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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال واملنشد د وج ددب قد درار لد د
حقد د ددوا ا ن د د ددا  1/5دورتد د ددب الرابعد د ددة والعش د د درين الف د د د ة مد د ددن  18إىل  29كد د ددانو ال د د ددا /
يند دداير  .2016واستُعرضد ددل احلالد ددة لتفيد ددا ارل د ددة ال ال د ددة عشد ددرة  26كد ددانو ال د ددا /
يندداير  .2016ورأس وف ددد لتفي ددا وايددر الارجي ددةر ال دديد أيندددري بيل ددديغوفيت  .واعتم ددد الفري ددق
العامالر جل تب ال ابعة عشرة املعقودة  28كانو ال ا /يناير 2016ر تقرير لتفيا.
 -2و  12كددانو ال ا /يندداير 2016ر اختددار لد حقددوا ا ن ددا فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة ال الثية) لتي ري استعراض احلالة لتفيا :إثيوبيا وأملانيا وإندوني يا.
 -3ووفقد ا للفقددرة  15مدن مرفددق قدرار لد حقدوا ا ن ددا  1/5والفقدرة  5مددن مرفدق قدرار
اجملل 21/16ر صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة لتفيا:
(أ)

تقرير وطا/عرض خطي مقدم وفق ا للفقرة (15أ) )(A/HRC/WG.6/24/LVA/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أع ّدتب مفوضية األمم املتحدة ال دامية حلقدوا ا ن دا وفقدا
للفقرة (15ب) )(A/HRC/WG.6/24/LVA/2؛
(ج) مد د ددوجز أع ّدت د د ددب مفوضد د ددية األم د د ددم املتحد د دددة ال د د ددامية حلقد د ددوا ا ن د د ددا وفق د د دا
للفقرة (15ج) ).(A/HRC/WG.6/24/LVA/3
 -4وأُحيل ددل إىل لتفي ددار ع ددن طري ددق اجملموع ددة ال الثي ددةر قائم ددة أس دددلة أع دددإا س ددلفا إس د انيا
وأملانيددا وارمروريددة التشدديكية وسددلوفينيا وال ددويد واملك دديت واململكددة املتحدددة ل يطانيددا العظم د
وآيرلندددا الشددمالية والنددروي .و ولندددا .وميكددن الطددالع عل د د ع األسدددلة عل د املوقددع الش د كي
الارجي لعملية الستعراض الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ش د د ّددت لتفي ددا عل د د دعمر ددا الق ددوج لعملي د دة اس ددتعراض األق د درا وعل د د أ ددا ستواص ددال
مشدداركترا النشددطة وال نّدداءة عمددال الفريددق العامددال .وقددد تددوىل إعددداد التقريددر الددوطا فريددق عامددال
مش د ب بددؤ املتس ددات بالتشدداور مددع املنظمددات غددري احلكوميددة ومكتددب أمددؤ املظددا  .وشددكرت
لتفيا الدول اليت كانل قد قدمل أسدلة سلفا.
 -6وأكدت لتفيا ددا التزامرا الراسخ بالدميقراطية وحقوا ا ن ا وسيادة القانو  .فقد
علّمرددا تارارددا أنددب ل ين غددي مطلقدا اعت ددار احلريددة وحقددوا ا ن ددا مددن امل دلّمات .و لّددل ايددة
حقوا ا ن ا جزءا ل غد عندب مدن سياسدتيرا الارجيدة والداخليدة مند أ اسدتعادت اسدتقال ا
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ع دام  1990بعددد عقددود مددن الحددتالل ال ددوفياي .وقددد دلّلددل لتفيددا عل د التزامرددا ميدددا
حقددوا ا ن ددا باناددمامرا إىل صددكوب األمددم املتحدددة الرئي ددية حلقددوا ا ن ددا وانتظامرددا
تقدددل التقددارير إىل آليددات الرصددد املنش د ة وجددب د ع الصددكوب .ل د لتر فقددد خاددع سددالرا
املتعلق حبقوا ا ن ا للتدقيق املنتظم عن طريق آليات منرا اآلليات ا قليمية األوروبية.
لد حقدوا ا ن ددا مند عدام  .2015وقددد
 -7وذكدرت لتفيدا أ دا فةددورة بعادويترا
واصدلل م ادرإددا الطويلدة األجددال إىل تشدايع الدددول علد إصددار دعددوة دائمدة إىل يددع املكلّفددؤ
بوليات إطار ا جراءات الاصة.
 -8وألق ددل لتفي ددا الا ددوء عل د األ ي ددة ال دديت تعلقر ددا عل د عملر ددا م ددع اجملتم ددع امل ددد ؛ فق ددد
وعدزا د ا التعداو باسدتمرار .كمدا
ضمنل مشاركتب عملية صنع القرار علد يدع امل دتويات ُ
تيواصددال تعزيددز احلوكمددة الشددفافة والشدداملة للاميددع باسددتةدام التكنولوجيددات احلدي ددة .وقددد بدُ ددل
الجتماعددات ال ملانيددة واحلكوميددة عل د ا دواء م اشددرة عل د ش د كة ا ن نددلر وأمكددن للم دواطنؤ
اق اح تشريعات جديدة ع الش كة.
ووجرد د ددل لتفيد د ددا النت د د دداع إىل مد د ددا حققتد د ددب مد د ددن إ د د ددااات من د د د السد د ددتعراض األول
-9
ّ
عام 2011ر بدأت باعتماد دي اجة الدستور عام  2014اليت تتكد ددا م ادئ الدميقراطيدة
والتعدديددة وحقددوا ا ن ددا املشددمولة بالدسددتور وتتكددد ددددا أيا د ا حددق األشددةا املنتمددؤ إىل
أقليد د د ددات قوميد د د ددة احلفد د د ددا عل د د د د لغ د د د داإم و وي د د د داإم ا ثنيد د د ددة وال قافيد د د ددة و تطوير د د د ددا .و
عدام 2013ر دخلدل تعدديالت قدانو ارن دية حيددز النفداذ لتو زسدع إىل حدد ك دري النطداا القددانو
لادواج ارن ددية وتزيددد ت دديط إج دراء مددنا ارن ددية والتانددي  .فعل د س د يال امل ددال ُميددنا أطفددال
األشةا عدميي ارن ية وأطفال املقيمؤ غري املواطنؤ ارن ية تلقائي ا.
 -10ومددن دواعددي سددرور لتفيددا أ تشددري لإلشددارة إىل أ مكتددب أمددؤ املظددا قددد اعتُمددد
آذار/مارس  2015الفدة ‘ألف‘ من جاندب رندة التن ديق الدوليدة للمتس دات الوطنيدة لتعزيدز
و ايدة حقددوا ا ن ددا  .وقددد داومددل احلكومددة علد ايددادة نويددال املكتددب لاددما عملددب بفعاليددة.
كما أشارت لتفيا إىل أ متس ةا جديدةر ي مكتب األمن الداخلير قدد شدرعلر تشدرين
ال ددا /نوفم 2015ر تنفيد عمليددات إدددم إىل ضددما التحقيددق بكفدداءة واسددتقاللية أج
جرائم جنائية قد يرتك را مو فو يدات إنفاذ القانو .
 -11وذكددرت لتفيددا أ ددا اناددمل إىل كددال مددن ال وتوكددول الختيددارج ال ددا امللحددق بالعرددد
الدو الا باحلقوا املدنية وال ياسيةر ا ادم إىل إلغاء عقوبة ا عدامر واتفاقية ل أوروبا
بشد د اي ددة األطف ددال م ددن الس ددتغالل ارن ددي والعت ددداء ارن ددي .وستواص ددال تقي دديم إمكاني ددة
النامام إىل صكوب دولية أخرى حلقوا ا ن ا الوقل املناسب.
يد ددع
 -12وذك ددرت لتفي ددا أيا د دا أ م ددادئ امل دداواة ب ددؤ ارن ددؤ تتخ د د احل د د ا
عمليددات يطدديط ال ياسددات وصددنعرا .وقددد دددفل خطددة العمددال لتحقيددق امل دداواة بددؤ ارن ددؤ
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(للف ة  )2014-2012إىل ات اع  .فعال ومتكامال ومن ق لتحقيق امل داواة بدؤ ارن دؤ
ال لد .وأشارت لتفيا إىل أ التقرير العاملي عن الفادوة بدؤ ارن دؤ قدد وضدعرار عدام 2015ر
بؤ ال لدا العشرين القيادية ميدا حتقيق امل اواة بدؤ ارن دؤ وانترد إىل أ لتفيدا قدد سد ّدت
نامد د ا الفا ددوة ب ددؤ ارن ددؤ مي دددا الص ددحة وال قي ددار وك د د لت مي دددا التحص دديال الدراس ددي.
كم ددا أش ددارت لتفي ددا إىل م ددوطن قوإ ددا املتم ددال املش دداركة القتص ددادية للمد درأة وق دددمل املزي ددد م ددن
ا حصدداءات ذات الصددلة هبد ع امل د لة .ولدددن سدلّمل لتفيددا بد اجملددال ل يدزال ف دديحا دائمدا أمددام
إجراء مزيد من التح ديناتر فيمدا يتعلدقر مد الار بدالفاوة األجدور بدؤ ارن دؤر فإ دا ذكدرت أ
ناب وثيقة جديدة بش يطيط ال ياسات قيد ا عداد.
 -13وكّف ددل لتفي ددا جرود ددا الرامي ددة إىل القا دداء علد د العن ددف املن ددز ؛ فف ددي ع ددام 2014ر
وتعر دددت لتفي ددا أياد د ا
دخل ددل حي ددز النف دداذ تع ددديالت مع ددة تق د ّدر احلماي ددة املتقت ددة م ددن العن ددفّ .
بالنامام إىل اتفاقية ل أوروبا بش منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعندف املندز (اتفاقيدة
اسطن ول) حبلول عام  .2018ومن بؤ التدابري اليت نف إا توفري خدمات جيدة عدادة الت يدال
الجتماعير وتدريب ال اءر وتوعية ارمرور بظا رة العنف املنز .
 -14وق ددد واص ددلل لتفي ددار بوص ددفرا م ددن أقط دداب مكافح ددة الجت ددار بال ش ددرر علد د الص ددعيد
ا قليمير تعزيدز جرود دا د ا امليددا  .ف دخلدل عدددا مدن التح دينات علد ا طدار املعيدارج
ا
القائمر حيددر عل س يال امل الر تعريف ا لالجتار بال شر .وتعلّقل التدابري األخرى املتة ة
د ا امليددا وايدادة تقددل الددعم املمدول مدن الدولدة
الصدد ب نداء قددرات يددات إنفداذ القدانو
للاحايا وايادة التعوياات وتدابري رد العت ار.
 -15وعّزات لتفيا تدابري حت ؤ أحوال الحتاداا ال داو ر وأُجريدل عدامي 2013
كرسددل املعددايري الدوليددة
و 2014عمليددة تدددقيق شدداملة اسددتردفل وضددع مق حددات لتح ددينرا .و ّ
ذات الصلة كال من الصكوب القانونية املتصلة بال او  .وأسفرت ا صدالحات الديت أُجريدل
الف ة ما بؤ عامي  2011و 2015عن خفض عدد ال اناء بن د ة  30املائدةر وللدل
تدابري ا إدخال تعديالت عل القانو ارندائي عدام  2013أصدلحل نظدام العقوبدات وأق ّدرت
استةدام عقوبات بديلة ل لب احلرية.
 -16وألقددل لتفيددا الاددوء عل د أحكددام مكافحددة التمييددز املكرسددة الدسددتور والتش دريعات.
واعتمدتر عام 2013ر قانو حظر التمييز ضدد األشدةا الط يعيدؤ  -املمارسدؤ أنشدطة
ليقر امل تولية ارنائية عدن فعدال التمييدز ب د ب
اقتصادية وع ّدلل عام  2014القانو ارنائي ّ
النتم دداء العرق ددي أو الق ددومي أو ا ث ددا أو ال ددديار أو ع ددن انتر دداب حظ ددر أج م ددن أن د دواع التميي ددز
األخددرىر إذا أُحلددق بددالفرد أذى بددال  .كمددا ن ّف د ت طائفددة واسددعة مددن التدددابري ال ياسدداتية للددل
مواصددلة تطددوير نظددام رصددد حددالت التمييددزر ومراجعددة القواعددد القانونيددة القائمددة ملكافحددة التمييددزر
وتنظيم أحداث ت قيفية وتوعوية.
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 -17وذكرت لتفيا أ ا ما فتدل تعمال من أجال احلد مدن التمييدز ضدد طائفدة الرومدا وضدما
تكافت فر أفراد ا مع سائر ال كا ر وخباصة ميدا التعليمر ومن بؤ تدابري ا ال ياسداتيةر
أش د ددارت خصوصد د دا إىل برن د ددام .الت د دددريب املر د ددا للمدرس د ددؤ امل د دداعدين م د ددن خلفي د ددة روماني د ددة.
وفيما يتعلق بامل ليات وامل ليؤ ومزدوجي امليال ارن ي ومغايرج ا وية ارن انيةر قدد أيولدل لتفيدا
ا تمام د ا لتدددريب خ د اءر مددنرم أف دراد مددن الشددرطةر بش د امل ددائال املتصددلة حبمايددة حقددوا ددتلء
األشةا وألقل الاوء علد تعاو دا مدع املنظمدات والوكدالت األوروبيدة العاملدة د ا امليددا
ومع اجملتمع املد .
 -18وعددن موضددوع ار درائم املرتك ددة بدددافع الكرا يددةر ذكددرت لتفيددا أ القددانو ارنددائي يقد ّدر
امل ددتولية ارنائيددة عددن التحدريض علد العددداوة القوميددة أو ا ثنيددة أو العرقيددة أو الدينيددة .إضددافة إىل
ذلتر حيدد القانو الدوافع العنصرية أو القومية أو ا ثنية أو الدينية ب دا درم مشددزد للعقوبدة.
كمددا يقد ّدر القددانو نف ددب امل ددتولية ارنائيددة عددن األفعددال ا ادفددة إىل التح دريض عل د الكرا يددة أو
العددداوة عل د أسدداس نددوع جددن الشددةإ أو سددنب أو إعاقتددب أو أج حلددات أخددرىر إذا أُحلددق بددب
ودربددل خد اء
أذى بددال  .وقددد ضدداعفل ال ددلطات جرود ددا لرصددد خطدداب الكرا يددة ا لكد و ّ
ا امليدا ر بالتعاو أيا ا مع منظمة األمن والتعاو أوروبا.
من الشرطة
 -19وذكرت لتفيا أ ا فةورة اتمعردا املت دامار املنفدتار املتعددد اللغدات .ويقديم ال لدد
مد ددا يربد ددو عل د د  150موعد ددة عرقيد ددةر وقد ددد ضد ددمنل ال ياسد ددات الالتفي د دة ايد ددة حقد ددوا د د ع
اجملموع ددات ونت ددع األقلي ددات القومي ددة ب قافاإ ددا ولغاإ ددا وتقاليد دد ار وتُش ددركرا احلكوم ددة عملي دديت
يطيط ال ياسات وصنع القرار.
 -20ويشمال نظام التعليم الالتفي الفريد التابع للدولة بدرام .تعليميدة للقليدات ب د ع لغدات.
و ناب تدابري تنف بانتظام وإدم إىل حت ؤ جودة التعليم ال نائي اللغة ال لد .وتتشدابب نتدائ.
المتحاندات مدددارس التعلدديم العددام مدع نتائارددا املدددارس الدديت تنفد بدرام .تعليميددة للقليددات
بعض املواد الدراسية.
القوميةر بال حيصال طالب مدارس األقليات القومية عل درجات أعل
وتقدم احلكومة دورات تعليمية للغة الالتفية باجملا إىل أفراد األقليات القومية وقد حت ّ ن م توى
إجددادإم للغددة الالّتفيددة إىل درجددة أ أك ددر مددن  94املائددة مددنرم ميكددنرم اآل التواصددال باللغددة
الالتفية مقارنة بن ة  23املائة عام .1989
 -21وأفددادت لتفيددا ب ددار بعددد أ اسددتعادت اسددتقال ا عددام1990ر أقد ّدرت وضددعا قانونيدا
متقت ا نّال فدة ‘غري املواطن‘ ومنحتدب األشدةا الد ين داجروا إبدا فد ة الحدتالل ال دوفياي
إث ددر سياس ددة الترا ددري املدروس ددة ال دديت نف د د إا س ددلطات الحت دداد ال ددوفياي وفق دددوا جن ددية احت دداد
ذريدترم يكوندوا
ارمروريات ال وفياتية الش اكية بعد تفككب باحناللدب .فردتلء األشدةا أو ّ
قددط م دواطنؤ لتفيددؤ .وقددد ش د ّددت لتفيددا دائمددا عل د أ ط يعددة وضددع املقيمددؤ غددري امل دواطنؤ
متقتة .كما أ املقيمؤ الالتفيؤ غري املواطنؤ لي وا من عددميي ارن دية وقدد ذكدر القدانو ذلدت
بوض ددوح .وق ددد ُوض ددعل ي ددع الش ددروع الالام ددة لنا دداح عملي ددة التان ددي وأُفي ددد ب د العملي ددة ق ددد
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بُ ّ ددطل وفق دا للمعددايري الدوليددة لتكددو إحدددى أك ددر عمليددات التانددي حتددررا أوروبددا .واختددار
قرابددة  150 000شددةإ أ يكوندوا م دواطنؤ لتفيددؤ .و الوقددل نف ددبر يتمتددع غددري امل دواطنؤ
بنف الامانات الجتماعية ومعظم احلقوا مما و مكفدول للمدواطنؤ الالتفيدؤر كمدا يتمتعدو
حبماية قانونية كاملة لتفيا و اية قنصلية كاملة أثناء إقامترم الارج أو سفر م إليب.
 -22وأكدددت لتفيددا أ احلصددول عل د ارن ددية وعمليددة التانددي مددن األمددور الدديت بُ ّ ددطل
بشكال أك ب ال منرا منا ارن ية الالتفية تلقائيا عام  2013ألطفدال األشدةا عددميي
ارن ددية وأطفددال املقيمددؤ غددري املدواطنؤ .وإ ددالار فن د ة  99املائددة مددن األطفددال املولددودين
لتفي ددا ع ددام  2015ددم مواطن ددو لتفي ددو  .و الوق ددل نف ددبر آوت لتفي ددا  178شةصد د ا
عدددميي ارن ددية وقدددمل ددم احلمايددة باعت ار ددا طرفدا التفاقيددة ذات الصددلة .وطل ددل لتفيددا أ
يُراع بوضوح أثناء احلوار التفاعلي الفرا بؤ الفدات امل كورة آنفا.
 -23ومن أجدال التصددج لزيدادة معدد ا ادرة والتش ّدرد الق درجر دخدال قدانو اللادوء ارديدد
وسددع نطدداا
حيددز النفدداذ كددانو ال ا /يندداير  .2016وذكددرت لتفيددا أ القددانو ارديددد قددد ّ
حقددوا طددالل اللاددوءر ب د ال منرددا ايددادة تقدددل امل دداعدة القانونيددة املمولددة مددن الدولددة إىل طددالل
اللاددوء .و تش درين ال ددا /نوفم 2015ر وافقددل احلكومددة عل د خطددة العمددال املتعلقددة بدددخول
طالل اللاوء املرحلؤ واملعاد توطينرم.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -24أشددادت إيطاليددا بإ ددااات لتفيددا ددال تعزيددز امل دداواة بددؤ ارن ددؤ وبإنشدداء اللانددة
املعنية بامل داواة بدؤ ارن دؤ الديت عدزات التعداو بدؤ متس دات الدولدة واجملتمدع املدد  .وأعربدل
إيطاليا عن تقدير ا للتعديالت املتصلة نع العنف املنز اليت أُدخلل عل القانو ارنائي.
 -25ولحظل جامايكا التقدم ال ج أحراتدب لتفيدا تعزيدز امل داواة بدؤ ارن دؤ وا دمداج
اجملتمعددي و ايددة األشددةا ذوج ا عاقددة .وطرحددل أسدددلة عددن اسددتةدام أفدراد األقليددات القوميددة
اللغددة الالتفيددةر ددا ذلددت فيمددا يتعلددق بتشددغيلرمر وعددن التدددابري املتةد ة للحددد مددن الفقددر وايددادة
إمكانية احلصول عل الرعاية الصحية.
ددال تعزيددز ثقافددة الت دداما
ورح ددل كينيددا بامل ددادرات املتص د ّدية للتحددديات املطروحددة
-26
ّ
وم دأج الشدمول وعددم التمييدز .وأشدادت بدال ام .الراميدة إىل إدمداج حقدوا ا ن دا املندا .
الدراسية وبالتعديالت اليت أُدخلدل علد قدانو ارن دية .وأعربدل عدن قلدق إااء ا فدادات الدواردة
بوجود ن ة ك رية من األشةا عدميي ارن ية لتفيا.
 -27ولحظ ددل قريغيزس ددتا أ لتفي ددا تعم ددال م ددن أج ددال حت ددؤ متس ددات حق ددوا ا ن ددا
وتعزيز ا بالتعاو ال نّاء مدع اآلليدات الدوليدةر كمدا لحظدل التقددم الد ج أحراتدب لتفيدا حتقيدق
امل اواة بؤ ارن ؤر ا ذلت إشراب املرأة صنع القرارر وخباصة ال القتصاد.
 -28وأعربل لي يا عن شكر ا لالتفيا عل العرض الشامال الوارد
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 -29ورح ل ليةتنشتاين باررود اليت ب لترا لتفيا للقااء عل التمييز ضد املرأة ومكافحة
العنددف املم ددارس علير ددا .ولحظ ددل ش دواغال تتعل ددق بع دددم تق دددل امل دداعدة الكافي ددة واملنراي ددة إىل
ضحايا العنف ضد املرأة.
 -30وأش ددادت ليتواني ددا بالتفي ددا مل ددا اي ت ددب م ددن ت دددابري لتنفيد د التوص دديات الص ددادرة ع ددن عملي ددة
الستعراض األوىلر ا ذلت ما يتعلق لة التاندي ر وحت دؤ أحدوال األقليدات اللغويدة لتي دري
اندماجرا اجملتمعر وحتقيق تقدم ا إشراب املرأة صنع القرار ومكافحة الجتار بال شر.
 -31كمددا أشددادت ماليزيددا بدداررود ال د ج ب د لترا لتفيددا ددالت منرددا تعزيددز امل دداواة بددؤ
ارن ؤ والتعامال مع ا رة العنف املنز و اية األشدةا ذوج ا عاقدة .وحّدل ماليزيدا لتفيدا
عل رصد ومنع أج أنشطة تُشرعن النااية واأليديولوجيات املتطرفة العنيفة.

ورح ددل املك دديت بتص ددديق لتفي ددا علد د ال وتوك ددول الختي ددارج ال ددا امللح ددق بالعر ددد
-32
ّ
الدو الا باحلقوا املدنية وال ياسيةر وك لت با صدالحات التشدريعية املتعلقدة ررميدة الجتدار
ونو ل بالتفيا للارود اليت ب لترا من أجال تي ري عملية التاني وحتقيق امل اواة
باألشةا ّ .
بؤ ارن ؤ و نّ إا عل تلت اررود.
 -33وأشدداد ار ددال األسددود بالتقدددم الد ج أحراتددب لتفيددا فيمددا يتعلددق حبقددوا املدرأةر وخباصددة
نص ددة احلوكم ددة ا لك وني ددة ال دديت تي ّ ددر م ددادرات ارمر ددور
ددال إشد دراب املد درأة ص ددنع القد درارر و ّ
ألغراض التشريع .وس ل عدن النتدائ .احملققدة مدن تنفيد ‘امل دادئ التوجيريدة املتعلقدة با ويدة القوميدة
واجملتمع املد وسياسة ا دماج‘ فيما يتعلق باألقليات القومية.
 -34وأعددرب املغددرب عددن تقددديرع لل يددة الدديت تعلقرددا لتفيددا عل د مكافحددة التمييددز العنصددرج
وار درائم املرتك ددة ب دددافع الكرا ي ددةر باي دداذ ت دددابري منر ددا جت ددرل التح دريض عل د الكرا ي ددةر وتع ددديال
القانو ارنائي رعال الدافع "العنصرج" رفا مشدزدا للعقوبةر وغري ا من التدابري.
 -35وأعرب ددل نامي ي ددا ع ددن س ددرور ا ملالحظ ددة التق دددم الد د ج أحرات ددب لتفي ددا فيم ددا يتعل ددق بامل ددائال
ارن ددانية .ولحظددل ال د ام .وال ياسددات ارددارج تنفي د ا لتعزيددز ا دمدداج اجملتمعددي وأشددادت بالتفيددا
لنامامرا إىل ال وتوكول الختيارج ال ا امللحق بالعرد الدو الا باحلقوا املدنية وال ياسية.
 -36واع ف ددل الفل ددؤ بالتق دددم ال د ج أحرات ددب لتفي ددار ددا ذل ددت تق دددمرا خبص ددو تعزي ددز
امل دداواة بددؤ ارن ددؤر و ايددة امل درأة مددن العنددفر وتعزيددز التعلدديم وا دمدداج اجملتمعددير ومكافحددة
اررائم املرتك ة بدافع الكرا ية .وشاعل الفل ؤ لتفيا علد التصددج لسدتمرار حدالت الجتدار
باألشةا ر ح ب ا فادات الواردة.
ورح ددل نيكدداراغوا بالتدددابري املتة د ة كتدددابري متابعددة لتنفي د التوصدديات ال ددابقة بالقادداء
-37
ّ
عل يع أشكال التمييزر وك لت بالتدابري املعزاة لتمكؤ املرأة.
ورح ل النروي .بالتقدم الك ري ال ج أحراتب لتفيا من عملية الستعراض األوىلر ا
-38
ّ
ذلت ايادة حقوا ضحايا الجتار بال شرر و نّ إا باعتماد مكتب أمؤ املظا الفدة ‘ألف‘.
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 -39ورأت باك ددتا أ تدددابري م ددال سد ّدن ق دوانؤ جديدددة حلمايددة امل درأة مددن العنددف مشدداعة.
ولحظل بقلق استمرار معاملدة ضدحايا الجتدار بال شدر علد أ دم مرداجرو غدري نظداميؤ وايدادة
الطاب ال ياسي ال لل املتعلق باملراجرينر وخباصة امل لمؤ.
 -40ورح ددل بدداراغواج بإلغدداء عقوبددة ا عدددام قانون دا وبالتعددديالت الدديت أُدخلددل عل د قددانو
وشاعل لتفيا عل التصدديق علد اتفاقيدة لد أوروبدا بشد مندع ومكافحدة
تنفي العقوباتّ .
العنف ضد املرأة والعنف املنز .
 -41وأعربل ولندا عن تقدير ا للدور ا جيدا الد ج اضدطلعل بدب لتفيدا ميددا حقدوا
ددال حري ددة الص ددحافة .وش دداعل لتفي ددا علد د مواص ددلة
داال إ اااإ ددا
ا ن ددا وأش ددادت ب د ّ
جرود ا امل ولة الؤ كنظام القااء وعدم التمييز.
 -42ورح ددل بولن دددا بد دداررود ال دديت ب د د لترا لتفي ددا امت د ددالا للتوص دديات الصد ددادرة ع ددن عمليد ددة
الستعراض األوىل .وشكرت لتفيا عل ضما ا بيدة جيددة للقليدة ال ولنديدةر دا ذلدت إتاحدة
فر التعليم والت ّقف ألفراد ا ونكينرم من التمتع حبرية تكوين ارمعيات.
 -43ورح ددل ال تغ ددال ب ددالطوات ا جيابي ددة ال دديت ايد د إا لتفي ددا مند د عملي ددة الس ددتعراض األوىلر
كالتصديق عل ال وتوكول الختيارج ال ا امللحق بالعرد الدو الا باحلقوا املدنية وال ياسية.
 -44كمددا رح ددل روريددة كوريددا باعتمدداد تعددديالت لكددال مددن قددانو ارن ددية وقددانو تنفي د
العقوباتر وك لت باعتماد خطة العمال لتحقيق امل اواة بدؤ ارن دؤ (للفد ة )2014-2012
والس اتياية الوطنية ملنع الجتار بال شر (للف ة .)2020-2014
 -45ولحظل روريدة مولددوفا باستح دا التح دينات الديت أُدخلدل علد ا طدار املعيدارج
ملكافحة الجتار بال شر اتّ اعا للتوصيات اليت قدمترا عمليدة السدتعراض األوىل .وسد لل عمدا
ا امليدا تعمال كلي ا.
إذا كانل اآللية الوطنية لتحديد ا وية وا حالة
 -46وشرعل لتفيا الرد عل األسددلة الديت طُرحدل وأكددت أ دا تندتر .سياسدات م دتدامة
وطويلددة األجددال ملكافحددة الجتددار بال شددر واعتمدددت هبد ا الصددو اسد اتياية وطنيددة ثال ددة مش د كة
بدؤ متس ددات عديددة .وقددد وضدعل لتفيددا م دادئ توجيريددة لل لدديات د ا امليددا وتنفد حاليد ا
مشروعا متعدد التةصصات بات اع  .قائم عل األدلة مع ال كيز عل منع الزواج الصورج.
 -47مث انتقلل لتفيا إىل م لة إعادة تدوطؤ طدالل اللادوء وإدمداجرم اجملتمدعر فقددمل
املزيد من التفاصيال عن خطة عملرا اليت أع ّدإا بالتعاو الوثيق مع املنظمدات الدوليدة ومنظمدات
اجملتمع املد وال لديات والواارات الدميدة .وسديتحقق إدمداج األفدراد بتقددل دورات تعليميدة للغدة
الالتفيددة إلدديرم من د اليددوم األول لوصددو مر وإتاح ددة نفدداذ م إىل سددوا العمددالر وتقدددل خ دددمات
ا رشاد الجتماعي والعمال الجتماعير عل أساس تقييمات فردية.
 -48وفيمدا يتعلدق كافحددة العندف ضددد املدرأةر ذكددرت لتفيدا أ ددا اعتمددت نظامد ا فعدالا يقددوم
عل الستاابة الفورية وأ لديرا أدلة واضحة عل ذلت.
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 -49وشددددت لتفيددا أيا د ا عل د أ القددانو ارنددائي يددنإ عل د مفرددوم العنددف املنددز وأ
وسد ددعل نطد دداا امل د ددتولية ارنائيد ددة عد ددن فعد ددال
التعد ددديالت الد دديت أُدخلد ددل عليد ددب عد ددام ّ 2014
الغتص ددابر ددا ذل ددت الغتص دداب الزوج ددي .وإض ددافة إىل ذل ددتر أع د ّدت واارة الع دددل تع ددديالا
يردم إىل حت ؤ نوعية حقوا ضحايا داتؤ اردرميتؤ .وعدالوة علد ذلدتر اعتمددت احلكومدة
مفرددوم التدددابري الوقائيددة الق دريةر و ددو أداة جديدددة للحيلولددة دو وقددوع ار درائم وقددل م كددر.
وإدددم د ع التدددابري إىل حتقيددق ادفدداض عدددد احلددالت اآليجددال ون د ة تكرار ددا .و إطددار
ا عددداد لالناددمام إىل اتفاقيددة اسددطن ولر تزمددع لتفيددا كمراجعددة إطار ددا التشدريعي مراجع دةا كاملددة
وضما امت الب التام ألحكام التفاقية.
 -50وردا عل ستال تعلق باررائم املرتك ة بدافع الكرا يةر ذ ّكرت لتفيدا احلادور ارل دة
ب حكددام قانو ددا ارنددائي وأضددافل أنددب قددد ُح ّ ددن عددام  2015بإضددافة تعريددف ملفرددوم "األذى
ال ال " الناجم عن جرائم تنطوج عل التمييز.
 -51وأفددادت لتفيددا بد تش دريعاإا قددد ُعد ّدلل عددام  2014ضددافة جرميددة ددددة هبدددم
مكافحة التع يبر مث كانو األول/دي م  2015لتعريف مصطلا التع يب بالمت ال التام
ألحكام التفاقيات الدولية.
 -52وشد ّددت لتفيددا علد أ هبددا  178شةصد ا مددن عدددميي ارن ددية مددن بددؤ مليددو سدداكن
وأنددب يصددعب نعددل د ا الوضددع "بانعدددام ارن ددية ا ائددال" .وفيمددا يتعلددق بفدددة املقيمددؤ الالتفيددؤ
الاص ددة امل ددماة ب د د ‘غ ددري املد دواطنؤ‘ر أك دددت لتفي ددا ددددا أ ددتلء ينتم ددو إىل دول ددة لتفي ددار
ويتمتعددو حبمايددة ال لددد الكاملددةر وبددنف حريددة التنقددال عد بلدددا الحتدداد األورو الدديت يتمتددع هبددا
املواطنددو الالتفيددو ر ورميددع حقددوا امل دواطنؤ الجتماعيددة ومعظددم حقددوقرم ال ياسدديةر باسددت ناء
حق التصويل النتةابات احمللية والوطنية.
 -53كما ش ّددت لتفيا عل أ ا تع م باحلق التامع ال لمي و حرية الكلمة لكنردا
أدانلر وستظال تُدين بشدةر أج تع ري عن األيديولوجيات الشموليةر ا فيرا النااية.

 -54وأشادت رومانيدا بالتفيدا مل ادرإدا إىل التعداو مدع آليدة ا جدراءات الاصدة .وأعربدل عدن
تقدددير ا للت دزام لتفيددا القددوج بالوفدداء حبقددوا ا ن ددا عددن طريددق تنفي د التوصدديات الصددادرة عددن
عملية الستعراض األوىل.
 -55وأعرب الحتاد الروسي عن قلق بدال بشد انعقداد تظدا رات عامدة بانتظدام تد ر الناايدة.
ومددا اال ي دداورع قلددق بش د وضددع املقيمددؤ الالتفيددؤ مددن فدددة ‘غددري امل دواطنؤ‘ ووضددع األقليددات
اللغوية لتفيا.
 -56وأشددادت اململكددة العربيددة ال ددعودية بدداررود الراميددة إىل توطيددد حقددوا ا ن ددا وكفالددة
م تق ال املواطنؤ كافة أي ا كانل أصو م .وساور ا قلق بش مظا ر التمييدز العنصدرجر والتمييدز
عل أساس املعتقد الديار وكرا ية األجانبر وكرا ية ا سالم.
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 -57ورح ل سلوفينيا بالتدابري اليت اي إا لتفيا من الستعراض األولر ا ذلت تدريب
أف دراد الشددرطة عل د عدددم التمييددز وعل د مكافحددة ار درائم املرتك ددة بدددافع الكرا يددة .وسدداور ا قلددق
بش م ائال منرا أ تدبري احتااا طالل اللاوء ر ا قد أص ا القاعدةر ل الست ناء.
 -58ولحظل جنوب أفريقيا مع التقدير اررود اليت ب لترا لتفيا س يال تنفي التوصديات
الدديت تل ّقترددا أثندداء السددتعراض األول للحالددة فيرددار ول سدديما التقدددم الد ج أحراتددب منددع العنددف
ضد املرأة والعنف املنز ومكافحترما.
 -59و نّ د ت إس د انيا لتفيددا لإلصددالحات الدديت أجرإددا فيمددا يتعلددق باحلصددول عل د ارن ددية.
ورح ل بالطوات املتّة ة ملكافحة التمييز واع فل ظا ر التقدم احملدرا فيمدا ادإ األشدةا
ذوج ا عاقةر ول سيما فيما يتعلق بتعليمرم وبالتشريعات ذات الصلة.
 -60ورح ل ال ويد با لغاء التام لعقوبة ا عدام لتفيا عام  .2012ولحظدل ورود
إفددادات باكتظددا أمدداكن الحتادداار ووقددوع أعمددال عنددف فيمددا بددؤ احملتا دزينر ونقددإ الرعايددة
الط ية لل اناءر وعدم إجادة مو في ال او للغات األجن ية.
 -61ولحظددل طاجيك ددتا اسددتعداد لتفيددا ليدداذ تدددابري لتح ددؤ اآلليددة الوطنيددة حلقددوا
ا ن ا ر وك لت جرود ا الرامية إىل مكافحة الجتار بال شر و اية حقوا الطفال.
 -62وأش د ددادت تايلن د ددد بالتق د دددم الد د د ج أحرات د ددب لتفي د ددا تنفيد د د التوص د دديات الص د ددادرة ع د ددن
السددتعراض األول .وأعربددل ع ددن قلقرددا إااء م ددا ورد مددن إف ددادات بوجددود خط دداب عنصددرج ض ددد
الفدددات الاددعيفة وممارسددة التمييددز ضددد ار ولحظددل التطددورات ا جيابيددة احملققددة إتاحددة فددر
التعليم اريد للشةا ذوج ا عاقة ومشاركترم اجملتمع.
دال مكافحدة العندف املندز وللاردود
 -63وأشادت تركيا بالتفيا لإل ااات اليت حققتردا
الدديت ب د لترا مكافحددة ار درائم املرتك ددة بدددافع الكرا يددةر وت دديط إج دراءات التانددي ر وضددما
إدماج الفدات الاعيفة اجملتمع .ورح ل بإلغاء عقوبة ا عدام.
 -64وأشددادت أوكرانيددا بالتح ددينات الدديت أُدخلددل عل د ا طددار القددانو وا صددالحات الدديت
أُجريددل للمتس ددات الوطنيددة حلقددوا ا ن ددا مددن أجددال حتقيددق أ دددام منرددا القادداء علد يددع
أشكال التمييز وتعزيز حقوا األقليات.
 -65واع ف ددل ا م ددارات العربي ددة املتح دددة ب ددالتزام لتفي ددا بالوف دداء حبق ددوا ا ن ددا وبإ اااإ ددا
العديددةر دا فيردا التددابري املتةد ة لتعزيدز عمليدة ا دمداج اجملتمعدي .وسداور ا قلدق إااء مدا ورد مدن
إفددادات بوقددوع حددالت نييددز ديددا وعنصددرج وج درائم مدفوعددة بالعنص درية ووجددود خطدداب حيد ّدرض
عل الكرا ية و ا رة كرا ية ا سالم.
 -66وأعربدل اململكدة املتحددة ل يطانيدا العظمد وآيرلنددا الشدمالية عدن تقددير ا للتقددم الد ج
أحراتددب لتفيددار ددا ذلددت تقدددمرا اعتمدداد مكتددب أمددؤ املظددا لدددى رنددة التن دديق الدوليددة
والتعدديالت املدرجددة قدانو ارن ددية املشد زاعة علد حصددول أطفدال املقيمددؤ مدن غددري املدواطنؤ
عل ارن ية.

GE.16-06121

11

A/HRC/32/15

داع عل د إقامددة تمددع مت دداما
 -67وأشددادت الوليددات املتحدددة األمريكيددة بالتفيددا أل ددا تشد ّ
وررود ددا الراميددة إىل رد ممتلكددات الطائفددة اليروديددة إليرددا وشدداعل علد مواصددلة التقدددم د ع
للتعصدب ضدد املرداجرين وطدالل اللادوء والالجددؤ
امل لة .وح ل لتفيا عل مواصلة التصددج ّ
وأفراد األقليات ا ثنية والدينية.
 -68وأشددادت بدداراغواج بتصددديق لتفيددا عل د اتفاقيددة ل د أوروبددا بش د ايددة األطفددال مددن
الستغالل ارن ي والعتداء ارن ي وشاعترا عل مااعفة جرود ا الرامية إىل مكافحة الجتدار
وعل تقدل التقارير اليت تقدمرا بعد إىل اللانة املعنية بالقااء عل التمييز ضد املرأة.
 -69ولحظل أوابك تا بارتياح تدبريا من ق يال ت يط إجدراءات التاندي  .كمدا لحظدل
الشواغال اليت أعرب عنرا املكلفو بوليات إطار ا جراءات الاصة الت م ال الطاب
العنص ددرجر والتميي ددز ض ددد طائف ددة الروم ددا واألقلي ددات األخ ددرىر وإفد دراع م ددو في إنف دداذ الق ددانو
استةدام القوة.
 -70ولحظ ددل أفغان ددتا م ددع التق دددير مش دداركة املنظم ددات غ ددري احلكومي ددة عم ددال األفرق ددة
العاملة املش كة بؤ الواارات صياغة التقرير الوطار وك لت إدماج حقوا ا ن ا ال ام.
التعليمية املتعلقة با دارة العامة.
د ددال م د ددال ا دم د دداج
 -71وأعرب د ددل ارزائ د ددر ع د ددن تق د دددير ا للت د دددابري ال د دديت اي د د إا لتفي د ددا
الجتماعي .وشاعل لتفيا عل مواصلة جرود ا الرامية إىل القاداء علد املمارسدات التمييزيدة
ض ددد املد درأة وإاال ددة التفاوت ددات ب ددؤ ارن ددؤ العم ددالر وعلد د وض ددع ض ددمانات ض ددد الحتا دداا
التع في لطالل اللاوء.
 -72وأشددادت األرجنتددؤ بالتفيددا لتصددديقرا علد ال وتوكددول الختيددارج ال ددا امللحددق بالعرددد
الدو الا باحلقوا املدنية وال ياسية .ورأت أنب ل يدزال علد لتفيدا التغلّدب علد التحدديات
ال مكافحة التمييز والعنف ضد اعات امل ليات وامل ليؤ ومغايرج ا وية ارن انية
القائمة
ومزدوجي امليال ارن ي.
 -73ورح ددل أرميني ددا ب دداررود ال دديت بد د لترا لتفي ددا لتعزي ددز التع دداو الفع ددال ب ددؤ ال دددول وآلي ددة
ا جراءات الاصة .وأعربل عن تقدير ا ملا ب لتب من جرودر ا فيرا جرود منع اردرائم املرتك دة
ضد ا ن انيةر وجترل إنكار جرائم ا بادة ارماعيةر وت يط إجراءات احلصول عل ارن ية.
 -74وأشددادت أس د اليا بالتفيددا للتزامرددا بإلغدداء عقوبددة ا عدددام وملددا ب لتددب مددن جرددود لتي ددري
جتن ددي املقيم ددؤ م ددن غ ددري املد دواطنؤ .إل أ ع دددد غ ددري امل ددواطنؤ ل يد دزال ك د دريا .ولحظ ددل ورود
إفادات بوقوع حالت نييز ضد طائفة الروما.
 -75وما االل ال حرين تشعر بقلق بش ا فادات املتعلقة بد حوال الالجددؤ وطدالل اللادوء
لتفي ددا ر ددا ذل ددت إف ددادات اللان ددة املعني ددة حبق ددوا ا ن ددا باحتا دداا ط ددالل اللا ددوء بع ددد
وصو مر ن فيرم األطفالر دو سند قانو .
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 -76وأعرب ددل ب دديالروس ع ددن تق دددير ا للار ددود ال دديت بد د لترا لتفي ددا ملكافح ددة الجت ددار بال ش ددر
ولحظددل أ عمليددة التانددي قددد بُ ّ ددطلر وإ كددا عدددد املقيمددؤ غددري املدواطنؤ ل يدزال ك دريا.
وأعربل عن قلق إااء عدم كفاية ردود الفعال جتاع ايادة العنف ضد األقليات وخطاب العنصرية.
 -77ولحظددل ال اايددال مددع التقدددير اناددمام لتفيددا إىل ال وتوكددول الختيددارج ال ددا امللحددق
بالعرد الدو الا باحلقوا املدنية وال ياسيةر فاالا عن التعديالت اليت أُدخلدل علد قدانو
اطنؤ.
ارن ية لتي ري إجراء جتني األطفال املولودين لتفيا من والدين غري مو ن
 -78وأشادت بلغاريا بالتقددم احملدرا حتقيدق امل داواة بدؤ ارن دؤ ومكافحدة التمييدز و ايدة
األشةا ذوج ا عاقة .وأعربل عن تقدير ا نشاء شدع ة حلقدوا الطفدال كتدب أمدؤ املظدا
ولإلجراءات املتة ة ملكافحة العنف املنز .
ونو ل بتصديق لتفيا
 -79وأشادت كندا بت يط إجراءات احلصول عل ارن ية الالتفيةّ .
عل د ال وتوكددول رق ددم  13امللحددق باتفاقي ددة ايددة حق ددوا ا ن ددا واحلري ددات األساسدديةر املتعل ددق
يع الظروم.
بإلغاء عقوبة ا عدام
الرد عل األسددلة الديت تل ّقتردا مث عدادت إىل م د لة ا دمداجر ف فاضدل
 -80واست نفل لتفيا ّ
أك ر بيا م لة تقدل فصول دراسية انية لتعليم اللغة الالتفية .وفيما يتعلدق حبمايدة حقدوا
األقليات و اية لغاإا وثقافاإا عل وجب الصو ر قدمل لتفيا أياا املزيد من التفاصيال عن
ت ددوفري التعل دديم بلغ ددات األقلي ددات .وأش ددارت إىل أ احلكوم ددة ق ددد وافق ددلر ع ددام 2015ر علد د
مشروع قانو جديد لتعزيز اية تراث األقليات القومية ال قا غري املادج.
 -81وعددن عمليدديت ا دمدداج والتانددي ر قدددمل لتفيددا املزيددد مددن املعلومددات عددن اررددود الدديت
ب لترا لفض عدد املقيمؤ غري املواطنؤ.
 -82مث عد ددادت لتفيد ددا إىل م د د لة مكافحد ددة خطد دداب الكرا يد ددة والتمييد ددز ف فاضد ددل بيد ددا
التعددديالت ال دديت أدخلترددا عل د تش دريعاإا والت دددابري املتصددلة ب ددالتحقيق احلددالت ذات الص ددلة.
ومنع دا لط دداب الكرا ي ددة الط دداب الع ددامر ك ددررت لتفي ددا ت كي ددد التزامر ددا الق ددوج حبري ددة الكلم ددة
وقدمل املزيد من املعلومات عن التطورات املتصلة ب لت.
 -83وفيمددا اددإ طائفددة الرومددار ذكددرت لتفيددا أنددب من د عددام  2013تُعددد توجددد فصددول
دراسية مفصولة خاصة ب طفال الروما وأ الدولة تقدم م أياا إعانات لت اعد م عل حت ؤ
أدائرم الدراسي.
 -84وذكدرت لتفيدا أ دا لحظدل بدقدة التوصديات املقدمدة إليردا بالتصدديق علد صدكوب دوليدة
أخ د ددرى حلق د ددوا ا ن د ددا وس د ددتُوليرا أقصد د د درج د ددات العت د ددار ار د دددج .وأش د ددارت إىل أ رمي د ددع
األشدةا احلدق تقدددل طل دات فرديددة إىل احملكمدة األوروبيدة حلقددوا ا ن دا ر و ددي جردة قراراإددا
ُملزمددة قانون د ار وأكدددت أنددبر وفق د ا لتحليددال خ د اء ل د أوروبددار ل توجددد أج أحكددام صددادرة عددن
اجع تنفي ا بعد تكشدف وجدود مشدكلة منرايدة الطدابع لتفيدا أو م د لة
احملكمة األوروبية يُر ي
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ت ددتدعي ايدداذ إج دراء عاجددال بش د ا .وفيمددا يتعلددق بعليددات ا بددالور اع فددل لتفيددا بوجددود بعددض
حددالت التد خري تقدددل التقددارير الوطنيددةر تُعددزى جددزء منرددا إىل األامددة القتصددادية .ومددا برحددل
املنازة.
لتفيا تعمال عل حنو منراي من أجال التةلإ من تراكم األعمال غري ي

 -85وأكدت لتفيا ّددا أ القانو ارنائي يتناول بالفعال يع أشكال العندف املندز  .وفيمدا
يتعلق كافحة اررمية املرتك ة بددافع الكرا يدةر ذكدرت لتفيدا أ دا تعتدزم اسدتحداث مصدطلا خدا
تعرض دوا ر درائم ارتك ددل
أل و ددو "الاددحية الاددعيفة"ر حبيددت سدديُع م تلقائي د ا باألشددةا ال د ين ّ
بدافع الكرا ية بوصفرم "ضحايا ضعفاء" وسيتلقو من الدولة م اعدة ودعم ددين.
ددال
 -86وقدددمل لتفيددا املزيددد مددن املعلومددات عددن تدددريب العدداملؤ جردداا القادداء
حقدوا ا ن دا وأوضدحل بالتفصديال كيدف تقتصدر إمكانيدة تقييدد حقدوا ا ن دا علد ددروم
ددة وجب القانو الالتفي.
 -87وأكدت لتفيا ددا أ ا تددأب علد حت دؤ أحدوال ال داو وأفاضدل بيدا عمليدة
التدددقيق الدديت أجرإددا رميددع مرافددق ال دداو  .وتشددمال نتائارددا إغددالا سددان وأق ددام مددن سدداو
أخرى واملوافقة عل تنفي برنام .شامال لتح ؤ ال او وجتديد ار سي تمر عدام .2016
كمددا سدديُ سددان جديددد عددام  .2019وذكددرت لتفيددا أ ددا ل تعددا مددن مشددكلة اكتظددا
ال دداو  .وق ددد نت ددع ال دداناءر من د د ع ددام 2012ر ب ددنف خ دددمات الرعاي ددة الص ددحية املقدم ددة
للماتمع بصفة عامة.
 -88وفيما يتعلق ب وء معاملة النزلءر ذكرت لتفيا أ دا تنفد إجدراءا داخليدا خاصدا للتحقيدق
أج اإامات إساءة معاملة تملة .وقد نُقلل وحددة التحقيقدات مدن ال داو وأُحلقدل ددير
وحيقددق بدقددة
إدارة ال دداو ضددمانا للحيدددة وموضددوعية التحقيقددات م ددال د ع احلددالتُ .
يع ما يرد من ادعاءات.
 -89وش ّددت لتفيا عل أ ا قد بدأت عملية صدياغة قدانو جديدد بشد تنفيد العقوبداتر
سيمت ال نام ا رميع املعايري الدولية واألوروبية املتصلة ب لب احلرية.

 -90وطيم ينل لتفيا يمن حار ارل ة رواا الطعن القاائي

يع قرارات رفض التاني .

 -91وأعربددل شدديلي عددن تقدددير ا للارددود الدديت ب د لترا لتفيددا لتعزيددز حقددوا ا ن ددا فير ددا
و ايترددا بتوطيددد تشدريعاإا املدنيددة وارنائيددةر وكد لت باعتمدداد بدرام .وطنيددة م ددائال كدداللاوءر
ومكافحة التمييزر وامل اواة بؤ ارن ؤر والجتار باألشةا ر وا وية وا دماج.
 -92ولحظ ددل الص ددؤ بارتي دداح اعتم دداد تع ددديالت أُدخل ددل عل د ق ددانو ا ج دراءات ارنائي ددة
والقانو املتعلق هبيدة تابعة للدولة معنية كافحة الف اد .كما لحظل اررود اليت ب لترا لتفيا
ملكافحة الجتار بال شر والعنف املنز وتوفري احلماية للاحايا.
 -93وأش ددادت كوس ددتاريكا بإلغ دداء عقوب ددة ا ع دددام وتع ددديالت ق ددانو اللا ددوء .وأعرب ددل ع ددن
شواغال بش ما ورد من إفادات بإجراء يفياات للميزانية املةفاة ملكتب أمؤ املظا ر وعدم
املعاق ة عل ممارسة التع يبر وم ائال أخرى.
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 -94وأدلل ارمرورية التشيكية ب يا وقدمل توصيات.
 -95وأشادت الدامنرب بالتفيا لكو ا طرف ا املعا ددات الدوليدة األساسدية حلقدوا ا ن دا ر
الدديت حتظددر التع د يب وغددريع مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة الالإن ددانية أو املرينددة .ولحظددل أ
لتفيا تص ّدا عل ال وتوكول الختيارج لتفاقية منا اة التع يب وغريع من ضدروب املعاملدة
أو العقوبة القاسية أو الالإن انية أو املرينة.
 -96ولحظل جي وي بارتياح تدبريا من ق يال إدخال تعديالت عل قانو اللادوء .وأعربدل
عن القلق أل طالل اللادوء احتُادزوا مراكدز تدد ورت أحوا دا وأل لتفيدا حتد م م ددأ عددم
ا عادة الق رية.
 -97ورح ددل إك دوادور بدداررود الدديت ب د لترا لتفيددا من د السددتعراض األول .وسدداور ا القل ددق
بش ورود إفادات بوجود خطاب عنصرج وخطاب كارع للجانب ووقدوع حدالت عندف ونييدز
ض ددد الفد ددات الا ددعيفة وأف د دراد األقلي ددات و اع ددات امل لي ددات وامل لي ددؤ ومزدوج ددي املي ددال ارن ددي
ومغايرج ا وية ارن انية وحاملي صفات ارن ؤ.
 -98ورح ددل مصددر بددالطوات الدديت ايد إا لتفيددا مند السددتعراض املاضددي .وطل ددل موافاإددا
زيد من املعلومات عن جرود معارة الشواغال الديت أُفيدد هبدا دالت العنصدريةر والتمييدز ضدد
طائف ددة الروم ددار وحق ددوا ‘غ ددري امل دواطنؤ‘ر وا ف دراع اس ددتةدام الق ددوة وس ددوء املعامل ددة املراف ددق
الشرطيةر والعنف املنز ر والجتار بال شر.
 -99وأشادت إستونيا بالتفيا للتقدم ال ج أحراتدبر دا ذلدت تقددمرا دال تعزيدز امل داواة
بؤ ارن ؤر ول سيما ارتفاع م توى مشداركة املدرأة صدنع القدرار ال ياسدي والقتصدادجر وتقددم
لتفيا مكافحة الجتار باألشةا و عملية التاني .
 -100وأعربدل فنلندددا عددن سددرور ا لتقدددم لتفيددا إعمدال م دددأ عدددم التمييددزر وخباصددة التوعيددة
حبقددوا األقليددات ارن ددية .ورح ددل بدداررود الراميددة إىل حتقيددق امل دداواة بددؤ ارن ددؤر وبال تمددام
املوىل لصحة األمر والطوات املتة ة لاما حقوا الطفال.
 -101ولحظل فرن ا مع التقدير تعزيز ا طار القانو هبدم احلد من دا رة العندف املندز ر
وولية وموارد مكتب أمؤ املظا ر فاالا عدن التصدديق علد ال وتوكدول الختيدارج ال دا امللحدق
بالعرد الدو الا باحلقوا املدنية وال ياسية.
 -102ورح ل جورجيدا باعتمداد التعدديالت املدخلدة علد قدانو ارن ديةر وبإ دااات لتفيدا
ددال مشدداركة املدرأة صددنع القدرارر والطدوات املتةد ة حنددو حت ددؤ صددحة األم والطفددال .وألقددل
الاوء عل اعتماد مكتب أمؤ املظا الفدة ‘ألف‘.
 -103وشكرت أملانيا لتفيا عل عملرا الوطيد مع ل حقدوا ا ن دا والتزامردا بدالنروض
بال ياسددة الدوليددة حلقددوا ا ن ددا  .وأعربددل عددن تقدددير ا للتقدددم احمل درا من د السددتعراض األولر
ول سيما ميادين ارن يةر وا دماج اجملتمعير والنظام ارنائي.
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 -104وأشددادت ندددوراس بالتفيددا لتصددديقرا علد ال وتوكددول الختيددارج ال ددا امللحددق بالعرددد
الد دددو الد ددا بد دداحلقوا املدنيد ددة وال ياسد ددية وللتعد ددديالت الد دديت أدخلترد ددا عل د د قد ددانو اللا د ددوء
فيما يتعلق عارة طل ات اللاوء.
 -105وأثنل نغاريا علد الددور الفاعدال وا جيدا الد ج تادطلع بدب لتفيدا كعادو اجمللد .
وطل ددل موافاإددا زيددد مددن املعلومددات عددن تصد ّدور لتفيددا عددن إمكانيددة ايددادة إدمدداج اجملتمددع املددد
عل حنو أك عملية إعداد التقرير الوطا.
 -106كمددا أثنددل آي ددلندا علد ا ددااات الدديت حققترددا لتفيددا مند السددتعراض األولر ددا
ذلت التصديق عل اتفاقية ل أوروبا بش ايدة األطفدال مدن السدتغالل ارن دي والعتدداء
ارن ير وإلغاء عقوبة ا عدام قانون ا.
 -107ورح ددل ا نددد باعتمدداد مكتددب أمددؤ املظددا الفدددة ‘ألددف‘ وحّددل لتفيددا علد إمدددادع
بدداملوارد الكافيددة .وشدداعل لتفيددا عل د مواصددلة اللتفددات إىل ارتفدداع معدددلت وفيددات األمومددةر
وعلد ايددادة التمويددال الددالام لددرد اعت ددار ضددحايا الجتددار بال شددرر وعلد التصدددج للادرائم املرتك ددة
بدافع الكرا ية و ا رة التمييزر والعمال عل ايادة م توى ا دماج قطاع التعليم.
 -108واع فددل إندوني دديا بتقدددم لتفيددا عدددة مددن ميددادين حقددوا ا ن ددا مند السددتعراض
األول وأعربل عن تقدير ا مل ادرة لتفيا إىل إشراب مكتب أمؤ املظا واملنظمات غري احلكوميدة
استعراض م ودة تقرير لتفيا الوطا.
 -109وأع ددرب الع دراا ع ددن تق ددديرع ج ددااة ق دوانؤ بش د ا ا ددرة وتع ددديالت الق ددانو ارن ددائير
ول سد دديما م د د لة التع د د يب .ورحد ددب بد دداررود امل ولد ددة ل د د ّدن قد ددانو ارن د ددية وبزيد ددادة عد دددد
امل تفيدين منب وأشاد بتدابري اية حقوا الطفال.
 -110ورح ل آيرلندا با سرام ا جيا ال ج قدمتب لتفيا برئاسترا جملل أوروبا .كما رح ل
ب دداال ال لددد التصدددج لعدددم امل دداواة بددؤ ارن ددؤر وشدداعل آيرلندددا لتفيددا علد ايدداذ مزيددد
من الطوات للقااء عل العنف املنز ر ا ذلت حت ؤ أساليب ع ال يانات.
 -111وألقل إسدرائيال الادوء علد التددابري الديت اعتمددإا لتفيدا ال دنوات األخدريةر دا فيردا
إدخد ددال تعد ددديالت عل د د القد ددانو املتعلد ددق باحلصد ددول عل د د ارن د دديةر وم د د لة الصد ددفة القانونيد ددة
للشد د ددةا ذوج ا عاقد د ددةر ومكافحد د ددة ار د د درائم املرتك د د ددة بد د دددافع الكرا يد د ددة والتمييد د ددز والجتد د ددار
باألشةا  .ولحظل أيا ا الطط وامل ادئ التوجيرية املتنوعة اليت اعتُمدت.
 -112ولحظل غانا ادفاض عدد األشةا احملتازين لتفيا من عدام  .2013وأعربدل
ع ددن ش ددعور ا ب ددالقلق بشد د إفد دراع م ددو في إنف دداذ الق ددانو اس ددتةدام الق ددوة وس ددوء مع دداملترم
للمشددت ب فدديرم أثن دداء عمليددات التوقي ددف والتحقيقدداتر وشدداعل غان ددا لتفيددا عل د ايدداذ ت دددابري
ملعارة ع امل لة.
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 -113واسترلّل لتفيا ردود دا التاميدة بتقددل إحصداءات ردا علد األسددلة األخدرى املطروحدة
عن تعليم األقليات وذكرت أ دعم الدولة للتعليم بلغات األقليات لتفيا يفدوا نظدريع املقددم
من معظم ال لدا األوروبية.
 -114وذكرت لتفيا أ ا تواصال اياذ تدابري لزيادة حت ؤ إجراءات اللاوء .وقدمل تفاصديال
عددن حقددوا طددالل اللاددوء وجددب القددانو ارديددد املعتمددد عددام  .2016وأكدددت أ أسد اب
احتادداا املردداجرين غددري الشددرعيؤ م يّنددة بوضددوح القددانو وأنددب ل جيددوا اللاددوء إىل الحتادداا
إل كتدبري است نائي وأ القرارات ذات الصلة قابلة للمراجعة القاائية.
 -115وقدمل لتفيا معلومات عن األشةا ذوج ا عاقدة ردا علد األسددلة الديت تل ّقتردا مدن
عدددد مددن الدددول .وقددد اعتمدددت احلكومددة وثيقددة شدداملة لتنفي د اتفاقيددة حقددوا األشددةا ذوج
وحد ّددت م دائال التعلديم والعمالدة واحلمايدة الجتماعيدة
ا عاقة وأُعدت خطدة عمدال هبد ا الشد ُ .
وتوعي ددة ارمر ددور بوص ددفرا األولوي ددات ال ياس دداتية لتفي ددا .وتوج ددد أياد دا آلي ددات دع ددم فردي ددة
للطفال ذوج الحتياجات الاصة.
 -116وش ّددت لتفيا عل أ ا كانلر عدام 1999ر أول بلدد أوروبدا الشدرقية والوسدط
ينتةددب رئي دةا لل لددد وأ مددن يشددغال منصددب رئددي الددواراء احلددا امدرأةر كمددا تشددغال أربددع ن دداء
مناصب وايرات من أصال  12وايرا.
 -117و الت ددامر أعرب ددل لتفي ددا ع ددن امتنا ددا رمي ددع الوف ددود ال دديت ش دداركل هبم ددة احل د دوار
التف دداعلي .وأعرب ددل ع ددن تق دددير ا للتعليق ددات واألس دددلة والتوص دديات ال دديت تل ّقتر ددا .وس ددتنظر لتفي ددا
يع التوصيات.
حب ن نية وإمعا واستفاضة

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -118بحثتتال التفيتتا التوصتتيات المقدمتتة أثنتتاء الحتتوار التفتتاعلي وهتتي تتترد أدنتتاو وتح ت
بتأييدها:
 1-118إيالء األولويتة للتدتديع علت اتفا يتة مجلتس أوروبتا بعتأن منتة وم ا حتة
العنتتف ضتتد المترأن والعنتتف المنزلتتيج ومواصتتلة جلتتود م ا حتتة العنتتف المنزلتتي بوستتا
منلا اتخاذ إجراءات تلدف إل توعية الجملور بلذو المسألة (إيطاليا)؛
 2-118التو ية والتدديع علت اتفا يتة استطنوو الدتادرن عتن مجلتس أوروبتا
بعأن منة وم ا حة العنف ضد المرأن والعنف المنزلي (تركيا)؛

__________

**
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 3-118الن ر ي االنضمام إل اتفا ية استطنوو الدتادرن عتن مجلتس أوروبتا
بعأن منة وم ا حة العنف ضد المرأن والعنف المنزلي (إستونيا)؛

ُحتّرر الستنتاجات والتوصيات.
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 4-118اعتم تتاد تتانون ش تتام بع تتأن م ا ح تتة العن تتف ض تتد المت ترأن والعن تتف
المنزل تتي بوص تتفلما جت تريمتين جن تتا يتينج والتحقي تتع تتي بال تتات العن تتف المنزل تتيج
ومقاضان الجنان (ليتوانيا)؛
 5-118مواصتتلة مراجعتتة تعتريعات الولتتد الوغنيتتة بجيتتة معالجتتة العتتوا التتتي
أعربال عنلا بعض هيئات المعاهدات بعأن تجريم العنف المنزلي (ني ارا وا)؛
 6-118تعزيز القوانين والممارسات القا مة المتعلقة بالتددي لالتجتار بالوعترج
وال سيما العاباتج بجرض االستجال الجنسي واالستجال ي العم (بولندا)؛
 7-118تعزيتتز تنفيتتذ أح تتام القتتانون الجنتتا ي اللاد تتة إل ت م ا حتتة الج ترا م
المرت وة بدا ة العندرية (اإلمارات العربية المتحدن)؛
 8-118تنفيذ أح ام القانون الجنتا ي اللاد تة إلت م ا حتة الجترا م المرت وتة
بدا ة العندريةج ومقاضان المسؤولين عن و وعلاج وكذلك زيادن توعيتة األشتخا
المنتمين إل أ ليات ومية بالوسا المتاحة للتمتة بالحماية القانونيتة متن التمييتز
وال راهية (بيالروس)؛
 9-118تحستتين اآلليتتات الدايليتتة لتنفيتتذ التزامتتات الولتتد الدوليتتة تتي ميتتدان
حقوق اإلنسان (غاجي ستان)؛
 10-118تعزيز اآللية الوغنية لتحقيع المساوان بين الجنسين (إيطاليا)؛
 11-118تعزيز درن أمين الم تالم علت التحقيتع تي ادعتاءات التمييتز بجميتة
أشت ت ال وعلت ت اتخ تتاذ إجت تراءات بع تتأنلا (الممل تتة المتح تتدن لوريطاني تتا الع مت ت
وآيرلندا العمالية)؛
 12-118زيادن تحسين الن ام القضا ي ي الولد وتعزيز تثقيف مواغني بحقوق
اإلنسانج وبخاصة العاملين ي جلاز القضاء (الدين)؛
 13-118تن تتيم دورات تدريوي تتة لم تتو في إنف تتاذ الق تتانون والع تتاملين تتي ن تتام
القضتتاء بعتتأن الج ترا م المرت وتتة بتتدا ة ال راهيتتة وتوعيتتة الجملتتور بلتتذو الج ترا م
لتعجيع عل اإلبالغ عنلا (الممل ة العربية السعودية)؛
 14-118التعجية عل زيادن لم حقوق اإلنستان بتنفيتذ بترامال مال متة تخرست
يمة االحترام وثقا ة التسامح والتفاهم بين الثقا ات (ماليزيا)؛
 15-118تعتتجية التفتتاهم بتتين جميتتة القوميتتات وجميتتة الفئتتات أو الممثلتتين
العر يين واإلثنيين والدينيين بممارسة التسامحج لقيام التفاع بين األمم والثقا تات
عل أساس احترام السمات الثقا ية واإلثنية والدينية والعر يتة واالجتماعيتة و يرهتا
(غاجي ستان)؛
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 16-118مواصتتلة تعزيتتز وتنفيتتذ سياستتات التستتامح واإلدمتتاي ومعتتاركة جميتتة
المواغنين ي المجتمة مما يخسلم ي م ا حة التمييز بأش ال كا ة (ني ارا وا)؛

 17-118تن تتيم وتنفيتتذ حمتتالت توعيتتة للجملتتور وبترامال تثقيفيتتة لتعزيتتز التنتتوع
واالنتتدمايج متتة م ا حتتة العندترية وكتترو األجانتتب وكتترو المثليتتين تتي الو تتال نفست
(كندا)؛
 18-118مواصلة تعزيز برامال م ا حتة كترو األجانتب والتمييتز والعنتف المرت تب
بدا ة ميو الضحايا الجنسية وهويتلم الجنسانية (شيلي)؛
 19-118إشراك المجتمة المدني ي عملية متابعة تنفيذ توصتيات االستتعراض
الدوري العام (بولندا)؛

 20-118زيتتادن تتدرن الولتتد علت تقتتديم التقتتارير إلت الليئتتات المنعتتأن بموجتتب
معاهدات ي الو ال المحدد و قا اللتزامات الدولية (الجملورية التعي ية)؛

 21-118ت ثيف التعاون مة هيئات األمم المتحدن المنعأن بموجب معاهدات
بتق تتديم التق تتارير الوغني تتة الدوري تتة المت تتأيرن إلت ت اللج تتان المناس تتوة تتي المس تتتقو
القريب (أوزب ستان)؛
 22-118تقديم التقرير الوغني للولد الذي تأير تقديمت منتذ عتام  2007إلت
لجنة القضاء عل التمييز العندري (بيالروس)؛
 23-118تنفيذ أح ام القانون الجنتا ي اللاد تة إلت م ا حتة الجترا م المرت وتة
بدا ة العندرية ومعا وة الجنان (جنوب أ ريقيا)؛
 24-118ت ثيف جلود م ا حة يطاب ال راهية (العراق)؛
 25-118مواصتلة الجلتود التتتي يوتذللا الولتتد علت الدتعيد التتدولي لمنتة جترا م
اإلبادن الجماعية والجرا م المرت وة ضد اإلنسانية (أرمينيا)؛
 26-118مواصلة وتعزيز الجلود التي يوذللا الولد لضمان التنفيذ التام التفا ية
مناهضة التعذيب و يرو متن ضتروب المعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الالإنستانية أو
الملينة (إندونيسيا)؛
 27-118مض ت تتاعفة الجل ت تتود الموذول ت تتة لض ت تتمان الحق ت تتوق اإلنس ت تتانية لجمي ت تتة
المحتج ت تزينج وذلت تتك بتحست تتين األحت تتوا الماديت تتة ت تتي مرا ت تتع الست تتجون ومراكت تتز
االحتجتتاز العتترغيةج وكتتذلك بتتالتحقيع تتي متتا يقتتة تتي الستتجون متتن حتتاالت ستتوء
معاملة وعنف وإجراء دورات تدريوية لمو في السجون (جملورية كوريا)؛
 28-118مواصلة الجلتود الموذولتة لمعالجتة مستألة اكت تا الستجونج واتختاذ
إجراءات لتحسين أحوا السجون ومراكز االحتجاز (السويد)؛
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 29-118تحست تتين أحت تتوا مرا ت تتع االحتجت تتاز والست تتجونج بست تتو منلت تتا زيت تتادن
المساحات المخددة لإل امتة وزيتادن إم انيتة حدتو المحتجتزين علت يتدمات
الرعاية الدحية (الجملورية التعي ية)؛
 30-118اعتمتتاد التتتدابير الالزمتتة لم ا حتتة جميتتة أشت ا العنتتف ضتتد المترأنج
بما يلتا العنتف المنزلتي والعنتف تي إغتار التزوايج تي القتانون والممارستة العمليتة
عل حد سواء (بارا واي)؛
 31-118مواصتتلة اتختتاذ يطتتوات لمنتتة وم ا حتتة العنتتف ضتتد الم ترأن والعنتتف
المنزلي عل نحو نعط (إستونيا)؛
 32-118مض تتاعفة الجل تتود الرامي تتة إلت ت إنف تتاذ التعت تريعات المتد تتلة بم ا ح تتة
االتجار (الفلوين)؛
 33-118ض تتمان تطوي تتع التعت تريعات المتد تتلة بم ا ح تتة االتج تتار باألش تتخا
بج تترض االس تتتجال تتي العمت ت واالس تتتجال الجنس تتيج بو تتذ أكو تتر جل تتد مم تتن
لتحديد هوية الضحايا وحمايتلم ورد اعتوارهم والتحقيع مة المستؤولين عتن و توع
جرا م االتجار ومقاضاتلم (أورو واي)؛
 34-118اتختتاذ تتتدابير واضتتحة لمنتتة االتجتتار باألشتتخا ج وال ستتيما االتجتتار
السخرن والتجارن الجنسية (الوحرين)؛
بالنساء واألغفا بجرض ُّ

الفعتا إلت الضتحايا
 35-118تعزيز تدابير منة االتجار بالوعرج وتقديم التدعم ّ
وإندا لمج والتحقيع مة المجرمين ومقاضاتلم (بلجاريا)؛
 36-118مواصلة تعزيز إنفتاذ التعتريعات المتدتلة بم ا حتة االتجتار بتالتحقيع
م تتة المج تترمين ومقاض تتاتلمج وك تتذلك بتعزي تتز آلي تتات دع تتم الض تتحايا ورد اعتو تتارهم
وحمايتلم وجور ما يلحقلم من ضررج ي الو ال نفس (كندا)؛
 37-118التحقيع ي جرا م االتجار باألشخا والمقاضان عليلا وتقديم دعم
عا إل الضحايا ورد اعتوارهم عل نحو عا (مدر)؛
 38-118تعزيز جمية آليات منة وم ا حتة االتجتار باألشتخا القا متة ضتمن
هي ت الولتد المؤسستي بتخدتيا متوارد بعترية وتقنيتة وماليتة للتاج وضتمان تقتتديم
رعاية شاملة وتعويضات كا ية إل الضحايا (هندوراس)؛
 39-118تنفيتتذ إصتتالحات اليتدتتار متتدن إجتراءات التتدعاوا القضتتا ية والحتتد
من الععور بال لم ي إغار الن ام القضا ي (الواليات المتحدن األمري ية)؛
 40-118تقت تتديم الحمايت تتة إل ت ت األست تترن باعتوارهت تتا اللونت تتة الطويعيت تتة واألساست تتية
للمجتمة (مدر)؛
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 41-118كفالتتة حريتتة التعويتتر وحريتتة الدتتحا ة وال ترأي بوستتا منلتتا التحقيتتع
الفعا ي حاالت االعتداء عل الدحفيين (بلجاريا)؛
 42-118استتتحدا يطتتة عمت وغنيتتة محتتددن األهتتداف للتعامت متتة الفجتتون
ي األجور بين الجنسين (سلو ينيا)؛
 43-118وضة وتنفيذ تدابير محددن لتال ي الفد بتين األشتخا تي العمت
عل أساس نوع جنسلمج ومن وسا ذلك المساوان بين الرج والمرأن ي األجر
عل نفس العم (الم سيك)؛
 44-118إزالة الفجون ي األجور بين الرج والمرأن (الجزا ر)؛
 45-118اتخ تتاذ ت تتدابير لتض تتييع الفج تتون تتي األجت تور ب تتين الجنس تتين ولض تتمان
ت ا ؤ ر المرأن مة الرج ي سوق العم (إسرا ي )؛
 46-118مواصلة الجلود الرامية إل يفض معد و يات األمومة (جورجيا)؛
 47-118زيت تتادن إم انيت تتة حدت تتو األشت تتخا ذوي اإلعا ت تتة عل ت ت الخت تتدمات
التقنيةج مة حدوللم عل دعم مال م من المؤسسات اإل ليمية (جاماي ا)؛
 48-118مواص تتلة اس تتتحدا سياس تتات تل تتدف إلت ت ض تتمان تمت تتة األش تتخا
ذوي اإلعا تتة بحقتتو لم علت النحتتو ال امت ج وال ستتيما متتن حيتتل التعلتتيم العتتام
للجمية وإم انية الوصو إل الويئة المادية (إسرا ي )؛
 49-118مواصلة اتختاذ تتدابير لحمايتة حقتوق األ ليتات القوميتة وإدماجلتا تي
المجتمة (أرمينيا)؛
 50-118دعم تعليم لجات األ ليات وثقا اتلا ي مدارس األ ليات ( ير يزستان)؛
للتوستتة تتي تعلتتيم لجتتات األ ليتتات وثقا اتلتتا
 51-118بتتذ مزيتتد متتن الجلتتود ّ
(هنجاريا)؛
 52-118إجراء مزيد متن التحلتيالتج تي ضتوء موتاد مجلتس أوروبتا وأح تام
االتفا ي تتة األوروبيت تتة لحقت تتوق اإلنست تتانج الرتفت تتاع نست تتوة أغفت تتا الرومت تتا الملتحقت تتين
بمدارس التعليم الخا (النرويال)؛
 53-118اتخاذ مزيد من الخطوات المحددن والفعالة نحو إدمتاي غا فتة الرومتا
تتي المجتمتتةج كتعزيتتز إغتتار حقتتوق اإلنستتان بالتفيتتا وتتتدريب تتي ستتلطات إنفتتاذ
القتتانون تتي مجتتا حقتتوق اإلنستتان متتن أجت زيتتادن أشت ا الحمايتتة المقدمتتة إل ت
غا فة الروما للحيلولة دون انتلاك حقو لا اإلنسانية (أستراليا)؛
 54-118مواصلة تعزيز برامال إدماي األ ليات القوميتةج بمتا يلتا غا فتة الرومتاج
لضمان حقو لا اال تدادية واالجتماعية والثقا ية (شيلي)؛
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 55-118مواص تتلة الجل تتود الموذول تتة لخف تتض ع تتدد المقيم تتين ي تتر الم تتواغنين
( ير يزستان)؛
 56-118تعزيتتز الجلتتود الراميتتة إلت تعتتجية تجنتتيس المقيمتتين يتتر المتتواغنين
المؤهلين للتجنّس (الواليات المتحدن األمري ية)؛

موجل تتة لض تتمان إغْ تتالع المقيم تتين ‘ ي تتر
 57-118االض تتطالع بأنع تتطة توعوي تتة ّ
المواغنين‘ الملتمين بالتجنّس عل المعلومات ذات الدلة وتعجيعلم علت تقتديم
غلوات التجنّسج والموادرنج عند اال تضاءج إلت تقتديم دورات تدريويتة مجانيتة لتتعلم
اللجة الرسمية للدولة (النرويال)؛
 58-118اعتماد تدابير انونية وإدارية ل فالة حقوق اإلنسان األساسية لطتالوي
اللج تتوء والالجئ تتينج وال س تتيما الت تتدابير الت تتي تخجي تتز لل تتم إم اني تتة الحد تتو علت ت
يدمات المساعدن الدحية (األرجنتين)؛
 59-118ض تتمان اتف تتاق أح تتوا مراك تتز اس تتتقوا غ تتالوي اللج تتوء م تتة المع تتايير
الدولية (جيووتي)؛
 60-118اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين أحوا مراكز استقوا غالوي اللجوء
وضمان تمتة غالوي اللجوء بمستوا معيعي ال ع (أ جانستان)؛
 61-118ضمان تسجي جمية المواليد من أج مواصلة تقليا عدد الوتالجين
ير المواغنين (الم سيك).
 -119وتح

التوصيات التالية بتأييد التفيا وتعتورها التفيا خم َّنفذن بالفع أو يد التنفيذ:

 1-119التو يتتة والتدتتديع علت اتفا يتتة مناهضتتة التعتتذيب و يتترو متتن ضتتروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الملينة (هنجاريا)؛
 2-119الونتتاء عل ت الجلتتود الراميتتة إل ت معالجتتة جميتتة أش ت ا التمييتتز ضتتد
بسن وانين محددن تح ر العنتف المنزلتي والعنتف الجنستيج بمتا تي ذلتك
المرأن ّ
العنتتف التتذي يمارس ت الع تريك الحمتتيمج وبتتالتحقيع تتي جميتتة ادعتتاءات التعتترض
للعنت تتف ومقاضت تتان الجنت تتان وضت تتمان حمايت تتة الضت تتحايا وإم انيت تتة حدت تتوللن عل ت ت
الخدمات الطوية والقانونية (كندا)؛
 3-119تعزيتتز الجلتتود الجتتاري بتتذللا لم ا حتتة العنتتف المنزلتتيج بستتو منلتتا
اعتمتتاد تعترية شتتام يحتتدد جترا م معينتتة تتي هتتذا المضتتمار وإنعتتاء آليتتات رصتتد
وتحقيع كا ية (تركيا)؛
 4-119بتتذ جلتتود متتن أج ت اعتمتتاد تع ترية شتتام لم ا حتتة العنتتف ضتتد
المت ترأن تجط تتي أح امت ت ممارس تتة العن تتف المنزل تتي واال تد تتاب الزوج تتي كجت تريمتين
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محتتددتين تتي القتتانون الجنتتا يج ومعا وتتة الجنتتانج وكتتذلك تقتتديم المستتاعدن إل ت
الضحايا وضمان تعا يلن (جملورية كوريا)؛
 5-119إج تتازن تعت ترية يع ت ّترف ممارس تتة العن تتف المنزل تتي واال تد تتاب الزوج تتي
بأنلما جريمتان (كوستاري ا)؛
 6-119إدراي تعريتتف التعتتذيب تتي القتتانون الجنتتا ي غوقت ا للمعتتايير المحتتددن
ي اتفا ية مناهضة التعذيب (بارا واي)؛
 7-119ضمان اتفاق تعريتف التعتذيب التوارد تي القتانون الجنتا ي متة أح تام
اتفا ية مناهضتة التعتذيبج وعتدم جتواز ستقو جريمتة التعتذيب بالتقتادمج ويضتوع
مرا ع االحتجاز للرصد من جانب آليات محايدن ومستقلة (مدر)؛
 8-119تعريتتف ع ت التح تريض عل ت العنتتف بستتوب المي ت الجنستتي واللويتتة
الجنسانية بأن جريمة (جنوب أ ريقيا) (آيسلندا)؛
 9-119اتختتاذ تتتدابير لتعزيتتز دور أمتتين الم تتالم تتي معالجتتة ضتتية كتتالتمييز
وتعزيز درت عل ذلك (ناميويا)؛
 10-119تزوي تتد م ت تتب أم تتين الم تتالم ب تتالموارد الوعت ترية والمالي تتة الالزم تتة لت ت
لممارستة واليتت و قتا للموتاد المتعلقتتة بمركتز المؤسستات الوغنيتة لتعزيتز وحمايتتة
حقوق اإلنسان (الورتجا )؛
 11-119ض تتمان ت تتولي آلي تتة مس تتتقلة التحقي تتع تتي جمي تتة ادع تتاءات التع ت ّترض
للتعذيب وسوء المعاملةج وضمان مقاضان الجنان المزعومين مقاضان عالة (تركيا)؛
 12-119تنفيتتذ توصتتية اللجنتتة األوروبيتتة لمنتتة التعتتذيب والمعاملتتة أو العقوبتتة
الالإنسانية أو الملينة بعأن تخدتيا مستاحة ال تقت عتن أربعتة أمتتار مربعتة ل ت
سجين ي الزنازين الجماعية (النرويال)؛
 13-119اتختتاذ الخطتتوات الالزمتتة لضتتمان حدتتو األشتتخا ذوي اإلعا تتة
عل وسا كا ية للمعاركة ي ميتدان السياستةج وبخاصتة تي عمليتة االنتخابتات
(تايلند).
 -120وستوحل التفيا التوصتيات التاليتة وتقتدم ردودا عليلتا تي الو تال المناستبج ل تن
ي أج أ داو الدورن الثانية والثالثون لمجلس حقوق اإلنسان ي حزيران/يوني :2016
 1-120االعتت تراف بايتد تتا لجن تتة القض تتاء علت ت التميي تتز العند تتري بتلق تتي
بال ات من األ راد والن ر يلا (جنوب أ ريقيا)؛
 2-120التدديع عل الوروتوكتو االيتيتاري الملحتع بالعلتد التدولي الختا
بالحقوق اال تدادية واالجتماعية والثقا ية (الورتجا ) (جنوب أ ريقيا)؛
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 3-120االنض تتمام إلت ت الوروتوك تتو االيتي تتاري التفا ي تتة القض تتاء علت ت جمي تتة
أش ا التمييز ضد المرأن (تركيا)؛
 4-120الن تتر تتي التدتتديع عل ت الوروتوكتتو االيتيتتاري التفا يتتة القضتتاء عل ت
جمية أش ا التمييز ضد المرأن واتخاذ تدابير لم ا حة التمييز ضد المرأن (ناميويا)؛
 5-120التدتتديع علت ت الوروتوك تتو االيتي تتاري التفا يتتة القض تتاء علت ت جمي تتة
أش ا التمييز ضد المرأن (الم سيك) (جنوب أ ريقيا)؛
6-120
(آيرلندا)؛

التدديع عل اتفا ية القضاء عل جميتة أشت ا التمييتز ضتد المترأن

 7-120التدتتديع علت ت الوروتوك تتو االيتي تتاري التفا يتتة القض تتاء علت ت جمي تتة
أش ا التمييز ضد المرأن والوروتوكو االيتيتاري الملحتع بالعلتد التدولي الختا
بالحقوق اال تدادية واالجتماعية والثقا ية ( رنسا)؛
 8-120الن تتر تتي التد تتديع علت ت الوروتوك تتو االيتي تتاري التفا ي تتة مناهض تتة
التعذيب و يرو من ضروب المعاملة أو العقوبتة القاستية أو الالإنستانية أو الملينتةج
وكذلك عل سا ر الوثا ع الدولية األساسية األيرا لحقوق اإلنسان (أوكرانيا)؛
 9-120التدديع عل الوروتوكو االيتياري التفا ية مناهضة التعتذيب و يترو
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنستانية أو الملينتة (الجوت األستود)
(باكستان) (بولندا) (جنوب أ ريقيا) (كوستاري ا) (إكوادور) (هندوراس)؛
 10-120التدديع عل الوروتوكو االيتياري التفا ية مناهضة التعتذيب و يترو
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الملينة (المجرب)؛
 11-120التدديع عل الوروتوكو االيتياري التفا ية مناهضة التعتذيب و يترو
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الملينة ( رنسا)؛
 12-120ت ثيتتف جلتتود الولتتد متتن أج ت التدتتديع عل ت الوروتوكتتو االيتيتتاري
التفا يت تتة مناهضت تتة التعت تتذيب و يت تترو مت تتن ضت تتروب المعاملت تتة أو العقوبت تتة القاست تتية أو
الالإنسانية أو الملينة (الدانمرك)؛
 13-120إدراي اتفا ية مناهضة التعذيب تي التعتريعات الوغنيتة والتدتديع علت
الوروتوكو االيتياري لالتفا ية (ليتوانيا)؛
 14-120التدديع عل الوروتوكو االيتياري التفا يتة مناهضتة التعتذيب وإنعتاء
آلية وغنية و ا ية مستقلة امتثاالا لمقتضيات الوروتوكو (ليختنعتاين)؛

 15-120التدديع عل الوروتوكو االيتياري التفا ية مناهضة التعتذيب و يترو
متتن ضتتروب المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو الملينتتةج وإنعتتاء آليتتة
وغنية و ا يةج دون إبطاءج و ق ا ألح ام الوروتوكو (الجملورية التعي ية)؛
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 16-120الن تتر تتي التد تتديع علت ت الوروتوك تتو االيتي تتاري التفا ي تتة مناهض تتة
التعذيب و يترو متن ضتروب المعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الالإنستانية أو الملينتة
وإنعاء آلية وغنية و ا ية (جملورية مولدو ا)؛
 17-120التو يت تتة والتدت تتديع عل ت ت الوروتوكت تتو االيتيت تتاري التفا يت تتة مناهضت تتة
التعذيب (ألمانيا)؛
 18-120التدتتديعج تتي أ تترب و تتال مم تتنج علت الوروتوكتتو االيتيتتاري التفا يتتة
مناهضت تتة التعت تتذيب و يت تترو مت تتن ضت تتروب المعاملت تتة أو العقوبت تتة القاست تتية أو الالإنست تتانية
أو الملينة (الورتجا )؛
 19-120اتخاذ تدابير تلدف إل التدديع عل الوروتوكو االيتياري التفا ية
مناهضة التعذيب (جورجيا)؛
 20-120االنضمام إل االتفا ية الدولية لحماية حقوق جمية العمتا الملتاجرين
وأ راد أسرهم (أورو واي)؛
 21-120ن تر التفيتا تي انضتماملا إلت االتفا يتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتة
العما الملاجرين وأ راد أسرهم (إندونيسيا)؛
 22-120الن ر ي التدديع عل االتفا ية الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتة العمتا
الملاجرين وأ راد أسرهم (الفلوين)؛
 23-120التحت ّترك نحتتو التدتتديع عل ت االتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتة
العمتتا الملتتاجرين وأ تراد أستترهم وعل ت الوروتوكتتو االيتيتتاري التفا يتتة مناهضتتة
التعذيب (شيلي)؛
 24-120التدديع عل االتفا يتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتة العمتا الملتاجرين
وأ راد أسرهم ( ير يزستان) ( انا) (الم سيك) (باكستان) (إكوادور) (هندوراس)؛
 25-120التدديع عل االتفا يتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتة العمتا الملتاجرين
وأ راد أسرهم (الجزا ر)؛
 26-120التدديع عل االتفا يتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتة العمتا الملتاجرين
وأ راد أسرهم (مدر)؛
 27-120مواصتتلة الجلتتود التتتي يوتتذللا الولتتد للتدتتديع عل ت االتفا يتتة الدوليتتة
لحماية جمية األشخا من االيتفاء القسري (المجرب)؛
 28-120االنضمام إل االتفا ية الدولية لحماية جمية األشخا
القسري (أورو واي)؛
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 29-120التدديع عل االتفا ية الدوليتة لحمايتة جميتة األشتخا
القسري (إيطاليا) (الجو األسود) ( انا)؛

متن االيتفتاء

 30-120التدديع عل االتفا ية الدوليتة لحمايتة جميتة األشتخا متن االيتفتاء
القسري واالعتراف بايتدا اللجنة المعنية بحاالت االيتفاء القسري ( رنسا)؛
 31-120تقييم إم انية ستحب تحف تات الدولتة علت االتفا يتة الخاصتة بوضتة
الالجئين (ألمانيا)؛
 32-120الن تتر تتي التدتتديع عل ت اتفا يتتة من متتة العم ت الدوليتتة ر تتم 189
(الفلوين)؛
 33-120معالجتتة تجت ُّتز أح تتام م ا حتتة التمييتتز تتي تع تريعات الولتتد باعتمتتاد
انون مح م وشام لم ا حة التمييز (الجملورية التعي ية)؛
 34-120اعتم تتاد تتانون لمن تتة العن تتف ض تتد المت ترأن والمعا و تتة والقض تتاء عليت ت
(إسرا ي )؛
 35-120تحستتين التع تريعات المتدتتلة بم ا حتتة العندترية بحيتتل تتتزداد م ا حتتة
التمييز العندري والتحريض عل ال راهية العندريةج من أجت حمايتة حقتوق األ ليتات
اإلثنية حمايةا عالة (آيسلندا)؛
سن تعرية يحدد الخط الفاص بتين حريتة التعويتر ويطتاب ال راهيتة
ّ 36-120
(الممل ة العربية السعودية)؛
 37-120تحس تتين القت توانين المتد تتلة بم ا ح تتة العندت ترية بحي تتل ت تتزداد م ا ح تتة
التمييتتز العندتتري ويطتتاب ال راهيتتة متتن أجت حمايتتة حقتتوق يتتر المتواغنين المقيمتتين
بالتفيا و ئات األ ليات حمايةا عالة (الدين)؛
 38-120تعدي التعريعات الوغنية لتضمينلا الجرا م المرت وة بدا ة ال راهيتة
وجريمتتة العنتتف المنزلتتيج واتختتاذ تتتدابير عالتتة لضتتمان إم انيتتة حدتتو الجميتتةج
عل دم المستاوان وبخاصتة أ تراد األ ليتاتج علت تر العمت ج وإم انيتة التمتتة
بن تتام الضتتمان االجتمتتاعيج وباالنتتدمايج وبت تتا ؤ الفتتر  .وينوجتتي أيض تا أن تيستتر
هتتذو التتتدابير تستتوية الوضتتة القتتانوني للمقيمتتين يتتر المتتواغنينج وتمنتتة و تتوع أي
تمييز ينجم عن عدم المعر ة باللجة الرسميةج وتقدم بتدا معتجعة علت االنتدماي
والتماسك المجتمعيج وال سيما ي ن ام التعليم (إكوادور)؛
 39-120اعتوتتار جميتتة أعمتتا العنتتف جترا مج بدتترف الن تتر عتتن غويعتتة األذا
التتذي تو ع ت هتتذو األعمتتا ج وكتتذلك المعا وتتة بع ت محتتدد عل ت أعمتتا العنتتف
المرت َ وة عل أساس المي الجنسي أو اللوية الجنسانية (إسوانيا)؛
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 40-120تعتتدي الح تتر القتتانوني للتحتريض علت ال راهيتتة ليعتتم أنتتواع ح تتر
الجرا م المرت وة عل أساس المي الجنسي (الممل ة المتحتدن لوريطانيتا الع مت
وآيرلندا العمالية)؛
 41-120الن ر ي اتخاذ تدابير تعريعية وإداريتة لم ا حتة العنتف علت أستاس
اللوية الجنسانية أو المي الجنسي (الواليات المتحدن األمري ية)؛
 42-120اعتمتتاد تع ترية يعتتترف ص تراحةا بتتأن التتدا ْعين الجنتتا يين المتمثلتتين تتي
كراهية المثليين وكراهية مجايري الجنس/اللوية الجنسانية يعت الن تر ين معتددين
للعقوبة ي انون الولد الجنا ي ( نلندا)؛
 43-120اتخاذ تدابير انونية وإدارية تلدف إل تحسين معاملة غالوي اللجتوء
من أج وضة ضمانات ضد احتجازهم تعسف ا (كوستاري ا)؛

 44-120اعتماد تعرية مت ام يتسع مة التزامات الولد الدوليةج يعتالال ضتية
التمييز ويضمن إدماي الفئات الضعيفةج وال سيما الملاجرين واألشخا المنتمين
إل أ ليات لجويةج إدماج ا كامالا ي جمية المجاالت (هندوراس)؛

 45-120إل ت تزام التع ت تريعات الوغنيت تتة بأح ت تتام ك ت ت مت تتن اتفا يت تتة عت تتام 1961
المتعلقة بخفض حاالت انعدام الجنسية واتفا ية حقوق الطف (كينيا)؛
 46-120استتتحدا وتنفيتتذ يطتتة عم ت وغنيتتة لحقتتوق اإلنستتان لزيتتادن اتوتتاع
تجة
انتلتتاي الولتتد نلج ت ا من م ت ا وشتتامالا تتي تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان وحمايتلتتا .وتعت َّ
الح ومة عل إشراك المجتمة المدني ي هذو العملية (إندونيسيا)؛
 47-120اعتماد يطة عم وغنية لتنفيذ المواد التوجيلية المتعلقة باألعمتا
التجارية وحقوق اإلنسان (هولندا)؛

 48-120إنعاء موتادرات ووضتة سياستات محتددن تلتدف إلت م ا حتة جميتة
أش ت ا كتترو األجانتتب والعند ترية وال راهيتتةج التتتي تستتتلدف األجانتتبج وال ستتيما
المسلمين (الممل ة العربية السعودية)؛
 49-120تنفيذ حمالت توعية للجملتور لتترويال ثقا تة التستامح واحتترام التنتوع
الثقتا ي ولم ا حتتة التحيّتتز والقوالتتب النمطيتة والتمييتتز والعندترية وكراهيتتة اإلستتالم
(اإلمارات العربية المتحدن)؛
 50-120ضمان السعي الحثيل إل أن تع س المنتاهال الدراستية ثقا تة التنتوع
بتنفي تتذ أنعتتطة توعوي تتة م تتن أجت ت القض تتاء علت ت التميي تتز ض تتد األ لي تتاتج وبخاص تتة
المثليات والمثليتين ومزدوجتي الميت الجنستي ومجتايري اللويتة الجنستانية وحتاملي
صفات الجنسين ( نلندا)؛
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 51-120التح ّقع من أثتر تعتديالت تانون التعلتيم المتعلقتة بواليتة "تربيتة الطفت
أيال يا باالمتثا لمواد الدستور" عل إعما حقوق اإلنستانج وال ستيما حقتوق
الم ترأنج وحقتتوق المثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي المي ت الجنستتي ومجتتايري اللوي تتة
الجنسانية وحاملي صفات الجنسينج والحع ي حرية التعوير (ألمانيا)؛
 52-120الن تتر تتي إنعتتاء ن تتام وغنتتي لرصتتد متابعتتة تنفيتتذ التوصتتيات المتعلقتتة
بحقوق اإلنسان (بارا واي)؛
 53-120مواصلة إيالء اهتمام لجمية أوج المستاوان بتين الجنستينج وال ستيما
لتوصيات الفريع العام الذي أنعأت اللجنة المعنية بالمساوان بين الجنسين بعأن
إدماي أوجت المستاوان بتين الجنستين تي جميتة مراحت التعلتيم حتت عتام 2020
من حيل الع والمضمون (رومانيا)؛
 54-120العم ت تتي ستتوي تنفيتتذ ترار مجلتتس حقتتوق اإلنستتان  18/16بعتتأن
م ا حة التعدب والقولوة النمطية السلوية والوصتم والتمييتز والتحتريض علت العنتف
وممارست ضد األشخا بسوب دينلم أو معتقدهم (الوحرين)؛
 55-120مواصتتلة الجل تتود الت تتي يوتتذللا الول تتد لمحارب تتة الخطتتاب العند تتري تتي
السياستتة ووستتا ط اإلعتتالمج وم ا حتتة الج ترا م المرت وتتة ب تدا ة العند تريةج والقضتتاء
عل ممارسة العنف والتمييز عل أساس المي الجنسي واللوية الجنسانية (تايلند)؛
 56-120تعزيز تدابير محاربة استخدام الخطاب العندري تي السياستة ووستا ط
اإلعالم (اإلمارات العربية المتحدن)؛
 57-120العمت ت بنع تتا علت ت م ا ح تتة الجت ترا م المرت و تتة ب تتدا ة العندت ترية و تتي
التددي للخطاب العندري ي السياسة ووسا ط اإلعالم الجماهيري (أوزب ستان)؛
 58-120تعزيز جلود الولد الراميتة إلت منتة وم ا حتة الجترا م المرت وتة بتدا ة
ال راهيةج وكتذلك األ عتا العندترية والتمييزيتة المرت وتة بتدا ة كترو األجانتب ضتد
الفئات الضتعيفةج بمتا يلتا المثليتات والمثليتون ومزدوجتو الميت الجنستي ومجتايرو
اللوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسينج وتقديم مرت وي هذو الجرا م واأل عا
إل العدالة (الورازي )؛
 59-120ح ر تن يم التجملر السنوي الذي يحد ي شلر آذار/متارس تي
الفيلع الالتفتي بقتوات
وسط العاصمة ريجا تخليدا لذكرا الجنود الذين حاربوا ي ْ
من مة ‘ ا ن إس إس‘ العس ريةج وكذلك اإلدانة القاغعتة ألي محتاوالت لتمجيتد
ذكتترا الجنتتود التتذين حتتاربوا ضتتمن تتوات ‘ تتا ن إس إس‘ وتعتتاونوا متتة النتتازيين
(االتحاد الروسي)؛
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 60-120مواص تتلة الجل تتود الت تتي يو تتذللا الول تتد لمن تتة يط تتاب العندت ترية والعن تتف
والتمييتتز ضتتد الفئتتات الضتتعيفةج بمتتا يلتتا غا فتتة الرومتتاج بم ا حتتة الجترا م المرت وتتة
بدا ة العندرية ومحاربة استخدام الخطاب العندري تي السياستة ووستا ط اإلعتالم
(جملورية كوريا)؛
 61-120توعية الجملور بقضية يطاب كراهية األشخا المثليات والمثليتين
ومزدوجي المي الجنسي ومجايري اللويتة الجنستانية واتختاذ يطتوات لزيتادن نستوة
اإلبالغ عن الجرا م المد وعة ب راهية هؤالء األشخا (النرويال)؛
 62-120اعتمتتاد تتتدابير تلتتدف إل ت تعزيتتز المستتاوان بتتين المثليتتات والمثليتتين
ومزدوج تتي الميت ت الجنس تتي ومج تتايري اللوي تتة الجنس تتانية وب تتين ي تترهم تتي التمت تتة
بالحقوقج وإل إنلاء التمييز ضدهم ( رنسا)؛
 63-120استتتحدا تعتترية يعتتترف بتنتتوع أش ت ا الع تراكات بتتين األشتتخا
ويمتتنح الع تري ين متتن نفتتس نتتوع الجتتنس نفتتس الحقتتوق واستتتحقا ات الضتتمان
االجتماعي التي يتمتة بلتا العتري ان متن الجنستينج علت النحتو الموصت بت آنفتا
(هولندا)؛
 64-120ت ثيف إجراءات م ا حة التمييز والعنف اللذين يعانيلمتا األشتخا
المثليتتات والمثليتتون ومزدوجتتو الميت الجنستتي ومجتتايرو اللويتتة الجنستتانية وحتتاملو
صتتفات الجنستتينج وال ستتيما ضتتمان إم انيتتة احت تتاملم إل ت القضتتاءج ض تالا عتتن
ضتتمان التحقيتتع تتي هتتذين الفعلتتين والمعا وتتة عليلمتتاج وتعزيتتز المستتاعدن المقدمتتة
إل الضحايا (األرجنتين)؛
 65-120إعداد إغار معياري مال م لمؤسستات الدتحة العقليتة ومرا تع الرعايتة
االجتماعيةج مة ضمان ح رو االستخدام ير الرضا ي لممارسات سرية من وي
إعطاء األدوية النفسية أو العالي بالددمة ال لربا ية (إسوانيا)؛
 66-120مواصلة الجلود التي يوذللا الولد من أجت التقيّتد بالدت وك القانونيتة
الدوليتتة القا متتة تتي ميتتدان حقتتوق اإلنستتانج ومنلتتا الوروتوكتتو االيتيتتاري التفا يتتة
مناهضتتة التعتتذيب و يتترو متتن ضتتروب المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية
أو الملينة (رومانيا)؛
 67-120زيادن عدد دور إيواء النساء ضحايا العنف وزيادن غا تلا االستيعابيةج
وضمان حدو الضحايا عل المساعدن ال ا يتةج بمتا تي ذلتك المعتورن النفستية
االجتماعية (ليختنعتاين)؛
 68-120ضتتمان اتف تتاق جمي تتة عملي تتات معالج تتة الويان تتات العخد تتية وجمي تتة
أنعتتطة المرا وتتة التتتي تواشتترها الدولتتة متتة القتتانون التتدولي لحقتتوق اإلنستتان وعتتدم
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تعت ت ّديلا علت ت حقت توق الم تتواغنين وحري تتاتلم األساس تتيةج بم تتا تتي ذل تتك الح تتع تتي
الخدوصية (ليختنعتاين)؛
 69-120ضمان يضوع عمليتات أجلتزن االستتخوارات للرصتد متن جانتب آليتة
ر ابية مستقلة ضمانا لتحقيع العفا ية والمساءلة (ليختنعتاين)؛

 70-120تعزيز حرية التعوير المستؤولةج واستتخدام االستتراتيجية الالتفيتة لألمتن
كمندتتة لم ا حتتة الج ترا م المرت وتتة
اإلل ترونتتي للفتتترن  2018-2014بفعاليتتة
ّ
بدا ة ال راهية ي الويئة اال تراضية (ماليزيا)؛
 71-120إنلتتاء حتتاالت االضتتطلاد المستتلط ألستتواب سياستتية عل ت المتتدا عين
عتتن حقتتوق اإلنستتان المناص ترين لحقتتوق األ ليتتات وإنلتتاء ممارستتة إ تتالق وستتا ط
اإلعالم الجماهيري أو و تف عمللتا وممارستة تقييتد إم انيتة اغّتالع الست ان علت
مدادر مختلفة للمعلومات (االتحاد الروسي)؛
 72-120التعجية عل تحسين مستوا التمثي السياستي للمترأن تي المناصتب
التي تخعج باالنتخاب (كوستاري ا)؛
 73-120الو اء بمتطلّب تو ير التسليالت التقنيتة المندتو
حقوق األشخا ذوي اإلعا ة (باكستان)؛

عليت تي اتفا يتة

 74-120التعتتجية علت زيتتادن اإلدمتتاي المجتمعتتي لأل ليتتات تتي ن تتام التعلتتيم
عن غريع الحوار بين الثقا ات والمجموعات اإلثنية واألديان (ماليزيا)؛
 75-120اتخ تتاذ جمي تتة الت تتدابير الت تتي ت فت ت تمثيت ت األ لي تتات تتي المج تتالين
االجتماعي والسياسي (الممل ة العربية السعودية)؛
 76-120ضمان التعليم العام للجميةج باتخاذ جمية التتدابير الالزمتة إلنلتاء
حاالت د األغفا المنتمين إل أ ليات إثنية ي المدارس (أورو واي)؛
 77-120ض تتمان اإلعم تتا الت تتام لحق تتوق المقيم تتين ‘ ي تتر الم تتواغنين‘ وأ ت تراد
األ ليات اللجوية واإلسلام ي اندماجلم ي المجتمة (االتحاد الروسي)؛
 78-120ر تة القيتود يتر المتناستوة المفروضتتة علت المقيمتين يتر المتتواغنينج
كتلتتك التتتي حتتددتلا اللجنتتة المعنيتتة بحقتتوق اإلنستتانج وإجتتازن المراجعتتة القضتتا ية
لجمية رارات ر ض التجنيس (آيرلندا)؛
 79-120إ رار الحدو التلقا ي علت الجنستية متة تستجي المولتود تي حالتة
الطف المولود من والدين أجنويتين ال يم تن نقت جنستيتلما إليت ج وتيستير إم انيتة
المراجعة القضا ية لجمية غلوات التجنّس المر وضة (إسوانيا)؛
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 80-120اتخاذ مزيد من التدابير القانونية والسياسية والعملية للحد متن تاهرن
ير المواغنين (بيالروس)؛
 81-120توستتيط عمليتتة تجنتتيس ‘ يتتر المتتواغنين‘ المقيمتتين تتي الولتتد لعقتتود
(االتحاد الروسي)؛
 82-120زيادن تيسير حدو األ راد المولودين ي الولد من آباء وأملات متن
ير المواغنين عل الجنسية (الورازي )؛
 83-120مواصلة اتخاذ مزيد متن الخطتوات لتحستين الويئتة الالزمتة للتجنتيسج
وك تتذلك ض تتمان حماي تتة حق تتوق المقيم تتين ي تتر الم تتواغنين االجتماعي تتة والسياس تتية
(أستراليا)؛
 84-120زيتتادن تيستتير متتنح الجنستتية ألبنتتاء يتتر المتتواغنينج التتذين ال يم تتنلم
الحدو عل أي جنسية أيرا (ألمانيا)؛
 85-120ضتتمان تمتتتة المقيمتتين متتن يتتر المتتواغنين وأ تراد األ ليتتات اللجويتتة
بحقو لم تمتع ا كامالا وتيسير اندماجلم ي المجتمة (بلجاريا)؛

 86-120كفالة تموي المؤسسات التي تعتزز ثقا تة التستامح واإلدمتاي الستلس
لألجانب (الم سيك)؛

 87-120اتختاذ تتدابير واضتحة ل فالتة حقتوق جميتة الالجئتين وغتالوي اللجتوء
وحمايتلاج وعدم تدنيفلم وتو يفلم عل أنلم ملاجرون ير شرعيين (الوحرين)؛
 88-120ض تتمان تمت تتة جمي تتة غ تتالوي اللج تتوء تتي التفي تتا بجمي تتة الض تتمانات
اإلجرا يتتة وجتتواز الطعتتن تتي الق ترارات المتعلقتتة بطلتتب اللجتتوء وو تتف تنفيتتذهاج
بما يلا القرارات المتخذن ي إغار اإلجراءات المستعجلةج تال يا لخطر اإلعتادن
القسرية (جيووتي)؛
 89-120إدمتاي الالجئتتين تتي المجتمتتة متن بتتاب الضتترورنج بم ا حتتة القوالتتب
النمطية التي تخعع معاعر ال راهية نحوهم ي المجتمة (ليويا)؛

 90-120تيسير اندماي الالجئين بسو منلا م ا حة القوالب النمطية والتحيّتز
ويطاب ال راهية (مدر)؛
 91-120تيسير اندماي الالجئين بم ا حة القوالب النمطية (اللند)؛
 92-120االمتناع عن إعتادن األشتخا سترا أو غتردهم إلت دولتة أيترا متت
خوجدت أسواب تدعو إل االعتقاد أنلم سيتعرضون للتعذيب (جيووتي)؛

 93-120اس تتتحدا آلي تتة مال م تتة لتحدي تتد هوي تتة األش تتخا الض تتعفاء وم تتنح
المساعدن القانونية المجانية منذ بدء إجراء غلب اللجوء (سلو ينيا)؛
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 94-120ضتتمان إم انيتتة حدتتو غتتالوي اللجتتوء المحتج تزين عل ت الختتدمات
المتدانين
الدحية العامة عل دم المساوان مة المحتجزين اآليرين المو و ين أو خ
(الورتجا )؛
 95-120كفالة أال ي ون ك من كراهية األجانب والتطرف العندتري والتديني
حجر عثرن ي التعام مة الالجئين وغالوي اللجوء (الوحرين)؛
 96-120إتاح تتة تتر العمت ت والتعل تتيم وإم اني تتة التمت تتة والرعاي تتة االجتماعي تتة
للمقيمين من ‘ ير المواغنين‘ عل دم المستاوان متة المتواغنينج وكتذلك مراعتان
مدالح ير المواغنين عند إبرام معاهدات واتفا ات دولية (االتحاد الروسي).
ظ التوصيات الواردن أدناو بتأييد التفيا ولذلك تخذكر:
 -121ولم تح َ

 1-121تنفيتتذ سياستتات عامتتة ت ف ت أل تراد األ ليتتات اللجويتتة التمتتتة بجميتتة
حقتتو لم اإلنستتانيةج بمتتا تتي ذلتتك تنقتتيح تتانون اللجتتات وإلجتتاء األح تتام التتتي تتد
تحو دون تمتعلم بحقو لم (بارا واي)؛

 2-121مراجع تتة الق تتانون المتعل تتع باللج تتة الرس تتمية للدول تتة ال تتذي يمي تتز ض تتد
األ ليتتات اللجويتتة يمتتا يتعلتتع بإم انيتتة النفتتاذ إل ت ستتوق العمت ج وضتتمان أن تن تتر
هيئتتات الدولتتة تتي االلتماستتات المقدمتتة متتن األشتتخا التتذين ال يخجيتتدون اللجتتة
الالتفيتتة بالقتتدر ال تتا يج بتتأن تختتتا للتتم رصتتة استتتخدام لجتتاتلم األم أمتتام هيئتتات
الدولة (االتحاد الروسي)؛
 3-121إتاح ت تتة رص ت تتة اس ت تتتخدام أس ت تتماء األش ت تتخا واألم ت تتاكن والع ت تتوارع
واإلشارات الججرا ية األيرا بلجات األ لياتج وكذلك التم تين متن التواصت متة
السلطات بلجات األ ليات ي األ اليم التي ينتمي جزء كوير من س انلا إلت هتذو
األ ليات (هنجاريا).
 -122وتع س جمية االستنتاجات و/أو التوصيات الواردن ي هذا التقرير مو ف الدو
التتتي تتدمتلا و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ينوجتتي لملتتا عل ت أنلتتا معتمتتدن متتن
الفريع العام ك .
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