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نظر ا لجنة ررا ت لجر لر لجررادس لجرررج ( جن ر دل  )E/C.12/NOR/6ت جنررررا ج
-1
لنظ )  ،E/C.12/2020/SR.14د ،)SR.15لملع و تني ت  25د 26شبجط /فربللر  ،2020دلعرمراا
ت جنرر ج  ،30لملع و ة ت  6آذلس/مجس(  ،2020هذه لملالحظجا لخلرجماا.

ألف -مقدمة
لملبر ر جر رراد
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ت حر لجنة ررا قر رراد لجادجررا لجر ر ا ت ل هررج لجررادس لجرررج ( اتببررجل لدج ر ل ب
لجر ررجسل  ،دذج ر س لق عن ررمل اجلم ررا لملر ررجلمي للجج ررا اب ررمي ت رراد لجر ل ر لج ر ع رراا وج ر ه ررذل لدج ر ل
لملبر ر جر رراد لجر ررجسل ألنر ر
 .)E/C.12/NOR/QPR/6دت ر باس لجنة ررا اب رروا لجادج ررا لجرر ر ا لدج ر ل ب
لرجعا عنمل حترني لجرعجدن دكافاا تكاز موضول لحلولس قا مج .دت باس لضجق لحلولس لجب ج مع دفا لجادجا
لجر ا لجوزلس .

ابء -اجلوانب اإلجيابية
تع ر ا لجنة ررا عررر ت ررال هج لصرررم لس ة ررار لجادجررا لجر ر ا  1ت لملجلررا مررر ن ررج لج رروم
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لدمجررجل جنمرررجعاة لدةجلاررا لج تاررا .دت ح ر اعرمررج اررجنون لملرررجدلة دمطجفاررا لجرمااررز د رررا لجعمررمي
ملطجفا ررا لجع ر لا دلجرماا ررز عن ررمل ص ررج( لجع ر ا دلج ررالر ،عن ررمل ررو م ررج د ر ق ر لجنة ررا ررالا دسة
لالص رررع لل لجر ررجق ا ،داجر ررالقهت لج ر لة ررذ ج لجادج ررا لجر ر ا ت لت ررجالا لملر ررنا احل رروا لملط ص ررا ت
لجع ا لجادل لخلجص احل وا لالار ج لا دلالجرمجعاا دلجث جفاا ،عنمل لج او لملبني انه.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تطبيق العهد على الصعيد احمللي
ت ح ر لجنة ررا ف سلع ف ررمي ع ررر ح رروا لدنر ررجن ت ص ررروس لجادج ررا لجر ر ا ت ع ررج ،2014
-4
جط ررج حت ررا عنم رجق اجرفر ررهت لج ررذ اام ر لجوف ررا دمف ررج ه ن لجربمل ررجن ا ر س ن بر ررا ف ر ه ر لجرزلم ررجا
لج ر دل لألصجصرراا ت حررجا ح رروا لدنرررجن ت لجاصررروس د ن لجع ررا ال لرمرررع ق ر ف لملطجنررا لج ر لرمرررع

__________

*

لعرما ج لجنة ا ت دس ج لجرجقعا دلجررني  17شبجط/فربلل  6 -آذلس/مجس( .)2020
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هبر ررج لجاصر ررروس ،جطر ررر جر ر لألصر ررب اا عنر ررمل لج ر رولنني لج د ار ررا لأل ر ر د ع ر ررا لجر ر ررجزل .دلرر ررجدس لجنة ر ررا لج نر ر
ألن لحل وا لملط صا ت لجع ا مل تاسع اجطجممي ت لجاصروس ،دألهنج ال تعررب ح واجق صجصاا ميطر لجر جض
قشأهنج اجطجممي ،لألم لجذ حجا دن ت ال لجادجا لجر ا عنمل لجربدتوكوا لال راجس لملنار اجع را.
دتشع اج ن لضجق إزل عا تاسل لجعرجمنني ت لمل رر لج جنونارا عنرمل لجع را .دلررجدسهج لج نر  ،إضرجفا إ
ذجر  ،دس ر لجرفرررهت لجررذ اامرر لجادجررا لجرر ا ،إزل ت ررال لجرعنامررجا لملرعن ررا فعررال لجرررالقهت لحلطوماررا
لملكزلا  )utredningsinstruksلجذ جغمل لجش ط لج لل لجذ ل ض قر اا لآلاثس لملرتتبا عنمل لجرزلمجا
لج دل ت حجا ح وا لدنرجن ث ج لجعمناجا لجرش لعاا دعمناجا دضع لجراجصجا.
-5

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

إدم اااحل احلق ااوق ال ااا يهدله ااا العه ااد ابلهاما ا حمل النظ ااا الق ااانو احملل ااي مبرتب ااة
)
دستورية تساوي مرتبة احلقوق املدنية والسياسية؛
ا) االرتقاء مبستوى التدريب املقد إىل القضاة واحملامني واملوظدني العموميني بشأن
العهد وإمهانية التقاضي بشأن احلقوق الواردة فيه؛
ع) التصااديق علااى الكوتواااوي اال تياااري املل ااق ابلعهااد الاادو اخلااا
االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
)
والسياسات.

ابحلقااوق

تعزي ا ااز تقييم ا ااات اوق ا اار عل ا ااى حق ا ااوق اإلنس ا ااان حمل عملي ا ااة وض ا ا التش ا ااريعات

التزامات الدوي ارحل حدودها اإلقليمية مبوجب العهد
تالحظ لجنة ا ن لج ادا لحلطوم لجعجمل جنمعجشرجا لجر جعالرا لجررجقع جنادجرا لجرر ا هرو
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كررب ر ادا صراج ت لجعرجمل ،د ن حنر لأل الاارجا نشر ج را حجفظرا لج ر ادا دف رجق جنمبررج
لجروجا ا ررا ذلا لج ررادلفع لأل الاا ررا جنم لاب ررا دلدا ررج م ررر لج ر ادا ،لج ر ه ر اا ررا لمل لجع ررا .ررهت ن
لجنة ا تشع اج ن إزل لآلاثس لخلرهتة لملرتتبا ت حجا ح وا لدنرجن عنرمل قعرح حجفظرجا لج ر ادا
لالصرثمجسلا لج تشممي شكجا ثب توسط ج ت ها م جزا د إاجما مرروط جا إص للاناا د هتهج مر
لألنشرا ت لألسل لجفنررا اا للرنا .دتشع اج ن لضجق ألن لصرثمجسلا لج ر ادا ال ةضرع مجاع رج
جعمناا ت اا لأل الااجا لج ل ج حن لأل الااجا.
توص ااي اللجن ااة الدول ااة الط اارف يفع ااادة النظ اار حمل اس ااتثمار الص ااندوق احله ااومي الع اااملي
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للمعاشات التقاعدية حمل الهياانت التجارية املشااراة حمل عملياات حمل اورا الدلساطينية احملتلاة حمل
ضوء التزاماهتاا املنصاو عليهاا حمل فتاوى هماة العادي الدولياة امل ر اة  9متوز/يولياه  2004بشاأن
اآلاثر القانونياة الناشا ة عاش تشااييد جادار حمل اورا الدلساطينية احملتلااة .وتوصايها أيضا اً أبن تهدا
توافااق املبااادت التوجيهيااة دات الاادواف او القيااة للمراقبااة واإلقصاااء مااش الصااندوق ما التزاماهتااا
اإلقليميااة و ااارحل إقليمهااا مبوجااب العهااد علااى الن ااو املشااار إليااه حمل الدقارات مااش  25إىل  37مااش
تعليق اللجناة العاا رقام  )2017(24بشاأن التزاماات الادوي مبوجاب العهاد الادو اخلاا ابحلقاوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية حمل سياق اونشطة التجارية .وتوصي اللجنة إضافة إىل دلك أبن
تستمر الدولة الطرف مش الي جملس او القيات حمل إجراء عملية تقييم صارمة لأل القيات.
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اوعماي التجارية وحقوق اإلنسان
ت ح ر لجنة ررا اعرم ررج ر ررا عم ررمي دط ا ررا جر فا ررذ لملب ررج لجروجا ا ررا قش ررأن لألعم ررجا لجرةجسل ررا
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دح وا لدنرجن :ت فاذ إطجس لألم لملرااة لملع ون "لحلمجلا دلالحرتل دلالنر جا" ،قاا هنج تشع اج نر
إزل عررا كفجلررا مررررود ت فاررذ لخلرررا .دحتررا لجنة ررا عنمرجق شر دل لج ررجنون لجررذ عاتر لجنة ررا لحلطوماررا
لملع ا ررا املعنوم ررجا لخلج ررا األ الاا ررجا جرعزل ررز لح ررتل ح رروا لدنر ررجن ت لجعمنا ررجا لجرةجسل ررا دصالص ررمي
لدمررال  ،جط ررج تشررع اج ن ر إزل عررا كفجلررا مررررود ت اررا لملنررجط عنررمل ح رروا لدنرررجن لجررذ ل ر
لجطاجانا لجرةجسلا لج لوجا م هج ت إانا لجادجا لجرر ا د لجر ةضرع جواللر رج فامرج خيرر عمناج رج ت
لخلررجسع ،دعررا كفجلررا ارراسة لجادجررا لجر ر ا عنررمل ت اررا لملنررجط عنررمل ح رروا لدنرررجن ت لجبنررالن لملضررافا
جنطا ررجانا لجرةجسل ررا .دتش ررع اج نر ر لضر جق م ررر ع ررا كفجل ررا ف ر ص د رروا ررهت لمل رولط ني لج ررذلر ل ررزع ن
لجشكجا لج د اا ت لخلجسع لنر ط ح وا إ صبمي لالنر جا ت لجادجا لجر ا.
توص ااي اللجن ااة الدول ااة الط اارف أبن تند ااع ابلهام ا ط ااة العم ا الو ني ااة لتندي ااع املب ااادت
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التوجيهيااة بشااأن اوعماااي التجاريااة وحقااوق اإلنسااان وأن خلسااش فعاليااة اخلطااة بطاارق منها ا وضا
أهداف قابلة للقياس وجاداوي زمنياة اددة .وتوصايها أيضااً أبن تتأااد ماش أن الهيااانت التجارياة
جتري تقييمات سليمة للمخا ر الا تتهدد حقوق اإلنسان فيما يتعلق بعملياهتاا حمل اخلاارحل وتادعم
قدرة الدولة الطرف بوسائط منها سداراهتا على تقييم املخا ر على حقوق اإلنسان الا تتعارا
هلااا البلاادان املضاايدة هلااا .وتوصاايها إضااافة إىل دلااك أبن تعتمااد إ اااراً تشااريعياً ياان علااى بااعي
الهياانت التجارية العناية الواجبة حمل جمااي حقاوق اإلنساان ومسااءلة الهيااانت التجارياة اخلاضاعة
لوالية الدولة الطرف عش انتهااات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وين على حصوي
الض ااي مش غري املوا نني على سب االنتصاف حمل الدولة الطرف.
تغري املناخ
 -10تالحظ لجنة ا مرجمها لجادجا لجر ا ت لج ادا لأل ضر جنم رجو دج و هرج لج لمارا إ حت ار
هالف ج لملرعن ا خبفح لنبعجاثا رجزلا لجافاةرا ت فر  ،2030رهت هنرج تشرع اج نر إزل لجرتل رار لجر
اس ج لجادجا لجر ا ت لجر ولا لأل رهتة الصرطشرجا دلصررغالا لحراجطارجا لجر ف دلجغرجز لجرباعر ت
للا لملرةما لجشمجل دحب اسنر د ث تن لألنشرا عنمل لالحرتلس لجعجمل لملج ة .))1 2
 -11توصي اللجنة الدولاة الطارف بتهثياف جهودهاا لت قياق مسااتتها احملاددة و نيااً مبوجاب
اتداق ابريس خلدض االنبعااثت بنسبة  50حمل املائة على اوق وحناو  55حمل املائاة مقارناة مبساتوايت
عاا  1990حبلااوي عاا  2030وتشااجي مصااادر الطاقاة البديلااة واملتجااددة .وتوصايها أيضا اً يفعااادة
النظاار حمل قرارهااا القاضااي باازايدة اسااتغالي الااندط والغاااز الطبيعااي وإيااالء التزاماهتااا حمل جماااي حقااوق
اإلنسان االعتبار اووي حمل سياساهتا املتعلقة ابستغالي املوارد الطبيعية وتصديرها.
مج البياانت
 -12تشررع لجنة ررا اج ن ر إزل عررا دجررو قا ررجانا م ر فا حر ر لأل ررمي لدث ر د لالنرم ررج إ
لجش ررعوا لأل ررناا ت لجادج ررا لجر ر ا ،لألم ر لج ررذ ل ررع مع ر ت ا ررا مر رررود ر ررع لج ررجماني د ف ر ل
لألاناجا لدث اا احل وا لج لطفن ج لجع ا.
 -13توصاي اللجناة الدولاة الطارف بت ساني نظااا مجا البيااانت جلما بيااانت مصاندة حسااب
اوصا اإلقا أو االنتماااء إىل الشااعو اوصاالية قصااد تتبا التقااد احملاارز حمل إعماااي احلقااوق الااا
يهدلهاا العهااد ووضا تاادابري فعالاة وهادفااة لازايدة مسااتوى متتا الصاااميني وأفاراد اوقليااات اإلقنيااة
ابحلقوق الا يهدلها العهد مش أج إعماهلا إعماالً اامالً.
GE.20-05057
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املعونة القضائية
 -14تالحررظ لجنة ررا ن رررا لملرررجعاة لج ضررجلاا ااررا لمل لجعررا ،قاررا هنررج تشررع اج ن ر ألن صرربمي
لالنر رجا لملرجحرا جنمار دمني ةراد ة ع را لنر ررج ح روا لجر لطفن رج لجع را قرررب ةاد لرا نرررجا
لملر ررجعاة لج ض ررجلاا لتجنا ررا دلجش ر دط ررهت لجولاعا ررا لملعرم رراة ت إط ررجس لص ررررالل لمل رولس لملججا ررا جراال ررا
لملؤهنني جالنرفجل خبرا لملرجعاة لج ضجلاا ،لج مل تعاَّا م ذ عج .2009
 -15توص ااي اللجن ااة الدول ااة الط اارف يفص ااالل ط ااة املس اااعدة القض ااائية ما ا مراع اااة نت ااائج
املراجعة فور نشرها لضمان توافر املساعدة القضائية اجملانية جلمي احملرومني واملهمشني.
قانون املساواة ومهاف ة التمييز
 -16تالحررظ لجنة ررا ن لملررج ة  26مررر اررجنون لملرررجدلة دمطجفاررا لجرمااررز ت ر ر عنررمل دلج ر ساا
لجعمررمي ت لج رررجعني لجعررج دلخلررجص لةررجذ إجر ل لا جرعزلررز لملرررجدلة دم ررع لجرمااررز ،د ن لملررج ة  ،) 26لجر
تر ر عنرمل دلجر لدقررالا عرر لألنشررا لملضرررنع هبرج ت فارذلق جنمرج ة  ،26ت ربر عنرمل لملشرجسلع لخلج ررا
لج ر تر رررنا ع ررج ة م ررج ق ررني  20د 50شن رجق ق ررج عن ررمل طن ر لمل ررو.فني د م ررر مي ررثن  .جط ررر لجنة ررا
تشررع اج ن ر إزل فعججاررا هررذل لحلطر  ،ألن ساا لجعمررمي ت لج رررجل لخلررجص لجررذلر ل ررمي عررا مررو.فا
عررر  50مو.ف رجق ،دلجررذلر لشررطنون كث ر مررر  97ت لملجلررا مررر ساا لجعمررمي ت لج رررجل لخلررجص ،لعفررون
إعف ررج ك ررجمالق د مش ر دطجق م ررر دلج ر لدق ررالا ه ررذل .دتش ررع اج ن ر لض رجق إزل لجر ررجسل لج ر ترا ررا
عر لخنفجل مررود لمرثجا دلجيب لجرا مي دلدقالا لملج ة .))2 2
 -17توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ابرياااد تاادابري فعالااة لضاامان تنديااع مجيا أراب العما مااش
القطاااعني العااا واخلااا تنديااعاً اااامالً واجااب ارياااد مااا يلااز مااش إج اراءات لتعزيااز املساااواة ومن ا
التمييااز املنصااو عليااه حمل املااادة  26مااش قااانون املساااواة ومهاف ااة التمييااز .وتوصاايها أيضا اً أبن
تهد امتثاي واجيب التد واإلبالغ امتثاالً اتماً بطرق منها تشديد جزاءات عد االمتثاي.
اوشخا

دوو اإلعاقة

 -18تالحظ لجنة ا لعرمج مبج سة لد مجع لجوط  ،)2021-2018جط ج تشع اج ن إزل لجعا
لجطثررهت مررر لألشررنجص ذد لدعجاررا لجعررجطنني عررر لجعمررمي د ررجسع صرروا لجعمررمي .دتشررع اج نر لضر جق
إزل لجر جسل لج تفاا أبن عا لقكبهتلق مر لمل جقني قضعف لجب لصر ججول د لفطر دن ت لالصرر ججا مرر
د.جلف قرب لحلولجز لجرط وجوجاا ت لجعممي .دتشع اج ن  ،إضجفا إ ذج  ،ألن دلجر لجر رما
لجعررج لمل رروص عنا ر ت لملررج ة  17مررر اررجنون لملرررجدلة دمطجفاررا لجرمااررز ،دلجررذ تف ض ر لجن روللل عنررمل
لملشجسلع لجعجما دلخلج را فامرج ت امر مرر رامجا جنةم روس ،ال ل ربر عنرمل ت ظرا لألعمرجا ت مرجكر
لجعممي لملول  )2 2د 6د.)15
 -19توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تندع ابلهام مباادرة اإلدمااحل الاو وأن تتخاع تادابري
مصااممة صيص ااً لتلبيااة االحتياجااات احمل ااددة لألشااخا دوي اإلعاقااة صااو احلصااوي عل ااى
عما  .وتوصاايها أيضا اً بتنقاايا املااادة  17مااش قااانون املساااواة ومهاف ااة التمييااز قصااد توسااي نطاااق
واجااب التصااميم العااا وإدماااحل تهنولوجيااات املعلومااات واالتصاااالت حمل التصااميم العااا حمل مهااان
العم مبا حمل دلك الكامج احلاسوبية ليشم مهان العم .
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دوو اوصوي املهاجرة
 -20تشع لجنة ا اج ن ألن ذد لأل وا لمل جج ة ال لزلجون لرع ضون جنرمااز ت لجرمرع حب وا
لج لطفن ج لجع ا .دلرجدسهج لج ن قوج جص ألن معاا لجبرججا قا لزلرا ثرال مر لا عرر معراا
لجبرججا قني ق اا لجرطجن ،دألهنر لرتكرزدن ت لألعمرجا لمل نفضرا لألجر  .دتشرع اج نر لضر جق إزل عرا
دجررو تررالقهت ج ررا جر ارررني دضررجع لجو.افاررا .دلرررجدسهج لج نر  ،إضررجفا إ ذجر  ،ألهنر لرع ضررون
اص رررم لس جنرماا ررز ت ص رروا لدصر ررطجن ،دم ررر ب ف ر ر لش ررطنون نبار ررا "للر ر دمني ت ص رروا لدصر ررطجن"
لملول  )2 2د 6د.)11
 -21توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تندع ابلهام " طة العم ملهاف اة العنصارية والتمييا ز
على أساس اإلقنية والديش" ابلتشاور م دوي اوصوي املهاجرة ومبشاراتهم .وتوصيها ابآليت علاى
وجه اخلصو :
تاادعيم اخلاادمات املقدمااة هلاام فيمااا يتعلااق ابلتعلاايم والتاادريب املهنيااني والتاادريب
)
اللغوي واعلك دمات العمالة؛
حمل اخلارحل؛

ا)

ضا اامان االع ا اجياف اما ااا جيا ااب بتعلا اايمهم ومب ا ا هالهتم املهنيا ااة و ا ااكهتم العمليا ااة

ع)

ارياد تدابري اصة لت سني توظيدهم؛

)
على السهش؛

اريا اااد تا اادابري ا ااددة اهلا اادف للتصا اادي للتمييا ااز الا ااعي يواجهونا ااه حمل احلصا ااوي

هر) إزالا ااة احل ا اواجز اللغويا ااة والثقافيا ااة ال ا ااا خلا ااوي دون حص ا اوهلم علا ااى اخل ا اادمات
العامة واالجتماعية.
املساواة بني الرجاي والنساء
 -22تالحر ررظ لجنة ر ررا ن فر رررتة إجر ررجزة لألقر ررولر م رر ررما اجررر ررجد لآلن اج رر رربا جر ر دلألا دكر ررال
لجولجالر ،هت هنج تشع اج ن ألن لآلا مل لررنامول صود  25,6ت لملجلا مر هرذه لجفررتة لملن را
هل ت عج  ،2019س لجزاي ة لملرةنا م جسنا قعج  ،2018حاث مل ترةجدز لج ربا  20ت لملجلا .دتشع
اج ن ر لض رجق إزل لص رررم لس لجفة رروة ت لألج رروس ق ررني ل ر ررني لج ر قنغ ر  12,4ت لملجل ررا ت ع ررج 2019
لملول  3د 7د.)10
 -23توصاي اللجناة الدولاة الطارف أبن ريطاو اخلطاوات الالزماة لضامان أن يساتخد الوالاادان
ابلهام ا فااجية إجااازة اوبااويش املخصصااة هلمااا اااي يت قااق التوزي ا العااادي ملس ا وليات الرعايااة بااني
الرج واملرأة .وتوصيها أيضاً أبن تبعي املزيد مش اجلهود لتضييق الدجوة حمل اوجور بني اجلنسني.
السالمة والص ة املهنيتان
 -24تالحررظ لجنة ررا لخنفررجل لد ررجاا دلجوفاررجا لمل ا ررا ت لجر ر ولا لأل ررهتة ،قاررا هن ررج ال ت رزلا
تشع اج ن إزل لستفجل عا لحلول لمل اا دتَرَبكز لجوفاجا لمل ارا ت ارجعرجا لجب رج دلج رمي دلجرنرزلر
دلجزسلعا دلج جعجا لجراولناا س لج ربا لجضةانا جالق مر لج وة لجعجمنا ت هرذه لج رجعرجا .دلررجدسهج
لج ن لضجق مر عا دجو قاجانا ستاا عر لألم لل لمل اا لملج اتن  7د.)12
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 -25توصاي اللجناة الدولاة الطارف مبضااعدة جهودهااا لل اد ماش اإلصااابت والوفياات املهنيااة
ما ا الجياي ااز عل ااى القطاع ااات ال ااا تهث اار فيه ااا احل ااواداب يفجا اراءات تش اام توعي ااة أراب العما ا
والعمااي ابلساالمة حمل مهاان العما ما احلار علاى اريااد تادابري زاياة معاززة حمل أما ااش العما
وتدعيم عمليات التدتيش حمل هعه اوماااش .وتوصايها أيضا اً ابعتمااد سياساة إ ارياة بشاأن الساالمة
والص ة املهنيتني وإنشاء نظا شام جلم البياانت متعلق ابملوضوع.
احلق حمل الضمان االجتماعي
 -26حت ررا لجنة ررا عنمر جق ادج ر ل لا لمل ن ررا لج ر ا ررج لحلطوم ررا ج ررجو لألش ررنجص لج ررذلر ت ررتلد
عمررجسه قررني  62د 75ص ر ا جرررا ار ر مررر معجشررج مررر ررالا إ ررال لملعجشررجا لجر جعالررا ت
عررج  ،2011لألمر لجررذ بأ
ميطررر رراجا لملعجشررجا لجر جعالررا مررر ل مررع قررني لجعمررمي دلجر جعررا دمول ررنا
حت امي ن جط ت جعاه  .هت هنج تظمي تشع اج ن  ،س لجرفرهت لجذ اامر لجادجا لجر ا ،إزل لألث
لجرمااز هلذل لجراقهت عنمل لألشنجص ذد لدعجاا ،لجذلر مي عون دمجق ت ماا ن جط ت جعاه لعربجسلق مر
صر ررر  62عجمر رجق ،ألهنر ر ال ميطر ر لحل ر رروا عنر ررمل معر ررج لجر جعر ررا إال ت صر ررر  67عجمر رجق .دهر ررذل لنار ر
أب ر ر اجا لملعجش ر ررجا لجر جعال ر ررا ذد لدعجا ر ررا ر ر ررجسة ت ر رراس ق ا ر ررو  10ت لملجل ر ررا م ر ررر لص ر رررا جاجا
لجشانو ا م جسنا أب اجا لملعجشجا لجر جعالا هت لملعجاني لملج اتن  )2 2د.)9
 -27توصي اللجنة الدولة الطرف ابرياد التادابري الالزماة للقضااء علاى اوقار التمييازي لتقاعاد
اوشخا دوي اإلعاقة.
او داي ملتمسو اللجوء غري املص وبني
 -28تالحررظ لجنة ررا ن اررجنون سفررجه لجرفررمي ل رب ر عنررمل مجاررع لألطفررجا ت لجادجررا لجر ر ا ق ر ا
لج ظ ر ع ررر رروهل لدث ا ررا ددض ررع م ررر حا ررث لجر ررطر ،جط ررج تش ررع اج ن ر ألن لألطف ررجا منرمر ر
لجنةو هت لمل اوقني لجذلر ترتلد عمرجسه قرني  15د 18عجمرجق مررربعادن مرر تربار لج رجنون .د د
لالصربعج إ لضر لسه إ لجعاش ت .ر دا رهت ماللمرا ت م لكرز لالصرر بجا .دتشرع لجنة را اج نر
لضجق إزل كث ة لد جقا األم لل لجع ناا قرني لألطفرجا منرمرر لجنةرو رهت لمل راوقني لجرذلر لعاشرون
ت م لكز لالصر بجا دةاد لا ف ص ح وهل عنمل لج عجلا لج ااا لجع ناا لملول  )2 2د 10د.)12
 -29توصاي اللجنااة الدولااة الطاارف أبن تهدا تطبيااق قااانون رعايااة الطدا علااى مجيا او داااي
ملتمساي اللجاوء غاري املصا وبني بغاض النظار عااش سانهم حبياأل فظااى مجيا او دااي حمل الدولااة
الطاارف ب ااندس احلماي ااة واخل اادمات .وتوص اايها أيضا اً أبن خل اادد حمل الوق ااس املناس ااب هوي ااة او د اااي
ملتمسا ااي اللجا ااوء غا ااري املص ا ا وبني املصا ااابني أبم ا اراا عقليا ااة وأن تا ااوفر هلا اام الرعايا ااة الص ا ا ية
العقلية الالزمة.
او داي املهدولون
 -30تشع لجنة را اج نر مرر لصررم لس لنررزلل عرا مرر لألطفرجا عرر لج عجلرا لألقولرا دإلرالع َصر لق
حجض ر ا د مؤصرررجا دألن كث ررهتلر م ر م ررجقون أبم ر لل ع ناررا .دلرررجدسهج لج ن ر لض رجق ألن طف ررجا
لألاناررجا لملرروَعني صر لق حجضر ا د مؤصرررجا لولج ررون ررعواا إضررجفاا قرررب لال رالفررجا لجث جفاررا
دلجنغولا دلجال اا لملج اتن  )2 2د.)10
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-31

توصي اللجنة الدولة الطرف بتهثيف جهودها مش أج ما يلي:

)
اوبوية واجتثاقها؛
ا)
ع)
أو أُسراً حاضنة؛

خلديااد اوساابا اجلعري ااة لل اااالت ال ااا أدت إىل انت ازاع او د اااي عااش الرعاي ااة
احلر على عد انتزاع او داي عش الرعاية اوبوية إال عند الضرورة القصوى؛
إجا اراء عمليا ااات مراجعا ااة شا اااملة ودوريا ااة حلالا ااة او دا اااي املا ااودعني م سسا ااات

تقدمي املساعدة والدعم الالزمني للوالديش ملمارساة دورتاا ومسا ولياهتما اوبوياة
)
حمل تنش ة أ داهلما وتعليمهم؛
هر) تزوي ااد البل اادايت مب ااا يهد ااي م ااش امل ااوارد وال اادعم ا ااي ت ااتمهش م ااش االض ااطالع
بعم وقائي فعااي حمل اوسار املعرضا ة للخطار ومتابعاة العما ماش أجا او دااي حمل اوسار احلاضانة
أو دور احلضانة؛
العما ا عل ااى ااتش اااف او د اااي املص ااابني أبما اراا عقلي ااة حمل الوق ااس املناس ااب
د)
وتوفري اخلدمات الالزمة هلم؛
االرتقاء مبستوى تدريب مقدمي الرعاية لتمهينهم مش التعام م او داي على
ز)
ا تالف مشارهبم الثقافية واللغوية والدينية.
الدقر
 -32تشررع لجنة ررا اج نر إزل لصرررم لس تزللررا لنرشررجس لجف ر  ،دال صررامج قررني لألطفررجا ،نراةررا جرزاي ة
تفجدا لجا مي .دتشع اج ن قوج جص مر لجزاي ة لجثجقرا ت لنرشجس ف لألطفرجا عنرمل مراد لجع را
لملجض ر س ر لجرررالقهت لج ر لةررذ ج لجادجررا لجر ر ا ت إطررجس لص ررتلتاةاا لحلطومررا قشررأن لألطفررجا لجف ر ل
 )2017-2015دزاي ة لجرمولمي لملن ر هلج لملج ة .)11
 -33توص ااي اللجن ااة الدول ااة الط اارف ابري اااد ت اادابري فعال ااة لل ااد م ااش تد اااوت ال ااد وتهثي ااف
جهودهااا للقض اااء علااى الدق اار ال ساايما فق اار او داااي حمل الدول ااة الطا رف .وتوص اايها علااى وج ااه
اخلصااو بتقي اايم فعالي ااة السياس ااات وال اكامج القائم ااة وخلدي ااد اوس اابا اجلعري ااة لدق اار او د اااي
واحتياجااات او داااي الدق اراء وأساارهم بغيااة اعتماااد تاادابري فعالااة للتصاادي لدقاار او داااي وتااوفري
الدعم الهاحمل لأل داي وأسرهم العيش يعيشون حمل حالة فقر.
احلق حمل املسهش
 -34حتا لجنة ا عنمجق اجرالقهت لج لةذ ج لجادجا لجر ا ،ج فا ج لالصرتلتاةاا لجوط اا جإلصطجن
د امجا لجاع  ،) 2020-2014قاا هنرج تشرع اج نر إزل لجراراايا لجر لولج رج اصررم لس لألفر ل
لل دمون دل مجعجا لل دما ت لحل وا عنمل لجرطر .دلرجدسهج لج ن قوج جص ممج لن :
)

لج ر لملزمر ت لجرطر لالجرمجع ت لجعالا مر لجبناايا؛

لرار فا ج حتب لألشنجص ذد لدعجاا؛
ا) ن ر لملرجكر لج
ب
ع) لملرر ررجكر لد جسلر ررا لخلج ر ررا لجبجهظر ررا لجر ررثمر ،دلج لةر ررا لج وعار ررا ت لجغججر ر  ،دشر ر دط
تعرفجق؛
لد جس لج ال ميطر لجر بؤ هبج ،دإهنج لجع و ب
)
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 -35توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تندع ابلهام االسجياتيجية الو نياة لسساهان و ادمات
الدعم وأن تقيم فعاليتها قصد جتديدها حبيأل تليب على ري وجه احتياجات اإلسهان للم ارومني
واملهمشني مش اوفراد واوسر .وتوصيها ابآليت على وجه اخلصو :
زايدة عدد الوحادات الساهنية االجتماعياة املنخدضاة التهلداة وإاتحتهاا لألفاراد
)
والد ات احملرومة واملهمشة؛
ا) زايدة توفري السهش مباا فياه الساهش االجتمااعي الاعي ألهاش لألشاخا
اإلعاقة الت رك فيه؛

دوي

ع) زايدة توافر املسااش اإلجيارياة امليساورة التهلداة وتنظايم ساوق املساااش اإلجيارياة
اخلاصة بطرق منها الت هم حمل زايدات اإلجيار وتادعيم معاايري اجلاودة الادنيا لسساهان اإلجيااري
وزاية املستأجريش مش شروط اإلجيار غري القانونية واإلهناء التعسدي للعقود؛
تدعيم ت دابري احلد مش التشرد مبا حمل دلك ارياد تدابري اددة اهلادف للتصادي
)
للتشرد الطوي اوج .
ابار السش
 -36تشع لجنة ا اج ن قشأن لجر جسل لج تشهت إ لستفجل معاا لجع ف لملرن عنمل كبجس لجرر
لجررذلر لعاشررون ت لجوصر لمل ررزل دت لملؤصرررجا عنررمل لجررول دإصررج ة معررجمنر  .دلرررجدسهج لج نر لضرجق
ألن ثن ررث كب ررجس لجر ررر ت لملررش ررفاجا دت لمل لف ر لج ررااا دم لف ر لج عجل ررا ت لجبن رراايا لع ررجنون ص ررو
لجرغذلا د مع ضون خلر صو لجرغذلا لملج ة .)11
 -37توصي اللجنة الدولة الطرف بتهثيف جهودها ملن العنف املمارس على ابار السش وإساءة
معاااملتهم بسااب منهااا خلديااد اوساابا اجلعريااة إلساااءة معاملااة ابااار الساانني واجتثاقهااا وتاادعيم نظااا
اإلبالغ عنها والت قيق بدقة حمل احلاالت املبلغ عنها .وخلثها على ارياد إجراءات فورية حل مشهلة
سااوء التغعيااة احلاااد بااني ابااار السااش حمل م سسااات الص ا ة والرعايااة ابلتعاااون الوقيااق م ا البلاادايت.
وتوصيها أبن تندع ابلهام اسجياتيجية و نية للتغعية الص ية وإ عا ابار السش حمل امل سسات وعاش
ريق اخلدمات املنزلية وأن ريص هلا موارد مالية اافية بعد اعتمادها رمسياً.
احلصوي على اخلدمات الص ية
 -38ت ضررو لالخنفررجل لجطبررهت ت عررا لألشررنجص لجررذلر لنرمرررون لجنةررو ت لجادجررا لجرر ا ت
لجر ر ولا لأل ررهتة دلار ررج لجادج ررا لجر ر ا لج ررو اص رررم لس ،تش ررع لجنة ررا اج ن ر ألن لجادج ررا لجر ر ا
تول مي لجرالقهت لجرتلجعاا لملرنذة ت عج  2011جر اارا حر لمل رجج لر رهت لج ظرجماني ،رر فرا مولط رو
لالحترج لألدسد ررهت لحلررجلزلر قرجارا يمررني ررا دسدقارا ،ت لحل رروا عنررمل لخلرامجا لج ررااا لألدجاررا
دن ت اا آاثس ذج عنمل لألف ل لملرض سلر .دتشع ق ن جص إزل لج رجا للاد جنش دط لج تؤهمي
لمل رجج لر ررهت لج ظررجماني جنا روا عنررمل لج عجلررا لج رااا دعررا دجررو مبرج توجا اررا دلضرراا جرفرررهت
هررذه لجش ر دط ،لألم ر لجررذ د إ ترراهوس رررهت ت لجظ ر دا لج ررااا د إ دفاررجا لمل ررجج لر ررهت
لج ظرجماني لمل رجقني أبمر لل مزم ررا دإ ل ررالا دتفرجدا كبرهتلر ت مررررود لخلرامجا لج رااا لمل امرا هلر .
دلرجدسهج لج ن لضجق ألن لألطفجا لمل جج لر هت لج ظرجماني ال لعررربدن مرؤهنني جرإل سلع ت ارولل لمل ضرمل لجر
مير ررط ج لملمجسص ررون لجع ررجمون ،لألم ر لج ررذ لع رروا فعنار رجق ع ررر لحل رروا ت لجوا ر لمل جص ر عن ررمل لخل ررامجا
لج ااا لملاللما لج حي ماع لألطفجا ت لجادجا لجر ا لحل وا عنا ج لملج اتن  )2 -)1 2د.)12
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 -39توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ابرياااد تاادابري فعالااة لضاامان حصااوي مجي ا اوشااخا حمل
الدول ااة الط اارف عل ااى اخل اادمات الص ا ية اوولي ااة بقط ا النظ اار ع ااش وض ااعهم م ااش حي ااأل اإلقام ااة.
وتوصيها على وجه اخلصو بس ب التادابري الجياجعياة املتخاعة حمل عاا  2011فيماا يتعلاق حباق
املهاجريش غري النظاميني حمل احلصوي علاى اخلادمات الصا ية اوولياة والسامال يفدراجهام وأ دااهلم
حمل قااوائم املمارسااني العااامني .وتُوجااه نظرهااا إىل بياهنااا الصااادر حمل  13آدار/مااارس  2017بشااأن
واجب ااات ال اادوي جت اااه الالج ااني وامله اااجريش مبوج ااب العه ااد ال اادو اخل ااا ابحلق ااوق االقتص ااادية
واالجتماعية والثقافية (.)E/C.12/2017/1
الص ة العقلية
 -40تشررع لجنة ررا اج نر مررر لستفررجل نررربا لمل ررجقني أبمر لل ع ناررا قررني لجرررة ج دةاد لررا فر ص
ح وهل عنمل امجا لج اا لجع ناا لملاللما .دلرجدسهج لج ن قوج جص إزل مج تش اه مؤصرجا
لجرر ر لج فرر ر د دس سعجلر ررا كبر ررجس لجرر ررر مر ررر لصر رررنال دلصر ررع جنمعج ر ررا اجرننر ررا لجط الر ر  ،لجر ررذ
ال صج ( اجنوين ج  ،دن مولف ا لمل ضمل ،دإزل لجررالقهت لج رر لا لأل ر د ،مثرمي لج ارو دلملرالدلة لج رر لا،
لج لشاع لصرنالم ج ث ج لجف مي .دلرجدسهج لج ن لضجق إزل عا دجو صةمي م رظ الصرنال هذه
لجرالقهت ،س دجو حطج اجنوناا ت ض قض دسة مر هذل لجرةمي لملج ة .)12
-41

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

ضمان حصوي الساجناء املصاابني أبماراا عقلياة علاى الرعاياة الصا ية العقلياة
)
املالئمة بطرق منها نقلهم إىل م سسة بية مناسبة؛
ا)
ألثله قانوانً؛

احلر على أن يستند العالحل إىل املوافقاة احلارة واملساتنرية للدارد املعا أو ماش

ع) إدراحل حهاام حمل القااانون يقضااي يفلغاااء اسااتعماي وسااائ اإلا اراه علااى اخلضااوع
لعالج ا ا ااات تد لي ا ا ااة ودات آاثر ال رجع ا ا ااة فيه ا ا ااا مثا ا ا ا اودوي ا ا ااة املض ا ا ااادة لل ا ا ااعهان والع ا ا ااالحل
ابلتخليج الههرابئي؛
وض شروط إجرائياة أاثار صارامة الساتخدا التادابري القسارية لضامان حصاوي
)
اوشااخا دوي اإلعاقااة الندسااية  -االجتماعيااة وابااار السااش حمل م سسااات الرعايااة علااى احلمايااة
القانونية املناسبة مش اإلاراه؛
هر) زايدة اخلدمات اجملتمعية مباا فيهاا دعام اوقاران وبادائ أ ارى للنماودحل الطايب
لعوي اإلعاقات الندسية  -االجتماعية؛
د)

التسجي املمنهج الستخدا التدابري القسرية وفقاً للمتطلبات القانونية.

تعا ي املخدرات
 -42حتا لجنة ا عنمر جق لجعرا لجراجصرا لج جلمرا ت حرجا لملنراسلا مرر ابرمي را رربل داجر لر
لجررذ اامر ر هررذه لجنة ررا ت كررجنون لألدا /لرررمرب  2019مررع م رتحررجا د ررال لجراجصررجا ،جط ررج
تش ررع اج نر ر ألن لجادجر ررا لجرر ر ا تول ر ررمي ر ر د تع ررجط لملنر رراسلا ،لألمر ر لجر ررذ مي ر ررع لملر ررام ني عنر ررمل
لملناسلا مر لالصرفج ة مر ق لم لحلا مر لألض لس دمر لخلامجا لج ااا لملج ة .)12

GE.20-05057

9

E/C.12/NOR/CO/6

 -43توصي اللجنة الدولاة الطارف بعاد جتارمي تعاا ي املخادرات وزايدة تاوافر بارامج احلاد ماش
اوضرار واخلدمات الص ية املتخصصاة املتاحاة للمادمنني علاى املخادرات وتيساري احلصاوي عليهاا
والنهوا بنوعيتها.
احلق حمل التعليم
-44

لرجدس لجنة ا لج ن إزل مج لن :

ال تر رزلا لجرفر ررجداتا لدانامار ررا اجلمر ررا ت نوعار ررا لجرعنر ررا دلأل ل لألكر ررج مي جنرر ررالا،
)
إذ إن لمل جط لجشمججاا دلج جلاا ه لألكث ح مجان؛
ا) ال حي ر ج طف ررجا منرمر ر لجنة ررو لج ررذلر لعاش ررون ت م لك ررز لالص ررر بجا لالجرا ررجا
اجرعنا ت م حنا لجرفوجا لملبط ة؛
ع)
طفجا لج دمج؛

ال لر ر رزلا معر ر رراا لجررر ر ر ا م تفعر ر رجق دمعر ر رراالا لجرا ر ر ررامي لجعنمر ر ر م نفضر ر ررا قر ر ررني

)

لستفجل معاا لجرر ا ت م حنا لجرعنا لجثجنو لجعجل قني لجرالا لجذكوس لملوجرو لر

ت لخلجسع؛

هر) كث رهتلق مررج لفر ر لملعنمررون إ لمل ررجسلا دلأل دلا لمل جصرربا جرنباررا لحراججررجا حموعررا
مرزللاة لجر ول مر لجرالا لملول .)15-13
-45

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

زايدة ريصي مواردها لت ساني نوعياة التعلايم حمل املناا ق الشامالية والنائياة ماش
(أ)
الدولة الطرف قصد القضاء على التداواتت اإلقليمية املستمرة؛
( ) توسا ااي نطا اااق احلا ااق حمل التعلا اايم حمل مرحلا ااة الطدولا ااة املبها اارة ليشا اام او دا اااي
ملتمسي اللجوء العيش يعيشون حمل مرااز االستقباي؛
(حل) ارياااد تاادابري ااددة اهلاادف لت سااني املواظبااة علااى الدراسااة والت صااي العلمااي
و داي الروما بسب منها تنديع برامج فعالة مث طة "مرشدو الروما" حمل مدينة أوسلو؛
دعم الطال املولوديش حمل اخلارحل دعماً يتناسب م احتياجاهتم اخلاصة إلاماي
(د)
التعليم الثانوي العا ؛
(ها) تدريب املعلمني التدريب املناسب وإمادادهم ابودوات املالئماة إلقادارهم علاى
التعام بثقة م جمموعة متزايدة التنوع مش الطال .
احلقوق الثقافية
 -46حتا لجنة ا عنمجق نرنف لجرالقهت لج لةذ ج لجادجا لجر ا حلمجلا جغجا لج رجماني دتر لث
لجث ررجت د رروهنمج .ررهت هنررج ال ت رزلا تش ررع اج ن ر ألن ح ر لألطف ررجا لج ررجماني ت لجرعن ررا قنغ ررج لأل
قو ررف ج جغررجا ترراسل ررهت مطفرروا جمرجق ت لملمجسصررا لجعمناررا .دتشررع اج نر لضرجق إزل ت ررجسل اررام ج
لجربملجن لج جم تفاا أبن م لف لحلفجظ عنمل لجرارف لجث جفارا لج ر جماا تن ر عمرجق حطومارجق ارمي قطثرهت
مررر لجرراع لمل ررا مل لف ر لمل رول لجث جفاررا لج د اررا لأل ر د ،دإزل عررا كفجلررا عررا لمل لف ر لجالزمررا جنم رول
لجث جفاا لج جماا لملول .)15-13
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 -47توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف بتهثيااف جهودهااا لضاامان متت ا مجي ا او داااي الصاااميني
س ااواء ا ااانوا يعيش ااون حمل املقا ع ااات الص ااامية أو حمل أم ااااش أ اارى متتعا ااً ا ااامالً حبقه اام حمل التعل اايم
ابللغات الصامية بوصدها لغات للتدريس وتوفري املاوارد الهافياة مباا فيهاا املاوارد املالياة والتقنياة
لل داظ على الت ف الثقافية الصامية وعرضها.

داي -توصيات أ رى
 -48توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تراعي التزاماهتاا مبوجاب العهاد مراعااة اتماة وأبن تهدا
التمت الهاما ابحلقاوق املهرساة فياه عناد تندياع طاة التنمياة املساتدامة لعاا  2030علاى الصاعيد
الو  .وستيسر الدولة الطرف خلقيق أهداف التنمية املستدامة إىل حد ابري إدا ما أنشأت آليات
مستقلة لرصد التقد احملارز وعاملاس املساتديديش ماش الاكامج احلهومياة بوصادهم أصا ا حقاوق
ألهاانهم املطالبااة ابساات قاقات .ومااش شااأن تنديااع اوهااداف علااى أساااس مبااادت املشاااراة واملساااءلة
وعد التمييز أن يضمش عد إتاي أحد .وتوجاه اللجناة انتبااه الدولاة الطارف حمل هاعا الصادد إىل
بياهنا بشأن التعهد بعد ترك أي أحد لف الراب (.)E/C.12/2019/1
 -49وتطلاب اللجناة إىل الدولاة الطارف أن تنشار هاعه املالحظاات اخلتامياة علاى نطااق واسا
على مجي مستوايت اجملتم مباا حمل دلاك علاى املساتوى الاو ومساتوى املقا عاات والبلادايت
وال ساايما حمل صاادوف الكملااانيني واملااوظدني العمااوميني والساالطات القضااائية وأن تُطلا اللجنااة حمل
تقريرهااا الاادوري املقبا علااى اخلطاوات املتخااعة لتنديااع هااعه املالحظااات .وتشااج اللجنااة الدولااة
الطارف علاى إشاراك امل سساة الو نياة النروجيياة حلقاوق اإلنساان واملنظماات غاري احلهومياة وغريهااا
مااش أعضاااء اجملتما املااد حمل متابعااة هااعه املالحظااات اخلتاميااة وحمل عمليااة التشاااور علااى الصااعيد
الو قب تقدمي تقريرها الدوري املقب  .وتوصيها أبن تنظار حمل إنشااء آلياة و نياة لتنسايق التندياع
ومتابعته ابستمرار مبشاراة امل سسة الو نية النروجيية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتم املد .
 -50ووفق ااً إلج اراءات متابعااة املالحظااات اخلتاميااة الااا اعتماادهتا اللجنااة يُطلااب إىل الدولااة
الطرف أن تقد حمل غضون  24شاهراً ماش اعتمااد هاعه املالحظاات اخلتامياة معلوماات عاش تندياع
التوصيات الواردة حمل الدقرات ( 29او داي ملتمسو اللجوء غري املص وبني) و( 37ابار السش)
و( 39احلصوي على اخلدمات الص ية) أعاله.
 -51وتطلا ااب اللجنا ااة إىل الدولا ااة الطا اارف أن تقا ااد حبلا ااوي  31آدار/ما ااارس  2025تقريرها ااا
الدوري الساب  .لعا وابلنظر إىل أن الدولة الطرف وافقس على اإلجراء املبسط لتقدمي التقارير
فإن اللجنة ست ي إىل الدولة الطرف حمل الوقس املناسب قائمة املسائ احملالة قب تقادمي التقريار.
وسااتهون ردود الدولااة الطاارف علااى تلااك القائمااة مبثابااة تقريرهااا الاادوري الساااب املقااد مبوجااب
املااادة  16مااش االتداقي ااة .وابإلضااافة إىل دل ااك تاادعو اللجن ااة الدولااة الط اارف إىل خلااديأل وقيقته ااا
اوساسااية املوحاادة حسااب االقتضاااء وفق ااً للمبااادت التوجيهيااة املنسااقة لتقاادمي التقااارير مبوجااب
املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان (انظر(ي)  HRI/GEN/2/Rev.6الدص اووي).
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