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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السابعة والعشرونالدورة 
 2٠1٧أيار/مايو  1-12

*(1)بشأن فنلندا موجز ورقات المعلومات المقدَّمة من الجهات صاحبة المصلحة  
 

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
مراعاا  ووريا  ، مع 16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

جه   23املقدم  من  (2)االستعراض الدوري الشامل. والتقرير عبار  عن موجز لورقات املعلومات
من اجلهات صاحب  املصلح  إىل عملي  االستعراض الدوري الشامل، وهو مقّدم يف شكل ماوجز 

حلقاوق تقيداً باحلد األقصى لعدو الكلمات. وُُيصا  رارم مساتقل إلساهامات امل سسا  الو  يا  
 اإلنسان املعتمد  ب اء على التقيد الكامل مبباوئ باريس.

المعلومااات المقدمااة ماان الملسسااة الوونيااة لحقااوق اإلنسااان المعتماادة  -ثانياا  
 بناءا على التقّيد الكامل بمبادئ باريس

أوصاى مرزاز حقااوق اإلنساان يف امل سساا  الو  يا  حلقااوق اإلنساان يف ر ل اادا بالتصادي  علااى  -2
قيااا  الدوليااا  حلمايااا  صياااع األشاااااق مااان االزتفااااء القساااري وون مزياااد مااان التااا ز ، ومبواصااال  االتفا

املتعلقاا  بالشااعوص األصاالي   169اجلهااوو الرامياا  إىل التصاادي  علااى اتفاقياا  م اماا  العماال الدولياا  رقاا  
 .(3)والقبلي  يف البلدان املستقل  وإشراك الشعب الصامي، على حنو هاوف، يف عملي  التصدي 

على زياو  تعزيز التعاون والت ساي  يف جمااق قضاايا حقاوق اإلنساان وازال احلكوما  اً وشدو أيض -3
عان  رياا  إنشااء شاابكات تعااإل سقاوق اإلنسااان ةاامن زال وزار  ماان الااوزارات وةامان حصااوق ا ي ااات 

 .(4)املستقل  املع ي  سقوق اإلنسان على املوارو اليت تفي بالغرض يف االةطالم بواجباهتا
__________ 

 املتحد .مل حترر هذه الوثيق  قبل إرسا ا إىل ووائر الرتص  يف األم   *
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ويذزر من التوصيات الايت قادمها مرزاز حقاوق اإلنساان، اصاي  املاوارو الالزما  لت فياذ  -4
زط  العمل الو  ي  الثاني  بش ن احلقوق األساسي  وحقوق اإلنسان وإشراك السالطات اإلقليميا  

 .(5)واحمللي  يف تصمي  وت فيذ زط  العمل الو  ي 
حلقااوق اإلنسااان يف ر ل اادا علااى ةاامان وشاادو مرزااز حقااوق اإلنسان/امل سساا  الو  ياا   -5

تورر املاوارو الكاريا  لرعايا  زباار السان و ارسا  اإلوار  لاشاراف الادازلي ووةاع أساا  تشاريعي 
 .(6)لتداب  تقييد ح  تقرير املص  يف إ ار رعاي  زبار السن

املسااااوا  ملغاااايري ا ويااا  اجل سااااني  بالغااااء اشااارتا  العقااا  حتسااا   مااان وشاااعع علاااى مزياااد -6
 .(٧)لحصوق على االعرتاف القانوين بتغي  نوم اجل سل

يف وحااال علاااى تفااااوي احتعااااز الساااع اء وون  ازمااا  يف زنزاناااات الشااار   وإياااداعه   -٧
مرازاااز االحتعااااز امل قااا، عاااوض ولااان، وةااامان تاااورر أنشاااط  زاريااا   ارساااها الساااع اء زاااار  

 .(8)الزنزانات يف صيع سعون البلد

 آخرين أصحاب مصلحةمعلومات مقدمة من  -ثالثاا  
 لحقوق اإلنسان اون مع اآلليات والهيئات الدوليةوالتع (9)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

أرااوت م اماا  العفااو الدولياا  باا ن ر ل اادا صادق،، م ااذ االسااتعراض الاادوري الشااامل الثاااين  -8
والربوتوزااوق  ، علااى اتفاقياا  حقااوق األشااااق ووي اإلعاقاا  وبروتوزو ااا االزتياااري،2٠12يف عااام 

االزتياااري التفاقياا  م اهضاا  التعااذيب وراا ه ماان ةااروص املعاملاا  أو العقوباا  القاسااي  أو الالإنساااني  
املهي ااا  والربوتوزاااول  االزتيااااري ا الثااااين والثالااال التفاقيااا  حقاااوق الطفااال والربوتوزاااوق االزتيااااري  أو

والثقاري . ومل تصدق ر ل دا بعد على  امللح  بالعهد الدويل اخلاق باحلقوق االقتصاوي  واالجتماعي 
بشاا ن الشااعوص األصاالي  والقبلياا ، وعلااى االتفاقياا  الدولياا   169اتفاقياا  م اماا  العماال الدولياا  رقاا  

 .2٠12حلماي  صيع األشااق من االزتفاء القسري، مثلما التزم، بذلن زالق استعراض عام 
قبلاا، العديااد ماان التوصاايات املقدماا  وأعرباا، م اماا  العفااو الدولياا  عاان أساافها ألن ر ل اادا  -9

 .(1٠)بش ن مس ل  الع ف ةد املرأ ، إال أهنا مل اص  بعد املوارو الكاري  لت فيذ اتفاقي  اسط بوق
وحل مرزز ةحايا التعذيب يف ر ل دا على بدء برنامج عمل لت فيذ بروتوزوق اساط بوق  -1٠

 .(11)رعاالً اً ت فيذ

 اناإلوار الووني لحقوق اإلنس -باء 
أوصى الصليب األمحر الف ل دي ب ن تلتزم احلكوم  الف ل دي  بالتمسن باملعاي  الصارم   -11

الااايت تعتمااادها عااااو  ريماااا يتعلااا  بااااحرتام قاااي  وحقاااوق اإلنساااان يف ااااااو القااارارات، واإلجاااراءات 
 .(12)التشريعي  وزذلن االعتبارات السياسي ، ومبواصل  حتس  هذه املعاي 

وأوصااى الصااليب األمحاار الف ل اادي زااذلن باا ن تعماال حكوماا  ر ل اادا أزثاار راا زثر علااى  -12
تقيي  اآلثار اليت ُيلفها تغي  التشريعات والسياسات العام  على اإلنسان وعلى حقوق اإلنساان 

 .(13)مرحل  اإلعداوم ذ 
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ض الاادوري املقدماا  يف اجلولا  الثانياا  مان االسااتعرا 22-9٠وريماا يتعلاا  بت فياذ التوصااي   -13
رحب،  الشامل بش ن إورا  تعلي  حقوق اإلنسان زعزء إلزامي من تدريب املدرس  )سلوري يا(،

الفيدرالياا  الدولياا  حلقااوق اإلنسااان باااورا  ماااو  حقااوق اإلنسااان يف امل اااهج الدراسااي  األساسااي  
(. راا  2٠15( ومرحلاا  التعلااي  الثااانوي )2٠14الو  ياا  اجلديااد  يف مرحلاا  التعلااي  األساسااي )

تادريب املدرسا   اإىل املاوارو الايت تتاي   ا التعلاي جملاس    اهيأهنا أعرب، عن قلقها بشا ن ارتقاار 
بانتاااام وتااور  الاادع   اا   وي بغااي للحكوماا  أن تضاامن  تااع صيااع املدرساا  يف ال اااام املدرسااي 

 .(14)الو ين مبستوياته زار  بامل هالت الكاري  يف جماق تعلي  حقوق اإلنسان
وع، م ام  العفو الدولي  حكوم  ر ل دا إىل تور  ما يكفي من املوارو البشري  واملالي  و  -14

ماان امل سساا  الو  ياا  حلقااوق اإلنسااان  وإ اااز زطاا  اً ملرزااز حقااوق اإلنسااان، الااذي يشااكل جاازء
وإجراء اً، زاري  و وق  ويالً  ي عمل و  ي  بش ن احلقوق األساسي  وحقوق اإلنسان تتس  بالشمول

املتعلقا  بامليزانيا  وبالسياساات القوان  واالقرتاحات مشاريع ي  م تا  لآلثار اليت الفها صيع تقي
 .(15)على حقوق اإلنسان قبل اعتماوها  احلكومياألنشط  ، ور ها من العام 

تنفيااا االلتزامااات الدوليااة المتعلقااة بحقااوق اإلنسااانا مااع مراعاااة القااانون الاادولي  -جيم 
  السارياإلنساني 

 المسائل المشتركة بين القطاعات -1 

(16)املساوا  وعدم التمييز  
 

إىل الفرياا   2٠11يف البياان الااذي قدمتاه يف عاام  ،أعربا، أمي ا  املااامل املع ياا  باملسااوا  -15
العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، عن قلقها بش ن زلو قانون املساوا  مان حكا   ادو 
حيار التمييز بسبب تغي  نوم اجل س. وقد  رأ حتسن يف هذا الش ن ع دما عدق قاانون املسااوا  

ساابب ا وياا  اجل سااني  والتعباا  اجل ساااين. وعاادق حياار التمييااز باً بتضاامي ه حكماا 2٠15يف عاام 
التعلااي  وأرباااص  اتيقتضااي ماان الساالطات ومقاادمي زاادماً بتضاامي ه التزاماااً قااانون املساااوا  أيضاا

العماااال م ااااع التمييااااز ةااااد األقليااااات اجل ساااااني . بيااااد أن األشااااااق الااااذين ي تمااااون إىل أقليااااات 
غ املساوا . وقد تلق، أمي   املاامل املع يا  زالوا يواجهون مشازل شىت يف سعيه  لبلو  ج ساني  ما

باملسااااوا  اتصااااالت بشااا ن حااااالت تتعلااا  بشااابه  التميياااز يف جمااااالت مااان صلتهاااا ساااوق العمااال 
 .(1٧)والتعلي  واخلدمات، وزذلن بش ن مسائل شىت تتعل  بعملي  تغي  نوم اجل س

زااااره الع صااااري  و وأعاااارص الصااااليب األمحاااار الف ل اااادي عاااان قلقااااه بشاااا ن تصاااااعد املواقااااف  -16
األجاناااب واشاااتداو حااادهتا وتقبلهاااا أزثااار، ال سااايما علاااى شااابك  اإلنرتنااا،. و كااان اإلشاااار  إىل 

امل اااا االجتمااااعي م تاا زّ زاااذلن بالعدوانياا ، و   الكراهياا  املتساامأرعااااق تصاااعد زطاااص الكراهياا  و 
 يتعلااا  باااا عر  وملتمساااي اللعاااوء. ويشاااكل التشااادو يف املواقااافريماااا  ال سااايمابشاااكل واةااا ، 

للعالقات االجتماعي  ب  اجملموعات السكاني . وأوصى الصاليب األمحار الف ل ادي اً زط  اً هتديد
باااااو موقااف رعاااق ملكارحاا  زطاااص  ،مثلمااا أوصااى اجلهااات صاااحب  املصاالح  ،حكوماا  ر ل اادا

 .(18)الكراهي  واملواقف العدواني  اليت ما رت ، تزواو انتشاراً 
حلقااااااوق اإلنسااااااان أن حكوماااااا  ر ل اااااادا تلقاااااا،، زااااااالق  والحااااااا، الفيدرالياااااا  الدولياااااا  -1٧

االستعراض الساب ، الكث  مان التوصايات بشا ن الع صاري  وزراهيا  األجاناب، وشارع، احلكوما  
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يف ت فيااذ عااد  مشاااريع مل ااع اجلاارائ  املرتكباا  باادارع الكراهياا  والتصاادي للع صااري . ورأت أن هااذه 
ملعاجلا  حالا  تادعو اً زاريااً    األجال ال  ثال تادب  املشاريع رمبا تكون زالق  ر  أن املشاريع قصا  

للقلااا . وتفياااد التقاااارير األزااا   بااا ن عااادو اجلااارائ  املرتكبااا  بااادارع الكراهيااا  قاااد زاو. وال باااد مااان 
اإلساالم وااللتازام مبعاجلتهماا علاى املادع البعياد والتصادي ه االعرتاف بوجوو الع صاري  واااهر  زار 

 .(19)اسي ما بانتاام على أعلى مستوع سي
الف ل ديااا  الو  يااا  حلقاااوق املثليااا  واملثلياااات وحااااملي صااافات  امااا  املوالحاااا، زااال مااان  -18

وحاملي صافات ا وي  اجل ساني  وصعي  حقوق مغايري ( SETA)اجل س  ومغايري ا وي  اجل ساني  
الاااادوري أن ر ل اااادا وارقاااا،، يف اساااات تاجات اجلولاااا  الثانياااا  ماااان االسااااتعراض ( TRASEK)اجل ساااا  

( علاااى تكثياااف جهووهاااا يف جمااااق مكارحااا  التميياااز بسااابب امليااال 8-9٠الشاااامل علاااى التوصاااي  )
اجل ساي وا وياا  اجل سااني  بوسااائل م هاا مراجعاا  التشاريعات وأساالوص اإلوار  الو  يا   اادف القضاااء 

ملي علاااى التميياااز ةاااد املثلياااات واملثليااا  ومزووجاااي امليااال اجل ساااي ومغاااايري ا ويااا  اجل سااااني  وحاااا
وحقااوق األساار  واحلاا  يف األماان والسااالم  الشاصااي . وم ااذ  نصاافات اجل ساا  يف حقااوق الوالاادي

كارحا  التميياز مبمان زاالق إصاالل التشاريعات املتعلقا  اً ولن احل ، حتسان الوةاع القاانوين أساسا
يال وحتقي  املساوا . رفي قاانون مكارحا  التميياز وساع نطااق احلمايا  مان التعارض للتميياز بسابب امل

لتعبا  اجل سااين اجل سي ليشمل صيع جماالت احليا . ويف قانون املساوا ، يرو وزر ا وي  اجل ساني  وا
صراحً  باعتبارها من األسس اليت حياار التميياز علاى أساساها. وتشامل واليا    اني واخلصائ  اجل س

ملسااوا ، صاراحً ، امليال اجل ساي زال مان أمي ا  املااامل املع يا  مبكارحا  التميياز وأمي ا  املااامل املع يا  با
 اني لتعبااا  اجل سااااين واخلصاااائ  اجل سااا)أمي ااا  املااااامل املع يااا  مبكارحااا  التميياااز( وا ويااا  اجل سااااني  وا

)أمي   املاامل املع ي  باملساوا (. وقد أقر الربملان الف ل ادي التشاريع املتعلا  بازوا  شاصا  مان نفاس 
 آوار/ 1ماااان اً اجلاااا س االقاااارتان بربااااا  الاااازوا  اعتبااااار ماااان نفااااس األقااااران اجلاااا س وسيصااااب  بامكااااان 

. بيد أن مث  مسائل مل حيل جزء زب  م ها وال تزاق تدعو للقلا ، مان قبيال االعارتاف 2٠1٧ مار 
القااااانوين ب ااااوم اجلاااا س، والسااااالم  اجلساااادي  حلاااااملي صاااافات اجل ساااا ، وحقااااوق األساااار  واحلقااااوق 

  و ارسااا  الع اااف ةاااد املثلياااات واملثليااا  ومزووجاااي امليااال الوالديااا ، واجلااارائ  املرتكبااا  بااادارع الكراهيااا
 .(2٠)اجل سي ومغايري ا وي  اجل ساني  وحاملي صفات اجل س 

(21)اإلرهاصحقوق اإلنسان ومكارح    
 

بالتوصااايات الاااوارو  يف تقريااار أمااا  املااااامل اً أوصااا، م امااا  العفاااو الدوليااا  بالتقياااد  امااا -19
التسلي  واالحتعاز السري  وت فيذ تداب  مل ع ت اي  رحالت التسلي  بش ن  2٠14الربملاين لعام 

يف سااياق مكارحاا  اً تاماااً السااري يف املسااتقبل  واحاارتام االلتزامااات املتعلقاا  سقااوق اإلنسااان التزاماا
اإلرهاص وةمان أن تكاون قاوان  املراقبا ، الايت حتاد مان اخلصوصاي ، وات نطااق ةاي  وواةاح  

  مبفعو ا، وأن تكون املراقب   دو  ا دف وتست د إىل مبدأ االشاتباه املعقاوق، وتتي  إمكاني  الت ب
وأن تكاااون ه ااااك حاجااا  شاااديد  إليهاااا لتحقيااا  هااادف مشاااروم وأن  اااار  بطريقااا  يراعاااى ريهاااا 

 .(22)الت اسب وعدم التمييز
وأزاااادت م اماااا  العفااااو الدولياااا  علااااى وةااااع ةاااامانات ةااااد التعسااااف يف اسااااتعماق املراقباااا   -2٠
 .(23)ضام أنشط  االستابارات لرقاب  رعال  ومستقل  ونزيه ، مبا يف ولن الرقاب  الربملاني  والقضائي وإز
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(24)ح  الفرو يف احليا  واحلري  واألمان على شاصه  
 

وات أرااااو مرزاااز ةاااحايا التعاااذيب يف ر ل ااادا بااا ن وولااا  ر ل ااادا قبلااا، التوصااايات التاليااا   -21
 الصاااال  بضااااحايا التعاااااذيب زااااالق اجلولااااا  الثانياااا  مااااان االسااااتعراض الااااادوري الشااااامل يف أيلاااااوق/

على الربوتوزوق االزتيااري التفاقيا  م اهضا  التعاذيب ورا ه  ، املصاوق  . وقد 2٠12 سبتمرب
 ، وعاااَ  2٠14مااان ةاااروص املعاملااا  أو العقوبااا  الالإنسااااني  أو املهي ااا  حساااب األصاااوق يف عاااام 

 .(25)  املاامل الربملاين الف ل دي باعتباره  ثل اآللي  الوقائي  الو  ي مكتب أم
ووون شاار  عاان صيااع السااع اء احملتعاازين اً وأوصاا، م اماا  العفااو الدولياا  باااإلررا  رااور  -22

ماااان أواء اخلدمااا  العساااكري   وةاااامان أال تكاااون اخلدمااا  املدنياااا   بسااابب االسااات كاف الضااام ي
 .(26)البديل  للادم  العسكري  عقابي  ووات  ابع  ييزي وةمان بقائها حت، سيطر  مدني 

باااا ن ه ااااك حاجاااا  ماساااا  إىل  (NYTKIS)وأرااااو ائااااتالف الرابطااااات ال ساااائي  الف ل دياااا   -23
مان القاانون اجل اائي.  2٠مان الفصال  ،1  الفرعيا  الفقار  ،5املااو  علاى تغي ات تشاريعي  إوزاق 

رهااذه املاااو  تاا   علااى أن األرعاااق الاايت يرتكبهااا شااا  يف موقااع ساالط  أو شااا  ماا  ن ةااد 
شا  يف عهدته أو من واجبه أن يتعهده بالرعاي  زمريض يف املستشفى أو يف م سس  أزرع، 

أو اإلعاقااا  أو لعلااا  أزااارع،  لااان القااادر  علاااى التعبااا  عااان الرةاااا بسااابب املااارض  أو شاااا  ال
 .(2٧)تستوجب العقوب  املطبق  على جر   االعتداء اجل سي، والغرام  يف حدووها الدنيا

و الب االئتالف بتور  محاي  رعالا  ومتسااوي  لخشاااق املاووع  يف امل سساات املغلقا   -24
عا، م اماات را  )السعون واملستشفيات وم سسات إيواء األشااق ووي اإلعاق  العقليا (. وو

حكومي  إىل إجراء تغي  يف القانون يقضي باعتبار األرعاق اجل سي  الايت يرتكبهاا أشاااق يف موقاع 
ق  وزباار الساان، ايف بي اات  اثلاا  )وور رعايا  املعاايف هاذه األمااازن أو م   ااون سالط  أو أشاااق 

أرعااااالً ج ساااي  رااا  وم سساااات إعااااو  الت هيااال واملستشااافيات( يف حااا  مااان يتعهااادوهن  بالرعايااا ، 
رةااائي  سكاا  تعريفهااا. وي بغااي أن ُيضااع مرتكبااو هااذه األرعاااق للمالحقاا  ويعاااقبوا باا فس العقوباا  
املطبقاا  علااى اجلاارائ  اجل سااي  األزاارع سسااب جسااام  اجلر اا . رالقااانون احلااايل يعاارف هااذه األرعاااق 

ثا  تتمثال يف وراع رراما  باعتبارها من قبيل االعتداء اجل ساي وتطبا  علاى مرتكبهاا عقوبا  أزاف بك
إةاار  عباار  اً يف واقع األمر. وتقرتل امل اماات را  احلكوميا  أيضااً حىت وإن زان، تشكل ارتصاب

"يف حاااالت  اثلاا "، معللاا  ولاان باعتماااو عملياا  تقااد  الرعاياا  زااار  امل سسااات الاايت أساافرت عاان 
"مرازااز الرعايااا  املفتوحااا " إعاااو  إياااواء زثاا  مااان األشااااق الضاااعفاء يف مااا اصاااطل  علااى تساااميته 

 .(28)للع ف اجل سي على أيدي مقدمي الرعاي اً "الرعاي  امل زلي " حيل  كن أن يتعرةوا أيض أو
وحاااد  إلياااواء  433ووزااار ائاااتالف اجلمعياااات ال ساااائي  يف ر ل ااادا أن ر ل ااادا تفتقااار إىل  -25

مان مقادمي  26مقابال إلياواء ةاحايا الع اف زكال )ما وع  19اً . وه ااك حاليااملاووياألسار يف 
. ولاايس ه اااك سااوع ماا وع 13هااذه اخلدماا  يف الساااب (. وتتااوىل م امااات راا  حكومياا  إوار  

يف ر ل دا هو ملع  موناا الاذي تشارف علياه رابطا  مونيكاا، وهاي رابطا  نساائي   واحد ملع  سري
يف مااان باااالغرض يف احلفااااا علاااى العااادو الكاااااً متعااادو  الثقاراااات. وال يفاااي التمويااال املتاااال حاليااا

   املكتاا  املالجئ وانتشارها يف امل ا  . ره اك م اا   واساع  ال توجاد ريهاا مالجائ. ويف امل اا
ررضا، ، 2٠15، هلسا كي( يعتارب عادو املالجائ را  زااف. ويف عاام بالسكان )مثال العاصام 
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زبوناا  مااع أ فااا ن ألهنااا اساات فدت  اقتهااا االسااتيعابي   348رابطاا  هلساا كي لايااواء أزثاار ماان 
، مل يكاااان باإلمكاااااان إياااااواء 2٠15باساااااتمرار. ويف عاااااام اً  تل اااااً وياااااال ملعاااا  ماااااإل أيضااااااً. ماااا ا

 .(29)مازناألامرأ  يف امللع  بسبب عدم تورر  18٠ حوايل
وأوصاااى االئاااتالف ر ل ااادا بزيااااو  التمويااال احلكاااومي خلااادمات اإلياااواء مااان أجااال رراااع عااادو  -26

املالجئ املاصص  إليواء ةحايا الع ف وتوسيع نطاق التغطي  اجلغراري . وأزد االئتالف أن ر ل ادا 
حتتا  إىل مزيد من املالجئ السري  لضمان تور  الدع  الفروي لكل  فل أث اء تعرةه ألزم  بسبب 

ع ف، واملضي يف تطوير هذا الدع  مع إيالء اهتماام زااق للف اات الضاعيف . وقااق إن عليهاا أن ال
تراعااي االحتياجااات اخلاصاا  جملموعااات األقليااات واجملموعااات الضااعيف  )حسااب التعريااف الااوارو يف 
اتفاقي  اسط بوق( لدع تطاوير زادمات هاذه املالجائ وأن تضامن حصاوق زال  فال أث ااء أي أزما  

ا بساابب الع ااف علااى الاادع  الفااروي وتطااور هااذا الاادع  أزثاار مااع إيااالء اهتمااام زاااق يتعاارض  اا
 .(3٠)للف ات الضعيف  واصي  التمويل احلكومي وإتاحته لتطوير مالجئ  كن الوصوق إليها

 (31)احلريات األساسي  واحل  يف املشارز  يف احليا  العام  واحليا  السياسي   
حصاوق الشار   واملادع  العاام  بتا م   "TRASEK"  وصعي "SETA"م ام  أوص،  -2٧

والقضا  واحملام  على املعاارف واملهاارات الالزما  للتصادي للعارائ  املرتكبا  بادارع الكراهيا  ةاد 
واملثلي  ومزووجي امليل اجل سي ومغاايري ا ويا  اجل سااني  وحااملي صافات اجل سا  عان  املثليات

 ريااا  تاااور  التااادريب اإللزاماااي واملبااااوئ التوجيهيااا   وأوصاااتها بتعاااديل القاااوان  اخلاصااا  بااااجلرائ  
املرتكب  بدارع الكراهي  وزطاص الكراهي  سيل تدر  ريهاا ا ويا  اجل سااني  صاراح  ةامن أساس 

حيااز والتوعياا   طاااص الكراهياا  ةااد املثليااات واملثلياا  ومزووجااي املياال اجل سااي ومغااايري ا وياا  الت
 .(32)اجل ساني  وحاملي صفات اجل س  وبوثاره الضار 

وأوصااى الصاا دوق الاادويل للتحااالف ماان أجاال الاادرام بضاامان االعاارتاف باااحل  يف حرياا   -28
ال حااو الواجااب، وبااال ار يف تطبياا  األحكااام الفكاار والوجاادان والاادين، واحاارتام هااذا احلاا  علااى 

القانوني  اليت ت ا  احلا  يف االسات كاف الضام ي وتا   علاى محايتاه. وأوصاى التحاالف الادويل 
بضاااامان  تااااع امله ياااا  الطبياااا  باااااحل  يف ررااااض املشااااارز  يف إجااااراء عمليااااات اإلجهاااااض اً أيضاااا

االحارتام الواجاب حلا  الوالادين واإلجراءات األزرع بسبب االست كاف الضم ي وةمان إياالء 
 .(33)لق اعاهت اً يف ازتيار نوم التعلي  الذي يريدونه ألب ائه  وت ش   أب ائه  ورق

وشااادو زااال مااان احتااااو أصاااحاص الفكااار يف ر ل ااادا والرابطااا  الف ل ديااا  ألنصاااار املاااذهب  -29
 .(34)املدار من الربنامج الس وي يف اً اإلنساين على أال تكون الطقو  الدي ي  جزء

 (35)حار صيع أشكاق الرق  
وزالا  االحتااو األورول للحقاوق  بالتعااون ماعاً أجرت الرابطا  الف ل ديا  حلقاوق اإلنساان سثا -3٠

لعمااق املهااجرين يف العمال يف ر ل ادا. وأثبا، البحال ل الشاديدساتغالق االاألساسي  بش ن أشكاق 
. الكاااريت علااى احلماياا  واملساااعد  اً بالبشاار أو اجلاارائ  املماثلاا  ال حيصاالون وائماا أن ةااحايا االرااار

وال يستفيد صيع ةحايا االستغالق الشديد يف العمل من ال ااام الاو ين ملسااعد  ةاحايا االراار. 
من ناام املساعد  إوا  رأت تغي ات يف ناوم الضحي  ستبعد ت كن أن  هويشار بوجه زاق إىل أن

 .(36)   أث اء اإلجراءات القضائي  رتحول، إىل شيء آزر ر  االرار بالبشراجلر 
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 احل  يف التعلي   
جلمياااع  اً أوصااا، م امااا  العفاااو الدوليااا  يفعااال التثقياااف يف جمااااق حقاااوق اإلنساااان إلزاميااا -31

شااامل املشاااارز  وازتسااااص املهاااارات العمليااا  لتمكااا  املعلمااا  املتااادرب  مااان ياملعلماا  املتااادرب  و 
اجلمياااع يف عمليااا  التعلاااي  وتاااور  التااادريب أث ااااء اخلدمااا  جلمياااع وإوماااا  احااارتام حقاااوق اإلنساااان 

ملتطلبات امل اهج اً املعلم  ليكتسبوا املهارات اليت تلزمه  للتثقيف يف جماق حقوق اإلنسان ت فيذ
 .(3٧)ساسي  الو  ي  اجلديد  يف مرحل  التعلي  األساسيالدراسي  األ

وأوصى جملس أوروبا السلطات الف ل دي  مبواصل  تعزيز التعلي  باللغ  الصامي ، وال سيما  -32
مان زاالق وةاع سياسا  م اما  وزطا   وياال  ويلا  األجال  وااااو تاداب  عاجلا  حلمايا  وتعزيااز 

دوت  باالنادثار بوجاه زااق، وولان بطارق م هاا علاى لغيتا صامي إناري وصامي سكول،، املها
وجااه اخلصااوق تااور  "أعشااا  لغوياا " بشااكل وائاا   واااااو مزيااد ماان التااداب  لضاامان احلصااوق 
علاااااى زااااادمات الرعايااااا  االجتماعيااااا  والصاااااحي  بااااااللغت  الساااااويدي  والصاااااامي   ووةاااااع وت فياااااذ 

الروماااا إعاااداو مااواو تعليمياا  بلغاا   والتوسااع يفالرومااا اساارتاتيعيات مبتكاار  لتاادريب املدرسااا  ماان 
وزياو  تور  التعلي   ذه اللغ   واااو تداب  لزياو  ورج  الاوعي والتساام  رااه اللغاات اإلقليميا  
أو لغاااات األقلياااات يف ر ل ااادا يف امل ااااهج الدراساااي  العامااا  يف صياااع مراحااال التعلاااي  ويف وساااائ  

 .(38)اإلعالم على حد سواء

 معينة من األشخاصددين أو فئات حقوق أشخاص مح -٤ 

 ال ساء  
املقدماااا  يف اجلولااا  الثانياااا  ماااان االساااتعراض الاااادوري الشااااامل  14-89عمااااًل بالتوصااااي   -33

بشا ن اااااو مزياد ماان التاداب  الرامياا  إىل محايا  حقااوق املارأ ، مبااا يف ولان م ااع الع اف )أوزرانيااا(، 
اااااو تااداب  قانونياا  وعملياا  رعالاا  للقضاااء علااى صيااع أشااكاق التمييااز بشاا ن  16-89والتوصااي  

ال ساااااء واأل فاااااق ووي اإلعاقاااا ، واملهاااااجرين ةااااد والع ااااف ةااااد ال ساااااء واأل فاااااق، وال ساااايما 
والالج اا  ماان ال ساااء واأل فاااق، وال ساااء واأل فاااق امل تماا  إىل أقليااات إث ياا  ووي ياا ، ال ساايما 

الورقااا  املشااارتز  املقدمااا  مااان جملاااس الشاااباص الاااو ين  ياااران(، أوصااا،ن والروماااا )إو املسااالممااا ه  
باعااداو  - ( وم تاادع الشااباص األورولAllianssiم اماا  الشااباص الف ل دياا  للتعاااون ) - الف ل اادي

زط   ويل و  ي   دو  األهداف ملكارحا  الع اف والتميياز ةاد ال سااء وتاور  إمكانيا  الوصاوق 
ت مثال زطااو  االتصااق للمساااعد  علاى ماادار السااع   يلاا  أيااام واملسااعد  املالياا  لادع  زاادما

األساابوم وزاادمات الرعاياا  يف مرازااز مت قلاا  وتعزيااز التعاااون ريمااا باا  يتلااف الوزاااالت احلكومياا  
 .(39)واإلوارات البلدي 

وزررت أمي   املاامل املع ي  باملساوا  اإلعراص عن قلقها يف البيان الذي قدمته إىل الفري   -34
ألن التعاارض للتمييااز بساابب احلماال  2٠11لعاماال املعااين باالسااتعراض الاادوري الشااامل يف عااام ا

واإلجااااز  العائليااا  ال يااازاق يشاااكل مصااادر قلااا  زبااا  يف ر ل ااادا. وي طاااوي جااازء زبااا  مااان القضاااايا 
املتعلقااا  بساااوق العمااال املعروةااا  علاااى أمي ااا  املااااامل باالشاااتباه يف  ارسااا  التميياااز بسااابب احلمااال 

 .(4٠)  العائلي واإلجاز 
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 (41)األ فاق  
، علااى التعريافأن ر ل ادا ي بغاي  ااا ااااو تاداب  رعالاا  لتعماي   1أزادت الورقا  املشاارتز   -35

األ فااق وآباائه  وصياع املاتصا  والسالطات الايت تعمال ماع األ فااق، يف صافوف نطاق واسع 
بتوصيات اللع   وتعليقاهتا العاما . االلتزامات امل صوق عليها يف اتفاقي  حقوق الطفل وزذلن ب

علاى توعيا  اجلهاات الفاعلا  املاذزور  أعااله بااللتزاماات وات الصال  اً وجيب أن تعمل ر ل دا أيضا
 .(42)باأل فاق ال اش   عن املعاهدات األزرع حلقوق اإلنسان

أن املباااااوئ التوجيهياااا  الو  ياااا  بشاااا ن أرضاااال املمارسااااات  1وأةااااار، الورقاااا  املشاااارتز   -36
إلباالغ األسار  باعاقا   فلهاا جياب أن تصااغ لضامان حصاوق آبااء األ فااق ووي اإلعاقا   املتبع 

علاااى معلوماااات عاليااا  اجلاااوو  علاااى قااادم املسااااوا  بغاااض ال اااار عااان مكاااان إقاااامته . وتساااتدعي 
احلاج  إيالء اهتمام زااق حلالا  واحتياجاات األ فااق ووي اإلعاقا  الاذين ي تماون إىل صاعاات 

 .(43)اتلف األقليات امل
علااى التوسااع يف إجااراء البحااوب وصااع البيانااات بشاا ن يتلااف  1وحثاا، الورقاا  املشاارتز   -3٧

أشاااكاق وأ اااا  التميياااز وزطااااص الكراهيااا  والتسااال  يف أوساااا  الطفااال لاقااارار بوجووهاااا وااااااو 
نياا  اإللكرتو اإلنرتناا، . وي بغااي الرتزيااز بشااكل زاااق علااى بي اا  بشاا هنا تااداب  وقائياا  أزثاار رعالياا 
 .(44)ال يتعزأ م هااً اليت يشكل األ فاق جزء

بزيااااااو  تثقياااااف املعلمااااا  " TRASEK"معيااااا  اجلو  "SETA" امااااا  املوأوصااااا، زااااال مااااان  -38
ورا ه  مان مااوافي املادار  بشا ن التصاادي للتسال  ال اااج  عان معااوا  املثلياا  ومغاايري ا وياا  
اجل سااااني  وللممارساااات التمييزيااا . وي بغاااي أن تااادر  هاااذه املااااو  التثقيفيااا  يف التااادريب اإللزاماااي 

جل سااي ومغااايري ا وياا  ةاامان حصااوق املثليااات واملثلياا  ومزووجااي املياال ازمااا جيااب للمعلماا    
اجل سااني  وحاااملي صاافات اجل ساا  ماان الشااباص يف املادار  وامل سسااات التعليمياا  علااى مااا يلاازم 

ملاايله  اجل سااي وهااويته  اجل ساااني  اً ماان معلومااات ومحاياا  ووعاا  لكااي يتمك ااوا ماان العااي  ورقاا
ور  مبااوئ توجيهيا  وتعب ه  اجل ساين عن  ري  توعي  هذه الف   يف قسا  الرعايا  يف املدرسا  وتا

أو جمموع  أووات للمدار  وامل سسات التعليمي  بش ن ومج شوارل املثليات واملثلي  ومزووجاي 
امليل اجل سي ومغايري ا وي  اجل ساني  وحاملي صفات اجل س  من التالميذ واملواف  يف زط  

 حتقي  املساوا  ومكارح  التمييز.

 (45)األشااق ووو اإلعاق   
 / Vammaisfoorumi ry) م تااادع اإلعاقااا  الف ل ااادي لاعاقااا د امل تااادع الف ل ااادي أزااا -39

Handikappforum rf- FDF)  أن حالاااااا  حقااااااوق اإلنسااااااان لخشااااااااق ووي اإلعاقاااااا  يف ر ل اااااادا
حتس ، من ال احي  التشريعي  من زالق قانون مكارح  التمييز اجلدياد وا ي اات اجلدياد  املكلفا  
بت فياااذ ورصاااد اتفاقيااا  حقاااوق األشاااااق ووي اإلعاقااا . ره ااااك وجاااوو لا اااار الاااو ين وا يازااال 

ر املوارو الكاري  للعهاات الفاعلا  الرئيساي ، مباا يف ولان املستقل . وقد أعرص عن القل  بش ن تور
امل امات اليت  ثل األشااق ووي اإلعاق . و ثل عدو القضايا املتعلقا  باإلعاقا  املعروةا  علاى 

علااى انتهازااات اً احملاااز  املاتصاا  برصااد االمتثاااق لقااانون مكارحاا  التمييااز وقااانون املساااوا  م شاار 
مقاادمي الساالع واخلاادمات بشاا ن أيياا  الرتتيبااات التيساا ي  املعقولاا . احلقااوق وانعاادام الااوعي باا  

ويكتسااي تاادريب  ارسااي املهاان القانونياا  ومااوافي القضاااء أيياا  قصااوع يف هااذا الصاادو. و ثاال 
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التميياااز املااارتب  باإلعاقااا  يف العمااال والتعلاااي  مااان زاااالق عااادم تاااور  إمكانيااا  الوصاااوق والرتتيباااات 
يف سوق  ت امي . أما األشااق وو اإلعاق  الذه ي  الذين يزاولون عمالً التيس ي  املعقول  ااهر  م

العماال املفتوحاا  رااان عملهاا  قااد ال يعااد ماان قبياال العماال ماادروم األجاار املشااموق بقااانون العماال 
ما يث   ،الرعاي  االجتماعي مستحقات متدني  يف إ ار اً يتقاةون عليه أجور اً اجتماعياً نشا  بل

   .القل  بش ن استغال
املتوارادات علاى ورر  أن االهتمام بال ساء ووات اإلعاق  قد بدأ يتزايد م ذ أن ارتفع عادو  -4٠

يف صيااع املالجاائ الاايت اً وجمانياااً املالجاائ وحتساا ، إمكانياا  الوصااوق رااان وزااوق امللعاا  لاايس ميساار 
اً تكااون نااار  رامكانياا  الوصاوق إىل املالجاائ ليساا، متاحاا  زماا ي بغااي  ااا أناً.  اار  نشااا ها حالياا

لعدم تطبي  الضواب  املتعلق  بامكاني  الوصوق وعدم إجراء أي مشاورات ب  زرباء يف هاذا الشا ن 
وامل امات را  احلكوميا  املع يا  مبسا ل  اإلعاقا . والتمويال احلكاومي ال يغطاي االساتثمار يف أعمااق 

لع ايا  اخلاصا  واملسااعد  التعديد. وعالو  علاى ولان، ي بغاي أن تكاون املالجائ قااور  علاى تاور  ا
 .(46)الفروي  لل ساء ووات اإلعاق  واملس ات مع مراعا  احتياجاهتن اخلاص 

 (4٧)األقليات والشعوص األصلي   
قااد الحااس جملااس أوروبااا أن مثاا  مسااائل ال تاازاق تاادعو للقلاا  علااى الاارر  ماان التقاادم لو  -41

بشااا ن الشاااعوص  169الدوليااا  رقااا  احملااارز. رف ل ااادا مل تصااادق بعاااد علاااى اتفاقيااا  م امااا  العمااال 
األصاالي  والقبلياا  يف البلاادان املسااتقل ، رراا  أهنااا أبلغاا، اللع اا  عزمهااا علااى تصااديقها زااالق راارت  
والياا  احلكوماا  احلالياا . والفرياا  املعااين برصااد التمييااز ال يرصااد التمييااز القااائ  علااى أسااا  اللااون 

االمتثااق لقااانون مكارحا  التميياز ال  لاان اجل ساي  أو اللغا . واحملكما  الو  ياا  املاتصا  برصاد  أو
صااالحي  ماا   تعويضااات لضااحايا التمييااز، األماار الااذي يث اايه  عاان تقااد  شااكاوع، وهااي راا  

عاجلاا  قضااايا التمييااز يف جماااق العماال أو ا عاار . ويفتقاار مكتااب أمي اا  املاااامل املع ياا  ملاً يولاا  أيضاا
لالةااطالم مبهامااه علااى ال حااو الواجااب، ويقتصااار باألقليااات إىل املااوارو البشااري  واملالياا  الالزماا  

ازتصاصااه علااى معاجلاا  حاااالت التمييااز بساابب األصاال اإلثااين. وال  لاان رالبياا  السااكان معرراا   
زاريااا  بالشاااعب الصاااامي حاااىت اآلن. وال يااازاق الروماااا يعاااانون مااان التميياااز والع صاااري  يف يتلاااف 

يف اناادماجاً اجملموعاات أقاال الصاوماليون اجملااالت، مباا يف ولاان التعلاي  والعماال واإلساكان. ويعااد 
البلد وه  يتعرةون للع صري ، مبا يف ولن الع ف بدارع الع صري ، وللتمييز يف صل  مان اجملااالت 

ةاحي  للتميياز يف جمااق العمال. ويتضامن اً م ها جماق العمل. ويقاع ال اا قون باللغا  الروساي  أيضا
، ماااا يزياااد ماااان زطااار الت ماااي  العرقااااي 13٠او  سااايما املاااا  ييزيااا ، والاً قاااانون األجاناااب أحكاماااا

 .(48)لخقليات البارز ، إىل حد زب 
امل بثقتاا   28-89و 8-89وأشاارت الفيدراليا  الدوليا  حلقااوق اإلنساان إىل التوصايت   -42

عن اجلولا  الثانيا  مان االساتعراض الادوري الشاامل، وأرااوت با ن سياساات حكوما  ر ل ادا بشا ن 
وق على اتفاقي  اومل ُيصاً. ذت، م ذ تقد  التقرير الساب ، م حى إشكاليالشعب الصامي قد أز

يف عهااد احلكوماا  السااابق  ومل تاادر  احلكوماا  احلالياا  التصاادي   169م اماا  العماال الدولياا  رقاا  
القاااانون الف ل ااادي املتعلااا  يف عليهاااا يف برناجمهاااا االسااارتاتيعي. ويف تشاااريعات أزااارع، وال سااايما 

(، حاااذر، األحكاااام الااايت تااا   علاااى محايااا  2٠16مبشااااريع الغاباااات وامل تزهاااات )آوار/ماااار  
 .(49)حقوق الشعب الصامي
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وأشااار ائاااتالف اجلمعياااات ال سااائي  يف ر ل ااادا إىل وجاااوو نقاا  شاااديد يف البياناااات عااان  -43
 يف ر ل اادا، إو ليساا، ه اااك مااثالً  تعاارض املاارأ  للع ااف يف أوسااا  العديااد ماان جمموعااات األقليااات

أي معلوماااات متاحااا  بشااا ن الع اااف ةاااد املااارأ  يف أوساااا  ال سااااء مااان املثلياااات ومزووجاااي امليااال 
، أي ساوب 2٠٠٧اجل سي ومغايري ا وي  اجل ساني  ونساء الشعب الصامي. ومل رر، م ذ عاام 

ءات التتبع الايت رمعهاا بش ن انتشار الع ف ةد املهاجرات يف ر ل دا. وزل ما ه الن هو إحصا
ما ي وي نقا  املعلوماات إىل قصاور اً امل امات اليت تقدم املساعد  لل ساء ةحايا الع ف. وزث  

يف نا  الدع  وبرامج الوقاي . وه اك حاج  إىل اخلدمات احملدو  ا دف لزياو  إمكانيا  اساتفاو  
 .(5٠)من هذه اخلدمات نساء األقليات

 م هاااااا أماااااور يفملااااا ( ǧiettmmtS,gitdtmmeS,ggmidemSS,مي )وأوصاااااى الربملاااااان الصاااااا -44
 الصاامي الربملاان قادر  وتعزياز الاذاي احلك  تعزيز أجل من االقتضاء، سسب إصالحات، إوزاق

ووةاع إجاراءات للتشااور با  سالطات  األرض،ملكيا   حقاوق ولان يف مباا القارارات، ااااو على
إىل األحكاااام الاااوارو  يف إعاااالن األمااا  املتحاااد  بشااا ن حقاااوق اً الدولااا  والربملاااان الصاااامي اسااات او

، وتوةااي  حقااوق 169الشااعوص األصاالي ، والتصاادي  علااى اتفاقياا  م اماا  العماال الدولياا  رقاا  
األرض واملياااه واملااوارو وساابل العااي  ومحايتهااا مبوجااب القااانون، وزفالاا  إورا  ملكياا  الصااامي  يف 

لغاباات، وإورا  حقااوق الصااامي  يف اتفاااق تي ااوجيكي الضامانات واحلقااوق األساسااي  يف قااانون ا
 .(51)هذه احلماي تور  وإقرار محاي  زاص  لرتبي  الرن  اليت  ارسها الشعب الصامي و 

 (52)املهاجرون والالج ون وملتمسو اللعوء واألشااق املشروون وازلياً   
وجيري إوزاله  ،األز  الصليب األمحر الف ل دي بقل  ما أوزل يف اآلون  صعي  الحس  -45
من تغي ات تشريعي  بش ن حقوق الالج   وملتمسي اللعوء واملهااجرين. رفاي السا وات اً، حالي

أزثااار رااا زثر باعتبااااره مسااا ل  أم يااا  أو اقتصااااوي ، وبااادت يعاااا  األزااا  ، باااات موةاااوم ا عااار  
ال طااق ا عار  الواساع  زيااو  أوت ما يف هذا السياق. وقد اً اعتبارات حقوق اإلنسان ثانوي  نوع

، حياال تضاااعف عاادو الالج اا  وملتمسااي اللعااوء يف ر ل اادا مبقاادار 2٠15إىل ر ل اادا يف عااام 
 .(53)تطور األمور يف هذا االراهإىل عشر  أمثاق، 

ويتمثااال ا ااادف األساساااي مااان إوزااااق تغيااا ات تشاااريعي  يف جمااااالت مثااال حااا  ملتمساااي  -46
مشاااال األساااار، والضاااامان االجتماااااعي، واااااروف  انونياااا ، وملّ اللعااااوء يف احلصااااوق علااااى املساااااعد  الق

استقباق أو احتعاز املهاجرين يف تقلي  تكاليف ا عر  وون إيالء أي اهتمام يذزر للحفاا على 
ارتفام مستوع احلماي  وزرام  األشااق املع ي . ويزيد من حد  املشكل  تويل سلطات يتلف ، يف 

الت املواةااايعي  وون إياااالء االعتباااار الواجاااب ألثرهاااا املتبااااوق. أرلاااب األحياااان، إعاااداو يتلاااف اجملاااا
رتقلي  اخلدمات الق صلي  باوزار  اخلارجيا  علاى سابيل املثااق، زاان لاه تا ث  زبا  علاى اإلمكانياات 

مل مشل األسر. ويرع الصليب األمحار الف ل ادي أناه ي بغاي الا    لبات املتاح  ألرراو األسر لتقد  
 .(54)تفي بالغرض لرصد وتقيي  أثر يتلف هذه التغي ات زكل على عمليات ووسائل

وأوصى مرزز ةحايا التعذيب يف ر ل دا با ن تتاال لضاحايا التعاذيب الاذين يلتمساون اللعاوء  -4٧
إمكانياا  الوصااوق الفعلااي إىل امل اماااات راا  احلكومياا  الاايت تقااادم زاادمات إعاااو  الت هياال. واملقصاااوو 

إىل امل اا   ال ائيا  يف ر ل ادا الايت ت عادم ريهاا هاذه اخلادمات. وي بغااي  باذلن أال ي قال ةاحايا التعاذيب
أن تضاامن الدولاا  الف ل دياا  حصااوق األ باااء واملمرةاا  واأل باااء ال فسااي  العااامل  يف قطااام الصااح  

 .(55)العام  على التدريب الكايف لعال  الالج   الذين يعانون من صدمات
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عاان القلاا  بوجااه زاااق إزاء التغياا ات الاايت أُوزلاا،  وأعاارص الصااليب األمحاار الف ل اادي -48
يف اً على سياسات وتشريعات مل مشل أسر الالج  ، إو أصب  إجراء مل مشل األسار  أزثار تعقياد

السا وات األزاا  . وزاوت االستفسااارات و لباات الاادع  الاايت وجها، إىل الصااليب األمحاار زياااو  
  اااوز/ 1علاااى معااااي  مل مشااال األسااار  يف اً ملحواااا . وبااادأ نفااااو التعاااديالت الااايت أوزلااا، مااا زر 

. ويفه  من التغي ات اليت أوزل، على قاانون األجاناب الف ل ادي صلا  أماور م هاا 2٠16 يوليه
أن إصاادار تصااري  إقاماا  ألحااد أرااراو األساار  يتطلااب، علااى ساابيل املثاااق، أن يكااون لاادع مقاادم 

املشامول  باحلمايا  الدوليا   الطلب وسيل  مضامون  لكساب العاي . وزاان أراراو أسار األشاااق
اً.  وز/يولياااه، مل يعاااد هاااذا االساااتث اء مطبقااا 1مااان اً يعفاااون مااان هاااذا الشااار  يف السااااب . واعتباااار 

ونتيعاا  ملاتلااف التغياا ات، وزااذلن للصااعوبات الكثاا   الاايت ت طااوي عليهااا هااذه العملياا ، مل يعااد 
ن زااان القاااانون ُياااو   هاااذا باإلمكااان إعمااااق احلااا  يف مل مشااال األساار  بال ساااب  لخشاااااق الاااذي

احل . ويشدو الصليب األمحر الف ل دي على أيي  تقيي  زيفي  ت ث  التغي ات التشاريعي  واإلواريا  
 .(56)يف إعماق احل  يف مل مشل األسر  واالندما اً رعلي

وأشار ائتالف اجلمعياات ال ساائي  يف ر ل ادا إىل عادم زفايا  التادريب املساتمر لسالطات  -49
او القانون يف ر ل دا من أجل ب اء قادرهتا علاى رها  ااروف ال سااء املهااجرات اللاواي يتعرةان إنف

للع اااف، علاااى وجاااه التحدياااد. ولااايس ه ااااك ماااا يكفاااي مااان التااادريب بشااا ن زيفيااا  معاجلااا  هاااذه 
احلاالت بطريق  تراعي مشاعر تلن ال ساء، ال سيما ريما يتعل  ب عماق الع ف املرتبط  بالشرف 

ألعضاااااء الت اساااالي  األنثوياااا ، وتااااور  املعلومااااات الالزماااا  واحلماياااا  والاااادع  للضااااحايا، وبتشااااويه ا
ولان إحاالتهن إىل الادوائر املع يا  بتقاد  املسااعد  والادع  املالئما   ان. وجياب أن ت زاذ  يف مباا

املهااااااجرين يف االعتباااااار يف صياااااع زطااااا  العمااااال مااااان االحتياجاااااات اخلاصااااا  لل سااااااء واأل فااااااق 
امي  إىل م ع الع ف ةد املرأ . ويتطلاب تاور  محايا  ومسااعد  أرضال للضاحايا مان واخلدمات الر 

املهاجرين تور  املوارو املالي  الالزم  لتقاد  اخلادمات وب ااء قادرات املاواف  وتاوجيهه  باساتمرار 
تااور  املعلومااات اً بشاا ن زيفياا  زشااف حاااالت الع ااف واااااو التااداب  امل اسااب . وماان املهاا  أيضاا

دمات مباتلاف اللغاات. ويتعا  علاى ر ل ادا أن ت شائ شابك  مان املرازاز تقادم املسااعد  مان واخل
وون مواعيد مسبق  لضمان تقد  زدماهتا جلميع ةحايا الع ف ةد املرأ ، مباا يف ولان الف اات 

 .(5٧))زاملهاجرين والالج   الذين ال حيملون وثائ  هوي ، على سبيل املثاق(اً األزثر ةعف
امل بثقاا  عاان اجلولااا  الثانياا  ماان االسااتعراض الاادوري الشاااامل  5٠-89وعماااًل بالتوصااي   -5٠

بش ن إيالء مزيد من االهتمام لطاال  اللعاوء والقصار را  املصاحوب  يف حااالت مل مشال األسار 
)العاااااراق(، أوصاااااى م تااااادع الشاااااباص األورول باعفااااااء األ فااااااق وون السااااان القانونيااااا  والشاااااباص 

ي  الدولي ، الذين يتقدمون بطلباات مل مشال أساره ، مان شار  الادزل املضامون املشمول  باحلما
يف أقااارص وقااا،  كااان، علاااى وةاااع زطااا  الساااتحداب نااااام إلكااارتوين لتقاااد   ،وزاااذلن بالعمااال

 لبااات مل مشاال األساار  وت فيااذ هااذه اخلطاا  حلماياا  حقااوق مقاادمي الطلبااات راا  القاااورين علااى 
القياااوو املرتبطااا  بالت شااا ات، وةااامان التقياااد يف معاجلااا   الوصااوق إىل السااافارات الف ل ديااا  بسااابب

اتفاقي  األم  املتحد  حلقاوق ب حكام الشباص ل األسر  اليت يقدمها األ فاق و صيع  لبات مل مش
 .(58)(1)1٠( واملاو  1)2الطفل، و اص  ما يتعل  باملاو  
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