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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣- ٢ف، جني

سامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة       جتميع للمعلومات أعدته املفوضية ال      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  التفيا  

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، وغري ذلك من وثائق األمم املتحـدة               

يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             وال. ذات الصلة الرمسية  
يرد منـها يف التقـارير    خبالف ما) املفوضية(مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . العلنية الصادرة عن املفوضية   
د ذُِكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة   وق. حقوق اإلنسان 

وقد روعي يف إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هـي أربـع               . يف التقرير 
وعند عدم وجود معلومات حديثة، أُِخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة            . سنوات

وملّا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثـائق            . تزال صاحلة  إن كانت ال  
األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هـذه              

أو إىل تدّني مستوى التفاعل أو التعاون /املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و     
  .وق اإلنسانمع اآلليات الدولية حلق
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
   تاريخ التصديق أو االنضمام

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

ء على مجيع أشكال االتفاقية الدولية للقضا
  التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٩٢أبريل / نيسان١٤

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
  واالجتماعية والثقافية

  -  ال يوجد  ١٩٩٢أبريل / نيسان١٤

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول        ال يوجد  ١٩٩٢أبريل / نيسان١٤  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال): ٤١ املادة(

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد 
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩٤يونيه / حزيران٢٢

  -  ال يوجد  ١٩٩٢أبريل / نيسان١٤  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
يب وغريه من ضروب املعاملة اتفاقية مناهضة التعذ

  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
الشكاوى املتبادلة بـني الـدول        ال يوجد  ١٩٩٢أبريل / نيسان١٤

  ال): ٢١ املادة(
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -  ال يوجد  ١٩٩٢أبريل / نيسان١٤  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

إعالن ملزم مبوجـب      ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٩
   سنة١٨: ٣املادة 

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل 

  احيةاألطفال يف املواد اإلب
  -  ال يوجد  ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٢

  -  ال يوجد  ٢٠١٠مارس / آذار١  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق 

  األشخاص ذوي اإلعاقة
 ٦املادتـان   (إجراءات التحقيـق      ال يوجد  ٢٠١٠أغسطس / آب٣١

  نعم): ٧و
 والربوتوكـول   ،)٣(ل االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة          الربوتوكو: فيهااً   طرف التفيامعاهدات ليست   

الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،                  االختياري  
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق                  ياري  والربوتوكول االخت 

  .ء القسريمجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفا
  

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة ةصكوك دولية رئيسية أخرى ذات صل

 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

  نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
 نعم )٤(بروتوكول بالريمو

 نعم )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

  نعم )٦( هباةامللحق ة اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
 نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 نعم التعليم ملكافحة التمييز يف جمال) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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 وجلنة القضاء على التمييز     )٨(شجعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       -١
 التفيا على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال              )٩(رأةضد امل 

  .املهاجرين وأفراد أسرهم
وشجعت جلنة مناهضة التعذيب التفيا على أن تصدق على الربوتوكول االختياري             -٢

نية أو  التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسا             
 .)١٠( من االتفاقيـة   ٢٢ و ٢١املهينة، وأوصتها بأن تنظر يف إصدار إعالنات مبوجب املادتني          

وحثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة التفيا على التوقيع والتصديق علـى الربوتوكـول     
  .)١١(االختياري لالتفاقية أو االنضمام إليه

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
إزاء عدم إدراج تعريـف     جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها         أعربت    - ٣

 من االتفاقية وعدم إدراج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة          ١التمييز ضد املرأة الوارد يف املادة       
ولذلك . يف الدستور أو التشريع، بالرغم من أن الدستور يتضمن حظر التمييز ومبدأ املساواة            

 كما أوصت التفيا بأن     .)١٢(العنصران املذكوران يف الدستور أو التشريع     أوصت بأن ُيدرج    
  .)١٣(للمساواة بني اجلنسني شامالًاً تعتمد قانون

وأوصى املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره             -٤
ل التمييـز يف    األجانب وما يتصل بذلك من تعصب باعتماد تشريع شامل يتناول مجيع أشكا           

شكل وثيقة قانونية يسهل التعرف عليها، الستكمال التشريعات القائمة ذات الصلة وضمان            
، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية     ٢٠٠٧ ويف عام    .)١٤(عدم بقاء أي ثغرات يف جمال احلماية      

  .)١٥(لتأخر سن تشريعات شاملة ملناهضة التعذيبأسفها واالجتماعية والثقافية عن 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
، مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٦مل تكن لالتفيا، حىت       -٥

  .)١٦(معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
 وجلنـة مناهـضة     .)١٧(افيـة ورحبت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثق        -٦

، ٢٠٠٧يناير  /، يف كانون الثاين   )أمني املظامل ( بإنشاء مكتب املدافع عن احلقوق       )١٨(التعذيب
 والحظ املقرر اخلاص املعين باألشـكال       .)١٩(الذي حل حمل املكتب الوطين حلقوق اإلنسان      

صب أن أمـني    املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تع          
املظامل مكلف بوالية موسعة وخمول صالحية املبادرة بإجراء حتقيقات يف حاالت العنـصرية             

  .)٢٠(والتمييز املمكنة
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املقرر اخلـاص   و )٢١(جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    وأوصى كُلّ من      -٧
 بأن ختصص   )٢٢(واد اإلباحية املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف امل         

وأوصى املقرر  . التفيا ما يكفي من املوارد البشرية واملالية ملكتب املدافع عن حقوق اإلنسان           
يتصل بذلك  اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما

بشأن ادعـاءات   اً  وافياً  قمن تعصب بأن تعزز التفيا قدرات مكتب أمني املظامل ليجري حتقي          
جرائم العنصرية والتحريض على الكراهية العرقية أو اإلثنية أو الدينية، ويتخـذ إجـراءات              

 .)٢٣(بشأهنا، وأن تعزز على وجه اخلصوص وحدة مناهضة التمييز التابعة للمكتب وتوسعها           
من جلنـة   وعالوة على ذلك، شجعت جلنة مناهضة التعذيب التفيا على أن تلتمس االعتماد             
  .)٢٤(التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان لضمان امتثاهلا ملبادئ باريس

وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بأن تعزز التفيا جهازها الوطين املعـين                -٨
باملساواة بني اجلنسني، وحتدد بوضوح واليات ومسؤوليات اآلليات املختلفة املتعلقة بالقضايا           

  .)٢٥(جلنسانية والتفاعل فيما بينها، وختصص هلا موارد كافية من امليزانيةا
 بتكليف من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات        ٢٠٠٩وأفاد تقرير أُعد يف عام        -٩

واجلرمية بأن التفيا مل تضع بعد اهلياكل الالزمة إلتاحة قيادة فعالة لإلجراءات الوطنية ملكافحة      
  .)٢٦(ة البشرية واإليدزفريوس نقص املناع

  تدابري السياسة العامة  - دال  
اعتماد الربنامج احلكومي ملنـع االجتـار       بارتياح إىل   جلنة مناهضة التعذيب    أشارت    -١٠

  .)٢٧()٢٠٠٨-٢٠٠٤(بالبشر 
لتيسري التسامح وتبسيط   وشجعت اللجنة التفيا على اعتماد مشروع الربنامج الوطين           -١١

  .)٢٨(دماج غري املواطنني وعدميي اجلنسيةوتسهيل عملية التجنس وإ
، شجع املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغـاء األطفـال            ٢٠٠٩ويف عام     -١٢

واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية التفيا على ضمان إتاحة ما يكفي من األموال جلميـع               
  .)٢٩( مجيع الربامج املنفذةبرامج محاية األطفال، مع كفالة اتباع هنج يراعي حقوق الطفل يف

، أوصى املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز         ٢٠٠٧ويف عام     -١٣
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بأن تعزز التفيا برنامج عملها الوطين              

منظمة جلنة خرباء   أشارت  ،  ٢٠١٠ ويف عام    .)٣٠(٢٠٠٩-٢٠٠٧ن طائفة الروما للفترة     بشأ
من التدابري املتخذة، يف إطار ذلك إىل عدد العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات    

  .)٣١(الربنامج، لزيادة معدالت تسجيل أطفال الروما يف املدارس
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  ن مع هيئات املعاهداتالتعاو  -١  
آخر تقريـر     )٣٢(هيئة املعاهدة

 قُدم وُنظر فيه
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية

جلنة القـضاء علـى التمييـز       
  العنصري

 منذ  من الرابع إىل السابع   رير  اتأخر تقدمي التق    -  ٢٠٠٣أغسطس /آب  ٢٠٠٢
  ٢٠٠٧عام 

ــصادية  ــوق االقت ــة احلق جلن
  لثقافيةواالجتماعية وا

 منـذ  ين إىل الرابعالثامن رير  اتأخر تقدمي التق    -  ٢٠٠٧مايو /أيار  ٢٠٠٥
  ٢٠٠٩عام 

قُدم الرد يف     ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٢  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  ٢٠٠٤ عام

  ٢٠٠٨التقرير الثالث منذ عام تأخر تقدمي 

 جلنة القضاء على التمييز ضـد     
  املرأة

  ٢٠٠٥تأخر تقدمي التقرير اخلامس منذ عام   -  ٢٠٠٤يوليه /متوز  ٢٠٠١

قُدم الرد يف    ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٥  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠١٠ عام

حيني موعد تقدمي التقرير اخلـامس يف عـام         
٢٠١١  

تأخر تقدمي التقريرين الثالث والرابع منذ عام         -  ٢٠٠٦ يونيه/حزيران  ٢٠٠٤  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٩  

ربوتوكول االختياري التفاقيـة    ال
حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك      

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

  ٢٠٠٨تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   -    

التفاقية الربوتوكول االختياري   
 املتعلـق ببيـع     حقوق الطفـل  

ــال   ــاء األطف ــال وبغ األطف
واستغالل األطفـال يف املـواد      

  اإلباحية

  ٢٠٠٨رير األويل منذ عام تأخر تقدمي التق      

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    
  اإلعاقة

حيني موعد تقدمي التقريـر األويل يف عـام           -    
٢٠١٢  

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  نعم  جهت دعوة دائمةُو

لتمييز العنصري وكـرهاملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية وا        آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
.)٣٣()٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨-١٦(األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       

مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املقرر اخلاص املعين  
  ).٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١-٢٥ ()٣٤(املواد اإلباحية
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  -  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
  -  اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعدالزيارات 
املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـصريأعرب    التعاون أثناء البعثات/التيسري

وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب عن شكره لالتفيا على تعاوهنـا
  .)٣٥(وانفتاحها طيلة الزيارة وأثناء املرحلة التحضريية

مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل املقرر اخلاص املعين  عرب  أ
األطفال يف املواد اإلباحية عن الشكر لالتفيا على تعاوهنا، ورحب مبا أبدتـه

  .)٣٦(السلطات من انفتاح وصراحة يف مناقشة القضايا
 .لفترة قيد االستعراض، ورّدت عليها احلكومةأُرِسلت رسالة واحدة خالل ا  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

 استبياناً أرسلها املكلفون بواليات يف إطار٢٦ من أصل    ٥ردت التفيا على      الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
، وإضافة إىل ذلك، رد االحتاد األورويب على االستبيان)٣٧(اإلجراءات اخلاصة 
  .A/HRC/15/32 املشار إليه يف الوثيقة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
  .)٣٨(٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦قدمت التفيا تربعات مالية للمفوضية يف األعوام   -١٤

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             - باء  
  الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء استمرار املواقف القائمـة                -١٥

على سلطة األب واألفكار النمطية التقليدية فيما يتعلق بدور الرجل واملرأة يف األسرة واجملتمع              
 وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلق إزاء اسـتمرار            .)٣٩(ككل
ه عدم املساواة بني اجلنسني حبكم األمر الواقع والقوالب النمطية، وال سيما فيما يتعلـق               أوج

باألجور واملشاركة يف اختاذ القرارات العامة، وذلك على الرغم من التدابري املتخذة لتعزيـز              
  .)٤٠(املساواة بني الرجل واملرأة

ع املرأة يف سوق العمـل،     والحظت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بقلق أن وض           -١٦
بالرغم من إصالح القوانني يف هذا امليدان، ال يزال يتسم باحلرمان وبالفصل املهين الـشديد،             
وبوجود فجوة كبرية يف األجور، وال سيما بني املناطق الريفية واحلضرية، وارتفاع البطالة بني  

يف مكان العمل ويف حتديـد  النساء أكثر مما هي بني الرجال، ووجود متييز خفي بني اجلنسني  
 وعالوة على ذلك، الحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـدم     .)٤١(األجر

وجود أحكام يف القانون اجلنائي تتصدى باخلصوص ملسألة التحـرش اجلنـسي يف مكـان               
اءات  وحثت اللجنة التفيا على أن تتخذ تدابري فعالة، مبا يشمل تـدابري اإلجـر              .)٤٢(العمل
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اإلجيابية إذا لزم األمر، لكفالة مشاركة النساء التامة وعلى قدم املساواة يف سـوق العمـل                
  .)٤٣(واحلياة السياسية

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء ما أفيد به من ممارسة أفعال العنـف                 -١٧
وفئة املثليات واملثليني   الروما  فيها طائفة   ضد اجملموعات الضعيفة والتمييز الذي تتعرض له، مبا         

وأوصت اللجنة التفيا بأن تكثـف      . اهلوية اجلنسية  -األشخاص املزدوجي امليول اجلنسية     و
وسوء معاملتها، وتكفل إجراء حتقيقات     املستضعفة  جهودها ملكافحة التمييز ضد اجملموعات      

لعقوبات املناسـبة   وإنزال ا يف مجيع األفعال املرتكبة بدوافع من هذا القبيل وحماكمة مرتكبيها           
  .)٤٤(هبم
وأعربت اللجنة عن القلق إزاء التقارير اليت تفيد بارتفاع عدد اجلرائم اليت يزعم أهنا                -١٨

 وأشار املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز         .)٤٥(ارتكبت بدافع عنصري  
 أحكـام قانونيـة     العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب إىل أن عدم وجود           

حمددة، لدى مالحقة اجلرائم املرتكبة بدافع عنصري، قد أدى إىل ميل اهليئات املعنية بإنفـاذ               
أو التخريب،  " البلطجة"من أفعال     القانون إىل املالحقة على االعتداء العنصري باعتباره فعالً       
ـ   . مغفلة بذلك ما تنطوي عليه اجلرمية من دالالت عنصرية         اص باعتمـاد   وأوصى املقرر اخل

تشريع حيدد مبا ال لبس فيه املسؤولية اجلنائية فيما يتعلق جبميع أنـواع جـرائم الكراهيـة،                 
ـ               اً مـشدد اً  باالستناد إىل ما أدخل على القانون اجلنائي من تعديل يعتـرب العنـصرية ظرف

  .)٤٦(للعقوبة
عن القلـق   ، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        ٢٠٠٨ويف عام     -١٩

، الذي يفرض استخدام اللغة الالتفية يف مجيـع التعـامالت مـع             "قانون لغة الدولة  "لكون  
املؤسسات العامة، قد ينطوي يف واقع األمر على متييز ضد األقليات اللغوية، مبا يشمل األقلية               

ىل ، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدوليـة إ        ٢٠٠٩ ويف عام    .)٤٧(الناطقة باللغة الروسية  
مالحظتها السابقة بشأن ما قد يترتب على تطبيق قانون لغة الدولة ولوائحه التنفيذية من آثار               

 وأوصـى  .)٤٨(متييزية على استخدام وتوظيف األقليات، مبا فيها األقلية الناطقة باللغة الروسية     
ما يتصل املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب و        

د التعددية اللغوية اليت متيز اجملتمع      بذلك من تعصب بتنقيح السياسات املتعلقة باللغات لتجسّ       
  .)٤٩(أفضلاً جتسيد
 كامالًاً  عن قلقها لعدم تنفيذ مبدأ عدم التمييز تنفيذ       اً  وأعربت جلنة حقوق الطفل جمدد      -٢٠

و اإلعاقة، واألطفال الذين يعيشون لصاحل أطفال األقليات، مبن فيهم أطفال الروما، واألطفال ذو
  .)٥٠(يف املناطق الريفية، وخباصة إمكانية وصوهلم إىل مرافق الصحة والتعليم املناسبة

، عن القلق إزاء التفاوت اإلقليمي بني املناطق الريفية ٢٠٠٦وأعربت اللجنة، يف عام       -٢١
 وعالوة على ذلك، أبدت     .)٥١(واملناطق احلضرية، والتفاوت االجتماعي الصارخ بني السكان      

، قلقهـا ألن اسـتراتيجيات      ٢٠٠٨جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف عام        



A/HRC/WG.6/11/LVA/2 

GE.11-10807 8 

التخفيف من وطأة الفقر مل تعاجل بالقدر الكايف التفاوت اإلقليمي الذي حيـول دون متتـع                
  .)٥٢(اجلميع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على قدم املساواة

وأعربت اللجنة عن القلق إزاء استمرار أوجه التفاوت يف مستويات البطالة فيما بـني                -٢٢
زالوا يواجهون    كما أبدت قلقها ألن األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية والبدنية ما          .)٥٣(املناطق

عقبات يف ولوج سوق العمل، وأوصت بأن تواصل التفيا جهودها الرامية إىل تعزيز دمج ذوي               
  .)٥٤( سوق العمل بوسائل منها ختصيص حصص من فرص العمل هلماإلعاقة يف

 بتكليف من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات        ٢٠٠٩وأشار تقرير أُعد يف عام        -٢٣
واجلرمية إىل أن متعاطي املخدرات باحلقن املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية يواجهـون             

العـاملني  دات الفريوسات، تـشمل مواقـف       حتديات كبرية يف احلصول على العالج مبضا      
  .)٥٥(الصحيني املنبنية على الوصم إزاء أولئك األشخاص

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق ألن التفيا مل ُتدرج يف قانوهنـا الـداخلي                 -٢٤

  .)٥٦(جرمية التعذيب على النحو الذي ُتعّرفه االتفاقية
وأبدت اللجنة انشغاهلا إزاء ارتفاع عدد االدعاءات املتعلقة بلجوء مـوظفي إنفـاذ               -٢٥

القانون إىل القوة وسوء املعاملة، وال سيما أثناء االحتجاز أو فيما يتعلق به، وإزاء قلة عـدد                 
وأوصت التفيا بأن ترسل رسالة تفيد بأن التعذيب واللجوء إىل القـوة وسـوء              . اإلدانات

عنـد   لة هي أفعال غري مقبولة، وتكفل عدم جلوء موظفي إنفاذ القانون إىل القـوة إال              املعام
 كما أوصت اللجنة التفيا بأن      .)٥٧(ى وإىل الدرجة اليت يتطلبها أداء واجباهتم      الضرورة القصو 

تعزز تدابريها لضمان إجراء حتقيقات سريعة ونزيهة وفعالة يف مجيع االدعاءات املتعلقة بأفعال             
ُتجـرى تلـك     يب وسوء املعاملة اليت يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، وأوصت بـأال          التعذ

  .)٥٨(التحقيقات على يد رجال الشرطة أو حتت سلطتهم، بل جتريها هيئة مستقلة
، ظل القلق يساور اللجنة إزاء التقارير اليت تفيد بتطبيـق احلـبس             ٢٠٠٨ويف عام     -٢٦

بس قبل احملاكمة، وما يترتب عليه من ارتفاع خطر         االحتياطي لفترات مطولة، مبا يشمل احل     
 وكانـت   .)٥٩( لعدم اللجوء إىل بدائل االحتجاز     التعرض لسوء املعاملة، وأعربت عن أسفها     

 وأوصـت جلنـة   .)٦٠(٢٠٠٣ أعربت عن قلق مماثل يف عام   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد    
ي، ووضع وتنفيذ بدائل للحرمـان      مناهضة التعذيب مبواصلة تقليص فترة االحتجاز االحتياط      

  .)٦١(من احلرية
وأبلغت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عن تلقي شكاوى منتظمة تتعلق باحتجاز             -٢٧

وأعربت عن انشغاهلا ألن التشريع الوطين يـسمح باحتجـاز          . ملتمسي اللجوء عند احلدود   
تلغي االحتجاز التعسفي   وأوصت املفوضية التفيا بأن     . ملتمسي اللجوء إىل أجل غري مسمى     

ـ    ملبـادئ  اً مللتمسي اللجوء، وأن تدرج يف التشريع مدة قصوى الحتجاز هؤالء، وذلك وفق
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وأشارت املفوضية إىل ضرورة اعتماد     . املعقولية واحترام حق الفرد يف احلرية وأمنه الشخصي       
  .)٦٢(قواعد تتناول بدائل االحتجاز يف التشريع الوطين

أن ظروف االستقبال املادية السائدة يف املركز اخلاص باملهاجرين غري وأفادت املفوضية ب  -٢٨
  .)٦٣(هناك حاجة إىل إصالح املبىن واملرافق التابعة لهالشرعيني يف أوالين سيئة، والحظت أن 

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق إزاء االكتظاظ يف السجون وأوصت التفيا              -٢٩
 شدة اكتظاظ املؤسسات العقابية، مبا يف ذلك من خـالل           بأن تواصل جهودها للتخفيف من    

  .)٦٤(تطبيق تدابري بديلة للسجن وزيادة حتسني ظروف املعيشة يف مرافق االحتجاز
وأعربت اللجنة عن القلق إزاء ظاهرة العنف فيما بني السجناء وارتفاع عدد حاالت               -٣٠

  .)٦٥(االنتحار وغريها من الوفيات املفاجئة يف مرافق االحتجاز
وظل القلق يساور اللجنة إزاء الظروف السائدة يف مؤسسات ومستشفيات األمراض           -٣١

  .)٦٦(العقلية، مبا يف ذلك اللجوء إىل إجراءات لتقييد حركة املصابني وعزهلم
، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلـق          ٢٠٠٧ويف عام     -٣٢

املرتيل وغريه من أشكال إساءة معاملة النساء واألطفال، والـيت          إزاء ارتفاع معدالت العنف     
وعالوة على ذلك، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عـن         . )٦٧(ُيبلَّغ عنها يف أغلب األحيان     ال

االغتصاب وعدم االعتراف بأن    العنف املرتيل يف التشريعات الوطنية      حيال عدم تعريف    القلق  
،كانت جلنة القضاء على التمييز ضد      ٢٠٠٤ ويف عام    .)٦٨(جرمية حمددة ُيعّد  يف إطار الزواج    

 يف  )٧٠( قد أعربت عن شواغل مماثلة، وكذلك فعلت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان            )٦٩(املرأة
جهودها ملنع أفعال العنـف  تضاعف وأوصت جلنة مناهضة التعذيب التفيا بأن    . ٢٠٠٣عام  

ـ      ضد املرأة والطفل، مبا يف ذلك العنف املرتيل،          اً ومكافحتها واملعاقبة عليها، وُتـدرج تعريف
  .)٧١(للعنف املرتيل يف قانوهنا اجلنائي وتقر بأن االغتصاب يف إطار الزواج جرمية حمددة

 .)٧٢(، ذكرت املفوضية أن حوادث االجتار بالبشر ما برحت تـزداد          ٢٠١٠ويف عام     -٣٣
ستمرار التقارير املتعلقة باالجتار ا، عن القلق إزاء ٢٠٠٨وأعربت جلنة مناهضة التعذيب، يف عام      

 ويف  .)٧٣(باملرأة عرب احلدود ألغراض االستغالل اجلنـسي وغـريه مـن أنـواع االسـتغالل              
 وأفاد مكتب األمم املتحدة     .)٧٤(أبدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان شواغل مماثلة      ،  ٢٠٠٣ عام

احلماية يف الضحايا احملددين من املعين باملخدرات واجلرمية بأن حصر أهلية احلصول على الدعم و 
  .)٧٥(خالل نظام جلنة حتديد اهلوية، يقيم عقبات كأداء أمام احلصول على خدمات املساعدة

وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن القلـق ألن االجتـار               -٣٤
كم يف غالبيـة     عاما، ومع ذلك تصدر احملا     ١٥باألشخاص يعاقب عليه بالسجن ملدة أقصاها       

 وعالوة على ذلك، الحظت جلنة خرباء منظمة        .)٧٦(بالسجن ملدد أقل بكثري   اً  القضايا أحكام 
العمل الدولية أن األحكام الواردة يف القانون اجلنائي ال حتظر، فيما يبدو، سـوى االجتـار                
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دولـة  مـن    اًبالقصر يف اجتاه دولة أجنبية، وال حتظر االجتار باألطفال داخل البلد أو انطالق            
  .)٧٧(إىل التفياأخرى 
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تواصل التفيا اختاذ تدابري فعالة للمالحقة علـى               -٣٥

 وعالوة على ذلك، أوصت جلنة حقـوق الطفـل          .)٧٨(االجتار باألشخاص ومعاقبة مرتكبيه   
  .)٧٩(بوضع نظم مالئمة للمنع املبكر لالستغالل اجلنسي واالجتار

نة حقوق الطفل عن القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن العنف ضد األطفال            وأعربت جل   -٣٦
اً  بوجوب اعتبار العنف يف املرتل شأن       عاماً ما زال مشكلة واسعة االنتشار وبأن هناك اعتقاداً       

تعزيز التشريعات القائمة بشأن محاية األطفال من     : وحثت التفيا على أن تقوم مبا يلي      . خاصاً
عنف؛ ووضع نظام فعال لإلبالغ عن حاالت االعتداء على األطفال وإمهاهلم؛           مجيع أشكال ال  

وتوفري خدمات الرعاية والتعايف البدين والنفسي لألطفال ضحايا العنف وإعادة إدماجهم يف            
 وكررت اللجنة توصيتها حبظر ممارسة العقوبة البدنية وسائر املمارسات املهينة يف            .)٨٠(اجملتمع

شجيع التفيا على تعزيز التدابري الرامية إىل الترويج ألشكال بديلة يف عملية           مجيع األوساط، وت  
  .)٨١(التأديب يف املدارس وغريها من املؤسسات اخلاصة باألطفال

والحظ املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف              -٣٧
املواد اإلباحية، ال سيما عرب اإلنترنـت، وقـال إن          املواد اإلباحية تزايد استغالل األطفال يف       

وأوصى املقرر اخلاص بـأن يـنص       . اجلهود املبذولة يف هذا الصدد ينبغي أن توجه حنو املنع         
كان السن القانوين للموافقة على     اً  القانون بوضوح على أن الطفل دون سن الثامنة عشرة، أي         

كل من أشكال االستغالل اجلنـسي، مبـا        ممارسة اجلنس، غري قادر على املوافقة على أي ش        
  .)٨٢(يشمل استغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال

إزاء االفتقـار إىل    وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلق           -٣٨
 وأوصـت . أو يعملون يف الشوارع   /استراتيجية فعالة ملعاجلة حالة األطفال الذين يعيشون و       

تتصدى للمشاكل اليت يواجهها هؤالء األطفال، وحتميهم مـن مجيـع أشـكال             التفيا بأن   
  .)٨٤(، توصيات مماثلة٢٠٠٦ وقدمت جلنة حقوق الطفل، يف عام .)٨٣(االستغالل

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
تزال  ية والثقافية عن القلق من أن التفيا ال  أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماع      - ٣٩

تواجه مشاكل الفساد داخل مؤسسات الدولة وقوات الشرطة والقضاء، على الـرغم مـن              
اإلجراءات اليت اختذت ملكافحة اجلرمية املنظمة والفساد، مبا يف ذلك عمل املكتب املعين مبنع              

  .)٨٥(ومكافحة الفساد
القلق إزاء التقارير اليت تفيد بـأن احلـق يف          ن  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب ع      -٤٠

 ، وإزاء التقارير الـيت تفيـد      يف الواقع اً  دائمالوصول بشكل فعال إىل حمام هو حق ال ُيمنح          
كمـا  . يف املناطق الريفية  بوجود نقص يف عدد حمامي الدفاع املمولني من الدولة، وال سيما            
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يف الوصـول إىل    احملتجزين  حق  يع إىل   يف التشر  إشارة حمددة    أعربت عن األسف لعدم وجود    
 ٢٢  وأشارت التفيا، يف ردود املتابعة، إىل أن شواغل اللجنة تعاجلها املادة           .)٨٦(طبيب

  .)٨٧(من قانون إجراءات احلبس االحتياطي
والحظت جلنة مناهضة التعذيب املبادرات املتخذة لتحسني ظروف احتجـاز            - ٤١

ا أعربت عن القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن األشخاص دون سن الثامنة عشرة، غري أهن
األحداث ُيحتجزون يف أغلب األحيان قبل احملاكمة ملدد مطولة، وإزاء ارتفاع نـسبة             

 وعالوة على ذلك، أعربت جلنة حقوق الطفل عن         .)٨٨( احتياطياً احملبوسني منهم حبساً  
 جلنة مناهضة التعـذيب   وأوصت.)٨٩(القلق إزاء ادعاءات سوء املعاملة أثناء االحتجاز     

تشريعاهتا وممارساهتا املتعلقة بإلقاء القبض علـى       حىت تنّسق   التفيا بأن تزيد جهودها     
ضمان : مع املبادئ الدولية، بوسائل تشمل ما يلي      اً  اجملرمني األحداث واحتجازهم متام   

، ياًاسـتثنائ اً  أن يكون احلرمان من احلرية، مبا يف ذلك االحتجاز قبل احملاكمة، إجراء           
ُيتخذ إال كمالذ أخري وألقصر فترة ممكنة؛ ووضع وتنفيذ إجراءات بديلة للحرمان              ال

  .)٩٠(من احلرية
وأوصت اللجنة التفيا بأن تعزز جهودها لتوفر لضحايا التعذيب وسوء املعاملة        - ٤٢

كما أوصت اللجنة التفيا بأن تـضع       . وكافياً  عادالًمالياً  اً  وتعويضالنتصاف  وسائل ل 
  .)٩١(ملساعدة الضحايااً حمدداً برناجم

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
، عن القلق ألن سحب حقـوق اآلبـاء   ٢٠٠٦أعربت جلنة حقوق الطفل، يف عام     -٤٣
 يتواتر تطبيقه؛ وألن معظم األطفال يودعون يف املؤسسات       اً  تدبريأصبح يشكل   اً  أو دائم اً  مؤقت

كمـا  . من األطفال يبقون يف الرعاية املؤسسية الطويلة األجل       اً  ريكباً  ؛ وألن عدد  اإلصالحية
وإزاء عـدم كفايـة اللـوائح       الكافلة  أعربت اللجنة عن القلق إزاء العدد احملدود من األسر          

 وأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفـال وبغـاء           .)٩٢(واملوارد املتاحة لنظام الكفالة   
 املواد اإلباحية بتعزيز اآلليات اليت تتناول شكاوى األطفـال          األطفال واستغالل األطفال يف   

  .)٩٣(املودعني يف مؤسسات الرعاية البديلة
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق لكثرة حاالت إيداع األطفال الذين يعـانون               -٤٤

بسبب االفتقـار إىل القـدرات      اإلستشافئية  من إعاقات بسيطة إىل متوسطة يف املؤسسات        
مة لرعايتهم، وكثرة حاالت تعرض أسر األطفال ذوي اإلعاقة ملواقـف متييزيـة مـن               الالز

كما أعربت عن القلق ألن غالبية األطفال ذوي اإلعاقة يلتحقون          . األخصائيني واجملتمع احمللي  
اً كبرياً مبدارس خاصة هبم، بالرغم من السياسة املعلن عن أهنا تشمل مجيع األطفال، وألن عدد    

  .)٩٤(ال يلتحقون باملدارس على اإلطالق حسبما يرد يف التقاريرمن األطفال 
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وأفادت اليونيسيف بأن أبناء الروسيني حيرمون من احلق يف احلصول على شـهادة               -٤٥
  .)٩٥(امليالد

حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احلياة العامـة واحليـاة                -٥  
  السياسية

ضاء على التمييز العنصري أن معظم األشخاص غـري املـواطنني           الحظت جلنة الق    -٤٦
يقيمون يف التفيا منذ سنوات عديدة، بل إن منهم من قضى فيها حياته كلها، فأوصـت يف                 

 بأن تنظر التفيا يف تيسري عملية اإلدماج بتمكني مجيع األشخاص غري املـواطنني              ٢٠٠٣ عام
 ويف  .)٩٦(ملـشاركة يف االنتخابـات احملليـة      الذين هم مقيمون دائمون منذ فترة طويلة من ا        

، ٢٠٠٤ ويف عـام  .)٩٧(، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة        ٢٠٠٣ عام
أقرت التفيا، يف ردود املتابعة املقدمة إىل اللجنة، بأن نسبة كبرية من السكان ُتعامل على أهنا                

وتعتـرب التفيـا أن     . ا صالت طويلة األمد   فئة حمددة ومميزة من السكان الذين تربطهم بالتفي       
. بإمكان هؤالء أن يصبحوا مواطنني؛ ولذلك يبقى تدعيم عملية التجنـيس مـن أولوياهتـا              

وكررت التفيا ما تراه من أن منح غري املواطنني حق االنتخاب على املستوى البلدي سيقوض     
علق باختاذ التدابري القليلـة     بشكل خطري محاس العديد من غري املواطنني الفاتر بالفعل فيما يت          

  .)٩٨(الالزمة من أجل احلصول على اجلنسية الالتفية

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
حثت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التفيا على أن تكثف جهودها             -٤٧

ت أهداف حمددة بشكل خاص، تـشمل       البطالة بتنفيذ برامج ذا   معدالت  الرامية إىل ختفيض    
  .)٩٩(برامج حفز التنمية الريفية، وذلك بوسائل منها مبادرات التوظيف احمللي

يكفي لتوفري مستوى معيشي     وأعربت اللجنة عن القلق لكون احلد األدىن لألجور ال          -٤٨
  .)١٠٠(مناسب للعمال وأسرهم

ة العمل الدولية أن الفجوة يف األجـور        ، الحظت جلنة خرباء منظم    ٢٠٠٩ويف عام     -٤٩
يف القطـاع   اً  بني العمال والعامالت ما زالت تتراجع يف القطاع اخلاص بينما تتزايد اتـساع            

  .)١٠١(العام
التفيا أن تضمن عدم السماح ألي شخص       إىل  ، طلبت جلنة اخلرباء     ٢٠١٠ويف عام     -٥٠

 ٣لنحو املنصوص عليه يف الفقرة      دون سن السادسة عشرة بأداء أنواع العمل اخلطرة، على ا         
 من اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة بـشأن احلـد األدىن لـسن االسـتخدام                 ٣من املادة   

  .)١٠٢()١٣٨ رقم(
، ذكرت جلنة اخلرباء أن الشرط الوارد يف القانون املتعلق بالنقابات،           ٢٠٠٩ويف عام     -٥١

لى األقل ربع القوى العاملة يف      على األقل أو متثل ع    اً   عضو ٥٠الذي يقتضي أن تضم النقابة      
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به اً  أن هذا الشرط يكون مسموح    اللجنة  ورأت  . املؤسسة لكي ُتسجَّل، هو شرط قاس جداً      
أمام إنشاء النقابات على    اً  فيما يتعلق بالنقابات الصناعية، غري أنه مبالغ فيه وقد يشكل عائق          

حلد األدىن املطلوب مـن     وطلبت إىل التفيا أن تعدل هذا القانون خلفض ا        . صعيد املؤسسات 
  .)١٠٣(األعضاء

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
االقتصادية اليت يعيش يف ظلـها      الضوائق  أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء          -٥٢

عدد كبري من األسر، خاصة بالنسبة لألسر املنفردة العائل واألسر اليت لديها ثالثـة أطفـال                
. أكثر واألسر اليت تعيش يف املناطق النائية، وذلك رغم معدالت النمو الكبرية اليت حتققت              وأ

ورحبت باعتماد تدابري تشمل االستحقاقات املالية ومرافق الرعاية اإلضافية ملساعدة األسـر            
غري أهنا أعربت عن القلق    . اليت تعاين من شدة احملن واألسر اليت لديها أطفال معرضون للخطر          

لعدم كفاية تلك املساعدات لتحاشي الظروف املتعلقة بطرد األسر اليت لديها أطفال من حمل              
 ودعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       .)١٠٤(إقامتها حبكم صادر عن احملكمة    

تضمن حصول مجيع األشخاص احملرومني واملهمشني وأسرهم على مـساعدة          التفيا إىل أن    
ة اهلدف، حبسب دخل األسرة، وأال تكون هـذه املـساعدة دون مـستوى              اجتماعية حمدد 

  .)١٠٥(الكفاف
من أن استحقاقات البطالة قد ال تكون كافيـة لتـوفري           وأعربت اللجنة عن القلق       -٥٣

مستوى معيشي الئق للعمال وأسرهم، وال سيما بالنسبة إىل األشخاص املنتمني إىل فئـات              
  .)١٠٦(حمرومة ومهّمشة

يزال  جمموع األموال املتاحة لنظام الرعاية الصحية ال      ت اللجنة عن القلق ألن      وأعرب  -٥٤
 والحظت منظمة الصحة .)١٠٧(غري كاف، على الرغم من زيادة خمصصات الصحة يف امليزانية   

 وأعربت عن انـشغاهلا كـذلك إزاء        )١٠٨(نقص التمويل اخلاص بقطاع الصحة    اً  العاملية أيض 
الطبـيني  العـاملني   يتعلق بالتغطية الصحية وتزايد النقص يف عدد        التفاوت بني املناطق فيما     
  .)١٠٩(بسبب اهلجرة االقتصادية

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء ارتفاع معدالت وفيات املواليد والرضع              -٥٥
واألطفال، وارتفاع معدالت اإلصابة مبرض السل والتهاب الكبد، وإزاء التقارير اليت تفيـد             

وأبدت اللجنة قلقها إزاء ارتفاع معدالت وفيات       . اليود وسوء التغذية  عوز   انتشار   باستمرار
  .)١١٠(بسبب عوامل مثل العنف واحلرائق وحوادث السري وغريها من احلوادثاألطفال 

إزاء معدالت محل املراهقات واعتمادهن على اإلجهاض       وأعربت اللجنة عن القلق       -٥٦
  .)١١١( سنة١٧ و١٥شابات الاليت تتراوح أعمارهن بني كوسيلة ملنع احلمل، خاصة بني ال
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وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن انزعاجها الرتفاع معدل            -٥٧
 وباملثل، أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء معدل انتحـار الـشباب،              .)١١٢(االنتحار

  .)١١٣(اماً ع١٧ و١٤وخباصة الفتيان ممن تتراوح أعمارهم بني 
اللجنة اخنفاض إمجايل عدد حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية          والحظت    -٥٨

اجلنـسي  املبلغ عنها حديثاً بينما ارتفعت نسبة حاالت انتقال الفريوس عن طريق االتـصال              
 بتكليف من   ٢٠٠٩ وأورد تقرير أُعد يف عام       .)١١٤(، وال سيما يف صفوف املراهقات     العادي

 مم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن عدد اإلصابات احلديثة بالفريوس سـنوياً           مكتب األ 
وحثت جلنة القضاء على التمييز . )١١٥( نسبياًمن جراء تعاطي املخدرات باحلقن ما زال مرتفعاً  

  .)١١٦(واختاذ تدابري وقائية قويةيدز والعدوى بفريوسه اإلضد املرأة التفيا على مكافحة انتشار 

  احلق يف التعليم  -٨  
رحبت جلنة حقوق الطفل بكون التعليم ميثل إحدى أولويات خطة التنمية الوطنيـة               - ٥٩

بيد .  والحظت بعني التقدير زيادة نسبة تسجيل األطفال يف املدارس         ٢٠١٣-٢٠٠٧للفترة  
ـ             أهنا   دريب أعربت عن القلق إزاء ما أفادت به تقارير املدارس االبتدائية والثانوية ومعاهد الت

بعدم حضور األطفال ألسباب من بينها التكاليف املستترة والفقر وعدم كفاية وسائل النقل              
وإغالق املدارس يف املناطق القليلة السكان وتغيب األطفال عن املدارس مبحض إرادهتم وعدم             

  .)١١٧(يف املدارسوالتذّمر وتسلط األقران اء بالتعليم اهتمام اآلب
نسبة النقطاع نة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وظل القلق يساور جل  - ٦٠

تواصل بذل اجلهود      وحثت التفيا على أن    .)١١٨(كبرية من أطفال الروما عن الدراسة     
الرامية إىل زيادة عدد أطفال الروما امللتحقني باملدارس، وذلك بوسائل منها إعطاء منح 

  .)١١٩(ئفة الرومادراسة واستخدام موظفني مدرسيني إضافيني من طا
قلقها إزاء سوء الظروف يف املدارس احلكوميـة        وأعربت جلنة حقوق الطفل عن        - ٦١

  .)١٢٠(الداخلية املخصصة لألطفال ذوى االحتياجات اخلاصة أو احملرومني من رعاية أبوية

  األقليات  -٩  
يـشكل   ت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التفيا على كفالة أال         حثّ  -٦٢

أمام متتعهم، على قدم    اً  عدم حصول األشخاص املقيمني بصورة دائمة على جنسية البلد عائق         
املساواة، باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلصول على فرص العمـل             

وحثت التفيا على أن تكفل تقدمي الدعم       . والضمان االجتماعي واخلدمات الصحية والتعليم    
سيما كبار السن، وذلك بوسائل منها زيـادة املـوارد           الئم ألفراد األقليات اللغوية، وال    امل

كما أوصت التفيا بأن تنظر يف توفري متـرمجني         . املخصصة لتقدمي اإلعانات لدورات اللغات    
هبا توجد  يف املناطق اليت    اً  حتريريني وشفويني يف املكاتب التابعة للدولة والبلديات، وخصوص       

  .)١٢١(الية من املتحدثني بلغات األقلياتكثافة ع
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، ظلت جلنة مناهضة التعذيب قلقة إزاء استمرار وجود أشـخاص           ٢٠٠٨ويف عام     -٦٣
 ويف  .)١٢٢(ليس هلم صفة املواطنة وأشخاص عدميي اجلنسية، وهو ما ميس فئة كبرية يف اجملتمع             

ـ   " شخص من    ٣٣٦ ٠٠٠، الحظت املفوضية أن هناك قرابة       ٢٠١٠ عام ". واطننيغـري امل
أن يتقدموا يف أي وقت بطلب احلصول على اجلنسية،         ‘ غري املواطنني ‘والحظت أن بإمكان    

 .)١٢٣(بيد أهنا شددت على أن عدد األشخاص اجملنسني قد تراجـع يف الـسنوات األخـرية               
والحظ املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب           

 بذلك من تعصب وجود فئتني من غري املواطنني معرضتني للخطر أكثر من غريمها،              وما يتصل 
ومها فئة أطفال غري املواطنني الذين ولدوا يف التفيا وفئة املسنني الـذين ميكنـهم احلـصول        

 وظل القلق يساور جلنة حقوق الطفل إزاء كثرة عدد األطفـال            .)١٢٤(بسهولة على اجلنسية  
لى اجلنسية الالتفية أو ما زالوا عدميي اجلنسية، وذلك رغم التعـديل            الذين مل حيصلوا بعد ع    

 على قانون اجلنسية الـذي خيـول األطفـال املولـودين خـالل              ١٩٩٨الذي أدخل عام    
وأبـدت  . )١٢٥( حق املواطنة واحلصول على اجلنسية بناء على الطلب        ٢٠٠٥-١٩٩٢ الفترة

  .)١٢٦(املفوضية مالحظات مماثلة
د، ذكر املقرر اخلاص أن فئة األشخاص الناطقني باللغة الروسية تعترب           ويف هذا الصد    -٦٤

مسألة املواطنة ولوائح التجنيس ممارسات متييزية تقيد متتع هذه الفئة التام حبقوق اإلنـسان،              
تعيد النظر يف الشروط احلاليـة للتجنـيس        : وأوصى التفيا بأن  . سيما حبقوقها السياسية   وال

 لغري املواطنني؛ وتنظر يف اختاذ التدابري الكفيلـة مبعاجلـة مـشكلة      هبدف تيسري منح اجلنسية   
 ٢١اخنفاض مستوى تسجيل األطفال كمواطنني ممـن ُولـدوا يف التفيـا بعـد تـاريخ                 

 من أبوين من غري املواطنني، وهي تدابري ميكن أن تشمل منح اجلنسية             ١٩٩١أغسطس  /آب
بالتسجيل، وختفيف شروط التجنيس املفروضة     عند الوالدة دون اشتراط قيام الوالدين       اً  تلقائي

  .)١٢٨( وقدمت املفوضية توصيات مماثلة.)١٢٧(على املسنني، وخباصة امتحانات الكفاءة اللغوية
وأفاد املقرر اخلاص بأن طائفة الروما تعيش يف ظروف مزرية وتعاين من متييز هيكلي                -٦٥

بعـض  وأحاط علماً ببذل    . مطية الثقافية يف جمايل التعليم والعمل والقوالب الن     اً  يتجلى حتديد 
تستهدف طائفة   اجلهود ملعاجلة هذه املشاكل، غري أنه أوصى بأن تركز التفيا على مشاريع ال            

الروما فحسب بل اجملتمع بأسره، ألن أحد األسباب الرئيسية وراء هتميش املواطنني الرومـا              
  .)١٢٩(يكمن يف تعصب اجملتمع ككل إزاءهم وعدم قبوله إياهم

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق إزاء اخنفاض معدالت اللجـوء املعتـرف               -٦٦
. رئيسياً شاغالًما زالت تشكل إجراءات اللجوء االستفادة من  وأفادت املفوضية بأن   .)١٣٠(به

قـدم الـشخص     إذا ائع إال عدم إجراء مقابلة أولية ومجع الوق     على  حرس احلدود   فقد دأب   
وأشارت املفوضية إىل تقارير عن عمليات اإلعـادة القـسرية          . للجوءاً  صرحياً  األجنيب طلب 

 .)١٣١(إجراءات اللجـوء  االستفادة من   لألجانب الذين يصلون إىل املطار، وعن احلرمان من         
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مسي اللجوء وأوصت التفيا بأن تضمن االحترام التام ملبدأ عدم الرد وذلك بكفالة وصول ملت       
نقـاط الـدخول إىل      سـيما يف   إىل إقليم البلد وإىل اإلجراء الوطين املتعلق بـاللجوء، وال         

  .)١٣٢(البلد
القلق إزاء سياسة االحتجاز املطبقة على ملتمسي  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن        -٦٧

 .املعجـل  لتقدمي استئناف مبوجب إجراء اللجـوء        وخباصة،  الزمنيةاملهل  قصر  اللجوء وإزاء   
كمـالذ   وأوصت التفيا بأن تضمن أال ُيحتجز ملتمسو اللجوء إال يف ظروف اسـتثنائية أو             

الزمنية املنصوص عليها مبوجب إجـراء اللجـوء        املهل  أخري، وألقصر مدة ممكنة؛ وأن متدد       
 وقدمت التفيا، يف ردود املتابعة، بيانات إحصائية عن ملتمسي اللجوء، أشارت            .)١٣٣(املعجل
ىل إتاحة سبيل انتصاف فعال جلميع هـؤالء، وأبـرزت قـانون اللجـوء اجلديـد                فيها إ 
 وأوصت املفوضية بأن ُيعتمد حكم قانوين ينص على حق ملتمسي اللجوء            .)١٣٤(٢٠٠٩ لعام

احملتجزين يف الوصول بدون قيد إىل إجراء اللجوء، وإىل املساعدة القانونيـة واالجتماعيـة،              
حيـول  اً  صول على املعلومات، لكي ال يشكل االحتجاز عائق       ومرافق الترمجة الشفوية، واحل   

  .)١٣٥(دون القدرة على مواصلة طلب اللجوء
اختاذ تدابري تكفل إتاحة مرافق مالئمـة       : وأوصت جلنة حقوق الطفل التفيا مبا يلي        -٦٨

لألطفال الالجئني، مبا يف ذلك سبل االتصال مبحام واحلصول على الرعاية الطبية، وكـذلك              
 التعليم، بصرف النظر عن وضع الطفل الالجئ؛ وضمان عدم احتجاز األطفال ملتمسي        توفري

اللجوء، مبن فيهم األطفال املنفصلون عن ذويهم، إال عندما يقتضي األمر محاية مـصاحلهم              
الفضلى وألقصر فترة ممكنة؛ وضمان تسجيل األطفال الذين يولدون آلباء مـن ملتمـسي              

  .)١٣٦( اللجوء مباشرة بعد الوالدة

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً  
، بالصعوبات االقتصادية واالجتماعيـة     ٢٠٠٦سلمت جلنة حقوق الطفل، يف عام         -٦٩

على اً  اليت تواجهها التفيا، مبا يف ذلك شدة هبوط الناتج احمللي اإلمجايل، األمر الذي أثر سلب              
  .)١٣٧(حالة األطفال

  ولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسيةاأل  -اً رابع  

  تعهدات الدولة  - ألف  
  :قدمت التفيا تعهدات من أجل انتخاهبا لعضوية جملس حقوق اإلنسان، تشمل ما يلي  -٧٠

النظر يف مواصلة التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان دون حتفظـات،             )أ(  
  ت الفردية وإجراءات التقصي؛ودراسة إمكانية قبول مزيد من إجراءات البالغا
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مواصلة التعاون مع هيئات رصد املعاهدات، بوسائل تشمل تقدمي تقـارير             )ب(  
  دورية يف املواعيد احملددة؛

 إىل مجيع املكلفـني     ٢٠٠١اإلبقاء على الدعوات الدائمة املوجهة يف عام          )ج(  
  باإلجراءات اخلاصة؛

  تسامح؛مواصلة تنفيذ الربنامج الوطين لتعزيز ال  )د(  
حتسني محاية حقوق الطفل واملرأة بتنفيذ التوصيات الصادرة عـن آليـات             )ه(  

  األمم املتحدة وإجراءاهتا اخلاصة ذات الصلة املعنية حبقوق اإلنسان؛
 اختاذ تدابري للقضاء على االجتار بالبشر، وذلك بتنفيذ الربنـامج الـوطين              )و(  

  ملكافحة االجتار بالبشر؛
  .)١٣٨(حقوق اإلنسان من خالل مؤسسة أمني املظاملحتسني محاية   )ز(  

  توصيات حمددة للمتابعة  - باء  
، أن تقدم يف غضون سـنة       ٢٠٠٨التفيا، يف عام    إىل  طلبت جلنة مناهضة التعذيب       -٧١

الـضمانات   (٧واحدة معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنـة الـواردة يف الفقـرات             
عمليـات التحقيـق     (١٧، و )احتجاز األحداث  (١١، و )ملتمسو اللجوء  (٨، و )األساسية

  .٢٠١٠ وورد رد من التفيا يف عام .)١٣٩()السريعة والرتيهة

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -اً خامس 
  .ال ينطبق
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