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لف بشأن مراكـز     أ 5 رعاية األطفال، مبا يف ذلك الفصل        قانونتعديالت    )أ(  
  ؛)2009يوليه / متوز-يونيه /حزيران(ر ّصالقُرعاية 

ـ قضايا  قانون جديد يتعلق بإنشاء جلنة خرباء معنية باألطفال تتناول            )ب(    ةرعاي
  ؛)2009مارس /آذار(األطفال 

ينـاير  /كانون الثاين ( إىل اخلدمات    قانون مناهضة التمييز وإمكانية الوصول      )ج(  
  ؛)2009

  ؛)2008مايو / أيار15(جرة اجلديد قانون اهل  )د(  

 اإلثين أو الدين أو غري ذلك       صلالقانون املتعلق حبظر التمييز على أساس األ        )ه(  
  ؛)2006يناير /كانون الثاين(

 التمييـز وحمكمـة     مناهـضة القانون املتعلق بأمني املظامل املعين باملساواة و        )و(  
  ؛)2006 يناير/كانون الثاين( التمييز مناهضةاملساواة و

  ؛)2005يونيه /حزيران(رياض األطفال اجلديد املتعلق بقانون ال  )ز(  

وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكـول منـع وقمـع االجتـار                -4
، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة       واملعاقبة عليه  باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال   

  .2003سبتمرب /لول يف أي،اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

   القلق الرئيسية والتوصياتدواعي  -جيم  

  ) من االتفاقية44 من املادة 6 والفقرة 42 و4املواد (تدابري التنفيذ العامة   -1 

  التوصيات السابقة للجنة  

تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنـة     لالدولة الطرف   اليت تبذهلا   هود  اجلترحب اللجنة ب    -5
) CRC/C/15/Add.263( مبوجب االتفاقية     املقدم لدولة الطرف دوري الثالث ل  التقرير  املتعلقة بال 

 CRC/C/OPAC/NOR/CO/1( مبوجب الربوتوكولني االختيـاريني   املقدمنيوالتقريرين األولني 
 الشواغل الدولة الطرف إىل أن اجلوانب اإلجيابية و       وجه نظر وت) CRC/C/OPSA/NOR/CO/1و

حظات اخلتامية تشري إىل التزامات الدولة الطرف مبوجب هذه املالهذه والتوصيات الواردة يف 
  .املعاهدات الثالث
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  التحفظات  

 مـن   3والفقـرة   ) ب(2القلق إزاء حتفظ الدولة الطرف على الفقرة        ب اللجنة   تشعر  -6
فيما يتعلق بااللتزام بفـصل     " من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         10املادة  

ن ذلك يؤثر أيضا على حقـوق       إحيث  " همني واألحداث املذنبني، عن البالغني    األحداث املت 
  .الطفل مبوجب اتفاقية حقوق الطفل

وجه ث اللجنة الدولة الطرف على النظر يف سحب التحفظ املشار إليه أعاله وتحت  -7
 تشريان إىل   نياملالحظات اخلتامية اللت  هذه   من   60 و 59 إىل الفقرتني    الدولة الطرف  نظر
  . ضاء األحداثق

  التشريعات  

حتيط اللجنة علما باألنشطة اجلارية اليت تنفذها احلكومة لتعديل القوانني أو اعتمـاد               -8
قوانني جديدة من أجل مواءمة تشريعاهتا بالكامل مع االتفاقية وترحب مببـادرة احلكومـة              

تقريـر  (ون النروجيـي    إجراء استعراض للعالقة بني االتفاقية والقان     تكليف خرباء ب  املتمثلة يف   
  ).سوفيغ

وصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها ملواءمة القانون النروجيي مـع            ت  -9
وضع  حقوق الطفل أو     استنادا إىل قائمة  للقوانني ال االتفاقية، مبا يف ذلك إجراء تنقيحات       

لصحة ومحايـة    يف املسائل املتعلقة با    االستماع إليه قوانني جديدة فيما يتعلق حبق الطفل يف        
  . األطفال املنفصلني عن والديهمالوصاية علىحق الطفل يف اخلصوصية واللوائح املتعلقة ب

  التنسيق  

 تـشعر   فإهنا الستقاللية البلديات يف النرويج،      املكفولة اللجنة بالقيمة    تسلميف حني     -10
بني البلديات  فيما  وبالقلق من أن اجلهود الرامية إىل حتسني التنسيق بني احلكومة والبلديات،            

وداخل البلديات مل تصبح فعالة، وبالتايل فإن توافر التنسيق بني خمتلف اخلـدمات وسـهولة      
 يف مجيع أحناء البلد بطريقـة       مكفولالوصول إليها ومدى تكيفها مع التحديات اجلديدة غري         

تلف اختالفا   بإعمال حقوق الطفل خت    عنيةقلق أن خدمات البلديات امل    بوتالحظ اللجنة   . مماثلة
كمـا تـشعر    . ة املتفق عليها  رعيكبريا فيما يتعلق مبدى تقدمي هذه اخلدمات وأطر التسليم امل         

 همل حقـوقهم  من أن عدم التنسيق يعرض جمموعات األطفال الضعفاء الذين تُ         بالقلق  اللجنة  
  . القصور يف إعمال حقوقهم أوجهبعضوجود  إىل خطر عادة

ب مدى إعمـال    كثعن  بشكل عاجل و  لة الطرف   وصي اللجنة بأن ترصد الدو    ت  -11
" الرصـد األفـضل   "درة  حقوق الطفل يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك عن طريق مبـا            

 لرصد امتثال مجيع مقدمي اخلدمات للـوائح واألطـر          ا استعمال آلياهت  للحكومة، وتعزيز 
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خاصـا   اتماماملتفق عليها وضمان أن يويل نظام اخلدمات املنسقة على مجيع املستويات اه           
  . حقوقهم بكامل يتمتعوالكيألطفال الذين حيتاجون إىل مساعدة خاصة ل

  التعاون الدويل  

ترحب اللجنة باجلهود الكبرية اليت تبذهلا الدولة الطرف للمسامهة يف التعـاون              -12
وضـعته الدولـة الطـرف بـشأن        كتاب األبيض الذي    كما ترحب اللجنة بال   . الدويل

 2008 للفترة 10تقرير الربملان رقم " (ية للشركات يف اقتصاد عاملياملسؤولية االجتماع"
اللجنـة   وتالحـظ    .العديد من اإلشارات إىل حقوق الطفل     والذي يتضمن   ) 2009 –
اهتمام دعم الدولة الطرف جلهود األمم املتحدة الرامية إىل إعداد معايري دولية للشركات ب

وتشجع اللجنة الدولة الطـرف  .  وحقوقهموحقوق اإلنسان، ينبغي أن تشري إىل األطفال     
على أن تراعي أيضا يف تعاوهنا مع شركاء التنمية الثنائيني املالحظات اخلتامية ذات الصلة              

  .للجنة من أجل تعزيز متتع األطفال حبقوقهم

  الرصد املستقل  

طفال، تالحظ اللجنة الالئحة املعتمدة مؤخرا بشأن مدة خدمة أمني املظامل املعين باأل             -13
إىل أمـني    الشكاوى من األطفـال      ي والية تلق  إسناد من أن مقترحها بشأن      تأسفولكنها  

 ريتوفتعترب وسيلة ل   على الرغم من أن مثل هذه الوالية         حيظ بالقبول مل  املظامل املعين باألطفال    
عمل كأداة لتشخيص مـواطن املـشاكل   تفورية لألطفال عند احلاجة، وميكن أن      الساعدة  امل

  .ية النتهاكات حقوق الطفلالرئيس

واليـة تلقـي    بتكليف أمني املظـامل     وصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف        ت  -14
املوارد الالزمة ملتابعة الشكاوى يف الوقت املناسب وبطريقة        توفري  شكاوى من األطفال و   ال

  .فعالة

  ختصيص املوارد  

 400 تتضمن   2010ركزية لعام   ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن امليزانية امل         -15
 هذه األموال لن ختصص بالـضرورة لتحـسني         أنوظيفة إضافية للبلديات، ولكنها تالحظ      

 وتالحـظ   .لبلـديات اليت تتمتع هبا ا   الستقاللية الكبرية   نظرا ل اخلدمات املقدمة إىل األطفال     
لقادمـة إىل    ستكون هناك حاجة يف السنوات ا       من أنه   الطرف ةلدولما ذكرته ا  أيضا  اللجنة  

 عـن ة، مبا يف ذلك من األطفال،       لواردوتشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات ا     . وظائف إضافية 
أن بعـض هـذه     مـن    يف اخلدمات املتاحة لألطفال حسب املوقع اجلغرايف و        تفاوت وجود

  .وارد مالئمةأهنا غري مزودة مباخلدمات تعاين من نقص شديد يف املوظفني و

الراميـة إىل تزويـد     لة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها       ث اللجنة الدو  حت  -16
 لضمان توافر خدمات عالية اجلـودة       اإلضافية الالزمة املوارد البشرية واملواد    البلديات ب 
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إلعمال احلقوق األساسية لألطفال يف البلد بأكمله واختاذ تدابري لـضمان أن تـستخدم              
 الدولة الطرف نظامـا     ضعلجنة بأن ت  وتوصي ال . البلديات املوارد املخصصة هلذا الغرض    

لتتبع امليزانية من منظور حقوق الطفل بغية رصد خمصصات امليزانية لألطفال وأن تأخذ يف              
ـ  بـشأن    2007 املناقشة العامة لعام      يوم  عن الصادرةاحلسبان توصيات اللجنة     وارد امل

  . مسؤولية الدول–حقوق الطفل املخصصة إلعمال 

  يةالنشر والتدريب والتوع  

لتوعية باالتفاقية وتـدريب    لالدولة الطرف   اليت تبذهلا   هود  اجليف حني تقدر اللجنة       -17
قلق من أن هذا التدريب ال يغطي بشكل        ال تشعر ب  فإهنااألطفال،  ب املعنيني واملمارسني   املهنيني
 وتـشعر . ليس إلزاميا وال توجد متابعة منهجية بـشأنه       أنه   و املهنينيجمموعات  مجيع  كامل  
قلق بالغ من أن السلطات احمللية املسؤولة عن األطفال ليست على علم جيد باحلقوق              بنة  اللج

  .املنصوص عليها يف االتفاقية

 وتعـزز ؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة بأن تواصل الدولـة الطـرف             ت  -18
هم األطفال ومعهم، مبن فيالذين يعملون لصاحل    املهنينيالتدريب املنهجي جلميع جمموعات     

 االجتمـاعيون   واألخـصائيون موظفو مؤسسات رعاية الطفل وموظفو الرعاية الصحية        
إدارة يف   الوعي حبقوق األطفال يف هيئات صنع القرار و        تعزز وأن   نيانوومسؤولو إنفاذ الق  

 معلومات شاملة عن حقوق الطفل كجزء مـن         تدرجكما توصي اللجنة بأن     . البلديات
امعات جلميع املهن اليت تتعامل مع األطفال واألسـر ويف          واجلبالكليات   ةهج الدراسي ااملن
  . باملدارس على مجيع املستوياتةهج الدراسيااملن

  ) من االتفاقية12 و6 و3 و2املواد (املبادئ العامة   -3 

  عدم التمييز  

ينـاير  /ترحب اللجنة بدخول قانون مناهضة التمييز حيز النفاذ يف كـانون الثـاين              -19
 وإنشاء  2006تب أمني املظامل املعين باملساواة ومناهضة التمييز يف عام           مك وإنشاء 2006

حمكمة معنية باملساواة ومناهضة التمييز واعتماد خطة عمل لتشجيع املساواة ومنع التمييـز             
ضد األطفـال   ما إذا كان ينبغي إدراج التمييز       بشأن  وتالحظ اللجنة احلوار اجلاري     . اإلثين

نون وما إذا كان ينبغي إعطاء األطفال احلق يف تقدمي شـكاوى إذا              يف القا  العمرعلى أساس   
قلق إزاء املعلومات، مبا فيها املعلومات املقدمة       الغري أهنا تشعر ب   . تعرضوا للتمييز بسبب سنهم   

يتعرضـون  من األطفال، اليت تفيد بأن أطفال األقليات والشعوب األصلية يشعرون بالعار و           
 يشتكون من عـدم     نيقومن قبل أطفال آخرين، وأن األطفال املع      سوء املعاملة، مبا يف ذلك      ل

  .احترام حقوقهم
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ذ مجيع اخلطوات الالزمة ملناهضة التمييز ضد       اختاحتث اللجنة الدولة الطرف على        -20
 نيجمموعات األقليات وأطفال الشعوب األصلية واألطفـال املعـوق        املنتمني إىل   األطفال  
كما توصي اللجنـة    .  التمييز منكل طفل يف احلماية      األطفال من سن مبكر حبق       وتعريف

ماية لألطفال  احلتوسيع نطاق التشريعات لتوفري     إمكانية  بأن تنظر الدولة الطرف بعناية يف       
  . التمييز على أساس سنهممن

ترجو اللجنة إدراج معلومات حمددة يف التقرير الدوري القادم بشأن التـدابري            و  -21
 هبا الدولة الطرف ملتابعة اإلعالن      تضطلعقية حقوق الطفل اليت     والربامج ذات الصلة باتفا   

 العاملي ملكافحـة العنـصرية والتمييـز        2001وبرنامج العمل املعتمدين يف مؤمتر عام       
املعتمدة اخلتامية  العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضال عن الوثيقة            

العـام  ، مع مراعاة تعليق اللجنة      2009م  عاعقود يف   ديربان امل استعراض نتائج   يف مؤمتر   
  . أهداف التعليمبشأن) 2001 (1رقم 

  مصاحل الطفل الفضلى  

معاجلـة  مصاحل الطفل الفضلى كمبدأ توجيهي يف لوائح        التأكيد على   تسلم اللجنة ب    -22
 تشري إىل محاية الطفل     اليت،  2006 والتعديالت على قانون الطفل لعام       2004 لعام   احلاالت
 الذي ينظم عمليـة صـنع   2008ت احلضانة، فضال عن قانون اهلجرة اجلديد لعام  يف حاال 

وتشعر اللجنة علـى     .ةلجوء األطفال وإقامتهم على أسس إنساني     الطلبات املتعلقة ب  القرار يف   
قلق إزاء عدم تطبيق مبدأ االعتبار األويل ملصاحل الطفل الفضلى يف مجيـع             الالرغم من ذلك ب   
 على األطفال مثل قضايا حضانة األطفال وقضايا اهلجرة، وأن املـسؤولني            اجملاالت اليت تؤثر  

 ال حيصلون دائما على تدريب كاف إلجراء تقييم شـامل           الفضلى مصاحل الطفل    مراعاةعن  
  . للطفل املتضررالفضلىحالة حبالة عن املصاحل لكل 

اج ممان إدجهودها الرامية إىل ض  وتعزز  بأن تواصل   الدولة الطرف   توصي اللجنة     -23
 بطريقة مناسبة يف مجيع األحكام القانونية فـضال عـن           الفضلىاملبدأ العام ملصاحل الطفل     

إجراءات صنع القرار القضائي واإلداري، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باألسـرة وحـاالت              
 اهلجرة، ويف مجيع املشاريع والربامج واخلدمات اليت تـؤثر علـى            قضاياالرعاية البديلة و  

 عملية عن كيفية تفعيـل      إرشادات كما توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف         .األطفال
  .لطفل أو األطفاللفضلى لتحديد املصاحل ااملعنيني بتدرب مجيع أن املبدأ و

  احترام آراء الطفل  

ترحب اللجنة بأن التعديالت على قانون الطفل وقانون رعاية الطفل خفضت السن              -24
 سنة إىل   ة عشر يتثنإتعبري عن أنفسهم يف املسائل املتعلقة هبم، من         الذي حيق لألطفال عنده ال    

غري أن اللجنة تشعر بالقلق     .  سنا صغرألطفال األ إىل ا سبع سنوات وأنه ميكن أيضا االستماع       
 وعدم ممارسته إزاء عدم إعمال حق الطفل يف االستماع إليه بشكل كامل من الناحية العملية              
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ارات والترتيبات املتعلقة حبياة الطفل، وخاصة يف حاالت رعايـة          بفعالية يف مجيع مراحل القر    
م يف املـسائل    احلق يف االستماع إلـيه    باألطفال  لعدم متتع   وتأسف اللجنة   . الطفل واهلجرة 

وتالحظ اللجنة مع االهتمام وجود مشروع      .  سنة 12 بعد بلوغهم سن     املتعلقة بالصحة إال  
  . سنة16يت يف االنتخابات احمللية من سن  بلدية يسمح لألطفال بالتصو21ريادي يف 

تنفيذ املـادة   الرامية إىل   جهودها  وتعزز  بأن تواصل   الدولة الطرف   توصي اللجنة     -25
 من االتفاقية بصورة كاملة وتشجع على االحترام الواجب آلراء الطفل يف أي سـن               12

ايا اهلجـرة ويف  يف اإلجراءات اإلدارية والقضائية، مبا يف ذلك جلسات رعاية الطفل وقض   
أن كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولـة الطـرف مـشاركة األطفـال و             . اجملتمع ككل 

آلرائهـم يف  الواجـب  الء االعتبار يإأن تضمن وبفعالية ساعدهم على ممارسة هذا احلق     ت
مجيع املسائل املتعلقة هبم يف األسرة واملدارس ومؤسسات األطفـال األخـرى واجملتمـع              

ومبا يتماشى مع املادة . الوطنية ويف تقييم اخلطط والربامج والسياسات  السياسات   وصياغة
 دعم املشروع الريـادي     أن تضمن  من االتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على         29

 احلقـوق   يف جمال تعليم  ال برامجدعما مالئما من خالل     سنة   16بشأن التصويت من سن     
وتوصي اللجنـة   .  للبالغني ة دور املواطن  علىاملدنية وحقوق اإلنسان وتقييم أثر املشروع       
بشأن حـق   ) 2009 (12للجنة العام رقم    ابأن تأخذ الدولة الطرف يف احلسبان تعليق        

  .الطفل يف االستماع إليه

  )االتفاقية من) أ(37 و19 و17-13 و8 و7املواد (احلقوق واحلريات املدنية   -4 

  حرية الفكر والوجدان والدين    

 الذي أصبح معروفا اآلن باسم      رسبتعديل قانون التعليم املتعلق باملدا    ترحب اللجنة     -26
الدين وفلسفة احلياة واألخالقيات من أجل اإلشارة إىل أنه ينبغي تقدمي توجيه سليم فكريا إىل   

حياة اإلنسان،  اليت تواجه   ملسائل والتحديات األساسية    املتعلقة با األطفال عن خمتلف النهوج     
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء أطفال      . ق إزاء كيفية تنفيذ هذا اهلدف عمليا      لقلبا تشعر هاولكن

 مـع القـانون     لتحقيق توافقها  همعدة جمتمعات دينية منعزلة نادرا ما ينظر يف أهداف تعليم         
  .النروجيي

ري الدولة الطرف دراسة عن كيفية حتقيق أهداف املوضوع         جتتوصي اللجنة بأن      -27
ين وفلسفة احلياة واألخالقيات وما هو نوع الدعم الذي حيتاجـه           الدراسي املنقح عن الد   

كما توصي بأن تنظر الدولة .  من أجل تنفيذ أهداف هذا املوضوع بصورة مالئمةاملعلمون
الطرف يف األهداف واملمارسات التعليمية للمجتمعات الدينية املنعزلة فيما يتعلق بتوافقها           

  . حقوق اإلنسانمع حق الطفل يف تعليم شامل موجه حنو

  محاية اخلصوصية  
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 حقـوق   ونتشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن الوالدين قـد ينتـهك              -28
هلم يف اخلصوصية عند اإلعالن عن معلومات شخصية عن حياة األطفال على صفحات             اطفأ

  . يف الرتاعات بشأن احلضانةهمالويب، يف بعض األحيان لدعم موقف

جنة بأن تكلف الدولة الطرف مفتش البيانات النروجيي مبنع الوالـدين           توصي الل   -29
وغريهم من نشر معلومات عن األطفال تنتهك حقوق الطفل يف اخلـصوصية وال متثـل               

  .الفضلىمصاحلهم 

  متابعة دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال    

الواردة  اتتوصيالالطرف ملتابعة   تالحظ اللجنة مع التقدير التدابري اليت اختذهتا الدولة           -30
وترحب اللجنة بصفة خاصة خبطة العمـل       . دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال      يف  

اليت نتج عنها أيضا إدراج حكم      ) 2007-2004(العنف يف عالقات ذوي القرىب      املتعلقة ب 
 اللجنة مع   كما تالحظ .  عالقات ذوي القرىب   جديد يف القانون اجلنائي موجه ضد العنف يف       

إىل تعديالت على قانون األطفال بشأن العنف ضد األطفـال          بإدخال  االهتمام تقدمي اقتراح    
الذي قدمته الدولة   لدعم  لوتعرب اللجنة عن تقديرها البالغ      . الربملان النروجيي ينظر فيه حاليا    

  .املمثل اخلاص لألمني العام املعين بالعنف ضد األطفالالطرف إىل 

 إىل دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال، توصـي اللجنـة             باإلشارةو  -31
  :الدولة الطرف مبا يلي

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة يف دراسـة األمـم              )أ(  
، مع مراعاة نتائج وتوصـيات املـشاورات        (A/61/299)املتحدة عن العنف ضد األطفال      

يوليه / متوز 7 إىل   5، سلوفانيا، من    املعقودة يف ليوبليانا  ( الوسطىاإلقليمية ألوروبا وآسيا    
خلصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل أمهيـة خاصـة           على وجه ا  و). 2005

  :للتوصيات التالية

  ؛منع مجيع أشكال العنف ضد األطفال "1"  

  إعطاء األولوية للوقاية؛ "2"  

  ؛كفالة مشاركة األطفال "3"  

  ؛مات الدوليةتعزيز االلتزا "4"  

استخدام توصيات الدراسة كأداة للعمل على أساس الشراكة مع اجملتمع           )ب(  
 أشـكال   مجيع األطفال من    مجيع محاية   لكفالةاملدين، وعلى اخلصوص مبشاركة األطفال،      

العنف البدين واجلنسي والنفسي واكتساب الزخم الالزم الختاذ إجراءات ملموسة وحمددة 
  ؛اعاجلتهواإليذاء واالستجابة مل العنف زمنيا ملنع حدوث هذا
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التعاون مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين بـالعنف ضـد األطفـال              )ج(  
  . دعمهمواصلة و

 11-9و) 2-1الفقرتـان    (8 و 5املـواد   (البيئة األسرية والرعاية البديلـة        -5  
  ) من االتفاقية39و) 4الفقرة  (27 و25و و21-19و

  البيئة األسرية    

وتالحظ اللجنة أيضا أن    .  للوالدين إىل عشرة أسابيع    ضعترحب اللجنة مبد إجازة الو      -32
ية عن أطفاهلم مبوجـب     بو يشتركون يف املسؤولية األ     بدون زواج  الوالدين الذين يعيشون معا   

قانون الطفل، وأنه مت توسيع نطاق خدمات املشورة لألسر وتعزيزها ملساعدة الوالـدين يف              
غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأنه، يف قـضايا             . مأعماهلم ومسؤولياهت 

 مبـا فيـه الكفايـة وأن األطفـال          ني، قد ال يكون القضاة واخلرباء مؤهل      والرتاعاالنفصال  
االتصال بكل مـن الوالـدين، إذا كـان ذلـك يف            حيصلون على مساعدة لضمان سبل       ال

خلالف وأن حق الطفل يف العيش مـع والديـه ال           ، يف حالة االنفصال وا    الفضلىمصلحتهم  
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء     . وشيك ألحد الوالدين  الترحيل  اليف حالة   بالقدر الكايف   يراعى  

القلق ب اللجنة   وتشعر. والدته يف السجن مبا فيه الكفاية     /عدم دعم استمرار عالقة الطفل بوالده     
حلاالت اجلسيمة من اإلمهال أو االستغالل، قبل       موافقة الوالدين، باستثناء ا    ضرورة   نمأيضا  

حاجة إىل مساعدة   يف  رعاية الطفل إىل الطفل وتالحظ أن أي طفل         دوائر  تقدمي مساعدة من    
  . حيصل عليها نتيجة لذلكالقد 

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها ملساعدة الوالدين على ممارسـة              -33
تقـدمي  ب عنـيني  واملمارسـني امل املهنينيتعزز قدرات مجيع  بكفاءة وأن    بويةمسؤولياهتم األ 

احلياة األسـرية   استمرار  قضايا االنفصال األسري لدعم     ب أو   الرتاعاتتسوية  ب أو   املشورة
أو إجياد أفضل حل مقبول للحضانة، ومساعدة الطفل على االتصال بالوالدين يف حالـة              

ع مراعـاة مـصاحل      بالوالدين، م  ومساعدة األطفال على االتصال   الطالق أو االنفصال،    
كما توصي اللجنة بالنظر بصورة مالئمة يف حق الطفل         .  يف مجيع الظروف   فضلىلطفل ال ا

ترحيل أحد الوالدين وأن تيسر سلطات السجون ترتيبات        قضايا  يف العيش مع والديه يف      
ق يف  وتوصي اللجنة كذلك بإعطاء األطفال احل     . ة الطفل لوالده أو والدته يف السجن      رزيا

رعاية الطفل بصورة مستقلة عن موافقة والديهم إذا كان إبالغ الوالدين           دوائر  االتصال ب 
  .سيحول دون إمكانية تقدمي مساعدة إىل الطفل

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    

 األطفال الذين   حاالت وضع تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف بذلت جهودا خلفض           -34
لة ابيوت كف ذلك   بدال من     مستخدمة رعاية،الش مع والديهم يف مؤسسات      ال يستطيعون العي  
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غري أن اللجنة تشعر بالقلق من أنه بالرغم من املـساعدة املكثفـة يف              . مكنأ األطفال كلما 
وتالحظ اللجنـة مـع     . ة قد زاد  يرعاية األسر الاملرتل، فإن عدد األطفال الذين خرجوا من        
 وأن املشرفني قد    فالةمجيع األطفال يف بيوت الك    األسف عدم وجود شخص لإلشراف على       

وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء عدم تـوافر        .  ألداء مهامهم   مبا فيه الكفاية   ال يكونوا مؤهلني  
. بدائل مالئمة يف مجيع املواقع ولذلك يتوقف إيداع الطفل يف بعض األحيان علـى احلـظ               

فل املسؤولة عن مساعدة األسر واألطفال      رعاية الط دوائر  وتشعر اللجنة كذلك بالقلق من أن       
رعاية بديلة تعاين من نقص كبري يف األموال وليس لديها سوى           يف أماكن    ووضعهميف املرتل   

يف بيوت  مع األسر الكفيلة أو     املتابعة عندما يكون األطفال     الوقاية و عمال  ألقدرات حمدودة   
  .الكفالة

رعاية الطفـل بـاملوارد الالزمـة        دوائرتزود الدولة الطرف    أن  توصي اللجنة ب    -35
تقدمي رعاية ودعم   للعجز عن    يف األسر املعرضة     هاجهودها الوقائية وتكثيف  نطاق  لتوسيع  

مالئمني ألطفاهلا، ويف حالة عدم جناح اجلهود الوقائية، إتاحة جمموعـة املرافـق البديلـة       
كما توصي اللجنة . ىالفضلاملطلوبة لتوفري نوع الرعاية لألطفال اليت تتوافق مع مصاحلهم 

 يف إمكانيـة    دوريـا أن تنظر    الرعاية البديلة و   يفاألطفال  بعناية  الدولة الطرف   بأن تتابع   
أن إعادة الطفل إىل أسرته، وإذا ظل الطفل يف الرعاية البديلة حىت بلوغه سن الرشـد،                

ف وتوصي اللجنة كذلك بأن تأخذ الدولة الطـر .  اكتمال النضج  تيسر انتقاله إىل مرحلة   
قـرار اجلمعيـة العامـة      (يف احلسبان املبادئ التوجيهية للرعايـة البديلـة لألطفـال           

A/RES/64/142.(  

  اإليذاء واإلمهال    

تالحظ اللجنة مع التقدير العديد من خطط العمل اليت صـاغتها الدولـة الطـرف           -36
وترحب اللجنة بتدريب القضاة واخلرباء واحملـامني       . مللتصدي حلاالت إيذاء األطفال وإمهاهل    
 عنـف   تـشتمل علـى   اليت يشتبه يف أهنا     يف احلاالت   بشأن قضايا العنف واإليذاء واحلضانة      

رعاية الطفل يف بعض املناطق من البلد ليس        دوائر  غري أن اللجنة تشعر بالقلق من أن        . وإيذاء
املساعدة  م األطفال املعرضني للعنف وأن خط     لديها املوارد والكفاءات الالزمة لتحديد ودع     

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء حمدوديـة       .  مبا فيه الكفاية من قبل األطفال      االقائم ليس معروف  
تربية خمتلفة وتقدمي االستشارات عن      ثقافات   املنتمية إىل الكفاءات للتصدي للعنف يف األسر      

  .األطفال يف بيئة خالية من العنف

ضمن الدولة الطرف توفري مساعدة مالئمة ومناسبة لألطفال        أن ت جنة ب توصي الل   -37
وأسرهم يف مجيع مناطق البلد، مع مراعاة احترام الثقافات األخرى وأن يكـون لـدى               

  .املساعدة الفعالةتقدمي  املساعدة ومواقع صدراألطفال علم مب
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 27 و 26 و 24 و 23و) 3الفقرة   (18 و 6املواد  (الصحة األساسية والرعاية      -6  
  )من االتفاقية) 3-1الفقرات (

  الصحة واحلصول على اخلدمات الصحية    

حىت عـام   (حتسني النظام الغذائي    الرامية إىل   عمل  تالحظ اللجنة مع التقدير خطط ال       -38
وتسلم اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتعزيـز       ). 2009-2005(والنشاط البدين   ) 2007

 غري أهنا تشعر بالقلق من أنـه        .الرعاية الصحية باملدارس  نظام عيادات الصحة العامة وخدمة      
من األطفال، ال تزال البلديات ال تقدم هذه اخلدمات بنفس       وفقا للمعلومات الواردة، مبا فيها      

  .الدرجة واجلودة

ضمن الدولة الطرف حصول األطفال على خدمات رعايـة         أن ت توصي اللجنة ب    -39
  . يف مجيع أحناء البلدصحية جيدة، مبا يف ذلك يف املدارس،

  صحة املراهقني    

لتدخل املبكـر ملنـع     بشأن ا  2009ترحب اللجنة بإدخال مبادئ توجيهية يف عام          -40
إساءة استخدام  مبكافحة   والكحول وخطة التصعيد املتعلقة      املخدراتاملشاكل املرتبطة بتناول    

 إساءة اسـتخدام    ويف حني تالحظ اللجنة أن    . 2010 والكحول ابتداء من عام      املخدرات
 أو اخنفضت اخنفاضا طفيفـا يف الـسنوات          املستوى األطفال والشباب للمواد ظلت مستقرة    

وباإلضافة إىل ذلـك،    .  ال يزال مرتفعا    هذا املعدل  تشعر بالقلق من أن    ال تزال    ، فإهنا املاضية
  .فإن عدد وفيات الشباب نتيجة اجلرعات الزائدة ال يزال يسبب قلقا بالغا للجنة

إسـاءة  للحـد مـن     بأن تواصل وتعزز جهودها     الدولة الطرف   توصي اللجنة     -41
املتعلـق  ) 2003 (4 وأن تأخذ يف احلسبان تعليق اللجنة العام رقم          املخدراتاستخدام  

  .بصحة املراهقني ومنوهم

  الصحة العقلية    

يف حني تالحظ اللجنة حتسن خدمات الصحة العقلية من خالل الربنـامج الـوطين                -42
لحـصول علـى   ل تشعر بالقلق إزاء تزايد مدة انتظار األطفال والشباب فإهناة العقلية،   للصح

زيـادة  الكما تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الدراسات اليت تشري إىل           . خدمات الصحة العقلية  
كونسرتا لألطفال  اليتالني و رملنشطات النفسية مثل ال   ا فترة قصرية يف وصف      وخاللسريعة  ال

  .باضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاطاإلصابة الذين شخصوا ب

 مجيع عناصر نظام رعاية الصحة      تطويرتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف         -43
  وعالجها مشاكل الصحة العقلية العامة   الوقاية من   العقلية لألطفال والشباب، مبا يف ذلك       

الضـطرابات  عاجلـة ا  مليف مراكز الرعاية الصحية األولية والرعاية الصحية املتخصـصة          
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األطفال يف جمال رعاية الصحة     املعنيني ب  املدربني   األخصائينياخلطرية من خالل زيادة عدد      
كما توصي اللجنـة    . العقلية، وخفض فترات االنتظار يف مراكز خدمات الصحة العقلية        

نشطات النفسية لألطفـال    املأن تنظر الدولة الطرف بعناية يف ظاهرة اإلفراط يف وصف           ب
 باضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط، وأسرهم       صابنيوأن تتخذ تدابري توفر لألطفال امل     

جمموعة واسعة النطاق من التدابري النفـسية والتعليميـة         الستفادة من   ومعلميهم، سبل ا  
  .واالجتماعية وسبل العالج

  املمارسات التقليدية الضارة    

تـشويه   للقضاء علـى   2008م   عا  عمل يف حني تالحظ اللجنة مع التقدير خطط        -44
 تـشعر  فإهنا والزواج القسري والتدابري املتخذة للتصدي للقضيتني، لإلناث األعضاء التناسلية

قلق إزاء التقارير اليت تفيد بزيادة حاالت الـزواج القـسري وزواج            العلى الرغم من ذلك ب    
تشويه بيانات عن حاالت قلق إزاء التقارير اليت تفيد بعدم مجع الكما تشعر اللجنة ب . األقارب

احلاالت ال تنظر يف الشرطة أن  بصورة منهجية ومعاقبة مرتكبيها ولإلناث األعضاء التناسلية
  .املبلغ عنها نتيجة املوارد احملدودة والتعاون غري املالئم بني املؤسسات املعنية

،  واحلمايـة  ايـة تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتعزز تدابري الوق           -45
 والزواج لإلناث تشويه األعضاء التناسلية للتصدي حلاالتوخاصة فيما يتعلق باألطفال، 

وتشجع اللجنة الدولة   . القسري وزواج األقارب، مبا يف ذلك معاقبة مرتكيب هذه األفعال         
 واملنظمات غري احلكومية للتوعية بشأن  احمللية عاون مع زعماء اجملتمعات   أن تت الطرف على   

املعلومات اجملمعـة بـشأن الـزواج       وأن تتناول بالتحليل    بية هلذه املمارسات    اآلثار السل 
القسري من أجل حتديد السبب الفعلي لزيادة حاالت الزواج القسري املبلـغ عنـها يف               

 هـا  والزواج القـسري يف برناجم     لإلناث تشويه األعضاء التناسلية  البلد وإدراج مكافحة    
  .لتعاون الدويلل

  يشي الئقاحلق يف مستوى مع    

تالحظ اللجنة زيادة االهتمام باألطفال الذين يعيشون حتت خط الفقر، وخاصة يف              -46
وذات التعليم املنخفض واألسر القائمة على أحـد الوالـدين          اآلباء  األسر اليت ال يعمل فيها      

وترحب اللجنة بالتدابري اليت تـستهدف      .  واألسر املهاجرة  أكثر من طفل  واألسر اليت لديها    
اآلثار الـسلبية   بالتحديد من   ر واألطفال، ولكنها تشعر بالقلق من أهنا ال حتمي األطفال           األس

القلق إزاء االختالف الواضح يف معـدل       باللجنة  تشعر  و. والصحة والتعليم نمو  للفقر على ال  
ت إعانـا يف  غري املنتظمة   االختالفات غري املتساوية و   نتيجة  الفقر يف مجيع أحناء البلد، وأيضا       

 وأن إسكان البلديات الذي تعيش فيه أسر عديدة ذات دخل مـنخفض مل              يل األسر دخال
  .يتحول إىل بيئة أكثر صداقة لألطفال
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توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهودا حلماية األطفال الذين يعيشون يف              -47
بكرة رعاية خاصة م  تقدمي  ، وخاصة عن طريق     الة احل ه اآلثار السلبية هلذ   حالة من العوز من   

تدابري اختاذ تعليم وبرامج مستهدفة يف املدارس لتعويض العيوب يف النمو والتعليم وتوفري و
جهود ترمـي إىل أن     بذل  لتغذية أفضل وصحة أفضل لألطفال من اجملموعات احملرومة و        

وباإلضافة إىل ذلك، حتث اللجنة الدولة      . يكون اإلسكان بالبلديات أكثر صداقة لألطفال     
ان حصول األسر الفقرية على مساعدة مالئمة بغض النظر عـن حمـل             الطرف على ضم  

   .النرويجا يف إقامته

  ) من االتفاقية31 و29 و28املواد (التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية   -7  

  التعليم، مبا فيه التدريب املهين واإلرشاد املهين    

حضور كامل لألطفال الصغار تالحظ اللجنة سياسة الدولة الطرف الرامية إىل حتقيق          -48
رفيعة اجلودة، ولكنها تشعر بالقلق من أن األطفال ذوي األصول املهـاجرة            رياض أطفال   يف  

كما . غري ممثلني مبا فيه الكفاية على الرغم من ختصيص منح إلدراج األطفال الالجئني اجلدد             
اجلديد باللغة النروجيية   تشعر اللجنة بالقلق من أن عددا من البلديات ال تتبع املنهج الدراسي             

ومن . ألطفال يف املدارس ككل   العلمي ل ستقبل  امل واللغة األم، مما أثر بالسلب على        ساسيةاأل
األطفال املنتمني  ، مبا يف ذلك     تسرب األطفال من املدارس   شواغل اللجنة األخرى هو معدل      

ترحب اللجنة باجلهود   و.  ومدارس التأهيل املهين   لنظريةالسكان ومن املدارس ا   إىل فئة أغلبية    
إزاء واملدارس، ولكنها تشعر بقلـق بـالغ        التسلط برياض األطفال    ملكافحة  املبذولة  العديدة  

  . املبلغ عنه يف هذه املؤسساتحاالت التسلط ارتفاع مستوى 

 مجيـع   ريفتكثف جهودها الرامية إىل تع    أن  تشجع اللجنة الدولة الطرف على        -49
ذات مستوى جيـد جلميـع      رياض األطفال    وتوفري أماكن يف     قيمة التعليم املبكر  اآلباء ب 

. يف حاجة إىل دعم تعليمي مبكـر      هم  األطفال، وخاصة األطفال املهاجرين وغريهم ممن       
ـ املكما توصي اللجنة بأن تبلغ الدولة الطرف البلديات بصورة عاجلـة بإدخـال               هج ان

تعليم يف الفـصول بـصورة      يف مدارسها حبيث يستطيع األطفال متابعة ال      اجلديدة  ة  ويللغا
أفضل وأن تتخذ تدابري لضمان إكمال األطفال تعليمهم، مـع تركيـز خـاص علـى                

أن وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف ب     . اإلجناز املرتفعة معدالت  غري ذات   اجملموعات  
 األطفـال إىل    وأن تـدعو  يف املدارس   التسلط  مكافحة   الرامية إىل    تعزيز جهودها تواصل  

  . اجلهود الرامية إىل القضاء على هذا السلوك الضاراملشاركة يف 
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 30و) د(و) ب(37 و 40 و 39 و 38 و 22املـواد   (تدابري احلماية اخلاصـة       -8  
  ) من االتفاقية36-32و

  األطفال الالجئون وطالبو اللجوء وغري املصحوبني     

ل علـى   ترحب اللجنة بإشارة الدولة الطرف إىل إيالء األولوية للحاالت اليت تشتم            -50
 وتالحظ اللجنة مع االهتمام أن قانون اهلجرة اجلديـد        . املصحوبني غري   أطفال طاليب اللجوء  
 مـن   الفـضلى لوائح اهلجرة اجلديدة، تنص على أن تكون مصاحل الطفل          جنبا إىل جنب مع     

كما ترحب اللجنـة بـأن      . االعتبارات األولية وختفض عتبة منح تصاريح اإلقامة لألطفال       
إىل  املصحوبنيغري   ألف من قانون رعاية الطفل ينقل املسؤولية عن األطفال           5الفصل اجلديد   

  :غري أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء. رعاية الطفلدوائر 

  ألطفال املتأثرين بالرتاع املسلح؛سطحية إىل ا الاإلشارة  )أ(  

  ؛اتحىت اختاذ قرارالبحث طول املدة   )ب(  

 دورهـم  ال يستطيعون ممارسة      فهم أهنم  تايلاألوصياء وبال ثقل األعباء على      )ج(  
  بصورة مالئمة؛

نظر الدولة الطرف يف إمكانية استخدام طرائق حتديد السن كطريقة غـري              )د(  
   حساسة من الناحية الثقافية وغري موثوقة بشكل عام؛غريوكرمية 

   من األطفال من مراكز االستقبال؛متزايدحقيقة اختفاء عدد   )ه(  

مالئمة من قبـل    بطريقة   املصحوبنيغري   األطفال طاليب اللجوء     عدم متابعة   )و(  
  .دوائر رعاية الطفل

رعاية الطفل  دوائر  مسؤولية  قصرت  كما تشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف           -51
رعايـة  بـدون   مما يترك األطفال األكرب سنا      سنة 15على األطفال الذين تقل أعمارهم عن       

يان الدولة الطرف الذي يفيد بأنه سيتم التشديد علـى األطفـال          وأنه بالرغم من ب   ذات بال   
 إىل النرويج يف القرارات املتعلقة بتصاريح اإلقامة على أسس إنسانية، فإن هناك تقارير   املنتمني

تفيد بأنه ميكن ترحيل أطفال قضوا سنوات عديدة يف النرويج على الرغم من وجود وثـائق                
ك بالقلق إزاء خطة الدولـة الطـرف        وتشعر اللجنة كذل  . ويج إىل النر  بانتمائهم تفيد   سليمة

، ةم األصلي اهنيف بلد  غري املصحوبني    إنشاء مراكز رعاية وتعليم لألطفال طاليب اللجوء      املتعلقة ب 
من بلدان تعاين من احلروب والرتاعـات وال ميكـن          يأتون  حيث أن معظم هؤالء األطفال      

  .ضمان محايتهم فيها

  :الدولة الطرف مبا يلي تقوم بأنتوصي اللجنة   -52
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تحديد األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة من بني األطفـال         االهتمام ب   )أ(  
  طاليب اللجوء وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم االجتماعي؛

التعجيل بتعيني وصي ملساعدة األطفال طاليب اللجوء يف فهم اإلجراءات            )ب(  
  ت املتعلقة بالوصايا؛وتوضيح دور الوصي من خالل التشريعا

  اختاذ تدابري لتقليل مدة االنتظار لتحديد مركز طاليب اللجوء؛  )ج(  

 وتراعـي ضمان االضطالع بإجراءات حتديد السن بطريقة علمية وآمنة           )د(  
   للطفل؛البدنيةلسالمة أي خطر انتهاك لجتنب واألطفال واجلنس، 

ا هو مزمع، لتـشمل     رعاية الطفل، حسبم  دوائر  مسؤولية   توسيع نطاق   )ه(  
  ؛سنة 17 و16 و15رهم اعمأبلغ تاألطفال الذين 

  متابعة هؤالء األطفال بعناية أثناء إقامتهم بالنرويج؛  )و(  

بالبـشر  املتجـرين   التأكد من عدم اختفاء األطفال ووقوعهم يف براثن           )ز(  
  الذين يستغلوهنم؛األشخاص و

تاحة الوصول إىل األطفال    التحقيق يف حاالت االختفاء وإجياد وسائل إل        )ح(  
  الذين اختفوا؛

جتنب إرسال األطفال مرة أخرى إىل األماكن غري اآلمنة اليت هربوا منها              )ط(  
 إقامتهم يف النرويج لتزويدهم بالكفاءات واملهارات اليت سيحتاجون إليها          واالستفادة من 

  عند عودهتم يف ظروف أكثر سلما؛

لنرويج عند  اإىل  وانتمائه   الفضلى الطفل   ضمان إيالء األولوية إىل مصاحل      )ي(  
  ؛املعيناختاذ أي قرار حول مستقبل الطفل 

غري املتعلق مبعاملة األطفال    ) 2005 (6مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )ك(  
  .املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصلي

  بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم    

) 244القسم  (االهتمام أن حكم القانون اجلنائي املتعلق باالجتار        تالحظ اللجنة مع      -53
لـى التـسول    ع شخص   إجبار للتشديد على أن االستغالل و     2006يونيه  /عدل يف حزيران  

وتالحظ اللجنة مع التقدير وجود وحدة تنسيق ملـساعدة ومحايـة           . منصوص عليهما أيضا  
 عملية مساعدة ومحاية ضحايا االجتار البلد لتنسيقيشمل أرجاء ضحايا االجتار، وهو مشروع 

 وأن  متفرقةالضحايا من األطفال    بقلق من أن املعلومات املتعلقة      الكما تشعر اللجنة ب   . بالبشر
  . إىل العدالة على حنو فعالن واألشخاص الذين يستغلون األطفال ال يقدمواملتجرينالبائعني و

  :الدولة الطرف مبا يليبأن تقوم توصي اللجنة   -54
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 واسـتعمال  2009تقييم نتائج خطة العمل الـيت انتـهت يف عـام              )أ(  
  االستعراض لصياغة خطة عمل جديدة؛

التركيز على األطفال ضحايا البيع واالجتار وختصيص املوارد البـشرية            )ب(  
  لوحدات املكلفة مبكافحة هذه اجلرمية؛لواملالية الالزمة 

 بصورة منهجيـة يف البلـد       وضع وتنفيذ تدابري لتحديد ضحايا االجتار       )ج(  
 القوانني اليت جترم بيع األشخاص واالجتار هبم واختطافهم والتأكد مـن حـصول              وإنفاذ

  .الضحايا على معاملة جيدة

  اناالستغالل واإليذاء اجلنسي    

 على القانون اجلنـائي يف       اليت أدخلت  ترحب اللجنة باألحكام والتعديالت اجلديدة      -55
، مبا يف ذلك حكم يتعلق باستغالل األطفـال يف املـواد            نيي اجلنس جمال االستغالل واإليذاء  

سـتراتيجية   كما ترحب اللجنة باخلطة اال     .طفل بنية ارتكاب جرمية جنسية    القاة  اإلباحية وم 
وتالحظ اللجنـة مـع     ). 2009-2005(ألطفال  لملناهضة االستغالل اجلنسي واجلسدي     

كما تالحظ . نيستغالل واإليذاء اجلنسيلتحديد مدى االخريطة  االهتمام تنفيذ مشروع رسم     
لإليذاء، مبا يف   توفر الدعم لألطفال الذين تعرضوا      " بيوت لألطفال "اللجنة مع التقدير وجود     

غري أن اللجنة تأسف من أن الكفاءة يف التعامل مع حاالت االستغالل            .  اجلنسي ذلك اإليذاء 
ن طول املدة بني اإلبالغ عن حـاالت        مبالقلق  كما تشعر اللجنة    . ة حمدود نيواإليذاء اجلنسي 

 يومـا   14 اجلنسي والنظر فيها، على الرغم من املوعد النهائي املنصوص عليه والبالغ             اإليذاء
  .لنظر أحد القضاة يف القضية

  :الدولة الطرف مبا يليأن تقوم توصي اللجنة ب  -56

مواصلة تنفيذ السياسات والربامج املالئمة ملنع وقـوع ضـحايا مـن              )أ(  
األطفال وتعافيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وفقا إلعالن وجدول األعمـال للعمـل             

 1996وااللتزام العاملي املعتمد يف املؤمتر العاملي ملناهضة االستغالل اجلنسي لألطفال لعام            
   فضال عن نتائج املؤمترات الدولية األخرى بشأن هذه القضية؛2008 و2001و

ت األطفال يف مجيع املدن الصغرية وتزويدها باملوارد        إنشاء املزيد من بيو     )ب(  
  البشرية واملالية املالئمة؛

إليذاء علـى   لالستغالل وا ضمان حصول األطفال املستغلني واملتعرضني        )ج(  
  مساعدة بأسرع ما ميكن؛

 يف بـرامج    نيضمان إدماج املعارف املتعلقة باالستغالل واإليذاء اجلنسي        )د(  
   احلماية إليهم؛املسؤولني عن توفرياألطفال وب نينياملع املهنينيتدريب 
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 اجلنسي مبا يتماشى مع املوعد النـهائي        اإليذاءالتعجيل بالنظر يف قضايا       )ه(  
  . يوما14املنصوص عليه والبالغ 

  قضاء األحداث

 18يف حني تالحظ اللجنة، حسبما أشري خالل احلوار، أن عدد األطفال دون سن                -57
سجون يف النرويج منخفض وأن األطفال والشباب احملتجـزين خيـضعون           سنة احملتجزين بال  

 تـشعر   فإهنـا ،  املترتبة على احلبس  ملتابعة خاصة من قبل موظفي السجون ملنع اآلثار الضارة          
عدد األطفال املسجونني وأن هؤالء األطفال غـري حمتجـزين          يف  زيادة  أن هناك   بالقلق من   

ما تالحظ اللجنة مع القلق أن األوضاع املاديـة يف          ك.  عن السجناء البالغني   بصورة منفصلة 
السجون على معاملة األحـداث     موظفي  السجون قد ال تكون مالئمة لألطفال وأن تدريب         

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء االفتقار إىل معلومات بـشأن املعاملـة القـضائية          . غري إلزامي 
  . الذين ارتكبوا جرائمسنة 15واإلجرائية لألطفال دون 

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ التام ملعايري قـضاء األحـداث،               -58
 من االتفاقية، إىل جانب قواعـد       40 و 39 واملادتان   37من املادة   ) ب(وخاصة الفقرة   

، ومبـادئ   )قواعد بيجني (األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث         
 وقواعد األمم   ،)مبادئ الرياض التوجيهية  ( جنوح األحداث    األمم املتحدة التوجيهية ملنع   

وتوصي اللجنة بأن تقـوم     ). قواعد هافانا (املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم       
الصادر عن  ) 2007( 10العام رقم   اللجنة   يف ذلك تعليق     الدولة الطرف مبا يلي، مراعية    

  :اللجنة بشأن إدارة قضاء األحداث

دم احتجاز األطفال إال كمالذ أخري وألقصر فترة ممكنة وخفض        ضمان ع   )أ(  
على  اجملرمنيتغيري جمرى حياة األحداث     عدد األطفال يف السجون عن طريق إتباع تدابري         

  ، حيثما يكون مالئما؛حنو فعال

ضمان أن يكون االحتجاز يف حالة تنفيذه باالمتثال للقانون وبـاحترام             )ب(  
  ها مبوجب االتفاقية؛حقوق الطفل املنصوص علي

حملاكمـة  رهن ا التأكد من احتجاز األطفال بعيدا عن البالغني يف احلجز            )ج(  
  وبعد صدور احلكم؛

األطفـال يف   املعنيني ب اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان حصول األشخاص         )د(  
 علـى   وغريهـم النظام القضائي وقضاة األحداث وموظفي السجون وموظفي االحتجاز         

  تدريب مالئم؛

استخدام وقت السجن على حنو فعال إلعادة التأهيل والتعليم، مبـا يف              )ه(  
   املهين؛التدريبذلك 
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الذين ارتكبوا جرائم مـن قبـل       سنة   15ضمان معاملة األطفال دون       )و(  
دارية وفقا لالتفاقية واملعايري الدولية، وبصفة خاصة التأكـد مـن           اإلدنية أو   املسلطات  ال

  .ابري بديلةحصوهلم على تدإمكانية 

  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    

أن تضمن الدولة الطرف، من خالل أحكام ولوائح قانونية         بتوصي اللجنة أيضا      -59
أو الشهود  اجلرائم  توفري احلماية املطلوبة مبوجب االتفاقية جلميع األطفال ضحايا         ،  مناسبة

ل اجلنـسي واالقتـصادي     ، مثل األطفال ضحايا اإليذاء والعنف املرتيل واالستغال       يهاعل
واالختطاف واالجتار والشهود على مثل هذه اجلرائم، وأن تراعي الدولة الطرف متامـا             

األطفال شهودا  فيها  املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن العدالة يف املسائل اليت يكون           
 للمجلـس   2005يوليه  /متوز 22 املؤرخ   2005/20املرفقة بالقرار   (لجرائم  لوضحايا  

  .)االقتصادي واالجتماعي

  موعات األقليات والشعوب األصليةن إىل جمواألطفال املنتم    

ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لضمان حقوق أطفـال األقليـات               -60
والشعوب األصلية وتالحظ خطة العمل اجلديدة لتعزيز املـساواة ومنـع التمييـز اإلثـين               

 شعب السامي، وخطة عمل حتسني الظروف       تتعزيز لغا ، وخطة العمل ل   )2009-2012(
وتالحظ اللجنة مع االهتمام إشارة الدولة الطرف إىل أهنـا          . املعيشية لطائفة الروما يف أوسلو    

إىل ستشجع وسائل اإلعالم على إيالء اهتمام خاص باالحتياجات اللغوية لألطفال املنـتمني             
 الرعاية لألطفال املنـتمني     اتالقلق أن مساعد  غري أن اللجنة تالحظ مع      . جملموعات األصلية ا

 يف املائة من األطفال ذوي األصول املهـاجرة         10إىل األقليات اإلثنية ذات مستوى أقل وأن        
للتـسلط   من األقليات يتعرضون     البننيتعرضوا للتهديد أو العنف نتيجة أصلهم الثقايف وأن         

  . السكانأغلبية  فئةأكثر من األطفال املنتمني إىل

الدولة الطرف مجيع اجلهود املمكنة لضمان حصول مجيع        بأن تبذل   توصي اللجنة     -61
األطفال ذوي األصول اإلثنية واملنتمني إىل اجملموعات األصلية على سبل وصول متساوية            
حلقوقهم، مبا يف ذلك احلصول على الرعاية واخلدمات الصحية وااللتحـاق باملـدارس             

  .العنف والعارومحايتهم ضد األحكام املسبقة و

  التصديق على الصكوك الدولية  -9  

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف التصديق على صكوك حقوق اإلنسان              -62
ذات الصلة أيضا بإعمال حقوق الطفل، اليت مل تصبح طرفا فيها بعد، أي االتفاقية الدولية              

قـوق األشـخاص ذوي     العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية ح     مجيع  حلماية حقوق   
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اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري والربوتوكـول            
  .االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  املتابعة والنشر  -10  

  املتابعة    

ـ  ةاملالئمتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري          -63  التنفيـذ   ضمان ل
، والـوزارات ذات    )Storting (إىل الربملان إحالتها  الكامل هلذه التوصيات، بوسائل منها      

للنظر فيها بشكل مناسب    احمللية، حيثما ينطبق األمر،     والسلطات  واحملكمة العليا،    ،الصلة
  .واختاذ إجراءات إضافية بشأهنا

  النشر    

 والردود اخلطية املقدمة من     الدوري الرابع   التقرير ُيتاحذلك بأن   كتوصي اللجنة    -64
اللجنة، على  اليت اعتمدهتا   ) املالحظات اخلتامية (الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة      

عن طريـق اإلنترنـت إىل عامـة        ) وليس حصرا (نطاق واسع بلغات البلد، مبا يف ذلك        
نيني، واألطفـال   وجمموعات امله اجلمهور، ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعات الشباب،       

   .إثارة النقاش وزيادة الوعي بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدهامن أجل 

  القادمالتقرير   -11  

 يف  بينـة  اإلبالغ اليت اعتمدهتا اللجنـة وامل      ةبوترياملتعلقة  يف ضوء التوصية     - 65
، ومع مالحظة أن التقرير الدوري اخلـامس        CRC/C/124 و CRC/C/114تقريريها  

الل ثالث سنوات من النظر يف التقرير الدوري الرابع، تدعو اللجنـة            تقدميه خ  بجي
لتقريرين الدوريني اخلامس والسادس يف     يضم ا الدولة الطرف إىل تقدمي تقرير موحد       

 يف االتفاقيـة    قررالتاريخ امل من   شهرا   18قبل  أي  ( 2016أكتوبر  / تشرين األول  6
وز عدد صفحات هـذا التقريـر       وينبغي أال يتجا  ). لتقدمي التقرير الدوري السادس   

وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقريـرا        . )CRC/C/118  انظر( صفحة   120
 . اللجنةاهخذي تتوكل مخس سنوات بعد ذلك، على النحو ال

        


