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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢جنيف، 

من ) ج(١٥ اإلنسان وفقاً للفقرة     موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق        
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *التفيا    

عملية االستعراض معنية إىل جهات ست   املقدمة من)١(للمعلومات هذا التقرير هو موجز  
. يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان         هو  و. الدوري الشامل 

رير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمـم املتحـدة         يتضمن التق  وال
وقد ذُكرت بصورة . أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة السامية حلقوق اإلنسان، وال

النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على هناية منهجية يف حواشي 
أما االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز علـى            .  دون تغيري  النصوص األصلية 

وتتاح . معلومات عن هذه املسائل بعينها    املعنية  اجلهات  هذه املسائل فقد يعزى إىل عدم تقدمي        
على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتـضمن مجيـع              

 وقد روعي يف إعداد هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي              .املعلومات الواردة 
  .أربع سنوات

  

__________ 

 . إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
ُيعتَمد بعد مشروع قـانون       مل أشار التحالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام إىل أنه         -١

االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،        للتصديق على الربوتوكول    
وحث التحالف التفيا على أن تصدق علـى        ). ٢٠٠٢(الذي يرمي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام       

  .)٢(هذا الصك
 نيق على الربوتوكول  وأوصت اللجنة الالتفية حلقوق اإلنسان التفيا بأن توقع وتصد          -٢

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وعلى اتفاقيـة         للعهد الدويل    نياالختياري
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب              
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وكذلك االتفاقية الدولية حلماية حقـوق              

 واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن          )٣(اد أسرهم مجيع العمال املهاجرين وأفر   
األوروبية ملناهضة  اللجنة  كما أوصت اللجنة الالتفية حلقوق اإلنسان و      . )٤(االختفاء القسري 

التفيا بأن تعترف باختصاص جلنة القـضاء علـى         التابعة جمللس أوروبا    العنصرية والتعصب   
  .)٥(نظر فيهالواراد بالغات من األفبتلقي الالتمييز العنصري 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
ملكافحة التمييـز   اً  أشارت اللجنة الالتفية حلقوق اإلنسان، وهي تالحظ أن أحكام          -٣

تزال   ال أضيفت إىل عدد من القوانني، إىل أن تعديالت القانون املدين املتعلقة مبكافحة التمييز            
ينطبق على املعـامالت    العين هذا أن حظر التمييزوي. ٢٠٠٤الربملان منذ عام معروضة على  

احلظر  كن أن ُيعتَمد يف هذه احلالة إال      مي ميارسون أنشطة جتارية وال     ال بني أشخاص مستقلني  
وأوصت اللجنةُ بأن حتظر قوانني التمييز يف مجيـع         . العام للتمييز املنصوص عليه يف الدستور     

األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التفيا على  اللجنةوعالوة على ذلك، حثت . )٦(امليادين
أن تعتمد جمموعة شاملة من القوانني املدنية واإلدارية حتظر التمييز العنصري يف مجيع ميادين              

  .)٧(احلياة

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
كتب الـوطين حلقـوق     األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن امل     اللجنة  أفادت    -٤

وأشارت اللجنـة الالتفيـة   . )٨( ديوان املظامل٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١اإلنسان أصبح يف   
حلقوق اإلنسان إىل أن أمني املظامل مسؤول مستقل ينتخبه الربملان ليتوىل مهمة محاية حقوق              
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 ُخفِّضت يف   لديوانة ل املخصصغري أن املوارد البشرية واملالية      . اإلنسان وتعزيز اإلدارة الرشيدة   
األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التفيا بـأن تواصـل         اللجنة  وأوصت  . )٩(٢٠٠٩عام  

  .)١٠(تقدمي الدعم إىل ديوان املظامل وبأن تزوده مبا يكفي من األموال واملوارد البشرية
لـك  مياملظامل  األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إىل أن ديوان        اللجنة  وأشارت    -٥

صالحية البت يف مجيع املسائل املتصلة باملساواة يف املعاملة وانتهاك مبدأ عـدم التمييـز يف                
اللجنـة  وبينمـا الحظـت     . بني حزبني  وأبني األفراد والسلطات العامة     اليت تثار   القضايا  

 األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب الصالحية القانونية والدور الريادي لديوان املظـامل يف           
مكافحة التمييز العنصري، الحظت أنه ينبغي منح وحدة مناهضة التمييز التابعة للمؤسـسة             

  .)١١(الوسائل الالزمة ملواصلة عملها
وزارة  اإلدماج االجتماعي و   ةوق اإلنسان بأنه منذ إلغاء وزار     وأفاد مركز التفيا حلق     -٦

ـ  تتداخل وزارة العدل    واحدة  إدارة  يوجد    ال ،شؤون الطفل واألسرة   عـن  سؤوليات  وىل امل
تكلـف  وأوصى املركز التفيا بأن     . )١٢(اإلدماج االجتماعي وعدم التمييز وحقوق األقليات     

  .)١٣(ية اإلعمال الفعال حلقوق اإلنسانسؤولمب ،وزيراً، حىت يف ظل األزمة االقتصادية
ورحب مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان بإنشاء مفتشية الدولة حلماية حقـوق              -٧

 اليت ميكنها معاجلة الشكاوى أو إجراء التحقيقات حبكم موقعها وكـذلك بإنـشاء              الطفل،
  .)١٤(مراكز حلل أزمات األسر ومساعدهتا

  التدابري املتعلقة بالسياسات  -دال   
األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن املبادئ األساسية لـسياسة         اللجنة  أبلغت    -٨

، وهي وثيقة إطارية لتخطيط سياسـة الدولـة يف     ٢٠١٨-٢٠٠٨اإلدماج يف اجملتمع للفترة     
 اللجنـة وأوصت  . )١٥(جمال اإلدماج يف اجملتمع، صيغت بالتشاور مع منظمات غري حكومية         

تبذله من جهود من أجـل اإلدمـاج يف           ما كلعلى املدى البعيد    التفيا بأن تواصل وتعزز     
قات بني الفئـات اإلثنيـة      واقترحت أن جيري التركيز بصفة خاصة على تعزيز العال        . اجملتمع

  .)١٦(وعلى استقبال املهاجرين، مبن فيهم الوافدون اجلدد وطالبو اللجوء والالجئون
األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التفيا، وهي تشري إىل الربنامج اللجنة وأوصت   -٩

 من  ، بأن تواصل وتكثف جهودها    )٢٠٠٩-٢٠٠٥(الوطين لتعزيز التسامح يف التفيا للفترة       
  .)١٧(أجل تعزيز التنوع يف التعليم املدرسي

أن الربنـامج   التابعة جمللس أوروبا    والحظت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية        -١٠
 يـشمل   ٢٠١٣-٢٠٠٩اإليدز للفتـرة    /الوطين املنقح ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية      

 الفريوس وبكيفية منعـه وكـذلك   تدابري للوقاية من قبيل زيادة وعي اجلماهري بكيفية انتقال        
  .)١٨(توفري إمكانيات إضافية لالستفادة من اختبارات فريوس نقص املناعة البشرية



A/HRC/WG.6/11/LVA/3 

GE.11-10529 4 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  نتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسا    

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ألوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب االرتفاع احلاصـل يف        االلجنة  بينما الحظت     -١١

املستوى العام للوعي مبشكل التمييز العنصري يف السنوات األخرية، خلصت إىل أنـه مـن               
الالزم مواصلة إعالم معشر أهل القانون وعموم اجلماهري بوجود أحكام قانونية حتظر مجيـع              

كما حثت التفيا على كفالة معاجلة . امليادينأشكال التمييز العنصري وغري العنصري يف مجيع 
قضايا االحترام املتبادل والعنصرية والتمييز العنصري بالشكل املناسب يف املناهج الدراسـية،            

عنصري بأي مجاعـة مـن      إجحاف  تتضمن أي    إىل أن الكتب املدرسية ينبغي أال     وأشارت  
  .)١٩(تنال منهامجاعات األقليات أو صور منطية 

 اللجنة الالتفية حلقوق اإلنسان أن القانون اجلنائي يعاقب علـى ممارسـة       والحظت  -١٢
تة يف التحريض على الكراهيـة القوميـة أو اإلثنيـة أو            األنشطة اليت تنطوي على رغبة مبيَّ     

الرتفاع اً من القضايا ُيعَرض على احملاكم نظراً حمدوداً غري أهنا شددت على أن عدد. العنصرية
وأوصت اللجنة بتوفري التدريب هليئات إنفاذ القوانني لتعاجل . )٢٠(ة املطلوبةمستوى معايري األدل 

األوروبيةُ ملناهضة  اللجنةُ  كما أوصت   . )٢١(بفعالية مسألة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية     
املرتكبة العنصرية والتعصب الشرطة والسلطات القضائية بأن جتري حتقيقات شاملة يف اجلرائم   

بالدافع العنصري الرتكاب اجلرمية وأخذه     وذلك بأن تعترف     وتالحق اجلناة    دوافع عنصرية ب
  .)٢٢(يف االعتبار

عن اليت تتحدث   تقارير  الاألوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إىل      اللجنة  وأشارت    -١٣
أفعال معادية للسامية طالت ممتلكات تابعة جلماعات يهودية، منها عـدة حـاالت          ارتكاب  

  .)٢٣(يهودية والتدمري املتعمد ملَعلَم أثري ديينختريب ملقابر 
. اعُتمـد  قـد   ملكافحة التمييز ضد املعـوقني اً قانونوأفاد مفوض جملس أوروبا بأن    -١٤

اعتماد مبـدأ املـساواة يف احلقـوق        على  لتشجيع  لوباإلضافة إىل ذلك، ُعدِّل قانون العمل       
 تيسري ارتياد املعوقني للمباين، وهـو     وجوب  وتنص الوثيقتان على    . )٢٤(يتعلق باملعوقني  فيما
وعـالوة  . جيري جتاهله حيث يالقي املعوقون صعوبة بالغة يف ارتياد املباين العامة واخلاصة            ما

على ذلك، أشار مفوض جملس أوروبا إىل أن خطة العمـل الـيت أعـدهتا وزارة الرعايـة                  
  .)٢٥(وسةحتقق أي نتائج ملم  مل ملساعدة املعوقني٢٠٠٥ االجتماعية يف عام

األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن سرورها بتعديل قـانون         اللجنة  وأعربت    -١٥
ويف هذا الصدد، الحظت الورقـة      . )٢٦( العتماد حظر واضح للتمييز    ٢٠٠٤العمل يف عام    
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وأفادت . )٢٧(يف قانون العمل   اً إال امليل اجلنسي ليس حمظور   التمييز على أساس     أن   ١املشتركة  
تشري إىل مدى املوقف السليب للسكان      اً  أن الدراسات االستقصائية اليت أُجريت مؤخر     الورقة ب 

وأوصت الورقة  . )٢٨(إزاء املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية        
التفيا بأن تتخذ مجيع التدابري التشريعية واإلدارية وغريها مما يلزم للقضاء على التمييز علـى               

  .)٢٩(اس اهلوية اجلنسانية يف جمال العمل يف القطاعني العام واخلاص وحلظرهأس
األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن الدافع  اللجنة   و ١وأفادت الورقة املشتركة      -١٦

. )٣٠(يف القـانون اجلنـائي    العقوبة   يف قائمة ظروف تشديد      ٢٠٠٦العنصري أُدرِج يف عام     
 بـدافع كـره      بأن التمييز  ،القانون اجلنائي تقر، بنص    التفيا بأن    ١وأوصت الورقة املشتركة    

  .)٣١(ظرفاً مشدداً للعقوبةاملثليني وكره مغايري 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 اً وقف عاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام بأن    أفاد مركز التفيا حلقوق اإلنسان والتحالف ال        -١٧

 ١٩٩٩وبينما أُلغيت يف عام    . ١٩٩٦يف التفيا منذ عام     ساري  ة اإلعدام   عقوبتنفيذ   ل اًاختياري
يزال القانون اجلنائي يـنص    الالسلم،أوقات عقوبة اإلعدام فيما يتعلق باجلرائم املرتكَبة إبان       

والحظ مركز التفيا   . )٣٢(على عقوبة اإلعدام يف حالة القتل مع ظروف التشديد إبان احلرب          
حراز تقدم فيما يتعلق باإللغاء التام لعقوبـة اإلعـدام وأشـار إىل أن            حلقوق اإلنسان عدم إ   

تأييدهم ملسألة إعادة فـرض     عن  يف مناسبات شىت    أعلنوا على املأل    موظفني رفيعي املستوى    
التفيـا   وحث التحالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام     . )٣٣(السلمأوقات  عقوبة اإلعدام إبان    

اجلـرائم  ميع اجلرائم، مبـا يف ذلـك        بالنسبة جل  القانون اجلنائي    على إلغاء عقوبة اإلعدام يف    
  .)٣٤(املرتكَبة إبان احلرب

وأفادت اللجنة الالتفية حلقوق اإلنسان بأن حاالت التحريض على العنـف ضـد               -١٨
األوروبيـة  اللجنة  ورددت  . )٣٥(قد ازدادت يف السنوات األخرية    ) األفارقة والروما (األقليات  

مضايقات حاالت  يبدو،    ما ، على مثة ية والتعصب هذه الشواغل وذكرت أن     ملناهضة العنصر 
لتقـدمي  حضروا إىل مراكز الـشرطة      ن إىل أقليات    ومنتمتعرض هلا أفراد    من جانب الشرطة    

وجود مشكل العنـف    ينكرون  اجلماهري والسلطات على حد سواء      أن  والحظت  . شكوى
وأنشطة مجاعات بتحركات الة فيما يتعلق    التفيا بأن ترصد احل   اللجنة  وأوصت  . )٣٦(العنصري

إضافية العتماد هنـج أكثـر      اً  اليمني املتطرف وحليقي الرؤوس وحثتها على أن تبذل جهود        
على تعزيـز التـسامح     اً  حصركتفي بالتركيز   ت وبأال ،مشولية ملعاجلة ظاهرة العنف العنصري    

  .)٣٧( العنصريتنفيذ أحكام القانون اجلنائي الرامية إىل مكافحة العنفوإغفال 
أُبلغ عنه من االعتداءات على املثليات        ما ضآلة عدد أن   ١الورقة املشتركة   اعتربت  و  -١٩

مييلون إىل أن هؤالء الضحايا يعزى واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية      
كجرميـة  م  وقع عليه بكشف هويتهم باللجوء إىل الشرطة أو بنعت اعتداء         عدم املخاطرة   إىل  
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 التفيا بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة       ١وأوصت الورقة املشتركة    . مرتكَبة بدافع كره املثليني   
لفرض العقوبات اجلنائية املناسبة يف حالة ممارسة العنف أو التهديد مبمارسته أو التحـريض              

 احلقيقـي أو    يتصل بذلك من املضايقة، على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية            وما عليه
وملنع مجيع أشكال العنف واملضايقة املتصلني       ، من األشخاص  املتخيل ألي شخص أو مجاعة    
  .)٣٨(حلماية منهاا و،بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية

وأشارت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة إىل              -٢٠
شرطة للمحتجزين لديها ولكنها أبلغت عن عدد مـن ادعـاءات   ل حتسُّن يف معاملة ال    وحص

أثنـاء  أو بعده مباشـرة، وكـذلك        التوقيفسيما أثناء     وال ممارسة الشرطة لإليذاء البدين،   
وأوصت اللجنة التفيا بأن تضاعف جهودها ملكافحة إساءة الشرطة معاملـة    . )٣٩(االستنطاق

ليل منه إىل أدىن حد يف سياق عمليـات         األشخاص ولتدريب موظفيها على منع العنف والتق      
وباإلضافة إىل ذلك، اعتربت اللجنة إجراءات تقدمي الـشكاوى غـري فعالـة             . )٤٠(التوقيف

  .)٤١(وأوصت التفيا بأن جتري مراجعة شاملة لتلك اإلجراءات
وأبلغت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة عـن        -٢١

ساءة موظفي السجون معاملة السجناء وأعربت عن قلقها بشأن مـستوى           إادعاءات بشأن   
وأوصت اللجنة التفيا بأن جتـري      . )٤٢(بني السجناء يف سجن جاكاببيلز    فيما  تفشي العنف   

  .)٤٣(يف عملية معاجلة شكاوى السجناءاً مراجعة لإلجراءات املعتمدة حالي
إلنسان واللجنة الالتفية حلقوق اإلنـسان عـن        وأبلغ كل من مركز التفيا حلقوق ا        -٢٢

اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة     نوهت  و. )٤٤(املعدل املرتفع واملتزايد للسجناء يف التفيا     
أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة باجلهود املبذولة من أجل خفـض عـدد نـزالء الـسجون      

 على سبيل االحتياط، الذين ُرِفعـت        فيما يتعلق بالسجناء   بعض التحسن حصول  والحظت  
ظلـت    يف حـني   ، أمتار مربعة  ٣ إىل   ٢,٥املقاييس القانونية العامة للحيز املخصص هلم من        

دون تـأخري   بالعمل   تهاوكررت اللجنة توصي  . ريتغيدون  املقاييس اخلاصة بالسجناء املدانني     
وبأن ُتنقَّح تبعـاً لـذلك      املقاييس القانونية العامة للحيز املخصص لعيش السجناء        على رفع   

  .)٤٥(املستويات الرمسية لطاقة استيعاب الزنزانات ونسبة ملئها
يف  وعالوة على ذلك، أشار مركز التفيا حلقوق اإلنسان إىل أن ظروف االحتجـاز        -٢٣

ووسعت اللجنة الالتفية   . )٤٦(زال تشكل مصدر قلق   ت ال سجون البلد البالغ عددها اثين عشر     
اق هذه الشواغل ليشمل مؤسسات أخرى مغلقة، من قبيل مؤسـسات           حلقوق اإلنسان نط  

وأعربت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة        . )٤٧(الرعاية النفسية واالجتماعية  
يف حتسني ظـروف احتجـاز      اً  الفشل الكلي تقريب  إزاء  الالإنسانية أو املهينة عن قلقها البالغ       

وأفاد مركز التفيا حلقوق اإلنسان بـأن التفيـا         . )٤٨(بس املؤبد السجناء احملكوم عليهم باحل   
 زنزانات عديدة اعتربهتا اللجنة األوروبية ملنع التعـذيب    ٢٠١٠يناير  /أغلقت يف كانون الثاين   

 إىل حكم احملكمة األوروبية   تكما أشار . واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة غري صاحلة       
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ِمرت التفيا مبوجبه بدفع تعويض ألحد الـسجناء بـسبب ظـروف          حلقوق اإلنسان الذي أُ   
وقدمت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة           . )٤٩(احتجازه

وأوصت اللجنة الالتفية   . )٥٠(سلسلة من التوصيات لتحسني الظروف يف السجون والزنزانات       
 دعمها املايل للسجون وغريها من املؤسسات املغلقة لضمان         حلقوق اإلنسان التفيا بأن تزيد    

  .)٥١(مستوى املعاملة الالئق واعتماد بدائل لالحتجاز واملراقبة الفردية
وأفاد مركز التفيا حلقوق اإلنسان بأن نزالء السجون يضمون نـسبة عاليـة مـن              -٢٤

 اهليئات التابعـة للدولـة      تقبل  ال ينص عليه قانون لغة الدولة،      ما ووفق. الناطقني بالروسية 
عدا يف حـاالت      ما ،)الالتفية(الوثائق املقدمة بلغة الدولة      تفحص إال   وال وللمجالس البلدية 

وميكن للسجناء تقدمي شكاوى إىل ديـوان       . )٥٢(الطوارئ وقليل من احلاالت األخرى احملددة     
ـ    غري أن إدارة السجون الالتفية ووزارة ا      . املظامل بالالتفية والروسية   اً، لعدل ترفـضان أحيان

وأفاد . إىل قانون لغة الدولةاً حسبما ُزِعم، الرد على شكاوى السجناء املقدمة بالروسية استناد
ُتوفَّر أي خـدمات     اً وال يزال حمدود   ال مركز التفيا حلقوق اإلنسان بأن تعليم اللغة الالتفية       

لعـدم  اً عالة حلقوقهم نظـر يتسبب يف حرمان السجناء من احلماية الف   ما ترمجة يف السجون،  
  .)٥٣(إملامهم باللغة الالتفية

كما أعربت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة              -٢٥
عن دواعي قلقها بشأن األحوال املادية ملرافق االحتجاز التابعة للشرطة اليت زارهتا وأوصـت              

  .)٥٤(التفيا بأن حتسِّنها دون تأخري
وأشار مفوض جملس أوروبا إىل أن قانون اإلجراءات اجلنائية يعترف بالعنف املرتيل              -٢٦

يعتـرف    واليعـرِّف العنـف املـرتيل     الغري أنه. للحماية نظمينص على كجرمية حمددة و 
القيام يتعني  يزال    ال كما أفاد مفوض جملس أوروبا بأنه     . باالغتصاب الزوجي كجرمية حمددة   

وحث مفوض جملس أوروبا على إجـراء نقـاش         . حيث الوقاية وإعادة التأهيل   بالكثري من   
جوهري حقيقي بشأن العنف املرتيل واالضطالع حبمالت توعية على نطاق أوسع لوكاالت            
إنفاذ القوانني والقضاة وموظفي دوائر القانون والعاملني يف جمال الرعاية الذين هلم اتـصال               

  .)٥٥(مباشر بالضحايا
 رحب مفوض جملس أوروبا باملبادرات الرامية إىل معاجلة مـشكل االجتـار             وبينما  -٢٧

  .)٥٦(تكثيف اجلهود من أجل إعادة تأهيل الضحاياضرورة باألشخاص، شدد على 

  القانونوسيادة  إقامة العدل  -٣  
يف احملاكم تستغرق   املعمول هبا   أفادت اللجنة الالتفية حلقوق اإلنسان بأن اإلجراءات          -٢٨
إهناء اإلجراءات  ينص على   ورغم أن قانون اإلجراءات اجلنائية      .  يف بعض األحيان   ويالًطاً  وقت
تنتـهي    مل ينص علـى أي تعـويض إذا        ال تعذر ضمان فترة زمنية معقولة، فإن القانون       إذا

املـوارد املاليـة    بزيادة  وأوصت اللجنة التفيا    . )٥٧(اإلجراءات يف غضون فترة زمنية معقولة     
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  لضمان احملاكمة العادلة يف غضون فترة زمنية معقولـة والتعـويض إذا            للمحاكماملخصصة  
  .)٥٨(ُيحترم هذا الشرط مل

والحظت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينـة              -٢٩
احملرومني من احلرية يف إعالم قريب أو طـرف         األشخاص  التدابري القانونية اليت تضمن حق      

ـ    ، واحلق يف االتصال مبحامٍ    ،وضعهمباختيارهم  من  آخر  لث  ثا شارة طبيـب،    واحلق يف است
وأوصت اللجنة التفيا بأن تكفل     . املمارسة هذه احلقوق غري مرعية يف       ولكنها أشارت إىل أن   

  .)٥٩(التمتع هبذه احلقوق منذ الوهلة األوىل للحرمان من احلرية
وبية ملنع التعـذيب واملعاملـة أو العقوبـة    وعالوة على ذلك، أشارت اللجنة األور    -٣٠

جيـرون أي     ال الالإنسانية أو املهينة إىل عدد من االدعاءات اليت مفادها أن احملامني املوكَّلني           
كما أبلغ مفـوض    . )٦٠(اتصال باحملتجزين إىل حني عقد جلسة االستماع األوىل يف احملكمة         

. )٦١(قدمة مبوجب قانون اإلجراءات اجلنائية    جملس أوروبا عن عدم فعالية املساعدة القضائية امل       
اختـاذ  بوأوصت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنـسانية أو املهينـة              

خطوات مناسبة لضمان فعالية نظام التمثيل القانوين اجملاين خالل اإلجراءات اجلنائية، مبـا يف             
  .)٦٢(كز الشرطةذلك يف املرحلة األوىل من االحتجاز يف مر

  الزواج واحلياة األسريةاخلصوصية واحلق يف   -٤  
توفر الدعم    ال األطفال أن السياسات واإلجراءات   لنجدة  التفيا  ذكرت رابطة قرى      -٣١

. بعد فترة الرعايـة     ما لإلعداد الفعال لألطفال الذين يغادرون نظام الرعاية البديلة وخدمات        
ني الذين بإمكاهنم توفري وتيسري الـدعم الـالزم         والحظت وجود نقص يف العمال املتخصص     

وأوصت الرابطة التفيا بأن تضع     . )٦٣(لصغار السن الذين يغادرون نظم الرعاية خارج البيت       
بعد الرعايـة واخلـدمات       ما لدعم وتعزيز املمارسات الفعالة يف إعداد مرحلة      اً  واضحاً  إطار

اجلهود الرامية إىل نزع الطابع املؤسـسي       كما أوصت الرابطة التفيا بأن تواصل       . املتصلة هبا 
  .)٦٤(عن نظام الرعاية وإىل وضع جمموعة مناسبة من خيارات الرعاية البديلة

 التفيا بأن تتخذ التدابري الالزمة والكافية جلعل إجراءات         ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣٢
لصفات اجلنسني  أو حامل    لجنسلشخص مغاير للهوية اجلنسانية أو مغاير       اسم وجنس   تغيري  

  .)٦٥(واضحة وغري بريوقراطيةمسألة  الشخصية هيف وثائق
تعترف بزواج املثليني أو بأي شكل        ال  إىل أن القوانني   ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٣

بالعالقة بني األطفال   اً  قانونياً  تتضمن اعتراف   ال ، كما ملثلينيااالقتران أو املعاشرة بني     آخر من   
.  يف أسر املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية          واآلباء املشتركني 

وانينها وسياسـاهتا    التفيا بأن تعترف بتنوع أشكال األسرة يف ق        ١وأوصت الورقة املشتركة    
  .)٦٦(تعرض أطفال اآلباء املثليني للتمييزعدم وبأن تكفل 
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واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة         يالتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلم    حرية    -٥  
  واحلياة السياسية

األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن اخلطاب العنصري الـذي         اللجنة  أبلغت    -٣٤
يستهدف املهاجرين وطاليب اللجوء والالجئني ومجاعات إثنية معينة من قبيل الروما وأقليات            

ملتعلق بالعالقات اإلثنيـة بـني الالتفـيني        دينية منها اليهود واملسلمون، وكذلك عن ذاك ا       
بأن بعض السياسيني ووسائط اإلعالم يستهدف      اللجنة  وأفادت  . والسكان الناطقني بالروسية  

هذه اجلماعات من األقليات بترويج الصور النمطية واملواقف املتحيزة، ويف بعض احلـاالت،             
ذلك باألساس الجتـذاب النـاخبني   إلثارة التوترات اإلثنية، و  اً  خطاب الكراهية املباشر سعي   

األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب باهتمام التـدابري       اللجنة  وبينما الحظت   . أو القراء /و
املتخذة لتعزيز التسامح، أوصت باختاذ خطوات للتصدي الستخدام اخلطاب العنـصري يف            

ع وتنقح أحكـام    التفيا بأن تراج  اللجنة  كما أوصت   . )٦٧(اجملال السياسي ووسائط اإلعالم   
سيما بإدخال أحكـام بـشأن اخلطـاب          وال القانون اجلنائي الرامية إىل مكافحة العنصرية،     

  .)٦٨(سوى مسألة التحريض على الكراهية العنصريةاً يعاجل حالي  الالعنصري، مبا أن القانون
 بأن حوادث خطاب الكراهية إزاء املثليـات واملثلـيني          ١وأفادت الورقة املشتركة      -٣٥
 ولكن القانون اجلنائي الالتفي   نادرة  مزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية ليست        و
طاب الكراهية عندما يتعلق األمر بكـره املثلـيني وبكـره مغـايري اهلويـة               خبيعترف   ال

على كره  الذي ينطوي    التفيا بأن تعرِّف اخلطاب      ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٩(اجلنسانية
ه مغايري اهلوية اجلنسانية والتحريض على العنف بدافع كره املثليني وكره مغايري املثليني وكر 

  .)٧٠(اهلوية اجلنسانية باعتبارمها جرمية
الفصل الكبري  القلق إزاء   األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن      اللجنة  وأعربت    -٣٦

للغة الروسية، مبا أن هـذا      اطقة با النللغة الالتفية ونظريهتا    الناطقة با القائم بني وسائط اإلعالم     
يتعارض واجلهود الرامية إىل تشجيع اندماج كل اجلماعات املكونة للمجتمع الالتفي فيمـا             

  .)٧١(بينها
 ثـالث   ُحظـر يف  للمثلـيني    بأن االستعراض الفخري     ١وأفادت الورقة املشتركة      -٣٧

، ولكن احملاكم احمللية نقـضت هـذا        ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥مناسبات يف ريغا يف أعوام      
وأوصت اللجنة الالتفية حلقوق اإلنسان بنشر املعلومات علـى نطـاق           . )٧٢(القرار كل مرة  

واسع بشأن إمكانية طلب تعويضات مالية وغري مالية عن قـرار احلظـر غـري القـانوين                 
 أوروبا بقوة التفيا على أن تفي بالتزاماهتا الدولية فيما يتعلق          وحث مفوض جملس  . )٧٣(لتجمع

 وتضمن أمـن األقليـات      ،تكافح بنشاط مجيع أشكال التعصب    أن   و ،حبرية التعبري والتجمع  
  .)٧٤(هلذه األقليات وتكفل ظروف إنشاء الرابطات املمثلة ،اجلنسية وسالمتها

 من غـري املـواطنني ينتمـون إىل    وأبرز مفوض جملس أوروبا أن األكثرية الساحقة    -٣٨
كما أعرب املفوض . أقليات، وأن هذا الوضع حيرمهم من املشاركة يف احلياة السياسية لبلدهم
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يعزز مشاركة غري املواطنني يف احلياة السياسية       اً  عن أمله يف أن يعتمد الربملان عما قريب قانون        
ة ملناهضة العنصرية والتعـصب     األوروبياللجنة  وعلى غرار ذلك، أوصت     . )٧٥(واالجتماعية

التفيا بأن تكفل مشاركة األقليات اإلثنية يف العملية السياسية واهليئات الـسياسية املنتخبـة              
  .)٧٦(والوظيفة العمومية

  العمل ويف ظروف عمل عادلة ومؤاتيةاحلق يف   -٦  
 األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن مجيع الدراسـات بـشأن         اللجنة  أفادت    -٣٩

  .)٧٧(التمييز يف جمال العمل تظهر أن اللغة هي العامل الرئيسي للتمييز يف مكان العمل

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
األطفال إىل أن عدد من يعانون من الفقر ارتفع يف          لنجدة  التفيا  أشارت رابطة قرى      -٤٠
. )٧٨(دىن املضمون من إيرادات الدولة أطفال يف املائة ممن يتلقون احلد األ     ٣٩ وأن   ٢٠١٠عام  

وأضافت الرابطة أن اخلدمات املتاحة ليست كافية لتوفري الـدعم الـالزم جلميـع األسـر                
  .)٧٩(املستضعفة

من املعاشات  اً  عدداً  والحظت اللجنة الالتفية حلقوق اإلنسان أن الربملان خفَّض كثري          -٤١
تع باحلق يف الضمان االجتماعي، وبشكل غـري        يقوض التم  ماوهو   التقاعدية واملستحقات، 

بضرورة احلرص على   وأوصت اللجنةُ   . )٨٠(مباشر، احلق يف السكن واحلق يف الرعاية الصحية       
املعاشـات التقاعديـة   اً علـى  كبريتأثرياً تدابري التقشف وختفيضات اإلنفاق العام عدم تأثري  

الجتماعية التابعة جمللس أوروبا إىل     كما خلصت اللجنة األوروبية للحقوق ا     . )٨١(واملستحقات
وأن منحها لغري املـواطنني مرهـون     اً  أن مستوى مستحقات املساعدة االجتماعية ليس كافي      

وعلى غرار ذلك، خلصت اللجنة األوروبية للحقـوق  . )٨٢(بشرط اإلقامة فترة مفرطة الطول 
ق االجتمـاعي األورويب    االجتماعية إىل أن استفادة مواطين الدول األطراف األخرى يف امليثا         
  .)٨٣(من اخلدمات االجتماعية مرهونة بشرط اإلقامة فترة مفرطة الطول

األطفال إىل أن مشاكل األسر، بـدون الـدعم         لنجدة  التفيا  وأشارت رابطة قرى      -٤٢
الكايف والشامل، تتفاقم يف معظم احلاالت وتؤدي يف كثري من األحيان إىل وضع تتعرض فيه               

بدنية والنفسية والعاطفية للخطر، والحظت أنه قد يتعني نزع األطفال مـن  سالمة األطفال ال  
بسبب وأضافت الرابطة أن مثة صعوبات يف إجناز برامج إعادة التأهيل االجتماعي . )٨٤(أسرهم

وأوصت الرابطة التفيا بأن تستعرض عمليـة       . )٨٥(وحمدودية عدد املستخَدمني  نقص التمويل   
املوارد املالية واملاديـة الالزمـة لتـوفري        إتاحة  قائمني وبأن تكفل    تنفيذ القانون والسياسة ال   

  .)٨٦(خدمات رعاية اجتماعية فعالة حسب احتياجات املستضعفني من األطفال واألسر
وأفادت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعيـة بـأن خطـة التنميـة الوطنيـة                -٤٣

لصحة العامة ونظام الرعاية     تشدد بصفة خاصة على ضرورة حتسني ا       ٢٠١٣-٢٠٠٧ للفترة
  .)٨٧(الصحية
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متوسط العمر املتوقـع  قلقها إزاء وأعربت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية عن     -٤٤
  .)٨٨(تنخفض بالقدر الكايف  العند الوالدة ومعدل الوفيات، واستنتجت أن املعدالت

باحتياجات املرضى  يوجد أي اعتراف قانوين       ال  إىل أنه  ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٥
من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية يف النظـام الـصحي              

من البيانات الرمسية املوثوق هبا بـشأن املـسائل         اً  قدر ضئيل جد  يتوفر سوى على     الذي ال 
  .)٨٩(حتديداًهبؤالء األشخاص الصحية واجلنسية املتصلة 

التـأميم،  التخلـي عـن   عملية بسبب تفية حلقوق اإلنسان أنه،   وأفادت اللجنة الال    -٤٦
، خالفاً ملـستأجرى املـساكن      تأميمهااليت جرى التخلي عن      املساكن   ومستأجريتمكن   مل
 وعالوة على ذلك،  . )٩٠(خصة الشقق اليت كانوا يستأجروهنا     خلص عة للدولة أو البلديات،   باالت
اليت جـرى   س البلدية لتمكني مستأجري املساكن      تغط املساعدة املقدمة من الدولة واجملال      مل

ورحب مفوض جملس   . )٩١(جزءاً من التكاليف   سوى َمسكَنٍ   تأميمها من امتالك  التخلي عن   
 غري أنه الحظ أنه   . تأميمهامت التخلي عن    أوروبا باعتماد تدابري ملساعدة مستأجري املساكن       

وحث . اًًص شخ٢٥ ٠٠٠ وعددهم نسبة ضئيلة ممن جرى حتديدهم   املساعدة إال هذه  يتلق   مل
حتاول حتديد وسـيلة دائمـة ملـساعدة        أن  املفوض التفيا بقوة على أن تعاجل هذه املسألة و        

وأوصت اللجنة الالتفية حلقوق    . )٩٢(املستأجرين ضعيفي الدخل يف إجياد سكن مالئم جديد       
أجرة يف إطـار    اإلنسان باعتماد نظام للتعويض عن نقص الفرص املتاحة لتملُّك الشقق املست          

  .)٩٣(عملية اخلصخصة

  احلق يف التعليم  -٨  
ملـدارس االبتدائيـة    رغم جواز اعتماد ا   أفادت اللجنة الالتفية حلقوق اإلنسان بأنه،         -٤٧

 يف املائـة  ٦٠يقل عن  ال  ماتدريسبد من  الوالثانوية العامة برامج التعليم بلغات األقليات،  
م الثانوي بالالتفية واجتياز مجيـع اختبـارات الدولـة          من املناهج الدراسية يف مرحلة التعلي     

 ٢٠٠٤وأشار مفوض جملس أوروبا إىل أن إصالح التعليم الذي بدأ يف عـام              . )٩٤(بالالتفية
أن اإلصالح اً والحظ أيض. يهدف إىل جعل الالتفية لغة التدريس الرئيسية يف املدارس الثانوية         

األدوات تاب املدرسي يف بعض املواد وجودة       سيما نقص الك   اً من املشاكل، وال   يواجه عدد 
األوروبية ملناهضة اللجنة وأوصت . )٩٥(ونقص تدريب املدرسني غري الالتفيني يف اللغة الالتفية

العنصرية والتعصب بترك اجملال الكايف يف مدارس األقليات لتدريس لغات األقليات وثقافاهتا            
 اإلثنية، وخباصة   باللغة الالتفية ألطفال األقليات   مع مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني التعليم        

التعليم العايل وسـوق    الوصول إىل    بالروسية، وذلك لضمان تكافؤ فرص       نياألطفال الناطق 
  .)٩٦(العمل
ودة التعليم، ولكنه أفـاد بأهنـا       عىن جب ُتنشاء وكالة   إورحب مفوض جملس أوروبا ب      -٤٨

تفحص   ال تفية، اليت ختضع كلها للتوحيد، ولكنها     تراقب الكتب املدرسية املكتوبة باللغة الال     
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ودعاها مفـوض جملـس     . اليت ُينَشر معظمها خارج التفيا    واملنشورة بلغات األقليات،    تلك  
أوروبا إىل أن تعيد النظر يف استراتيجيتها وتعري نفس العناية جلميع املدارس وجلميع الكتـب               

  .)٩٧(املدرسية اليت أنيطت هبا مهمة اإلشراف عليها
األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن معدل االنقطـاع عـن          اللجنة  وأفادت    -٤٩

عن أسفها للفصل الفعلي    اللجنة  وبينما أعربت   . جداًمرتفع  الدراسة يف أوساط أطفال الروما      
لتشجيع التحاق أطفال الرومـا  قد اتُِّخذت  مبادرات فال الروما يف املدارس، الحظت أن    ألط

التفيا بأن تشجع التحاق أطفال الروما باملـدارس العاديـة     اللجنة  وأوصت  . ةالعامباملدارس  
  .)٩٨(وبأن تعاجل مشكل ارتفاع معدل انقطاعهم عن الدراسة

ميثـل  مبا   بأن املنهج التعليمي صارم يف التحيز اجلنساين،         ١وأفادت الورقة املشتركة      -٥٠
يف امليل اجلنسي واملتحيز لنوع اجلنس، دور الرجل واملرأة القائم على معيار االختالف الصارم     

وأوصت الورقة  . ويستبعد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية        
 التفيا بأن حترص على تسخري أساليب التعليم ومناهجه وموارده لتعزيـز فهـم              ١املشتركة  

  .)٩٩( أخرىمن مجلة أمورواحترام امليول اجلنسية واهلويات اجلنسانية املتنوعة، ض

  تاألقليا  -٩  
 ١، حىت   كانوا يف املائة من السكان      ٤٠,٦ أنأفادت اللجنة الالتفية حلقوق اإلنسان        -٥١

 ٢٠٠٠ تعداد السكان لعـام   كشف  و. ، ينتمون إىل أقليات إثنية    ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 
 يف  ٢,٢، يف حني ذكـر      إن لغتهم األصلية هي الروسية    من السكان قالوا     يف املائة    ٣٩,٦ أن

وينص قانون لغة الدولة احلايل علـى أن مجيـع اللغـات            . املائة لغة أخرى كلغتهم األوىل    
  .)١٠٠(األخرى، باستثناء الالتفية، لغات أجنبية دون أي استثناءات فيما يتعلق بلغات األقليات

ني األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب أن الـسكان النـاطق         اللجنة  والحظت    -٥٢
ورغم أن  . يزالون منفصلني عن الناطقني بالالتفية ألسباب لغوية وأسباب أخرى          ال بالروسية

حلوار والتفاهم بني الفئتني،   اعلى  لتشجيع  لالسلطات وأطراف مستقلة اختذت بعض املبادرات       
  .)١٠١( يتطلب اختاذ العديد من التدابري األخرى حتقيق جمتمع مندمج متاماًفإن
جنة الالتفية حلقوق اإلنسان بأنه يـتعني علـى مـستخَدمي الدولـة             وأفادت الل   -٥٣

واملؤسسات واملشاريع التابعة للمجالس البلدية أن يعرفوا ويستعملوا لغة الدولة بالقدر الالزم            
. ألداء واجباهتم املهنية، يف حني حيدد أرباب العمل يف القطاع اخلاص شروطهم اخلاصة هبـم            

مـصاحل  يف  أنشطتهم  تؤثر   فيما يتعلق باملستخَدمني الذين      غري أن احلكومة حددت الشروط    
  .)١٠٢(اجملتمع املشروعة

ووصفت اللجنة الالتفية حلقوق اإلنسان كيف أن القوانني الوطنية تقتضي استعمال             -٥٤
لغة الدولة فيما خيص األمساء الشخصية وأمساء األمـاكن وأمسـاء الـشوارع واإلشـارات               

ضمن احلق يف استعمال لغات األقليات للتواصل مع الـسلطات          تاألخرى، وال   الطوبوغرافية  
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ظر بشكل صريح استعمال لغات أخرى يف املراسالت اخلطية مع اهليئات الرمسية يف سائر              حتو
 يـة والحظت اللجنة الالتفية حلقوق اإلنسان أن مركز لغة الدولة يراقـب كيف           . أرجاء البلد 

ويف هذا الصدد، أشار مفـوض  . )١٠٣(اماتذ القانون وجيري عمليات تفتيش ويفرض غر  ينفت
جملس أوروبا إىل اإلعالنات اليت رافقت تصديق التفيا على االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات             

استعماهلا يف الوثـائق    ميكن  القومية واليت يبدو أهنا تؤكد بأن الالتفية هي اللغة الوحيدة اليت            
  .)١٠٤(الرمسية
قوق اإلنسان باالعتراف الصريح بوضع لغات األقليات يف وأوصت اللجنة الالتفية حل  -٥٥

ـ   الستخدام   ةبإتاحتها الفرص القوانني،   صية وأمسـاء األمـاكن واإلشـارات       األمساء الشخ
وبوغرافية األخرى بلغات األقليات، وكذلك احلق يف االتصال بالسلطات بلغات األقليات           طال

وأوصت اللجنـة الالتفيـة     .  إىل األقليات  يف األقاليم اليت ينتمي فيها جزء كبري من السكان        
حلقوق اإلنسان بإعادة النظر يف العقوبات على انتهاكات قانون لغة الدولة وشروط اإلتقـان         

احلـق يف التعلـيم     بضرورة كفالة   كما أوصت   . املهين للغة الدولة، مع مراعاة مبدأ التناسب      
 التعليمية احلق يف أن ختتار بشكل       اجليد النوعية بلغات األقليات وبأن يكون إلدارة املؤسسات       

  .)١٠٥(مستقل نسبة اللغات املختلفة يف براجمها التعليمية
األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التفيا بأن تتخذ مجيع التدابري         اللجنة  وأوصت    -٥٦

 وبأن متنح تنفيذاً متوازناً   الالزمة لضمان تنفيذ قانون لغة الدولة من طرف مفتشي لغة الدولة            
األولوية للتدابري البناءة وغري اإللزامية وبأن حترص على احلفاظ على لغات األقليات وعلـى              

كما أوصـى مفـوض     . )١٠٦(تشجيع استعماهلا دون املساس بوضع اللغة الرمسية وبتدريسها       
اسـتعمال لغـات األقليـات يف اإلدارة، وخباصـة يف           التفيا  جملس أوروبا التفيا بأن تيسر      

  .)١٠٧(ة بني املنتمني إىل األقليات القومية واملوظفني اإلدارينياملراسالت اخلطي
والحظت اللجنة الالتفية حلقوق اإلنسان أن سياسة اجلنسية تقوم علـى مفهـوم               -٥٧

مـواطين التفيـا املـستقلة يف       من  إىل من كانوا     إالد اجلنسية   اُتع  مل استمرار الدولة، حيث  
بوضع مواطين االحتـاد     املتعلق   ١٩٩٥قانون عام   وأفادت اللجنة بأن    .  وألبنائهم ١٩٤٠ عام

 قد استحدث صفة قانونية حيملون جنسية التفيا أو أي دولة أخرى   ال السوفيايت السابق الذين  
وأفاد مركز التفيا حلقوق اإلنسان بأن غري املواطنني يشكلون حنو          . خاصة هي غري املواطنني   

وأفـاد مفـوض    . )١٠٨(قليات إثنية أإىل  اً  قريبتاً   يف املائة من السكان وبأهنم ينتمون مجيع       ١٥
  سـنة، يف حـني     ٦٠ يف املائة من غري املواطنني يتجاوز عمرهم         ٣٠جملس أوروبا بأن قرابة     

يزال أطفال يولـدون بوصـفهم غـري          طفل غري مواطنني، وال    ١٣ ٠٠٠  من يزال أكثر  ال
  .)١٠٩(مواطنني

ملواطنني هلم احلق يف أن يقيمـوا يف        وأشار مركز التفيا حلقوق اإلنسان إىل أن غري ا          -٥٨
غري أن اللجنة الالتفية حلقوق اإلنسان أفادت بأن غري         . التفيا بدون تأشريات أو ُرَخص إقامة     

وقـدمت  . )١١٠(حيق هلم التمتع ببعض احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية  ال املواطنني
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مماثلة والحظت أن بـاب ولـوج       األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب مالحظات      اللجنة  
أمـام  اً يزال مغلق   ال خمتلف املهن املرتبطة بالقضاء يف سلك اخلدمة املدنية ويف القطاع اخلاص          

  .)١١١(غري املواطنني
وأفادت اللجنة الالتفية حلقوق اإلنسان بأن وترية التجنيس قد اخنفضت يف السنوات              -٥٩

وذكـرت  . )١١٢(تياز اختبارات التجنـيس   يتسن ملزيد من أصحاب الطلبات اج       ومل األخرية
يف عـدة   قد جرى تسهيلها    األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن عملية التجنيس        اللجنة  

إجراءات االختبار لبعض   بتكييف  خبفض الرسوم لبعض الفئات االجتماعية أو        مناسبات، إّما 
 أن اإلجـراءات  غري أهنا أشارت إىل شكاوى ألشخاص غري مواطنني مفادهـا           . األشخاص

. يطلبوا اجلنسية ألسباب شـىت      مل  من األشخاص  تزال معقدة وطويلة والحظت أن كثرياً      ال
  .)١١٣(إىل أن عملية التجنيس بطيئةاللجنة وأشارت 

وأوصت اللجنة الالتفية حلقوق اإلنسان التفيا بأن تكفل فعالية عمليـة التجنـيس               -٦٠
ات التجنيس وبأن تعفي من هذه االختبارات من        بتنظيم دورات تدريبية جمانية خاصة باختبار     

ن ياألطفال املولود مبنح  كما أوصت اللجنةُ    . بلغوا سن التقاعد واملعوقني ومن درسوا يف التفيا       
وقدمت . )١١٤( اجلنسية مع شهادة تسجيل ميالدهم     ١٩٩١أغسطس  / آب ٢١يف التفيا بعد    

  .)١١٥(ثلةاألوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب توصيات ممااللجنة 
األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إىل خطة العمل الوطنيـة  اللجنة بينما أشارت     -٦١

 ، أفادت بأن جمتمعـات الرومـا      )٢٠٠٩-٢٠٠٧(الثالثية السنوات املتعلقة بالروما للفترة      
وقدم مفوض جملس أوروبا . )١١٦(تزال تعاين من العنصرية والتمييز، وخباصة يف سوق العمل ال
ادعـاءات  إىل  األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب     أشارت اللجنة   و. )١١٧(حظات مماثلة مال

سيما يف نقاط التوقف وعمليات مراقبـة        مفادها أن الشرطة متارس التمييز ضد الروما، وال       
، يف مجلة ما    التفيااللجنة  وأوصت  . )١١٨(اهلوية ويف ميدان مكافحة اجلرمية املتصلة باملخدرات      

 بأن تنظر يف مسألة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة وطويلـة األمـد ملكافحـة               ه،أوصتها ب 
  .)١١٩(اإلقصاء االجتماعي للروما

  هاجرون والالجئون وطالبو اللجوءامل  -١٠  
املوقف يف معرض إشارهتا إىل      ،األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب   اللجنة  أوصت    -٦٢

، ضمن مجلـة    بغية اعتماد جهودها  التفيا   بأن تعزز    ،رينإزاء املهاج يف التفيا   السليب السائد   
  .)١٢٠(إدماج املهاجرينتشجيع على ، تدابري  أخرىأمور
بشأن اً  جديداً  وبينما الحظ مركز التفيا حلقوق اإلنسان أن التفيا قد اعتمدت قانون            -٦٣

املبـادئ  املترتبـة علـى     احلد األدىن من املتطلبات      يرمي إىل استيفاء     ٢٠٠٩اللجوء يف عام    
التوجيهية لالحتاد األورويب، شدد على أن نسبة كبرية من طاليب اللجوء حمتجـزون بـسبب               
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كما الحظ املركـز أن ظـروف      . معايري قانونية غامضة بشأن دواعي احتجاز طاليب اللجوء       
  .)١٢١(يرثى هلا‘ Olaine‘االحتجاز يف معسكر املهاجرين غري الشرعيني 

ُتقـدَّم    ال  اإلنسان بأن طاليب اللجوء، من حيث املمارسة،       وأفاد مركز التفيا حلقوق     -٦٤
مساعدة قضائية وبأن قرارات حرس احلدود أو       تقدم هلم    إليهم معلومات بشأن حقوقهم وال    

  .)١٢٢(ُتَترَجم من الالتفية وبأن خدمة الترمجة الشفوية حمدودة للغاية  الاحملاكم
فـضت  ُراصة لطاليب اللجوء الـذين  ووصف مركز التفيا حلقوق اإلنسان احلالة اخل    -٦٥
حتديد الدولة الـيت    بوضوح ويستحيل بالتايل     هويتهماللجوء يف حني مل حتدد       ات منحهم طلب

يف لوجودهم  ميلكون أي سند قانوين       ال والحظ املركز أن هؤالء األشخاص    . سُيرحَّلون إليها 
دون أي اعتبـار  الطرد شخصية قانونية مثبتة، وُيحتجزون مبوجب إجراءات ليس هلم التفيا و 

  .)١٢٣(دة االحتجاز القصوى اليت ينص عليها القانونمل

 اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   

  .ال ينطبق

 األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  .ال ينطبق

 بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  

  ال ينطبق
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