشات التقاعدية، وما إليها (                   الدخل الشخصي األخرى 

        ويتفاوت   .  ُ                                                                                        وُيحـدد اشتراك صاحب العمل يف نظام التأمني الوطين كنسبة مئوية من األجر الذي يدفعه               -   ١٠٦
                    وتنقسم النرويج إىل     .                                                                  يف املائة وصفر يف املائة حبسب املنطقة اليت يقيم فيها العامل               ١٤,١           شتراك بني                معدل هذا اال  

                                          ويدفع أصحاب العمل معدل اشتراك أدىن يف         .                                                                 مخـس مناطق إقليمية حمددة على أساس معايري جغرافية واقتصادية         
                   ً                      تلف هذه املعدالت أيضاً حبسب املنطقة اليت         وخت  .                                                                   نظام التأمني الوطين عن العمال الذين بلغوا سن الثانية والستني         

                                                                                          وجيب على املؤسسات العاملة يف صناعات معينة أن تدفع أعلى معدالت االشتراك اليت يدفعها                .                   يقيم فيها العامل  
       ، بصرف  )             سنة فما فوق  ٦٢                                       يف املائة عن العاملني الذي تبلغ أعمارهم     ١٠,١              يف املائة، أو     ١٤,١ (            أصحاب العمل 
              ضعف املبلغ     ١٦                                                         وباإلضافة إىل ذلك، وفيما يتعلق باألجور اليت تزيد عن            .                           ن الذي يقيم فيه العامل                   النظر عن املكا  

  .                         يف املائة عن املبلغ الزائد    ١٢,٥                                األساسي، جيب دفع اشتراك خاص نسبته 

  .    ً غاراً ُ   َّ                                                    ُ                        ً      وُتموَّل من ميزانية الدولة عالوات األسر واإلعانات النقدية اليت ُتدفع لألسر اليت تعيل أطفاالً ص -   ١٠٧

  .                     مليون كرونة نروجيية   ١٩٢     ٤٩٠                                               ، بلغ جمموع اإلنفاق على خمططات التأمني الوطين قرابة     ٢٠٠٢       ويف عام  -   ١٠٨
                                                                                يف املائة من اإلنفاق املشترك من ميزانية الدول وميزانيات التأمني الوطنية                ٣٤,٢      َّ                                وقد شكَّل هذا املبلغ ما نسبته حنو        

                                                              وقد بلغت اهلبات املقدمة من الدولة لنظام التأمني الوطين يف عام        .    مجايل                                   يف املائـة من الناتج احمللي اإل           ١٢,٦       وحنـو   
  .                                    يف املائة من جمموع نفقات التأمني الوطين    ٢٧,٧                               مليون كرونة نروجيية، أو قرابة   ٥٣     ٣٩١     حنو     ٢٠٠٢

    هذا    َّ   وشكَّل   .     ١٩٨٨                           مليون كرونة نروجيية يف عام   ٩٩     ٣٦٢                                       وباملقارنة، بلغ جمموع نفقات التأمني الوطين  -   ١٠٩
    يف     ١٦,٤                                                                           يف املائة من جمموع النفقات من ميزانية  الدولة وميزانيات التأمني الوطين و          ٣٦,١                        املـبلغ ما نسبته حنو      

                                                     ، بلغ جمموع اهلبات املقدمة من الدولة لنظام التأمني الوطين    ١٩٨٨         ويف عام     .                                     املائـة مـن الـناتج احمللي اإلمجايل       
  .                                    يف املائة من جمموع نفقات التأمني الوطين ٦ ,  ٢٠                                 مليون كرونة نروجيية أو ما نسبته   ٢٠     ٥١٤  

ُ                                                                             ٍ             وقـد ُسـجلت خالل هذه الفترة زيادة يف عدد متلقي اإلعانات وكذلك يف املبالغ املدفوعة لكل متلقٍ           -   ١١٠      .  
                                                                                                             وتـرجع الزيادة يف مدفوعات املعاشات التقاعدية ألسباب منها تراكم سنوات االشتراك يف نظام التأمني الوطين                

                   ً                                                                   ن الشرائح األصغر سناً فرصة مراكمة عدد أكرب من سنوات االشتراك وبالتايل أصبح من               ُ                  أُتيحـت لألشخاص م    (
                                                 ، ومنها زيادة معدالت اإلعانات، وخباصة معدالت اإلعانات  )                                          حقهم احلصول على معاشات تقاعدية تكميلية أعلى

   .                التكميلية اخلاصة

  )         غري الرمسية  )      اخلاصة (          الترتيبات  (                      من املبادئ التوجيهية  ٥       الفقرة 

                                                                                     تشري التقديرات إىل أن ما يزيد عن نصف السكان العاملني مشمولون مبخطط واحد أو أكثر من خمططات  -   ١١١
                                                  اليت تكمل معاشات التأمني الوطين اليت ورد وصفها          )                     ملوظفي القطاع العام   (                                       املعاشات التقاعدية اخلاصة أو العامة      

  .    أعاله
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  )             الفئات احملرومة (                      من املبادئ التوجيهية  ٦       الفقرة 

               وقانون التأمني    .                                                                                      إن مجيع األشخاص الذين يقيمون أو يعملون يف النرويج مشمولون بنظام التأمني الوطين             -   ١١٢
  .                                                                                الوطين غري منحاز ألي من اجلنسني، مع استثناء واضح يتمثل يف حالة اإلعانات املتصلة باملواليد

                الضمان االجتماعي

                                              م بأنفسهم من خالل العمل أو من خالل ممارسة حقوقهم                                       حيق لألشخاص الذين ال يستطيعون إعالة أنفسه -   ١١٣
              وهذا احلق مكرس   .                                                                              االقتصادية، مبا يف ذلك حقوقهم يف الضمان االجتماعي، احلصول على مساعدة اجتماعية مالية

                                        وتتوىل إدارة اخلدمات االجتماعية، على مستوى   .                                  بشأن اخلدمات االجتماعية وما إليها    ١٩٩١               مبوجب قانون عام 
                                                     وال يتضمن القانون أية مبادئ توجيهية بشأن مستوى          .                                                  ، املسؤولية عن توفري املساعدة االجتماعية املالية              البلديات

    أما   .                                                              ُ                            ٍ  املساعدة املالية املقدمة، ولكنه يستند إىل فرضية مفادها أنه جيب أن ُيكفل لكل شخص مستوى معيشة كاٍف
                                                 يتم باالستناد إىل تقييم الحتياجات فرادى مقدمي                                   ُ                 ً      ً             الـتحديد الدقيق للمستوى الذي ُيعترب مستوى معيشياً كافياً ف         

                                                                                     ومتثل املساعدة االجتماعية املالية إعانة سنوية لفرادى املتلقني وألدىن مستويات شبكة األمان املايل   .             طلبات اإلعانة
   .                        يف خمططات الضمان االجتماعي

                            توجيهية للسلطات البلدية يف                                                    ، أصدرت الدولة، ممثلة بوزارة الشؤون االجتماعية، مبادئ    ١٩٩٨       ويف عام  -   ١١٤
        ، أصدرت     ٢٠٠١       ويف عام   .                         يف قانون اخلدمات االجتماعية  "      معيشة "                                      شكل تعليمات حتدد النفقات املشمولة بكلمة 

                               وتشتمل املبادئ التوجيهية اليت      .                                                                             الـوزارة مـبادئ توجيهية يف شكل معدالت موصى هبا لتقدمي املساعدة املالية            
                                                  وال تندرج يف أساس احلساب نفقات اإلسكان وتكاليف          .                     شية اليومية اجلارية                                      وضـعتها الدولة على النفقات املعي     

                                                             ً  وحتدد املبادئ التوجيهية املعدالت الشهرية التالية املوصى هبا اعتباراً   .                                            الكهرباء والتدفئة وما إليها، والنفقات اخلاصة
   :     ٢٠٠٢      يناير  /             كانون الثاين ١   من 

        كرونة ٤     ٠٠٠               غري املتزوجني 
        كرونة ٦     ٦٦٠            الزوجان 
        كرونة ٣     ٣٣٠                   للشخص الواحد�          املتعاشرون  
        كرونة ١     ٥٣٠         سنوات ٥                                   األطفال ضمن الفئة العمرية من صفر إىل  
        كرونة ٢     ٠٢٠         سنوات  ١٠     إىل  ٦                            األطفال ضمن الفئة العمرية من  
        كرونة ٢     ٥٥٠       سنة  ١٧     إىل   ١١                            األطفال ضمن الفئة العمرية من  

  )                                        التغريات اليت حدثت منذ تقدمي التقرير السابق   (    يهية     التوج            من املبادئ  ٧        الفقرة

                                          وفيما يتعلق بالتعديالت التشريعية، يرجى       .                                                          ورد أعـاله وصـف لعدة تغريات طرأت على نظام الرعاية           -   ١١٥
  .     ١٩٦٦                                      قد حل حمل قانون التأمني الوطين لعام        ١٩٩٧                                                          مالحظـة أن قانون التأمني الوطين اجلديد الصادر يف عام           

                                            وال ينطوي القانون اجلديد على أية تغيريات         .                                             انون اجلديد هو تبسيط وحتديث صيغة القانون                         والغـرض مـن الق    
  .                                           موضوعية ذات شأن يف نظام التأمني الوطين النروجيي
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                                                           ، بدأ سريان قانون جديد لعالوات األسرة يتضمن جمموعة قواعد أبسط     ٢٠٠٣      يناير  /             كانون الثاين ١    ويف   -   ١١٦
                                 ً                                    وقد مت التشديد على جعل القانون سهالً قدر اإلمكان حبيث يسهل على              .     انات         ً                       وأكـثر مشـوالً بشأن أنواع اإلع      

                                       وال يتضمن القانون اجلديد أية تعديالت        .                                                                    األفـراد فهمـه وعـلى سلطات التأمني الوطين وضعه موضع التنفيذ           
           ة بالقواعد                                                                                    موضوعية رئيسية ولكنه مت تبسيطه يف بعض اجملاالت دون تغيري حمتوى األحكام إال بصورة طفيفة مقارن

  .                            السابقة املتعلقة بعالوات األسرة

 ١٠املادة 

 األسرة واألمهات واألطفال

  (CRC/C/70/Add.2)           والثاين   (CRC/C/8/Add.7)                                                      يشـار يف هـذا الصـدد إىل التقرير الدوري األول             -   ١١٧
                  ري الرابع للنرويج                           ويشار كذلك إىل التقرير الدو  .                                                      املقدمني من النرويج مبوجب اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل

   ) ب ( ١-  ١٦        واملادة    )  ب ( ٢-  ١١       املادة   (                                ، وإىل التقرير الدوري اخلامس        )) ٢- ١   (  ١٦        واملادة    )  ب (- ) أ   ( ٢-  ١١         املـادة    (
   ))  د (    إىل    )  ب ( ١-  ١٦        واملادة    )  ب ( ٢-  ١١           ، واملادة    ) ب ( ٥       املادة   (                          والتقرير الدوري السادس       ))  د ( ١-  ١٦          واملـادة   

          ً      ويشار أيضاً إىل     .                                                دة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                                                       املقدمـة من النرويج مبوجب اتفاقية األمم املتح       
                                                                                         مـن الـتقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق                  ٢٦٧-   ٢٢١           الفقـرات   

  .                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية

      جيهية              من املبادئ التو   ")         سن الرشد "      مصطلح    ( ٣        والفقرة    ")      األسرة "      مصطلح    ( ٢       الفقرة 

                                          من التقرير الدوري الثالث املقدم من          ٢٢٥-   ٢٢٣                ، إىل الفقرات     "     األسرة "                             يشـار، فيما يتعلق مبصطلح       -   ١١٨
ّ           وُيعّرف مصطلح   .        النرويج                                                من التقرير الدوري األول املقدم من النرويج مبوجب   ٩٠-  ٥٧          يف الفقرات   "         سن الرشد " ُ  
                                      وقد أدرجت يف التقرير املذكور حدود معينة   .    سنة    ١٨                                 حلقوق الطفل وسن الرشد العامة هي       املتحدة     األمم        اتفاقية 

                                                                                              وترد معلومات مستوفاة بشأن هذه احلدود يف الفصل الثاين من التقرير الدوري الثالث املقدم                .                   فيما يتعلق بالسن  
                                            وتنبغي مالحظة أن احلد األدىن لسن التجنيد الطوعي   .             حلقوق الطفل      املتحدة     األمم                          مـن النرويج مبوجب اتفاقية  

ُ        ي يف قوات الدفاع قد ُرفع إىل        واإللزام   .     سنة  ١٨                   

  )                    مساعدة األسرة ومحايتها (                      من املبادئ التوجيهية  ٤       الفقرة 

  .                                    فيما يتعلق بإبرام عقد الزواج         ١٩٩١       يوليه   /      متوز  ٤                                                    أدخل تعديالن هامان على قانون الزواج الصادر يف          -   ١١٩
  .                          ري الثالث املقدم من النرويج                 من التقرير الدو   ٢٣١-   ٢٢٧                                       وقد ورد وصف للتعديالت املقترحة يف الفقرات 

                                       ً                                                            وجيب اآلن على كل مواطن أجنيب أن يكون مقيماً يف النرويج بصورة مشروعة وقت الزواج لكي يكون                  -   ١٢٠
                                                           وعالوة على ذلك، هناك اآلن حكم قانوين صريح مفاده أنه جيوز للزوج   .      ً                                قادراً على إبرام عقد الزواج يف النرويج

ُ          الذي ُيكره على الزواج ُرفع دعوى   .                      قانونية إلبطال الزواج     ُ                

  .                                                                    وقد أدخلت عدة تعديالت على قانون الطفل منذ تقدمي التقرير السابق للنرويج -   ١٢١
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                            وعالوة على ذلك، ألغيت الشروط   .                                                 ً    ً                   ومل يعـد زوج األم، يف تاريخ ميالد الطفل، يعترب تلقائياً أباً للطفل             -   ١٢٢
                                            وباإلضافة إىل ذلك، سيكون من املمكن إعادة         .                بتغيري األبوة                                                          واملهل الزمنية احملددة لرفع الدعاوى القانونية املتعلقة      

                      كما سيكون من املمكن      .                                                                                        الـنظر يف أية قضية يكون قد مت البت فيها دون إجراء حتليل للحمض النووي للطرفني               
  .                                                                         االعتراف باألبوة من خالل عملية فحص سابق للوالدة تقوم هبا قابلة قانونية أو طبيب

                                                                                           يتحمالن مسؤولية مشتركة عن رعاية الطفل وتويف أحدمها، تكون للمتبقي منهما على قيد                                 وإذا كان الوالدان   -   ١٢٣
                                                                   وإذا كان الطفل يعيش مع كال الوالدين وكانت األم وحدها تتحمل             .                                                 احلـياة املسـؤولية الوحـيدة عن رعاية الطفل        

                                ألشخاص اآلخرين الذين يرغبون يف            وجيوز ل   .                                                                           املسـؤولية عن رعايته، تنتقل هذه املسؤولية إىل األب يف حالة وفاة األم            
                               وجيب على احملكمة، لدى البت يف        .                                                                                 حتمل مسؤولية حضانة الطفل أن يرفعوا دعاوى قانونية يف غضون فترة ستة أشهر            

   ويف   .                                                                                                 املسـألة، أن تعلق أمهية على اجلوانب البيولوجية، ولكن مصاحل الطفل الفضلى جيب أن تكون هي العامل احلاسم  
                                                                                على األب أن يعرض القضية على حمكمة لكي تكون لـه مسؤولية حضانة الطفل إذا مل يكن يعيش          كان يتعني   ،       السابق

  .                                                                                     مع الطفل عند وفاة األم أو إذا كان يعيش مع األم والطفل ولكنه مل يكن يتحمل املسؤولية األبوية

                 راض قضاء الوقت                                                                                      وجيب اآلن على األبوين، ما مل يتفقا على خالف ذلك، أن يتقامسا تكاليف السفر ألغ               -   ١٢٤
                              وميكن اخلروج عن هذه القاعدة       .                                                               وجيب توزيع هذه التكاليف بالتناسب مع دخل كل من الوالدين           .            مع أطفاهلما 

   .                                                                           ً      ً  العامة يف حاالت استثنائية إذا كانت هناك أسباب خاصة تربر توزيع التكاليف توزيعاً خمتلفاً

                                              ة بتحديد مدفوعات إعالة األطفال، ولكن هذه                                                                وقـد اعـتمد الربملان جمموعة جديدة من القواعد املتعلق          -   ١٢٥
                                                                               وتستند هذه القواعد اجلديدة إىل التكلفة الفعلية لتوفري مستوى معيشي معقول             .                                   القواعد مل تدخل بعد حيز النفاذ     

             وتقسم تكاليف   .                       ً                                                 وحتدد هذه التكاليف وفقاً جلدول يعدل حبسب احتياجات الطفل يف خمتلف مراحل العمر  .      للطفل
                                      وتعدل مدفوعات إعالة األطفال حبسب القدرة   .                                             بني الوالدين بالتناسب مع مستوى دخل كل منهما            إعانة األطفال

                                                                                                                   عـلى الدفع من قبل الطرف املعين من الوالدين مث تستقطع أية نفقات يكون هذا الطرف قد تكبدها فيما يتعلق                    
  .                          بالوقت الذي يقضيه مع الطفل

             نظام التأمني   "                                               شار إىل املعلومات الواردة يف الكتيب املعنون                                                     وفـيما يـتعلق باملساعدة املقدمة لألسرة، ي        -   ١٢٦
    ).   ٢٥            التذييل رقم    " (                االجتماعي النروجيي

      من     ٢١٠            والفقرة      ١٥٢-   ١٥٠                                                                    ولالضـطالع على اإلرشادات املوجهة إىل الوالدين، يشار إىل الفقرات            -   ١٢٧
  .(CRC/C/70/Add.2)           حلقوق الطفل         املتحدة     األمم                                                   التقرير الدوري الثاين املقدم من النرويج مبوجب اتفاقية 

   ُ                            ، أُعدت جمموعة من املواد اإلعالمية     ١٩٩٥                                                       وكجزء من متابعة برنامج توجيه الوالدين الذي انطلق يف عام  -   ١٢٨
                                                 تتناول مواضيع مثل التفاعل بني اآلباء واألبناء         )                                       كتيبات وأفالم فيديو عن مواضيع حمددة      (                    لآلبـاء واملختصـني     

                                                                           درسني والتالميذ، والتهديد بالعنف، ووسائط اإلعالم املوجهة لألطفال والشباب، واآلباء                        التالميذ، والتفاعل بني امل
                                                                                    واهلدف من ذلك هو إجياد اتصال جيد وتفاعل بناء بني اآلباء واألطفال وبني املدرسني                .                         واألبـناء، وما إىل ذلك    

    ُ              كما ُنفذ برنامج     .              طفال والشباب                                                                            واآلباء، وميكن بذلك تفادي وقوع املشاكل االجتماعية والنفسية يف أوساط األ          
  .                                                                    جترييب يستهدف املعلمني والغرض منه زيادة الوعي بالتفاعل بني املعلم والتلميذ
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                                                           عن املرحلة األوىل من برنامج توجيه الوالدين الذي يغطي الفترة     ٢٠٠١   ّ                           ويبّين تقرير تقييمي صدر يف عام  -   ١٢٩
     وكان   .        ً                                    ستخداماً لتنفيذ الربنامج على املستوى احمللي                                                  ، أن جمموعـات اآلباء كانت األداة األكثر ا            ١٩٩٨-    ١٩٩٥

                      ومل تسهم املدارس وخدمات   .                                                                          مسـتوى األنشـطة هو األعلى يف املستوصفات احلكومية ومراكز الرعاية النهارية      
                                    وساعد هذا الربنامج على ضمان نشر        .                                                                        التثقيف واإلرشاد النفسي إال على نطاق حمدود يف املرحلة األوىل للربنامج          

                               ً                  ّ               ً                         ات على نطاق واسع وتصميمها خصيصاً جملموعات مستهدفة معّينة، وذلك جزئياً من خالل إعداد كتيبات،       املعلوم
   .                                   وأفالم فيديو ومطويات عن مواضيع خاصة

                                      باء من تقرير النرويج الدوري الثالث    - ٥                                         ُ                        وفيما يتعلق بتقدمي املشورة لألسرة والوساطة، ُيشار إىل الفصل           -   ١٣٠
    ٦٤                                                         ويبلغ عدد املكاتب اليت تقدم املشورة لألسر يف النرويج            .                        مم املتحدة حلقوق الطفل            ً                 املقـدم عمالً باتفاقية األ    

             وهنالك مكاتب   .      ً                                                                                        مكتـباً يف الوقت الراهن، وتعود ملكيتها باملناصفة إىل السلطات احلكومية واملنظمات الكنسية            
   .                                           لتقدمي املشورة إىل األسر يف كل مقاطعة يف النرويج

              ، وهو ينطبق       ١٩٩٨                        كانون الثاين يناير      ١                           ّ                     لق مبكاتب تقدمي املشورة لألسر حّيز النفاذ يف                              ودخـل القانون املتع    -   ١٣١
          فهي جيب أن   .                                                وتضطلع مكاتب تقدمي املشورة لألسرة بوظيفتني قانونيتني  .                                        على املكاتب احلكومية وتلك التابعة للكنيسة

                             كما جيب أن تقوم بالوساطة مبوجب   .   ات                                                                        تقـدم العالج واملشورة لألسر اليت تواجه صعوبات أو تعيش نزاعات أو أزم         
                                                               والغرض من الوساطة، وهي إلزامية بالنسبة جلميع األزواج الذين لديهم   .                                        قانون الزواج وقانون األطفال يف حالة الطالق

                                                                                            سنة، هو مساعدة الوالدين على التوصل إىل اتفاق على مكان إقامة الطفل، واحلق يف الزيارة، وما       ١٦               أطفال حتت سن    
   .                                                                                  كما أن مكاتب تقدمي املشورة لألسرة تزود عامة اجلمهور مبعلومات عن املواضيع املتعلقة باألسرة  .       إىل ذلك

                                املتعلق خبدمات رعاية األطفال         ١٩٩٢                                      ، اقترحت احلكومة تعديل قانون عام           ٢٠٠٢                   ويف خـريف عـام       -   ١٣٢
                           قانون مكاتب تقدمي املشورة       (                                     املتعلق مبكاتب تقدمي املشورة لألسرة         ١٩٩٧             وقانون عام     )                       قـانون رعاية األطفال    (

   ١                                                                                                    ، حبيث تتوىل احلكومة املركزية مسؤوليات املقاطعات يف جمايل رعاية الطفل ورعاية األسرة ابتداء من                 )     لألسرة
                                                                             ومن األسباب اليت دعت إىل جعل هذا األمر من مسؤوليات احلكومة املركزية هو               .     ٢٠٠٤       يناير   /              كـانون الثاين  

                                ، أقر الربملان النروجيي اقتراح         ٢٠٠٣         ويف عام     .       ً                         اتساقاً يف مجيع أقاليم النرويج                                     ضمان تقدمي خدمات أكثر عدالة و     
   .     ٢٠٠٤      يناير   /              كانون الثاين ١         ُ               احلكومة، وُنفذ التعديل يف 

   .                 من هذا التقرير  ١٢                   ً                                     ويرد وصف أكثر تفصيالً للخدمات الصحية يف اجلزء املخصص للمادة  -   ١٣٣

   ُ                                                     ل، ُيشار إىل الفصل اخلامس املتعلق بالصحة والرعاية من تقرير                                  ولالطالع على معلومات عن رعاية األطفا -   ١٣٤
   .                                ً                     النرويج الدوري الثالث املقدم عمالً باتفاقية حقوق الطفل

                                                                                              وبعد النظر يف تقرير النرويج الدوري الثالث، عربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية عن قلقها إزاء عدم توفر  -   ١٣٥
   .    ٢٢٥   و   ٢٢٢           ، الفقرتان E/C.12/1995/18                   عاملة األطفال، انظر                                 إحصاءات بشأن العنف املرتيل وإساءة م

                                                                       إحصاءات سنوية بشأن خمتلف األسباب اليت استدعت تدخل خدمات رعاية               ١٩٩٣                   وتصـدر منذ عام      -   ١٣٦
                                                    وتبني اإلحصاءات عدد األطفال الذين اختذت من أجلهم          .                                                     األطفال، مبا يف ذلك االعتداء البدين واجلنسي والعقلي       

                       ويف مجيع األوقات، يبلغ      .                                                                        رعاية األطفال، وأسباب التدخل ونوع املساعدة والدعم املقدم لألطفال                     تدابري خدمات 
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                                                                                                           العـدد اإلمجايل لألطفال الذين يتلقون خمتلف أنواع املساعدات يف مساكنهم من دائرة رعاية األطفال حـوايل                 
                            صاروا يتلقون الرعاية خارج      طفل ٥     ٢٠٠                                              كما تبني اإلحصاءات وجود عدد إضايف من األطفال يبلغ   .   ٢٠     ٦٠٠

                         يف املائة من هؤالء األطفال   ٨٠              وقد أودع حوايل   .                                                  مساكنهم بسبب تعرضهم ألشكال متعددة من األذى واإلمهال  
  .                          يف املائة يف مؤسسات الرعاية  ٢٠                   يف بيوت كافلة وحوايل 

  .                  ة برعاية األطفال                                                                                 وتعمـل وزارة شؤون األطفال واألسرة باستمرار لتحسني وتطوير اإلحصاءات املتعلق           -   ١٣٧
   ،(KOSTRA)                                                                                                وتـتعاون الوزارة مع هيئة اإلحصائيات النروجيية على وضع نظام وطين إلحصاءات القطاع العام               

          ً                                                                                                     يكون مصمماً لتوفري قاعدة أفضل للتحليل والتخطيط واإلدارة، وبالتايل لتقدير ما إذا كان جيري حتقيق األهداف                
                               هو تبسيط اإلبالغ من البلديات       (KOSTRA)                  للقطاع العام                                       والغـرض من نظام اإلحصاءات الوطين       .          الوطنـية 

                                 ً                                                                              واملقاطعـات إىل احلكومـة املركزية، نظراً ألن البيانات تقدم مرة واحدة فقط بالرغم من أهنا تستخدم ألغراض                  
                               ويتم تسجيل ومقارنة املعلومات      .                                                                 وجتري كافة عمليات اإلبالغ من خالل التبادل اإللكتروين للمعلومات          .       متعددة

ـ                                                                                                         تعلقة مبخـتلف خدمات البلديات واملقاطعات من أجل تزويد صناع القرارات على املستويني الوطين واحمللي                   امل
   .                             وخيضع هذا النظام لتقييم مستمر  .                    باملعلومات ذات الصلة

                            وينطبق ذلك على إساءة معاملة   .              ً                                              وال يعرف حتديداً مدى العنف املرتيل الذي تتعرض لـه النساء واألطفال -   ١٣٨
           ً       بيد أن عدداً من      .                                                                                   واالعـتداء البدين على األطفال، ومشاهدة األطفال للعنف واالعتداء اجلنسي عليهم                    النسـاء، 

                           ووزارة العدل بصدد إعداد      .                                                 ً      ُ                              الدراسات يبني بوضوح أن مثل هذا العنف أوسع انتشاراً مما افُترض يف بداية األمر             
                    الدراسة االستقصائية   (                       اإلحصاءات النروجيية                                                                     إحصاءات بشأن العنف املرتيل على أساس البيانات اليت مجعتها هيئة         

                                        ومع ذلك، تبني الدراسة االستقصائية ملستوى      ).                      السجل الوطين لإلدانات   (                    ، ومديرية الشرطة     )                 ملسـتوى املعيشـة   
                                                                    يف املائة من إمجايل الراشدين وقعوا ضحية عنف أو هتديدات خطرية             ٦       أن       ١٩٩٧            ُ                   املعيشـة اليت أُجريت يف عام       

                يف املائة من بني   ١٩                                               وكانت نسبة ضحايا العنف أو التهديد داخل مساكنهم   .             عشر املاضية                  خـالل األشهر االثين   
                                                        وكانت واحدة من كل عشرة من ضحايا العنف قد تعرضت            .                                                 الذين تعرضوا لعنف أو هتديد خالل العام املاضي       

  .                    ل خلطر العنف املرتيل                                  وتتعرض النساء أكثر من الرجا      .                                                            لألذى على يد أحد أفراد األسرة أو أحد أفرادها السابقني         
                                             يف املائة، ونسبة الاليت تعرضن للعنف أو التهديد   ٢٧                                                    وتبلغ نسبة النساء الاليت تعرضن لعنف أو هتديد داخل املرتل 

                                                  كما أن عدد األطفال الذين يلجأون مع أمهاهتم إىل مراكز   .          يف املائة  ١٥                                      من أحد أفراد األسرة أو أفرادها السابقني 
   ١     ٨١٤                       وقد بلغ عدد األطفال       .                                                        األطفال الذين ينشأون يف بيئة مشحونة بالعنف املرتيل                              األزمات هو مؤشر لعدد   

   .     ٢٠٠١     ً                                         شخصاً أمضوا ليلتهم يف أحد مراكز األزمات يف عام  ٤     ١٦٣   ً        طفالً من بني 

                                         من التقرير الدوري الثالث للنرويج،         ٢٤١    و    ٢٤٠                                ُ                        وفيما يتعلق باملساعدة االجتماعية، ُيشار إىل الفقرتني         -   ١٣٩
  .      أعاله   ١١٣   و   ١١٢          الفقرتني    وإىل

  )                نظام محاية األمومة (                      من املبادئ التوجيهية  ٥       الفقرة 

                                 ، وإىل تقريري النرويج الدوريني       ٢٥                من التذييل     ٩                                 ُ                        فيما يتعلق مبحتوى املشاريع احلالية، ُيشار إىل الفقرة          -   ١٤٠
                             األمم املتحدة للقضاء على               ً           املقدمني عمالً باتفاقية     ))  ب   ( ٢-  ١١       املادة   (         والسادس     ))  ج   ( ٢-  ١١       املادة   (         اخلـامس   

  .                          مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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                                                                                            وفيما يتعلق بإجازة األبوة، ميكن إضافة أن الدراسات تبني أن حنو مثانية من كل عشرة آباء يستفيدون من  -   ١٤١
  ن                                                       كما تشري النتائج إىل رضا اآلباء عن هذا النظام وأ           .                                                      حقهـم يف حصة األب من إجازات األبوة املدفوعة األجر         
   .                                                     إقباهلم على أخذ قاسم أكرب من فترة اإلجازة األبوية يتزايد

                                                                                                     وباإلضافة إىل حصة اآلباء من اإلجازة األبوية املدفوعة األجر، حيق لآلباء أيضا احلصول على إجازة غري                 -   ١٤٢
     نطبق   وي  .                                                                                                      مدفوعة األجر ملدة أسبوعني عند مولد طفل، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت األم تعمل بأجر أم ال                 

  .                                                                              هذا األمر فقط إذا كان األب يعيش مع األم وسوف يستغل هذا الوقت للعناية باألسرة واملرتل

  .                                      من تقرير النرويج الدوري الثالث        ٢٤٥    و    ٢٤٤                                                  ويرد وصف لنظام حساب ساعات العمل يف الفقرتني          -   ١٤٣
ّ                                                              ، وّسع هذا النظام ليشمل العاملني حلساهبم واملشتغلني باملهن احلر             ١٩٩٦         ويف عام                             ً         ة، شريطة أن يعقدوا اتفاقاً مع         

   .                                                                              مكتب الضمان االجتماعي التابعني له فيما يتعلق بدفع مبالغ استحقاقات األبوة النقدية

                                                                            من تقرير النرويج الدوري الثالث للترتيبات اليت تنص على خفض ساعات               ٢٤٦                      ويرد وصف يف الفقرة      -   ١٤٤
                                                     لعمل يف شكل أيام عمل أقصر أو أيام عمل أقل يف                                        وميكن أن يكون خفض ساعات ا       .                         العمل غري املدفوعة األجر   

    وقد   .                                                        خفض الساعات من خالل أخذ فترات انقطاع عن العمل             ١٩٩٥                              وقد أصبح باإلمكان منذ عام        .       األسبوع
   .                                                                              تنشأ احلاجة إىل فترات االنقطاع عن العمل خالل اإلجازات املدرسية األطول على سبيل املثال

                                                                      ن يف االستفادة من هذه الترتيبات أن يقدموا طلبات كتابية إىل أرباب عملهم يف                          وجيب على اآلباء الذين يرغبو -   ١٤٥
                                               كما ميكن للموظفني طلب خفض ساعات العمل ملدة          .                                                             أقـرب وقـت ممكن، وقبل اإلجازة بأربعة أسابيع على األقل          

  .                 اعات عمله السابقة                                                   وعند انتهاء املدة املتفق عليها، حيق للموظف العودة إىل س  .                           أقصاها سنتني يف املرة الواحدة

                                                                                                  وهـذا الترتيب مشروط بإمكانية تنفيذ نظام خفض ساعات العمل دون التسبب يف أي متاعب خاصة                 -   ١٤٦
                                                                                                          بالنسـبة للمؤسسـة، بيد أن هذه املتاعب جيب أن تكون كبرية لكي يتمكن رب العمل من رفض طلب خفض                    

   .               وأرباب العمل                                         ويتوىل جملس طعون خاص تسوية اخلالفات بني املوظفني  .            ساعات العمل

ّ                         ً                       و ُعـّدل قـانون بيـئة العمل تعديالً يبدأ نفاذه يف      -   ١٤٧  ُ                         حبيث يعطى كل والد احلق،     ١٩٩٥      فرباير  /      شباط ١  
                                                                                                                   باإلضافة إىل الفترة اليت تدفع عنها االستحقاقات النقدية املتصلة باألمومة أو التبين، يف احلصول على إجازة بدون                 

                                                                     يه، ميكن أن خيتار الوالدان البقاء باملرتل إىل أن يبلغ الطفل سن               وعل  .                                         مرتـب ملدة عام كحد أقصى عن كل طفل        
                                                                                  ً           ويضمن احلق يف اإلجازة أن اآلباء الذين يفضلون رعاية أطفاهلم طوال الوقت لفترة طويلة نسبياً ميكنهم من   .        الثالثة

   .                                                  أن يظلوا على صلة بعملهم وأن يعودوا إىل نفس الوظيفة

                        بإمكاهنا أيضا أخذ إجازة   /                                             برنامج حساب ساعات العمل، فليس بإمكانه                                     وإذا اسـتفاد أحد املوظفني من      -   ١٤٨
                                                 فإذا استفاد أحد األبوين فقط من برنامج حساب          .                                        ويطبق هذا القيد على كل موظف مبفرده        .                 غري مدفوعة األجر  

   .                                                                     ساعات العمل، فبإمكان اآلخر ممارسة حقه يف احلصول على إجازة غري مدفوعة األجر

    ٢٥                من التذييل     ٣- ٩                                      ُ                          ء الاليت هلن حق حمدود يف استحقاقات األمومة، ُيشار إىل الفصل                             وبالنسـبة للنسا   -   ١٤٩
   .                                     أعاله فيما يتعلق باملساعدة االجتماعية   ١١٣   و   ١١٢            وإىل الفقرتني 
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   )                                                       التدابري اخلاصة باحلماية واملساعدة نيابة عن األطفال والشباب (                      من املبادئ التوجيهية  ٦       الفقرة 

     مايو  /       أيار   ٣١                   ُ                                                       األدىن لسن االستخدام، ُيشار إىل تقارير النرويج املقدمة عن الفترة حىت                               فيما يتعلق باحلد     -   ١٥٠
    ُ      كما ُيشار    ).   ٢٦        التذييل  (                             بشأن احلد األدىن لسن االستخدام    ١٣٨    ً                                    عمالً باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     ٢٠٠٢

    وإىل   (CRC/C/70/Add.2)            قوق الطفل                                           ً                                   إىل الـتقرير الدوري األول للنرويج املقدم عمالً باتفاقية األمم املتحدة حل           
                                                                               املتعلق باستغالل األطفال ألغراض اقتصادية، مبا يف ذلك عمل األطفال، من التقرير الدوري  ١-                الفصل الثامن جيم

                                                     كما ينبغي اإلشارة إىل أن النرويج طرف يف اتفاقية           .                 ً                                           الثالـث املقـدم عمالً باتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل         
  .                                                               بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها   ١٨٢       ية رقم                  منظمة العمل الدول

    ١٨                                                                                              ويتضمن قانون بيئة العمل أحكاما خاصة بشأن التوظيف، تنطبق عند استخدام أشخاص حتت سن                -   ١٥١
ُ                        وقد ُعدلت هذه األحكام يف نيسان  .                              سـنة يف مؤسسـة من املؤسسات         اد                         نتيجة لتنفيذ توجيه االحت    ١٩٩٨      أبريل  /    

   .                                بشأن محاية الشباب يف مكان العملEU/33/EC       األورويب 

                                    سنة، أي من هم يف سن التعليم          ١٥                  ً     ً                                         ويفـرض القـانون حظـراً عاماً على استخدام األطفال حتت سن              -   ١٥٢
   :                                          بيد أن القانون ينص على االستثناءات التالية  .        اإللزامي

   .                                            فيفة ال تضر بصحتهم ومنوهم وال تؤثر على تعليمهم                           سنة أو أكثر ممارسة أعمال خ  ١٣                   ميكن لألطفال البالغني  -   ١٥٣

                                                             سنة أو أكثر كجزء من تعليمهم أو تدريبهم العملي املهين عندما ال   ١٤                            وميكن استخدام األطفال البالغني  -   ١٥٤
  .                                                                                           يترتب عن العمل ضرر بصحتهم أو بنموهم، شريطة أن تكون السلطات التعليمية قد وافقت على هذا العمل

   .                                                                                        طفال دون اخلامسة عشرة من العمر املشاركة يف األنشطة الثقافية أو ما شاهبها، مثل العروض املسرحية       وميكن لأل -   ١٥٥

                                                                                                   وجيب على أرباب العمل ضمان عدم استخدام األطفال دون الثامنة عشرة يف أعمال ضارة بصحتهم أو                 -   ١٥٦
                                     ميائية أو ممارسة أعمال يفترض أهنا                                                           وعلى سبيل املثال، ال ينبغي لألطفال العمل مبواد كي          .                     سـالمتهم أو منوهـم    

                                                              ومع ذلك، ميكن استثناء األعمال اليت تؤدى كجزء من التدريب            .                                       وتبني اللوائح األعمال اليت تعترب خطرة       .     خطرة
   .                                                                     املهين، شريطة أن يشرف على العمل أشخاص مهرة وأن تعطى التعليمات الضرورية

                                                     لشباب دون الثامنة عشرة جيب جدولتها بطريقة تضمن              ً                                          وعموماً، فإن ساعات العمل بالنسبة لألطفال وا       -   ١٥٧
                                       وعلى سبيل املثال، فإن األطفال دون اخلامسة   .                                                               أال يكـون العمـل على حساب ذهاهبم إىل املدرسة أو دراستهم           

           ساعة يف     ١٢                                                                                                       عشـرة، أي الذيـن هم يف سن التعليم اإللزامي، ال جيوز أن يعملوا ألكثر من ساعتني يف اليوم أو                     
                   ساعة يف األسبوع      ٣٥                                               ساعات يف اليوم خالل العطالت املدرسية وإىل          ٧                          ن رفع هذا التقييد إىل         وميك  .         األسـبوع 

                                                         وجيوز لألطفال الذين يشتركون يف التدريب املهين أن يعملوا لفترة   .                                         عندما تكون املدارس مغلقة ألكثر من أسبوع   
    ).                   لذي ميضونه يف املدارس                مبا يف ذلك الوقت ا (                ساعة يف األسبوع   ٤٠                    ساعات يف اليوم وإىل  ٨       تصل إىل 

                        وباإلضافة إىل ذلك، تنص      .                                                                            ومبوجـب التشـريعات احلالـية، ال جيـوز لصغار السن العمل أثناء الليل              -   ١٥٨
                                                                ساعة بالنسبة لألطفال دون اخلامسة عشرة أو األطفال اخلاضعني            ١٤                                            التشريعات على حد أدىن لفترة الراحة هو        
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                              كما حيق للشباب دون الثامنة       .                                     اب بني اخلامسة عشرة والثامنة عشرة                           ساعة بالنسبة للشب     ١٢                     للدراسة اإللزامية، و  
   .                         ساعة على األقل يف األسبوع  ٤٨                             عشرة احلصول على فترة راحة ملدة 

ّ         ً       سنة أّدوا أعماالً      ١٧       إىل     ١٣                                      يف املائة من الشباب البالغني من          ٦٠       أن       ١٩٩٧           ُ                ويبني حتليل أُجري يف عام       -   ١٥٩       
                               والنسبة املئوية ملن بلغت أعمارهم   .                                     لصيفية أو باإلضافة إىل ذهاهبم إىل املدارس                            مدفوعة األجر إما خالل العطالت ا

   .      سنة  ١٣                                       سنة أعلى بكثري مقارنة مبن بلغت أعمارهم   ١٧

                                     ساعات يف األسبوع يف حالة الشباب الذين  ٣- ١                                                 ويـبني نفـس التحليل أن متوسط ساعات العمل هو        -   ١٦٠
   .     دارس                                   يشتغلون بعمل باإلضافة إىل ذهاهبم إىل امل

                                                                                                         وبالرغم من ارتفاع النسبة املئوية للشباب العاملني يف النرويج، فإن عمل األطفال ال ميثل مشكلة بفضل                 -   ١٦١
                   ً    وهنالك عدد قليل جداً من   .                                                                                    القـيود املفروضـة فيما يتعلق بعدد ساعات العمل ونوع األعمال اليت يسمح هلم مبمارستها      

  .       سنوات  ١٠        ً                                     وقت نظراً ألن مدة التعليم اإللزامي يف النرويج هي                                          الشباب دون اخلامسة عشرة الذين يعملون كل ال

  .    ٢٠٠٠                                                                  ويقدم اجلدول أدناه حملة عن الشباب الذين حصلوا على دخل من العمل يف عام  -   ١٦٢

                            عـدد األشخاص الذين حصلوا     
                           عدد األشخاص يف الفئة العمرية                          على دخل خاضع القتطاع املعاش

 

   نة   س  ١٣                من تبلغ أعمارهم    ٥٦     ١٥٧  ٧     ٠٢١
      سنة  ١٤                من تبلغ أعمارهم    ٥٤     ٨٨٩   ١٤     ٤٦٦
      سنة  ١٥                من تبلغ أعمارهم    ٥٣     ٥٣٦   ٢١     ٩٦٠
      سنة  ١٦                من تبلغ أعمارهم    ٥٢     ٩٨٣   ٣١     ٧٢٣
      سنة  ١٧                من تبلغ أعمارهم    ٥٣     ٠٢٧   ٣٩     ١٢٥

  .    ٢٠٠٠                                              اإلحصاءات الضريبية هليئة اإلحصاءات النروجيية لعام    :       املصدر

                     وضوابط العمل املرتيل،     .                                  جديدة للعمل يف املنازل اخلاصة             ضوابط     ٢٠٠٢         يولـيه    /                 ووضـعت يف متـوز     -   ١٦٣
                                                         ً                                وباإلشراف والرعاية يف مرتل أو مسكن صاحب عمل خاص تتضمن أحكاماً خاصة تنظم ساعات العمل، وما إىل 

       وتتضمن   .                                                                                          ذلك، بالنسبة لألشخاص دون الثامنة عشرة، وهذه األحكام مماثلة ألحكام قانون بيئة العمل، انظر أعاله
                                                                                       حكام شرط وجود عقد توظيف ينظم اجملاالت الرئيسية لعالقة العمل، وينص على وجوب محاية بيئة العمل       هذه األ

   .                                              قدر املستطاع، باعتبار أن مكان العمل هو مرتل خاص

                            ألف بشأن عدم التمييز،     -                                       ُ                                  ولالطـالع على معلومات عن اجملموعات الضعيفة، ُيشار إىل الفصل الثالث             -   ١٦٤
                     ألف بشأن األطفال    -                                                              ء بشأن األطفال احملرومني من البيئة األسرية، والفصل السادس               حا -                   والفصـل اخلـامس     

  .            ً         ً                                             ً                                   املعوقني بدنياً أو عقلياً، من  التقرير الدوري الثالث للنرويج املقدم عمالً باتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل
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                                    يولوجيان من التقرير الدوري األول                                                   املتعلقة باألطفال الذين ليس هلم والدان ب         ٧٠    ُ                    كما ُيشار إىل الفقرة      -   ١٦٥
  ُ                         وُيشار أيضا إىل الفقرات      .          ً                                            املقـدم عمـالً باتفاقـية األمم املتحدة حلقوق الطفل           CRC/C/8/Add.7           للـنرويج   

  .                                               من التقرير الدوري الثالث للنرويج عن هذا العهد   ٢٥٩-   ٢٥٧

                        ديات جعل دائرة رعاية                                                                                       ويـدور نقاش منذ وقت طويل حول ما إذا كان ينبغي للدولة أن تطلب من البل                -   ١٦٦
  .                                                                                                        األطفـال مسؤولة عن اجلهود اليت تستهدف األطفال القصر غري املصحوبني الذين هم الجئون أو ملتمسو جلوء                

                                                                                                 وسوف تواصل احلكومة إعطاء البلديات حرية التصرف فيما يتعلق بتحديد اجلهة التابعة هلا اليت ترغب يف حتميلها 
ّ               ومع ذلك، حيق لألطفال القّصر غري املصحوبني   .                        بني باعتبارهم فئة مستقلة                                مسؤولية العمل مع األطفال غري املصحو                       

                                                                                                            الذيـن هـم ملتمسـو جلوء أو الجئون احلصول على اخلدمات والتدابري اليت ينص عليها قانون خدمات رعاية                   
ّ                                كما حيق لألطفال القّصر غري املصحوبني التمتع باخل         .                                                   األطفال، إذا كان لديهم احتياج خاص إىل املساعدة             دمات                  

   .                                                          والتدابري املنصوص عليها يف التشريعات اليت تنظم التعليم والصحة

                                                                                           وهتدف احلكومة املركزية إىل زيادة الوعي لدى عامة الناس باحلقوق اليت تنص عليها اتفاقية األمم املتحدة  -   ١٦٧
                 نرويج املقدم مبوجب                                  باء من التقرير الدوري الثالث لل-                                ويشار يف هذا اخلصوص إىل الفصل األول   .           حلقوق الطفل

                                                                                وفيما خيص إدراج أحكام االتفاقية يف القانون النروجيي، قامت احلكومة باستعراض             .                            االتفاقـية املذكـورة أعاله    
                                              ، اقترحت احلكومة تعديالت إلدخاهلا على قانون           ٢٠٠٣               ويف ربيع عام      .                                       التشـريعات اليت تؤثر يف حقوق الطفل      

                                                            ية األطفال، وتقضي هذه التعديالت بأن األطفال الذين تبلغ أعمارهم                                       األطفال، وقانون التبين، وقانون خدمات رعا
                                                                                                    سـنوات أو أكـثر واألطفال األصغر الذين لديهم القدرة على تكوين آراء خاصة هبم جيب إعالمهم ومنحهم           ٧

    ١٢                                       وقد كانت السن القانونية يف السابق         .                                                                        فرصـة للتعبري عن آرائهم قبل اختاذ قرارات بشأن قضايا تؤثر عليهم           
   .     ٢٠٠٣       أكتوبر  /            تشرين األول ١                                             وقد دخلت هذه التعديالت التشريعية حيز النفاذ يف   .     ً عاماً

   )                                         التغريات اليت حدثت منذ تقدمي التقرير السابق (                      من املبادئ التوجيهية  ٧       الفقرة 

  :                         ُ                                        باإلضافة إىل املعلومات اليت قُدمت يف الفقرات السابقة، ميكن مالحظة ما يلي -   ١٦٨

ُ                              ء اجلنسي على األطفال الذين يتلقون املساعدة من دائرة رعاية األطفال، ُعدل قانون رعاية                           ملـنع االعتدا   -   ١٦٩                                                                
                                   ً                                          حبيث صار تقدمي شهادة من الشرطة واجباً أو جائز االشتراط على املتقدمني لشغل وظائف     ١٩٩٩             األطفال يف عام 

                                     ما إذا كان املتقدم للوظيفة أو املهمة                 وتبني هذه الشهادة  .                                                   أو للقيام مبهام يف إطار أو من أجل دائرة رعاية األطفال
                           فإذا ثبت ذلك، سوف يعترب       .                        ً                                                          قـد ارتكب يف السابق أفعاالً معينة من االعتداء اجلنسي على األطفال أو الشباب             

   .                                                 الشخص املعين غري مؤهل لشغل الوظيفة أو القيام باملهمة

                                  ي شراكة مسجلة تبين طفل الشريك                                         ، أصبح بإمكان أحد الشريكني يف أ          ٢٠٠٢       يناير   /                  ومنذ كانون الثاين   -   ١٧٠
                                       ً                                                               ويشـترط لذلـك أن يكون الشريك الثاين منفرداً باملسؤولية األبوية عن الطفل، وأن يقوم الشريكان                  .       اآلخـر 

                                   والغرض من احلكم اجلديد هو إعطاء        .                                                                           املسـجالن بتوفري الرعاية للطفل وأن يصبحا أبواه من الناحية االجتماعية          
                                                                           متع باألمن واحلماية القانونية اليت يتمتع هبا األطفال الذين يعيشون مع أحد األبوين                            هؤالء األطفال نفس إمكانية الت

   .      وزوجه
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 ١١املادة 

 احلق يف مستوى معيشي مناسب

  .                                  من التقرير الدوري الثالث للنرويج   ٣٩٠-   ٢٦٨ُ                 ُيشار إىل الفقرات  -   ١٧١

                                           االجتاهات الرئيسية يف املستوى املعيشي يف النرويج

  (White Paper)                      التقرير احلكومي الرمسي (                                              ي األخري عن توزيع الدخل ومستوى املعيشة يف النرويج             التقرير الرمس -   ١٧٢
  ّ                                         يبّين أن الغالبية العظمى من السكان يتمتعون   )               التوزيع العادل                         املقدم إىل الربملان النروجيي،   )   ٩٩-    ١٩٩٨   (  ٥٠    رقم 

                 ً                     لناس قد شهدت حتسناً خالل الثمانينات                   ّ                                                           مبسـتوى معيشـة جـّيد، وأن الظروف املعيشية األكثر أمهية لغالبية ا            
              وملخص التقرير   .                                                                    كما ازدادت الثروات الشخصية وحتسنت مستويات املعيشة املادية بصورة ملموسة  .           والتسعينات

   .   ٢٧                               مرفق هبذه الوثيقة بوصفه التذييل 

               ً   ل املنخفضة ثابتاً                                                                                             وقد زاد التفاوت يف الدخول يف النرويج خالل هذه الفترة، وبقي عدد األشخاص ذوي الدخو               -   ١٧٣
                                                                        وكان هنالك توجه حنو هتميش جمموعات حمددة من السكان، حيث يرتبط ضعف الوضع املايل   .                            أو ازداد زيـادة طفـيفة     

   .        ً     ً                                                                                          ارتباطاً كبرياً بتدين مستوى التعليم، وضعف الروابط بسوق العمل، واحلالة الصحية السيئة والظروف السكنية الرديئة

                                                                           تفاوت هو أن إيرادات رأس املال قد ارتفعت لدى الفئات اليت حتقق أعلى                                            وأهـم أسـباب زيادة هذا ال       -   ١٧٤
                                                                                              وباإلضافة إىل ذلك، تراجعت مسامهة بعض الفئات يف القوة العاملة وأصبح املزيد من الناس يعتمدون           .         الدخـول 

         م؛ وحدثت                                 كما تغريت تركيبة األسرة وأمناط الدع  .                                                    على املساعدات احلكومية باعتبارها مصدر الدخل الوحيد هلم
  .                                                                            على وجه اخلصوص زيادة حادة يف عدد األشخاص الذين يعيشون مبفردهم والوالدين الوحيدين

  )                              معلومات عن مستوى املعيشة الراهن (                      من املبادئ التوجيهية  ١       الفقرة 

       ٢٠٠٢                                                                                                 احتلـت الـنرويج املكان األول يف مؤشر التنمية البشرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعامي                 -   ١٧٥
                                                                                                       وفـيما خيص املعلومات املتصلة مبستوى املعيشة يف النرويج، يشار إىل التذييل اإلحصائي لتقرير التنمية                 .    ٠٠٣ ٢ و

   .   ٢٨                                     ، وهو مرفق هبذه الوثيقة بوصفه التذييل     ٢٠٠٣                                                 البشرية الذي أعده برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعام 

         خط الفقر

  .                                  الدخل املنخفض كمؤشر رئيسي للفقر     )                الفقرة التالية    (                                                تسـتخدم خطة العمل الرامية إىل مكافحة الفقر        -   ١٧٦
  .                                                         يف املائة أو أقل من الدخل املتوسط خالل الفترة من ثالث سنوات  ٥٠         ً       ً                    ويعترب دخالً منخفضاً الدخل الذي يعادل 

                 كرونا نروجيية يف   ٧٧     ٠٠٠                          يف املائة من الدخل املتوسط   ٥٠                                               وبالنسـبة لألشخاص غري املتزوجني، بلغت نسبة ال      
     ً                                                       ّ                                    ووفقـاً لألرقام اليت مت احلصول عليها من هيئة اإلحصاءات النروجيية، يبّين حساب الدخل لفترة                 .     ٢٠٠٠       عـام 

               ً                                                           يف املائة تقريباً من سكان النرويج حصلوا، بعد االستقطاعات الضريبية،             ٢,٣       أن       ١٩٩٩-    ١٩٩٧              الثالث سنوات   
    ٩٠     ٠٠٠                       تشكل هذه النسبة حنو      و  .                                                                       عـلى دخل يف هذه السنوات الثالث جمتمعة أقل من نصف الدخل املتوسط            
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                                     وقد كان أقل معاش تقاعدي يتقاضاه        .             ً                         التقرييب تبعاً ألسلوب القياس املستخدم      "        الفقراء "              ويتفاوت عدد     .       نسـمة 
   .     ٢٠٠٢             ً         كرونا نروجيياً يف عام   ٩٧     ١٤٠         شخص وحيد 

    ).    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢   ( ٦     رقم           التقرير   (                                                                ، عرضت احلكومة على الربملان النروجيي خطة عمل ملكافحة الفقر               ٢٠٠٢         ويف عام    -   ١٧٧
                                                       وتتضمن اخلطة تدابري خمصصة للحيلولة دون وقوع األشخاص          .   ٢٩                                                    وملخص التقرير مرفق هبذه الوثيقة بوصفه التذييل        

                                                                                                           يف وضع يستمر معه حصوهلم على دخل منخفض وما ينجم عن ذلك من مشاكل تتعلق مبستوى املعيشة، ومساعدهتم                  
                                                                   ي متكني أكرب عدد ممكن من األشخاص يف سن العمل من إعالة أنفسهم                       والغاية ه   .                                  على ختليص أنفسهم من هذا الوضع     

        وتستهدف   .                                                                                                     بالعمل، وضمان حصول من ال يقوون على العمل على أسباب العيش من استحقاقات الرعاية االجتماعية              
                تماعية منذ فترة                                                  املهاجرون والالجئون، ومن يتلقون مساعدات الرعاية االج  :                                        هذه التدابري اجملموعات ذات األولوية التالية

                                                                                                               طويلـة، ومـن حيصلون على معاشات اإلعاقة، واآلباء الوحيدون واألسر األخرى احملرومة اليت لديها أطفال صغار،                 
  .                                                                       واألطفال والشباب، ومدمنو املخدرات، واألشخاص املصابون بأمراض عقلية واملتشردون

ّ                                                     وقد حتّسن الوضع االجتماعي واملستوى املعيشي ونوعية احلياة        -   ١٧٨                                           يف أوساط العديد من اجملموعات الضعيفة            
                                                                            وينطبق ذلك على متعاطي اخلمور واملخدرات الذين يعانون من مشاكل معقدة،             .                              خالل السنوات القليلة املاضية   

                                   ُ  ِّ                        ووضعت النرويج خطط عمل هلذه اجملموعات وُنفِّذت تدابري بغية           .                                             واملعوقني وكبار السن الذين حيتاجون للرعاية     
   .                                             يسر بلوغها لتحسني أوضاعهم خالل فترة زمنية حمددة               حتقيق األهداف املت

     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٣                                                 خطة عمل احلكومة حملاربة تعاطي اخلمور واملخدرات للفترة 

              وتستلزم اخلطة    .                                                                   ، قدمت احلكومة النروجيية خطة عمل حملاربة تعاطي املخدرات واخلمور             ٢٠٠٢        يف عام    -   ١٧٩
      وتشكل   .                                                  ات العالج وإعادة التأهيل، وختفيف اآلثار الضارة                                                          زيـادة التركيز على التدابري الوقائية، وحتسني خدم       

                       ومثة جماالت تركيز هامة      .                                                                                      السياسة املتعلقة بتعاطي املخدرات واخلمور واحدة من املكونات اهلامة لسياسة الرعاية          
   عي                                                                                                               مـثل خطة العمل ملكافحة الفقر، وإعداد تقرير تقييم إمكانية إجياد وكالة مشتركة للعمل، والضمان االجتما               

                                                                                        ُ            واخلدمات االجتماعية، والربنامج الوطين للصحة العقلية، ودائرة رعاية األطفال، وما إىل ذلك، جيب أن ُينظر إليها 
   .                                           يف ضوء السياسة املتصلة بتعاطي املخدرات واخلمور

ُ                                                                                 وقد ُعينت جلنتان استشاريتان من خرباء يف جمال السياسات املتعلقة باخلمور واملخدرات من أجل التر -   ١٨٠     كيز     
   .                                                      على الوقاية والعالج، مبا يف ذلك السيطرة على اآلثار الضارة

                  خطة العمل للمعوقني

                                        وكان هدف هذه اخلطط هو حتقيق املشاركة         .                          ثالث خطط عمل للمعوقني        ١٩٩٠                       للـنرويج مـنذ عام       -   ١٨١
        واشتملت   .        للمعوقني                               ً                                                                الكاملـة واملساواة هلذه الفئة وفقاً لقواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص               

   .       ً                          تدبرياً تغطي معظم اجملاالت يف اجملتمع   ١٦١      على     ٢٠٠٢-    ١٩٩٨                 خطة العمل للفترة 

                                                                        ً                      وسـامهت خطة العمل يف إجراء دراسات وحبوث شاملة، وحتسني التشريعات وتنفيذها عملياً، وحتسني               -   ١٨٢
                        دة مرافق جديدة، منها                 كما أنشئت ع    .                                                                اخلدمات العامة املخصصة للمعوقني واستحداث خدمات أخرى جديدة         
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                                                                                                         شـبكة موارد جديدة لألشخاص الذين فقدوا حاسة السمع أو ضعفت هذه احلاسة لديهم إىل حد كبري، ووحدة                 
                                                                                                           خاصـة يف املركـز الـنروجيي لبحوث االختالل العقلي أسندت إليها مسؤوليات وطنية فيما يتعلق باإلعاقات                 

                                                 سنان بتدريب بعد التخرج يف جمال احلاالت الطبية                      ً                                          والشـيخوخة، فضـالً عن تزويد العاملني يف حقل صحة األ          
                                                                                                            الـنادرة، ووضـع نظـام وطين لدورات تقدمي املشورة لألسرة من أجل والدي األطفال املعوقني، وإنشاء مركز                  
                                                                                                        متخصص لألجهزة املساعدة اليت تستخدم تكنولوجيا املعلومات، ومركز موارد وطين لألطفال الذين يعانون من              

                ، ومركز موارد    )                    نوبات النوم الغالب   (                                                     بعدم االنتباه، ومتالزمة جيل دي التوريت والثقل                            فرط النشاط املصحوب  
                                          ويبني تقييم خلطة العمل أهنا رفعت الوعي بوجوب   .                                                  خاص لتعزيز مشاركة املعوقني وإمكانية وصوهلم إىل اخلدمات

                            تلف مستويات اإلدارة احلكومية،                                                                   وضع احتياجات املعوقني يف االعتبار يف عملييت التخطيط واختاذ القرارات على خم
   .                                كما أسهمت يف زيادة قبول هذا األمر

                                                               املقدم إىل الربملان النروجيي بشأن إزالة احلواجز املعوقة، قدمت           )     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢   (  ٤٠                    ويف الـتقرير رقم      -   ١٨٣
    ً     عدداً من                   واقترحت احلكومة     .                                                                             احلكومة اقتراحات بوضع أهداف واستراتيجيات وتدابري يف سياساهتا جتاه املعوقني         

                                                                                                      التدابري احملددة لتحسني الظروف بالنسبة للمعوقني، مثل إنشاء مركز توثيق تسند إليه مسؤولية إعداد تقارير سنوية 
                     مليون كرونا نروجيية   ٨٠                  كما أعلنت أن حوايل   .                                                      عن التطورات االجتماعية املتصلة باألهداف اليت حددهتا احلكومة

  .                                                        لزيادة البحوث املتعلقة باملعوقني واحلواجز اليت يوجدها اجملتمع                                   سوف ختصص خالل السنوات القليلة القادمة

                                                                                                         كمـا عينـت احلكومة جلنة خاصة إلجراء دراسة وإعداد تقرير بشأن تدابري تعزيز احلماية القانونية من                  -   ١٨٤
  .    ٢٠٠٤                                    وسوف تقدم اللجنة تقريرها بنهاية عام   .                  التمييز ضد املعوقني

   ً ياً                           اإلصالحات املتعلقة باملعوقني عقل

ُ                 ومبوجب هذا اإلصالح، ُعهد إىل البلديات   .                                     ً  إجراء اإلصالحات املتعلقة باملعوقني عقلياً    ١٩٩١          بدأ يف عام  -   ١٨٥                  
  ،  )     الذهين (                                                                                               باملسـؤولية األساسـية عن توفري املسكن واخلدمات جلميع األشخاص املصابني بإعاقات تتصل بالنمو               

                                                 ذل جهود شاملة لتحسني الظروف املعيشية للمعوقني                                 واستلزم إجراء اإلصالحات ب     .   ُ                       وأُغلقت املؤسسات املركزية  
   .                                                وأوضاعهم احلياتية، ولتهيئة ظروف وأوضاع طبيعية هلم

                                                                                                   وخضع تنفيذ اإلصالحات إىل حبوث مستفيضة تبني أن أوضاع احلياة أصبحت طبيعية وأن الظروف املعيشية                -   ١٨٦
                                           زهلم ويتمتعون مبستوى معيشة جيد، ويترددون على                                   ً                  وتوضح النتائج أن معظم املعوقني عقلياً يعيشون يف منا      .         قد حتسنت 

                                                                                                                      مراكز الرعاية النهارية واملدارس العادية يف جمتمعاهتم احمللية، وتوفر هلم اخلدمات من خالل نظام اخلدمات الذي تنفذه                 
            يبني التقييم     كما   .                                                                                         البلدية، ويعملون يف وظائف بأجر أو يشاركون يف األنشطة النهارية ويف العديد من األنشطة الترفيهية

   .                                                    اعتقدوا من قبل أن ظروف املعوقني قد حتسنت بعد اإلصالحات ء               ً            يف املائة تقريباً من األقربا  ٧٥      أن حنو 

             العديد من        حىت اآلن      وهنالك  .                                                                 ً وال تزال هنالك حتديات ينبغي أن تواجه فيما يتعلق مبشاكل املعوقني عقلياً -   ١٨٧
           وبالرغم من   .                                            منازهلم ولديهم الرغبة يف احلصول على سكن خاص هبم                                       املعوقني البالغني الذين يعيشون مع ذويهم يف 

       ً        ً                                                                                     أن عدداً متزايداً من املعوقني أصبحت لديه اآلن شبكة دعم اجتماعية أكرب، ال يزال العديد منهم يعتمد على شبكة 
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ُ         ً                                  وقد حدث اخنفاض يف األنشطة الترفيهية ُعوض جزئياً بزيادة األنشطة النهارية            .             دعـم ضعيفة          املعوقني          كما أن     .                                  
   .      ً                                                 عقلياً قلما يشاركون يف األعمال العادية واألنشطة الترفيهية

                       املسنون احملتاجون للرعاية

                                                                      ، كان اهلدف الرئيسي خلطة العمل للمسنني هو االرتقاء بقدرة اخلدمات               ٢٠٠٢-    ١٩٩٨               خـالل الفترة     -   ١٨٨
                                    مريض والرعاية الناجتة عن زيادة أعداد                                                                   الصحية واالجتماعية للبلديات على الوفاء باحلاجة املتزايدة إىل خدمات الت

         كما جيري    .                                                                                        وقد حققت خطة العمل للمسنني نتائج جيدة، ويتزايد عدد العاملني اآلن يف هذا القطاع               .        املسـنني 
                                                                                       ُ               تشييد املزيد من دور رعاية املسنني مبا يتوافق مع زيادة عدد األشخاص الذين جتاوزوا سن الثمانني، وُنفذ اإلجراء    

                                                                                    استهدف ضمان حصول كل نزيل يف دور رعاية املسنني على غرفة شخصية، كما مت جتديد                                 اإلصـالحي الـذي     
                                 وبالرغم من التأثري اإلجيايب الذي       .                                                    واستعيض عن عدد كبري من دور املسنني مبساكن إيواء          .                    وحتديـث هذه الدور   

                        النرويج سوف تتزايد                                                                                             حققـته خطة العمل فيما يتعلق مبواجهة التحديات يف األمد القصري، فإن أعداد املسنني يف              
                      وهذه الزيادة سوف تفرض   .                                        ً                                           وسـوف يبلغ هؤالء املسنون أعمارا متقدمة جداً بسبب ارتفاع معدل العمر املتوقع            

                                       ويبدو أن صحة املسنني آخذة يف التحسن         .                                                                   حتديات على اجملتمع فيما يتعلق بتكاليف املعاشات واخلدمات املطلوبة        
                                  كما أن األساليب العالجية اجلديدة       .             ً              ًً     املساعدة خالفاً ملا كان معهوداًً                                                 وقد نتج عن ذلك حاجتهم إىل قدر أقل من          

  .    ِّ                                                                         ستمكِّن من تأخري أو منع ظهور أمراض الشيخوخة، مثل األمراض املؤدية إىل االختالل العقلي

             سنة، وهم     ٦٠    و   ٥٠                                فاألشخاص يف الفئة العمرية بني        :                           ً                         وسـيحظى املزيد من املسنني أيضاً مبستوى معيشة جيد         -   ١٨٩
                                            ً                     سنة، سوف تكون دخوهلم مرتفعة، ويعزى ذلك جزئياً إىل تراكم             ٩٠    و   ٨٠                          ً              يـن سـوف تبلغ أعمارهم مستقبالً بني            الذ

   .                    ً                                                    كما أهنم ميتلكون أصوالً مالية أكرب وتعليمهم أفضل مقارنة بأجيال املسنني السابقة  .                          املعاشات التقاعدية اإلضافية

                                        صة ملوظفي الصحة واخلدمات االجتماعية للفترة                             ُ                 ولضمان جودة خدمات الرعاية، أُعدت خطة توظيف خا -   ١٩٠
     ُ                                                                                         كما قُدم تقرير إىل الربملان النروجيي عن نوعية اخلدمات الصحية واالجتماعية، ويتضح من هذا                .     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٣

   .                ً            ً                                                            التقرير أن حتسناً قد طرأ أيضاً على نوعية احلياة ومستوى املعيشة للمسنني الذين يتلقون الرعاية

  )                  احلق يف الغذاء الكايف (         لتوجيهية              من املبادئ ا ٢       الفقرة 

                                      وقد كانت نسبة االكتفاء الذايت حوايل        .                                                              يتوفر الغذاء يف النرويج بصورة مستقرة وجيدة جلميع السكان         -   ١٩١
               واإلحصاءات اليت     ).     ٢٠٠١                     يف املائة يف عام        ٥٢              كانت النسبة    (                                            يف املائة خالل السنوات القليلة املاضية          ٥٥-  ٥٠

                                                                                 الستقصائية على املستهلكني والدراسات االستقصائية الوطنية املتعلقة بالتغذية اليت         ُ                           ُجمعت من خالل الدراسات ا    
     ُ      وقد أُجريت   .                                                                                      أجريت على األفراد، متاحة فيما يتعلق باإلمداد الغذائي على مستوى مبيعات اجلملة ومستوى األسر

              وتبني الدراسات   .      املسنني /      لبالغني                                                                     دراسات استقصائية يف جمال التغذية بني األطفال من خمتلف الفئات العمرية وبني ا
                                                                              ً     ً                             االستقصـائية أن العـادات الغذائية يف النرويج حتسنت خالل العشرين سنة املاضية، وأن عدداً كبرياً من الناس                  

                                                                               ومع ذلك، هنالك إمكانية للمزيد من التحسني، ال سيما فيما يتعلق باالستهالك              .                              حيصـلون عـلى الغذاء الكايف     
   .                                     يف الوقت احلايل واالستهالك املفرط للدهون ت                     املتدين للفواكه واخلضروا
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                         فالنظام الغذائي للسكان     .                                                                                  وال تـزال األهداف العامة لسياسة النرويج املتعلقة بالطعام والتغذية بال تغيري            -   ١٩٢
  :                          جيب أن يستويف الشروط التالية

                                           أن يقلل األمراض املرتبطة بالتغذية لدى السكان •

     صحية          ً               كون مأموناً من الناحية ال    أن ي •

                       أن يفي مبتطلبات املستهلك •

                                                        أن ينتج بطريقة قابلة لالستدامة وسليمة من الناحية البيئية •

ّ                              ولقد حتّسن النظام الغذائي النروجيي     -   ١٩٣                                                                  فبني منتصف السبعينات وأوائل التسعينات، اخنفضت النسبة املئوية          .       
                                     الطاقة الالزمة، مث اخنفضت منذ ذلك الوقت                    يف املائة من وحدات   ٣٥     إىل   ٤٠                                للدهون يف النظام الغذائي من حوايل 

         وباإلضافة   .                                                 ّ             كما أن نسبة األمحاض الدهنية يف النظام الغذائي قد تغّيرت إىل األحسن  .                    وحدة طاقة يف املائة  ٣٤   إىل 
                                 ومع هذا التحسن يف النظام الغذائي،   .             سنة املاضية  ٢٥                                                       إىل ذلـك، زاد استهالك اخلضروات زيادة كبرية خالل ال          

   .                                                                              ل الوفيات بسبب احتشاء عضلة القلب بأكثر من النصف بني األشخاص دون السبعني من العمر        اخنفض معد

                                                                                                        ومـن وجهة النظر الصحية، فإن نظام التغذية النروجيي ال يزال حيتوي على قدر كبري من الدهون، وال                   -   ١٩٤
                         النشويات واأللياف ومضادات                                                                                      سيما الدهون املشبعة، وعلى الكثري من السكر وامللح، والقليل من األطعمة الغنية ب            

                                                وأوجه القصور هذه يف النظام الغذائي تسهم يف          .                                                            األكسدة، مثل اخلبز املعد من دقيق القمح الكامل واخلضروات        
                                                                                               اإلصابة بأمراض القلب والشرايني، والسرطان، والسمنة، واإلمساك، وأمراض احلوصلة املرارية، وتسوس األسنان، 

                                         وميكن تقليل حدوث هذه األمراض إذا مت االلتزام   .                       نوع الثاين من مرض السكر                               ونقـص احلديد، وترقق العظام وال  
                                والتحدي املستقبلي األكرب يف جمال       .                                                                             بالتوصـيات الغذائـية الصادرة عن اجمللس الوطين للتغذية واألنشطة البدنية          

          الدهون                                                                                                الـتغذية سـوف يتمثل يف مضاعفة استهالك الفواكه واخلضروات وخفض استهالك الدهون، وال سيما              
                                      ً                                                    كما تشكل قلة ممارسة األنشطة البدنية وجهاً آخر من أوجه القصور اهلامة يف منط احلياة املعاصرة، يسهم   .       املشبعة

   .                             يف املشاكل الصحية املذكورة أعاله

        إحصاءات  (      ُ                                                                                          وقـد اسـُتمدت املعلومـات الواردة أدناه من تقرير عن اجتاهات نظام التغذية يف النرويج                  -   ١٩٥
                                               صدر عن مديرية الصحة والرعاية االجتماعية يف كانون   )                                     ذائية والدراسات االستقصائية للمستهلكني            اإلمدادات الغ

 Prescriptions                               املقدم إىل الربملان النروجيي بعنـوان  )     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢   (  ١٦                  ، ومن التقرير رقم     ٢٠٠٣      يناير  /     الثاين

for a Healthier Norway: A Broad Policy for Public Health)   لوصول إىل مستوى صحي أفضل          متطلبات ا                        
   ).                        سياسة شاملة للصحة العامة  :          يف النرويج

                  اجلوع وسوء التغذية

                                           ً                        ً                                      ال حيـدث اجلـوع وسوء التغذية إال يف حاالت نادرة جداً يف اجملتمع النروجيي، وغالباً ما تسببهما مشاكل                    -   ١٩٦
  .                               إحصاءات مفصلة عن هذه احلاالت              وال توجد     .                                                                خالف النقص الفعلي يف الغذاء، مثل األمراض واملشاكل االجتماعية        

                       واألمراض املتصلة بنظام     )          أو السكر  /                              مثل االستهالك املفرط للدهون و     ( ُ                                                   وُيـنظر إىل تركيبة النظام الغذائي غري املتوازنة         
   .                                  كما أن حاالت السمنة آخذة يف االزدياد  .                                                      التغذية مثل أمراض القلب والشرايني على أهنا مشكلة رئيسية
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                                                                         تغذية من فئة إىل أخرى، ويشوب النظام الغذائي لبعض األشخاص أوجه نقص واضحة من              وخيتلف نظام ال -   ١٩٧
                                                                                 ويتضح من الدراسات االستقصائية اليت أجريت يف أوساط البالغني، ضمن أمور أخرى، أن النظام   .               الناحية الصحية

               عليم ويتمتعون                                                                                                الغذائـي أفضل من الناحية الصحية عند األشخاص الذين حصلوا على قسط كبري من سنوات الت               
                                    ً     ً                                                    اقتصـادي أعـلى، مقارنـة مبـن نـالوا قـدراً ضـئيالً من التعليم ويتمتعون بوضع                   -                   بوضـع اجـتماعي     

   .              اقتصادي أدىن-        اجتماعي 

                                          االختالف يف النظام الغذائي بني النساء والرجال

               تستهلك النساء     ،      ١٩٩٧            ويف عام        ١٩٩٤-    ١٩٩٣    ً                                  ُ                        وفقـاً للدراسات االستقصائية الوطنية اليت أُجريت يف الفترة           -   ١٩٨
   .               ً                                                                                النروجييات قدراً أكرب من اخلضروات والفواكه ومثار التوت و اللنب املقشود والشاي والنبيذ، مقارنة بالرجال

         املاضية  ٢٥                                 التغريات اليت حدثت خالل السنوات ال  

          لذي اخنفض                                                                            املاضية، تغري نظام التغذية إىل األفضل فيما يتعلق باستهالك الدهون ا             ٢٥                    خالل السنوات ال       -   ١٩٩
            واملؤشر اآلخر   .                                 ، بقيت هذه النسبة ثابتة إىل حد ما    ١٩٩٠         ومنذ عام   .                          يف املائة من وحدات الطاقة  ٣٤     إىل   ٤٠   من 

                                                                                                        اهلام هو الفواكه واخلضروات، حيث حدثت زيادة تدرجيية يف استهالك اخلضروات، بينما ظل استهالك الفواكه               
                                                       يتضاعف استهالك الفواكه واخلضروات من أجل الوصول إىل                 وجيب أن     .                  ً                       ومثار التوت مستقراً لفترة زمنية طويلة     

   .                       مستوى االستهالك املوصى به

                التغريات السلبية

  .                                                   ّ       ً                             ال علم للسلطات النروجيية بأي تشريعات أو تدابري أخرى أثّرت سلباً على الوصول إىل الغذاء الكايف -   ٢٠٠

                                     تدابري ضمان إعمال  احلق يف الغذاء الكايف

  :                                                           الستهالك الغذائي، تسعى السلطات النروجيية إىل التشجيع على ما يلي              يف ضوء توجهات ا -   ٢٠١

                        الرضاعة الطبيعية لألطفال •

                                                  زيادة استهالك اخلضروات والفواكه ومثار التوت والبطاطا •

                                                           زيادة استهالك منتجات احلبوب، وال سيما املنتجات الكاملة املكونات •

                   زيادة استهالك األمساك •

                                                        استهالك الدهون الصاحلة لألكل، وال سيما السمن النبايت والزبدة               االستمرار يف خفض  •

                                                 ً                                        زيادة استهالك اللنب القليل الدسم ومنتجات اللحوم بدالً من استهالك بدائل حتتوي على نسبة عالية من  •
       الدهون

                   تقليل استهالك السكر •

                  تقليل استهالك امللح •
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                                                               تدابري السياسة الغذائية، سوف تسعى السلطات الصحية املركزية                                                         ومن أجل تتبع توجهات النظام الغذائي وتقييم         -   ٢٠٢
   .                                                             إىل رصد الوضع الغذائي ومنط األنشطة اليت ميارسها السكان بصورة أوثق

  :                                                  متطلبات الوصول إىل مستوى صحي أفضل يف النرويج               بعنوان    )     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢   (  ١٦                    ويف الـتقرير رقم      -   ٢٠٣
  ،     ٢٠٠٢                                                                 منظمة الصحة العاملية بشأن الصحة يف العامل الصادر يف عام            ُ                ُيشار إىل تقرير                                سياسة شاملة للصحة العامة،     

                                                ويتم التركيز بشكل خاص على أمهية التغريات يف          .                                                               الـذي يركـز على العوامل اليت تزيد من خطر اعتالل الصحة           
    أكرب     ويف    .                                                                                       ويوضح التقرير أن هناك عشرة عوامل خطر مسؤولة عن ثلث الوفيات املبكرة يف العامل               .               أسـلوب احلياة  

                التبغ، واخلمور،    :                   ُ                                                                               الـبلدان الصـناعية، ُيعزى ما ال يقل عن ثلث احلاالت املرضية إىل مخسة من هذه العوامل، هي                 
                                                 ويرتبط ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسمنة        .                                                             وارتفـاع ضـغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة        

       وتواجه   .                                             وي على قدر كبري من الدهون والسكر وامللح                                                                    ارتـباطا مباشـرا باخلمول البدين واتباع أنظمة غذائية حتت         
   .                                                         النرويج أيضا حتديات رئيسية فيما يتعلق بأسلوب احلياة والصحة

                                            ً     ً                                                        ويويل التقرير املقدم إىل الربملان النروجيي اهتماماً خاصاً للمجاالت اليت هبا حاجة لتحسني النظام الغذائي لألطفال         -   ٢٠٤
                                                                                 عات اليت تستدعي القلق، مثل تغذية الرضع واألطفال الصغار، ولني العظام ونقص                                              والشـباب، ويثري جمموعة من املوضو     

   .                                  ، ووجبات الطعام اليت تقدم يف املدارس̀    دال̀        فيتامني 

                                استخدام املعرفة التقنية والعلمية

     عارف                                                                                                       يـتوفر للمجـتمع الـنروجيي يف مجيع أحنائه الوصول اجليد واالستخدام املوسع للتكنولوجيا احلديثة وامل                -   ٢٠٥
                                                                   وهذا األمر جيعل من املمكن تصنيع منتجات غذائية جديدة، بيد أن             .                                                     اجلديـدة، كما يتوفر ذلك يف قطاع اإلنتاج الغذائي        

                                                                         ويتوفر يف النرويج منذ أمد بعيد نطاق عريض من املنتجات الغذائية، وسيكون من     .                                          القـيمة الغذائية هلذه املنتجات متفاوتة     
                       ومع ذلك، فإن املعرفة      .                                                            ولوجي أي أمهية فيما يتعلق بإعمال احلق يف الغذاء الكايف                                                 العسـري أن تنسـب إىل الـتقدم التكن        

                       واهلدف اآلخر هو زيادة      .                                                                                                 األفضل بالغذاء املأمون والتغذية اجليدة تزيد من إمكانية حتسني مكونات النظام الغذائي للسكان            
   .                                               إنتاج واستهالك منتجات الزراعة العضوية يف النرويج

            ادئ التغذية             نشر املعرفة مبب

                                                                                                               كانـت املعلومات املتعلقة بنشر املعرفة مببادئ التغذية مهمة حظيت باألولية لدى السلطات الصحية يف النرويج                 -   ٢٠٦
                                                                                         والـتدابري اليت اختذت تشمل إعداد املواد اإلعالمية املوجهة للمستهلكني، وإعداد املعلومات لوسائط       .                  لسـنوات طويلـة   

               وختتلف اجملموعات    .                                                            وظفني األساسيني يف قطاعات الصحة والتعليم واإلنتاج الغذائي                                            اإلعـالم، والـربامج التدريبـية للم      
 ُ                  وُيعترب تالميذ املدارس   .                                                                                     املسـتهدفة باملعلومات باختالف املوضوع، إال أن املعلومات العامة تستهدف اجلمهور بشكل عام     

   .                                  من اجملموعات املستهدفة البالغة األمهية

              اإلصالح الزراعي

                                                                                                               د من القواعد احلالية اليت تنظم إنتاج الغذاء قد وضعت لتضمن أن الغذاء مأمون من الناحية الصحية وأن                           إن العدي  -   ٢٠٧
    كما   .                                                                                        فاستخدام منتجات وقاية النباتات له تأثري كبري على سالمة الغذاء واستدامة إنتاجه على حد سواء   .                  ً إنتاجه سليم بيئياً
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                                                                       املنتجات ونوعيتها وطريقة استخدامها، وما إىل ذلك، سوف تكون من                                                             أن القواعد اليت تنظم املوافقة على استخدام هذه       
                  ُ                     وعلى سبيل املثال، فُرضت ضريبة بيئية        .                     من احلقل إىل املائدة    /                                                                العناصر اهلامة يف القانون املتعلق بالغذاء يف ضوء مبدأ فيورد         

                                ضمان سالمة اإلنتاج من الناحية                                                                                            على مبيعات منتجات وقاية النباتات، كما صيغت قواعد تنظم استخدام هذه املنتجات ل            
   .                                                                               البيئية، وأن املنتجات الغذائية مأمونة من حيث خلوها من خملفات مواد وقاية النباتات

 ُ                                                                    ُ                                       وُيـراد من القانون املتعلق بتدابري مكافحة أمراض املاشية محاية صحة احليوان، لُتضمن بذلك سالمة إنتاج الغذاء            -   ٢٠٨
  .                                                                            تعين سالمة اإلنتاج الغذائي أن تكون األغذية ذات املنشأ احليواين مأمونة للصحة العامة    كما   .                             وقابلية استمرار هذا اإلنتاج  

                           أن تأثري صحة احليوان على       )        الراعوش (      ّ                                                                         وقـد بّينت املشاكل مثل مرض جنون البقر ومرض االلتهاب الدماغي يف املاشية              
                        َ                             رازية، ميكن القول إن ما يَعد اليوم صحة حيوانية                                 ويف ضوء االعتبارات االحت     .                                             سالمة الطعام أكرب مما كان يعتقد يف السابق       

                                                                                                وعليه، فإن التدابري اليت تضمنها القانون تكتسب أمهية كبرية فيما يتعلق بضمان سالمة الطعام                .            ً             قد يصبح غداً صحة عامة    
   .                                      من الناحية الصحية ومحاية مصاحل املستهلكني

                                                     لربملان النروجيي فيما يتعلق بقانون اإلنتاج الغذائي                            ً      ، قدمت احلكومة اقتراحاً ل        ٢٠٠٣         يونـيه    /           حزيـران    ١٣    ويف   -   ٢٠٩
  .                                                                                        ومشروع القانون هو جزء من إعادة تنظيم اإلدارة العامة يف جمال الغذاء بطريقة أمشل                ).              قانون األغذية  (                 وسـالمة الغذاء    

             القانون سوف        وهذا    .                                                                                                   وقـانون األغذية اجلديد هو خطوة واحدة يف إطار جهود احلكومة لتعزيز التركيز على جمال الغذاء               
                                                                                                                    يضـع األسـاس لصـياغة جمموعة موحدة من القواعد املتعلقة بالغذاء، تضمن حصول السكان على غذاء سليم، وتعزز                   

  .                                                                ً االعتبارات األخرى ذات الصلة، مثل مصاحل املستهلك واإلنتاج السليم بيئياً

            فالوصول إىل    .                    ية يف جمال الزراعة                                                                              وإىل جانـب املناخ واملاء، فإن األرض هي عامل اإلنتاج األهم واألكثر جوهر             -   ٢١٠
                                                                                                                            األرض اليت تتميز بقدرة عالية على اإلنتاج البيولوجي حيوي لتلبية واحد من أهم احتياجات البشرية، أال وهو احلاجة إىل                   

  .                                              وينص الدستور النروجيي على وجوب محاية هذه األراضي  .                                            واألراضـي املنتجة حممية مبوجب القانون النروجيي    .         الغـذاء 
                                                                  ُ  ّ                    ً              إىل ذلك، للنرويج قانون أراضي يشدد أيضا على أن املوارد األرضية جيب أن ُتنظّم بطريقة سليمة بيئياً، مع أخذ                وإضـافة   

                                    ُ                                      وينظم هذا القانون األراضي الزراعية، وُيراد به تنظيم استخدام املوارد            .                                                   محاية التربة يف االعتبار كواحد من عوامل اإلنتاج       
                                          ويشترط القانون إيالء االعتبار حلقيقة أن        .                                     بالنسبة لقطاع الصناعة الزراعية                                               األرضـية بطـريقة مفـيدة للمجتمع وجمدية       

                                                    وتركز أحكام القانون بصورة أساسية على ضمان أن          .                                                               األراضـي الزراعية جوهرية حلياة وصحة ورفاه اإلنسان واحليوان        
    كما   .                           ري تضمن محاية هذه األراضي                                           ً                                              األراضي الصاحلة للزراعة ميكن أن تكون أساساً لعمليات مرحبة، وأنه ميكن تنفيذ تداب            

  .                  ً                                                  ً يضع القانون أحكاماً تتعلق باستخدام األراضي الزراعية بطريقة سليمة بيئياً

  )                 احلق يف السكن الالئق (                      من املبادئ التوجيهية  ٣       الفقرة 

                معلومات إحصائية

                                ات النروجيية، فإن عدد املساكن          ً              ووفقاً هليئة اإلحصاء    .                     ً                                        يعترب وضع اإلسكان جيداً بالنسبة لغالبية الناس يف النرويج         -   ٢١١
      ً      مسكناً يف    ١     ٥٢٣     ٥٠٨      ً                  مسكناً، مقارنة ب        ١     ٩٦١     ٥٤٨        بلغ       ٢٠٠١       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٣                           املأهولـة يف النرويج حىت      

   .     ١٩٩٠                  يف املائة منذ عام   ١٢                                 حيث زاد عدد املساكن املأهولة بنسبة   .     ١٩٨٠    عام 
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                                                        يف املائة من املساكن عبارة عن شقق يف جممعات أو عمارات        ١٨               يف املائة، و     ٥٧                                  وتـبلغ نسـبة املنازل املستقلة        -   ٢١٢
                                                  وتوجد غالبية الشقق يف مدينة أوسلو حيث يتألف          .                                                               وبقيت هذه النسب ثابتة إىل حد ما مقارنة باألعوام السابقة           .      سكنية
   .                ً                                          يف املائة تقريباً من املساكن من شقق يف جممعات أو عمارات سكنية  ٧٠

            يف املائة     ٢٣                                                                              من املساكن ملكية خاصة أو من خالل التعاونيات السكنية، بينما يستأجر                        يف املائة      ٧٦,٧        وملكية   -   ٢١٣
                       ويف مدينة أوسلو، يستأجر   .     ١٩٩٠                                             وارتفعت هذه النسبة يف غالبية املقاطعات منذ عام   .                             من األسر املساكن اليت تعيش فيها

    يف   ٢٤     هي     ١٩٩٠                               النسبة املقابلة لذلك يف عام                 وقد كانت     .                        ً                              يف املائة من األسر تقريباً املسكن الذي تعيش فيه           ٣٠        نسـبة   
   .                              ، أو اآلباء الوحيدون أو العزاب )     سنة  ٤٥   حتت  (                                                وشاغلو املساكن املستأجرة هم، بصورة أساسية، الشباب   .      املائة

     ٣,٤                               وكان معدل اإلشغال لكل مسكن        .                                                                  وأصـبحت املساكن بالتدريج أكثر رحابة خالل فترة ما بعد احلرب           -   ٢١٤
                             وارتفع متوسط عدد الغرف يف       .     ٢٠٠١           يف عام       ٢,٣    و     ١٩٩٠                  أشخاص يف عام        ٢,٤                ، مقارنة ب       ٠   ١٩٥               أشخاص يف عام    
      ٢٠٠١                                          وعليه، كان معدل إشغال املساكن يف عام          .     ٢٠٠١             غرف عام       ٤,١       إىل       ١٩٨٠             غرف عام       ٣,٦              كل مسكن من    

     يف     ٠,٦    فة                                   وكان متوسط عدد األشخاص لكل غر       .                                                                 أقل منه يف أي وقت مضى، وزاد متوسط عدد الغرف يف كل مسكن            
      جمموعة  (                                                       يف املائة من السكان يعيشون يف ظروف من التزاحم             ١٣          وال يزال     .     ١٩٨٠           يف عام       ٠,٧                ، مقارنة ب          ٢٠٠١     عام  

    ٤٨             ، بينما يعيش  )                                                                                     من العزاب يف شقة من غرفة واحدة، أو جتاوز عدد األشخاص لعدد الغرف، مع استبعاد املطبخ واحلمام
                                                                         عزاب لديهم ثالث غرف أو أكثر، أو مساكن هبا غرفتان أو أكثر للشخص              (                                           يف املائـة مـن السكان يف مساكن واسعة          

   ).                               الواحد، مع استبعاد املطبخ واحلمام

                            اجملموعات احملرومة يف سوق اإلسكان

  ّ                                                                                                       تبّين البحوث والدراسات االستقصائية لسوق اإلسكان يف النرويج أن املهاجرين وذويهم جيدون صعوبة أكرب يف                -   ٢١٥
                                                            ويعزى هذا األمر إىل عوامل عديدة، منها ضعف الوضع املايل            .                             ارنة مبن هم من أصل نروجيي                            احلصـول على مسكن، مق    

   .                             الشخصي والتمييز يف سوق اإلسكان

                  ، فإن واحدا من        ١٩٩٦     ً                                                                                   ووفقاً لدراسة استقصائية عن الظروف املعيشية أجرهتا هيئة اإلحصاءات النروجيية يف عام              -   ٢١٦
ّ   كل مخسة مهاجرين غري غربيني قد مّر ب    .                                               تجربة رفضه كمشتر أو مستأجر ملسكن بسبب أصله اإلثين                            

                                              أن العديد من اجلهات املؤثرة يف هذا القطاع تقوم                         مركز مكافحة التمييز اإلثين                            وتشري املعلومات اليت حصل عليها  -   ٢١٧
             من خالل عقد                                                                                        وتشمل األمثلة على التمييز إقرار قوانني أساسية حتد من حصول األجانب على مساكن                .                مبمارسات متييزية 

        كما تشري   .                                                                                             اجـتماعات عامة، ورفض جمالس اإلدارة املوافقة للشخص املعين على الشراء أو االستئجار بسبب أصله اإلثين   
   .                                                                                  التقارير الصحفية إىل حدوث التمييز أيضا يف أسواق البيع واالستئجار التابعة للقطاع اخلاص

                                     نوع ومدى العنصرية والتمييز يف النرويج                 اهلجرة بعنوان                                                    وتشـري الدراسـة االستقصائية اليت أجرهتا مديرية        -   ٢١٨
                   ويوضح التقرير أن     .                                                        من البلديات ذكرت وجود حاالت متييز يف هذا القطاع           ٢٩       من     ٢٠        إىل أن      ،      ٢٠٠٠-    ١٩٩٩

                            ويتوقف توافر املساكن املعروضة   .                                                                   املهاجرين يتم جتاهلهم باستمرار عندما يتصلون باهلاتف خبصوص إعالنات السكن
  .                                                                                                      على قوى السوق، وال يتمكن املهاجرون من احلصول على مسكن إال يف حالة عدم وجود متقدمني آخرين                      لإلجيار

                                                                                                    كما يشري التقرير إىل التصرفات املهينة واملضايقات اليت يتعرض هلا املهاجرون وذووهم عندما يتمكنون يف هناية األمر 
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ُ      سوق اإلسكان يعزى بصورة أساسية إىل أن ُمالك                           ويؤكد التقرير أن التمييز يف  .                                 مـن اسـتئجار مكان يعيشون فيه                                         
                                 ً     وقد أقر الربملان النروجيي اآلن أحكاماً متنع   .                     للمهاجرين غري الغربيني  "               الثقافات احمللية "                          املساكن النروجييني ال يثقون يف 

   .                     هذا النوع من التمييز

                      ويقترح تقرير اللجنة     .                   ربة التمييز اإلثين                                                                             وكمـا ورد أعاله، فإن احلكومة بصدد إعداد اقتراح بشأن قانون جديد حملا             -   ٢١٩
                                             ً     ً                      َّ                                                   التشريعية اليت تعكف على وضع القانون اجلديد حظراً شامالً على التمييز اإلثين ويطبَّق يف مجيع جنبات اجملتمع، مبا فيها سوق                   

              غري املادي عن      ً                                                                                            ووفقـاً القـتراح اللجنة، فإن العقوبة القانونية الرئيسية على خمالفة هذا احلظر ستكون التعويض             .         اإلسـكان 
    كما   .                                                                                         وسوف تشمل العقوبات األخرى املمكنة األمر بتصحيح أو وضع حد لألوضاع املخالفة للقانون               ).        رد احلق  (        األضرار  

                                                      وتقترح أيضا إنشاء هيئة خاصة لتنفيذ قانون حماربة          .                                                                        تقترح اللجنة قاعدة عامة لتقاسم عبء اإلثبات يف حاالت التمييز اإلثين          
                             وهذا األمر سوف ميكن األشخاص       .                                                                ح سلطة اختاذ القرارات وفرض العقوبات يف حاالت التمييز اإلثين                               التميـيز اإلثـين، متن    

                                                                                                                               الذيـن يعـتقدون أهنم قد تعرضوا للتمييز من اختاذ إجراءات قانونية بطريقة أيسر من االضطرار إىل رفع دعاوى بشأن هذه                     
                                                                 املتحدة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف                       اتفاقية األمم                            كما تقترح اللجنة إدماج       .                     احلـاالت أمام احملاكم   

                                                                        وقد وزع تقرير اللجنة على نطاق واسع بغرض التشاور بشأنه يف خريف              .                                               القانون النروجيي من خالل قانون حقوق اإلنسان      
   .                                    بسن قانون جديد حملاربة التمييز اإلثين    ٢٠٠٤                                    وترمي احلكومة إىل تقدمي اقتراح يف عام     ٢٠٠٢    عام 

                   بيد أن الدولة توفر   .                                                                                 ومـن حيـث املـبدأ، ال حيق مللتمسي اللجوء يف النرويج احلصول على مسكن خاص هبم             -   ٢٢٠
        وبإمكان   .                                                           ُ                       ويتأتى ذلك من امليزانية السنوية املقترحة اليت تقدمها احلكومة وُتعتمد كل سنة             .                            السكن جلميع ملتمسي اللجوء   

  .                                       ملتمس اللجوء أن خيتار قبول العرض أو رفضه

                                                                                                               واملواطنون األجانب الذين منحوا إذن اإلقامة يف النرويج على أساس طلب اللجوء الذي قدموه ومل يتمكنوا من                  -   ٢٢١
                                                   وحتدد سلطات البلدية، بالتعاون مع الدولة، عدد الالجئني   .                                                احلصول على سكن، يعرض عليهم السكن يف إحدى البلديات

                   وهلذا السبب، يبقى     .                                        ً        نوع من اإليواء قد يكون مهدرا للوقت وصعباً                                     إال أن التفاوض بشأن هذا ال       .                        الذين ترغب يف إيوائهم   
   .                                                                                   العديد من ملتمسي اللجوء يف النرويج يف مراكز االستقبال لبعض الوقت بعد منحهم إذن اإلقامة

                        األفراد الذين هم بال مأوى

   ُ            ، قُدر عدد هؤالء   ٨٨  ١٩       ويف عام   .                                                                      ال توجـد إحصاءات دورية فيما يتعلق بعدد األشخاص الذين هم بال مأوى         -   ٢٢٢
                             وخيتلف تعريف التشرد حيث ال        ).                               نزالء دور الرعاية، واملتشردون    (                  شخص بال مأوى      ٣     ٠٠٠    و  ١     ٦٠٠            األشخاص بني   

  .                        يوجد تعريف دويل متفق عليه

                                                                عن األشخاص الذين هم بال مأوى الذين كانت هلم صلة خبدمات                ١٩٩٦                    ُ                ويف دراسـة استقصائية أُجريت عام        -   ٢٢٣
              شخص بال مأوى    ١,٥                       شخص بال مأوى، أن هناك  ٦     ٢٠٠     ُ                                ية، قُدر عدد هؤالء األشخاص يف النرويج ب                  الرعاية االجتماع 

ُ  ِّ                                                ويف هذه الدراسة االستقصائية، ُعرِّف األشخاص الذين هم بال مأوى بأهنم األشخاص الذين ليس   .                  من بني كل ألف نسمة                            
                                             تة، واألفراد الذين ليس لديهم مكان يقضون                                                                                لديهم سكن خاص هبم وجيب عليهم اللجوء إىل بدائل إسكان عرضية أو مؤق            

                                                                                    كما دخل تعريف األشخاص الذين هم بال مأوى األفراد الذين يعيشون بصفة مؤقتة مع األسرة أو      .                         فـيه ليلـتهم القادمة    
           ويعاين ثلث    .                                                                                                     األصـدقاء، والذيـن يسـكنون يف مؤسسات إيواء وليس لديهم مسكن دائم يعودون إليه عند خروجهم                



E/C.12/4/Add.14 
Page 42 

 

                                                                                                 ال مأوى بصورة أساسية من مشكلة السكن وسيكون بإمكاهنم االعتماد على أنفسهم حاملا يتوفر هلم                                 األشـخاص الذين ب   
                                                                                                   وحيتاج الثلثان املتبقيان للمتابعة، وتلقي العالج أيضا يف بعض احلاالت بسبب مشكلة تتعلق بتعاطي                .                مسـكن خاص هبم   

                                       وال توجد دراسات استقصائية قريبة العهد     .  م                                                           أو مرض عقلي قبل أن يتمكنوا من العيش يف مسكن خاص هب            /             مواد خمدرة و  
   .              عن هذه املسألة

               السكن غري الالئق

ُ           ووفقاً للمعلومات اليت ُجمعت يف       .      ُ                                                                    لقـد ذُكرت فيما سبق بعض اجلوانب املتعلقة بالسكن، مثل كثافة اإلشغال            -   ٢٢٤                ً     
            يف املائة     ٩٩                  ة متتلك االثنني، و             يف املائ    ٩٧                                                          يف املائة فقط من األسر ليس لديها محام أو مرحاض، و              ٠,٩        فإن       ٢٠٠١       عـام   

  .                 مكان للطبخ خاص هبا /          لديها مطبخ

                                                               يف املائة منها بالكهرباء بينما تعمل البقية مبصادر أخرى            ٩٣                                                    وغالبـية املسـاكن هبا نظم تدفئة مالئمة؛ ويعمل           -   ٢٢٥
                  كن الذي جرى يف عام       ّ                     كما يبّين تعداد السكان واملسا  .                                                  ويوجـد بغالبية املساكن أكثر من مصدر واحد للتدفئة    .          للتدفـئة 
            وتغطي خدمات   .                                                          ُ                             أن مجيع األسر حتصل على املاء النظيف بصورة مالئمة وهي مربوطة بُنظم التخلص من النفايات          ٢٠٠١

  .                      النظام الربيدي مجيع األسر

                       املستوطنات غري القانونية

                   األحياء الفقرية غري    (                                                                                       ال تـتوفر إحصاءات أو معلومات عن األشخاص الذين يعيشون يف مستوطنات غري قانونية                -   ٢٢٦
                                                         ولو أن هناك أي مستوطنات من هذا النوع فإهنا قليلة            .                                                  وال تتوفر معلومات عن وجود مثل هذه املستوطنات          ).            القانونـية 

   .    ً جداً

               الطرد من املسكن

                                                                                                         حتمي التشريعات النروجيية األفراد من الطرد التعسفي من املسكن دون مسوغ، وحتدد حقوق وواجبات املالكني                -   ٢٢٧
                                          كما حيدد القانون، الذي ينطبق على مجيع         .  ُ                                                           وُيشـار يف هذا الصدد إىل فقرة التشريعات املتعلقة بالسكن           .          سـتأجرين    وامل

  .                                                             املقيمني يف النرويج بطريقة مشروعة، إجراءات الطرد املشروع من املسكن

      ١٩٩٩   ُ            ة أُجريت عام                         وتبني دراسة استقصائي    .                                                             وال جيري بانتظام مجع املعلومات عن الطرد املشروع من املسكن          -   ٢٢٨
                                                                                                                   لـلمحاكم يف أكـرب إحـدى عشرة مدينة يف النرويج أن إمجايل العدد السنوي حلاالت الطرد املشروع من املسكن بلغ                    

   .                                                     وكان السبب الرئيسي للطرد من املسكن هو عدم دفع اإلجيارات  .     ١٩٩٩     إىل     ١٩٩٥                     حالة خالل الفترة من  ١     ٢٠٠

                                                                 هم فيها عدة وزارات وبلديات بغية التقليل من حاالت الطرد املشروع                                            وجيـري تنفيذ عدة مشاريع مشتركة تسا       -   ٢٢٩
 ُ                          وُيشار إىل الفقرة املتعلقة      .                                                                                        مـن املساكن، ولتوفري السكن الالئق لألشخاص الذين يواجهون مشاكل عديدة وملنع التشرد            

  .                             بتشريعات اإلسكان املذكورة أدناه
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                استحقاقات السكن

                                                                          املقررة للدخل املنخفض وتكاليف اإلسكان املرتفعة تكون مؤهلة للحصول على                                          األسر اليت تنطبق عليها احلدود       -   ٢٣٠
                                                                               وميكن أن متنح هذه املزايا لألسر اليت لديها أطفال وألرباب املعاشات واملعوقني،              .                                      استحقاقات السكن اليت تقدمها الدولة    

                           ألدىن للدخل الذي وضعته وزارة                                      فاألشخاص الذين يقل دخلهم عن احلد ا       .                                              وذلـك عـلى أساس دراسة إمكانياهتم املالية       
                               وخيتلف النوعان من االستحقاقات      .                                                                               الشـؤون االجتماعـية حيق هلم أيضا احلصول على استحقاقات الرعاية االجتماعية           

   .                                     باختالف مستوى الدخل وحجم األسرة املعنية

         ستحقاقات                                              ، إما على استحقاقات السكن احلكومية أو ا           ٢٠٠٢                 أسرة يف عام        ٢٥٠     ٠٠٠                   وقـد حصلت حوايل      -   ٢٣١
          وال تتوفر    .                                       كما تقدم بعض البلديات عالوات سكنية       .                                                                  الرعاية االجتماعية، ملساعدهتا على تغطية جزء من تكاليف املعيشة        

   .                                                   معلومات بشأن عدد األشخاص الذين ينطبق عليهم هذا األمر

              قوائم االنتظار

                                 طبق خمتلف البلديات استراتيجيات      وت  .                                                                سـلطات البلديات هي املسؤولة عن توفري السكن لألشخاص احملرومني          -   ٢٣٢
                             وال توجد بيانات مفصلة بعدد      .                                               ولبعض البلديات قوائم انتظار لتوزيع املساكن       .                                     خمـتلفة لالضـطالع هبـذه املسـؤولية       

  .                             األشخاص املدرجني يف قوائم االنتظار

                 سكان الذي يقدم                                                                                        وتسـاعد الدولة يف توفري السكن لألشخاص احملرومني من خالل البنك احلكومي النروجيي لإل              -   ٢٣٣
  .                                                                                                                  القـروض واملـنح إىل األفراد وسلطات البلديات وإىل املنظمات واملؤسسات اليت توفر السكن للفئات املنخفضة الدخل                

                                                                                                             فمجموعـة تسـهيالت القـروض واملـنح الـيت يقدمها البنك احلكومي لإلسكان واستحقاقات السكن اليت تقدمها                  
   .                                                        جملموعات احملدودة الدخل من احلصول على مساكن الئقة واالحتفاظ هبا                                  واستحقاقات الرعاية االجتماعية متكن ا /      الدولة

                        ملكية املسكن، وما إىل ذلك

                                                                                                                إن أحد أهداف السياسة اإلسكانية النروجيية هو ضمان قدرة كل فرد على امتالك مسكنه، إما كمالك منفرد أو                   -   ٢٣٤
    ٢٣                     ونتيجة لذلك، يعيش      .                     ً     ية جلعل هذا األمر ممكناً                                            وتصمم الصكوك املتعلقة بالسياسة اإلسكان      .                        كعضو يف تعاونية سكنية   

                    يف املائة، ونسبة     ٥                                                  وتبلغ نسبة املساكن املستأجرة التابعة للبلديات         .                                                   يف املائـة فقـط مـن السكان يف مساكن مستأجرة          
     يف    ١٣   د                                                       يف املائة، ونسبة املساكن اليت تعود ملكيتها ألفرا           ٢,٥                                                      املسـاكن اليت متتلكها وتقوم بتأجريها شركات اإلسكان         
   .          يف املائة   ٢,٨                                                  املائة، ونسبة املساكن اليت يقوم بتأجريها مالكون آخرون 

                وقد تزايد هذا      ).       سنة   ٤٥    حتت   (                                                                           وغالبـية األشخاص الذين يعيشون يف مساكن مستأجرة هم شباب إىل حد ما               -   ٢٣٥
                        الذين يعيشون يف مساكن                                              ً                    ويشكل اآلباء الوحيدون والعزاب نسبة كبرية جداً من األشخاص            .                        االجتـاه خالل التسعينات   

                                                                  ً                        ً               وتقوم غالبية هؤالء باستئجار مساكن تعود ملكيتها لكيانات خاصة، وغالباً ما يتجه األشخاص األكرب سناً                 .          مسـتأجرة 
   .                                                                                 الذين يقيمون يف مساكن مستأجرة إىل استئجار مساكن الرعاية االجتماعية التابعة للبلديات
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                                 القوانني اليت متس إعمال احلق يف املسكن

                                                                      ُ                                   مبوجـب القانون النروجيي احلايل، ال توجد أحكام قانونية حتدد احلق يف املسكن، ولكن ُيشار، للمرة الثانية، إىل            - ٦  ٢٣
               ُ             ومن حيث املبدأ، ُيفترض أن       .                                                              َّ                          أن العهـد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يطبَّق كقانون نروجيي           

                       ومن واجب اآلباء توفري      .                                             من احلصول على املسكن الالئق ألنفسهم وألسرهم                                              يتمكن مجيع األشخاص الراشدين يف البلد       
ّ   ً          السـكن الالئـق ألطفاهلم ما داموا قُّصراً                                                                             وفيما عدا ذلك، ومبوجب قانون اخلدمات االجتماعية، جيب على السلطات            .                              ُ

   .                                                   البلدية مساعدة من ال يستطيعون احلصول على مسكن ألنفسهم

             تشريعات أخرى

   ً       أوالً، أقر    .                   ُ                                                                      ت القليلة املاضية، ُبذل الكثري لتحسني التشريعات املتعلقة باإلسكان واملمتلكات العقارية                     خالل السنوا  -   ٢٣٧
          وينظم هذا    ).     ١٩٩٩     مارس  /      آذار  ٢٦           الصادر يف   ١٧            القانون رقم  (                                قـانون جديـد الستئجار املساكن       ١٩٩٩          يف عـام    

                       ومبوجب القانون اجلديد،     .                أو ألغراض أخرى                                                                            القـانون عقـود تأجري املمتلكات العقارية سواء كان ذلك لغرض السكن             
   . ُ                                                 ُعززت حقوق املستأجر مع صون مصاحل الطرفني بطريقة مرضية

ِ      املُْستأِجر   -                                                  قانون جديد فيما يتعلق بنصيب صاحب العقار             ١٩٩٧      ً   ُ             وثانياً، أُقر يف عام      -   ٢٣٨              الصادر يف     ٣١              القانون رقم    (   ُ ْ  
ِ            ً                                                   ْستأِجر يعترب جزءاً من العقار املشترك امللكية ويتصل به فقط حق              ُ   املُ -                            فاجلزء اخلاص بصاحب العقار        ).     ١٩٩٧      مايو   /       أيار   ٢٣   ْ 

                                                                      ولقد مت اإلبقاء على العديد من أحكام القانون السابق، بيد أن الضوابط        .                                                احلصـول على مسكن أو مساحة أخرى من العقار        
   .            املستأجرين-         املالكني                                        ً                                        اليت وضعها القانون اجلديد جاءت أكثر تفصيالً وتوفر، يف نقاط معينة، ضمانات أفضل لفرادى

  (boligbyggelag)      ً                                                                                       وثالـثاً، أقـر الـربملان الـنروجيي قانونني جديدين فيما يتعلق جبمعيات اإلسكان التعاوين                 -   ٢٣٩
                   ، ومن املنتظر أن     )    ٢٠٠٣       يونيه   /         حزيران  ٦                الصادران يف      ٣٩    و   ٣٨                القانونان رقم    (  (borettslag)                          والتعاونـيات السـكنية     
      ويعود   . (Borettslover) ُ                                                    وُيعرف هذان القانونان بقانوين التعاونيات السكنية         .     ٢٠٠٤           ذ يف عام                               يدخل القانونان حيز النفا   

                ، ويرتكز هذان    )    ١٩٦٠       فرباير   /       شباط  ٤                الصادران يف     ٢    و  ١                القانونان رقم      (    ١٩٦٠                                      تـاريخ القـانونني احلاليني إىل عام        
      ً                                    ر وفقاً للنموذج السويدي يف منتصف فترة                                                                    ّ              القانونـان عـلى منوذج تشييد اإلسكان التعاوين وامتالك املساكن الذي طوّ           

   .                                                                          احلرب، وثبتت أمهيته القصوى لتشييد املساكن يف النرويج بعد احلرب العاملية الثانية

                                                                                                              ومـن املميزات الفريدة للجمعيات التعاونية أهنا هتدف إىل تعزيز مصاحل األعضاء من خالل التفاعل بينهم وبني                  -   ٢٤٠
                                                                                  نونان اجلديدان إىل حد كبري على اإلطار القانوين السابق جلمعيات اإلسكان التعاوين                         وحيـافظ القا    .                      اجلمعـية التعاونـية   

                                                         ُ                                                والتعاونيات السكنية، إال أن عددا من التحسينات والتعديالت اقُترح إدخاله على نقاط معينة، ويعزى ذلك يف األساس إىل 
ِ       واقُتِرح، ضم   .                                                       التغريات اليت طرأت على الظروف االقتصادية واالجتماعية                                                    ن أمور أخرى، تسجيل مجيع أسهم التعاونيات          ُ 

ِ            وهذه األسهم غري مسجلة يف الوقت الراهن يف ِسِجل واحد شامل  .                    السكنية يف مكان واحد  ِ                                       .   

      ً                                                                                                          ورابعـاً، هـنالك خطط لتقدمي اقتراح لوضع قانون جديد يتعلق مبنح البلديات حق الشفعة يف حيازة البنايات                   -   ٢٤١
            القانون رقم  (                                                             لديات حق الشفعة فيما يتصل ببيع العقارات الكبرية املخصصة للتأجري    ُ        ، أُعطيت الب    ١٩٧٧       ويف عام   .        السكنية

                                                                      ويرتكز هذا القانون على هدف سياسي معلن لضمان قدرة األشخاص على              ).     ١٩٧٧       أبريل   /        نيسان   ٢٩                الصـادر يف       ٣٤
                 ُ     إال أن أحكامه سوف ُتحسن        ُ                  ُ                        وعندما ُيعدل القانون، سوف ُيحتفظ بالعناصر األساسية،   .                              امتالك املسكن الذي يعيشون فيه  
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                                                                          وينطبق هذا، ضمن أمور أخرى، على األحكام اليت حتدد احلجم الذي جيب أن               .                                        يف بعض جماالت معينة جلعله أكثر فعالية      
   .                                     يكون عليه العقار لكي ينطبق حق الشفعة

      يونيه  /         حزيران  ٣ ١              الصادر يف      ٤٣              القانون رقم    (      ً   ُ                                                      وخامسـاً، أُقـرت قوانني منفصلة فيما يتعلق بتشييد املساكن            -   ٢٤٢
                              كما توجد قوانني جديدة فيما        ).     ١٩٩٢       يوليه   /      متوز  ٣              الصادر يف      ٩٣              القانون رقم    (                              ، وشـراء املسـاكن وبيعها        )    ١٩٩٧

                                       والتأجري هو استئجار قطعة أرض إلقامة        .                                                                             يـتعلق بالوكـاالت العقارية، مثل البيع من خالل الوسطاء، وتأجري األراضي           
                                                                                     معروف منذ سنوات عديدة، بيد أن أول تنظيم شامل هلذا النوع من العقود جاء                      والتأجري  .                             مسكن تعود ملكيته للمستأجر   

   ُ                                            ، أُقر قانون جديد لتأجري األراضي يضع، ضمن أمور        ١٩٩٦         ويف عام     .     ١٩٧٥                                           مـع قانون تأجري األراضي الصادر يف عام         
  .                                     أخرى، أساليب خمتلفة لتنظيم تأجري األراضي

  .                                                            دة األشخاص احملرومني الذين ال يستطيعون شراء مسكن بأنفسهم                                                    والسـلطات الـبلدية هي املسؤولة عن مساع        -   ٢٤٣
        بيد أن    .                                                        وكانت البلديات متتلك بنايات كاملة لإلجيار هلذا الغرض         .                                        ً                وواحـدة من الوسائل املتبعة هي منحهم مسكناً باإلجيار        

               ً       السكنية، وحصصاً يف                         ً                                                                             الشـيء الـذي أصـبح سائداً بالتدريج هو امتالك البلديات ألجزاء سكنية يف العديد من اجملمعات                
           املستأجر  -                                                        وهنالك قواعد خاصة يف القوانني املتعلقة بنصيب املالك           .                                                   التعاونيات السكنية تقوم بتأجريها لألشخاص احملرومني     

    وإن   .                                  يف املائة من األجزاء أو احلصص        ١٠                                                                                  والتعاونيات السكنية، وهذه القواعد تسمح لسلطات البلديات بشراء ما يصل إىل            
  .                                                                                          ات احمللية من احلصول على مساكن هبذه الطريقة قد أثبت نفعه فيما يتعلق باإلسكان والسياسة االجتماعية         متكني السلط

                                              التشريعات املتعلقة باستخدام األراضي، وما إىل ذلك

           والغرض من    .                                                                                                هـنالك أنظمـة شاملة فيما يتعلق باألغراض اليت جيوز استخدام األراضي من أجلها يف النرويج                -   ٢٤٤
    ١٩              القانون رقم    (                                                                                                ملتعلق باالمتيازات وحق الشفعة الذي تتمتع به السلطات العامة يف حيازة املمتلكات العقارية                          القـانون ا  

                                                                                    هو تنظيم ومراقبة بيع املمتلكات العقارية من أجل حتقيق احلماية الفعالة لألراضي              )     ١٩٧٤      مايو   /         أيـار    ٣١             الصـادر يف    
                                                                       اجملتمع على أفضل وجه يف جماالت منها محاية املصاحل الزراعية وتلبية                                                             الزراعية وضمان ملكيتها واستغالهلا مبا خيدم مصاحل      

    ومع   .                                                                                                                احلاجـة إىل األرض من أجل التنمية، وضمان أن توجهات أسعار املمتلكات العقارية مقبولة من الناحية االجتماعية             
    ).       امتياز (                                                  بعض االستثناءات، ال ميكن حيازة أمالك عقارية دون ترخيص 

      فينظم   )     ١٩٥٩        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٣              الصادر يف     ٣              القانون رقم    (                                 ن املتعلق برتع ملكية العقارات                   أمـا القانو   -   ٢٤٥
                                                                             ً                    ُ                          الـتدخالت فـيما يـتعلق بالعقارات أو البنايات أو غريها من املنشآت املتصلة اتصاال دائماً هبذه العقارات عندما ُترتع                    

                                        ُ        االرتفاق أو أي حق آخر مرتبط بالعقار حبيث ُيحظر                     ُ        ُ         ُ                                ملكيـتها، أو عـندما ُيسحب أو ُيعدل أو ُيلغي حق االستخدام أو            
                                                               ً                    ومع اشتراط دفع تعويضات، ميكن نزع ملكية العقار إذا كان ذلك ضرورياً لتشييد               .                                      اسـتخدام هذا العقار بطريقة معينة     

   .                                                                 بنايات عامة أو منشآت تابعة للبلدية أو لتشييد مساكن، أو ما إىل ذلك

      ً      أحكاماً تسمح   )     ١٩٨٥      يونيه  /        حزيران  ١٤           الصادر يف   ٧٧            القانون رقم  (   اء                                   كمـا يتضـمن قانون التخطيط والبن    -   ٢٤٦
                   ُ                                     ً                                                ومبوجب هذا القانون، ُيسمح برتع امللكية عندما يكون ذلك ضرورياً لتنفيذ خطة لتطوير املنطقة أو خطة                  .              بـرتع امللكية  

                                العامة، أو من أجل األحزمة                                                                                                   لبـناء املباين، أو إذا احتاج مالك األرض إىل منفذ، أو من أجل شبكات اجملاري أو األماكن                
  .                                           اخلضراء حول املناطق الصناعية، أو لتعديل املوقع
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      أبريل /        نيسان  ٦              الصادر يف      ١٧              القانون رقم    (                                                                   ومبوجـب القـانون املـتعلق بالتعويض عن نزع امللكية العقارية             -   ٢٤٧
  .                      حلقت مبا تبقى منه                                          ُ                                                 ، جيـب تعويض صاحب العقار عن العقار الذي ُنزعت ملكيته وعن األضرار والعيوب اليت               )    ١٩٨٤

                                    وينص القانون النروجيي على أن أي        .                                                                                          وجيـب إجـراء تقييم على أساس قيمة البيع أو قيمة املنفعة أو تكلفة إعادة الشراء               
   .     ُ                                        شخص ُترتع ملكية عقاره جيب أن حيصل على تعويض كامل

                       أنشطة الدولة واملقاطعات                                                                                    والغـرض األساسي من قانون التخطيط والتشييد هو ضمان أن التخطيط ييسر تنسيق              -   ٢٤٨
  .                                                                                                                        والـبلديات، ووضـع قاعدة ملنح التعويضات من أجل استخدام املوارد ومحايتها، والتنمية، ومراعاة االعتبارات اجلمالية               

                                                                                                                     والغـرض مـن هـذا القانون، من خالل التخطيط وفرض شروط حمددة على مشاريع البناء اليت ينفذها األفراد، ضمان                    
                                    وجيب تطبيق تدابري خاصة خالل عملية        .                                                      اين بطريقة حتقق أفضل املزايا املمكنة لألفراد واجملتمع                                  اسـتخدام األرض وبناء املب    

   .                                    التخطيط لضمان منو األطفال يف بيئة صاحلة

  .                                                                                                               والسـلطات البلدية هي املسؤولة عن تنظيم التخطيط الذي تقوم به البلديات وعن تنفيذ خطط تطوير املناطق                 -   ٢٤٩
                                                                  ِ                      ختصة األخرى املشاركة يف عملية التخطيط، وجيب أن تقدم اخلطط لتدقيقها من ِقبل اجلهات                                        كمـا جيب على اهليئات امل     

                                                                                                              واهليـئات املختصـة هي تلك اليت تعمل يف جمال استغالل املوارد، واحملافظة عليها، وإنشاء املباين أو التنمية                    .          احلكومـية 
   .                                   االجتماعية والثقافية يف نطاق البلدية

                                    كما ميكن لسلطات البلدية، من خالل        .                                                         دية باختاذ القرار النهائي فيما يتعلق بطلبات البناء                             وتقـوم السلطات البل    -   ٢٥٠
              وهبذه الطريقة    .                                                                            ُ                          اتفاقـات مع املقاولني وشركات البناء األخرى، أن حتدد بتفاصيل أكرب كيف وملصلحة من سُينفذ البناء               

                                          ورة مرضية يف تشييد البنايات اجلديدة يف                                                                                 تـتمكن سـلطات البلدية، من خالل التشريعات واالتفاقات، من التحكم بص           
                                               تكون سلطات البلدية قادرة على تشجيع منط        -                          أو األدوات االقتصادية     -                       وبواسطة هذه الوسائل      .                         املنطقة التابعة للبلدية  

   .                                                                            معني من التطوير السكين، مبا يف ذلك إسكان الفئات احملرومة واألشخاص الذين هم بال مأوى

                            قوق املستأجرين يف ضمان احليازة                   التشريعات املتعلقة حب

                              وال ميكن إهناء عقد اإلجيار إال        .                                          العالقة القانونية بني املؤجر واملستأجر         ١٩٩٩                                   يـنظم قانون تأجري املساكن لعام        -   ٢٥١
                                                                                          ويف حالة اعتراض املستأجر على إهناء عقد اإلجيار، جيب على املؤجر رفع دعوى إلهناء العقد                 .                       ألسـباب حمددة ومعقولة   

                                                                                                          وحىت لو ثبت للمحكمة أن إهناء العقد أمر معقول، فيجوز نقض احلكم واعتبار اإلهناء غري معقول بعد حبث                    .    كمة        أمام احمل 
                                                                                                        وإذا كان الطرفان قد وقعا عقد إجيار حمدود املدة، فيجب، كقاعدة عامة، أن يكون ساري املفعول ملدة                   .             مصاحل الطرفني 

   .                                    ية جيدة متنع املؤجر من إهناء عقد اإلجيار                       وبذلك تتوفر للمستأجر محا  .                  ثالث سنوات كحد أدىن

                    وبإمكان املؤجر رفع     .                                                                                         وميكن للمحكمة أن ختفض قيمة اإلجيار الذي اتفق عليه الطرفان إذا رأت أنه غري معقول               -   ٢٥٢
                             وبعد كل ثالث سنوات، ميكن ألي من   .                                                                    قيمة اإلجيار كل سنة على أن يتناسب ذلك مع الرقم القياسي ألسعار االستهالك 

ـ                                                ومعدل اإلجيارات احلالية هو املتوسط الذي ميثل          ".                      معدل اإلجيارات احلالية   "                                       رفني طلـب تعديل اإلجيار ليتناسب مع             الط
                  وعليه، فإن معدل     .                                                                                              مسـتوى اإلجيـارات الذي يتحدد يف املكان املعين من خالل استئجار مساكن مماثلة بشروط مشاهبة               

   .                             من اإلجيارات السائدة يف السوق                        ً                   اإلجيارات احلالية أقل تأثراً بالدورات االقتصادية
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                                                                                             ً           وباإلضافة إىل محاية أسعار اإلجيار مبوجب قانون إجيار املساكن، يوجد يف مدينيت أوسلو وتروندهامي ما يقل قليالً            -   ٢٥٣
              وميكن زيادهتا     ١٩٤٠                                           وقد تقرر تثبيت إجيارات هذه املساكن يف عام       .                                مسكن بإجيارات خاضعة لضوابط      ١٢     ٠٠٠      عـن   

              ً                                                                                 يف املائة سنوياً إىل أن تنتهي هذه الضوابط بعد عشر سنوات من تاريخ سريان قانون إجيار املساكن           ٢٠       أو    ٥ ١            اآلن بنسبة   
   .     ٢٠٠٠      يناير  /             كانون الثاين ١  يف 

                                         التشريعات املتعلقة بالتمييز يف قطاع اإلسكان

                           يتصل بالنقاش الدائر حول                      ومع ذلك، وفيما      .                              ً                                     ال يتضـمن القانون الراهن أحكاماً حتظر التمييز يف قطاع اإلسكان           -   ٢٥٤
   ٦                الصادران يف      ٣٩    و   ٣٨                القانونان رقم    (                                                                                 القـانونني اجلديديـن املـتعلقني جبمعيات اإلسكان التعاوين والتعاونيات السكنية            

     ُ                                                    كما سُتدمج أحكام خاصة مناهضة للتمييز يف قانون إجيار           .         ُ                                 ، فقد اعُتمدت أحكام خاصة حتظر التمييز       )    ٢٠٠٣       يونيه   /      حزيران
       على      ٢٠٠٤                                                   وعندما تدخل هذه التعديالت حيز النفاذ، يف عام           .           املستأجر -                             نون املـتعلق بنصيب املالك                       املسـاكن والقـا   

                        وعلى سبيل املثال، حتظر      .                                                                                              األرجـح، فإن التشريعات اإلسكانية سوف توفر للفئات اخلاصة محاية جيدة من التعرض للتمييز             
                                                                       ر عند التأجري، االنتماء الديين أو لون البشرة أو املهارات اللغوية                                                                      األحكام اجلديدة يف قانون إجيار املساكن أن يوضع يف االعتبا         

                                                                                                ً      ً                       أو األصـل القومي أو اإلثين أو امليول اجلنسية أو منط العيش أو التوجهات، كما ال جيوز اعتبار هذه اخلصائص سبباً مقبوالً                      
   .                               يف االعتبار عند انتهاء عقد اإلجيار                                                                     لرفض التأجري لألسر أو لتغيري املستأجر مبوجب عقد من الباطن، وال جيوز أن تؤخذ 

                                  التشريعات املتعلقة بالطرد من املسكن

                                 ومع ذلك، ومبوجب األحكام املتصلة       .                                                                     ال يوجـد حظر مباشر على الطرد من املسكن مبوجب القانون النروجيي            -   ٢٥٥
   .                                                                           بالطرد من املسكن، ال جيوز الطرد إال على أساس اإلجراءات اليت حتددها نفس هذه األحكام

             الصادر يف     ٨٦              القانون رقم    (                                                                                   وميكن االطالع على األحكام القانونية املتعلقة بالطرد من املسكن يف قانون اإلنفاذ              -   ٢٥٦
                                                                                        وال جيوز طرد املستأجر إال إذا توافرت شروط مادية معينة؛ أي ال بد من وجود أسباب                   ).     ١٩٩٢         يونـيه    /           حزيـران    ٢٦

                                               وكقاعدة عامة، جيب على املؤجر، قبل طلب طرد          .               دم دفع اإلجيار                                          وكمثال على أسباب الطرد من املسكن، ع        .         إلنفـاذه 
                                                                                                                          املستأجر، احلصول على حكم قانوين بأنه مل يدفع اإلجيارات، ولكن يف احلالة اليت يكون فيها املستأجر قد وافق عند توقيع                    

                      ؤجر أن يطلب مباشرة                                                                                                  عقد اإلجيار على طرده من املسكن دون حكم من احملكمة عند عدم دفع اإلجيار، يصبح بإمكان امل                
ُ                           وجيب على السلطات املنفذة أن تتبع إجراءات حمددة إذا ُسمح بتنفيذ الطرد             .                                         مـن السـلطات املنفذة طرده من املسكن                                                         .  

                                                                                                             وجيـب على هذه السلطات، ضمن أمور أخرى، إبالغ الشخص الذي يعيش يف املسكن من أجل منحه فرصة االعتراض                   
   .              تبة على الطرد                                 على طلب الطرد، وإبالغه باآلثار املتر

                                                                                                      وقـد شـرعت احلكومـة املركزية اآلن يف تنفيذ مشروع يهدف إىل تقليل حاالت الطرد من املسكن مبوجب                    -   ٢٥٧
                           ويتضمن ذلك مساعدة الشخص      .   ُ                                                             وُتبذل جهود بالتعاون مع البلديات لتحسني اخلدمات ملن حيتاجوهنا          .                 األنظمـة احلالية  

       وهنالك   .             ودفع اإلجيار-                                          وما إىل ذلك، ومساعدته على االنتقال إىل املسكن                                               املعـين االلـتزام بالنظم األساسية والقواعد،       
                                     ويطلب إىل البلديات صياغة خطط عمل        .                                                                           تركـيز عـلى إقامة اتصاالت جيدة بني سلطة التنفيذ واخلدمات االجتماعية           

   .          الوكاالت                                                                               لإلسكان االجتماعي، وتوفري جمموعة متنوعة من املساكن اجليدة، وإجياد تعاون واسع النطاق بني
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                                         التشريعات اليت تنتقص من إعمال احلق يف املسكن

  .                                                                        ال علم للسلطات النروجيية بأي آثار من هذا القبيل تترتب على التشريعات اجلديدة -   ٢٥٨

                                                    التشريعات املتعلقة باملضاربة يف جمال اإلسكان، وما إىل ذلك

                                                        مة يف حيازة البنايات السكنية، حيق لبلدية ما ممارسة                                                                   مبوجـب القانون املتعلق حبق الشفعة املمنوح للسلطات العا         -   ٢٥٩
       ويف هذا   .                                                                                                                  هـذا احلق عند حتويل ملكية بناية سكنية يف البلدية إىل أشخاص خالف الدولة أو املقاطعة اليت يوجد هبا العقار                  

               من مخس شقق                                     ً                                                                       السـياق، تعين البناية السكنية عقاراً لإلجيار تكون أكثر من نصف أرضيته جمهزة كمرافق سكنية ويتكون               
                                                                                                                  وحق الشفعة ميكن أن ميارس بالنيابة عن املستأجرين للعقار، أو بالنيابة عن البلدية نفسها، أو بالنيابة عن                   .              عـلى األقـل   

                                                                       والغرض من هذا القانون هو ضمان متكني أكرب عدد ممكن من األفراد من               .                                                شركة تديرها وتشرف عليها البلدية أو الدولة      
   .                          ً منع املضاربة العقارية أيضاً                       امتالك مساكنهم، وبالتايل 

                                                                                                            وامـتالك العديد من األشخاص ملساكنهم، إما بطريقة مباشرة أو غري مباشرة من خالل امللكية املشتركة، حيدد                  -   ٢٦٠
                                                                      ومبا أن الطلب على املساكن قد يفوق عدد املساكن املعروضة املستعملة             .     ً                                       أيضـاً مـن خماطر املضاربة يف جمال اإلسكان        

                                         ويف هذه احلالة، يكون من املهم بالنسبة         .                                                             فإن مستوى األسعار قد يرتفع يف املناطق املكتظة بالسكان                           واملنخفضـة السعر،  
        كما أن    .                                                                                                             للبلدية والدولة أن تضمنا وجود قدر مناسب من املساكن املعروضة، وذلك بتوفري مواقع مالئمة ومتويل معقول               

  .                      بات مؤذية يف سوق اإلسكان                                                     توفر العدد املناسب من املساكن سوف يقلل من خطر حدوث مضار

  "         غري املشروع "                               التشريعات املتعلقة بقطاع اإلسكان 

                                 ولذلك ال توجد أية لوائح خاصة        .                   ً    يف النرويج قليل جداً     "           غري املشروع  "                                     وعـدد الذين يشملهم قطاع اإلسكان        -   ٢٦١
  .                     فيما يتعلق هبذا القطاع

                                        التشريعات املتصلة بالتخطيط البيئي والصحة

                                       ولقد كانت هذه التشريعات أداة هامة        .       ُ           ً                                   لبناء ُتعىن، مبدئياً، جبميع أنواع األبنية واملنشآت                    إن تشريعات ا   -   ٢٦٢
                                                                        ِِّ                                    سـاعدت على حتقيق أهداف ثانوية، من قبيل جودة السكن، وسهولة الوصول إليه، وجوِِّه الداخلي، واستهالك                

                       وينص القانون على شروط    .            ً                                                                       الطاقـة، فضالً عن حتقيق تغطية سكنية جيدة وإنشاء سوق سكن وبناء جيدة األداء             
  .                                                                        تتعلق باملعايري التقنية، وبتصميم املباين والبيئة احمليطة هبا بأسلوب يروق للناظر

            فينص الفرع    .                                                       ً      ً                                   وإن الفرع املتعلق بالبناء يف قانون التخطيط مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفرع املتعلق بالتخطيط             -   ٢٦٣
                              وكذلك ينص القانون على وضع       .                             اريع البناء اليت مت ختطيطها                                                           املـتعلق بالبناء على قواعد تتعلق بكيفية تنفيذ مش        

                                                                                                                     لوائح للبناء هتدف بدورها إىل ضمان معايري تقنية جيدة يف جمال البناء، من بينها إيالء االعتبار الواجب للمسائل                  
             يدها حبيث ال                                    فيجب تصميم املباين واملنشآت وتشي      .  ُ                                           وُتعىن اللوائح يف املقام األول بسالمة الفرد        .                 الصحية والبيئية 

              ويف هذا الصدد،   .          ً                    ً     ً                                                    تشكل خطراً على األشخاص أو عائقاً كبرياً أمامهم، سواء أثناء عملية البناء أو لدى استخدامها
    كما   .                                                                                                         فـإن املواصفات التقنية املتصلة بالضوء واهلواء النقي املوضوعة لتحسني اجلو الداخلي تتسم بأمهية خاصة              
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                  وتنص اللوائح ذاهتا   .                                                راري، تؤثر بدورها يف استهالك الطاقة يف قطاع البناء                  ً                 تشمل اللوائح شروطاً تتعلق بالعزل احل
  .                                                     على شروط حمددة تتصل بتيسري إمكانية وصول املعوقني إىل املباين

                                                                                             وتنص لوائح البناء على حد أدىن من الشروط، ولكن جيوز اللجوء إىل صكوك أخرى للحث على اعتماد          -   ٢٦٤
                                           ً                                    النرويج مرهونة عادة بتطبيق شروط أكثر تشدداً من احلد األدىن من املعايري                               والصكوك املالية يف    .                معـايري أرفـع   

                                                                     وبالتايل قد تكون الشروط اليت يطلب مصرف الدولة النروجيي لإلسكان استيفاءها   .                            املنصوص عليها يف لوائح البناء
                  ذلك على اخلطط         ويسري  .                                                                                   لتخصـيص املنح والقروض السكنية أشد من الشروط املنصوص عليها يف لوائح البناء            

                                 واهلدف املنشود من تلك اخلطط هو        .                                                                             الشـاملة املوضـوعة لتحقيق التنمية املستدامة يف املناطق احلضرية والريفية          
   .                                                       ً                         حتسني األوضاع االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمواطنني كافةً، وال سيما الفئات الضعيفة

                                                  ال حتسينات حمددة عديدة على البيئة الطبيعية يف                                                             ولقـد اتبعت النرويج سياسة بيئية نشطة مسحت بإدخ         -   ٢٦٥
                                                                                      فتمت بفضل اجلهود الرمسية واملشاركة الشعبية صيانة عدد كبري من املناطق ذات اجلمال               .                    غضون العقود األخرية  

     ضافة                                                            ومت باإلضافة إىل ذلك إنشاء املنتزهات الوطنية احملمية، باإل          .                                                     الطبيعي واملواقع الطبيعية الثقافية والطرق املائية     
                كما مت التخلص من   .                                                                             إىل مساحات على مقربة من املناطق احلضرية خمصصة ملمارسة أنشطة ترفيهية يف اهلواء الطلق

                               ً                                                                      االنـبعاثات الصناعية مجيعها تقريباً، كالغبار، والروائح، ومحض اهليدروكلوريك، وثاين أكسيد الكربيت، بفضل      
                                                         ء مصانع املعاجلة على احلد من تصريف نفايات اجملاري إىل                    وساعد بنا   .                                          السياسـة النشطة املتبعة ملكافحة التلوث     

                                                                                   ومت قطع شوط كبري من حيث تدابري التشجيع على إدارة النفايات وفرزها يف املصدر                .                         احملـيطات والطرق املائية   
  .                 ً بأسلوب سليم بيئياً

                               تدابري أخرى إلعمال احلق يف سكن الئق

                                                        ن وصيانتها وإدارهتا، وكذلك يف إنشاء اهلياكل األساسية                                                     يقوم القطاع اخلاص بدور نشط يف بناء املساك        -   ٢٦٦
  .                                                                               ويسري ذلك بصفة خاصة على اجلمعيات التعاونية السكنية والتعاونيات السكنية           .                             ومـا شـابه ذلك من أمور      

    ومثة   .                                                                                     ويشترك يف بناء املساكن أشخاص من القطاع اخلاص وشركات بناء ومؤسسات وقفية وجهات مماثلة أخرى
  .      َّ                               وال يقدَّم أي دعم مايل مباشر للقطاع اخلاص  .                ألنشطة هذه اجلهات              تشريعات ناظمة 

            وهو أحد أهم   .                                                                               ويتمتع االحتاد النروجيي للجمعيات التعاونية السكنية مبركز فريد كشريك لسلطات البلدية -   ٢٦٧
                  نتسبني إىل االحتاد                          ويبلغ عدد األعضاء امل     .                                         ً                                    اجلهـات اليت تتوىل تشييد املساكن، ويهيمن كلياً على إدارة اإلسكان املنظمة           

  .     عضو   ٥٧٠     ٠٠٠

                     وتضطلع تلك اجلمعيات     .         بلدية    ٢٠٠                                             مجعية تعاونية سكنية، تعمل يف أكثر من            ١٠٠                  ويوجد اآلن زهاء     -   ٢٦٨
  .                                              بأنشطتها يف قرابة مجيع املدن الكربى واملناطق احلضرية

  َّ                         مكَّن أغلبية السكان من شراء                                                                          وإن الـتعاون الوثيق القائم بني التعاونيات السكنية والبلديات والدولة قد     -   ٢٦٩
                                   َّ                                                   كما أن خطط الدعم املايل املختلفة قد مكَّنت فئات السكان ذوي الوضع املايل الضعيف                .                       املنازل بأسعار مقبولة  

  .                                          أعاله وما يليها، اليت تتناول الفئات احملرومة   ٢١٤                ويشار إىل الفقرة   .                من حيازة منازهلم
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ِ                                    ولقـد ُوِضع النموذج النروجيي لبناء وإ       -   ٢٧٠  ُ                                                                 دارة السكن عقب احلرب العاملية الثانية، وهو يقوم على أساس               
   ):                           مبا يف ذلك التعاونيات السكنية (                                                               توزيع األدوار واملسؤوليات بني الدولة وسلطات البلديات والقطاع اخلاص 

      ريعات                                                                                          حتديد األهداف ووضع املبادئ التوجيهية األساسية لسياسة اإلسكان، كما تقوم بوضع التش                  الدولة       فتتوىل   -   ٢٧١
  .                                     َّ                                                    واللوائح وتوفر املنح والقروض بشروط ميسَّرة وتشجع على إجناز األحباث واكتساب املعارف ونشر املعلومات

                                                                                         توفري املواقع الالزمة للبناء، كما تتوىل التخطيط وتيسري بناء املساكن بتنمية اهلياكل                      الـبلديات          وتـتوىل    -   ٢٧٢
    ً                                  وفقاً للخطط واللوائح احلالية، وتوفري       )                 وغريها من املباين   (   ن                                                    األساسية الالزمة وما إىل ذلك، وضمان بناء املساك       

  .                       السكن لذوي الدخل املنخفض

                                                                         ، مبا يف ذلك التعاونيات السكنية، مسؤولية املشاريع وخماطرها، كما يتوىل مسؤولية            القطاع اخلاص      ويتوىل  -   ٢٧٣
                                      ار آليات التمويل، كما يساهم برأس                                                                                 تصميم املساكن وبنائها، وإدارة أغلبية املساكن وصيانتها وترميمها، واختي        

ٍ        مال وبأيٍد عاملة         .  

                   وإن معايري اإلسكان     .                                                                                 ومـا زالت سياسة اإلسكان النروجيية قائمة على أساس هذا التوزيع للمسؤوليات            -   ٢٧٤
                                  ويعترب شاغلو تلك املساكن مسؤولني       .                                                                               الرفيعة يف النرويج قد مت حتقيقها بقدر قليل من الدعم من السلطات العامة            

                     وهذا هو أحد أسباب      .        ً                                                                              وعملياً عن مساكنهم، وهلم بالتايل مصلحة شخصية ومالية يف إبقائها يف حالة جيدة                  ً مالياً
  .                                     قلة  املشاكل يف األحياء الفقرية يف النرويج

                                              التدابري الرمسية املتخذة للتشجيع على بناء املساكن

                                تع البلديات يف النرويج بقدر كبري      وتتم  .                                                           يتم أعاله وصف كيفية مشاطرة املسؤوليات يف سياسة اإلسكان         -   ٢٧٥
                                                                                                                مـن احلكم الذايت، وتقع على عاتق سلطاهتا مسؤولية تقييم احتياجات السكن احمللية وتنفيذ التدابري الضرورية،                

  .                                                              وذلك جبملة أمور من بينها توفري مساكن اإلجيار للفئات اليت حتتاج إليها

  .                                            ت الوقفية اليت تبين مساكن لتأجريها ألشخاص حمرومني                                           وتوفر الدولة املنح للبلديات واملنظمات واملؤسسا -   ٢٧٦
   .                                                  ويشار يف هذا الصدد إىل الفقرة املتصلة بالفئات احملرومة

              استغالل األراضي

                                                                                                      معظـم األراضـي يف النرويج ميتلكها أفراد، ولكن بعضها ملك للبلديات وملؤسسات وقفية وللدولة أو                 -   ٢٧٧
                     كما تتوىل ختطيط استغالل   .                                         اقع الالزمة لتشييد املباين التجارية واملساكن                       وتتوىل البلديات توفري املو  .          جلهات أخرى

      وتتوىل   .                                     ويتم ذلك بوضع خطط لتنمية املناطق       .                                                                  األراضـي واملوافقـة على استخدام املواقع املتاحة لبناء املساكن         
  .             ً                      البلديات أيضاً تنمية اهلياكل األساسية

                            فتقوم بعض البلديات بشراء      .                           بسياسات استغالل األراضي                                                وتتـبع البلديات ممارسات خمتلفة فيما يتعلق       -   ٢٧٨
  .                                                                 وتقوم بلديات أخرى بإجيار املواقع لبناء املساكن، وما إىل ذلك           .                                        األراضـي إلصالحها وبيعها ملشيدي املساكن     

  .                             ً                                                 وقد يسبب عدم توافر األرض إشكاالً يف بعض البلديات، وال سيما يف املناطق الكثيفة السكان
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                                                                    ً         دولة يف سن التشريعات الالزمة الستخدام األراضي وتوفري القروض للبلديات وفقاً لقواعد                ويتمثل دور ال   -   ٢٧٩
 ُ   َّ                                  وُتوفَّر تلك القروض عن طريق وكالة        .                                                                           معينة كي تتمكن تلك البلديات من شراء املواقع وتنميتها، وما إىل ذلك           

  .                                      التمويل النروجيية التابعة للحكومة احمللية

         ف الدولة                           التدابري املالية املتخذة من طر

                        وهو يدير كافة الصكوك      .                                                                                    إن مصرف الدولة النروجيي لإلسكان هو اهليئة املركزية املخولة تنفيذ سياسة اإلسكان            -   ٢٨٠
  .                         ً      ً                           وخيصص الربملان النروجيي سنوياً أمواالً ملصرف الدولة النروجيي لإلسكان  .                             املالية املباشرة يف قطاع اإلسكان

                                                        ان القروض واملنح لبناء مساكن جديدة وإلجراء حتسينات ولتجديد                               ويوفر مصرف الدولة النروجيي لإلسك -   ٢٨١
  .                                                        املناطق احلضرية، ولشراء املساكن واملسكن األول، وإعادة التمويل

                         من مليارات الكرونات        ١٤,٥                                                                    ولقد بلغت ميزانية مصرف الدولة النروجيي لإلسكان املخصصة للقروض           -   ٢٨٢
    َّ            وتقدَّم القروض يف   .     ١٩٩٧                                مليارات الكرونات النروجيية يف عام      من    ٨,٥              ، بعد أن كانت     ٢٠٠٣               النروجيية يف عام 

    َّ           وتوفَّر القروض    .                                                                                           شـكل قروض سكنية عامة شريطة تلبية بعض شروط اجلودة من حيث املعايري السكنية املطبقة              
  .                               واملنح على أساس فردي وحسب املوارد

               مليارات من    ٦          قرابة       ٢٠٠٣   م                                                                           وتـبلغ ميزانـية مصـرف الدولة النروجيي لإلسكان املخصصة للمنح يف عا             -   ٢٨٣
    َّ                                                                                      وتوفَّر املنح لتجديد املناطق احلضرية وللجودة السكنية وللسكن األول وإلدخال حتسينات على              .                     الكـرونات النروجيية  

   .               َّ                                                                                     السكن، كما توفَّر لسكن اإلجيار، وحتسني البيئة املعيشية، ولبناء مساكن اإليواء ودور التمريض، ولتعويض الفوائد

                 يف شكل عالوات        ٢٠٠٣                                            من مليارات الكرونات النروجيية يف عام           ١,٩                    ضافة إىل ذلك دفع                 وسـيتم باإل   -   ٢٨٤
                         من مليارات الكرونات       ١,٣                                                                                   سـكنية تقدمها الدولة عن طريق مصرف الدولة النروجيي لإلسكان، مقارنة مببلغ               

  .    ١٩٩٧                     النروجيية املقدم يف عام 

                                  التدابري املتخذة ألجل املناطق الريفية

 ُ                   وُتستخدم صكوك مباشرة   .                                                              يج سياسة إقليمية نشطة هبدف احلفاظ على املستوطنات يف الضواحي                     تطـبق الـنرو    -   ٢٨٥
                                                                                                       وغـري مباشرة عديدة للتشجيع على تنمية وصيانة مراكز صغرية ومتوسطة قابلة لالستمرار، مع احلرص على وجود توزيع   

  .                          ات الرعاية االجتماعية األخرى                                                                     متوازن للسكان وإتاحة فرص متكافئة للحصول على العمل املأجور وعلى استحقاق

                                     برامج جتديد املناطق احلضرية، وما إىل ذلك  ]      تطبيق [                     التدابري املتخذة أثناء 

َ  ِّ                       ً                                                                          ُتَعرِّف التشريعات ما يشكل إجالًء عن املسكن بشكل غري قانوين، ومىت جييز القانون ذلك، واإلجراءات                -   ٢٨٦  ُ
  .              بتوفري سكن بديل                                                   ذات الصلة، وكذلك احلاالت اليت تكون فيها السلطات ملزمة 

                                                                                                  وتكـون السلطات ملزمة بإجياد سكن بديل أو بتعويض األطراف املضرورة بأسلوب آخر عندما تصادر                -   ٢٨٧
  .                                                                                          السلطات احمللية األراضي أو املساكن ألجل مشاريع التجديد احلضري ولتوسيع الطرق أو ألغراض إمنائية أخرى
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                                             ما حدث من تغريات منذ تقدمي التقرير الدوري األخري

  .                                                       ترد أعاله التغيريات اليت حدثت منذ تقدمي التقرير الدوري األخري -   ٢٨٨

َ                            أوجه القصور املصاَدفة لدى إعمال احلق يف سكن الئق (                      من املبادئ التوجيهية  ٤       الفقرة                  (  

 ُ                           وُيذكر من بينهم املتشردون      .                                                                   ما زال بعض األشخاص والفئات يواجهون مشاكل يف حيازة سكن مالئم           -   ٢٨٩
                     وإن أسعار السكن يف      .                                                                          ا يعانون من مشاكل معقدة ينبغي إجياد حلول فردية ومتكاملة لتسويتها                     ً        الذيـن غالـباً م    

                                                                                                             املـناطق الكثيفة السكان قد جتعل من الصعب على الفئات ذات الدخل املنخفض، وال سيما األسر املعيشية ذات                 
                          صة قد يعانون من التمييز يف                                    والالجئون وغريهم ممن ينتمون إىل فئات خا  .                                 دخل واحد، أن تغطي تكاليف معيشتها

  .                          سوق السكن اخلاصة ومما إىل ذلك

َ                                                                         ويـتم اآلن إعـداد تقريـر مفصل ُتستعَرض فيه صكوك سياسة اإلسكان مبزيد من التفصيل وتقدم فيه                   -   ٢٩٠     ُ                          
    ُ                           ولن ُيقترح إدخال أي تعديالت       .                                                                         اقتراحات بإدخال حتسينات بغية التشجيع على حتقيق أغراض سياسة اإلسكان         

                  ولقد مت حترير أسواق   .                                                                     ملبادئ األساسية املتبعة يف سياسة اإلسكان النروجيية أو على الصكوك القانونية           جذرية على ا
                    ً       ً                                                                                      السكن واالئتمان حتريراً ملموساً بناء على الرأي القائل إن السوق توفر أفضل احللول بأخبس ما ميكن من تكلفة                  

                                          ديات سياسة اإلسكان دون مسامهة ذات شأن                                               بيد أنه قد يكون من الصعب مواجهة حت         .                        لألفراد وللمجتمع برمته  
  .              ً                                    ويسري ذلك أيضاً على ضمان سكن الئق لكل فرد يف النرويج  .                      من طرف السلطات العامة

 ١٢املادة 

 أعلى ما ميكن حتقيقه من معايري الصحة

  )                      الوضع الصحي وما إىل ذلك (                      من املبادئ التوجيهية  ١       الفقرة 

                                     ولكن هذا االجتاه قد بات اآلن أبطأ         .                                بصفة عامة واالجتاه املسجل إجيايب                                           إن الوضع الصحي لسكان النرويج جيد        -   ٢٩١
                 املرتبة الثالثة     ١٩٧٠                        وكانت النرويج تشغل يف عام  .                                                                  يف الـنرويج منه يف البلدان اليت درجت النرويج على مقارنة نفسها هبا    

                                          يدان االقتصادي فيما يتعلق مبتوسط العمر                                                                                         لدى الرجال واملرتبة األوىل لدى النساء بني بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امل            
   .     ١٩٩٩                                                                      وكانت تشغل املرتبة الثامنة لدى الرجال واملرتبة التاسعة لدى النساء يف عام   .       املتوقع

      ويسري   .                                                                                         وال يوجـد لدينا سوى معلومات شحيحة بشأن اإلصابات ببعض األمراض وتوزيع هذه األمراض              -   ٢٩٢
                        ، ومرض الشلل الرعاشي     )       ألزهامير (                              بات العصبية مثل مرض اخلرف                                                      ذلـك عـلى مجلـة أمـراض، من بينها االضطرا          

                                                                    ولقد مت فيما يتعلق بأمراض السرطان إنشاء نظام وطين للرصد واألحباث يف إطار   .                   ومرض التصلب املتعدد  )          باركينسون (
ُ           ً        وُشرع اعتباراً من      .                            سـجل الـنرويج للسـرطان          بالغ                                             يف تطبيق لوائح جديدة يف إطار نظام اإل            ٢٠٠٣       يوليه   /      متوز  ١ 

                                                                              وتسهم هذه السجالت يف رصد األمراض املعدية، مبا فيها السل، وإجناز أحباث عن               .                              باألمـراض املعدية وسجل السل    
                                                                      وكجزء من اجلهود املبذولة لتعزيز رصد األمراض املعدية، تنص اللوائح            .                                         اإلصـابة وأسـباب اإلصابة بتلك األمراض      
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                                                        إن قانون نظم حفظ البيانات الصحية الفردية وجتهيز البيانات  و  .                                         اجلديدة على وجوب اإلبالغ كذلك عن هذه األمراض
  .                                                                                   الصحية الفردية وما يتصل بذلك من لوائح قد تساعد على حتسني املعارف املتصلة بكثري من األمراض

                األمراض واإلصابات

   ثني                                                                                                    إن عـدد الوفـيات النامجة عن إصابات بأمراض القلب والشرايني قد اخنفض على مر السنوات الثال                 -   ٢٩٣
                                        أما االخنفاض املسجل فهو خيص النوبات القلبية   .                                                       املاضية، ولكن ما زالت تلك األمراض سبب أغلبية حاالت الوفاة

                                                                  وإن عدد املرضى الداخلني إىل املستشفى نتيجة اإلصابة بنوبة قلبية قد اخنفض   .                              والسكتات الدماغية على حد سواء
                                          وال يوجد سجل وطين ألمراض القلب والشرايني، لذا   .     ٢٠٠٠   و    ١٩٩١                             يف املائة خالل الفترة بني عامي   ١٨      بنسبة 

                                                                                                                 ال ميكـن التحقق من السبب الذي يعزى إليه هذا االخنفاض يف معدل الوفيات، أي ما هي النسبة اليت تعزى إىل                     
                                                                                                        اخنفاض حقيقي يف عدد اإلصابات بتلك األمراض وما هي النسبة اليت تعزى إىل حتسني العالج وارتفاع معدالت                 

               من مليارات      ٢,٥                                                            ولقد بلغت مبيعات األدوية املخصصة ألمراض القلب والشرايني           .                       عـلى قـيد احلياة             الـباقني 
                                                        ً     ً           وختتلف نسبة الوفيات النامجة عن أمراض القلب والشرايني اختالفاً كبرياً            .     ٢٠٠١                              الكـرونات النروجيية يف عام      

                                         ة الوفيات النامجة عن النوبات القلبية                      وكذلك ختتلف نسب    .             االقتصادية -                                       باختالف العوامل اجلغرافية واالجتماعية     
                                           يف أعلى القائمة لدى الرجال، يف حني تأيت          )             مشايل النرويج  (               وتأيت فينمارك     .                                  باخـتالف األقالـيم يف الـنرويج      

                                     أما معدالت وفيات النساء يف فينمارك فهي   .                          يف أسفل القائمة لدى اجلنسني   )                    جنوب شرقي النرويج   (          أكريشـوس   
                                        فكان معدل الوفيات النامجة عن أمراض القلب   .              ً                   فاوت كبري أيضاً بني األحياء يف أوسلو    والت  .                   دون املتوسط الوطين  

                                                  يف املائة يف املنطقة الشرقية الداخلية منه يف           ٥٠                أعلى بنسبة        ١٩٩٨    و     ١٩٩٤                                   والشـرايني خالل الفترة بني عامي       
  .                                     املنطقة الغربية اخلارجية من مدينة أوسلو

             وكان عدد هذه   .                                         ساء والرجال مبرض السرطان كل عام يف النرويج        من الن  ٢١     ٠٠٠                           ويصـاب مـا يـزيد عن         -   ٢٩٤
                                                                     أما عدد الذين يتغلبون على هذا املرض فهو أكرب بكثري اليوم منه يف عام        .     ١٩٥٥                      إصـابة يف عـام        ٧     ٥٠٠           اإلصـابات   

  .           بني السكان                                                                                                 ويعود اجلزء األكرب من الزيادة املسجلة يف عدد اإلصابات مبرض السرطان إىل ازدياد نسبة املسنني                  .     ١٩٥٥
                                          أما أهم التدابري اليت ميكن اختاذها للوقاية من   .                                                                       ويسجل تراجع يف بعض أنواع السرطان بينما تزداد اإلصابات بأنواع أخرى       

  .                                                                                      ً هذا املرض فهي التوقف عن التدخني، وزيادة ممارسة األنشطة البدنية، واتباع نظام غذائي أكثر صحةً

                وستزداد اإلصابات   .                                     ان صلة إىل حد ما بعدد السكان وسنهم                                         ولعـدد اإلصـابات اجلديدة مبرض السرط       -   ٢٩٥
                                           ً                         وإن التعرض املتزايد لعوامل اخلطر قد يؤدي أيضاً إىل ازدياد عدد             .                                            مبرض السرطان بارتفاع متوسط العمر املتوقع     

       األنشطة                                                                               أما أهم عوامل اخلطر فهي التبغ، والنظام الغذائي الذي يتبعه البالغون، وقلة ممارسة   .                 اإلصابات بالسرطان
                                                                                                       البدنية، وااللتهابات، وعوامل التكاثر اهلرمونية، والتأين واإلشعاع فوق البنفسجي، والكحول، والوراثة، والتلوث 

  .                    البيئي، وعوامل مهنية

                                                                                                وكذلـك يعـود االزدياد املسجل يف عدد اإلصابات بالسرطان إىل الوسائل اجلديدة املستخدمة لوضع                -   ٢٩٦
   .                                                  ات، كفحوصات الكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم                           تشخيص مبكر وإىل برامج الفحوص
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ُ                وُسجل اخنفاض مماثل   .                                          ً       ً                   ولقد اخنفض عدد اإلصابات بسرطان املعدة اخنفاضاً ملموساً خالل العقود األخرية -   ٢٩٧  
                                     ً                                          وأصبح عدد اإلصابات بسرطان الرئة مستقراً بني الرجال ولكنه ارتفع بشدة بني              .                               يف كافـة بلدان العامل الغريب     

         واالرتفاع   .                                                        ً                 وكان سرطان القولون من أنواع السرطان اخلمسة األكثر انتشاراً بني اجلنسني         .                    ساء يف نفس الفترة      الن
                                                                                              املسجل يف النرويج خالل السنوات األخرية هو أكرب بكثري من ذاك املسجل يف باقي دول أوروبا الشمالية، ويتعذر 

ُ                   ً                     وُسجل ارتفاع حاد أيضاً يف عدد اإلصابات با    .           تعليل ذلك             وينتشر هذا   .                                 ألورام السحامية خالل السنوات األخرية 
                                                              ً                                              املـرض بسـرعة أكرب من كافة أمراض السرطان األخرى، وبنفس املعدل تقريباً بني النساء والرجال، ويبلغ هذا               

  .                                                     وإن معدل اإلصابة بسرطان الربوستات آخذ يف االرتفاع         .                                                       االنتشار أعلى درجاته يف املنطقة اجلنوبية من النرويج       
   .                                                                   زداد اإلصابات بسرطان الثدي، بينما اخنفض معدل اإلصابة بسرطان عنق الرحم     كما ت

                           شخص، وإن كان هذا التقدير    ١٤٠     ٠٠٠ ُ                                                   وُيقدر أن عدد املصابني مبرض السكري يف النرويج يبلغ زهاء  -   ٢٩٨
           منه بني                                                                                    وعدد املصابني هبذا املرض أكرب بكثري بني جمموعات كبرية عديدة من جمموعات املهاجرين              .           غـري مؤكد  

                                                                  فعلى سبيل املثال، تبلغ نسبة املصابني مبرض السكري بني األشخاص املولودين يف   .                          األشخاص املولودين يف النرويج
  .      ً  عاماً  ٥٩   و  ٤٠                                                      يف املائة من النساء يف فئة العمر املتراوحة بني             ٣٦                          يف املائة من الرجال و       ٢١                       شـبه القارة اهلندية     

   .                                              من مرض السكري خبفض الوزن وزيادة النشاط البدين ٢                                  وميكن الوقاية بصورة فعالة من النوع 

َ                                             وُتعتـرب الشكاوى املتصلة باإلصابات العضلية واهليكلية العظمية سبَب العديد من االستشارات الطبية،              -   ٢٩٩                                                         ُ 
                يف املائة من      ١٧                                ولقد بلغت نسبة هؤالء األشخاص        .                                                        وجزء كبري من اإلجازات املرضية، ونفقات العجز املدفوعة       

                    يف املائة يف عام       ٣٣                             ، وازدادت هذه النسبة إىل          ١٩٧٠                                             مجايل للحاصلني على استحقاقات العجز يف عام                 العدد اإل 
      شخص    ٢٠٠     ٠٠٠                    ، لبيانات مستمدة من Cohort of Norway     ً                          ووفقاً لتحليل، مت حتت إشراف مجاعة   .     ١٩٩٧

                        يف العضالت واملفاصل خالل          تصلب   /                                       يف املائة من النساء عانوا من آالم         ٦٠                          يف املائة من الرجال و       ٤٠              بالغ ، فإن    
   .                                فترة ثالثة أشهر متتالية على األقل

          ً                                                       شخص سنوياً نتيجة اإلصابة بأمراض ذات صلة بالتبغ، وتفيد التقديرات  ٧     ٥٠٠                     ويتوىف يف النرويج زهاء  -   ٣٠٠
                             ويعود ثلث اإلصابات اإلمجالية      .                                                       شخص إضايف نتيجة استنشاق غري املدخنني دخان املدخنني           ٥٠٠                بأنـه يـتوىف     

                  وإن نسبة السكان     .                                                                                              أمـراض السرطان إىل التدخني الذي يعترب أخطر بالنسبة إىل النساء منه بالنسبة إىل الرجال               ب
    يف   ٢٩                     يف املائة من الرجال و  ٣٠     ، أي     ٢٠٠١                يف املائة يف عام   ٣٠                             ً               النروجييني البالغني املدخنني يومياً قد بلغت زهاء 

              وتنتمي أغلبية   .                                   يف املائة من املدخنني يف املناسبات فقط  ١١     ً   يومياً،                          ويوجد، باإلضافة إىل املدخنني   .                املائة من النساء
         أما أدىن    .      ً                   ً                                   عاماً، واملدخنون أقل شيئاً ما بني فئيت الشباب واملسنني           ٥٤    و   ٣٥                                      املدخنني إىل فئة العمر املتراوحة بني       

   .       دا ذلك                                                            ُ            نسبة من املدخنني فهي بني النساء األكرب يف السن؛ والفرق بني اجلنسني ال ُيذكر فيما ع

                                            ً       ً       ً                                          ولقـد اخنفضت النسبة املئوية للرجال املدخنني يومياً اخنفاضاً ملموساً خالل السنوات الثالثني املاضية،               -   ٣٠١
   .                                    ً             ً  بينما ظلت نسبة النساء املدخنات يومياً مستقرة نسبياً

         عدد من  ذ   نفي                                    املقدم إىل الربملان النروجيي أهنا ستقوم بت  )     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢ (  ١٦                          وتبني احلكومة يف التقرير رقم  -   ٣٠٢
                                                                                                    التدابري الرامية إىل إجياد بيئة خالية من الدخان باحليلولة دون ظاهرة استنشاق غري املدخنني دخان املدخنني، واحلد 
                                                           ً                                               مـن اسـتدراج غـري مدخـنني إىل التدخني،، وخفض عدد الذين يدخنون يومياً، والعمل من خالل اتفاقات                   
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                                                                خلت على القانون املتعلق بآثار التبغ الضارة، ستصبح املطاعم                              ُ     ونتيجة التعديالت اليت أُد     .                      واسـتراتيجيات دولية  
                                 والسبب الرئيسي الذي دفع إىل إدخال   .     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران ١                                       ً        واحلانات واملقاهي خالية من الدخان اعتباراً من    

   ٩ ٢        بأن       ٢٠٠٢                     وتفيد إحصاءات عام      .                                                                        هذه التعديالت هو حتسني بيئة العمل للعاملني يف قطاع الفنادق واملطاعم          
   .                                             ً يف املائة من سكان النرويج البالغني يدخنون يومياً

   )                       السياسة الصحية الوطنية (                      من املبادئ التوجيهية  ٢       الفقرة 

                                                                                                        تسـتند القـيم األساسـية واألهداف اليت حتددها احلكومة لوضع سياسة صحية متماسكة، إىل احترام حياة                  -   ٣٠٣
                                أما اهلدف املنشود فهو املساواة       .                             ومسؤولية الفرد عن صحته                                                            اإلنسان وكرامته ورعاية الضعيف، والتركيز على الوقاية      

  .                                                                                          يف توفري اخلدمات الصحية، بغض النظر عن مكان اإلقامة والوضع املايل واملرحلة اليت مير هبا الفرد يف حياته

  :              أولويات احلكومة -   ٣٠٤

       ورعاية   )            انظر أدناه  (      قلية                                         سيتم تنفيذ الربنامج الوطين للصحة الع       :                                     إيالء األولوية ملن حيتاج إليها أكثر       �
                                     وسيتم التركيز على الرعاية الصحية       .                                                          املصـابني بالسرطان، وستوىل أولوية خاصة لألطفال والشباب       

                                       وسيتم تعزيز اخلدمات املقدمة ملدمين املخدرات   .                                                   الوقائـية وعـلى تعزيز اخلدمات الصحية البلديات      
                                       مزمنة لتمكينهم من سداد النفقات غري           َّ                                       وستوفَّر احلماية للعاجزين واملصابني بأمراض        .           واملسـكرات 

ٍ                                  املشـمولة يف نظام البطاقة اجملانية املعمول به حالياً، وذلك بتطبيق حد أعلى ثاٍن للمسامهات الذاتية                                      ً                                              .  
            وسيتم تعزيز   .   ُ                                                                    وسُتضمن وسائل اإلبقاء على قيد احلياة للمصابني بأمراض خطرية وللمرضى احملتضرين

   .                                فضل الربنامج الوطين للصحة العقلية                  َّ             اخلدمات الصحية املوفَّرة للسجناء ب

َ  ِّ     اتباع هنج حذر إزاء التكنولوجيا األحيائية وتكنولوجيا املَورِّثات  �                                                     .  

  .                          تنفيذ عملية إصالح املستشفيات  �

  .                   التركيز على الوقاية  �

                        خطة الطبيب العام املعتاد

         أما اهلدف   .           ميع السكان        ً                          اقتراحاً بإتاحة طبيب عام معتاد جل    ٢٠٠١       يونيه   /         حزيران  ١                    قدمـت النرويج يف         ٣٠٥
                                                                                                                  املنشود من خطة الطبيب العام املعتاد فهو حتسني اخلدمات اليت يوفرها هؤالء األطباء بالتأكد من تلبية رغبة كل                  

   .                                              شخص يود التعامل بصفة دائمة مع طبيب عام يناسبه

                      وعد مع طبيبه خالل فترة                                                          ُ   َّ            وأحد املبادئ اليت تقوم عليها خطة الطبيب العام املعتاد هو أن ُيحدَّد للمريض م -   ٣٠٦
  .                                                                    ً                                        معقولـة مـن الزمن وأن يكون بإمكان هذا املريض االتصال بقسم اجلراحة هاتفياً لالستشارة وطرح األسئلة                

 ُ                                                                                                              وُيسمح للمرضى بتغيري طبيبهم العام املعتاد مرتني يف العام، كما يسمح هلم طلب مشورة من طبيب آخر مرتبط                  
                          ِّ                                                  بلديات أن تتأكد من وجود حيِّز فارغ يف قوائم األطباء العامني املعتادين                        وجيب على ال    .                           خبطة الطبيب العام املعتاد   

   .                                                               اآلخرين يف البلدية أو يف البلديات املتعاونة بغية ضمان حقوق املواطنني
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                              مسؤولية اخلدمات الصحية املتخصصة

         كانون   ١    يخ   ُ                                                                                    أُحيلت مسؤولية اخلدمات الصحية املتخصصة من سلطات املقاطعة إىل سلطات الدولة بتار            -   ٣٠٧
                                                                                 ومجـيع املستشفيات العمومية قد باتت اآلن مؤسسات صحية، تعود ملكيتها إىل مخس               .     ٢٠٠٢         يـناير    /       الـثاين 

   .                                    وهذه املؤسسات تعود ملكيتها إىل الدولة  .                    مؤسسات صحية إقليمية

     ٢٠٠٦-    ١٩٩٩                             الربنامج الوطين للصحة العقلية، 

  :                                             إعادة تشكيلها على أساس املبادئ األساسية التالية                                            مت تقدمي خطة خاصة لتوسيع خدمات الصحة العقلية و -   ٣٠٨

                                                                                             الوقاية حيثما أمكن، والسعي يف مجيع األحوال للتأثري يف تطور املرض العقلي، ودرجة خطورته                �
  .                   واآلثار املترتبة عليه

                             ً                                                          جيب أن حتدد مسؤولية اخلدمات وفقاً لتوزيع املسؤوليات يف جماالت أخرى من قطاع اخلدمات                �
  .       جتماعية          الصحية واال

           ً                                      سيتم، وفقاً الحتياجات املرضى ومسامهتهم، حتديد       �                                        العـناية باملـريض هي أوىل األولويات          �
  .                                                   اخلدمات اليت ينبغي توفريها على أساس نظرة إنسانية مشولية

                                             جيب توفري املعاجلة بأشكال شفافة وطبيعية وطوعية �                                       اللجوء قدر املستطاع إىل املعاجلة الطوعية     �
  .          قدر اإلمكان

                                                     توفري الرعاية االجتماعية، وأوضاع معيشية أفضل واملسامهة �                              العيش حياة طبيعية قدر املستطاع   �
                                                             َ  َ ّ                    بقدر أكرب يف اجملتمع عن طريق االستقالل واالعتماد على الذات وإمكانية َتَولّي الفرد مسؤوليات 

  .             حياته الشخصية

                                   أما الشروط األساسية لتحقيق هذا اهلدف   .                                                   واهلدف العام املنشود هو زيادة سهولة احلصول على اخلدمات -   ٣٠٩
َ                                               فهـي توفري اخلدمات وفقاً الحتياجات املستفيد، مع توافر القدرة الوافية، وِقَصر مدة االنتظار، ومراعاة اجلودة                 ِ                                             ً                     .  

                                                                                                             وسـتقوم وزارة الصحة بتوضيح املبادئ العامة وما هو املتوقع من خمتلف فروع اخلدمة الصحية واخلدمات ذات                 
                                          وسيتم اللجوء هنا إىل الوسائل الرئيسية        .                                                 كل فرع من بينها من اإلسهام يف جمال مسؤوليته                             الصـلة لكي يتمكن     

  .                                                                                  رصد استخدام االعتمادات املخصصة، واإلرشاد، واملعلومات، وتيسري برامج تنمية املوارد البشرية  :        التالية

  :                                                              وحيدد الربنامج الوطين للصحة العقلية فئات التدابري الرئيسية التالية -   ٣١٠

  .                              تعزيز حقوق املستفيدين واملعلومات  �

  .                                                                                         تعزيز اخلدمات البلدية، مع التركيز على الوقاية، وتوفري املساعدة يف مرحلة مبكرة، وإعادة التأهيل  �

                                     التركيز على مراكز الطب النفسي      �                                                            إعـادة تنظـيم خدمات الصحة العقلية للبالغني وتنميتها            �
  .                 ً      ً  ت البلديات تعاوناً وثيقاً                                    املوجودة يف األحياء واليت تتعاون مع سلطا
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  .                                        تنمية خدمات الصحة العقلية لألطفال والشباب  �

  .                    تشجيع التعليم واألحباث  �

  .                    تدابري العمل والعمالة  �

                              فوضعت خطة استراتيجية للصحة      .                                                                       ومل يتم التركيز بصورة كافية على التدابري املتصلة باألطفال والشباب          -   ٣١١
                                                                                  احلاجة إىل وجود تفكري شامل وإىل توفري مبادئ توجيهية لتعزيز الصحة العقلية                                                   العقلـية لألطفال والشباب هبدف إيضاح     

  .                                                                              وتستهدف اخلطة كبار املوظفني على كافة مستويات اخلدمات املختلفة املوفرة لألطفال والشباب  .               لألطفال والشباب

                            هي املنشور املرفق املتصل                                                                                       والوثـيقة الرمسـية الوحيدة املتاحة باللغة اإلنكليزية فيما يتعلق هبذا القطاع            -   ٣١٢
   ).  ٣٤        التذييل  (                                                          خبدمات الصحة العقلية يف النرويج، وبالوقاية واملعاجلة والرعاية 

                       الرعاية الصحية البيئية

         وللرعاية   .  ُ ِّ                                                                                           كُلِّفت البلديات، مبوجب قانون اخلدمات الصحية البلدية، مبهمة القيام بالرعاية الصحية البيئية        -   ٣١٣
  .                                                                                 بيئية من بينها عوامل بيئية بيولوجية وكيميائية وطبيعية واجتماعية قد تؤثر يف الصحة                         الصحية البيئية صلة بعوامل

               ، حيز النفاذ       ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان   ٢٥                                                                      ولقـد دخلت اللوائح املتصلة بالرعاية الصحية البيئية الصادرة يف            -   ٣١٤
                             فة قدمية وعن كافة اللوائح                                                          واستعيض باللوائح اجلديدة عن مثان لوائح وطنية خمتل         .     ٢٠٠٣       يوليه   /      متوز  ١          بـتاريخ   

                                                                         والغرض املنشود من اللوائح هو تعزيز الصحة العامة ومحاية السكان من             .                                       الصـحية احمللية باستثناء الئحة واحدة     
                                                وتنص اللوائح على وجوب ختطيط املؤسسات واألمالك         .                                                            العوامل البيئية اليت قد يترتب عليها أثر سليب يف الصحة         

ٍ      ً                                         إغالقها بأسلوب مرٍض صحياً كي ال تتسبب مبخاطر أو مشاكل صحية                                      وبنائها وجتهيزها وإدارهتا و             وجيب على    .                 
                                                                                                             الشخص املسؤول عن مؤسسة أو ممتلكات ما أن يضمن توافر وتنفيذ عمليات تفتيش داخلي للتأكد من االمتثال                 

  .                             للشروط املنصوص عليها يف اللوائح

                                            محاية السكان من العوامل البيئية اليت قد يترتب                                                             وجيـب على البلديات أن تعمل على تعزيز الصحة وتساعد على         -   ٣١٥
                                                                                                                      علـيها أثـر سليب يف الصحة، وذلك عن طريق مجلة أمور، من بينها وضع املسائل املتصلة بالصحة والرفاه يف االعتبار يف                 

   .                                                                     وكذلك جيب على البلديات أن تقوم بعمليات تفتيش للتأكد من االمتثال للوائح  .                              عمليات التخطيط واختاذ القرارات

                           اإلدمان على املخدرات والكحول

                         وتشمل اخلطة استراتيجيات     .     ٢٠٠٥  -      ٢٠٠٢                                                     قدمـت احلكومة خطة عمل ملكافحة اإلدمان يف الفترة           -   ٣١٦
                                  وتشمل الفئات الرئيسية املستهدفة      .                                                                         وتدابري تتصل بالسياسات املتبعة يف جمايل الكحول واملخدرات على حد سواء          

                      وتود احلكومة ضمان عتبة   .                                     صى احلدود باإلدمان على املخدرات والكحول                                    يف اخلطـة فـئة الذين جيازفون إىل أق     
                         وذلك يعين أنه سيتم، يف       .                                                                                     منخفضة للتأهيل على احلصول على املساعدة وعتبة مرتفعة للغاية لوقف هذه املساعدة           

            دمات الصحية                     الرعاية يف امليدان، اخل (                                                                مجلة أمور، بذل جهود خاصة لزيادة اخلدمات الصحية ذات العتبة املنخفضة 
  .                                                         ، ومواصلة زيادة القدرات يف جمال إعادة التأهيل مبساعدة األدوية )                  املعممة، وما إىل ذلك
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                                                                 ً     ً     َّ                         وجتري إعادة تنظيم خدمات الرعاية املوفرة بأساليب أخرى للمدمنني تنظيماً شامالً، وحيوَّل اجلزء األكرب             -   ٣١٧
                                                     قاطعة إىل املؤسسات الصحية اجلديدة التابعة للدولة،                                                                    من املسؤولية يف هذا اجملال من السلطات الصحية التابعة للم         
                                                    وأحد األهداف الرئيسية املنشودة هو إتاحة إمكانية         .                                                    أي املستشـفيات واملؤسسات املتخصصة املكرسة للمدمنني      

   .                                                                                            أفضل لتلك الفئة الضعيفة من الناس لكي تستفيد من اخلدمات الصحية البدنية والنفسية العالية اجلودة

             قطاع الصحة           التشريعات يف

                                 القانون املتعلق باخلدمات الصحية      :                                          اعتماد أربعة قوانني صحية جديدة، هي          ١٩٩٩       يوليه   /        متـوز   ٢      مت يف    -   ٣١٨
                  ، والقانون املتعلق  )  ٦٢    رقم  (                                                      ، والقانون املتعلق بإقامة وتوفري الرعاية الصحية العقلية  )  ٦١    رقم  (                  املتخصصة وما إليها 

                                                                      انون املتعلق حبقوق وواجبات املوظفني العاملني يف جمال الرعاية الصحية              والق  )   ٦٣     رقم   (                       حبقوق املرضى وواجباهتم    
                                                                         أما الغرض املنشود من التشريعات اجلديدة فهو ضمان تنظيم اخلدمات الصحية بأسلوب    ).   ٦٤    رقم  (           وما إىل ذلك 

  .                                                           ً      ميكن مبوجبه تنسيق املوارد بصورة أفضل والتركيز على املرضى تركيزاً أقوى

                                                                                  ن املتعلق باخلدمات الصحية املتخصصة حمل القانون املتعلق باملستشفيات وحمل األحكام                           ولقد حل القانو   -   ٣١٩
                               وكانت مسؤولية اخلدمات الصحية      .                                                                                التنظيمية املنصوص عليها يف القانون السابق املتعلق بالرعاية الصحية العقلية         
  ،     ٢٠٠١       يونيه   /         حزيران   ١٥       ومت يف   .                                                                        املتخصصـة تقع يف إطار هذا القانون األخري على عاتق سلطات املقاطعات           

      وينيط   .                                                                                                       مبناسـبة اعتماد القانون املتعلق باملؤسسات الصحية، تعديل القانون املتعلق باخلدمات الصحية املتخصصة            
                                  ولقد دخل قانون املؤسسات الصحية       .                                                                    قـانون املؤسسات الصحية مسؤولية اخلدمات الصحية املتخصصة بالدولة        

  .    ٢٠٠٢      يناير  /             كانون الثاين ١                                   الصحية املتخصصة حيز النفاذ بتاريخ                                   والتعديالت الطارئة على قانون اخلدمات

      وحيتوي   .                                                                                               ويتصـل القانون املتعلق بالرعاية الصحية العقلية مبسائل تتطلب وضع لوائح خاصة هبذا اجملال              -   ٣٢٠
          توي قواعد      كما حي  .                                                                                      القانون مجلة أمور، من بينها قواعد اإلجراءات وشروط إنشاء الرعاية الصحية العقلية اإللزامية
                وسيبدأ استعراض    .                                                                                             تتصل بالتفتيش وبإعادة النظر يف القرارات اإلدارية املتخذة من طرف خدمات الصحة العقلية            

                                                               وستنجز تلك العملية بالتعاون الوثيق مع منظمات أهل احلرفة           .     ٢٠٠٣                                             قـانون الـرعاية الصحية العقلية يف عام         
   .                    ة من القانون حىت اآلن                                          ومنظمات املستفيدين باالعتماد على اخلربة املكتسب

                                                    واملتعلق حبقوق املرضى وواجباهتم يعترب أول قانون            ١٩٩٦       يوليه   /      متوز  ٢              الصادر يف      ٦٣                 والقـانون رقم     -   ٣٢١
                                                                  والغرض املنشود من هذا القانون هو املساعدة على ضمان املساواة            .                                       موضـوع يف النرويج بشأن حقوق املرضى      

     ولقد   .                                  ً                     حية العالية اجلودة مبنح املرضى حقوقاً تتعلق باخلدمة الصحية                                     للسكان يف إمكانية احلصول على اخلدمات الص
                                                                                               وضـعت أحكام القانون هبدف تعزيز عالقة الثقة بني املريض واخلدمة الصحية وضمان االحترام حلياة كل مريض     

   .                        وسالمته وكرامته اإلنسانية

                               ن النروجيي يدعو إىل إدخال تعديالت         ً           اقتراحاً إىل الربملا    ٢٠٠٢      أبريل  /       نيسان  ١١                    وقدمت احلكومة بتاريخ  -   ٣٢٢
ِ                                                                        واقُتِرح، يف مجلة أمور، توسيع نطاق احلق يف حرية اختيار املستشفى ليشمل              .                                عـلى قـانون حقـوق املرضـى         ُ   

ْ َ                    املستشفيات اخلاصة اليت تربم اتفاقات مع املؤسسات الصحية اإلقليمية بشأن حرية اختيار املستشفى، وبأن ُيْمَنح                 ُ                                                                                          
َ         َّ                       لى الرعاية الصحية الضرورية عمالً بقانون حقوق املرضى احلَق يف أن حيدَّد لكل فرد                                      املرضى املؤهلون للحصول ع                         ً                              
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  .                                                          وكذلك يهدف االقتراح إىل ضمان إعالم كل مريض بالفترة احملددة لـه  .                                  من بينهم موعد أقصى للوفاء هبذا احلق
ِ                                                                       واقـُتِرح يف حـال عدم الوفاء حبق املريض بانقضاء الفترة احملددة له، بأن مينح ذا                  َ  َ ّ             ك املريض احلق يف َتلَقّي الرعاية    ُ 

   .                                            الصحية الالزمة يف مستشفى خاص أو يف مستشفى أجنيب

                                        واملتعلق حبقوق وواجبات املوظفني العاملني يف     ١٩٩٩      يوليه  /     متوز ٢           الصادر يف   ٦٤                    ولقد حل القانون رقم  -   ٣٢٣
                           الصحة اجلديد، باإلضافة إىل                      إن قانون موظفي      .                                                                 جمـال الرعاية الصحية وما إليها حمل تسعة قوانني صحية سابقة          

                                                                                              تناولـه فئات موظفي الصحة الذين كانت هلم من قبل لوائح أساسية مستقلة خاصة ناظمة جملاالت عملهم، ينظم 
                                                                                    فئة جديدة من فئات املوظفني الذين حيق هلم احلصول على ترخيص مشروط، واملوظفني العاملني يف جمال   ١١     أمور 

  .                                                             الطالب الذين يقدمون اخلدمات الصحية يف إطار تدريبهم الطيب         /           والتالميذ                                  اخلدمات الصحية أو يف الصيدليات،    
                                                                                                                  أما الغرض من القانون اجلديد فهو تعزيز سالمة املرضى وجودة اخلدمة الصحية وتعزيز الثقة بالعاملني يف القطاع                 

  .                   الطيب وباخلدمة الصحية

         كانون   ١                          دخل حيز النفاذ بتاريخ                                                                       وإن القـانون املـتعلق بنظم حفظ السجالت الصحية الشخصية قد             -   ٣٢٤
                                                                                            وأحد األغراض من هذا القانون هو ضمان معاجلة املعلومات الطبية مبراعاة اعتبارات أساسية               .     ٢٠٠٢       يناير   /     الثاين

ُ      تتصل حبماية األفراد، من بينها ضرورة صون سالمة الفرد وحرمة خصوصياته وتوفري بيانات صحية ُمرضية                                                                                   .  

                                               واملتعلق بالبنوك البيولوجية حيز النفاذ بتاريخ     ٢٠٠٣      فرباير  /      شباط  ٢١     در يف       الصا  ١٢                 ودخل القانون رقم  -   ٣٢٥
                                                                                 والغرض من هذا القانون هو ضمان مجع وختزين ومناولة وإتالف املواد املوجودة يف بنك           .     ٢٠٠٣       يوليه   /        متـوز   ١

  .      واجملتمع                  َّ                                                                 بيولوجي بأسلوب مسوَّغ حسب آداب املهنة، واستخدام البنوك البيولوجية ملا فيه مصلحة الفرد 

                                          واملتعلق بتعويض املرضى املضرورين وما إليهم     ٢٠٠١      يونيه  /        حزيران  ١٥           الصادر يف   ٥٣                وإن القانون رقم  -   ٣٢٦
  .                                 بالنسبة إىل اخلدمة الصحية العامة    ٢٠٠٣      يناير  /             كانون الثاين ١                    قد دخل حيز النفاذ يف   )                     قانون املرضى املضرورين (

  .    ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين ١    يف                                           ً ويتوقع أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ كلياً

                             والغرض من هذا القانون هو       .                                           اعتماد القانون املتعلق بالعالج البديل         ٢٠٠٣       يونيه   /           حزيـران    ٢٧       ومت يف    -   ٣٢٧
  .                                                                                                 تعزيز سالمة املرضى الذين يطلبون العالج البديل أو حيصلون عليه وتنظيم احلق يف استخدام هذا النوع من العالج

  .    ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين ١                    حيز النفاذ بتاريخ                       ويتوقع أن يدخل القانون

  )            اإلنفاق الصحي (                      من املبادئ التوجيهية  ٣       الفقرة 

      السنة     ١٩٩٠     ١٩٩٥     ٢٠٠٠

                                                           النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل املنفقة على الصحة العامة "٪   ٥,٠ "٪   ٥,٠ "٪   ٥,٠
                                   ولية مقارنة بالرعاية الصحية املتخصصة                                          النسبة املئوية املنفقة على الرعاية الصحية األ "٪    ٤١,٧ "٪  ٥٠ "٪    ٤٩,٢

  )             إحصاءات خمتلفة (                      من املبادئ التوجيهية  ٤       الفقرة 

  .                                                                                   ال توجد أية فروق بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية فيما يتعلق باملعلومات الواردة أدناه -   ٣٢٨
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            وفيات الرضع

                               هو يف النرويج بني أدىن املستويات                                                            إن خطـر وفـيات األجنة والوفيات خالل األسبوع األول من احلياة      -   ٣٢٩
ُ  َّ                     وقد بلغ معدل وفيات الُرضَّع يف النرويج          .                 املسجلة يف العامل     .     ٢٠٠٠                                          حالة وفاة بني كل ألف رضيع يف عام             ٣,٩                     

ُ  َّ       واخنفض عدد حاالت املوت املفاجئ لدى الُرضَّع من       ٠,٥     إىل     ١٩٨٨                                 حالة وفاة بني كل ألف رضيع يف عام    ٢,٦                                 
ُ  َّ                       ، إثر توقف األهل عن إرقاد ُرضَّعهم على البطن            ٢٠٠٠           ع يف عام                                    حالـة وفـاة بني كل ألف رضي                   وإن أطفال    .                          

                                                              ً                                 األمهات ذوات املستوى التعليمي املتدين واألمهات املدخنات هم أكثر عرضةً للوفاة وهم أجنة أو خالل األسبوع  
ّ                                       أما فرص بقاء اخلّدج على قيد احلياة فهي أكرب من املاضي بكثري  .                األول بعد الوالدة                 .   

ُ  َّ         ويبلغ حالياً معدل وفيات الُرضَّع       -   ٣٣٠                                             حاالت وفاة بني كل ألف مولود، وهو من          ٤    حنو    )         أعوام  ٥  -     صفر   (           ً              
       فهو  �     ً    عاماً     ١٥           حىت سن    �                                                      أما معدل الوفيات خالل السنوات األوىل من الطفولـة           .                        أدىن املعـدالت يف العامل    

                               طفل يف فئة األعمار املتراوحة بني    ١٠٠     ٠٠٠                  حالة وفاة بني كل     ٢٥,٢ (    ً                                أيضاً أدىن معدل يف دورة احلياة الكاملة 
   ).     سنة  ١٤         سنوات و ٧                                     حالة وفاة يف فئة األعمار املتراوحة بني     ١١,٤          سنوات، و ٦           سنة واحدة و

           مياه الشرب

                                                      ولقد مت خالل السنوات األخرية وضع برنامج خاص لتحسني           . ُ                                                 ُتعترب نوعية املياه يف النرويج جيدة بصفة عامة        -   ٣٣١
  .                                    تنفيذ لوائح جديدة تتعلق مبياه الشرب    ٢٠٠١         ومت يف عام   .                           ن طريق شبكة املياه النروجيية                    نوعية املياه املوفرة ع

                               مرافق التخلص من الفضالت البشرية

      وتقدر   .                                                      يف املائة فقط من املنازل غري مزودة حبمام ومرحاض            ٠,٩        بأن       ٢٠٠١                        تفـيد إحصـاءات عام       -   ٣٣٢
  .                         من مرافق التخلص من الفضالت                             يف املائة من السكان يستفيدون    ١٠٠                  السلطات الصحية أن 

       التحصني

      ٢٠٠٣       يوليه   /      متوز  ١                              ، اليت دخلت حيز النفاذ يف           ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان  ٣               الصادرة يف       ٤٥٠                      إن اللوائـح رقـم       -   ٣٣٣
                                                                                                                         واملتعلقة بأنشطة تدعيم الصحة والوقاية اليت تضطلع هبا السلطات البلدية يف العيادات الصحية وخدمات الصحة املدرسية،                

  .                                 ً                    والبلديات ملزمة بتوفري اللقاح وفقاً لربنامج تلقيح األطفال  .                                  بربنامج تلقيح األطفال وواجب اإلبالغ      ً     أحكاماً تتصل

                             ً                                                                        وجيـب أن يكـون هذا الربنامج متاحاً جلميع األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة ويف مرحليت الدراسة                   -   ٣٣٤
                                    ية املدرسية أن توفر معلومات بشأن هذا                                               وجيب على العيادات الصحية وعلى اخلدمات الصح        .                    االبتدائية واملتوسطة 

                                                وجيب على موظفي الصحة الذين يقومون بالتلقيح         .                                     ً                          املوضوع وأن تقوم بعمليات التلقيح وفقاً ملا ورد يف الربنامج         
بلِّغوا نظام مراقبة التلقيح      َّ                              وتنظَّم هذه األمور مبوجب اللوائح رقم   .                          مبعلومات عن عمليات التلقيح  ) SYSVAK (   ُ   ِّ                          أن ُي

                                                ً                واملتعلقة جبمع ومعاجلة البيانات الصحية الشخصية عمالً بنظام مراقبة     ٢٠٠٣      يونيه  /        حزيران  ٢٠     رة يف        الصاد   ٧٣٩
           ً                                                                                ويشمل حالياً برنامج تلقيح األطفال التحصني ضد اخلناق والشهاق والكزاز والرتلة الرتفية وشلل األطفال   .        التلقيح

  .                                   واحلصبة والنكاف واحلصبة األملانية والسل
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                                                     حتصني النسب املئوية التالية من األطفال البالغني سنتني من     ٢٠٠٢      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١           ولقد مت حىت -   ٣٣٥
  :                   ، ضد األمراض التالية )    ٢٠٠٠               املولودين يف عام  (      العمر 

          يف املائة  ٩٢  :      الشهاق 
          يف املائة  ٩٣  :     اخلناق 
          يف املائة  ٩٣  :      الكزاز 
          يف املائة  ٨٦  :                            احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية 
          يف املائة  ٩٣  :      ألطفال     شلل ا 
          يف املائة  ٩٤  :             الرتلة الرتفية 

  )     ١٩٩٦               املولودين يف عام  (                                                                     ومت يف الوقت ذاته حتصني النسب املئوية التالية من األطفال البالغني ستة أعوام  -   ٣٣٦
  :                 ضد األمراض التالية

          يف املائة  ٩١  :       الشهاق 
          يف املائة  ٩٣  :      اخلناق 
          يف املائة  ٩٣  :       الكزاز 
          يف املائة  ٩٣  :                 ف واحلصبة األملانية            احلصبة والنكا 
          يف املائة  ٩١  :           شلل األطفال 

                 املولودين يف عام    (     ً    عاماً     ١٦                                                                         وأفادت اإلحصاءات بأن نطاق مشول التحصني فيما يتعلق باألطفال البالغني            -   ٣٣٧
  :    ٢٠٠٢      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                           كان على النحو التايل بتاريخ   )     ١٩٨٦

          يف املائة  ٩١  :      اخلناق 
          يف املائة  ٩١  :       الكزاز 
          يف املائة  ٩٠  :                             احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية 
          يف املائة  ٨٨  :           شلل األطفال 
          يف املائة  ٩١  :                  اللقاح املضاد للسل 

     ً                                      عاماً من العمر وعامني وستة أعوام أن          ١٦                                                             ويتبني لنا لدى مقارنة اإلحصاءات املتصلة باألطفال البالغني          -   ٣٣٨
                                                                           فيما يتعلق بكافة اللقاحات املستخدمة اليوم، باستثناء اللقاح املضاد                                                  نطـاق مشـول التحصني يف النرويج ازداد       

  .                                            أما اللقاح املضاد للسل فهو يعطى للمراهقني عادة  .                              للحصبة والنكاف واحلصبة األملانية

                                                                                                      والتغطـية اللقاحية جيدة بصفة عامة يف املدن الكربى، ولكن يوجد تفاوت ملموس بني البلديات فيما                 -   ٣٣٩
   .                                             اللقاح املضاد للحصبة والنكاف واحلصبة األملانية            يتعلق بتغطية
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ُ  ِّ                       ً                وُوفِّـر لكافة األطفال، اعتباراً من عام         -   ٣٤٠   ،  " ب "                                                               ، اللقاح املضاد للرتلة الرتفية النامجة عن بكتريوم من النوع             ١٩٩٢ 
    ُ  َّ          لم ُيبلَّغ بوقوع                           ً                                        ومت نتيجة ذلك القضاء نوعاً ما على هذا املرض بني األطفال، ف             .                                           وهـي نزلة قد تؤدي إىل التهاب السحايا       

  .            ً              إصابة سنوياً يف الثمانينات   ١٠٠                                بعد أن كان عدد اإلصابات يتجاوز     ٢٠٠١              أي حالة يف عام 

ّ                                                     ويـتم حتصني مجيع األطفال ضد مرض الشّهاق بغرض محاية األطفال دون عامني من العمر              -   ٣٤١          ولكن على   .                               
    ٥٠                ً               ، ويصاب به حالياً أكثر من          ٩٩٧ ١                                                                           الـرغم من نسبة التحصني العالية، ما انفك هذا املرض ينتشر منذ عام              

  .     ً      ً  رضيعاً سنوياً

                   متوسط العمر املتوقع

     ولقد   .     ١٩٦٠                    يف املائة منه يف عام   ٢٧                      نسمة، أي أعلى بنسبة  ٤     ٥٢٥     ٠٠٠                          يـبلغ عدد سكان النرويج     -   ٣٤٢
          العاملني           وتبلغ نسبة  .                                     يف املائة خالل السنوات العشرين املاضية   ٦,٣               يف املائة إىل      ٢,٣                            ازدادت نسبة املهاجرين من     

ُ          يف املائة من اُألسر       ٤٠ و  .                                                                       يف املائة، ويعترب السكان أكثر ثقافة اليوم منهم يف أي وقت مضى              ٦٥                بـني السـكان                   
                                   أما عدد السكان املسنني فهو أكرب يف عام   .                                        ً                           املعيشـية، البالغ عددها مليوين أسرة تقريباً، تتألف من شخص واحد      

                   من السنوات بني       ٣,١                                    خالل الفترة املذكورة مبا يعادل                                ولقد ازداد متوسط العمر     .     ١٩٦٠                  مـنه يف عام          ٢٠٠٢
  .                 سنوات بني النساء ٤        الرجال و

   ).      ً   عاماً   ٧٦ (                أو بني الرجال      )              من األعوام      ٨١,٤ (                                                         وإن متوسط العمر املتوقع آخذ يف االزدياد، بني النساء           -   ٣٤٣
      َّ               لقد بيَّنت الدراسات    و  .                                                                                    ولكـن يوجـد تفـاوت يف متوسط العمر املتوقع بني مجيع املقاطعات واملدن واألحياء              

                                                                                                              االستقصـائية النروجيـية أن أوجه التفاوت الصحي اإلقليمي من حيث عدد الوفيات ومتوسط العمر املتوقع بني                 
                                  بقدر ما كان عليه يف الفترة          ١٩٨٠-    ١٩٧١                                                                     املـناطق الفقـرية يف أوسـلو ومـناطقها الثرية كانت يف الفترة              

                                                   غىن أحياء أوسلو هو أعلى خبمس سنوات من املتوسط                                                 ويف حـني أن متوسط العمر املتوقع يف أ          .     ١٨٩٠-    ١٨٨١
                                       ً                                                                        الوطين بني الرجال وأعلى بثالث سنوات تقريباً من املتوسط الوطين بني النساء، فهو يف األحناء األفقر من أوسلو                  

                                     أما أوجه التفاوت اجلغرايف يف معدالت        .                                                                     أدىن خبمس إىل ست سنوات بني الرجال وبزهاء أربع سنوات بني النساء           
                                                                                                ات يف أوسلو فهي متكافئة مع أوجه التفاوت بني املناطق الثرية واملناطق الفقرية يف اململكة املتحدة والواليات      الوفي

 ُ                                                                                     وُتعترب أمراض القلب والشرايني سبب أغلبية حاالت الوفاة بني النساء والرجال على حد سواء        .                 املتحدة األمريكية 
 ُ                                                  وُيعترب السرطان ثاين أكرب أسباب الوفاة بالنسبة إىل       .  ة                                                      ولكـن خطر اإلصابة بتلك األمراض يتراجع بصورة مطرد        

               ويشار من جهة     .                                                                                  وإن خطـر اإلصابة بأمراض السرطان آخذ يف االزدياد، ولكن بصورة بطيئة للغاية              .        اجلنسـني 
                                                                                                      أخـرى إىل املعلومـات املدرجـة أدناه خبصوص األحوال الشخصية وأوجه التفاوت من حيث الصحة ومعدل                 

  .                           االقتصادي األكرب يف جمال الصحة-             فاوت االجتماعي                  الوفيات، وخبصوص الت

                                        إمكانية االستفادة من خدمات املوظفني الطبيني

   .                    يف املائة من السكان   ١٠٠                                                    إن إمكانية االستفادة من خدمات املوظفني الطبيني متاحة ل   -   ٣٤٤
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         ا إىل ذلك                                                                     نسبة احلوامل اللوايت تتاح هلن إمكانية االستفادة من خدمات املوظفني الطبيني وم

              وتفيد إحصاءات   .                     يف املائة من احلوامل    ١٠٠                                                              إن إمكانية االستفادة من خدمات املوظفني الطبيني متاحة ل             -   ٣٤٥
                       أما عدد حاالت الوفاة      .        والدة    ١٠٠     ٠٠٠                       حالة وفاة بني كل         ٠,١                                  بأن معدل وفيات األمهات بلغ           ٢٠٠١     عام  

   .     ً             نوياً يف البلد ككل                                                أثناء الوالدة فهو يتراوح عادة بني الصفر و احلالتني س

                                االستفادة من خدمات املوظفني الطبيني                                 نسبة الرضع الذين تتاح هلم إمكانية 

  .                  يف املائة من الرضع   ١٠٠                                                    إن إمكانية االستفادة من خدمات املوظفني الطبيني متاحة ل   -   ٣٤٦

  )                خمتلف فئات السكان (                      من املبادئ التوجيهية  ٥       الفقرة 

                          الصحة بني خمتلف فئات السكان

                                       واألمر سيان بالنسبة إىل العمل ومعدل        .   َّ                                                           بيَّنـت دراسات عديدة وجود صلة بني التعليم ومعدل الوفيات          - ٧  ٣٤
                                                      فيكون معدل الوفيات أدىن بصفة عامة يف الفئات ذات           .                                                      الوفـيات، وكذلك بالنسبة إىل الدخل ومعدل الوفيات       

                                         واحتمال العيش ملدة أطول من الزمن هو         .                                                                   املركز االجتماعي األعلى منه يف الفئات ذات املركز االجتماعي األدىن         
                                       كما أن احتمال العيش ملدة طويلة من         .                                                                      أكرب لدى النساء املثقفات ذوات املركز االجتماعي العايل والدخل اجليد         

                      ويقوم املعهد النروجيي     .                                                                                    الـزمن أضعف لدى من يعيشون مبفردهم منه لدى املتزوجني أو من يعيشون مع غريهم              
  .                                             عدد من األحباث حول هذا املوضوع يف مجلة مواضيع أخرى                   للصحة العامة بإجناز 

                                                               إنشاء مركز جديد لألحباث الصحية الصامية تابع ملعهد الطب              ٢٠٠١       يناير   /                   كـانون الـثاين     ١       ومت يف    -   ٣٤٨
  ُ                                                                       وأُنشئ املركز هبدف احلصول على بيانات علمية ختص صحة الصاميني وظروفهم             .                           االجتماعي يف جامعة ترومسو   

                                       ِّ                                             ويوجد بني املبادئ اهلامة مبدأ يقضي بأن يوفِّر السكان األصليون أنفسهم البيانات اليت ختص       .    ويج                املعيشية يف النر  
                                                                         وال يتوافر لنا حىت اآلن سوى القليل من املعلومات اخلاصة بصحة السكان              .                              صـحتهم ووضـعهم االجـتماعي     

َ           صائية ُتنَجز يف عام    ِّ                         ومتوِّل وزارة الصحة دراسة استق  .                                       الصاميني ونوعية حياهتم وظروفهم االجتماعية        بشأن     ٢٠٠٣      ُ  
  .                                                         الصحة واألوضاع املعيشية يف منطقة املستوطنات الصامية يف النرويج

    ِّ                                                                                                 وتبـيِّن الدراسـات املنجزة عن صحة املهاجرين أنه يوجد، بصفة عامة، تفاوت أكرب بني خمتلف فئات                  -   ٣٤٩
                              فمن املضلل التحدث عن مدى كون       وعليه،  .                                                         املهاجرين منه بني فرادى فئات املهاجرين والسكان من أصل نروجيي

  .                                                                 السكان املهاجرين ككل يف صحة أفضل أو أسوأ من صحة السكان من أصل نروجيي

          َّ                                                                        ً                   وال يوجـد إالَّ القلـيل من الدراسات بشأن صحة املهاجرين، ولكن الدراسة املوجزة املنشورة مؤخراً                 -   ٣٥٠
                                            راسة استقصائية عن الصحة يف أحياء أوسلو                                                      َ                    خبصـوص الصحة يف أوسلو تتيح لنا النتائج األوىل املستخلَصة من د           

           ً                                                         ً                               وسـتتاح أيضـاً بيانات مستمدة من الدراسة االستقصائية اليت يتم إجنازها حالياً يف أوسلو بشأن                  .           ومـناطقها 
  :                   وما نعلمه حىت اآلن هو  .         املهاجرين
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                                                                                            أن التفاوت الصحي أكرب بني خمتلف فئات املهاجرين منه بني فرادى فئات املهاجرين والسكان               �
  .            من أصل نروجيي 

         املولودين                                                                  ً           أن حاالت وفاة األجنة والوفاة خالل األسبوع األول من احلياة هي أقل شيوعاً بني األطفال   �
             ً                                ، وأكثر شيوعاً بني األطفال املولودين ألمهات        )        مولود  ١     ٠٠٠              حالة لكل       ٨,٢ (                     ألمهـات فييتناميات    

                            ل املولودين ألمهات من أصل                   مقارنة باألطفا   )         مولود  ١     ٠٠٠                  حـاالت لكـل          ١٤,٩ (              باكسـتانيات   
     ٩,٦ (                                             ، وباألطفال املولودين ألمهات من دول مشال أفريقيا  )       مولود ١     ٠٠٠             حالة لكل      ٩,٥ (         نـروجيي   

                                                             أما عدد األشخاص الذين يعتربون أن صحتهم جيدة أو جيدة للغاية فهو    ).        مولود ١     ٠٠٠         حاالت لكل 
  .                     السكان من أصل نروجيي                                                   أقل بكثري بني املهاجرين من دول غري الدول الغربية منه بني

                                                                                            أن أكـثر من يصابون مبرض السكري وبالنوبات القلبية واآلالم العضلية والعظمية هم القادمون            �
  .     ً  عاماً  ٦٠   و  ٥٩                                                 من بلدان غري البلدان الغربية ممن تتراوح أعمارهم بني 

    ٥٩                   راوح أعمارهن بني                                                                                        يف املائة فقط من النساء القادمات من بلدان غري البلدان الغربية واللوايت تت              ٧    أن    �
  .                                                 يف املائة من النساء من أصل نروجيي يف فئة العمر ذاهتا  ٢٤     ً    ِّ َّ      ً               عاماً يدخِّنَّ يومياً مقارنة بنسبة   ٦٠ و

َ                             وخلـص مقال ُنِشر مؤخراً يف جملة اجلمعية الطبية النروجيية إىل أن نسبة الوفيات العالية بني َمن يعيشون                 -   ٣٥١                                                             ً        ِ  ُ          
    ٥٩   و  ٤٥                                                            ة العامة املتفاقمة بني األشخاص يف فئة العمر املتراوحة بني                                                   مبفردهم هي على ما يبدو من مشاكل الصح       

َ                                                  ويف الفترة بني السبعينات والتسعينات، ازدادت نسبة َمن يعيشون مبفردهم يف فئة العمر املذكورة               .    سنة       ويكون   .                                                
          ن تتراوح                      َ     ولكن األمر خمتلف لدى مَ      .                                 ً                                      هؤالء األشخاص يف وضع مايل أضعف نسبياً، وترتفع بينهم نسبة الوفيات          

َ                         والتفاوت االجتماعي يف معدل الوفيات أكرب بكثري بني َمن يعيشون مبفردهم منه بني   .     ً  سنةً  ٦٩   و  ٦٠           أعمارهم بني                                               
  .َ                   َمن ال يعيشون مبفردهم

                       االقتصادي يف جمال الصحة-                             ازدياد أوجه التفاوت االجتماعي 

                                  يشية يف معدل الوفيات بني السكان خالل        ً  ُ                                               إن حتليالً أُجري لكيفية تأثري الدخل والتعليم وحجم األسرة املع -   ٣٥٢
                                                   ، يبني بوضوح أن أوجه التفاوت يف معدل الوفيات             ١٩٩٧-    ١٩٩٠    و     ١٩٨٧-    ١٩٨٠    و     ١٩٧٧-    ١٩٧٠         الفترات  

                                     ويبني التحليل أن صحة النروجييني قد        .                                  اقتصادية مثل الدخل والتعليم    -                                          قـد ازدادت بالصـلة بعوامل اجتماعية        
  :                      وخلص التحليل إىل ما يلي  .                     االقتصادي قد ازدادت�             اوت االجتماعي                                   حتسنت على مر الزمن، غري أن أوجه التف

                                                                                  أن أوجه التفاوت ازدادت بني خمتلف فئات الدخل أكثر من ازديادها بني الفئات ذات املستويات   �
  .                 التعليمية املختلفة

                                                                                         أن أكرب زيادة يف التفاوت من حيث معدل الوفيات قد سجلت بني خمتلف فئات الدخل خالل                  �
                                                                                       ة املـتراوحة بني الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي، والتفاوت املسجل يف معدل                    الفـتر 

                                                                                              الوفـيات يف التسـعينات من القرن املاضي أكرب بني خمتلف فئات الدخل منه بني الفئات ذات                 
  .                          املستويات التعليمية املختلفة
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                      توى التعليمي األدىن خالل    املس /                                ً                     أن معدالت الوفيات مل تنخفض إال قليالً بني الفئات ذات الدخل  �
                                                            ً            ومن جهة أخرى، اخنفضت معدالت الوفيات بني باقي فئات السكان اخنفاضاً             .                الفترة املذكورة 

  .              إىل التسعينات    ١٩٧٠      ً                    ملموساً خالل الفترة من عام 

                                                                               أن معدل الوفيات بني األشخاص الذين يعيشون مبفردهم أكرب بكثري من معدل الوفيات بني باقي   �
                                                                          وت يف معدل الوفيات بني خمتلف فئات الدخل أكرب بكثري بني األشخاص الذين                   والتفا  .       السكان

  .                                                                        يعيشون مبفردهم منه بني األشخاص الذين يعيشون يف أسر معيشية مع شخص آخر أو أكثر

                                         التغريات اليت كان هلا أثر سليب يف الوضع الصحي

                                          للوائح واالقتراحات والتقارير املقدمة إىل                                                                        إن حتلـيل النتائج عملية إلزامية لدى وضع التقارير الرمسية وا           -   ٣٥٣
                               املقدم إىل الربملان النروجيي بعنوان   )     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢   (  ١٦                                       ولقد أعلنت احلكومة، يف التقرير رقم         .                الربملان النروجيي 

                            ، أهنا ستتخذ تدابري للتأكد من  ) Prescription for a Healthier Norway  "(                             ً نظام ألجل دولة نروجيية أفضل صحةً "
                                   وسيتم، يف مجلة أمور، إنشاء فريق        .                                                                           النتائج يف جمال الصحة سيكون أداة هامة على الصعيدين احمللي واملركزي                   أن حتليل 

                                                                                                        خرباء على املستوى املركزي، كما سيتم نشر مبادئ توجيهية يف إطار قانون التخطيط والبناء وقانون اخلدمات الصحية    
  .                                               ات بشأن أية تغيريات كان هلا أثر سليب يف الوضع الصحي                                      وال توجد لدى السلطات النروجيية أية معلوم  .        البلدية

                                               التدابري املتخذة ملعاجلة ومكافحة األوبئة، وما إليها

                                                                                              يشـمل التأهـب للطوارئ يف قطاع الصحة اخلدمات الصحية األولية، واخلدمات الصحية املتخصصة،               -   ٣٥٤
                                    ووية، واملساعدة النفسانية، وخدمات                                                                       واالتصـاالت، ومكافحة العدوى، واألغذية ومياه الشرب، واحلوادث الن        

  .               اإلمداد، واملوظفني

            ُ   ُّ                                                                                      إن اخلطط اليت ُتعدُّها سلطات البلديات واخلدمات الصحية املتخصصة ملنع انتشار األمراض املعدية توفر               -   ٣٥٥
  .     ً                                   أساساً ملعاجلة األمور املتصلة باألمراض املعدية

           ً        ً      ً      ً      ً                    لعامة فريقاً ميدانياً وطنياً متنقالً معنياً باألوبئة وكلفه                                              وعلى الصعيد الوطين، أنشأ املعهد النروجيي للصحة ا -   ٣٥٦
       ً                    ومت أيضاً إنشاء خدمة هاتفية   .                                                                      بإسداء املشورة على املستوى املهين وتوفري الدعم للبلديات ملكافحة تفشي األمراض

   .                                                      للطوارئ تعمل على مدار الساعة ملنع انتشار األمراض املعدية

                            لذا مت شراء معدات لتحليل       .      ً                                             هاماً للغاية يف مكافحة انتشار األمراض املعدية        ُ                      ً     وُيعترب العامل الزمين عامالً    -   ٣٥٧
                                                                                                 العوامل الكيميائية والبيولوجية والفريوسية، وجيري العمل على وضع نظام إبالغ إلكتروين خمصص لألمراض املعدية 

                  اللوائح املوضوعة        ً       ومت أيضاً تعزيز  .                                                                      هبـدف الكشـف بسـرعة أكرب بكثري من اليوم عن تفشي األوبئة واألمراض          
                                                   وإن األطباء الذين يشتبهون بوجود إصابات بأمراض         .                                                      ملكافحـة األمـراض املعدية بتوسيع نطاق واجب اإلبالغ        

َ                                        معديـة أو يكشفون عن تلك اإلصابات اليت قد تنجم عن نشر متعمد للعوامل املعدية ُملَزمون باإلبالغ عن تلك                      ُ                                                                        
   .      احلاالت
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                                                       خطة التأهب الوطين األوىل ملكافحة األنفلونزا اجلائحة،           ٢٠٠١   م                                      ولقـد أصـدرت وزارة الصحة يف عا        -   ٣٥٨
        واشتركت   .                        نشر خطة تأهب مستكملة     ٢٠٠٣       يوليه   /               ومت يف شهر متوز     .    َّ                                       وعيَّنت جلنة وطنية معنية باألوبئة اجلائحة     

           ت ما ورد يف                                                                                                  اللجنة الوطنية املعنية باألوبئة اجلائحة يف أعمال مكافحة وباء متالزمة االلتهاب الرئوي احلاد، وطبق        
                                                       وإن اخلربة املكتسبة من هذه األعمال قد زودت السلطات           .                                                  خطة األوبئة اجلائحة من أجزاء ذات صلة باملوضوع       

                                                                                                           الصـحية املركزية وخدمات الطوارئ ببيانات مفيدة يف اجلهود املبذولة لتحسني مستوى التأهب للطوارئ ومنع               
                                                            عنية باألوبئة اجلائحة املدير العام ملديرية الشؤون الصحية                                   ويترأس اللجنة الوطنية امل     .                             انتشـار األمـراض املعديـة     

                                                                                                                واالجتماعـية، وأمانتها موجودة يف مقر املعهد النروجيي للصحة العامة الذي لـه صالت مبركز األنفلونزا التابع                
  .                             ملنظمة الصحة العاملية يف النرويج

  .                             ز اآلن أعمال إضافية يف هذا اجملال                                                     ومت تقدمي اقتراح بوضع خطة تأهب وطنية ملكافحة اجلدري، وتنج -   ٣٥٩

                                           ً      ً                                           وتشكل األمراض املعدية واألحداث البيولوجية حتدياً عاملياً جيب التصدي لـه باختاذ تدابري وطنية وبإقامة  -   ٣٦٠
                                                           وتشترك النرويج بنشاط، مع بلدان أوروبا الشمالية األخرى ومع     .                                              تعـاون جيد على الصعيدين اإلقليمي والعاملي      

                                                                                         املـنطقة االقتصادية األوروبية ومنظمة الصحة العاملية، يف األعمال املنجزة على الصعيد الدويل         /               االحتـاد األورويب  
  .             ملكافحة العدوى

                           ولكن هذا الوضع قد يتغري       .                                ً                                                    أمـا األمراض املعدية فهي أقل تفشياً يف النرويج منها يف أغلبية البلدان األخرى              -   ٣٦١
                                                                   ة والتغريات احلاصلة يف خصائص عوامل العدوى ونتيجة التهديد بنشر              ً                                             سـريعاً نتيجة ازدياد التجارة والسفريات الدولي      

ُ  َ َّ             ُ                                                           ومثة فئات ُمَعيَّنة يف النرويج ُتعترب مهددة بصفة خاصة باإلصابة باألمراض املعدية              .                      ً       ً       عوامـل معدية خطرية نشراً متعمداً               
  :                   ضى يف املؤسسات الصحية                                                                  وتشمل تلك الفئات فئة متعاطي املخدرات باحلقن، واملهاجرين، واملسنني، واملر  .      اخلطرية

ُ                        يف املائة من املرضى يف املستشفيات النروجيية ُمصابون بعدوى التقطوها  ٦   و ٥           ً         ويوجد دائماً ما بني    �                                        
                        ً                                    وأكـثر أنواع العدوى شيوعاً هي التهابات اجملاري البولية           .                                   أثـناء تواجدهـم يف املستشـفيات      

  .                         م املسنون وضعفاء املرضى                    ً                    وأكثر الناس تعرضاً لتلك اإلصابات ه       .                            واإلصـابات بـذات الـرئة     
 ُ                                                                                 وُيفترض أنه ميكن تفادي ثلث تلك اإلصابات على األقل بتنفيذ تدابري مكافحة عدوى املستشفيات 

                            ً                                                أما عدد اإلصابات فهو أكرب نوعاً ما يف املؤسسات الصحية التابعة للبلديات، كدور      .       ً      تنفيذاً أفضل 
                                    نفيذ الدراسات االستقصائية عن مدى              حتسني ت      ٢٠٠٢                 ولقد مت يف عام       .                         رعاية املسنني وما شاهبها   

                                                                               انتشار عدوى املستشفيات بإنشاء نظام وطين مؤلف من عنصرين، أحدمها خيص دور رعاية املسنني 
                                                    وسيكون املعهد النروجيي للصحة العامة قد أعد وعرض على     .                                 والعجزة وثانيهما خيص املستشفيات   

                                   لقيام بأنواع معينة من العمليات                    ً     ً                                            املستشـفيات نظامـاً عامـاً لقياس مدى انتشار العدوى بعد ا           
                             ً          ً   ُ          ً                             وستستخدم مستشفيات البلد نظاماً إلكترونياً اسُتحدث مؤخراً لإلبالغ حباالت اإلصابة            .        اجلراحية

      ً      ً                          فريقاً معنياً باملشروع كلفته بوضع          ٢٠٠٣   َّ                           وعيَّنت وزارة الصحة يف عام        .                   بعـدوى املستشفيات  
  .                       ملكافحة عدوى املستشفيات                     واقترح املشروع خطة عمل  .                         تدابري ملنع عدوى املستشفيات

                            ولقد وضعت النرويج يف عام       .  ُ                       ً      ً                      ً             وُيعتـرب مرض األنفلونزا مرضاً معدياً للغاية يتفشى يف كل سنةً            �
  .                                                           خطة الطوارئ األوىل ملكافحة األنفلونزا اجلائحة ويتم اآلن تنقيحها    ٢٠٠١
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               هي من أدىن                        نسمة يف النرويج،      ١٠٠     ٠٠٠              حاالت لكل     ٧                                       ونسـبة اإلصابات مبرض السل، البالغة         �
     ً    عاماً    ٣٠                                                              وتقع ثالثة أرباع اإلصابات مبرض السل بني املهاجرين البالغني            .                         النسب املسجلة يف أوروبا   

          وأصيبوا   ٧٠                                                                     والنروجيـيون املصـابون هبذا املرض هم بصفة عامة ممن جتاوزوا سن ال             .            يف املتوسـط  
          يف املائة  ٢               ، كان ما نسبته    ٠٠١ ٢       ويف عام   .                                        ً           بالعدوى أيام شباهبم عندما كان املرض شائعاً يف النرويج

  .                                                                    من املرضى، ومجيعهم من املهاجرين، مصابني مبرض السل الناجم عن بكترييا مقاومة

     وأكرب   .     ٢٠٠١     ً                    شخصاً يف هناية عام         ٢     ٣٥١                                               وبلغ عدد املصابني بفريوس نقص املناعة البشري          �
                  ليب اللجوء الذين                                                                          جمموعـة من احلاالت احلديثة التشخيص خالل السنوات األخرية تتألف من طا           

                    ً                                                            وصلوا إىل البلد مؤخراً ومن أشخاص آخرين قدموا من بلدان عدد اإلصابات فيها بفريوس نقص 
  .                                                     والوضع مستقر أو مييل إىل االخنفاض يف اجملموعات املصابة األخرى  .                         املناعة البشري كبري للغاية

                لة، وتشري توقعات     حا   ٢٠٥                  َّ        ً             أن عدد احلاالت املشخَّصة مؤخراً بلغ          ٢٠٠٢                    وتبني إحصاءات عام    
   .     ٢٠٠٢                                    إىل أن هذا العدد سريتفع مقارنة بعام     ٢٠٠٣    عام 

            وأغلبهم من    "    باء "                                          من املصابني بالتهاب الكبد من النوع          ١٥     ٠٠٠                           ويوجـد يف النرويج زهاء        �
                                                                                وأكثر من يصاب هبذا املرض بني املواطنني النروجييني هم ممن يتعاطون املخدرات عن               .         املهاجرين

                                                                          ثة أرباع متعاطي املخدرات باحلقن يف النرويج مصابون بالتهاب الكبد من              وثال  .             طـريق احلقن  
               ويقدر أن عدد     .                                                              ، يف حني أن عدد اإلصابات هبذا املرض قليل خارج هذه الفئة            "   جيم "         الـنوع   

   .      شخص  ٢٠     ٠٠٠                 املصابني يبلغ زهاء 

      لزهري                                                                                    وتشـمل األمـراض املعديـة األخرى املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي الكالميديا وا               �
                                             حالة إصابة بالكالميديا وكان أغلبها بني         ١٥     ٠٠٠          تشخيص       ٢٠٠١            ومت يف عام      .          والسـيالن 

                                            حالة إصابة مبرض السيالن حىت هذا اليوم           ٢٢٦  ُ                وأُبلغ عن وجود      .      ً   عاماً   ٢٥                 الشباب دون سن    
               حالة إصابة     ٦٠  ُ                وأُبلغ عن وجود      .     ٢٠٠١                                     ، وهو عدد أدىن بكثري منه يف عام             ٢٠٠٢           مـن عام    

  .    ً           رجالً وامرأتان  ٥٨           ، من بينهم     ٢٠٠٢      عام             مبرض الزهري يف

                                                                                                    ويوجد لدى السلطات الصحية النروجيية، باإلضافة إىل خطة التأهب الوطين ملكافحة األنفلونزا اجلائحة،              -   ٣٦٢
                                                                                                          خطـة اسـتراتيجية جديدة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري واألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي                

   ).    ٢٠٠٤-    ٢٠٠٠ (                            فحة املقاومة للمضادات احليوية             وخطة عمل ملكا  )     ٢٠٠٢ (

  )      املسنون (                      من املبادئ التوجيهية  ٦       الفقرة 

  .          بدون تعليق -   ٣٦٣

  )            مشاركة اجملتمع (                      من املبادئ التوجيهية  ٧       الفقرة 

              ومت إنشاء مخس     .     ٢٠٠٢       يناير   /               كانون الثاين   ١                                                 ً                  تولـت الدولـة مسـؤولية اخلدمات الصحية املتخصصة اعتباراً من             -   ٣٦٤
              ُ                                                                                                  صحية إقليمية أُسندت إليها مسؤولية التأكد من أن السكان املوجودين يف منطقتها يستفيدون من اخلدمات الصحية                         مؤسسـات   

   .                                                                                       ومتتلك تلك املؤسسات وتدير اخلدمات الصحية املتخصصة يف اإلقليم، وهي تتألف من مؤسسات حملية معينة  .       الالزمة



E/C.12/4/Add.14 
Page 68 

 

  .                                                     ية، مت إنشاء جلنة اتصال جمتمعية يف إطار وزارة الصحة         ً                                           وبناًء على مشورة من مجعيات املستفيدين الرئيس       -   ٣٦٥
       واملهمة   .                                                                                                   وكذلك قامت املؤسسات الصحية اإلقليمية بإنشاء جلان اتصال جمتمعي تابعة هلا على الصعيد اإلقليمي             

        ً                           وجيب أيضاً استشارة تلك اللجان يف        .                                                                       الرئيسـية املـنوطة بتلك اللجان هي توفري املعلومات عن حاالت حمددة           
                                 واهلدف املنشود هو أن يكون لكل        .                                                                        ت الـيت يفترض أهنا تتسم بأمهية خاصة بالنسبة إىل الفئة اليت متثلها                  احلـاال 

  .    ٢٠٠٣                                    مؤسسة جلنة اتصال جمتمعي حملية حبلول عام 

                     وأكربها منظمة الصحة     .                                                                                     ويوجد عدد كبري ومتنوع من فئات املصاحل ومنظمات املستفيدين يف جمال الصحة العقلية             -   ٣٦٦
  .                          ً       ًً               وتقيم السلطات الصحية حواراً مباشراًً مع تلك املنظمات  .                                     َ        ً النروجيية واجلمعية الوطنية ألقارب املعالَجني نفسياً        العقلية 

                                                                                                      إن اخلطة املقدمة لدى اعتماد قانون حقوق املرضى بشأن إنشاء أمانة مظامل نظامية للمرضى قد دخلت                 -   ٣٦٧
                                                         والية املسندة إىل أمانة املظامل املعنية باملرضى تتمثل يف                  وكانت ال   .     ٢٠٠١       يناير   /               كانون الثاين   ١                     حيز النفاذ بتاريخ    

  .                                                                                        صون احتياجات املرضى ومصاحلهم وحقوقهم القانونية إزاء اخلدمات الصحية وحتسني نوعية اخلدمات الصحية

                                                                                                    إن كـل مـا يستجد من تشريعات ولوائح وإصالحات وتدابري واقتراحات وتقارير مرفوعة إىل الربملان                 -   ٣٦٨
        والفترة   .                                                                                     ب أن توزع على مجيع املؤسسات واملنظمات املعنية يف القطاعني العام واخلاص الستشارهتا                        الـنروجيي جي  

  .                                                                        احملددة الستالم الردود هي بصفة عامة ثالثة أشهر يف أقصى حد وستة أسابيع يف أدىن حد

  )                              التوعية باملشاكل الصحية السائدة (                      من املبادئ التوجيهية  ٨       الفقرة 

       وستطلب   .                                                                             قاعدة معارفها عن طريق األحباث وستدمج منظور الصحة العامة يف التعليم                           سـتعزز النرويج   -   ٣٦٩
                                                                                                               احلكومـة إىل املـدارس تعزيز منظور الصحة العامة يف مناهجها الدراسية، كما ستنقح اخلطط اإلطارية القائمة                 

                        طارية عامة مشتركة بني                                                                                             للتثقيف يف جمال الصحة العامة، مبا فيها اخلطة اإلطارية لتعليم التمريض، وستعد خطة إ             
                                                                                                            االختصاصات لتوفري تثقيف إضايف يف جمال الصحة العامة، مع التركيز بصفة رئيسية على صحة الطفل والشباب،                

  .               ً                                                                              كما ستضع برناجماً لنيل شهادة املاجستري يف علوم الصحة العامة، يؤهل املتخرجني ملباشرة دراسات الدكتوراه

 ١٣املادة 

 احلق يف التعليم

                                   ، الذي أعد ألجل الدورة السادسة       )  ٣٠         التذييل     " (    ٢٠٠٠-    ١٩٩١                 تطوير التعليم،    "                   الـتقرير املعنون        إن   -   ٣٧٠
  .                                                      ً     ً                                                     واألربعـني ملؤمتر اليونسكو الدويل املعين بالتربية، يتضمن وصفاً عاماً للسياسة التربوية النروجيية يف التسعينات              

                                          إيالء أمهية أكرب حلرية العمل على الصعيد                                   تركز بصفة رئيسية على          ٢٠٠٣  -      ٢٠٠١                               والسياسة التربوية يف الفترة     
            الذي يتضمن    )   ٣١         التذييل     " (                   التعليم يف النرويج   "          ً              ويشار أيضاً إىل منشور       .                                     احمللي، وعلى نوعية اخلدمات التربوية    

  .                             حملة عن النظام التعليمي النروجيي

                 ة لتعليم التالميذ  ُ                                                                                   وُيضـمن احلـق يف التعلـيم عن طريق التشريعات وعن طريق التمويل املقدم من الدول             -   ٣٧١
                                                                                                والطالب، وهو يستهدف ضمان تكافؤ الفرص للجميع يف جمال التعليم، بغض النظر عن اخللفية االجتماعية واملالية 
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                                                                         والتعليم يف املؤسسات التربوية العامة، أي املدارس االبتدائية واملتوسطة           .                                         أو السـن أو اجلـنس أو مكان اإلقامة        
  .           ً  جماين مبدئياً                               والثانوية ومدارس التعليم العايل،

             ولقد بلغ عدد   .     َّ                                                                       وتقدَّم املنح والقروض للتالميذ والطالب مبوجب قانون خاص متعلق بالدعم املايل للتعليم -   ٣٧٢
     ٣٨٨     ٠٠٠         زهاء       ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                                                                          التالميـذ والطالب املؤهلني للحصول على الدعم املايل خالل السنة الدراسية           

                                             ايل من صندوق الدولة لقروض التعليم يف شكل جمموعة                     من بينهم على دعم م   ٢٢٣     ٠٠٠     وحصل   .             تلميذ وطالب 
    ٣٠                            زيادة اجلزء املتصل باملنح من     ٢٠٠٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١           ً           ومتت اعتباراً من تاريخ   .                   مؤلفة من قروض ومنح

                                                                                           ومت كذلك حتسني خطة الدعم املايل وإضفاء مرونة أكرب عليها لتكييفها ملختلف فئات التالميذ                .            يف املائة    ٤٠    إىل  
   .                                 لطالب وتيسري التعليم على مدى احلياة  وا

       ً      ً                                       قانوناً جديداً للتعليم يشمل التعليم يف املدارس            ١٩٩٨       يوليه   /      متوز   ١٧                                   واعـتمد الربملان النروجيي بتاريخ       -   ٣٧٣
             وهو جيمع بني     .     ١٩٩٩       أغسطس   /     آب  ١                                                                            االبتدائـية واملتوسطة والثانوية، ودخل هذا القانون حيز النفاذ بتاريخ           

    وإن   .                                                                                             متعلقة بالتعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي، وبالتعليم املهين، على التوايل، وحيل حملها                             ثالثة قوانني سابقة  
ِ                        ً               بعـض أجزاء قانون تعليم البالغني قد أُدِمجت يف القانون اجلديد أيضاً                                                       ويتناول القانون كافة مراحل التعليم من        .                                   ُ 

  .                          ي تعليمه يف املدرسة الثانوية                                                      الفترة اليت يبدأ فيها الطفل املدرسة يف سن السادسة وحىت ينه

  )                                   التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي�                          تدابري لضمان احلق يف التعليم  (                      من املبادئ التوجيهية  ١       الفقرة 

َ                      زيادة فترة التعليم اإللزامي وَسن قانون جديد للتعليم                              

                       توسط يف النرويج، وهو                                                                                 مت يف النصـف األخري من التسعينات إجراء إصالح شامل للتعليم االبتدائي وامل             -   ٣٧٤
        سنوات   ١٠           سنوات إىل  ٩                                               ومت مبوجب هذا اإلصالح متديد فترة التعليم اإللزامي من   .     ١٩٩٧                معروف بإصالح عام 

                                                         ومت، يف نفس الوقت، خفض السن اليت يباشر فيها الطفل املدرسة من   .     ١٩٩٨-    ١٩٩٧       ً                    اعتباراً من السنة الدراسية 
  .       سنوات ٦           سنوات إىل  ٧

                   هارية ألطفال املدارس                 مرافق الرعاية الن

                                                              شرط قانوين يقضي بأن توفر مجيع البلديات مرافق الرعاية              ١٩٩٩       يناير   /               كانون الثاين   ١               يوجـد مـنذ      -   ٣٧٥
                          ً  ومجيع بلديات النرويج تقريباً   .                                                                     النهارية قبل ساعات املدرسة وبعدها لألطفال من الصف األول وحىت الصف الرابع

                             ِ  َّ                   ولقد وضعت هذه اخلطة إلتاحة فرص ِللَّعب وممارسة          .              ألطفال املدارس                                                باتـت اليوم توفر مرافق الرعاية النهارية        
                              وجيب أن توفر لألطفال املعوقني فرص   .                                                                   أنشطة ثقافية وترفيهية مالئمة لسن األطفال وقدراهتم الوظيفية واهتماماهتم

  .         ً                                    جيدة أيضاً للتطور يف إطار خطة الرعاية النهارية

  ة                                    التالميذ ذوو االحتياجات التعليمية اخلاص

                                                             ً                      ً          إن معظم األطفال ذوي احتياجات تعليمية خاصة يتلقون التعليم حالياً يف الصفوف العادية وفقاً ألساليب  -   ٣٧٦
                   يف املائة من تالميذ  ٦                         وعلى وجه اإلمجال، فإن زهاء   .                                                    شىت من التعليم اخلاص املوفر بناء على قرارات وخطط فردية
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                                                                  من تالميذ املدارس الثانوية، يتلقون التعليم اخلاص بناء على                     يف املائة   ٥       إىل    ٤                                   املـدارس االبتدائـية واملتوسطة، و     
   أي   .                                     سنوات يف مرحلة التعليم الثانوي      ٥                                                        وحيق للتالميذ الذين حيتاجون إىل تعليم خاص أن يقضوا            .              قرارات فردية 

  .                                                                              أنه حيق هلم أن يقضوا، يف أقصى حد، سنتني إضافيتني بدوام كامل يف مرحلة التعليم الثانوي

   ٣     ١٠٠                                                                            يف املائة من تالميـذ املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية، أي زهاء               ٠,٥                       ما تقل نسبته عن          وكان -   ٣٧٧
                                       ً                    يف املدارس املخصصة أو يف برامج منظمة خصيصاً خارج إطار املدارس     ١٩٩٦                      اجملموع، مسجلون يف عام        تلميذ يف
                                           فيهم التالميذ املسجلني يف مدارس مؤسسات         مبن (                                                   وتشمل هذه اإلحصاءات كافة فئات التالميذ املعوقني          .        العادية

     من    ٦٠٠            ويضاف إليهم    ).                                                                         رعاية الطفولة ومؤسسات الطب النفساين ومراكز إعادة تأهيل املدمنني على املخدرات
  .                                       التالميذ املسجلني يف برامج التعليم يف السجون

                           سداء املشورة وتوفري الدعم       ِّ                                                                       ومتوِّل الدولة نظام دعم خاص للتعليم املخصص، واهلدف الرئيسي منه هو إ            -   ٣٧٨
                                                                                                      للـبلديات واملقاطعـات بغـية ضـمان جودة اخلدمات التعليمية املوفرة لألطفال والشباب والبالغني ممن لديهم        

      ً                                      مركزاً للموارد يليب االحتياجات اخلاصة يف         ١٧                                    ويشمل هذا النظام يف الوقت احلايل         .                          احتـياجات تعليمية خاصة   
                                                                  م املركبة، واملشاكل السلوكية، والصعوبات اللغوية وصعوبات التكلم، كما                                ُّ جماالت البصر والسمع وصعوبات التعلُّ

                                                                                                          يشـمل اخلدمات التعليمية التابعة للدولة واملخصصة للمكفوفني وضعيفي النظر والصم على مستوى املقاطعات              
  .                                                        وبعض الوحدات األصغر اليت تقدم اخلدمات جملموعات أصغر من املعوقني

     لجوء        طالبو ال /               األقليات اللغوية

   ً                                                                ً                                          عمـالً بقانون التعليم، يصبح احلق يف تلقي التعليم االبتدائي والثانوي نافذاً عندما يكون من املتوقع أن                  -   ٣٧٩
                            ً                             ويصبح واجب حضور املدرسة سارياً عندما يكون الطفل قد           .                                                 الطفـل سيمكث أكثر من ثالثة أشهر يف النرويج        

                          ً                          نون التعليم، وهو يشمل أيضاً أبناء طاليب اللجوء                                         وهذا اشتراط جديد ينص عليه قا       .                            قضـى ثالثة أشهر يف البلد     
                                                                                                              عندما توجد احتماالت كبرية بأن مينح هؤالء رخصة إقامة أو عندما يتوقع أن تستغرق إجراءات معاجلة طلباهتم                 

                                                                                      وينص القانون على أن حق الطفل وواجبه يف أن يتابع دراسته يف املدارس االبتدائية                .                           أكـثر مـن ثالثـة أشهر      
  .                          ً              سا مرهونني بكون الطفل مقيماً بصفة قانونية           واملتوسطة لي

               وميكن لألطفال أن   .                                                                                ويتم عادة تعليم أطفال األقليات اللغوية بلغتهم األصلية كوسيلة لتعلم اللغة النروجيية -   ٣٨٠
َ  َّ                                                                        يتعـلموا القراءة والكتابة بلغتهم األصلية وأن يَدرَّسوا مواضيع أخرى باللغة النروجيية وبلغتهم األصلية على حد                                                             

      ٢٠٠٢                                                                             يف املائة من جمموع األطفال املسجلني يف املدارس االبتدائية واملتوسطة يف الفترة بني عامي    ٣,١    وإن   .    واء س
                                                        والتالميذ الذين ليست لغتهم األصلية النروجيية أو الصامية حيق   .                                          قد تلقوا التعليم بلغة أصلية غري النروجيية    ٢٠٠٣ و

                                                                    ة، تلقي تعليم خاص باللغة النروجيية إىل أن تصبح لديهم املهارة                                                         هلـم، مبوجب خطة التعليم اخلاص للغة النروجيي       
                                                                       وجيوز للتالميذ أن خيتاروا اللغة النروجيية كلغة ثانية أو أن حيصلوا             .                                                   الكافية ملتابعة التعليم العادي باللغة النروجيية     

  .                                           على تعليم خاص آخر باللغة النروجيية حسب احلاجة

      ً     ً          تعليماً خاصاً باللغة     )        ً   تلميذاً   ٣٣     ٩٩٩ (                                   الميذ املدارس االبتدائية واملتوسطة                       يف املائة من ت       ٥,٥            ولقد تلقى    -   ٣٨١
          من تعليم    )        ً   تلميذاً   ١٨     ٧٢٧ (                          يف املائة من التالميذ         ٣,١         واستفاد    .     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                               النروجيية خالل العام الدراسي     
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       طفل    ١٠     ٤٠٠             يزيد عن                                                    وكان عدد األطفال املهاجرين يف املدارس الثانوية        .                     أو التعليم باللغتني   /                  اللغـة األصلية و   
  .                             يف املائة من جمموع عدد التالميذ   ٦,٤              ، أي ما نسبته     ٢٠٠٠       أكتوبر  /            تشرين األول ١       بتاريخ 

                       التعليم باللغة الصامية

  .                                                            حق التالميذ يف أن يدرسوا اللغة الصامية ويتلقوا التعليم هبا      ١٩٩٩                                       عـزز قانون التعليم الصادر يف عام         -   ٣٨٢
                                                                           يف املدارس االبتدائية واملتوسطة يف املناطق احملددة يف القانون بوصفها مناطق صامية،                         وحيق لكافة التالميذ املسجلني

                                                             ويتمتع التالميذ الصاميون حبق مستقل يف دراسة اللغة الصامية يف مجيع   .                                           أن يدرسوا اللغة الصامية ويتلقوا التعليم هبا
                                                ق الصامية، أن تدرس اللغة الصامية وتتلقى التعليم                                             وحيق ألي جمموعة مؤلفة من عشرة تالميذ، خارج املناط  .            أرجاء البلد

                                                              وحتتفظ اجملموعة هبذا احلق طاملا بقي فيها ما ال يقل عن ستة              .                                                        هبـا، إن طلبـت ذلك، بغض النظر عن خلفية التالميذ          
  . م                                                                        ً               وحيق للتالميذ الصاميني املسجلني يف املدارس الثانوية أن يدرسوا اللغة الصامية عمالً بقانون التعلي  .      تالميذ

                                                                                                             وإن جمموع عدد التالميذ املسجلني يف املدارس االبتدائية واملتوسطة الذين درسوا اللغة الصامية على املستويات                -   ٣٨٣
      وتلقى   .     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١       ً                                    تلميذاً يف اجملموع خالل السنة الدراسية         ٢     ٦٢٧                                                      الثالثة اليت يتم التعليم فيها هبذه اللغة قد بلغ          

  .                                           مدرسة، واختاروا اللغة النروجيية كلغة ثانية  ١٥          الصامية يف       ً                  صامياً التعليم باللغة     ً  طفالً ١     ٠٢٤

                               زيادة التركيز على جودة التعليم

  .                     هو حتسني جودة التعليم    ٢٠٠٠                                                  ما برح أحد األهداف الرئيسية لسياسة التعليم منذ عام  -   ٣٨٤

       ً   ، قراراً      ٢٠٠٠                                                                                            ولقـد اعـتمد الربملان النروجيي، يف إطار النقاش الذي جرى بشأن ميزانية الدولة لعام               -   ٣٨٥
                                                                                                   مليون من الكرونات النروجيية لدعم اجلهود اليت تبذهلا املدارس يف سبيل حتسني نوعية التعليم يف                   ٩٠٠        بتخصيص  

                                                                                        وكان الغرض املنشود من هذا االستثمار هو تشجيع االبتكار والتطوير والتنوع واملرونة،              .     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٠        الفترة  
             ً                                            والتقييم وفقاً للتطورات احلاصلة يف حياة العمل واحلياة                                                             وحتسـني تكيـيف مضـمون التعلـيم وأساليب العمل           

                                                                                                   االجتماعية، وحتويل جزء أكرب من التركيز من الصعيد املركزي إىل الصعيد احمللي، وتعزيز التعاون فيما بني املدارس 
  .                       ً وحياة العمل واجملتمع إمجاالً

                                  صاالت يف التعليم، وتنمية املوارد                                                                       ولقـد انصبت هذه اجلهود على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالت          -   ٣٨٦
   ِّ   وقدِّم   .                                                                                               البشرية، والربامج اإلمنائية واملشاريع التجريبية، كما انصبت إىل حد كبري على املدارس االبتدائية واملتوسطة

                                                                                                         متويل سخي ألصحاب املدارس، أي سلطات البلديات بصفة رئيسية، لتحسني نوعية التعليم االبتدائي واملتوسط،              
  .         ً                                         فاقه وفقاً ألولويات احلكومة املركزية واالحتياجات احمللية             على أن يتم إن

ِ                                   وعلى مستوى التعليم الثانوي، فإن املوارد املخصصة لتحسني نوعية التعليم قد أُنِفقت إىل حد كبري على                 -   ٣٨٧  ُ                                                                      
  .                                        واشتركت مجيع املدارس الثانوية يف هذا املشروع  .                                         تنفيذ مشاريع لتعزيز تنوع التعليم وتكييفه

                                                                        َّ                           ي يف الوقـت الراهن تقييم للجهود املبذولة يف سبيل حتسني نوعية التعليم، وسوف يقدَّم التقرير                   ِ   وجيـرِ  -   ٣٨٨
  .    ٢٠٠٤      أبريل  /               النهائي يف نيسان
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                                                                    ُ                         كمـا أن اهلـدف املتمثل يف حتسني نوعية التعليم يتجسد من خالل مشروع حتديث شامل ُبدئ يف عام              -   ٣٨٩
                   وأعد الفريق املعين     .                                    عليم االبتدائي، واإلعدادي والثانوي                                                    ، وخيـص التعلـيم األساسي يف النرويج، أي الت             ٢٠٠٢

  ُ                                      ، ُيذكر فيه أن هنالك إمكانية هامة           ٢٠٠٢                             ً       ً                                          باملشـروع، مـن بني ما أعد، تقريراً مرحلياً بشأن احلالة السائدة يف عام               
َ     األموال املستثَمرة                                                       ُّ                                 إلدخال حتسينات على املدارس النروجيية فيما يتصل بفوائد التعلُّم اليت يكتسبها التالميذ بالقياس إىل              .  

                     إصالح التعليم الثانوي

ُ                     ً          واليت ُشرع يف تنفيذها اعتباراً من عام   "   ٩٤     إصالح  "   ً                                   عمالً خبطة إصالح التعليم الثانوي، املسماة  -   ٣٩٠      ١٩٩٤     ،  
     ً             ً                                         عاماً حيق هلم قانوناً تلقي التعليم الثانوي ملدة ثالثة أعوام     ١٩    و   ١٦                                               فإن سائر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني        

                                                 وحيق للشباب التسجيل يف إحدى الدورات التعليمية        .                                                              هـلهم لتلقي التعليم العايل أو املهين أو تعليم أدىن درجة            تؤ
                                                ً      ً                          وقد بات من السهل على التالميذ الذين خيتارون تعليماً مهنياً التأهل ملواصلة              .                                  األساسية اليت يطلبون االلتحاق هبا    
  .                          تعليمهم يف اجلامعات والكليات

    ١٦                                                                                       ون على عاتق سلطات املقاطعة واجب متابعة شؤون الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني                         ويضع القان  -   ٣٩١
                                               وجيوز للتالميذ املؤهلني للحصول على تعليم خاص         .      ً                                                    عاماً من غري امللتحقني باملدرسة أو العاطلني عن العمل           ١٩ و

  .                ميتد لفترة سنتني                                                                 ً    أن يتلقوا، باإلضافة إىل السنوات الثالث اإللزامية مبوجب القانون، تعليماً قد

                                                                                                           ولقد جرى توسيع نطاق املرحلة النهائية من التعليم الثانوي يف كافة أرجاء البالد، لضمان املساواة بني                 -   ٣٩٢
    ١٥                                     وتشمل السنة األوىل من هذه املرحلة         .                                                      َّ                   سـائر فئات الشباب فيما يتعلق باخلدمات التعليمية اليت تقدَّم إليهم          

                                                        ويندرج التخصص يف إطار دوريت املستوى املتقدم األول والثاين، ويف   .          األساسية                               دورة خمتلفة من الدورات التعليمية
َ  ُّ                 إطار دورات الَتَمهُّن يف مكان العمل                                                                       والتعليم املهين هو جزء ال يتجزأ من املرحلة النهائية للتعليم الثانوي ويشمل   .              َ 

                                   رة التمهن بإجياد القيمة يف مكان                      وإذا اقترنت دو    .                                    ُّ                          عـادة سنتني يف املدرسة وسنة واحدة للتمهُّن يف مكان العمل          
   .                           العمل، ميكن أن متتد على سنتني

             يف املائة من   ٩٥                                                         ، بلغت نسبة امللتحقني مبرحلة التعليم الثانوي أكثر من            ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                       ويف السـنة الدراسية      -   ٣٩٣
                 الرقمان املقابالن   و  .      ً   عاماً   ١٨                                              يف املائة من جمموع الشباب البالغ عمرهم           ٨٢     ً       عاماً، و    ١٦                             جمموع الشباب البالغ عمرهم     

                                 بالتالميذ الذين ال يقدمون طلبات      )            انظر أدناه  ( ُ                     وُتعىن خدمة املتابعة      .            يف املائة      ٨٣,٦              يف املائة و       ٩٤,١         كانا       ١٩٩٥      لعام  
  .                                                                                                        التحاق باملرحلة النهائية من التعليم الثانوي بعد إكمال مرحلته اإلعدادية، أو الذين ينقطعون قبل إكمال تعليمهم

       ويف عام   .         ً                                                                     غري نسبياً من التالميذ الناطقني بلغات األقليات الذين يكملون مرحلة التعليم الثانوي            وهنالك عدد ص -   ٣٩٤
                                                                                                             ، كانـت نسبة طالب اجليل األول الناطقني بلغات األقليات الذين أكملوا تعليمهم واجتازوا امتحانات مرحلة                    ١٩٩٩

  .                                     املائة بني التالميذ الناطقني بلغة األغلبية    يف   ٧٦                                    يف املائة فقط، يف حني بلغت هذه النسبة   ٣٩                التعليم الثانوي 

     ً     ونظراً ألن   .        ً  تلميذاً  ٢٩     ٦٨٠                                          ، بلـغ عدد التالميذ الذين تشملهم عقود متهن      ٢٠٠٢-    ٢٠٠١           ويف عـام     -   ٣٩٥
                                                                              ً      ً        ً                           األماكن الشاغرة يف إطار عقود التمهن غري كافية، بلغ عدد التالميذ الذين تلقوا تدريباً مهنياً تطبيقياً يف املدرسة                  

  .       ً  تلميذاً   ٥٧١
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                                                                  إنشاء خدمة املتابعة، بوصفها خدمة قانونية تديرها سلطات املقاطعة لصاحل   "   ٩٤     إصالح  "            وجرى يف إطار  -   ٣٩٦
          وجيب خلدمة    .                                                                                                      الشباب املؤهلني لتلقي التعليم الثانوي الذين ال يتوفر هلم مكان شاغر يف املدرسة وال وظيفة دائمة               

َ                                                       املستهَدفة تلقي عرض للتعليم أو العمل أو أي شغل آخر                                                                املـتابعة أن تضمن لسائر الشباب املنتمني إىل الفئات                .  
  .                                                                      ً      ً         ً                           ويهـدف هذا العرض باألساس إىل تأهيل الشباب للتعليم العايل، أو إكساهبم تأهيالً مهنياً أو تأهيالً أقل درجة                 

    كيز                    وساعدت اخلدمة على تر  .   ّ                                                                   ً            وبـّين تقييم لربنامج اإلصالح املذكور أن أداء خدمة املتابعة كان يف العموم جيداً         
                                                                                                  االهتمام على مشكلة االنقطاع عن التعليم، وعلى ضمان أن تبذل املدارس املزيد من اجلهود للحيلولة دون انقطاع 

                                                     ً                               واستهلت احلكومة، من خالل خطة العمل ملكافحة الفقر، مشروعاً ميتد على ثالث سنوات               .                    التالميذ عن املدارس  
  .                            اع الشباب عن التعليم الثانوي                                               لتعزيز عمل خدمة املتابعة يف سبيل احليلولة دون انقط

              التعليم العايل

                      ُ                 ويستند عادة إىل امتحان ُيجرى بعد اختتام   .                                                           يشـمل التعلـيم العايل الدراسة يف اجلامعات ويف الكليات          -   ٣٩٧
     ً   عاماً   ٢٥                               ، أصبح جيوز ملن تتجاوز أعمارهم       ٢٠٠١                                                               السنوات الثالث ملرحلة التعليم الثانوي، غري أنه، منذ خريف          

  ،  )                                    يف إطار املناهج الرمسية وغري الرمسية      (                       ً                                       بالتعليم العايل استناداً إىل كامل املؤهالت اليت اكتسبوها                      طلب االلتحاق 
         وتقرر كل   .                                                                                      أي املعارف، واملهارات، واخلربة اليت اكتسبوها من خالل التعليم والعمل املدفوع األجر والطوعي، إخل

        ُ   ُّ                                     املؤهالت ُتعدُّ الزمة ملتابعة الربنامج الدراسي                                                                    مؤسسـة على حدة كيف جيري تقييم هذه املؤهالت الكلية، وأي          
                                            ً      طالب على عرض لاللتحاق بالتعليم العايل استناداً إىل  ٢     ٧٠٠              ، حصـل زهاء       ٢٠٠٢            ويف خـريف      .         املطلـوب 

  .             مؤهالهتم الكلية

                                                                                         والدولـة هي اليت تشرف على إدارة معظم مؤسسات التعليم العايل، إال أن هذه املؤسسات تتمتع مبجال    -   ٣٩٨
          مؤسسة،    ٣٨                                                        وتليب مؤسسات التعليم العايل احلكومية، والبالغ عددها          .                                  مـن االستقاللية املهنية واإلدارية            واسـع   

                         ً                                   كلية خاصة مت اعتمادها عمالً بالقانون املتعلق بالتعليم           ٢٠           ً   وهنالك أيضاً     .                       يف املائة من الطالب      ٨٨            احتـياجات   
  .          العايل اخلاص

    ويج                           إصالح التعليم العايل يف النر�           إصالح اجلودة 

      ً                                                   قراراً بإجراء إصالح شامل للتعليم العايل يف النرويج             ٢٠٠١       يونيه   /                                   اعـتمد الربملان النروجيي يف حزيران      -   ٣٩٩
                                                                                   وجيـب على مؤسسات التعليم أن تكون قد انتهت من تنفيذ هذا اإلصالح يف بداية السنة             ).                إصـالح اجلـودة    (

لدراسية   لرجوع يف هذا الصدد إ       .               كموعد أقصى      ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣          ا ملعنون                                  وميكن ا      إصالح  "                   ىل الكراس ا
لتذييل   " (     اجلودة    ).  ٣٢         ا

  .                                                                                      ويهدف إصالح اجلودة إىل حتسني نوعية التعليم والبحث، وزيادة كثافة التعليم وتعزيز درجة التدويل -   ٤٠٠

                                                ً                                              وسوف يتمتع الطالب حبق استغالل السنة الدراسية استغالالً أفضل، وذلك من خالل اجلمع بني اخلطط                -   ٤٠١
َ                     ويف الوقت ذاته، سيجري تعزيز متويل التعليم العايل وسيكافأ كل تقدم ُيحَرز على               .        التوجيه                  الدراسـية وحتسني       ُ                                                              

                                                                           وستزداد حرية املؤسسات فيما يتعلق بتنظيم األنشطة اخلاصة هبا، ولكن سوف             .                                  االنتقال إىل مراحل تعليمية أعلى    
  .                   ً                                     تزيد مسؤوليتها أيضاً فيما يتعلق بالنتائج اليت يتم إحرازها
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     ُ                      وسوف ُتستبدل معظم الشهادات   .                               ً     ً                      إدخال هيكل جديد للشهادات جزءاً هاماً من إصالح اجلودة             وميـثل  -   ٤٠٢
                                            اليت تقابل ثالث سنوات من التعليم العايل،         )               الدرجة الدنيا  (                                                   واملؤهـالت املهنـية السابقة بشهادة البكالوريوس        

                                على دراسات معينة، كدراسات                                      وال ينطبق اهليكل اجلديد للشهادات      .                                         وشـهادة املاجستري اليت متتد لفترة عامني      
                                التأهيل للتدريس يف مدارس التعليم  (                                                                    الطب وعلم النفس والعلوم البيطرية والالهوت وتدريب مدرسي التعليم العام 

   ).                               االبتدائي ومرحلة التعليم اإلعدادي

                                          َ                                                            وعـلى الـرغم مـن أن الكليات اخلاصة ليست مطالَبة بتنفيذ اإلصالح على حنو ما تفعله املؤسسات                  -   ٤٠٣
  .                                احلكومية، فإن معظمها قد اختار ذلك

                                                                                                              ويف سبيل تسهيل التنقل عرب احلدود الوطنية وتعزيز جانب العدل واإلنصاف يف التعليم، جيري يف الوقت الراهن                  -   ٤٠٤
                                                            ، وهنالك سعي إىل زيادة تبادل الطالب ووضع أنظمة معترف           )              عملية بولونيا  (                                               تنسيق كافة مناهج التعليم العايل يف أوروبا        

  .                                                                        وتعد النرويج، بفضل برناجمها إلصالح اجلودة، أحد البلدان الرائدة يف هذه العملية  .      ً                 دولياً يف جمال ضمان اجلودة   هبا 

        التدويل

                                                                                                   تعمل اجلامعات والكليات النروجيية، من خالل ضمان املشاركة الطالب مشاركة تامة يف التبادل الدويل               -   ٤٠٥
      ُ                       ِّ      ِّ           وإن الُبعد الدويل يف التعليم يعزِّز ويعمِّق         .                    نرويج واالرتقاء هبا                                                    لـلمعارف، على ضمان جودة التعليم العايل يف ال        

  .                                                                 التفاهم الثقايف واالجتماعي واللغوي، ويتيح للطالب فرصة خلوض جتربة فريدة

                                                                                                ويهدف إصالح اجلودة إىل مساعدة اجلامعات والكليات على أن تضمن لطالهبا فترة دراسية يف اخلارج                -   ٤٠٦
                                                                              راسة، وتعزيز مشاركتهم يف الربامج الدولية، وزيادة استخدامهم التفاقات مثل                                          كجـزء مـن برنامج إكمال الد      

                                                                                         إيرامسوس، ونورد بلوس، واالتفاقات الثنائية بني املؤسسات التعليمية النروجيية واألجنبية،           /                    اتفاقـات سـكراتيس   
                      كثيف التعليم باللغة                                                                                             وتشجيع تبادل الطالب مع بلدان العامل الثالث، ورفع عدد الطالب األجانب يف النرويج، وت             

                                                                           ِّ                                       اإلنكلـيزية لتنمـية البيئة الطالبية الدولية يف اجلامعات والكليات، ومنح شهادات مكمِّلة للدبلوم هبدف تسهيل                
  .                                    االنتقال إىل املؤسسات التعليمية األجنبية

                                    ضمان اجلودة واالعتراف باملؤهالت األجنبية

                                                   مية مستقلة، وهي الوكالة النروجيية لضمان اجلودة                           ، أنشئت وكالة حكو       ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين   ١   يف   -   ٤٠٧
                                                                                                                يف التعلـيم، تتمـثل مهمـتها يف التحقق من أن الربامج الدراسية يف خمتلف املؤسسات ذات جودة عالية، وأن                    

ُ   َّ       ً                        َّ            الوكالة ُمخوَّلة أيضاً النظر يف الطلبات اليت تقدَّم          .                                                            املؤسسـات هلـا أنظمـة داخلية جيدة لضمان جودة براجمها                   
                       ِّ                                         واعتراف الوكالة هذا يزوِّد اجلامعات والكليات مببادئ توجيهية          .                            اعتراف باملؤهالت األجنبية                  للحصـول عـلى   

                                                                                                             تسـاعدها يف جمـال االعتراف املباشر باملؤهالت األجنبية على أهنا معادلة لشهاداهتا، كما تساعدها يف إدراج،                 
  .                                املؤهالت األجنبية يف براجمها الدراسية

                                                                           العمل بقاعدة البيانات الوطنية اخلاصة باالعتراف بشهادات التعليم العايل               ٢٠٠٢                        وبـدأ منذ ربيع عام       -   ٤٠٨
                                                                                  ُ                           األجنبـية، وهـي مـتابعة لالتفاقية بشأن االعتراف مبؤهالت التعليم العايل يف إقليم أوروبا، اليت ُتعرف باتفاقية          
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ّ                                    لشـبونة، والـيت صّدقت عليها النرويج يف عام                         شيد اإلجراءات                                         واهلدف من قاعدة البيانات هذه هو تر        .     ١٩٩٩              
                                                                     تعزيز املساواة يف املعاملة، وحتسني املعلومات من أجل مقدمي الطلبات           (                                            اإلداريـة لتقيـيم التعليم العايل األجنيب        

َ         واملوظفني التنفيذيني وَمن إليهم                    .(   

                       البيئة التعليمية للطالب

                       قواعد صارمة تتعلق                                                                        اجلديدة من القانون املتعلق باجلامعات والكليات قد حددت وأدخلت           ٤٤           إن املادة    -   ٤٠٩
                       وينص القانون على أن      .                                                                                           باملسـؤولية اليت تقع على عاتق اجلامعات والكليات فيما يتصل بالبيئة التعليمية للطالب            

                                       وحيدد القانون االشتراطات املتعلقة بالبيئة   .                                                                        املؤسسات مسؤولة عن البيئة الطبيعية والنفسية اليت يعمل فيها الطالب        
َ                ويؤكد القانون على حق الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة يف أن يعاَملوا             .            الوظيفية                            الطبيعية من حيث املتطلبات                                                           

         ويف الوقت   .                                               ومن بني األهداف أن تتابع املؤسسة عن كثب سائر طالهبا  .                                    يف دراستهم معاملة تراعي حالتهم اخلاصة
                   خلطة الدراسية قواعد               وجيب أن تتضمن ا  .                                                            الراهن، يتمتع كل طالب باحلق يف أن يكون لـه خطة دراسية خاصة به

                                                                                                              تـتعلق باملسؤوليات وااللتزامات اليت تضطلع هبا املؤسسة إزاء الطالب، وكذلك التزامات الطالب إزاء املؤسسة               
                                                                             وتشدد وزارة التعليم والبحث على أمهية متابعة العمل الذي تضطلع به املؤسسات إلحداث   .                  وإزاء زمالئه الطالب

  .              ا الطالب املعوقني                                بيئة تعليمية سليمة للطالب، وال سيم

   ُ                                                                          ، أُدخلت تعديالت شاملة على القانون املتعلق باجلامعات والكليات، وعلى القانون         ٢٠٠٢               ويف ربيع عام     -   ٤١٠
  .                                                                        املتعلق بالتعليم العايل اخلاص، وذلك لتسهيل تنفيذ إصالح اجلودة يف التعليم العايل

                                               القانون املتعلق بالتعليم العايل اخلاص يشتمالن                                                                 وعلى الرغم من أن القانون املتعلق باجلامعات والكليات و         -   ٤١١
                                         ولقد أنشئت جلنة لدراسة احلالة الراهنة        .                                                          ً     ً          على عناصر مشتركة، فإن صياغة اللوائح التنظيمية ختتلف اختالفاً كبرياً         

  ُ                    ً      ً                       وسُتجري اللجنة استعراضاً مبنياً على مبادئ بشأن         .                                   َّ                         وتقـدمي اقتراحاهتا بشأن وضع تشريع موحَّد للتعليم العايل        
                                                ومن بني األهداف اهلامة للتشريع املوحد للتعليم         .                                                               كيفـية صياغة التشريع املوحد املتعلق مبؤسسات التعليم العايل        

      وعالوة   .                                                                                                       العايل العام واخلاص التشجيع على حتقيق درجة أكرب من املساواة بني اخلدمات التعليمية العامة واخلاصة              
ِ         ِّ                                       بالنسبة للمستعِملني وسيبيِّن أية أدوات ستستخدمها الدولة                                                     ً        على ذلك، فإن توحيد التشريع سيجعله أيسر تطبيقاً                       

  .                           لتنظيم مؤسسات التعليم العايل

                      عدد طالب التعليم العايل

                          ، عندما بلغ عدد الطالب         ١٩٩٧                                                                     خـالل التسعينات، ارتفع عدد طالب التعليم العايل باطراد حىت عام             -   ٤١٢
        ، وحنو      ١٩٩٨                 طالب يف عام        ١٧٥     ٠٠٠   و                            مث اخنفض هذا العدد إىل حن       .          طالـب     ١٨٠     ٠٠٠                  املسـجلني زهـاء     

      ٢٠٠٠                طالب يف عام       ١٧٧     ٠٠٠                                           وارتفع عدد الطالب من جديد ليبلغ زهاء          .     ١٩٩٩                 طالب يف عام        ١٧٤     ٠٠٠
  .    ٢٠٠١             طالب يف عام    ١٨٠     ٠٠٠    وحنو 

          يف املائة  ٧                 ، أي ما نسبته حنو   ١٢     ١١١                                       ، بلغ عدد الطالب املسجلني يف الكليات اخلاصة     ١٩٩٨       ويف عام  -   ٤١٣
      ً                     طالباً، أي نسبة ما نسبته   ٢١     ٣٩٣                        ، ارتفع هذا الرقم ليبلغ     ٢٠٠١       ويف عام   .                          موع الطالب يف التعليم العايل    من جم
  .                       يف املائة من جمموع الطالب  ١٢
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ُ       وُعهد إىل   .    ُ ِّ                                                                       ، قُدِّم تقرير خاص يتعلق بتعزيز مواد التعليم العايل والبحث املتعلقة بشعب الصامي     ٢٠٠٢           ويف عـام     -   ٤١٤  
                           وتضطلع جامعة ترومسو بأنشطة   .                                                       تعليم العايل واالضطالع بالبحوث فيما يتعلق بالسكان الصاميني                   عدة مؤسسات بتوفري ال

               وتقدم الكليات    .                        ُ                                                                              شاملة يف هذا اجملال يف حني أُسندت إىل الكلية الصامية املسؤولية الوطنية عن تدريب املدرسني الصاميني               
  . ً              اً للطالب الصاميني                                  ً                  يف بودو ومشال ترونديالغ وفينمارك أيضاً دراسات مصممة خصيص

ِ                 ولقد أُحِدثت مادة اللغة   .                                                                 واهلدف األساسي جلامعة ترومسو هو تسهيل التعليم والبحث للسكان الصاميني -   ٤١٥  ُ      
                     برنامج دراسي جامعي    (  grunnfag                                                        ً                      واآلداب الصـامية يف إطار نظام تدرج من أسفل إىل أعلى، أي بدءاً بدرجة               

                    ُ                                  كل منهما ستة أشهر، ُيسهم يف احلصول على شهادة                                                     وحـدة وميـتد عـلى فصلني دراسيني مدة           ٢٠         قوامـه   
Candidatus Magistrii(  ؛ ومروراً بدرجة       ً        mellomfag  )  فصول  ٣                وحدة وميتد على   ٣٠                          برنامـج دراسي جامعي قوامه       

  hovedfag       وبدرجة   ) Cadidatus Magistrii                                                     دراسية مدة كل منها ستة شهور، ويسهم يف احلصول على شهادة 
                                         وحيصل املرشحون الناجحون يف االمتحان على        .                                        شح بعد سنتني ونصف من دراسات التخرج                        امتحان جيتازه املر   (

  ،     ١٩٩٠                                  وأنشئ مركز الدراسات الصامية يف عام    ). doktorgrad (      ً                    ، وصوالً إىل درجة الدكتوراه  )             شهادة املاجستري
                 أنشئ مركز البحوث       ٢٠٠١         ويف عام     .                                                                        وكان هدفه األساسي تشجيع الدراسات والبحوث املتخصصة يف شؤون الصاميني         

                                                                                                               الصـحية اخلاصـة بالصـاميني، لالضطالع ببحوث يف جمال الصحة العامة واألوضاع املعيشية يف املناطق اليت يسكنها                  
  .                                                                                    كما تنهض اجلامعة مبسؤولية وطنية يف جماالت البحث والتعليم واإلعالم فيما يتعلق بالشعوب األصلية  .         الصاميون

      ً                       طالباً، بينما يبلغ عدد        ١٦٥                            ويبلغ عدد الطالب املستهدف       .     ١٩٧٩                                     وأنشـئت الكلـية الصامية يف عام       -   ٤١٦
                                                                  وما برحت الكلية تنهض منذ إنشائها مبسؤولية خاصة فيما يتعلق            .       ً   موظفاً   ٦٠                                    أعضـاء هيئة التدريس فيها زهاء       

             فيها اللغة                                                    ُ       وهذه الكلية هي مؤسسة التعليم الوحيدة يف النرويج اليت ُتستخدم  .                                   بتلبية االحتياجات التعليمية للصاميني
                                          وتضطلع الكلية بصفة رئيسية مبهمة تدريب        .                                                                   الصـامية يف األنشطة اليومية إلدارة الكلية، ويف التدريس والبحث         

                                          ً                                 غري أن نطاق مواد التخصص آخذ يف االتساع تدرجيياً، حيث أصبحت مادة الصحافة، يف مجلة   .               املدرسني الصاميني
  .              َّ                 مواد أخرى، تدرَّس باللغة الصامية

                                                                                                 قرير خاص عن التعليم العايل والبحث يف اجملاالت املتصلة بالشعب الصامي، ناقشه الربملان النروجيي                   ويف ت  -   ٤١٧
                                                                                               ، اقترحـت احلكومـة تعزيز الكلية كيما تضم، على األجل الطويل، شهادة املاجستري يف اللغة                    ٢٠٠٢          يف عـام    

  .                                                    والصناعات التقليدية الصامية، إىل جمموعة الشهادات األخرى

                                  ِّ                               منهاج دراسي إطاري خاص لتدريب املدرِّسني الصاميني، مبا يسهل              ٢٠٠٣              ضع خالل عام              وسـوف يو   -   ٤١٨
                        ً     ً                                  ويؤدي الربملان الصامي دوراً هاماً يف حتديد مواد هذا املنهاج الدراسي   .                                        إضفاء املزيد من املرونة على تنظيم التعليم

                                   د كيفية تضمني املناهج الدراسية اجملاالت                                                                  وبالنسبة للمناهج الدراسية احمللية، على الكلية الصامية أن حتد          .       اإلطاري
  .                                                                                         ذات الصلة، كالدراسات االجتماعية الصامية والدورات الدراسية اخلاصة بالثقافة والتقاليد الصامية

                                                                     تعليم األفراد الذين مل يكملوا تعليمهم االبتدائي ومرحلة التعليم  اإلعدادي

                                            لتوايل نفاذ احلق الذي يكرسه القانون لكل                على ا      ٢٠٠٠       أغسطس   /     آب  ١    و     ٢٠٠٢         أغسـطس    /     آب  ١          بـدأ يف     -   ٤١٩
                              ، كان عدد البالغني امللتحقني         ٢٠٠٢        أكتوبر   /              تشرين األول   ١    ويف    .                                                        البالغني يف تلقي التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي      
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      من   ٢     ١٣٧         ، منهم    )             من النساء   ٢     ٠٩٤                من الرجال و    ١     ٥٩٢ (     ً    فرداً    ٣     ٦٨٦                                         بـدورات التعلـيم االبتدائي واإلعدادي       
  .                        ً     ً                                   من األفراد اآلخرين تعليماً خاصاً يف مدارس التعليم االبتدائي واإلعدادي ٦     ٨٥٥      وتلقى   .                ني بلغات األقليات      الناطق

   ١     ٥٠٠                                     ً         ً         ً    ، كان عدد البالغني الذين يتلقون تعليماً ابتدائياً وإعدادياً     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                    وخالل السنة الدراسية  -   ٤٢٠
     ً       ً         ً      عاماً تعليماً ابتدائياً      ٢٠    و   ١٦                        تتراوح أعمارهم بني                           من املهاجرين الذين    ١     ٨٦٩                          وباإلضافة إىل ذلك، تلقى       .    فرد

ِ َ               وإعدادياً، مع ختصيص ِمَنح دراسية هلم           ً        .  

                                                                                    ، بلغ عدد الطالب الذين تقدموا بطلبات الجتياز االمتحان النهائي يف مادة أو عدة مواد          ٢٠٠١         ويف عام    -   ٤٢١
  َّ                                نظَّم، وإمنا يتقدمون الجتياز االمتحان                                                     وهنالك بعض البالغني الذين ال يشاركون يف إطار التعليم امل  .       طالب ٣     ٠٠٠

  .                   بوصفهم مرشحني خارجيني

                                                            ، إعانات خمصصة للتعليم االبتدائي والتعليم اإلعدادي لصاحل            ٢٠٠٢       أغسطس   /     آب  ١                              وقـد منحـت الدولـة، حىت         -   ٤٢٢
                       ق القانوين للبالغني يف           وإن احل   .      ً                                                  عاماً الذين مل ينهوا هذا التعليم يف بلدهم األصلي           ٢٠       إىل     ١٦                                   املهاجـرين املتراوحة أعمارهم من      

                                    إال أن هذا الترتيب ال ينطبق على         .      ً   عاماً   ١٦                                          ً                                           تلقي تعليم ابتدائي وإعدادي هو حق يشمل أيضاً املهاجرين الذين تتجاوز أعمارهم             
                        تلقي التعليم االبتدائي     )      ً   عاماً   ١٨       إىل     ١٦                                أي الذين تتراوح أعمارهم من       (                               وجيـوز لطاليب اللجوء األحداث        .                 طـاليب الـلجوء   

  .               َِ                                                                              دادي على أساس ِمَنح دراسية حكومية تعادل املنح املقدمة لطاليب اللجوء الذين بلغوا سن التعليم اإللزامي    واإلع

      الذين   )                                  مبن فيهم الالجئون وطالبو اللجوء     (                       ، بلغ عدد املهاجرين         ٢٠٠٢          أكـتوبر    /                تشـرين األول    ١    ويف   -   ٤٢٣
               من الرجال     ١٤     ٥٧١                  مهاجرا، منهم     ٠ ٣     ٤٣١                                                               حضـروا دورات لتعليم اللغة النروجيية والدراسات االجتماعية         

                                             ً                   من املهاجرين الذين تلقوا يف بلدهم األصلي تعليماً يقل عن             ١٣     ٧٢٣     ً          وإمجاالً، هناك     .                مـن النساء     ١٥     ٨٦٠ و
  .                                                 مستوى التعليم االبتدائي والتعليم اإلعدادي يف النرويج

                   ً      ً     نية، فيتلقون تعليماً جمانياً يف                                                                           أمـا املهاجرون والالجئون واألفراد الذين منحوا رخصة إقامة ألسباب إنسا           -   ٤٢٤
                          ، لن حيصل طالبو اللجوء         ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين   ١                     غري أنه، بداية من       .                                      اللغة النروجيية والدراسات االجتماعية   

  .     ً                                        عاماً على إعانات خمصصة ملتابعة التعليم املذكور  ١٨                     الذين تتجاوز أعمارهم 

    ً يثاً                                          الربنامج االستهاليل اخلاص باملهاجرين الوافدين حد

        ً                                           اقتراحاً لتشريع يتعلق بربنامج استهاليل ألجل املهاجرين     ٢٠٠٢      ديسمرب  /                        قدمت احلكومة يف كانون األول -   ٤٢٥
                                                                                   ً              ومبوجب مشروع القانون هذا، فإن بدل املعيشة الذي تقدمه البلدية للمهاجرين الوافدين حديثاً               .               ً  الوافدين حديثاً 

                                        ويهدف مشروع القانون إىل إعادة توجيه        .             رنامج تأهيل            ً                                            يصـبح مرتـبطاً حبكم القانون مبشاركتهم الفعالة يف ب         
                                                                                                                 اإلعانات من استحقاقات الرعاية االجتماعية القائمة على املساعدة إىل تدابري تأهيل قائمة على املشاركة النشطة               

  .                                                                    من شأهنا أن تسهل االنتقال املناسب والفعال إىل العمل أو التعليم أو كليهما

                                               ً                          ها مشروع القانون املذكور املهاجرين الوافدين حديثاً الذين حيتاجون إىل                                       وتشـمل الفـئة اليت يستهدف      -   ٤٢٦
                                                                                            وتتألف الفئة الرئيسية من الوافدين اجلدد من الالجئني واألفراد الذين منحوا رخصة إقامة               .                  مؤهـالت أساسـية   

   .                                                ألسباب إنسانية باالستناد إىل طلب جلوء، وأفراد أسرهم
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                                          ً       ً             فراد الذين حيتاجون الكتساب مؤهالت أساسية، حقاً وواجباً قانونيني يف     ً                        وعمالً مبشروع القانون، إن لأل    -   ٤٢٧
                                             وكقاعدة عامة، ميتد الربنامج االستهاليل لفترة        .                                                         املشاركة يف برنامج استهاليل يصمم حبسب احتياجات كل فرد        

              ية عن احلياة                                                                                 ويهدف إىل تزويد املهاجرين بتعليم أساسي باللغة النروجيية وباملعلومات األساس           .                تصـل إىل عامني   
                   وسيحق للمشاركني يف     .                                                                                           االجتماعية يف النرويج وإعدادهم للمشاركة يف احلياة املهنية أو يف التعليم أو يف كليهما             

                  ، بلغت قيمة البدل     ٢٠٠٢     مايو  /      أيار ١   ويف    ".              البدل االستهاليل "                                         الربنامج احلصول على بدل معيشة حمدد، يعرف ب  
                                                           كما سيحق للمشاركني يف الربنامج التأهيلي احلصول على بدل           .      السنة                     كرونة نروجيية يف        ١٠٨     ٣٤٠         االستهاليل  

    ً        وعمالً مبشروع    .                                                                                ويف حـال الغـياب ألسباب غري شرعية، يتم خفض مبلغ البدل حبسب مدة الغياب                .        السـكن 
                                                                                                          القانون، فإن كل مرشح يرفض عرض املشاركة يف برنامج استهاليل ال ميكنه أن يتوقع احلصول على استحقاقات                 

   .               ً                          االجتماعية عمالً بقانون اخلدمات االجتماعية       الرعاية

                       اإلصالح املتعلق بالكفاءات

      ً                                                                إصالحاً يتعلق بالتدريب أثناء اخلدمة ومواصلة التعليم، وهو إصالح              ١٩٩٨                          اسـتهلت احلكومة يف عام       -   ٤٢٨
     ستوى                                                                                                      يعـرف باسم اإلصالح املتعلق بالكفاءات، ويهدف إىل وضع إطار عمل متسق للتعلم مدى احلياة ورفع م                

                                                                        ويستند هذا اإلصالح إىل ما لدى اجملتمع، وكذلك احلياة املهنية واألفراد،             .                                  الكفاءات العامة يف صفوف السكان    
                                                                              وينطبق هذا اإلصالح على سائر البالغني، ويقوم على تفسري واسع النطاق ملفهوم املعرفة      .                       من حاجة إىل الكفاءات   

                                                             حة فرص أفضل لسائر البالغني لالرتقاء والتعلم مدى احلياة،                       ويهدف إىل إتا    .                                   ويندرج يف إطار منظور بعيد املدى     
                                                                                                     وتزويد قطاعي التجارة والصناعة يف النرويج بالكفاءات اإلضافية الالزمة لضمان قدرهتما على إجياد القيمة وتزويد 

         مناسبة                                                         وهذه التدابري مصممة لتكون شاملة حبيث تكون، إىل أبعد حد ممكن،  .                             اخلدمات يف القطاعني اخلاص والعام
  .                                                          الحتياجات ذوي املهارات املختلفة، دون احلاجة إىل تكييفها بعد ذلك

                                                                                                   وباإلضـافة إىل حـق الـبالغني يف التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوية على النحو املبني أعاله، تتمثل          -   ٤٢٩
  :                                               العناصر األساسية لإلصالح املتعلق بالكفاءات فيما يلي

      ً     ابتداًء من   )                                املكتسبة يف إطار رمسي وغري رمسي      (             موع املؤهالت                                     إنشـاء نظـام لتوثيق وتقييم جم        �
  .    ٢٠٠٢      أغسطس  /    آب ١

َ    احلق يف إجازة دراسية لألفراد املستخَدمني  � َ   ً                  وجيب أن يكون الفرد مستخَدماً لفترة ال تقل عن   .                                                       ٣   
ِ    سنوات، كما جيب أن يكون قد عمل خالل السنتني املاضيتني حلساب نفس املُستخِدم    ُ                                                           .  

                                            ً             وميكن للطالب أن يكسبوا، يف مجلة أمور أخرى، مبلغاً قد            .                  ل املخصص للدراسة                 تعزيـز التموي    �
َ    وقد زيَد    .                                                                   كرونة نروجيية يف السنة، دون ختفيض مبلغ التمويل املتفق عليه             ١٠٠     ٠٠٠         يصل إىل          

   .                       كرونة نروجيية يف السنة  ٨٠     ٠٠٠   إىل   )   َ           املَنح والقروض (          َّ           املبلغ املخصَّص للتمويل 

ِ   لنسبة للدراسات اليت ميوهلا املستخِدم                    اإلعفاء من الضريبة با  �                              .  

  .                                        استحداث برنامج خاص لتنمية املوارد البشرية  �

  .                                                                     إجراء تغيريات شىت يف نظام التعليم العام لتكييفه مع نظام التعلم مدى احلياة  �
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   ئن   ول  .                                                     ً                                       إن عملية اإلصالح املتعلق بالكفاءات هي عملية تقتضي تفاعالً بني وكاالت ومصاحل خمتلفة عديد              -   ٤٣٠
                                                                                                              كانت وزارة التعليم والبحث هي اجلهة الرئيسية املسؤولة عن ذلك، ، فإن وزارات أخرى عديدة تشارك يف هذه                

   .              ً                                                       ً          العملية، وفضالً عن الشركاء االجتماعيني واملؤسسات واملنظمات اليت تقدم تعليماً للبالغني

            الرمسية وغري   (                ملؤهالت املكتسبة                              ً                            ، نفذت سلطات املقاطعة مشروعاً يتعلق بتقييم جمموع ا            ٢٠٠٢         ويف عام    -   ٤٣١
                           ومثة تقييم مت إجراؤه يبني       .       فرد   ١٥     ٠٠٠                                                                    فيما يتصل باملرحلة النهائية من التعليم الثانوي، مشل أكثر من             )       الرمسية

                                                                                                         أن الشـركاء االجتماعـيني وقطـاع التعليم والقطاع التطوعي أصبحوا يتقبلون أكثر فأكثر فكرة تقييم جمموع          
                  ُِ                                                             ت أن الطالب الذين قُِبلوا على أساس جمموع ما اكتسبوه من مؤهالت متحمسون                            وتذكـر الكليا    .         املؤهـالت 

  .                 وحيققون نتائج جيدة

    وإن   .         مشروع    ٥٠٠                              ً       ً                                                  وبلـغ عـدد املشاريع اليت تلقت دعماً حكومياً يف إطار برنامج تنمية الكفاءات حنو                 -   ٤٣٢
                           اعية والشركاء االجتماعيني هم                                                                     املؤسسات والبلديات ومتعهدي خدمات التعليم وشبكات الشركات واملنظمات القط

                                       ، أعطيت األولوية للمشاريع اليت تسهل          ٢٠٠٢         ويف عام     .                                                           مـن اجلهـات اليت بادرت بتنفيذ مشاريع لتعليم البالغني         
ّ                          ويبني تقييم للربنامج أن هذه املشاريع تنّم إىل حد بعيد عن             .                                                     االسـتخدام الفعـال ملكـان العمـل كساحة للتعلم                                              

                                                                            ضعت برامج تعليمية جديدة ومصممة لتستجيب بدرجة أكرب الحتياجات حمددة، يف             ُ وُو  .                          احتـياجات احلياة املهنية   
  .                                                                                                 حني أصبحت الدورات الدراسية والربامج التعليمية القائمة متاحة بدرجة أكرب على الصعيد احمللي ويف مكان العمل

                                 التعاون الدويل بشأن احلق يف التعليم

       ، ببذل     ٢٠٠٠      أبريل  /                                      بشأن توفري التعليم للجميع املؤرخ نيسان                                  تعهد اجملتمع العاملي، مبوجب إعالن داكار -   ٤٣٣
                               ، وإتاحة فرص متكافئة لإلناث         ٢٠١٥                                                                      اجلهود الالزمة لضمان حصول كل فرد على التعليم األساسي حبلول عام            

ُ                          وُعهد لليونسكو باملسؤولية     .     ٢٠٠٥                                                                           والذكور للمشاركة يف التعليم بشكل حقيقي وعلى قدم املساواة حبلول عام              
                                                                                                   سـية عن متابعة وتنسيق إعالن داكار الذي يقتضي من سائر الدول األعضاء القيام جبملة أمور منها، إعداد          األسا

     ً                                                      ووفقاً هلذا، ستكتمل اخلطة الوطنية النروجيية بشأن توفري التعليم   .                                            خطـط عمل وطنية بشأن توفري التعليم للجميع    
                                          يج مشاركة نشطة بالتعاون مع اليونسكو وتسهم             وتشارك النرو  .     ٢٠٠٣                                    للجميع وتقدم إىل اليونسكو يف ربيع عام 

   .                                                                                               مببالغ مالية كبرية خارجة عن امليزانية يف املشاريع واملؤسسات ذات الصلة باليونسكو اليت هتتم مبجال التعليم

                                     فالتعليم يتسم بأمهية حيوية يف جمال        .                                                                     ومثة تأكيد قوي متزايد على التعليم يف إطار التعاون اإلمنائي ككل           -   ٤٣٤
                     وهتدف احلكومة إىل زيادة   .                                                                             ء الدميقراطية، والنهوض بالصحة والبيئة واإلنتاجية، والتنمية التجارية واالقتصادية    إرسا

  .    ٢٠٠٥                   يف املائة حبلول عام   ١٥             يف املائة إىل   ١٠                                                   نسبة امليزانية اإلمنائية املخصصة ألغراض التعليم من زهاء 

                                                       ديدة بالتعاون مع البلدان النامية يف جماالت التعليم                                                            وتعمـل اجلامعـات والكليات النروجيية منذ عقود ع         -   ٤٣٥
   .                                                                                         والبحث، وذلك يف إطار برنامج خاص ألعمال البحث والتعليم ذات الصلة بالتنمية، يف مجلة برامج أخرى

  .                                                                                         ، وقعت وزارة التعليم والبحث على اتفاق إطاري مع اهليئة النروجيية للتعاون اإلمنائي                ٢٠٠٠           ويف عـام     -   ٤٣٦
                                                                                                االتفاق، ستعمل الوزارة كمركز للكفاءات من أجل اهليئة، ال سيما يف جمال وضع أنظمة تعليمية                             ومبوجـب هذا    

   .                   عامة وإصالح التعليم
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         مليون     ١,٧                                                                                               وارتفعـت امليزانية املخصصة لالتفاق املربم بني الوزارة واهليئة النروجيية للتعاون اإلمنائي من               -   ٤٣٧
                                  وباإلضافة إىل ما جيري االضطالع به        .     ٢٠٠٢                    نة نروجيية يف عام                  مليون كرو   ٢       إىل       ٢٠٠١                       كرونة نروجيية يف عام     

                                                                                ً       ً                    من عمل يف إطار االتفاق املربم مع اهليئة النروجيية للتعاون اإلمنائي، أقامت الوزارة تعاوناً مباشراً مع وزاريت التعليم 
     ٢,٦                      مليون كرونة نروجيية و ٣                                                            وتقدر امليزانية املخصصة ملشاريع التنمية يف نيبال وزامبيا مببلغ     .                    يف نيـبال وزامبيا   

  .                             مليون كرونة نروجيية على التوايل

  )                                      الصعوبات اليت تعترض إعمال احلق يف التعليم (                      من املبادئ التوجيهية  ٢       الفقرة 

  . ٤- ١        ، البند  "    �٢٠٠٠    ١٩٩٠                         النهوض بالتعليم يف الفترة  "                              يرجى الرجوع إىل التقرير املعنون  -   ٤٣٨

  )               ألمية وما إىل ذلك    حمو ا (                      من املبادئ التوجيهية  ٣       الفقرة 

                                                               ، شكلت مهارات التالميذ يف جمال القراءة حمور اهتمام عدد من الدراسات     �٢٠٠٢    ٢٠٠٠            وخالل الفترة  -   ٤٣٩
                                                                                                   االستقصائية، مبا يف ذلك يف إطار املسح املتعلق بربنامج تقييم الطالب الدوليني والذي أجري برعاية منظمة التعاون 

  .                          والتنمية يف امليدان االقتصادي

                                                                                                       وتـبني نتائج هذه الدراسات االستقصائية أن مهارات القراءة لدى التالميذ النروجييني تقل عن املستوى                -   ٤٤٠
   إن   .                                                                                                              املنشود، وأن حالة النرويج يف هذا اجملال تضاهي متوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي               

                                وفيما يتعلق مبطالعة الروايات،      .                   مال األورويب األخرى                                                             التالميذ النروجييني يطالعون أقل من نظرائهم يف بلدان الش        
                                                                                                                  فـإن عدد التالميذ النروجييني يقل عن املتوسط يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، كما أن                  

                    وإن تقاليد الذكور     .                                                                                         معدل استعارة الكتب من املكتبات لدى التالميذ النروجييني يقل عن معدل البلدان األخرى            
ُ                           ولقد ُوضعت استراتيجية للفترة      .                                                       واهـتماماهتم يف جمال القراءة تدعو إىل القلق الشديد                   ترمي إىل     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣     
  .                                            التشجيع على حب املطالعة وتنمية مهارات القراءة

  )             نفقات التعليم (                      من املبادئ التوجيهية  ٤       الفقرة 

                                    أعلى من متوسط بلدان منظمة التعاون  ٩   ١٩٩                                                    كانت النفقات اإلمجالية للتلميذ الواحد يف النرويج يف عام  -   ٤٤١
                         يف املائة فيما يتعلق       ٤٢           ، وبنسبة    )     ً                   قياساً بالقيمة الشرائية    (              يف املائة      ٤٣                                          والتنمـية يف املـيدان االقتصادي بنسبة        

  .                                          بالنفقات اخلاصة مبدارس مرحلة التعليم اإلعدادي

           وخالل السنة   .    ً                 وعاً بالنسبة للمدرسني     أسب  ٣٩       ً                    أسبوعاً بالنسبة للتالميذ و  ٣٨                            ومتـتد السنة الدراسية على     -   ٤٤٢
         تلميذ،    ٥٩٠     ٥٠٠                مدرسة، حتوي حنو  ٣     ٢٦٠                                     ، بلغ عدد املدارس االبتدائية واإلعدادية     ٢٠٠١-    ٢٠٠٠         الدراسية 
  .                     تالميذ لكل سنة تدريس    ١٠,٨             ِّ     سنة عمل مدرسِّ، و  ٥١     ٢٠٠        مع زهاء 

         اإلعدادي،                             س التعليم االبتدائي والتعليم                                               َّ         ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن املواد اليت تدرَّس يف مدار -   ٤٤٣
    ٣٨           ، الصفحة    "    ٢٠٠٠-    ١٩٩١                             النهوض بالتعليم يف الفترة      "                                                          وعدد ساعات تدريسها، يرجى الرجوع إىل التقرير املعنون         

   ).                من النص اإلنكليزي (          وما بعدها 



E/C.12/4/Add.14 
Page 81 

          ادي، يف حني                                                                                     وسـلطات البلديات هي املسؤولة عن تزويد وصيانة مباين مدارس التعليم االبتدائي واإلعد        -   ٤٤٤
                                  وتتميز النرويج بتغطية مدرسية جيدة   .                                                                   تضطلع هبذه املسؤولية سلطات املقاطعات فيما يتعلق مبدارس التعليم الثانوي

  .     ُّ                                                                            ويعدُّ ما يقارب نصف مدارس التعليم االبتدائي واإلعدادي يف النرويج أقل من مائة تلميذ     .                      يف كافة أرجاء البالد   
   .                  أقل من عشرة تالميذ                              ويف بعض البلديات، مثة مدارس تعد 

     وخالل   .      ً                               َّ                                              ونظراً لصغر حجم العديد من املدارس، يدرَّس األطفال من أعمار خمتلفة يف قاعة التدريس نفسها -   ٤٤٥
                                                                 ً        ، كانت نسبة مدارس التعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي اليت تضم صفوفاً خمتلطة     ٢٠٠٠-    ١٩٩٩               السنة الدراسية 

                                                                          ارس التعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي املختلطة، أي اليت تشمل مرحليت                        وعديدة هي مد    .            يف املائة    ٣٩        األعمار  
  .                                 التعليم االبتدائي والتعليم اإلعدادي

                                                          أعاله، يبلغ جمموع مدارس التعليم االبتدائي واإلعدادي           ٤٤٢                                           وحسـب الـتقرير املشار إليه يف الفقرة          -   ٤٤٦
   .        بلدية   ٤٣٥     ددها                                                مدرسة، موزعة على خمتلف بلديات النرويج البالغ ع ٣     ٢٦٠

    ً                                                                                                      وعمـالً بالقـانون املتعلق بالتعليم، ينتفع بالنقل املدرسي تالميذ الصف الثاين إىل الصف العاشر الذين                 -   ٤٤٧
                                                   وهذه املسافة هي كيلومتران بالنسبة لتالميذ الصف         .                         كيلومترات من املدرسة    ٤                                 يقـيمون على مسافة تزيد على       

                                            ً     ً        ً             ويوفر النقل اجملاين للتالميذ الذين يسلكون طريقاً خطراً أو وعراً            .                                            األول واألطفال الذين هم دون السن الدراسي      
  .   ً                                                     جداً للوصول إىل املدرسة، وذلك بصرف النظر عن املسافة املقطوعة

   .)                               تكافؤ فرص الوصول إىل التعليم، إخل (                      من املبادئ التوجيهية  ٥       الفقرة 

  .                                   يرجى الرجوع إىل املعلومات املقدمة أعاله -   ٤٤٨

َ         أوضاع عمل أعضاء هيئة التدريس، وَمن إليهم (              ادئ التوجيهية         من املب ٦       الفقرة                                 (  

           َّ                         مستوى املرتَّبات اليت يتقاضاها املدرسون

  ،     ٢٠٠٠         ويف عام     .                               ً    َّ                ً                                        يتقاضـى املدرسون يف النرويج عموماً مرتَّبات معتدلة نسبياً، مقاسة حسب القدرة الشرائية             -   ٤٤٩
                                                      ائي واإلعدادي أعلى بقليل من املتوسط لدى بلدان منظمة             َّ                                                     كـان املرتَّـب االبـتدائي للمدرسني يف مدارس التعليم االبتد          

                                                          ُ                                                                الـتعاون والتنمـية يف املـيدان االقتصادي، يف حني مل يكن هنالك فارق ُيذكر بالنسبة للمرتب االبتدائي الذي يتقاضاه                    
               لعليا أدىن بكثري     ً               عاماً واملرتبات ا     ١٥                                           وباملقابل، كانت مرتبات املدرسني ذوي خربة         .                                      املدرسـون يف مرحلة التعليم الثانوي     

  .                                                                      من متوسط املرتبات ذاهتا يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  )          يف املائة  ٢٥     إىل   ١٠ (

                                   ، نتيجة التشجيعات املالية اخلاصة         ٢٠٠٢  �      ٢٠٠٠                            ً                             إال أن املرتبات ارتفعت ارتفاعاً ال بأس به يف الفترة            -   ٤٥٠
            يف املائة       ١٤,٤                               ، ارتفع متوسط املرتب بنسبة          ٢٠٠١          ففي عام     .           املرتبات                                         املقدمة من احلكومة والزيادات العامة يف     

  .          يف املائة   ٧,٧                           ً        ، ارتفعت مرتبات املدرسني جمدداً بنسبة     ٢٠٠٢                              ؛ وبعد إبرام اتفاق األجور لعام     ١٩٩٩            مقارنة بعام 
   .  ي                                                                                    لذلك، فإن متوسط مرتب املدرس يفوق يف الوقت الراهن متوسط األجر الذي يتقاضاه العامل الصناع
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  )                      املدارس اخلاصة وما إليها (                      من املبادئ التوجيهية  ٧       الفقرة 

                        املدارس اخلاصة أو املستقلة

                                         غري أنه من املنتظر أن يرتفع عدد هذه          .                       ً               ً                           يوجـد يف النرويج تقليدياً عدد قليل نسبياً من املدارس اخلاصة           -   ٤٥١
                                        ة ناقشه الربملان النروجيي يف ربيع عام                          ً                                                     املدارس، وذلك، جزئياً، نتيجة مشروع قانون جديد يتعلق باملدارس اخلاص         

  .                                            ويتعلق باإلعانات املقدمة للمدارس اخلاصة         ١٩٨٥                                                   وحيل القانون اجلديد حمل قانون سابق صدر يف عام            .     ٢٠٠٣
                                                   ً                              ً                       وجيب على املدارس اخلاصة اليت ترغب يف احلصول على ترخيص عمالً بالقانون اجلديد أن تستويف شروطاً معينة                 

                                                                                   ولقد جرى توسيع نطاق الشرط السابق املتعلق بأغراض املدارس اخلاصة، اليت مل تعد               .  ة                       تـتعلق باملضمون واجلود   
  .                                                                                                               مطالبة فقط بتقدمي بديل ديين وأخالقي وتربوي ملدارس التعليم االبتدائي واإلعدادي اليت تديرها السلطات احمللية              

                                   لة للمدارس العامة وبديلة عنها،                                                                    ِّ           فاحلكومة تنظر إىل اخلدمات اليت تقدمها املدارس اخلاصة بوصفها خدمات مكمِّ          
                                                                                                                وترغـب يف زيادة عددها، ومن مث زيادة التنوع يف قطاع التعليم، وذلك بطرق من بينها السماح مبنح تراخيص                   

  .                                    كما سيسمح مبنح تراخيص للمدارس الدولية  .                             للمدارس اخلاصة على أساس اجلودة

                                         االبتدائي واإلعدادي اخلاصة يف النرويج                                 ، بلغ عدد مدارس التعليم        ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                       ويف السـنة الدراسية      -   ٤٥٢
                                مدرسة نروجيية خاصة للتعليم       ٢٣                        ويف اخلارج، بلغ العدد       .         تلميذ   ٢٢     ٠٠٠                                 مدرسـة، الـتحق هبذا زهاء           ٢١٨

                                       ويف السنة الدراسية ذاهتا، بلغت نسبة        .              ً    تلميذ تقريباً   ١     ٠٠٠                                                   االبـتدائي واإلعدادي والثانوي وعدد امللتحقني هبا        
                         وسجل عدد تالميذ املدارس      .            يف املائة     ١,٨                                              تدائي واإلعدادي من امللتحقني باملدارس اخلاصة                            تالمـيذ التعليم االب   

               يف املائة يف       ١,٣                                                                    وعلى سبيل املقارنة، كانت نسبة التالميذ امللتحقني باملدارس اخلاصة            .              ً      ً     اخلاصـة ارتفاعاً مطرداً   
  .       سنوات  ١٠      ائة يف       يف امل   ٠,٥                                 ، أي أن هذا العدد قد ارتفع بنسبة     �١٩٩١    ١٩٩٠               السنة الدراسية 

                                   ً                                                ، بلغ عدد الكليات اخلاصة املعتمدة عمالً بالقانون املتعلق بالتعليم العايل اخلاص                ٢٠٠١               ويف خريف عام     -   ٤٥٣
  .                       يف املائة من جمموع الطالب  ١٢      ً                طالباً، أي ما نستبه   ٢١     ٣٩٣                           وبلغ عدد الطالب املسجلني فيها   .       كلية  ٢٠

  )              ً                  اليت تؤثر سلباً يف احلق يف التعليم     ُّ    التغيُّرات (                      من املبادئ التوجيهية  ٨       الفقرة 

  .        بال تعليق -   ٤٥٤

 ١٤املادة 

 التعليم اإللزامي اجملاين

  .      ال يسري -   ٤٥٥

 ١٥املادة 

 الثقافة والعلوم

  .   ٥١٧-   ٤٦٣ُ                                                                ُيرجى الرجوع إىل التقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج، الفقرات  -   ٤٥٦
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  )                                         إلعمال حق اجلميع يف املشاركة يف احلياة الثقافية               التدابري املتخذة  (                      من املبادئ التوجيهية  ١       الفقرة 

ُ   ُّ                                                                                                   ُيعدُّ حتقيق الدميقراطية والالمركزية يف احلياة الثقافية بني العناصر الرئيسية اليت تقوم عليها السياسة الثقافية  -   ٤٥٧
  .       القرار                                                                                        ويستتبع هذا مشاركة السلطات احمللية واإلقليمية مشاركة واسعة النطاق يف عمليات صنع               .             يف الـنرويج  

  .           ً                                                                   وهنالك أيضاً تأكيد على ضمان إتاحة اإلمكانية لسائر السكان ملمارسة األنشطة الثقافية

  :                                                              وتسعى السياسة الثقافية يف النرويج إىل بلوغ ثالثة أهداف رئيسية، هي -   ٤٥٨

                                                       إتاحة الفن والثقافة رفيعي اجلودة ألكرب عدد ممكن من السكان؛  �

                ً                     الفنانني تعزيزاً حلياة ثقافية مبدعة؛                            تسهيل املخططات الرامية إىل دعم  �

َ  ِّ        مجع وحفظ وإتاحة املواد اليت ُتربز أمهية تراثنا الثقايف وُتَعرِّف به  �  ُ                        ُ                         .  

                      ّ                                                                      ومبا أن سكان النرويج مشّتتون، هنالك تأكيد قوي على تشجيع املشاركة يف احلياة الثقافية يف سائر أحناء  -   ٤٥٩
     وحتصل   .                                                           ة اليت تضطلع هبا املؤسسات الثقافية يف كل إقليم من البلد              ُ                                وعليه، ُيمنح دعم مايل لألنشطة املتجول       .      البلد

                                                                                                         مؤسسات خاصة على إعانات حكومية لقاء اضطالعها بأنشطة مسرحية وموسيقية وتتعلق باألوبرا والرقص وفن              
                                       وعالوة على ذلك، يهدف اجمللس النروجيي       .                                                                    التصـوير يف األماكن حيثما تكون اخلدمات الثقافية القائمة حمدودة         

                                                                   ، إىل األخذ بالالمركزية يف جمال دعم التدابري الثقافية، وذلك عن               ١٩٦٤                                         للشـؤون الثقافية، الذي أنشئ يف عام        
           وحيصل اجمللس    .                                                                                                طـريق حتديـد أفضـل السبل لدعم احلياة الثقافية باالستناد إىل االحتياجات واألولويات احمللية              

                                               ري استخدام التكنولوجيا اجلديدة يف جمال املعلومات     وجي  .                                                       الـنروجيي للشؤون الثقافية على دعم مايل من احلكومة        
                          ، يف شكل منظومة تشمل شبكات     ١٩٩٧      يف عام   " Kulturnett Norge "                         وأنشـئت الشبكة الثقافية    .          واالتصـال 

  .                                      منفردة للمكتبات واملتاحف واحملفوظات والفن

                           ويهدف القانونان التاليان     .      قافية                      ً          ً       ً                                     وهنالك اثنا عشر قانوناً تؤدي دوراً مركزياً يف إطار السياسة العامة الث            -   ٤٦٠
  :                               إىل ضمان املشاركة الثقافية للجميع

  .                            ، املتعلق باملسرح الوطين املتجول    ١٩٤٩      ديسمرب  /            كانون األول  ١٣        ، املؤرخ  ٥            القانون رقم   �

  .                        ، املتعلق باملكتبات العامة    ١٩٨٥      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٠        ، املؤرخ    ١٠٨            القانون رقم   �

  :            ً                              تالية أحكاماً تتعلق حبماية الثقافة النروجيية                        وتتضمن القوانني السبعة ال

  .                       ، املتعلق بالتراث الثقايف    ١٩٧٨      يونيه  /        حزيران ٩        ، املؤرخ   ٥٠            القانون رقم   �

  .                            ، املتعلق مبجلس اللغة النروجيية    ١٩٧١      يونيه  /        حزيران  ١٨        ، املؤرخ   ٧٩            القانون رقم   �

  .                             اللغة يف أجهزة اإلدارة العامة                 ، املتعلق باستخدام    ١٩٨٠      أبريل  /       نيسان  ١١        ، املؤرخ  ٥            القانون رقم   �

  .                            ، املتعلق بأمساء األماكن العامة    ١٩٩٠     مايو  /      أيار  ١٨        ، املؤرخ   ١١            القانون رقم   �

  .                 ، املتعلق باحملفوظات    ١٩٩٢      ديسمرب  /            كانون األول ٤        ، املؤرخ    ١٢٦            القانون رقم   �
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                 للوثائق املتاحة                               ، املتعلق بإجراء اإليداع القانوين    ١٩٨٩      يونيه  /        حزيران ٩        ، املؤرخ   ٣٢            القانون رقم   �
  .          بصورة عامة

                                             ، املتعلق بالربملان الصامي والشؤون القانونية        ١٩٨٧       يونيه   /         حزيران   ١٢          ، املؤرخ     ٥٦              القانون رقم     �
  .       ً                       أحكاماً تتعلق باحلقوق اللغوية ٣             ويتضمن الفصل   .              الصامية األخرى

                                 ع ترتيبات مجاعية حتصل من خالهلا                                                                                 ومتت صياغة القوانني الثالثة التالية يف إطار سياسة عامة ثقافية هبدف وض            -   ٤٦١
  :                                                                                ُ   َ                        الصناديق اليت تديرها املنظمات املختلفة املعنية حبقوق التأليف والنشر على مكافأة مالية ُتدفَع هلا من ميزانية الدولة

  .                      ، املتعلق برسوم املكتبات    ١٩٨٧     مايو  /      أيار  ٢٩        ، املؤرخ   ٢٣            القانون رقم   �

  .                                           ، املتعلق بالضريبة على بيع منتجات فن التصوير    ١٩٤٨    فمرب   نو /             تشرين الثاين ٤        ، املؤرخ  ١            القانون رقم   �

                                                ، املتعلق مبكافأة عروض فنون التصوير والفنون           ١٩٩٣      مايو   /       أيار   ٢٨          ، املؤرخ     ٥٢              القانون رقم     �
  .                   التطبيقية وما إليها

                      الصناديق وخمططات الدعم

                   ً      ً     ً        عامة الثقافية، دعماً مالياً هاماً يف                                                                              متنح وزارة الثقافة والشؤون الكنسية، يف إطار تنفيذ أهداف سياستها ال           -   ٤٦٢
       َّ                 كما يقدَّم الدعم املايل      .                                                                                     شـكل إعانـات للفـنون واألنشـطة الثقافية األخرى على الصعيدين احمللي واإلقليمي             
          ً            وهناك أيضاً اعتمادات     .                         ِّ                                                               للمؤسسـات الوطنـية اليت تنظِّم األنشطة الثقافية يف املناطق احلضرية واجملتمعات احمللية            

                    ويويل املتصرفون يف هذه   .          ً                                                     رسة خصيصاً لألنشطة الثقافية، ومتاحة لطالبيها من خمتلف أحناء البلد               حكومية خاصة، مك
 ُ         ً                                    وُتمنح أيضاً بدالت وإعانات للفنانني، يف شكل         .                                                              األمـوال األولويـة لتشجيع األفكار واألنشطة اجلديدة واملبدعة        

                                     ني الذين حيصلون على دخل مضمون من                         ويبلغ عدد الفنان    .                                                    بـدالت عمل وبدالت سفر وبدالت استقرار وما إليها        
  .                           ً                ُ                    وحيصل الفنانون الصاميون أيضاً على أموال خمصصة ُتمنح هلم يف شكل بدالت  .       فنان   ٥٠٠            احلكومة زهاء 

                                               ، بلغت امليزانية اإلمجالية لوزارة الثقافة والشؤون     ٢٠٠٢        ويف عام    .                                              وختصص إعانات سنوية يف إطار ميزانية الدولة       -   ٤٦٣
  ،     ٢٠٠٣       ويف عام   .                     بليون كرونة نروجيية   ٣,٢                                                 ونة نروجيية، وبلغت ميزانية الوزارة املخصصة للثقافة           بليون كر   ٤,١        الكنسية 

  :                                                                       ً                كانت املوارد املخصصة للمنح، والدخل املضمون، واملكافآت املستحقة للفنانني موزعةً على النحو التايل

                     مليون كرونة نروجيية  ١٢   :ِ َ           ِمَنح حكومية
            رونة نروجيية         مليون ك  ١١  :ِ َ                  ِمَنح إكمال التعليم

                     مليون كرونة نروجيية  ٨٨   :ِ َ            ِمَنح للفنانني
                     مليون كرونة نروجيية  ٨٣   :         دخل مضمون

                     مليون كرونة نروجيية  ٩٣  :             خمططات املكافآت
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                       اهلياكل األساسية املؤسسية

       املرحلي                    من تقرير النرويج    ٤٧٤                                                          َّ            جيري تنفيذ السياسة العامة الثقافية النروجيية، على النحو املبيَّن يف الفقرة  -   ٤٦٤
    ومن   .                                                                                                       الثالـث، مـن خالل شبكة للمؤسسات الثقافية الوطنية واإلقليمية واحمللية املنتشرة يف خمتلف أصقاع البلد           

    ُ                      كما ُتمنح إعانات لترمجة      .                                           إنشاء مسرح متجول يستخدم لغة اإلشارة          ٢٠٠٢                                االبـتكارات اليت حدثت يف عام       
  . ة              ُ                                  مسرحيات خمتارة ُتعرض باملسارح الدائمة إىل لغة اإلشار

                     تشجيع اهلوية الثقافية

                                                                                                          هتـدف السياسـة الثقافية النروجيية، يف مجلة ما هتدف إليه، إىل تشجيع اهلوية الثقافية يف جمتمع متعدد                   -   ٤٦٥
   .     َّ                                                     وتدرَّس يف املدارس النروجيية ثقافة النرويج، وتارخيها وتقاليدها  .         الثقافات

                األقليات والشعوب

                                                        ومبوجب القانون املتعلق بالشعب الصامي، حيق ألفراد هذا          .   ية                                        هـنالك تركيز خاص على الثقافة الصام       -   ٤٦٦
  .                                                            الشعب استخدام لغتهم األم يف تواصلهم من السلطات احمللية واإلقليمية

                     وميكن الرجوع يف هذا      .                                                                                     والنرويج هي أول دولة صادقت على امليثاق األورويب للغات احمللية أو لغات األقليات             -   ٤٦٧
   ).  ٣٣        التذييل    (    ٢٠٠٢     مارس  /                                              رحلي الثاين بشأن تنفيذ هذا امليثاق، املقدم يف آذار                         الصدد إىل تقرير النرويج امل

                                        ً                                                                ويف سـبيل تعزيـز تأثري الصاميني، ومنحهم نفوذاً أوسع يف صنع القرار بشأن املسائل اليت هتم السكان                   -   ٤٦٨
ِ                                                            الصـاميني بشكل خاص، ُعِهد إىل الربملان الصامي مبسؤولية توزيع اإلعانات على املنظمات ا    ُ                  لصامية الستخدامها                   

ِ                                                                                         ألغـراض ثقافية ولغوية، كما ُعِهد إليه مبهام عديدة من اختصاص احلكومة املركزية، تتسم بأمهية بالغة بالنسبة                   ُ                          
                                                                                                    إال أن احلكومة املركزية هي اليت تنهض باملسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالسياسات العامة اليت هتم                 .                 للثقافة الصامية 

                             مليون كرونة نروجيية يف عام       ٣١,٧         َّ                                خصصات احملوَّلة حلساب الربملان الصامي من                  وارتفعت امل   .                الشـعب الصامي  
  .    ٢٠٠٤                           مليون كرونة نروجيية يف عام    ٢٢٥                                                      ، وهي السنة األوىل اليت بدأ فيها الربملان الصامي نشاطه، إىل     ١٩٩٠

                   عنية بالقضاء على                                                                                            ويـناقش الـتقرير الدوري الثالث عشر الذي قدمته النرويج إىل جلنة األمم املتحدة امل               -   ٤٦٩
   ويف   .                                              منه، إنشاء الصندوق اخلاص بالشعب الصامي        ٦٦              ، يف الفقرة    (CERD/C/430/Add.2)                    التميـيز العنصري    

                                                                                         ، وافـق الربملان الصامي على إنشاء الصندوق، شرط أن تسعى احلكومة إىل تسوية طلبات                   ٢٠٠٢        مـايو    /      أيـار 
  ُ           وجتُري احلكومة   .                                   ن التعليم خالل احلرب العاملية الثانية                                                        التعويض املقدمة من أفراد الشعب الصامي الذين انقطعوا ع    

                       وإن مواصلة النظر يف سبل   .                      ً     ً                                                  يف الوقت الراهن تقييماً شامالً لسبل معاجلة هذه الطلبات وغريها من الطلبات املماثلة
ّ                             ً                       معاجلة الطلبات املقدمة من أفراد الشعب الصامي لتعويضهم عّما فاهتم من تعليم، سيظل متوقفاً على إهن                            اء التقييم                                                       

  .               ُ                                               وهلذه األسباب، مل ُتستخدم حىت اآلن موارد الصندوق اخلاص بالشعب الصامي  .       الشامل

           ويهدف خمطط    .                                                                                 كما تدير احلكومة بدورها خمططات إعانات لصاحل الشعب الصامي واألقليات الوطنية           -   ٤٧٠
                         ته االجتماعية، وتنميتها                                                                                     اإلعانات املخصصة للشعب الصامي إىل احلفاظ على هوية الشعب الصامي وثقافته وحيا           
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                                                                                          وخالل السنوات املقبلة، سوف تشكل اللغة الصامية، إىل جانب اإلعالم فيما يتعلق بالشؤون               .                والـنهوض هبـا   
      ، خصص     ٢٠٠٤       ويف عام   .                                                                          الصامية أحد اجملاالت الرئيسية الثالثة اليت حددهتا احلكومة بوصفها جماالت ذات أولوية

  .     الغرض                         مليون كرونة نروجيية هلذا    ٣,٧     مبلغ 

                                                                                                     ومـتابعة التفاقـية جملس أوروبا اإلطارية حلماية األقليات الوطنية، أنشئ خمطط خاص لتقدمي اإلعانات                -   ٤٧١
ِ              اليهود، والكِفن، والروما   (                                        لصـاحل األقلـيات الوطنية يف النرويج            ).                    الرحل وشعب سكوكفني   /               اجليبسي، والغجر  /            

                                                       مع، وتدابري مكافحة التمييز، والتنظيم الذايت واحلفاظ                                                               ويقدم الدعم لألنشطة اليت تشجع املشاركة النشطة يف اجملت        
        ويف عام    .                                                                                                     عـلى اهلوية والثقافة، وجيوز للمنظمات الطوعية أو السلطات اإلقليمية طلب احلصول على هذا الدعم              

  .                              مليون كرونة نروجيية هلذا الغرض   ٢,٩           ، خصص مبلغ     ٢٠٠٤

                                              فئات األقليات هو أن النقاشات اليت دارت                                                                 ومـن بني الصعوبات اليت تعترض وضع برامج ثقافية لبعض          -   ٤٧٢
َ                                   ً                                       حـول هذا املوضوع غالباً ما أثارت مسألة َمن الذي ميثل اجملموعة، ويكون بذلك مؤهالً للمشاركة يف األفرقة                                   ً                    

  .                   االستشارية وما إليها

            وسائط اإلعالم

                ك عدد كبري من                                       وباإلضافة إىل الصحف الوطنية، هنال      .                                       ً           إن التغطـية الصـحفية يف النرويج واسعة جداً         -   ٤٧٣
        ويف سبيل   .                                                               وتشجع الصحف واإلذاعات احمللية على املشاركة يف األنشطة الثقافية احمللية  .                      الصحف احمللية واإلقليمية

        ، بلغت      ٢٠٠٢         ويف عام     .                                                                               ضمان تنوع وسائط اإلعالم الوطنية، حتصل صحف نروجيية عديدة على إعانات رمسية           
  .                  مليون كرونة نروجيية     ٢٣٥                                    قيمة اإلعانات اليت خصصت لقطاع الصحافة 

              التراث الثقايف

                                                                                                               يضـع القانون املتعلق بالتراث الثقايف، الذي يناقشه التقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج يف فقرتيه                 -   ٤٧٤
                                           ً         وإن احلفاظ على التراث الثقايف، الذي يعد عنصراً          .                                                ، األسس القانونية للحفاظ على التراث الثقايف         ٤٨٢    و    ٤٨١

                                                                                   ارة الثقافة والشؤون الكنسية، يتم بطرق شىت، من بينها تقدمي اإلعانات للمحفوظات واملكتبات      ً          حيوياً يف عمل وز
                                                                                            ولقد أنشئت هيئة إدارية خاصة، هي اهليئة النروجيية املعنية باحملفوظات واملكتبات واملتاحف، لتنهض        .          واملـتاحف 

   .                                  مبسؤولية اإلدارة الشاملة هلذا القطاع

                              املتعلقة بوسائل حترمي ومنع         ١٩٧٠                                           دف املصادقة على اتفاقية اليونسكو لعام                         ً         ويتواصـل العمـل أيضاً هب      -   ٤٧٥
   .                                                                 استرياد املمتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بالطرق غري املشروعة

             احلرية الفنية

                            من الدستور تكفل محاية       ١٠٠                                                                               على حنو ما يرد يف التقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج، فإن املادة               -   ٤٧٦
              َ                                    ويعين هذا أن املَنح واإلعانات اليت تقدم لفرادى          .                     يف السياسة الثقافية    "          االستقاللية "              وينطبق مبدأ     .                احلـرية الفنية  

      وتقدم   .                                                                                                       الفـنانني تشـرف عـلى إدارهتا جمالس وجلان تتألف إىل حد بعيد من ممثلني عن فئات الفنانني املعنيني                  
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           وإن النظم    .                                      َ           اف بشأهنا إىل وزارة الثقافة والشؤون الكَنسية                  ً                                    املخصصات وفقاً حلكمهم الفين، وال جيوز رفع استئن       
  .                                                                                               واملبادئ التوجيهية املتعلقة مبخططات اإلعانات املختلفة اخلاصة بالفانيني هي اليت تكفل محاية مبدأ االستقاللية

  )                                           احلق يف التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته (                      من املبادئ التوجيهية  ٢       الفقرة 

                               شر املعلومات بشأن التقدم العلمي              تطبيق وتشجيع ن

                                      هذا ما أكدت عليه بوجه خاص سياسة البحث   .                                                     من املهم نشر املعلومات بشأن البحوث وتطبيق نتائجها      -   ٤٧٧
                          املقدم إىل الربملان بعنوان      )     ١٩٩٣-    ١٩٩٢   (  ٣٦                                               وميكن الرجوع يف هذا الصدد إىل التقرير رقم           .                 لفترة التسعينات 

ُ  َ َّ                                 وجز باللغة اإلنكليزية ُمذَيَّل بالتقرير الدوري الثالث             يوجد م  (                       البحث من أجل اجملتمع      "                         ؛ كما ميكن الرجوع إىل      )                     
    ٣٩                  ويؤكد التقرير رقم    ".                       البحث يف مستهل عهد جديد   : "                      املقدم إىل الربملان بعنوان  )     ١٩٩٩-    ١٩٩٨   (  ٣٩            التقرير رقم 

                    ً        اقشة االجتماعية وعامالً يسهم يف                                                                        على الدور األساسي الذي يؤديه البحث يف جمتمع املعرفة، بوصفه نقطة االنطالق للمن
                                                                          ومن األمهية مبكان إقامة اتصاالت جيدة بني أوساط البحث واجملتمع عن طريق              .                                        تنمـية ثقافتـنا ويف النمو االقتصادي      

                                                                                                               إنشاء شبكات جيدة للربط مع املؤسسات العامة واملنظمات، وتعزيز التعاون مع األوساط التجارية والصناعية، وضمان          
  .                  ً                        ويؤكد التقرير أيضاً على أمهية أخالقيات البحث  .            ً                        علومات جزءاً ال يتجزأ من أنشطة البحث              أن يصبح نشر امل

      واجمللس   .                                                   لتشجيع الشفافية والنقاش العام يف جمال البحث           ١٩٩٩                                     وأنشـئ جملـس التكنولوجيا يف عام         -   ٤٧٨
                            ت بشأن مزايا التكنولوجيا                                                                                    مكلف باالضطالع بعمليات تقييم للتكنولوجيا يف سائر جماالت اجملتمع، ونشر املعلوما          

   .                احلديثة ومساوئها

               وإن اندماج عدة   .                                                                        وسيسـاعد التنظـيم الرشيد للبحث يف النرويج على ضمان حسن استخدام البحوث    -   ٤٧٩
      ١٩٩٣                     وترد يف تقرير عام       .                    ، قد أسهم يف ذلك        ١٩٩٢                                                     جمـالس للبحث يف إطار جملس البحث النروجيي يف عام           

                  وعهد إىل جملس البحث   .                                               جية للمعلومات تركز بوجه خاص على األطفال والشباب                             املبادئ اليت تقوم عليها استراتي
                                   ولفترة أسبوع يف كل سنة، تنظم يف سائر   .                                                              النروجيي، الذي أطلق أيام البحث السنوية، بدور رئيسي يف هذا الصدد

          استعراضات                                                                                         أصقاع البلد أحداث تتيح الفرصة إلطالع عامة اجلمهور على البحوث، وذلك من خالل املعارض، و        
  .                                               َّ                                   مشاريع البحث، واحللقات الدراسية، وما إىل ذلك، تقدَّم خالهلا جائزة خاصة يف ميدان املعلومات

                  ً       ً                                                     ِ                      وأنشأت احلكومة أيضاً صندوقاً إلحداث جائزة دولية جديدة خاصة بالرياضيات، وهي جائزة آِبل، اليت               -   ٤٨٠
ِ       ِ         النروجيي نيلس ِهنريك آِبل                                           ً                        تكافئ جائزة نوبل يف جماالت أخرى، وذلك إحياًء لذكرى الرياضي                       وستساعد هذه    .               

َ                                    اجلائزة على االرتقاء مبركز الرياضيني يف اجملتمع ككل وَحفز اهتمام الشباب بالدراسات العلمية                                               .  

  ُ                                                                                                 وأُسـند إىل جملس البحوث النروجيي دور رئيسي يف وضع التدابري الالزمة لتشجيع االهتمام بالبحث يف                 -   ٤٨١
   ".            جورج الفضويل "                                                        طار هذا اجلهد، يشرف جملس البحوث على تنفيذ برنامج بعنوان        ويف إ   .                     املدارس وبني التالميذ  

                                ً                                                                          حتصـل الصـفوف املدرسية اليت تصبح أعضاًء يف هذا الربنامج على جملة تعرض فيها مواضيع البحث املختلفة                   و
      ويشهد   .     ً نوياً س  "             جورج الفضويل  " ُ  َ             وُتمَنح جائزة     .                             ً                             واملشكالت اليت حتدد بوصفها أساساً للعمل على إجياد احللول        

                ً         مبادرة ناجحة جداً لصاحل      "             جورج الفضويل  "                                    ً      ً   ُ                       عدد الصفوف املشاركة يف الربنامج ارتفاعاً مطرداً؛ وُيعترب برنامج          
  ،     ٢٠٠٣         ويف عام      ".      ِ    كاب آِبل  "  ُ         ً                                    ُ                          وأُحدثت أيضاً منافسة يف الرياضيات لتالميذ املدارس، أُطلق عليها اسم             .       الشباب
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                                                          واضيع العلمية، تشمل تدابري لتشجيع االهتمام بالرياضيات                       ً                                شـرعت احلكومـة أيضـاً يف خطة عمل خاصة بامل          
  .                                      واملواضيع العلمية يف إطار التعليم والبحث

      ُ  َ                    ، اليت ُتمَنح فيها جوائز      "                       مسابقة الباحثني الشباب   "                                                 وتشمل املسابقات الوطنية األخرى اخلاصة بالشباب        -   ٤٨٢
                                         ينظمها االحتاد األورويب للباحثني الشباب، واليت                                   هذه املسابقة مرتبطة باملسابقة اليت     .                            سـنوية على الصعيد الوطين    

ٍ             وتشتمل املسابقة على خميمات صيفية للشباب ونواٍد حملية للبحث  . َ                             َتمنح جوائز على الصعيد األورويب                                           .  

     وتبث   .                                                                                           وميـثل نشر املعلومات عن طريق وسائط اإلعالم وسيلة هامة أخرى لتشجيع االهتمام بالبحوث              -   ٤٨٣
  .                ويستهدف الشباب      نيوتون                ً       ً                     منذ فترة برناجماً منتظماً بشأن البحوث، امسه (NRK)                       مؤسسة اإلذاعة النروجيية

                                                                                       ومن األهداف اهلامة اليت ترمي سياسة احلكومة إىل حتقيقها، تشجيع التعاون بني أوساط البحث واألوساط  -   ٤٨٤
        ويف عام    .       البتكار                                                                      وجيري التركيز على االبتكار، ويتواصل العمل بشأن خطة عمل وطنية ل            .                      الـتجارية والصناعية  

                                                                                                     ، اعـتمد تنقيح تشريعي لتخويل اجلامعات والكليات لتبين حق رجال العلم فيما يتصل برباءات االختراع                ٢٠٠٢
                                                       واهلدف هو زيادة نشر املعلومات عن نتائج البحوث بني الشركات   .                                          واسـتغالل اخـتراعاهتم إذا رغبت يف ذلك       

   .                        التجارية وغريها من اجلهات

                البحوث البيئية 

                                             وإن البحوث يف العالقة بني الطاقة والبيئة،         .                                   َ                            ال تـزال الـبحوث البيئية يف النرويج حتظَى بأولوية عالية           -   ٤٨٥
                                                                                                                  والـبحوث الـبحرية مع التركيز على البيئة، تعد جماالت ذات أولوية للبحوث اجلارية يف النرويج، باإلضافة إىل                  

  . ً       ً                   اً رئيسياً يف البحوث البيئية                         ً     وتؤدي البحوث القطبية أيضاً دور  .                        البحوث األساسية بشكل عام

              أخالقيات البحث

                                                                                      ، أنشئت يف كل من األقاليم الصحية يف النرويج جلان إقليمية تعىن بأخالقيات البحوث                  ١٩٨٧          يف عـام     -   ٤٨٦
                                                                                                     وتتوىل هذه اللجان تقييم مجيع مشاريع حبوث الطب احليوي املتعلقة باإلنسان، وتوصي إما بتنفيذ هذه                 .         الطبـية 

                                                                            واللجنة الوطنية ألخالقيات البحوث الطبية هي اهليئة التنسيقية واالستشارية           .                 ح بالتخلي عنها                    املشـاريع أو تنص   
                                                                                       كما تضطلع اللجنة الوطنية بأنشطة يف جمال املعلومات املتعلقة باملسائل األخالقية اليت تتصل          .                    لـلجان اإلقليمـية   

  .                           بنتائج البحوث الطبية احلديثة

                                                                 خالقيات البحوث يف جماالت العلوم والتكنولوجيا، والعلوم االجتماعية                                       كمـا أنشئت جلان وطنية تعىن بأ       -   ٤٨٧
                                                                                         هذه اللجان، شأهنا شأن اللجنة الوطنية ألخالقيات البحوث الطبية، تتوىل توفري املعلومات              .                    والدراسات اإلنسانية 

  .   ملهين                                                      ُ                       وإسداء املشورة بشأن املسائل األخالقية املتعلقة بالبحوث اليت ُتجرى يف جماالت اختصاصها ا

َ  ِّ                     والتكنولوجـيا األحيائية ختضع إىل حد كبري لقانونني خمتلفني، مها القانون املتعلق بتكنولوجيا املَورِّثات،               -   ٤٨٨                                                                                   
       وجتري يف   .     ١٩٩٤                                                                      والقانون املتعلق بالتطبيقات الطبية للتكنولوجيا األحيائية الصادر يف عام     ١٩٩٣             الصادر يف عام 
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ُ                                                            وُعني جملس للتكنولوجيا األحيائية يتوىل إسداء املشورة وتقدمي          .     لثاين                                              الوقـت الـراهن إعادة النظر يف القانون ا          
   .                                                                     املعلومات بشأن التكنولوجيا األحيائية إىل عامة اجلمهور وإىل احلكومة والربملان

  )                   حقوق التأليف والنشر (                      من املبادئ التوجيهية  ٣       الفقرة 

                     قانون حقوق التأليف    (                       علق بامللكية الفكرية           واملت     ١٩٦١      مايو   /       أيار   ١٢              ، الصادر يف     ٢                    يكفل القانون رقم     -   ٤٨٩
                  الفنانون القائمون  (                                                                            ، محاية احلقوق املالية واملعنوية للمؤلفني والعلماء والفنانني وزمالئهم من أصحاب احلق  )      والنشر

                                                          وتنسحب على برامج احلاسبات اإللكترونية نفس احلماية اليت حتظى هبا    ).                                    باألداء، ومنتجو األفالم والصور الصوتية
                                               ً                                            وتتمتع قواعد البيانات باحلماية، إما بوصفها أعماالً علمية وأدبية وفنية أو بوصفها قواعد بيانات   .               امللكية الفكرية
                                                                                  ، أجري آخر تنقيح للقانون املتعلق حبقوق التأليف والنشر، ويشمل هذا التنقيح                ٢٠٠٠         ويف عام     .             من نوع خاص  

                   ومل تسجل حىت اآلن أية   .                             ام بتسجيالت صوتية أمام اجلمهور                                           احلق يف مكافأة أصحاب احلقوق املشاهبة يف حالة القي
   .                                                                           مشكالت هامة تتصل بتنفيذ احلقوق الناشئة عن القانون املتعلق حبقوق التأليف والنشر

  )                                      صيانة العلم والثقافة وإمناؤمها وإشاعتهما (                      من املبادئ التوجيهية  ٤       الفقرة 

                          ، أنفقت النرويج يف جمال         ٢٠٠١         ويف عام     .        ة أعاله                                                     يـرجى الـرجوع يف هذا الصدد إىل الفقرات الوارد          -   ٤٩٠
            وعلى الرغم    .                                       يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل          ١,٦٥                                         مليار كرونة نروجيية، أي ما نسبته            ٢٤,٥              البحوث مبلغ   

                                                                                                                  مـن أن هذه النسبة املئوية من الناتج القومي اإلمجايل اخنفضت بعض الشيء باملقارنة مع السنوات السابقة، فإن                  
      ُ               ُ             ولقد أُنشئ، يف مجلة ما أُنشئ، صندوق   .     ١٩٩٩                              ً                      مار يف جمال البحوث ارتفع ارتفاعاً ال يستهان به منذ عام      االستث

                           ً             وشهدت السنوات األخرية ارتفاعاً يف نسبة        .                                                                خاص للبحوث سوف يساعد على ضمان متويل البحوث الطويلة األجل         
                      يف املائة من جمموع       ٥٢                      ت هذه اجلهات بنسبة                                                                          ما تقدمه اجلهات التجارية والصناعية من متويل للبحوث، حيث استأثر         

                                                      وهتدف احلكومة إىل بلوغ متوسط املبالغ املستثمرة يف البحوث      .     ٢٠٠١                                         االسـتثمارات اليت خصصت للبحوث يف عام        
  .    ٢٠٠٥         حبلول عام   )                                 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل   ٢,٢ (                                                   لدى بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

  )                                 حرية البحث العلمي والنشاط اإلبداعي (                      من املبادئ التوجيهية  ٥   رة     الفق

   .                                            من التقرير الدوري الثالث املقدم من النرويج   ٥٠٤-   ٥٠٢                                   يرجى الرجوع يف هذا الصدد إىل الفقرات  -   ٤٩١

  )                                                        االتصاالت الدولية والتعاون الدويل يف اجملاالت العلمية والثقافية (                      من املبادئ التوجيهية  ٦       الفقرة 

                                                                                                         تـتوىل وزارة الـثقافة والشؤون الكنسية مسؤولية التعاون الثقايف املتعدد األطراف ومع بلدان الشمال                - ٢  ٤٩
                                                                                            وهذا يشمل التعاون داخل جملس وزراء بلدان الشمال األورويب، واليونسكو، وجملس أوروبا، والشبكة         .       األورويب

                                                    د األورويب الثقافية واإلعالمية يف إطار اتفاق اجملال                                                                        الدولـية املعنية بالسياسة الثقافية، واملشاركة يف برامج االحتا        
  .               االقتصادي األورويب

                                                            ً                              وميثل التعاون الثقايف الرمسي على صعيد بلدان الشمال األورويب عنصراً للتعاون احلكومي الدويل بني هذه  -   ٤٩٣
                           ة الثقافية العامة باملعىن                                                                                 وجيري هذا التعاون يف إطار جملس وزراء بلدان الشمال األورويب، ويشمل األنشط             .        البلدان
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                                                                                                        ويتم التركيز على النشاط الفين، وتثقيف األطفال والشباب، واملسائل املتعلقة بوسائط اإلعالم، والتعاون               .       الواسع
                                                                                    ُ                             مـع بلدان الشمال األورويب اجملاورة، واملشاريع الثقافية املشتركة بني بلدان الشمال األورويب اليت ُيضطلع هبا يف                 

                    ويتوىل صندوق الثقافة   .                                                          وميول هذا التعاون من ميزانية جملس وزراء بلدان الشمال األورويب  .    ذلك              اخلارج، وما إىل 
  .                                                                        لبلدان الشمال األورويب تقدمي الدعم للمشاريع الثقافية املشتركة بني هذه البلدان

             وإدراك دور                                                                               وتسهم النرويج، من خالل تعاوهنا يف إطار اليونسكو، يف تنفيذ هدف تشجيع التنوع الثقايف، -   ٤٩٤
   .                                                   الثقافة يف التنمية االجتماعية، والتعاون الثقايف الدويل

    ٥٣                                                                                                         والـنرويج عضو يف الشبكة الدولية املعنية بالسياسة الثقافية، وهو منرب غري رمسي لوزراء الثقافة يف                  -   ٤٩٥
                جدول األعمال                                                                                          ويتمـثل اهلدف الرئيسي هلذه الشبكة يف املساعدة على ضمان إدراج املسائل الثقافية يف               .     ً   بلـداً 

                                        وتشكل املسائل املتعلقة بالتنوع الثقايف       .                                                                       السياسـي الـدويل، وتشجيع التعاون الدويل يف جمال السياسة الثقافية          
  .                                                                والعوملة صلة وصل بني أنشطة الشبكة الدولية املعنية بالسياسة الثقافية

                         ج يف برناجمي االحتاد األورويب                                                                     ومـن خـالل االتفـاق املتعلق باجملال االقتصادي األورويب، تسهم النروي          -   ٤٩٦
" MEDIA II "  للجهات الفاعلة يف احلياة   "     ٢٠٠٠        الثقافة  "             ويتيح برنامج    ).     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٠   " (    ٢٠٠٠          الـثقافة   " و                       

      ويهدف   .                                                                                                      الثقافية النروجيية الفرصة لطلب متويل املشاريع، شأهنا يف ذلك شأن اجلهات الفاعلة يف الدول األعضاء              
                                                 البصرية داخل االحتاد األورويب واجملال االقتصادي       �                              جيع تنمية الصناعة السمعية           إىل تش   "             وسائط اإلعالم  "        برنامج  

                                                 ً   ويكتسي االتفاق املتعلق بالفضاء االقتصادي األورويب أيضاً    .                                                    األورويب، وذلك يف جماالت التربية والتنمية والتوزيع      
  .                                                      أمهية يف العمل على تطوير التكنولوجيا احلديثة لوسائط اإلعالم

                                                                                      الت تكنولوجيا املعلومات احلديثة وحرية التعبري واإلعالم حتظى باألولوية يف إطار التعاون القائم يف      إن جما -   ٤٩٧
                                                                ومن بني اجملاالت اهلامة األخرى اليت جيري التركيز عليها يف إطار             .                                           اجمللس األورويب بشأن الثقافة ووسائط اإلعالم     

                                                      ميقراطية، واحلفاظ على التراث الثقايف، وإجراء حتاليل ألجل                                            َ                الـتعاون الثقايف، هنالك التثقيف يف جمال املواطَنة الد        
                                              واجملاالت ذات األولوية يف قطاع وسائط اإلعالم هي حقوق   .                                                   الـنهوض بالسياسـة الثقافية لدى الدول األعضاء       

  .                                                                       التأليف والنشر، وتنوع وسائط اإلعالم، والتمثيل الرقمي، والبث التلفزي الدويل

     ويتم   .                                                              لبحوث هو عنصر مركزي يف عمل منظمات كثرية تشارك النرويج يف عضويتها                    ونشر املعلومات بشأن ا -   ٤٩٨
                                                                                                                          التركيز بصفة رئيسية على عمل اللجنة العلمية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واالحتاد األورويب،                

                                   نامج االحتاد األورويب اإلطاري للبحث                           وتشارك النرويج يف بر     .                                                      حيث يضطلع كالمها بأنشطة تتعلق بالفهم العام للعلم       
                                                                       وحيتل نشر املعلومات بشأن البحوث واحلوار بني األوساط العلمية واجملتمع            .                                    مبوجب اتفاق اجملال االقتصادي األورويب    

  ،  )    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢ (                                                                                                مكانة مركزية يف إطار برنامج االحتاد األورويب اإلطاري السادس للبحث والتطوير يف التكنولوجيا              
                                                                  وتشتمل هذه اخلطة على تدابري لتشجيع االهتمام بالتعليم يف صفوف الشباب،    .        ً                 ثل جزءاً من خطة العمل                   كمـا أنـه مي    

   .                                            وتساهم النرويج مسامهة نشطة يف متابعة هذه اخلطة  .                                          وتدابري لتوظيف النساء وإشاعة أخالقيات البحث

  .                    لدويل يف جمال البحث                                                                                وهتـدف سياسـة الـنرويج إىل ضمان املشاركة على نطاق واسع يف التعاون ا               -   ٤٩٩
                                                                                                             وباإلضـافة إىل الـتعاون على الصعيد الفردي، الذي يتحقق من خالل الشبكات املهنية واللقاءات واملنشورات                
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                                                                                                    والزيارات الدراسية الفردية، فإن مشاركة النرويج الرمسية يف التعاون الدويل املنظم يف جمال البحوث شهدت زيادة 
              إذ ارتفع من      (    ٢٠٠٢            إىل عام        ١٩٩٢                                         ويكاد هذا التعاون قد تضاعف من عام          .                                كبرية يف السنوات العشر املاضية    

            ُ                                             هذه الزيادة ُتعزى يف املقام األول إىل مشاركة النرويج يف برامج    ).        ً  مليوناً ١     ٦٧٠                        مليون كرونة نروجيية إىل    ٨٨٠
                     هن يف برنامج االحتاد                                   وتشارك النرويج يف الوقت الرا      .                                                        االحتاد األورويب اإلطارية للبحث والتطوير يف التكنولوجيا      

                                     ويسمح هذا الربنامج مبشاركة البلدان غري     ).     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢ (                                                 األورويب السادس للبحث والتطوير يف التكنولوجيا       
                                                                             ولقد أصبح هذا الربنامج يشكل بالنسبة للباحثني النروجييني أهم حلبة دولية             .                                        األوروبـية، مبا فيها البلدان النامية     

                   ً                    وتشارك النرويج أيضاً يف تنمية منطقة        .                                            يكتسي أمهية ألنه يزيد يف تنقل الباحثني          كما  .                         للتعاون يف جمال املشاريع   
                         ً                                                                                       حبـوث أوروبية تكون أكثر مشوالً من الربنامج اإلطاري وهتتم بالتدابري الالزمة لتعزيز التعاون يف أوروبا بصورة                 

                            األساسية، واالبتكار، وتطوير                                            ، منها تعزيز تنسيق العمل األورويب بشأن اهلياكل ر                         عامة، وذلك من خالل مجلة أمو
   .                                                 ً اجلودة يف جمال البحوث، انفتاح الربامج الوطنية تدرجيياً

                                                                                           كما تشارك النرويج يف التعاون يف جمال البحوث من خالل جملس وزراء بلدان الشمال األورويب ومنظمة        -   ٥٠٠
                                 نظمة األوروبية للبحوث النووية،                                                                                  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمات البحث الدولية األساسية، كامل         

   .                                                                                               وخمترب البيولوجيا اجلزئية األورويب، واملرفق األورويب إلشعاع السنكروترون، والوكالة الدولية لبحوث السرطان

                                                                                                       وإن الـتعاون القـائم بني بلدان الشمال األورويب يف جمال البحوث برعاية جملس وزراء بلدان الشمال                  -   ٥٠١
                                                 وخالل السنوات العشر األخرية، أخذت دول البلطيق         .        ً                               إقليمياً بالغ األمهية بالنسبة للنرويج                 ُ    ً     األورويب يكتسي ُبعداً    

ّ                                                                 وتنَصّب اجلهود على زيادة تنقل وتوظيف الباحثني يف احلياة األكادميية            .                                          يف الـتعاون فـيما بينها بطرق متعددة         َ    
                             وث خاصة ببلدان الشمال األورويب                                                                  والتجارية يف منطقة الشمال األورويب، وهنالك تأكيد على استحداث منطقة حب

   .                                 بالتالزم مع منطقة البحوث األوروبية

                   ولقد وضعت احلكومة     .                                                                                وباإلضـافة إىل الـتعاون املتعدد األطراف، هنالك تأكيد على التعاون الثنائي            -   ٥٠٢
        وأملانيا                                                 من بينها روسيا، والواليات املتحدة األمريكية،        (                                                            اسـتراتيجيات عامـة للـتعاون مع بلدان رئيسية معينة           

                                                               ومن بني العناصر اهلامة للتعاون الثنائي يف هذا اجملال تشجيع            .                                       ، حيظى فيها عنصر البحث مبكانة هامة       )        وفرنسـا 
                                              وخالل التسعينات، تضاعف عدد االتفاقات املربمة        .                                                      االتصاالت املباشرة وإبرام االتفاقات بني مؤسسات البحث      

                                                                 ن مع املؤسسات يف البلدان النامية، وأوروبا الوسطى والشرقية،                                          وهتتم االتفاقات الرئيسية بالتعاو     .            بني املؤسسات 
   .                               والواليات املتحدة األمريكية وكندا

                                                                                                               ويف إطـار الـتعاون اإلمنائي، ختصص النرويج مبالغ مالية هامة للبحوث اإلمنائية والتعاون يف جمال البحث مع                   -   ٥٠٣
                                                             يف النرويج، وللتعاون يف جماالت البحث بني املؤسسات النروجيية             َّ                                  وتوفَّر األموال الالزمة للبحث اإلمنائي        .                   الـبلدان النامية  

َ       ً                                                                     وُترَصد أيضاً األموال الالزمة ملواصلة تعليم الطالب القادمني من البلدان النامية، وتنمية   .                                واملؤسسـات يف الـبلدان النامية      ُ 
َ         املوارد البشرية وبناء املؤسسات يف قطاع البحث والتعليم العايل، كما ُترَصد لشبكات   .                                  البحث اإلقليمية يف البلدان النامية                                                              ُ  

                                                                                                      وهتدف البحوث املضطلع هبا يف النرويج إىل التشجيع على إرساء الدميقراطية وحتقيق التنمية االجتماعية                -   ٥٠٤
َبر التعليم    .                                                                                                   لـدى البلدان الشريكة، كما ترمي يف الوقت ذاته إىل تعزيز قدرات هذه البلدان يف جمال البحث                  ُ  َ َ               وُيعَت

   .                                     ً          ً        ً    عاملني رئيسيني يف تنمية البلد اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً            ً والبحث عموماً
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ُ                                                           وُتعد جماالت حقوق اإلنسان، وإرساء الدميقراطية وُحسن التدبري جماالت ذات أولوية يف إطار هذا النوع               -   ٥٠٥                                          ُ 
                ، بلغ االعتماد       ٢٠٠٢         ويف عام     .  ُ                                                             وُتقدم النرويج مساعدة إمنائية شاملة للبحث والتعليم العايل         .                    من التعاون اإلمنائي  

                                        وباإلضافة إىل ذلك، مت متويل مشاريع وبرامج يف   .                     مليون كرونة نروجيية     ٢٥٢,٥                           املخصص يف امليزانية هلذا الغرض 
                                                                                                               إطـار بنود أخرى من امليزانية، منها الربامج القطرية واملساعدة ألجل البحث يف املؤسسات الدولية، حيث كان                 

                                             ، بلغت املساعدة املقدمة من النرويج للبحث           ٢٠٠٢         ويف عام     .        لرئيسية                                            البحـث والتعليم العايل من بني العناصر ا       
   .                     مليون كرونة نروجيية   ٤٠٠                       والتعليم العايل أكثر من 

                                                                          ، استأثر برنامج التعاون يف جمال البحوث بني اجلامعات يف النرويج ومؤسسات البحث يف     ٢٠٠٢       ويف عام  -   ٥٠٦
ُ                                         اجلـنوب، الذي ُوضع يف بداية التسعينات، باجلزء األ                                                                    عظم من االعتمادات الفردية املخصصة يف إطار بند امليزانية                    

َبر هذا الربنامج أداةً ناجحة جداً لتعزيز مؤسسات التعليم والبحث           .                                     اخلـاص بدعم البحث والتعليم العايل        .  ُ  َ َ                   ً          ً                                         وُيعَت
                                          للربنامج الذي سوف حيصل خالل هذه الفترة         )     ٢٠٠٦-    ٢٠٠١ (          ً                                      وجيري حالياً تنفيذ فترة اخلمس سنوات الثالثة        

  .                         ً  مليون كرونة نروجيية سنوياً  ٦٠                                                  من الوزارة املعنية مبيزانية الشؤون اخلارجية على مبلغ 

      ُ ِّ        ولقد قُسِّم هذا   .                                 ً                                                         وخـالل التسعينات، كان للنرويج أيضاً برنامج خاص للتعاون مع أوروبا الوسطى والشرقية            -   ٥٠٧
                                   ني لالنضمام إىل االحتاد األورويب، وجنوب                                                                             الربنامج إىل برامج منفصلة للتعاون املشاريعي مع روسيا، واألعضاء املترشح         

                                واهلدف الرئيسي من هذه الربامج       .     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٠                                                                   شرق أوروبا، على التوايل، وهي برامج جيري تنفيذها خالل الفترة           
   .                                                                                                      هو تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة لدى البلدان الشريكة، مع التأكيد على التعاون بني املؤسسات

   ً                                                                                                              فضـالً عـن ذلك، تسهم النرويج يف التعاون القائم مع البلدان النامية يف جمال البحوث، وال سيما يف ميادين                     و -   ٥٠٨
   .                                                                                                       الزراعة والصحة، من خالل وكاالت األمم املتحدة كالفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية ومنظمة الصحة العاملية

                       ويف إطار هذا االتفاق،      .                                     ن يف جمال البحوث مع جنوب أفريقيا                                         ، مت التوقـيع على اتفاق للتعاو          ٢٠٠٢           ويف عـام     -   ٥٠٩
                                                 ، للتعاون املشاريعي يف جماالت خمتارة بني مؤسسات            ٢٠٠٤ُ                                                        ُوضع برنامج خاص، سيجري تنفيذه كمرحلة أوىل حىت عام          

   .                                                                      وجيري العمل على وضع اتفاق للتعاون مع اليابان يف جمايل البحوث والتكنولوجيا  .                 البحوث يف البلدين
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 ئمة املرفقاتقا

     ١٩٩٩                   قانون حقوق اإلنسان،  - ١

     ١٩٩٩                       خطة العمل حلقوق اإلنسان،  - ٢

     ٢٠٠٢  ،     ٢٠١٥                                        خطة العمل ملكافحة الفقر يف اجلنوب حبلول عام  - ٣

     ٢٠٠١                         دليل لتقييم حقوق اإلنسان،  - ٤

     ٢٠٠٢  ،    ١٢٢                                               تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  - ٥

     ٢٠٠٢             شرات أساسية،     مؤ�                       جدول، العمالة والبطالة  - ٦

     ٢٠٠٢                                        جدول، التفاوتات اإلقليمية يف جمال العمالة،  - ٧

                                                              ً جداول، األشخاص املشمولون بتدابري سوق العمل واألشخاص املعوقون مهنياً - ٨

     ٢٠٠٢  ،    ١٦٩                                       تقرير عن توصية منظمة العمل الدولية رقم  - ٩

     ٢٠٠٠  ،    ١٣٢                                               تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -  ١٠

     ٢٠٠١  ،   ٨١                                               تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -  ١١

     ٢٠٠٢  ،    ١٢٩                                               تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -  ١٢

     ١٩٩٩  ،    ١٥٥                                               تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -  ١٣

     ٢٠٠٢  ،    ١٠٠                                               تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -  ١٤

     ٢٠٠٠  ،   ١٤                                   يذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             تقرير عن تنف -  ١٥

     ٢٠٠٢  ،   ٨٧                                               تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -  ١٦

     ٢٠٠١  ،   ٩٨                                               تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -  ١٧

     ٢٠٠٢                           جدول، أعضاء نقابات العمال،  -  ١٨

 OFS             بشأن قضية    ١٩٩٧                                    حكم احملكمة العليا للنرويج الصادر عام  -  ١٩

 OFS            بشأن قضية     ٢٠٠٢                                           قرار احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان الصادر عام  -  ٢٠

     ٢٠٠١  ،    ١٠٢                                               تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -  ٢١

     ٢٠٠١  ،    ١٢٨                                               تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -  ٢٢

   ٩٨  ١٩  ،    ١٣٠                                               تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -  ٢٣

     ١٩٩٩  ،    ١٦٨                                               تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -  ٢٤

     ٢٠٠٣   ِّ                                     كتيِّب عن خمطط التأمني االجتماعي يف النرويج،  -  ٢٥
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     ٢٠٠٢  ،    ١٣٨                                               تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -  ٢٦

     ١٩٩٩                                        موجز الكتاب األبيض إلعادة التوزيع العادل،  -  ٢٧

     ٢٠٠٣                                 ية، تذييل إحصاءات خاصة بالنرويج،                       تقرير عن التنمية البشر -  ٢٨

     ٢٠٠٢                              خطة العمل ملكافحة الفقر، موجز،  -  ٢٩

     ٢٠٠١  ،     ٢٠٠٠-    ١٩٩١                         تقرير عن النهوض بالتعليم  -  ٣٠

     ٢٠٠٣                           كراس عن التعليم يف النرويج،  -  ٣١

     ٢٠٠٣                    كراس عن إصالح اجلودة،  -  ٣٢

     ٢٠٠٢     يات،                                                         تقرير عن تنفيذ امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقل -  ٣٣

                                       كراس عن خدمات الصحة العقلية يف النرويج  -  ٣٤
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