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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 ة والعشرونبعار الدورة ال
    2016ر ينايالثاين/ كانون 18-29

ة ل قوووووق اإلنسووووان و قووووا  موووووعد ه دفوووو  مفو ووووية ااموووو  المت وووودة السووووامي  
مون  5والفقورة  5/1اإلنسان )ج( من مر ق قرار مجلس حقوق 15 للفقرة

 16/21مر ق قرار المجلس 
  

 *اففيال  
  

 
إىل  (1)من اجلهات صاحبة املصلحة اتجه 7مة من هذا التقرير موجٌز للمعلومات املقد  

املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق  يّتبع االستعراض الدوري الشامل. وهو
وال يتضمن التقرير أّي آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من  . 17/119ره اإلنسان يف مقر  

جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أّي حكم أو قرار بشأن ادعاءات 
حواشي هناية النص، مراجع املعلومات الواردة يف التقرير،  وقد أُدرجت بصورة منهجية يف  بعينها.

، ُُيصص، 16/21وعماًل بقرار اجمللس   وُتركت النصوص األصلية على حاهلا قدر املستطاع.
حسب مقتضى احلال، فرٌع مستقلٌّ إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة 

وتتاح على املوقع الشبكي   التقّيد الكامل مببادئ باريس. موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على
 للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة.

                                                                                                                                حدتت يف تل  الفرتة. اليت والتطورات ستعراضالل دوريةال الصفة التقرير إعداد يف وروعيت
 

 
 

         .مل حترر هذه الوتيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة يف األمم املتحدة * 



 A/HRC/WG.6/24/LVA/3 

 

2/19 GE.15-19399 

 

المعلوموواا المقدمووة موون الملسسووة الوونيووة ل قوووق اإلنسووان التابعووة للدولووة  -هوال   
 الكامل بمبادئ باريس  بناء   لى التقيدمو وع االستعراض والمعتمدة 

 
املظـامل أن اللـوائا اجلديـدة املتعلقـة بـالقيود املفروضـة علـى األهليـة القانونيـة الـيت الحظ أمـ   -1

قد أدخلـت حتسـينات يعتـد يفـا يف هـذا اجملـال. وال تفـرض القيـود اليـوم علـى  2013مت سنها يف عام 
نظـــر يف عنـــد الو  .(2)األهليـــة القانونيـــة إال يف جمـــاالت معينـــة، كالشـــؤون املاليـــة واحلـــ  يف إدارة امللكيـــة

األحكــام الصــادرة عــن األحكــام يف هــذا اجملــال عقــب إدخــال التايــفات، أشــار إىل حــاالت ُفرضــت 
       فيهــــا القيــــود يف جمــــاالت مل تكــــن  ضــــع للقيــــود وألفــــت انتبــــاه و ارة العــــدل إىل تلــــ  النــــواقص يف 

د مبــــا والحــــظ أنـــع رفــــم اعــــرتا  الـــو ارة بوجــــود مشـــاكل، فقــــد اســــتمر فـــرض القيــــو  .(3)2014عـــام 
 .(4)يتعارض مع حقوق األفراد

الربوتوكــــول االختيــــاري التفاقيــــة مناهضــــة الحــــظ أمــــ  املظــــامل أن التفيــــا مل تصــــّدق علــــى و  -2
ورأى أن التفيــا  .(5)ةالتعــذيب وفــفه مــن ضــروة املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــ

ال حتظـى بلليــة وقائيــة وطنيــة إ  ال عكـن التعامــل مــع أمــ  املظــامل باعتبـاره آليــة وقائيــة مســتقلة فعالــة، 
يف  نظــراً ودوديــة صــالحياتع يف هــذا اجملــال. وعــارض رداً تلقــاه مــن احلكومــة  صــوص هــذه املســألة

تويف إىل حــد كبــف املعــايف الــيت  علــع أشــارت فيــع احلكومــة إىل أن واليــة أمــ  املظــامل تســ 2012عــام 
الربوتوكـــول االختيـــاري التفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب وفـــفه مـــن ضـــروة يف مرتبـــة تلـــ  اوليـــة مبوجـــب 

 .(6)ةاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهين
 أشــار أمــ  املظــامل إىل تأجيــل عمليــة حتويـــل مكتــب األمــن الــداخلي مــن مؤسســة تشـــر و  -3

ـــــة تتمتـــــع باالســـــتقالل املؤسســـــي لســـــلطة  عليهـــــا الشـــــرطة إىل مؤسســـــة تشـــــر  عليهـــــا و ارة الداخلي
. وأفــاد بــأن 2015، حــخ خريــم عــام 2014التحقيــ ، الــيت كانــت مقــررة يف تشــرين األول/أكتــوبر 

إدخــــال تايــــفات علــــى املمارســــات القائمــــة مســــألة جوهريــــة يف معاجلــــة أوجــــع القصــــور، الــــيت تعــــرتي 
لداخليــة لضــباش الشــرطة، الــيت أشــارت إليهــا اوكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان يف حكــم التحريــات ا

 .(8)وأكد على ضرورة الرتكيز على الرفع من أهلية املؤسسة املذكورة. (7)2011صدر يف عام 
أعـــرة أمـــ  املظـــامل عـــن قلقـــع إ اء مســـائل اايـــة حقـــوق األطفـــال، اوـــروم  مـــن رعايـــة و  -4

والحــظ أنـع مــن الناحيـة العمليــة، ُفـال األطفــال إىل دور  .(9)مـ  يف مؤسســات الرعايـة، املقيالوالـدين
األيتــام نظــراً لــنقص األوصــياء واألســر الكفيلــة يف التفيــا ولــيس ألن الرعايــة املؤسســية أنســب إلــيهم. 

ــــة ال ــــوفف الرعاي ــــاع السياســــات املالئمــــة لت بديلــــة وأبلــــس الســــييما )الربملــــان( واحلكومــــة باحلاجــــة إىل اتب
ـــة، إىل جانـــب أشـــكال أخـــرى مـــن أشـــكال  وإتاحـــة مـــا يكفـــي مـــن  ويـــل وضـــمانات ملقـــدمي الرعاي

ــــــدعم ورأى أن وتــــــفة إحــــــرا  التقــــــدم يف معاجلــــــة املســــــألة بطي ــــــة للاايــــــة نظــــــراً لعــــــدم كفايــــــة  .(10)ال
كمــــــا أشــــــار إىل أن اوــــــاكم تضــــــطر إىل اســــــتعراض ملفــــــات األطفــــــال املوجــــــودين يف   .(11)التمويــــــل
الرعايـــة وتســـعى إىل العثـــور علـــى أســـر كفيلـــة ترعـــاهم مـــخ تعـــذر مل الشـــمل بيـــنهم وبـــ   مؤسســـات

أســرهم البيولوجيــة، ولكــن يف كثــف مــن األحيــان يظــل األطفــال يف مؤسســات الرعايــة لفــرتات تــرتاوح 
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ــــة إىل تطــــوير الــــدعم الوقــــائي لفائــــدة األســــر وكفالــــة تقــــد   .(12)أعــــوام 6بــــ  عــــام  و ودعــــا الدول
 .(13)تماعية فعالة لفائدة األسر يف حاالت األ ماتخدمات اج

إىل رؤيتــع الــيت مفادهــا أن احلــد األد   2011لفــت أمــ  املظــامل انتبــاه احلكومــة يف عــام وأ -5
لضـــمان حـــد أد  مـــن اتـــدمات االجتماعيـــة، ودعـــا إىل اســـتةدام  الشـــيةوخة لـــيس كافيـــاً  ملعاشـــات

كمـــا ألفـــت االنتبـــاه إىل تقـــاعس . (14)األد  للمعاشـــاتأســـاليب معـــرت  يفـــا دوليـــاً لتحديـــد احلـــد 
 2012وكـان قـد أشـار يف عـام . (15)الدولة عن كفالة حد أد  علـى األقـل مـن الضـمان االجتمـاعي

إىل ارتفـاع مســتوى خطـر الوقــوع يف الفقــر وأكـد علــى أنــع، رفـم انتعــال االقتصــاد، ال يـزال أكثــر مــن 
يف املائــة يف بعــ   78ن الفقــر، وتصــل نســبتهم حــخ إىل نصــم جممــوع الســكان يف التفيــا يعــانون مــ

وألفــت أمــ  املظــامل االنتبــاه إىل عــدم كفايــة مســتوى احلــد األد  ل جــور والحــظ أنــع،  .(16)املنــاط 
 2011عقــب اافــاض يف نســبة املــونف  الــذين كــانوا يكســبون احلــد األد  مــن األجــور بــ  عــام ي 

مــوا اة مــع ارتفــاع احلــد األد   2015يف املائــة يف عــام  25.3، ارتفعــت هــذه النســبة لتبلــس 2014و
 .(17)ل جور

فاد أم  املظامل بأن نسـبة مرتفعـة مـن املرضـى ال يسـتفيدون مـن خـدمات الرعايـة الصـحية وأ -6
الــــيت فــــ  هلــــم أن يســــتفيدوا منهــــا، ويتعــــ  علــــيهم يف أفلــــب األحــــوال أن يــــدفعوا مقابــــل استشــــارة 

ورأى أن العجــز يف التمويـــل عنـــع األطبـــاء . (18)د احلصــص الـــيت تكفلهـــا الدولـــةاألطبــاء نظـــراً الســـتنفا
و كــر أنــع  ســب . (19)مــن تقــد  العــالا  اشــياً مــع املبــادئ التوجيهيــة للعالجــات الســريرية املطبقــة

يف املائــة  7، يتعــ  علــى التفيــا  صــيص حــوا  نســبة 2003رأي صــادر عــن خــرباء دوليــ  يف عــام 
لــــي اإلمجــــا  لوضــــع ميزانيــــة كافيــــة لقطــــاع الصــــحة. وأفــــاد أمــــ  املظــــامل بــــأن امليزانيــــة مــــن النــــات  او

 .(20)يف املائة من النات  اولي اإلمجا  3بلات نسبة  2013املةصصة هلذا القطاع يف عام 
أدىل أمــ  املظــامل برأيــع إ اء تــوافر ونوعيــة خــدمات الســكن الــيت تقــدمها البلــديات والحــظ و  -7

ة االمتثال ملعايف السكن الالئـ  فالبـاً مـا ال تعـدو عـن كوهنـا مسـألة شـكلية، بـل يتعـ  علـى أن مسأل
املســــتأجرين مــــن الف ــــات الضــــعيفة اســــتيفاء متطلبــــات فــــف متناســــبة الســــتثمارا م اتاصــــة يف تــــزي  

ــــــة .(21)املســــــاكن ــــــة  وأشــــــار إىل عــــــدم كفاي ــــــة لصــــــيانة املســــــاكن البلدي ــــــذي تقدمــــــع الدول ــــــل ال التموي
 .(22)اد او ي
. (23)أعـرة أمـ  املظـامل عـن قلقـع إ اء تفشــي العنـم بـ  األطفـال يف املؤسسـات التعليميــةو  -8

كمــا أتبــت أن معظــم . (24)وأفــاد بــأن اللــوائا املعياريــة فــف مالئمــة وليســت مطبقــة علــى  ــو كامــل
 .(25)للمجتمع البلديات قد أففلت االلتزامات القانونية بإعداد برام  إصالحية للسلوك املعادي

الحــظ أمــ  املظــامل أن مســألة  تــع األطفــال  وي االحتياجــات اتاصــة بــاحل  يف مواصــلة و  -9
تعليم مالئم لوضـعهم الصـحي ومسـتوى تطـورهم وقـدرا م مـن املسـائل الراهنـة يف التفيـا، لكـن فالبـاً 

لـــذا،  .لفائـــد ممـــا ال تتـــوافر ألـــوار األطفـــال  وي االحتياجـــات اتاصـــة مؤسســـات تعليميـــة خاصـــة 
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ودعـا الدولـة إىل تيسـف إتاحـة منـاه  . (26)فهؤالء األطفال عادة مـا يلتحقـون مبـدارا داخليـة خاصـة
 .(27)خاصة لكفالة وفاء كل بلدية من البلديات بالتزامها يف إتاحة التعليم قبل املدرسي واألساسي

حقـــوق األشـــةاص  وي  أشـــار أمـــ  املظـــامل إىل أن التفيـــا مل تســـتو  مقتضـــيات اتفاقيـــةو  -10
اإلعاقـة إ اء إتاحــة املرافــ  التقنيــة وأحـاش احلكومــة  والربملــان علمــاً بضـرورة إتاحــة املرافــ  التقنيــة لفائــدة 

ورأى أنـــع ال بـــد مـــن  ي ـــة بي ـــة لالســـتفادة . (28)اإلعاقـــة خـــالل فـــرتة  منيـــة معقولـــة األشـــةاص  وي
ة والتعلـــيم واتـــدمات االجتماعيـــة، لكنـــع اســـتفادة كاملـــة، علـــى األقـــل، مـــن مؤسســـات الرعايـــة الطبيـــ

وأشـار إىل تقـارير تفيـد بتقـد   2013الحظ أن احلكومة قد قلصـت مـن متطلبـات الوصـول يف عـام 
ــــة  اتــــدمات الطبيــــة ل شــــةاص  وي اإلعاقــــة يف الشــــارع نظــــراً لــــنقص فــــرص االســــتفادة مــــن الرعاي

 .(29)املؤسسية
  

 صاحبة المصل ة هخرى من الجهاا عهااا المقدمة من المعلوما -ثانيا   
 

 المعلوماا ااساسية واإلوار -هلف 
 

(30)               نطاق االلتداماا الدولية  -1 
           

اللجنـة الالتفيـة حلقـوق اإلنسـان واملركـز الالتفـي حلقـوق اإلنسـان بـأن تصـدق وصى كل من أ -11
مناهضــة التعــذيب وفــفه مــن ضــروة املعاملــة أو العقوبــة الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة التفيــا علــى 

كمـــا أوصـــت اللجنـــة الالتفيـــة حلقـــوق اإلنســـان بـــأن تصـــدق . (31)ةالقاســـية أو الالإنســـانية أو املهينـــ
الربوتوكــول االختيــاري امللحــ  بالعهــد الــدو  اتــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة التفيــا علــى 

االتفاقيــة ، و ري التفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأةالربوتوكــول االختيــا، و والثقافيــة
االتفاقيـــــة الدوليـــــة حلمايـــــة مجيـــــع ، الدوليـــــة حلمايـــــة حقـــــوق مجيـــــع العمـــــال املهـــــاجرين وأفـــــراد أســـــرهم

. ودعـــت اللجنـــة التفيـــا أيضـــاً إىل االعـــرتا  باختصـــاص جلنـــة (32)األشـــةاص مـــن االختفـــاء القســـري
 .(33)صري يف تلقي البالفات من األفراد والنظر فيهاالقضاء على التمييز العن

للجنـــة األوروبيـــة الحظـــت اللجنـــة الالتفيـــة حلقـــوق اإلنســـان أنـــع رفـــم التوصـــيات املتكـــررة و  -12
             االتفاقيـــــــة امللحـــــــ  ب 12، فـــــــإن التفيـــــــا مل تنضـــــــم للربوتوكـــــــول رقـــــــم ملناهضـــــــة العنصـــــــرية والتعصـــــــب
امليثــــــاق األوروت للاــــــات اإلقليميــــــة أو لاــــــات واحلريــــــات األساســــــية، و  األوروبيــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان

اتفاقيــــة مشــــاركة األجانــــب يف احليــــاة العامــــة علــــى ، و االتفاقيــــة األوروبيــــة بشــــأن اجلنســــية، و األقليــــات
 .(34)الصعيد اولي

م اتفاقيـة جملـس أوروبـا بشـأن منـع ومكافحـة العنـأشار جملس أوروبـا إىل أن التفيـا مل توقـع و  -13
الربوتوكــول كمــا  كــر أهنــا مل توقــع ومل تصــدق علــى . (35)ومل تصــدق عليهــا ضــد املــرأة والعنــم املنــز 

 .(36)اإلضايف للميثاق االجتماعي األوروت الذي ينص على نظام للشكاوى اجلماعية



A/HRC/WG.6/24/LVA/3 
 

 

GE.15-19399 5/19 

 

          اإلوار الملسسي والبنية ااساسية ل قوق اإلنسان وفدابير السياسة العامة            -2 
املركـــز الالتفـــي حلقـــوق اإلنســـان أنـــع، عقـــب  فيضـــات مهمـــة خـــالل ســـنوات األ مـــة كـــد أ -14

، لكنهــا مل تعــد ملســتواها 2011االقتصــادية،  ادت اعتمــادات ميزانيــة أمــ  املظــامل اعتبــاراً مــن عــام 
وأبـــدت اللجنـــة الالتفيـــة حلقـــوق اإلنســـان مالحظـــات  اتلـــة وأوصـــى . (37)2008املســـجل يف عـــام 

جملــس وســل  . (38)الطرحــان علــى حــد ســواء بتقــد  مــا يكفــي أو مزيــد مــن الــدعم املــا  للمؤسســة
الـــيت مفادهـــا تزويـــد أمـــ   للجنـــة األوروبيـــة ملناهضـــة العنصـــرية والتعصـــبالضـــوء علـــى توصـــية ا أوروبـــا

 .(39)م اللاات ويف خمتلم مناط  التفيااملظامل مبوارد كافية وحتس  فرص الوصول إليع مبةتل
أن أمــــ  املظــــامل قــــد ركــــز خــــالل الفــــرتة املشــــمولة  املركــــز الالتفــــي حلقــــوق اإلنســــانالحــــظ و  -15

باالســتعراض علــى حقــوق الطفــل وأتــر التقشــم علــى احلقــوق االجتماعيــة واالقتصــادية، مبــا يف  لــ  
، لكنــع مل يــول نفــس القــدر مــن االنتبــاه للحقــوق الضــعيفةاحلقــوق اتاصــة بعــدة ف ــات مــن الف ــات 

وأشـار إىل أنـع مت النظـر إىل موقـم أمـ  املظـامل إ اء ف ـات أقليـة معينـة باعتبـاره . (40)ية والسياسيةاملدن
جدلياً، ويشمل  ل  دعوتع إىل جعـل التعلـيم يف املـدارا الـيت  وهلـا الدولـة باللاـة الالتفيـة فحسـب، 

 .  (41) ا أدى إىل نقص الثقة يف أم  املظامل
حلقــــوق اإلنســــان أن أهليــــة أمــــ  املظــــامل يف التحقيــــ  يف ادعــــاءات املركــــز الالتفــــي اعتــــرب و  -16

أفــاد بــأن أمــ  املظــامل مل يعــرض أي قضــايا كمــا . (42)التمييــز وا ــا  إجــراءات بشــأهنا تظــل  ــدودة
وأن مســـاجمة جملـــس الرومـــا، الـــذي أُنشـــ  حتـــت  2006مـــن قضـــايا التمييـــز علـــى اوـــاكم منـــذ عـــام 

وأوصــى بتعزيــز أهليــة أمــ  املظــامل . (43)مــا وبــ  اوخــرين اعتُــربت  ــدودةرعايتــع، يف املســاواة بــ  الرو 
ملعاجلـــة مســـائل عـــدم التمييـــز وتوعيـــة اجلمهـــور بواليتـــع فيمـــا يتعلـــ  بعـــدم التمييـــز وســـبل االنتصـــا  

 .(44)املتاحة، ال سيما يف صفو  الف ات الضعيفة
  

القوووانون هحكوووا  فنفيوووال االلتدامووواا الدوليوووة المتعلقوووة ب قووووق اإلنسوووان مووو  مرا ووواة  -باء 
 ي الساريةالدولي اإلنسان

 
 المساواة و د  التمييد -1 

اللجنــة الالتفيــة حلقــوق اإلنســان أنــع بينمــا يــنص عــدد مــن القــوان  علــى أحكــام  الحظــت -17
ملكافحــة التمييــز، فإنــع لــيس  ــة قــانون شــامل جــامع بشــأن التمييــز، باســتثناء مــا يــنص عليــع الدســتور 

قــــانون اإلألــــار ألفــــراض الســــكن ال يــــنص علــــى كمــــا أشــــارت إىل أن . (45)مــــن حظــــر عــــام للتمييــــز
وأوصـــت باعتمـــاد قـــانون شـــامل يـــنص علـــى حظـــر صـــريا للتمييـــز يف . (46)التمييـــزأحكـــام ملكافحـــة 

 .  (47)مجيع النطاقات وعلى تقد  املساعدة يف املسائل اإلجرائية مللتمسي اجلرب
تطـــــورات  2012لعـــــام  للجنـــــة األوروبيـــــة ملناهضـــــة العنصـــــرية والتعصـــــبأنهـــــرت نتـــــائ  او -18

ومــن بــ  . (48)  عــدم التمييــز ومكافحــة جــرائم الكراهيــةإألابيــة، مبــا يف  لــ  تــدريب الشــرطة يف جمــا
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ومـــن بـــ  . (49)تفســـفاً ضـــيقاً  الشـــوافل الـــيت أعربـــت عنهـــا اللجنـــة تفســـف التحـــري  علـــى الكراهيـــة
توصــــيا ا  ات األولويــــة مــــن أجــــل املتابعــــة أن فــــرص البلــــد علــــى الرتكيــــز علــــى املبــــادئ التوجيهيــــة 

ناســــب وكفالــــة تفيــــا وإتاحــــة مــــوارد ماليــــة كافيــــة يف الوقــــت املالسياســــاتية لجدمــــاا يف اجملتمــــع يف ال
 .(50)التنسي  قصد تنفيذها

وكالــــة االحتــــاد األوروت املعنيــــة بــــاحلقوق املركــــز الالتفــــي حلقــــوق اإلنســــان و أحــــاش كــــل مــــن و  -19
، إ  أدرجــــت الــــدوافع 2014علمــــاً بالتعــــديالت املدخلــــة علــــى القــــانون اجلنــــائي يف عــــام  األساســــية

والحـــــظ املركـــــز  ـــــر   جـــــرائم الكراهيـــــة وخطـــــاة . (51)"العنصـــــرية" باعتبارهـــــا مـــــن العوامـــــل املشـــــددة
الكراهيــــة علــــى "أســــاا اجلــــنس أو الســــن أو اإلعاقــــة أو أي تــــة أخــــرى"، شــــريطة أن تكــــون تلــــ  

 كالــة االحتــاد األوروت املعنيــة بــاحلقوق األساســيةو و كــرت . (52)ت يف أ ى ملحــو األفعــال قــد تســبب
أن  وتـــاً ُأجريـــت يف رياـــا قـــد أنهـــرت ا ـــا  كـــل جميـــب مـــن أصـــل تالتـــة جميبـــ  مواقـــم ســـلبية إ اء 

وأفــاد املركــز بأنــع، رفــم مــا تشــف إليــع الدراســات االستقصــائية مــن ارتفــاع يف مســتويات . (53)املهــاجرين
، فـإن درجـة التأييـد اهلويـة اجلنسـانية يامليـل اجلنسـي وماـاير  ي ومزدوجـ املثليـات واملثليـصب  اه التع

. (54)يف الربملــــان ليســــت كافيــــة إلدراا امليــــل اجلنســــي صــــراحًة ضــــمن الســــمات الــــيت حتظــــى باحلمايــــة
                وأوصــــــــى باعتبــــــــار التحــــــــري  علــــــــى العنــــــــم القــــــــائم علــــــــى امليــــــــل اجلنســــــــي أو اهلويــــــــة اجلنســــــــانية 

 .(55)جرعة جنائية
ــــة يظــــل  ــــدوداً،أفــــاد و  -20 ــــأن اإلبــــالحم عــــن جــــرائم الكراهي            املركــــز الالتفــــي حلقــــوق اإلنســــان ب

نقص الثقــة يف ســلطات إنفــا  القــوان . واعتــرب أن عمليــة مجــع البيانــات الرتيــة وفــف ال ســيما نظــراً لــ
املؤسســات الدعقراطيــة وحقــوق اإلنســان التــابع ملنظمــة مكتــب وأشــار . (56)الرتيــة تظــل فــف مالئمــة
 22إىل األرقــام الــيت قــدمتها التفيــا بشــأن جــرائم الكراهيــة وأفــاد بتســجيل  األمــن والتعــاون يف أوروبــا

مــن جانــب الشــرطةُ ومل ُتســج ل أي مالحقــات قضــائية تتعلــ   2013جرعــة مــن هــذا النــوع يف عــام 
والحـــظ املركـــز أن . (57)قضـــية منظـــورة أمـــام اوـــاكم 892لت بارتكـــاة جـــرائم الكراهيـــة بينمـــا ُســـج

ـــة التفيـــا قـــد وقـــع يف عـــام  مكتـــب املؤسســـات اتفـــاق تعـــاون مـــع  2014جهـــا  الشـــرطة التـــابع لدول
بشــأن تــدريب ضــباش الشــرطة  الدعقراطيــة وحقــوق اإلنســان التــابع ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا

 لـ  اعرتافـاً مـن جانـب السـلطات بأنـع يتعـ  علـى التفيـا أن على التصدي جلـرائم الكراهيـة، واعتـرب 
تتصــــــدى جلــــــرائم الكراهيــــــة، ومــــــع  لــــــ  فهــــــو يــــــرى أن تلــــــ  اجلــــــرائم ال تتصــــــدر قائمــــــة أولويــــــات 

وأوصـــى املركـــز بـــأن تـــنظم التفيـــا دورات تدريبيـــة بشـــأن جـــرائم الكراهيـــة لفائـــدة ضـــباش . (58)الشـــرطة
وســل  . (59)جلمهــور ألــرائم الكراهيــة لتشــجيع اإلبــالحم عنهــاإنفــا  القــانون واجلهــا  القضــائي وتوعيــة ا

والـــيت مفادهـــا أن  2014جملـــس أوروبـــا الضـــوء علـــى التوصـــيات الـــيت اعتمـــد ا جلنـــة الـــو راء يف عـــام 
حترص التفيا على تعزيز أحكامها القانونيـة وقـدر ا علـى االسـتجابة يف إطـار إنفـا  القـانون مـن أجـل 

عالـــة جلـــرائم الكراهيـــةُ وتعزيـــز الـــوعي يف صـــفو  األشـــةاص املنتمـــ  االســـتجابة اســـتجابة ســـريعة وف
إىل أقليــات وطنيــة والســكان عامــة بســبل االنتصــا  القانونيــة املتاحــة ملكافحــة التمييــز والعــداء علــى 
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ــــع مظــــاهر التعصــــب . (60)أســــاا إتــــ  وتشــــجيع اللجــــوء إليهــــا ــــا مجي ــــدين التفي ــــأن ت كمــــا أوصــــى ب
 .(61)نية وتعاِقب عليها، ال سيما من جانب املونف  العمومي واال دراء  اه األقليات الوط

عـــن قلقهـــا إ اء التصـــريا بفعاليـــات  للجنـــة األوروبيـــة ملناهضـــة العنصـــرية والتعصـــباأعربـــت و  -21
عامة معينة مـن قبيـل  مـع يُعقـد سـنوياً يف آ ار/مـارا وسـ  رياـا إلحيـاء  كـرى اجلنـود الـذين قـاتلوا 

. (Waffen-SSلســرايا تنظــيم قــوات احلمايــة املســلحة يف اجلــي  النــا ي )يف إطــار وحــدة التفيــة تابعــة 
اوــاوالت الراميــة إىل إحيــاء  كــرى األشــةاص وأوصــت اللجنــة بــأن تــدين الســلطات الالتفيــة مجيــع 

وتعــاونوا مــع النــا ي ،  (Waffen-SSقــوات احلمايــة املســلحة يف اجلــي  النــا ي )الــذين قــاتلوا يف إطــار 
 .(62)وأن  نع السلطات أي  مع أليز أو مسفة  يز النا ية بأي شكل من األشكال

 
 ال ق  ي ال ياة وال رية واامن الشخصي -2 

جملس أوروبا الضوء على نتـائ  جلنتـع املعنيـة مبكافحـة التعـذيب اسـتناداً إىل الزيـارة الـيت  سل  -22
وتلقـــــى الوفـــــد مـــــن اوتجـــــزين عـــــدداً مـــــن االدعـــــاءات بتعرضـــــهم . (63)2011قامـــــت يفـــــا يف عـــــام 

العتــداءات بدنيــة مــن جانــب الشــرطة عنــد اعتقــاهلم وخــالل اســتجوايفم، وأيــدت بعضــها مالحظا ــا 
وخلصــت جلنــة مكافحــة التعــذيب إىل أن األشـــةاص . (64)اتاصــة وففهــا مــن األدلــة الطبيـــةالطبيــة 

املوجـــودين رهـــن احلـــبس االحتيـــاطي ال يـــزال معرضـــ ، بدرجـــة معينـــة، تطـــر التعـــرض لســـوء املعاملـــة 
وفيمــا يتعلــ  بظــرو  االحتجــا  . (65)ودعــت الســلطات الالتفيــة إىل اليقظــة باســتمرار يف هــذا اجملــال

ســـــات الشـــــرطة، أكـــــدت جلنـــــة مكافحـــــة التعـــــذيب أن نـــــرو  االحتجـــــا  يف بعـــــ  مرافـــــ  يف مؤس
                 االحتجــــــــا  الـــــــــيت  ار ـــــــــا كانــــــــت مرتديـــــــــة لدرجـــــــــة أنــــــــع عكـــــــــن اعتبارهـــــــــا مــــــــن ضـــــــــروة املعاملـــــــــة

 .(66)الالإنسانية واملهينة
إىل أن األفلبيـــة الســـاحقة مـــن  جلنـــة مكافحـــة التعـــذيب صـــوص حالـــة الســـجون، أشـــارت و  -23

السجناء املستجو ب  مل يقدموا أي ادعـاءات بتعرضـهم العتـداءات بدنيـة مـن جانـب املـونف ُ ومـع 
وأفـادت بـأن مسـألة العنـم بـ  السـجناء تطـرح مشـكاًل . (67) ل ، فقد اسـُتلمت بعـ  االدعـاءات

ســاهم فيهــا عوامــل معينــة، مبــا يف يف مجيــع املؤسســات املشــمولة بالزيــارة والحظــت أن هــذه الظــاهرة ت
أوضــاع االكتظــا  يف  نزانــات تــأوي عــدة ســجناء، و دوديــة الفــرص املتاحــة ملعظــم الســجناء   لــ  

حلقــوق اإلنســان أن عــدداً   . والحــظ املركــز الالتفــي(68)كــي يشــالوا أنفســهم، وعــدم كفايــة املــونف 
كمــا الحظــت . (69)ســنة 100كبــفاً مــن الســجون تظــل يف حالــة  الــ  إ  مضــت عليهــا أكثــر مــن 

جلنـــة مكافحـــة التعـــذيب أوجـــع قصـــور بـــار ة تعـــرتي مســـألة تقـــد  الرعايـــة الصـــحية للســـجناء وأوصـــى 
 .(70)املركُز برفع اعتمادات امليزانية املةصصة للرعاية الصحية للسجناء

الحـــظ املركـــز الالتفـــي حلقـــوق اإلنســـان أن أمـــ  املظـــامل هـــو اهلي ـــة املســـتقلة الوحيـــدة الـــيت و  -24
تراقب أماكن االحتجا ، لكـن عملهـا مكـرا للنظـر يف شـكاوى السـجناء وعـدد الزيـارات الـيت تقـوم 

ظـــامل ودعـــا إىل تعيـــ  آليـــة وقائيـــة وطنيـــة مـــزودة مبيزانيـــة كافيـــة ونشـــر تقـــارير أمـــ  امل. (71)يفـــا ضـــ يل
 .(72)اتاصة مبراقبة السجون
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علمـــاً بالتعـــديالت املدخلـــة علـــى القـــانون اجلنـــائي  املركـــز الالتفـــي حلقـــوق اإلنســـانأحـــاش و  -25
والـذي رفـع صـفة اجلرعـة عـن عـدة جـرائم ووسـع نطـاق العقوبـات  2013الذي دخل حيـز النفـا  يف 

عـدد السـجناء، مـع أن عـددهم  اجملتمعية. وساهم هذا التدبف، إىل جانـب عوامـل أخـرى، يف خفـ 
وأوصــــــى بالتوســــــع يف اللجــــــوء إىل بــــــدائل االحتجــــــا  ورفــــــع اعتمــــــادات امليزانيــــــة . (73)يظــــــل مرتفعــــــاً 

 اللجنــة الالتفيـــة حلقــوق اإلنســـانوأبـــدت . (74)املةصصــة للــدائرة الوطنيـــة لوقــم التنفيـــذ رهــن املراقبــة
مالحظـــات  اتلـــة ورأت أنـــع يتعـــ  علـــى التفيـــا بـــذل مزيـــد مـــن اجلهـــود لتشـــجيع اســـتةدام عقوبـــات 

 .(75)ينص عليها القانون اجلنائي فف عقوبة احلبس
بــــاتطوات الــــيت ا ــــذ ا الســــلطات الالتفيــــة لتحســـــ   جلنــــة مكافحــــة التعــــذيبأشــــادت و  -26

جن مــدى احليــاة. ولكنهــا الحظــت ضــعم الظــرو  املاديــة الحتجــا  الســجناء اوكــوم علــيهم بالســ
يف املائـــة مـــن جممـــوع أول ـــ  الســـجناء اوكـــوم علـــيهم بالســـجن  65النظـــام املطبـــ  علـــى  ـــو نســـبة 

مـــدى احليـــاة )املوجـــودين يف املســـتوى األد  مـــن النظـــام(، فاألفلبيـــة الســـاحقة مـــن أول ـــ  الســـجناء 
جلنــــة والحــــظ جملــــس أوروبــــا أيضــــاً أن . (76)ســــاعة يف اليــــوم 23يقبعــــون يف  نزانــــا م ملــــدة تصــــل إىل 

ـــاء  يـــارة  مكافحـــة التعـــذيب قـــد استعرضـــت اإلجـــراءات الـــيت ا ـــذ ا الســـلطات لتنفيـــذ توصـــيا ا أتن
 .  (77)2013خمصصة قامت يفا يف عام 

          قــــــــد توصــــــــلت يف  اللجنــــــــة األوروبيــــــــة للحقــــــــوق االجتماعيــــــــةالحــــــــظ جملــــــــس أوروبــــــــا أن و  -27
ـــــز  مل تكـــــن  ،  صـــــوص 2011عـــــام  ـــــدابف املنفـــــذة ملعاجلـــــة مشـــــكل العنـــــم املن التفيـــــا، إىل أن الت
 .(78)كافية
املعـ  بالعمـل علـى  ، التـابع لـع،فريـ  اتـرباءأشار جملس أوروبا إىل النتائ  اليت توصـل إليهـا و  -28

، والــيت ســـلطت الضــوء علــى اتطــوات املهمــة الــيت ا ـــذ ا 2013يف عــام  مكافحــة اال ــار بالبشــر
وأعـــرة عـــن قلقـــع إ اء . (79)تفيـــا يف األعـــوام األخـــفة ونوهـــت بتةصـــيص مـــوارد ملســـاعدة الضـــحاياال

افتقــــار التفيــــا إىل نظــــام رتــــي لكشــــم هويــــة الضــــحايا وإحــــالتهم للحصــــول علــــى الــــدعم. ودعــــا 
الســـلطات إىل تكثيـــم جهودهـــا الراميـــة إىل منـــع اال ـــار بالبشـــر يف صـــفو  الف ـــات الضـــعيفة، مـــن 

ـــة قبيـــل األطفـــال واســـتناداً إىل نتـــائ  فريـــ  اتـــرباء التـــابع . (80)الـــذين يعيشـــون يف مؤسســـات حكومي
جمللــس أوروبـــا، فـــإن جلنـــة األطــرا  يف االتفاقيـــة  ات الصـــلة قـــد وجهــت توصـــيات أخـــرى إىل التفيـــا 
مفادهـــا أن تقـــوم بتـــوفف ســـبل فعالـــة جلميـــع الضـــحايا للحصـــول علـــى املســـاعدة خـــالل املـــدة الزمنيـــة 

عــادة تــأهيلهمُ وكفالــة إبــالحم مجيــع الضــحايا، علــى  ــو منهجــي، بفــرتة التعــايف والتأمــل الضــرورية إل
ومــنحهم تلــ  الفــرتة علــى  ــو فعــالُ وتيســف فــرص حصــول الضــحايا علــى تعــوي ُ وا ــا  تــدابف 

 .(81)لكفالة التحقي  يف اجلرائم املتعلقة باال ار بالبشر وتوخي النجاعة يف مقاضاة مرتكبيها
 

 إقامة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل الا من العقاب، وسيادة القانون -٣ 
أن مشــــروع إدخــــال تعــــديالت  وكالــــة االحتــــاد األوروت املعنيــــة بــــاحلقوق األساســــية حظــــتال -29

مـــن شـــأنع توســـيع  2014علـــى قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة الـــذي اقرتحتـــع و ارة العـــدل يف أيار/مـــايو 
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ة أمــور، إ  ســيتاح للضــحايا احلــ  يف إحــاطتهم علمــاً بســبل احلصــول نطــاق حقــوق الضــحايا، يف مجلــ
 .(82)على تعوي  من الدولة، وتدابف املصاحلة واحلماية والدعم املتاح

مكتـــب األمـــن الـــداخلي، وهـــو اهلي ـــة الـــيت ألعـــل  اللجنـــة الالتفيـــة حلقـــوق اإلنســـانأوصـــت و  -30
مســـتقاًل عـــن و ارة الداخليـــة، و لـــ  إن حتقـــ  يف حـــاالت ســـوء املعاملـــة علـــى أيـــدي أفـــراد الشـــرطة، 

 .(83)أمكن من خالل وضعع حتت دائرة االدعاء
أن التفيـا قامـت بإصـالح قانوهنـا  وكالة االحتـاد األوروت املعنيـة بـاحلقوق األساسـيةالحظت و  -31

املتعلــــ   مايــــة حقــــوق األطفــــال، مبــــا يقتضــــي مــــن املهنيــــ  الــــذين يعملــــون مــــع األطفــــال اكتســــاة 
 .(84)معار  متةصصة. وقد عاجل هذا اإلصالح أحد التحديات اليت أبر  ا الوكالة يف  وتها

نظمـــة األمـــن والتعـــاون يف مكتـــب املؤسســـات الدعقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان التـــابع ملأشـــار و  -32
 القـــانون املتعلـــ  باملكتـــب املعـــ  مبنـــع الفســـاد ومكافحتـــع الـــذي اعُتمـــد يف إىل رأيـــع  صـــوص  أوروبـــا
والحـــــظ أن هـــــذا القـــــانون يتماشـــــى علـــــى العمـــــوم مـــــع املعـــــايف الدوليـــــة ملكافحـــــة . (85)2014عـــــام 

حتديــد حــد أد  للشــروع  الفســاد، لكنــع أصــدر توصــيات إ اء أوجــع التحســ  املمكنــة، مبــا يف  لــ 
 8يف التحقيقــات وتعزيــز آليــات اإلشــرا  اتاصــة باملكتــب حيثمــا كــان  ــة تــداخل  تمــل مــع املــادة 

 .(86)من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان خالل حتقيقاتع
 

 الخصوصيةال ق  ي  -٤ 
أنــــع، يف حالــــة التفيــــا، ال  لــــ   وكالــــة االحتــــاد األوروت املعنيــــة بــــاحلقوق األساســــية فــــادتأ -33

ــــر  ــــة البيانــــات أي نفــــو  علــــى دوائ ــــة ســــلطات ااي ــــة. وطبقــــاً للقــــانون العــــام حلماي املةــــابرات الوطني
البيانـــات، فـــإن ســـلطة اايـــة البيانـــات ليســـت خمتصـــة يف اإلشـــرا  علـــى امللفـــات املصـــنفة باعتبارهـــا 

جوهريـــاً، إ ا كانـــت هي ـــة متةصصــــة  "أســـراراً رتيـــة". والحظـــت أنـــع ال ينباـــي اعتبــــار  لـــ  تعليقـــاً 
وكالــة وطرحــت . (87)أخــرى مــن هي ــات اإلشــرا  تشــر  إشــرافاً مالئمــاً علــى عمــل دوائــر املةــابرات

مســــائل أخــــرى تتعلــــ  بالوصــــول إىل ســــبل االنتصــــا   االحتــــاد األوروت املعنيــــة بــــاحلقوق األساســــية
شـــكاوى املســـتجو بون مـــن أن عـــبء املتعلقـــة  مايـــة البيانـــات، مبـــا يف  لـــ  مـــا أفـــاد بـــع أصـــحاة ال

 .(88)اإلتبات يشكل عقبة ووصفهم سلطة ااية البيانات بأهنا ليست مستقلة  اماً 
 

، وال وووق  وووي المشوووار ة  وووي ، وفكووووين الجمعيوووااحريوووة الووودين هو المعتقووود، وحريوووة التعبيووور -5 
 ال ياة العامة والسياسية

القــــانون املتعلـــــ  باملنظمــــات الدينيـــــة عـــــنا اعتــــرب التحـــــالم الــــدو  للـــــدفاع عــــن احلريـــــة أن  -34
والحــظ أنــع ال يُطلــب التســجيل . (89)درجــة مفرطــة مــن الرقابــة علــى احليــاة الدينيــة يف التفيــا احلكومــة

وأشـار إىل أن عمليـة التســجيل . (90)مـن اجلماعـات الدينيــة، ولكـن التسـجيل يتــيا امتيـا ات يُعتـد يفــا
نيــة اجلديــدة، ال ســيما خــالل الســنوات العشــر األوىل، وأن قــد تثقــل كاهــل اجلماعــات والرابطــات الدي

 القــانون قــد يتســبب يف تثبــي  تكــوين منظمــات ورابطــات دينيــة جديــدة أو منعهــا، علــى األقــل، مــن
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ــد عمليــة التســجيل   التحــالم الــدو  للــدفاع عــن احلريــةوأوصــى . (91)التوســع ــ  التفيــا وتوح  بــأن تبس 
 .(92)دينيةكجماعة أو رابطة 

أن التحـالم الـدو  للـدفاع عـن احلريـة أنـع ال ألـو  للمنظمـات الدينيـة فـف املسـج لة الحظ و  -35
كمـا الحـظ أن القـانون املتعلـ  باملنظمـات الدينيـة . (93)تنِش  مدارسها اتاصة لتدريب رجـال الـدين

مــة يفــرض قيــوداً صــارمة علــى املبشــرين األجانــب. إ  ال ألــو  ألول ــ  املبشــرين عقــد اجتماعــات عا
ودعــا إىل التةفيــم مــن القيــود . (94)والتبشــف باإلليــل إال بنــاًء علــى دعــوة مــن منظمــة دينيــة مســج لة

 .(95)املفروضة على عمل املبشرين األجانب
وأشار التحالم الـدو  للـدفاع عـن احلريـة إىل جوانـب إشـكالية أخـرى مـن شـروش التسـجيل  -36

. (96)منظمــات دينيــة متعــددة مــن نفــس امللــة أو الــدين مفيــداً بــأن احلكومــة الالتفيــة ال  يــز تســجيل
بــــــإدراا لفــــــظ األرتو كســــــية الالتفيــــــة هــــــي وحــــــدها الــــــيت ألــــــو  هلــــــا التســــــجيل و كــــــر أن الكنيســــــة 

ـــــاد . (97)األرتو كســـــية" يف تســـــميتها، بينمـــــا يتعـــــذر التســـــجيل علـــــى اجلماعـــــات املنشـــــقة عنهـــــا" وأف
واضـا مـدى  تـع احلكومـات بالسـلطة أو حيا  ـا التحالم الدو  للدفاع عن احلريـة بأنـع لـيس مـن ال

احلجة الدينية ال ا  قرارات مـن هـذا القبيـل، وأن تلـ  القـرارات باتـت هـي القاعـدة املتبعـة يف التفيـا 
وأوصــــى . (98)مـــن خــــالل منــــع تســــجيل مجاعــــات جديــــدة تنتمـــي إىل طوائــــم دينيــــة مســــجلة أصــــالً 

 .(99)لة أو الدينبإجا ة تسجيل مجاعات متعددة تنتمي إىل نفس امل
أعـرة التحــالم الــدو  للـدفاع عــن احلريــة عـن قلقــع إ اء القيــود املرهقـة وفــف املشــروعة الــيت و  -37

وأفــاد بــأن مــواد القــانون اجلنــائي تتنــاول بالتفصــيل  . (100)يفرضــها القــانون يف التفيــا علــى حريــة التعبــف
ألشـــكال جمــرد التحـــري  علـــى كيــم يعاقـــب جنائيــاً علـــى بعـــ  أشــكال التعبـــف، وال تشــمل تلـــ  ا

مـن القـانون اجلنـائي تـنص علـى إمكانيـة حـبس األشـةاص  1-78كما أفاد بأن املـادة . (101)العنم
"، وأعــرة عــن قلقــع مــن أن العــداوةأو تاــرعهم علــى إتــر خطــاة ال فــرض علــى العنــم إ ــا علــى "

           القــــــانون ُيســــــِق  ورأى أن. (102)"العـــــداوة" مفهــــــوم جمــــــرد، بينمــــــا يســــــهل تعريــــــم العنــــــم وحتديــــــده
            مـــــن االعتبـــــار مســـــألة التمييـــــز بـــــ  القـــــول والفعـــــل وعـــــنا احلكومـــــة حـــــ  البـــــت فيمـــــا ألـــــو  قولـــــع 

 .(103)وما ال ألو 
أعـــرة التحـــالم الـــدو  للـــدفاع عـــن احلريـــة عـــن قلقـــع أيضـــاً مـــن أن القـــانون اجلنـــائي أليـــز و  -38

ةص مـــا" وعـــنا الدولـــة صـــالحية إكـــراه واســـعة يف قمـــع إنـــزال عقوبـــات جنائيـــة مبـــن "يهـــ  كرامـــة شـــ
وأوصــى التحــالم الــدو  للــدفاع عــن احلريــة بــأن تضــع التفيــا حــداً . (104)اتطــاة الــذي تــراه ُمنكــراً 

 .(105)للمعاقبة جنائيًا على خطاة ال فرض مباشرة على العنم
السـلطات خطـوات لتقييـد وأفاد التحالم الدو  للدفاع عن احلريـة بوجـود أدلـة علـى ا ـا    -39

بتوجيـع الئحـة ا ـام  2013ا ـم احلكومـة يف عـام  حرية الصحافة وأشـار إىل روايـة تفيـد بـأن صـحفياً 
وأوصـى با ـا  إجـراءات ملنـع الرتهيـب . (106)إليع جملرد تنيع عن االسـتمرار يف تقـد  التقـارير الصـحفية

 .(107)العام للصحفي 
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الدعقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان التـــابع ملنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف مكتـــب املؤسســـات ســـل  و  -40
وبينمــا . (108)2014الضــوء علــى نتــائ  بعثتــع اتاصــة بتقيــيم انتةابــات تشــرين األول/أكتــوبر  أوروبــا

خلــــص التقريــــر، يف مجلــــة أمــــور، إىل أن وســــائل اإلعــــالم قامــــت بتاطيــــة احلملــــة االنتةابيــــة تاطيـــــة 
ل عــدد مــن النـدوات التلفزيونيــة، أعــرة  ــاوروه يف إطــار البعثــة عــن مستفيضـة، مبــا يف  لــ  مــن خــال

قلقهم إ اء مـدى موضـوعية عـدة وسـائ  خاصـة نظـراً لتصـور بتبعيتهـا جلهـات فاعلـة سياسـية والحـظ 
              أنــــــع بينمــــــا حتّســــــن اللــــــوائا املاليــــــة اجلديــــــدة للحمــــــالت جانــــــب الشــــــفافية، فــــــال ضــــــف مــــــن إعــــــادة

 .(109)النظر فيها
 

  مل  ادلة وملافية ظروفال ق  ي العمل و ي التمت  ب -6 
التابعــــة جمللــــس أوروبــــا،  اللجنــــة األوروبيــــة للحقــــوق االجتماعيــــة، توصــــلت 2012يف عــــام  -41

 صــــوص التفيــــا، إىل عــــدم تبــــوت كفايــــة اجلهــــود املبذولــــة، يف إطــــار سياســــة العمالــــة، يف مكافحــــة 
البطالـــة وتشـــجيع اســـتحدا، الونـــائم، وأن القيـــود املفروضـــة علـــى فـــرص العمالـــة بالنســـبة ملـــواط  

لـــيت أليزهـــا امليثـــاق االجتمـــاعي البلـــدان الـــيت ال تتمتـــع بالعضـــوية يف االحتـــاد األوروت تتجـــاو  القيـــود ا
 .(110)األوروت
التابعــــة جمللــــس أوروبــــا،  اللجنــــة األوروبيــــة للحقــــوق االجتماعيــــةتوصــــلت  ،2014يف عــــام و  -42

ـــة  50 صـــوص التفيـــا، إىل أن فـــرض عضـــوية تتـــألم مـــن  عضـــواً كحـــد أد  أو ربـــع مـــونفي املقاول
 .(111)ظيمعلى األقل لتشكيل نقابة يعد إفراطاً يف تقييد ح  التن

 
 ال ق  ي الضمان االعتما ي و ي التمت  بمستوى معيشي الئق -7 

التابعــــة جمللــــس أوروبــــا،  اللجنــــة األوروبيــــة للحقــــوق االجتماعيــــة، توصــــلت 2013يف عــــام  -43
 صـــوص التفيـــا، إىل أنـــع مـــن اجللـــي أن مســـتوى اإلعانـــات املقدمـــة يف إطـــار املســـاعدة االجتماعيـــة 
ـــاً، بينمـــا ُيضـــع مـــنا إعانـــات املســـاعدة االجتماعيـــة ل جانـــب لشـــرش مـــدة إقامـــة طويلـــة  لـــيس كافي

فيةضـع بـدوره لشـرش اإلقامـة للااية، أما تقد  املساعدة وخـدمات املشـورة الشةصـية لاـف املـواطن  
إىل أن مســـتوى اإلعانـــات  2011كمـــا توصـــلت اللجنـــة يف عـــام  .(112)مـــدة طويلـــة للاايـــة يف التفيـــا

 .(113)األسرية ليس كافياً 
 

 ال ق  ي الر اية الص ية -8 
التابعــــة جمللــــس أوروبــــا،  اللجنــــة األوروبيــــة للحقــــوق االجتماعيــــة، توصــــلت 2013يف عــــام  -44

               صــــــوص التفيــــــا، إىل عــــــدم كفايــــــة اجلهــــــود املبذولــــــة يف ســــــبيل خفــــــ  معــــــدل وفيــــــات األمهــــــات
 .(114)املرتفع السائد
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 اشخاص ذوو اإل اقةا -9 
بــــأن املبــــادئ التوجيهيــــة لتنفيــــذ  وكالــــة االحتــــاد األوروت املعنيــــة بــــاحلقوق األساســــية فــــادتأ -45

يف التفيــا قــد ســلطت الضــوء علــى  2020-2014اتفاقيــة حقــوق األشــةاص  وي اإلعاقــة للفــرتة 
عــــدد مــــن التحــــديات الرئيســــية يف جمــــال املشــــاركة السياســــية، مبــــا يف  لــــ  احلرمــــان مــــن املعلومــــات، 

دة ل شـــةاص  وي وفيـــاة وســـائل بديلـــة للتصـــويت أو تشـــريعات تـــنص علـــى كيفيـــة تقـــد  املســـاع
كمــــا أفــــادت بــــأن التفيــــا ال تــــزال تعتمــــد علــــى األطــــر . (115)اإلعاقــــة يف إطــــار العمليــــة االنتةابيــــة

 .(116)املؤسسية يف تقد  الرعاية ل شةاص  وي اإلعاقة
 

 اقليااا -10 
يف املائـة مــن الســكان التفيــون  59.8إىل أن نســبة  اللجنــة الالتفيــة حلقـوق اإلنســانأشـارت  -46

يف املائــة  37.2أصـليون، ويف بلـديات عديــدة يشـكل الالتفيـون األصــليون أقليـة، بينمـا أفــادت نسـبة 
والحظــت أنــع . (117)، بــأهنم يتحــدتون أساســاً باللاــة الروســية يف بيــو م2011مــن الســكان، يف عــام 

ـــــة ـــــرام  تعليمي ـــــذ ب ـــــع صـــــدرت عـــــن احلكومـــــة يف  ألـــــو  للمـــــدارا أن تنّف ـــــد أن ـــــات، بي              بلاـــــات األقلي
يكــون التعلــيم باللاــة الالتفيــة أساســاً يف معظــم املــدارا أن الئحــة تنظيميــة تــنص علــى  2014عــام 

وإ  أحاطـــت اللجنـــة . (118)2015اعتبـــاراً مـــن عـــام  9إىل الصـــم  7البلديـــة ل قليـــات مـــن الصـــم 
الســـتعراض الـــدوري الشـــامل األول، فإهنـــا أعربـــت عـــن قلقهـــا إ اء علمـــاً بالتوصـــيات املقبولـــة خـــالل ا

اإللاـــاء التـــدرألي لشـــبكة املـــدارا وصـــفو  األقليـــات يف املـــدارا الـــيت تتـــيا أيضـــاً بـــرام  تعليميـــة 
            بالالتفيـــة تســـتند إىل تلقـــ  تنـــائي اللاـــة يكـــون بالالتفية/الروســـية. وأفـــادت بـــأن عـــددها قـــد اافـــ  

 .(119)2014/2015يف  160مث  2010/2011يف  176إىل  6200/2007يف  240من 
            بتوحيـــــد امتحانـــــات اللاـــــة الالتفيـــــة منـــــذ  أيضــــاً  اللجنـــــة الالتفيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــانأفــــادت و  -47
بالنســـبة للمتةـــرج  مــن املـــدارا الثانويـــة الناطقـــة بالالتفيــة فحســـب واملـــدارا الثانويـــة  2012عــام 

ومــــن فــــف املســــتارة أن معــــدل النتــــائ  الــــيت أحر هــــا املتةرجــــون مــــن مــــدارا اتاصــــة باألقليــــات، 
األقليــــات كــــان أقــــلُ وفظــــى التالميــــذ املنتمــــون إىل أقليــــات بفــــرص أقــــل يف االلتحــــاق ألامعــــة مــــن 

باملمـــايزة بـــ  املعـــايف اتاصـــة  رألـــي مـــدارا األقليـــات وأوصـــت . (120)اجلامعـــات الـــيت  وهلـــا الدولـــة
 .(121)ليت يتاح فيها التعليم باللاة الالتفية فق وخرألي املدارا ا

، بلاــت نســبة 2015أنــع يف كــانون الثاين/ينــاير  اللجنــة الالتفيــة حلقــوق اإلنســانالحظــت و  -48
يف املائـــة مـــن الســـكان املقيمـــ  يف التفيـــا، وهـــم ال يتمتعـــون بـــأي  12مـــن يســـمون "فـــف مـــواطن " 

طن  التفيــــ  وال أشةاصــــاً عــــدعي اجلنســــية، وينتمــــي جنســــية، وال تعتــــربهم اوكمــــة الدســــتورية مــــوا
وأفــادت بــأن معــدل التجنــيس قــد تراجــع يف الســنوات األخــفة  (122)مجــيعهم تقريبــاً إىل أقليــات إتنيــة.

ــــــــدوري الشــــــــامل الســــــــاب  يف ــــــــل االســــــــتعراض ال                ليبلــــــــس مســــــــتوى أد  مــــــــن املســــــــتوى املســــــــجل قب
عــن قلقهــا إ اء عــدم ا ــا   األوروبيــة ملناهضــة العنصــرية والتعصــبللجنــة اوأعربــت  .(123)2009عــام 

               أي تـــــــدابف لتبســـــــي  عمليـــــــة التجنـــــــيس لفائـــــــدة األطفـــــــال املولـــــــودين وبـــــــاء "فـــــــف مـــــــواطن " بعـــــــد
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 واملركــز الالتفــي حلقــوق اإلنســان اللجنــة الالتفيــة حلقــوق اإلنســانوأشــار كــل مــن . (124)1991عــام 
ريــة حلمايــة األقليــات الوطنيــة التابعــة جمللــس أوروبــا إىل التعــديالت املدخلــة علــى قــانون واالتفاقيـة اإلطا

باإلمكانيـــة  اللجنــة الالتفيـــة حلقــوق اإلنســانوأشــادت  .(125)2013اجلنســية الــيت اعُتمــدت يف عـــام 
اجلديــدة املتاحــة ألحــد الوالــدين فقــ  لتقــد  الطلـــب عــن الطفــل بــدل اشــرتاش تقدعــع مــن الوالـــد ين 

أن هـذا احلكـم ينطبـ  بـأتر رجعـي  املركز الالتفي حلقـوق اإلنسـانلى حد سواء يف الساب ، والحظ ع
وأن نســبة األطفــال، املولــودين حــديثاً وبــاء فــف مــواطن ، املســجل  باعتبــارهم مــواطن  قــد ارتفعــت 

يالت مــن أن تلــ  التعــد عــن أســفها اللجنــة الالتفيــة حلقــوق اإلنســانوأعربــت . (126)2014يف عــام 
تشـــمل أحكامـــاً تقييديـــة  يـــز للحكومـــة أن تـــرف  مـــنا اجلنســـية ألســـباة مبهمـــة تتعلـــ  "بالنظــــام 
األم /الدســتوري" مل  ضـــع ملراجعــة قضـــائية، كمــا أعربـــت عــن قلقهـــا مــن أن جمـــال االختيــار املتـــاح 

إلطاريــة وأعربــت االتفاقيــة ا. (127)مــن حيــد الــدول الــيت  يــز ا دواا اجلنســية قــد يفــتا بــاة التمييــز
حلماية األقليات الوطنية التابعـة جمللـس أوروبـا عـن بـالس قلقهـا إ اء جوانـب قـانون اجلنسـية املعـد ل الـيت 
ـــــة   ـــــنا األفضـــــلية لالتفيـــــ  والاليفـــــز يف احلصـــــول علـــــى جنســـــية مزدوجـــــة وإدخـــــال مفهـــــوم "القومي

املركــــز الالتفــــي حلقــــوق ودعــــا . (128)املؤسســــة" يف إطــــار املبــــادئ التوجيهيــــة اتاصــــة مبســــألة اإلدمــــاا
، مبــا يف  لــ  2018عــدم  تــع األطفــال باجلنســية  لــول عــام اإلنســان الســلطات إىل تســوية مســألة 
با ـا  تـدابف  اللجنـة الالتفيـة حلقـوق اإلنسـانوأوصـت . (129)من خـالل املبـادرة إىل تيسـف تسـجيلهم

نســـبة ل طفـــال حـــديثي الـــوالدة أخـــرى توخيـــاً للفعاليـــة يف مســـألة التجنـــيسُ وتبســـي  اإلجـــراءات بال
 .(130)والسماح بأن  ضع مجيع حاالت رف  التجنيس ملراجعة قضائية

بـــــأن "فـــــف املـــــواطن " يتمتعـــــون  قـــــوق  اتلـــــة  اللجنـــــة الالتفيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــانأفـــــادت و  -49
وق الــيت يتمتــع يفــا املواطنــون، ولكــن بعــ  احلقــوق خمصصــة للمــواطن  فحســب، مبــا فيهــا حــ  للحقــ
شـــاركة يف االنتةابـــات، وإنشـــاء أحـــزاة سياســـية، وحقـــوق امللكيـــة يف بعـــ  األقـــاليم، والولـــوا إىل امل

والحظـــت أن بعـــ  هـــذه احلقـــوق مكفولـــة . (131)بعـــ  املهـــن، وبعـــ  احلقـــوق املتعلقـــة باملعاشـــات
". أيضــاً ملــواط  االحتــاد األوروت إ ا كــانوا مقيمــ  يف التفيــا، ولكــن ليســت مكفولــة "لاــف املــواطن 

وأوصـــت بإلاـــاء القيـــود فـــف املتناســـبة املفروضـــة علـــى "فـــف املـــواطن "، كمنـــع "فـــف املـــواطن " مـــن 
كمـــا دعـــت . (132)العمـــل كمحـــام  ومـــنحهم احلـــ  يف املشـــاركة يف االنتةابـــات اوليـــة علـــى األقـــل

يت احلكومـــة إىل كفالـــة دفـــع معاشـــات الشـــيةوخة عـــن فـــرتات العمـــل املرتاكمـــة إبـــان احلكـــم الســـوفيا
خارا التفيا لفائـدة "فـف املـواطن " علـى قـدم املسـاواة مـع املـواطن  طبقـاً حلكـم صـادر عـن اوكمـة 

 .(133)األوروبية حلقوق اإلنسان
قــــانون اللاـــــة الرتيـــــة يـــــنص علـــــى أن مجيـــــع  أن اللجنـــــة الالتفيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــانت  كــــر و  -50

اللاــات، باســتثناء اللاــة الالتفيــة ولاــة الاليــم الوشــيكة االنقــراض، هــي لاــات أجنبيــة. ويُطلــب مــن 
مــونفي الدولــة واملؤسســات البلديــة والشــركات معرفــة لاــة الدولــة واســتةدامها بالقــدر الــذي يقتضــيع 

املةالفـــــات اإلداريــــة يــــنص علــــى أن عــــدم معرفـــــة والحظــــت أن قــــانون . (134)أداء واجبــــا م املهنيــــة
الالتفيــة معرفــة كافيــة، يف إطــار أداء الواجبــات املهنيــة، يشــكل خمالفــة، وأن  لــ  يســري علــى القطــاع 
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وأوصــــت بإعــــادة النظــــر يف العقوبــــات اتاصــــة . (135)العــــام وعلــــى مهــــن عديــــدة يف القطــــاع اتــــاص
 .(136)ة مبدأ التناسببالشروش املهنية احلكومية إلتقان اللاة، مبراعا

كتابــــة مجيــــع األتــــاء أن التشــــريعات تقتضــــي   اللجنــــة الالتفيــــة حلقــــوق اإلنســــانوالحظــــت  -51
الشةصية، وأتاء األماكن، وأتاء الشـوارع، وففهـا مـن اإلشـارات الطبوفرافيـة، بلاـة الدولـة حصـراً، 

والحظـت أنـع، رفـم . (137)ولكن ألـو ، بنـاء علـى طلـب، إحلـاق الكتابـة األصـلية باألتـاء الشةصـية
يــــدعو إىل التةفيــــم مــــن القيــــود  2010صــــدور رأي عــــن اللجنــــة املعنيــــة  قــــوق اإلنســــان يف عــــام 

اللجنـــة الالتفيـــة وأفـــادت . (138)املفروضـــة علـــى اســـتةدام أتـــاء األقليـــات، فـــإن التشـــريعات مل تُاـــف  
ــــأن التشــــريعات ال تكفــــل احلــــ  يف اســــتةدام لاــــات أخــــرى فــــ حلقــــوق اإلنســــان ــــة يف ب ف لاــــة الدول

التواصـــل مـــع الســـلطات وحتظـــر علـــى  ـــو مباشـــر اســـتةدام لاـــات أخـــرى يف املراســـالت اتطيـــة مـــع 
اهلي ات الرتية. وتطب  هذه القاعـدة أيضـاً يف املنـاط  الـيت تعـي  فيهـا نسـبة كبـفة أو حـخ فالبـة مـن 

 ا تتــيا فرصــة اســتةدام وأوصــت اللجنــة بــأن تكفــل التفيــا أن تشــريعا. (139)الســكان فــف الالتفيــ 
األتـــاء الشةصـــية، وأتـــاء األمـــاكن، وأتـــاء الشـــوارع، وففهـــا مـــن اإلشـــارات الطبوفرافيـــة، بلاـــات 
األقليــات، إىل جانــب احلــ  يف التواصــل مــع الســلطات بلاــة مــن لاــات األقليــات يف األقــاليم حيــد 

 .(140)تنتمي نسبة يعتد يفا من السكان إىل األقليات
أن مجاعــــة الرومــــا تظــــل إحــــدى  جنــــة األوروبيــــة ملناهضــــة العنصــــرية والتعصــــبللوالحظــــت ا -52

وكالــة االحتـــاد األوروت املعنيــة بـــاحلقوق أكثــر اجلماعــات تعرضـــاً للتمييــز يف اجملتمـــع الالتفــي، وكـــررت 
بأنــع ال تــزال  ــة  للجنــة األوروبيــة ملناهضــة العنصــرية والتعصــبالنتيجــة الــيت توصــلت إليهــا ا األساســية

مـــدارا تضـــم صـــفوفاً منفصـــلة للرومـــا، وأطفـــال الرومـــا ألـــدون أنفســـهم، بنســـبة عاليـــة، يف مـــدارا 
وأوصـــت جلنــة و راء جملـــس أوروبـــا بــأن تعـــز  التفيـــا الــدعم الـــذي تقدمـــع . (141)االحتياجــات اتاصـــة

وطنيـــة واحلـــرص علـــى ل نشـــطة الراميـــة إىل حفـــظ وتعزيـــز هويـــات األقليـــات، والثقافـــات، والتقاليـــد ال
 .(142)إشراك  ثلي منظمات األقليات إشراكًا وتيقًا يف اإلجراءات  ات الصلة

 
 لمهاعرون والالعئون وملتمسو اللجوءا -11 

طلبــــاً مــــن طلبــــات  364بــــأن التفيــــا قــــد تلقــــت  اللجنــــة الالتفيــــة حلقــــوق اإلنســــانأفــــادت  -53
شـةص علـى  200حصـل مـا يقـل عـن ، 2014و 1998وأنـع، بـ  عـام ي  2014اللجوء يف عـام 

وأعربــت عـــن قلقهـــا مـــن أن احتجــا  ملتمســـي اللجـــوء هـــو املعيـــار . (143)مركــز الجـــ  أو مركـــز بـــديل
ــــة  ــــع، باســــتثناء القّصــــر فــــف املصــــحوب  بــــذويهم، وأن الرتمجــــة الفوري وأن األطفــــال ليســــوا معفيــــ  من

وأشــارت إىل فيــاة هيكــل إلدمــاا . (144)لــدواعي االحتجــا  فالبــاً مــا ال تتســ  مــع املعــايف الدوليــة
املســـــــتفيدين مـــــــن احلمايـــــــة الدوليـــــــة يف التفيـــــــا، واعتمـــــــاد األنشـــــــطة القائمـــــــة علـــــــى  ويـــــــل االحتـــــــاد 

وأوصــت بـــاللجوء إىل االحتجـــا  كمـــال  أخـــف، ووضـــع آليـــات مالئمـــة لكشـــم هويـــة . (145)األوروت
 .(146)الضعفاء وتقد  مساعدة قانونية جمانية منذ بداية إجراء اللجوء
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