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  مقدمة    
، املنشأ وفقـاً    )الفريق العامل (قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          -١

، بعقد دورتـه احلاديـة     ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١لقرار جملس حقوق اإلنسان     
ستعراض املتعلـق بالتفيـا يف      وجرى اال . ٢٠١١مايو  /أيار ١٣ إىل   ٢عشرة يف الفترة من     

وقد ترأس وفد التفيا كاتب الدولة لـدى        . ٢٠١١مايو  /أيار ٥اجللسة السابعة املعقودة يف     
واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق بالتفيا يف       . وزارة الشؤون اخلارجية أندريس تيكمانيس    

  . ٢٠١١مايو /أيار ٩جلسته احلادية عشرة املعقودة يف 
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية        ٢٠١٠يونيه  /زيرانح ٢١ويف    -٢
  . هنغاريا وغواتيماال وقريغيزستان: لتيسري االستعراض املتعلق بالتفيا) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :املتعلق بالتفيا
ــينتقر  )أ(   ــر وط ــرة   /ي ــاً للفق ــدم وفق ــايب مق ــرض كت ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/11/LVA/1(؛  
) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  

)A/HRC/WG.6/11/LVA/2(؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/11/LVA/3.(  
وأُحيلت إىل التفيا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً بلجيكـا،                -٤

واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، وسلوفينيا، والسويد، وليتوانيا، واململكة املتحدة لربيطانيـا          
وميكن االطالع على هـذه األسـئلة علـى    . العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا    

  . خلارجية لالستعراض الدوري الشاملالشبكة ا

  موجز مداوالت عملية االستعراض   -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
أكد رئيس الوفد ما يكتسيه االستعراض الدوري الشامل من أمهية بالنسبة إىل محاية               -٥

عة من احلكومة، وقـال إن      وقّدم وفَده الذي تضمن حوافظ متنو     . حقوق اإلنسان وتعزيزها  
  .جهات معنية متنوعة أخرى، منها اجملتمع املدين، قد أُشركت يف إعداد التقرير الوطين
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وبدأت التفيا، منذ نيل استقالهلا، تشق طريقها كدولة دميقراطيـة وذات سـيادة،               -٦
ة  صكاً دولياً حلقوق اإلنسان، مبا فيها املعاهـدات األساسـي          ٥٠وانضمت إىل ما يربو عن      

وكانت التفيا من بني أوىل الدول اليت وجهت دعوة دائمة إىل اإلجـراءات   . حلقوق اإلنسان 
  . اخلاصة لألمم املتحدة وهي تروج بنشاط لتلك الدعوات الدائمة

والتفيا عضو يف منظمات أوروبية متنوعة معنية بتعزيز حقوق اإلنـسان، وخيـضع               -٧
طرق منها القرارات امللزمة الصادرة عـن       سجلها يف جمال حقوق اإلنسان لتمحيص منتظم ب       

  . احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
. ووضعت التفيا نظاماً مؤسسياً وتشريعات شاملة حديثة حلماية حقوق اإلنـسان            -٨

ويتضمن دستورها فصالً بشأن احلقوق األساسية، كما أنه جيوز لألفراد رفع شـكاوى إىل              
ملكتب الوطين السابق حلقوق اإلنسان، أُنـشئت أمانـة         وأخذاً بنموذج ا  . احملكمة الدستورية 

وألمني املظامل أيضاً سلطة تقدمي طلب إىل احملكمة        .  وفقاً ملبادئ باريس   ٢٠٠٧املظامل يف عام    
           الدستورية أو إىل حمكمة عامة، وذلك يف إطار واليتـه الـيت تـشمل حقـوق اإلنـسان                 

  . واإلدارة السديدة
وتكفـل  . تمع متعدد اإلثنيات وله تاريخ عريق يف التسامح اإلثـين         وجمتمع التفيا جم    -٩

. التفيا جلميع أقلياهتا الوطنية االستقالل بثقافاهتا وتقدم إليها دعماً كـبرياً لتعزيـز هوياهتـا              
ومتارس األقليات الوطنية بفعالية حقوقها املكفولة يف الدستور، وتتكفل التفيا ماليـاً بتـوفري     

  .ليات الوطنية الثماينعليم بلغات األقتال
 مـن أجـل اإلدمـاج       ٢٠٠١وأشارت التفيا إىل برنامج الدولة املعتمد يف عـام            -١٠

االجتماعي وأفادت بأهنا تعكف حالياً على صياغة مشروع مبـادئ توجيهيـة لـسياسات              
وأحد األمثلة على جناح هذه السياسة إدماج الروما يف اجملتمع الالتفـي ووضـع              . اإلدماج

، يف الفترة األخرية، لتقدمي التدريب املهين إىل مساعدي املدرسني املنحدرين من        برنامج خاص 
  .وقد نوه اجمللس األورويب بذلك واعتربه من املمارسات اجليدة. الروما
وسخرت التفيا جهوداً وموارد كبرية لضمان حصول أفـراد األقليـات الوطنيـة               -١١

وأتت هذه اجلهود بنتائج مشجعة، ذلك أن       . يةواملهاجرين اجلدد على معرفة جيدة للغة الالتف      
  . معرفة اللغة الالتفية تسجل حتسناً مطرداً يف مجيع شرائح اجملتمع

 التفيـا مـواطين     ونظراً إىل الوضع الدميغرايف اخلاص السائد يف التسعينات، منحت          -١٢
ـ             االحتاد السوفيا  فة غـري   يت السابق املقيمني يف التفيا ممن ال حيملون أي جنسية أخـرى ص

. ويتمتع غري املواطنني مبعظم احلقوق املكفولة للمواطنني الالتفـيني        . املواطنني املؤقتة اخلاصة  
ومنذ ذلك احلني، اخنفض    .  قانون جنسية جديد، اقترن بإجراء جتنيس      ١٩٩٤واعُتمد يف عام    

  . دينوتبقى التفيا ملتزمة بعملية اإلدماج امل.  يف املائة٥٠عدد عدم املواطنني بأكثر من 
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وتتعاون . وتعترب التفيا التعاون بني العناصر الفاعلة احلكومية وغري احلكومية ضرورياً           -١٣
املؤسسات والبلديات على حنو وثيق مع املنظمات غري احلكومية مـن خـالل املؤسـسات               

  . واآلليات االستشارية
ملحوظة يف جمال   ورداً على األسئلة املطروحة سلفاً، أفادت التفيا بأهنا حققت نتائج             -١٤

املساواة بني اجلنسني، رغم أنه ال يزال يتعني عليها بذل املزيد لتحقيـق املـساواة الفعليـة                 
وتواصل التفيا تعزيز التدابري الرامية إىل حتسني التوفيق بـني الواجبـات األسـرية          . بالكامل

وم التفيا برصد   وتق. والعمل وتدعيم مشاركة النساء يف اختاذ القرارات السياسية واالقتصادية        
التقدم احملرز يف هذا الصدد، وهي تعكف حالياً على تنقيح وثائق ختطيط السياسات القائمـة          

  . لتضمينها القضايا الناشئة اجلديدة
: وينفذ برنامج القضاء على العنف املرتيل بواسطة ثالث أنشطة ذات أولويـة هـي               -١٥

.  خدمات املـساعدة وإعـادة التأهيـل       حتديد احلاالت والوقاية والتعاون املؤسسي يف تقدمي      
وطُرحت يف هذا الصدد مسائل منها التدريب واإلعالم العام وحصول األطفال الضحايا على             

ويعاجلَ العنف املرتيل أيضاً يف املبـادئ       . خدمات املساعدة النفسية وإعادة التأهيل االجتماعي     
ة احلكومية، وقد بات ُيعترب منـذ   واملتعلقة بالسياسة األسري٢٠١١التوجيهية املعتمدة يف عام     

وينص قانون اإلجراءات اجلنائية أيضاً على تقييد .  ظرفاً مشدداً يف القانون اجلنائي٢٠١١عام 
وتزمع التفيا تعميم إعـادة     . احلرية يف إطار تدابري السالمة املتخذة يف حاالت العنف املرتيل         

  .  يف وقت قريبالتأهيل االجتماعي على الكبار من ضحايا العنف املرتيل
وأفادت التفيا بأن عدد ونسبة غري املواطنني ماضيان يف االخنفاض على حنو مطرد،               -١٦

وتواصـل  . ١٩٩٥ يف املائة يف عام ٢٩يف املائة مقارنة بنسبة    ١٤,٥وتبلغ هذه النسبة حالياً     
  . التفيا اختاذ تدابري للمضي يف تيسري احلصول على اجلنسية

يا وقانوهنا التمييز على أسس شىت منها امليول اجلنـسية، وتقـوم            وحيظر دستور التف    -١٧
  . التفيا حالياً بدمج توجيهات االحتاد األورويب املتعلقة بعدم التمييز يف تشريعاهتا احمللية

وتوجد أحكام حمددة بشأن جرائم الكراهية، ويعترب القانون اجلنائي الواعز العرقـي              -١٨
 الواجب إىل خصائص التحقيق يف اجلرائم العرقيـة أو املرتكبـة            ظرفاً مشدداً، ويوىل االنتباه   

ويتلقى موظفو الشرطة ووكالء النيابة والقضاة تدريباً بـشأن القـضايا           . بدافع كره املثليني  
وتتضمن املقررات الدراسية مواضـيع تتـصل       . املتصلة بالتعصب والعنصرية ومعاداة السامية    

  . نبباحملرقة ومعاداة السامية وكره األجا
وتبذل التفيا جهوداً كبريةً يف سبيل حتسني ظروف االحتجاز وضمان امتثال املعايري              -١٩

وقد ُبذلت جهود فعلية لتنفيذ سياسة احلكومة بشأن تأهيل الـسجناء للعـودة إىل              . الدولية
  . ومتثل كفاءة إدارة السراح املشروط أولوية بغية توسيع استخدام العقوبات البديلة. اجملتمع
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. ٢٠٠٩وأفادت التفيا بأن تعريف التعذيب أُدمج يف القـانون اجلنـائي يف عـام                 -٢٠
. وكُلفت وحدة خاصة تابعة للشرطة بالتحقيق يف ادعاءات سوء املعاملة من جانب الشرطة            

  . وُتتخذ أيضاً خطوات منتظمة لتحسني نوعية التحقيق والتدريب
ع املتعلق بإلغاء عقوبـة اإلعـدام يف        وجيري تنفيذ اإلجراء الرامي إىل تعديل التشري        -٢١

  . أوقات احلرب
ويوجد نظام فعال حلماية حقوق     . وحيظى األطفال دوماً باألولوية بالنسبة إىل التفيا        -٢٢

ومتثل مفتشية محاية حقوق الطفل املؤسسة الرئيسية املسؤولة عن رصد احترام حقوق            . الطفل
تام فضالً عن خط هاتفي مفتوح لتقدمي       وذكر الوفد مؤسسات أخرى مثل حماكم األي      . الطفل

وصاغت التفيا وثيقة سياساتية حمددة ملعاجلة مشكلة       . الدعم النفسي إىل األطفال واملراهقني    
 احلكومات احمللية مسألة توافر رياض األطفال العامة، يف حني بذلت           يوتع. جنوح األحداث 

  . األسريةاحلكومة جهوداً كبريةً لتعهد نظام االستحقاقات االجتماعية
ي على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشـخاص ذو        ٢٠١٠وصدقت التفيا يف عام       -٢٣

وحيظر القـانون الـوطين     . ، واعتمدت خطة عمل لتنفيذمها    اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري  
ويعمل فريق خاص مؤلف من مؤسسات حكومية وأمانة        . بالفعل التمييز على أساس اإلعاقة    

، ٢٠١١ويف عام . ري حكومية على صياغة مبادئ توجيهية لتنفيذ االتفاقية     املظامل ومنظمات غ  
وذكرت التفيا عدداً من األنشطة املتنوعة اجلاريـة        . ُسّجل ارتفاع طفيف يف عمالة املعوقني     
  . فيما يتصل بتيسري تنقل املعوقني يف بيئتهم

الت إعالمية يف   واعتمدت التفيا استراتيجية من أجل منع االجتار بالبشر ونفذت مح           -٢٤
وتعمل الشرطة مع ممثلـي الفئـات       . هذا الصدد مشلت مواضيع منها خماطر زواج املصلحة       

. الضعيفة املعرضة خلطر االجتار، ويدرَّب حرس احلدود على حتديد حاالت االجتار املمكنـة            
ويزوَّد ضحايا االجتار خبدمات إعادة التأهيل النفسي وبالدعم القانوين والطيب عـن طريـق              

  . تعاون جيد مع املنظمات غري احلكومية
ومكتب منع الفساد ومكافحته هو السلطة الرئيسية املتخصصة يف منع الفساد منـذ               -٢٥
وقُدمت مـؤخراً عـدة     . وهو يتوخى مكافحة الفساد على حنو منسق وشامل       . ٢٠٠٢عام  

  . مقترحات لتحسني كفاءته، وأُنشئ فريق عامل هلذا الغرض
 ملتزمة مبواصلة التعاون مع املنظمات الدولية، فإن قدراهتا البـشرية           ورغم أن التفيا    -٢٦

وحترص التفياً حرصاً شديداً على التـصديق علـى الـصكوك           . واملؤسسية احلالية حمدودة  
 ورغم أن التفيا فخورة بسجلها وإجنازاهتا يف جمال حقوق اإلنسان، فهي تفهم أنـه        . اجلديدة

وير، ذلك أن حقوق اإلنسان ليست جامدة وإمنا تعكـس          ال يزال هناك جمال للتحسني والتط     
  . التحديات اليت يواجهها اجملتمع يف وقت معني
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  احلوار التفاعلي والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وميكن االطالع علـى التوصـيات      .  وفداً ببيانات  ٤٣خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٧

  .  الفرع ثانياً من هذا التقريراملقدمة أثناء احلوار يف
وأفاد االحتاد الروسي بأن الوثائق املقدمة لالستعراض الدوري الشامل تربهن عـن              -٢٨

غـري  "وعـدد   . استمرار سياسة التمييز ضد املقيمني الدائمني الناطقني بالروسية يف التفيـا          
 تعترف القـوانني    وال.  يف املائة من السكان    ١٤، أي ما يعادل     ٣٢٧ ٠٠٠يناهز  " املواطنني

. بغري املواطنني كأقليات وطنية، كما يوضعون خارج إطار املعاهدات الدولية ذات الـصلة            
وقال االحتاد الروسي إن حيز اإلعـالم  . لذلك فهم حمرومون من احلقوق واحلريات األساسية    

ة اجلديدة وأعرب االحتاد الروسي عن قلقه إزاء تصاعد النازي. والتعليم الثقايف بالروسية يتقلص
  .وقّدم توصيات يف هذا الصدد. وكره األجانب ومعاداة السامية

والحظت أوزبكستان بتقدير ما قامت به التفيا مؤخراً من خطوات حلماية حقوق              -٢٩
وأشارت أيـضاً إىل  . وأعربت عن قلقها إزاء اكتظاظ السجون  . اإلنسان وإنشاء أمانة املظامل   

ين ُيتركون يف أحيان كثرية خارج مؤسـسات الرعايـة   األطفال ذوي اإلعاقات البسيطة الذ 
            وقـدمت أوزبكـستان توصـية يف      . بسبب نقص قدرات البلد يف جمال رعاية األطفـال        

  .هذا الصدد
وأعربت بولندا عن تقديرها ملا تبذله التفيا من جهود مستمرة يف سبيل تعزيز نظامها            -٣٠

هود اليت قطعتها التفيا وهي تلتمس انتخاهبـا يف         ورحبت جبميع الع  . الوطين حلقوق اإلنسان  
والحظت بولندا أن اجلهود املبذولة، مبا يف ذلك اعتماد برامج خاصة،  . جملس حقوق اإلنسان  

وقـدمت  . مل حتل دون استمرار انعدام املساواة يف التمتع حبقوق اإلنسان يف بعض اجملاالت            
  . بولندا توصيات يف هذا الصدد

ة مولدوفا أن التفيا طرف يف الصكوك الدولية الرئيسية حلقـوق           والحظت مجهوري   -٣١
وذكّرت بأن املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف            . اإلنسان

املواد اإلباحية كان قد شجع التفيا على ختصيص ما يكفي من املوارد جلميع برامج محايـة                
يضاً إىل التوصيات املقدَّمة من جلنة مناهـضة التعـذيب   وأشارت مجهورية مولدوفا أ . الطفل

وجلنة حقوق الطفل فيما يتعلق مبواصلة اعتماد تدابري ملقاضاة ومعاقبة املسؤولني عن االجتـار              
  . وقدمت توصيات يف هذا الصدد. بالبشر واالستغالل اجلنسي

حلكومة مكنـت  والحظت اجلزائر أن اإلصالحات االقتصادية واجلهود املبذولة من ا          -٣٢
ورّحبـت مبـا   . التفيا من أن تصّنف ضمن البلدان اخلمسني األوىل يف مؤشر التنمية البشرية          
وشجعت اجلزائر  . تتخذه التفيا من إجراءات يف سبيل اإلدماج االجتماعي ومكافحة التمييز         

التفيا على حث جهودها يف سبيل تنفيذ برنامج القضاء على العنف املرتيل وضمان تثقيـف               
  . وقدمت اجلزائر توصيات يف هذا الصدد. سع يف هذا اجملالأو
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 ١٩٩٥وأشادت إستونيا بالتفيا إلنشاء املكتب الوطين حلقوق اإلنـسان يف عـام               -٣٣
ورحبت أيضاً باخلطوات املتخذة    . وللتصديق على الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان      

لريمو، عالوة على العناية اخلاصة حبماية      ملكافحة االجتار بالبشر والتصديق على بروتوكول با      
وأشادت إستونيا بالتفيا ملا حققته من إجنازات يف جمـال تبـسيط إجـراءات             . حقوق املرأة 

  . وقالت إن استراتيجية اإلدماج احلكومية قد أفضت إىل محاية األقليات اإلثنية. التجنيس
قـوق اإلنـسان، مثـل      وأشادت كندا بالتفيا ملا اختذته من مبادرات يف جمـال ح            -٣٤

مشاركتها النشطة يف مكافحة االجتار بالبشر واستغالل العمال وهتريـب املهـاجرين غـري              
. ورحبت مبا تبذله من جهود مستمرة لتحسني إدمـاج املهـاجرين والالجـئني            . القانونيني

وأشادت كندا باجلهود الرامية إىل إقامة نظام إلعادة إدماج املـدانني احملتجـزين وأولئـك               
  .وقدمت كندا توصيات يف هذا الصدد. اضعني إلدارة السراح املشروطاخل
وسألت فرنسا ما إذا كانت التفيا تنوي تعديل دستورها وتشريعاهتا بغية إدراج مبدإ          -٣٥

سيما التمييز   املساواة بني اجلنسني وتعزيز قوانينها املتعلقة حبظر وقمع مجيع أشكال التمييز، ال           
وسألت فرنسا أيضاً ما إذا كانت التفيا تنظر يف وضـع           . ل اجلنسية على أساس العرق وامليو   

وسألت . مبادئ توجيهية جديدة يف إطار السياسة اليت اعتمدهتا بشأن اإلدماج واهلوية الوطنية          
وأخـرياً،  . فرنسا عن اجلهات املعنية املشاركة يف بلورة الربنامج اجلديد لإلدماج االجتماعي          

املقيمني يف البلد، وسـألت عـن       "  املواطنني وعدميي اجلنسية   غري"شددت على ارتفاع عدد     
  .وقدمت فرنسا توصيات يف هذا الصدد. التدابري اليت تزمع التفيا اختاذها ملنحهم اجلنسية

وسلط املغرب الضوء على مسألة االجتار بالبشر، مشرياً إىل التفيا كبلد منشإ، وأشاد       -٣٦
وذكّر بأمهية التعاون الدويل يف هذا    . مكافحة هذه اآلفة  بالتفيا على ما حققته من إجنازات يف        

وأثار املغرب أيضاً مسألة الزواج الصوري الذي يؤدي يف بعض احلاالت إىل االجتار             . الصدد
والتمس املزيد من املعلومات بشأن التدابري اليت تتخـذها التفيـا    . بالبشر أو استغالل العمال   

وسأل أيضاً ما إذا كانت التفيـا قـد   . ال التعاون الدويل جملاهبة هذا التحدي وتطلعاهتا يف جم     
أدجمت ُبعد حقوق اإلنسان يف املقررات الدراسية، كما سأل عن تدريب القضاة واحملـامني              

  . وقدم املغرب توصية يف هذا الصدد. وقوات األمن والشرطة
. إلنـسان والحظت أذربيجان بتقدير تعاون التفيا مع آليات األمم املتحدة حلقوق ا            -٣٧

والحظت توافر محاية قانونية حلقوق املرأة وأحاطت علماً بربنامج القضاء على العنف املرتيل             
ورحبت بالتدابري املتخذة لتعزيز حقوق الطفل وباجلهود       . ٢٠١١-٢٠٠٨على مدى الفترة    

  . وقدمت أذربيجان توصيات يف هذا الصدد. الرامية إىل محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وأقرت أملانيا مبا تبذله التفيا من جهود يف سبيل تشجيع التعايش السلمي بني الفئات                -٣٨

وسألت ما إذا كانت التفيا ُتزمـع الـشروع يف التـصديق علـى              . الناطقة بلغات خمتلفة  
وسألت أملانيا  .  لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية      ١٣الربوتوكول رقم   
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 املتخذة من أجل التصدي ملشكلة االحتجاز رهن احملاكمة وما تنطوي عليه            أيضاً عن التدابري  
  . من خطر شديد متصل بسوء املعاملة واالجتار بالبشر

        املكتـب الـوطين حلقـوق    ٢٠٠٧وأشادت بلغاريا بالتفيا ألهنا أنشأت يف عـام       -٣٩
              ح علـى مـدى     اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس ونفذت الربنامج الـوطين لتـرويج التـسام           

وسألت عن التقدم احملرز يف تنفيذ قانون اللغات الرمسية وتوصـيات           . ٢٠٠٩-٢٠٠٥الفترة  
  . اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بشأن تنفيذ هذا القانون

وأعربت . وأعربت النرويج عن قلقها إزاء قدرات أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان            -٤٠
وأعربـت  . ورها ألن التفيا توفر برامج احلماية وإعادة التأهيل لضحايا االجتار بالبشر       عن سر 

وقالت إهنا منشغلة إزاء عـدد غـري        . عن قلق إزاء تدهور حقوق الطفل نتيجة لألزمة املالية        
وقـدمت  . املواطنني الضخم وشددت على ضرورة اختاذ تدابري نشطة ملعاجلة هذه املـسألة           

  .  هذا الصددالنرويج توصيات يف
ورحبت اجلمهورية التشيكية بالتزام التفيا الطوعي كمرشحة جمللس حقوق اإلنسان            -٤١

وقدمت اجلمهوريـة   . بالنظر يف التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان وجتنب التحفظات        
  . التشيكية توصيات يف هذا الصدد

لحد من عـدد غـري      ويف حني أعربت النمسا عن تفاؤهلا إزاء اإلصالحات املنفذة ل           -٤٢
املواطنني املقيمني يف التفيا، فقد سألت كيف تكفل التفيا متتع هؤالء الناس حبقوق اقتصادية              

وسألت النمسا أيضاً عن اخلطوات املتخـذة       . واجتماعية وثقافية متساوية مع حقوق غريهم     
ني علـى  لضمان حصول مجيع األطفال املولودين يف التفيا من والدين مؤهلني من غري املواطن            

وسألت النمسا عن اجلهود املبذولة يف سبيل احلد من االكتظاظ يف السجون            . اجلنسية الالتفية 
وقدمت النمسا توصيات يف    . وعن النموذج اجلديد إلعادة إدماج السجناء القدامى وتشغيلهم       

  .هذا الصدد
الحظـت أن  و. وأشادت إسبانيا بالتفيا فيما يتعلق بربناجمها الوطين لترويج التسامح    -٤٣

التفيا هي البلد الوحيد يف أوروبا الذي ما زال يبقي على عقوبة اإلعدام يف تشريعاته حـىت                 
ورحبت إسبانيا بوقـف تنفيـذ    . وإن كان ذلك مقتصراً على قضايا القتل يف أوقات احلرب         

  .وقدمت إسبانيا توصيات يف هذا الصدد. ٢٠٠٦عقوبة اإلعدام يف التفيا منذ عام 
رجنتني التفيا على ما قدمته من معلومات عن تدابري تنفيذ مبدإ عـدم             وشكرت األ   -٤٤

التمييز يف حالة األطفال املنتمني إىل األقليات، ال سيما أطفال الروما، فيما يتصل باحلـصول               
وسألت األرجنتني ما إذا كانت التفيا تزمع تنفيذ تـدابري ترمـي إىل             . على خدمات التعليم  

يف احلياة العامة وإىل حتسني مشاركتهن يف احلياة االقتـصادية          ضمان زيادة مشاركة النساء     
  .وقدمت األرجنتني توصيات يف هذا الصدد. على قدم املساواة مع الرجال
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وأقرت الربازيل بالدور املهم الذي تؤديه التفيا يف تشجيع توجيه دعوات دائمة إىل               -٤٥
يات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وأشارت إىل القلق الذي أعربت عنه آل. اإلجراءات اخلاصة

وأقرت مبا تبذله التفيا من جهـود   . وكذلك اجملتمع املدين إزاء استمرار مشكلة غري املواطنني       
وطلبـت  . اإليـدز /صابني بفريوس نقص املناعة البشري    يف سبيل تعزيز حقوق األشخاص امل     

ع باحلقوق االجتماعية واالقتصادية    الربازيل إىل التفيا التعليق على تأثري األزمة املالية على التمت         
  .وقدمت الربازيل توصيات يف هذا الصدد. والثقافية

والحظت ليتوانيا ما تبذله التفيا من جهود يف سبيل ضمان مبادئ حقوق اإلنسان،               -٤٦
ورحبت مببادرة التفيا بإعداد بيانات مـشتركة بـني   . رغم أهنا أقرت ببقاء بعض التحديات   

. ق اإلنسان خبصوص الدعوات الدائمة املوجهة إىل اإلجراءات اخلاصة        املناطق يف جملس حقو   
        وشكرت ليتوانيا الوفد على ردوده على األسئلة املطروحة سـلفاً وقـدمت توصـيات يف              

  .هذا الصدد
وأشادت أستراليا بالتفيا ملا تبذله من جهود من أجل مكافحـة التمييـز وتـرويج                 -٤٧

وأعربت عن قلقها ألن عقوبة     . اهدات األساسية حلقوق اإلنسان   التسامح والنضمامها إىل املع   
ويف حني الحظت أستراليا أن التفيا خفـضت إىل  . اإلعدام ال تزال قائمة على الصعيد احمللي 

حد كبري عدد عدم املواطنني، فقد شجعتها على القيام خبطوات من أجل املضي يف ختفـيض                
وقدمت أستراليا توصـيات يف  . ماعية والسياسيةعدد عدم املواطنني والنهوض حبقوقهم االجت 

  .هذا الصدد
وأشادت شيلي مبا اختذته التفيا من تدابري من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،               -٤٨

كاعتماد برنامج ملنع االجتار بالبشر، وزيادة تسجيل األوالد والبنات يف املـدارس، ودمـج              
وأحاطت علماً باألولويـات الوطنيـة      . ا األولوية املعاهدات يف النظام القانوين احمللي ومنحه     

سيما التدابري الرامية إىل القضاء على جرائم الكراهية من خالل التثقيف            الرئيسية يف التفيا، ال   
  . وقدمت شيلي توصيات يف هذا الصدد. واإلعالم والكشف املبكر وتعريف هذه اجلرائم

.  يف سبيل مكافحة االجتـار بالبـشر       وأشادت هنغاريا مبا اختذته التفيا من خطوات        -٤٩
ورحبت بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام عالوة على إلغاء هذه العقوبة يف حالة اجلرائم املرتكبة يف               
أوقات السلم، لكنها الحظت أن املدونة اجلنائية ما زالت تتضمن أحكاماً خبصوص عقوبـة              

نة املظـامل سـيتيح أدوات      وسألت هنغاريا ما إذا كان تعزيز أما      . اإلعدام يف أوقات احلرب   
  . وقدمت هنغاريا توصيات يف هذا الصدد. إضافية حلماية ضحايا العنف املرتيل

والحظت هولندا أن التفيا من بني الدول األوىل اليت بادرت بتوجيه دعوة دائمة إىل                -٥٠
وقالت إن املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي         . اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان   

وأبرزت أيـضاً   . ومغايري اهلوية اجلنسانية قد يتعرضون للتمييز ويواجهون خطاب الكراهية        
 يف املائة من السكان، وأشارت إىل بواعث        ١٥ارتفاع عدد غري املواطنني، الذين ميثلون حنو        

القلق املتعلقة بإدماج غري املواطنني اليت أعربت عنها جهات منها اللجنة املعنيـة بـاحلقوق               
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ادية واالجتماعية والثقافية وجلنة مناهضة التعذيب ومفوضية األمم املتحـدة لـشؤون            االقتص
  . وقدمت هولندا توصيات يف هذا الصدد. الالجئني واملقرر اخلاص املعين بالعنصرية

والحظت فلسطني بتقدير تعاون التفيا الوثيق مع آليات األمـم املتحـدة حلقـوق           -٥١
والحظت أيضاً أن التفيا طرف يف      . السامية حلقوق اإلنسان  اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة     

الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبا فيها بروتوكول بالريمو الذي بات جزءاً مـن              
  .وقدمت فلسطني توصيات يف هذا الصدد. النظام القانوين الوطين

ر القـانوين   وأقرت املكسيك مبا تبذله التفيا من جهود يف سـبيل حتـسني اإلطـا               -٥٢
واملؤسسي بواسطة أمور منها إنشاء أمانة املظامل واعتماد قـانون ملكافحـة التمييـز ضـد                

وشجعت املكسيك التفيا على إعطاء األولوية لتطوير وتدعيم عمل         . األشخاص ذوي اإلعاقة  
. أمانة املظامل وإلنفاذ ما هي طرف فيه من معايري حقوق اإلنسان املعتمدة إنفـاذاً كـامالً               

  .مت املكسيك توصيات يف هذا الصددوقد
والحظت بيالروس بارتياح اختاذ التفيا عدداً من التدابري يف سبيل مكافحة االجتـار               -٥٣

وسألت عن جتربة التفيا يف تنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة االجتار بالبشر على مدى             . بالبشر
. يجية جديدة يف هذا اجملال    ، وما إذا كانت التفيا ُتزمع اعتماد استرات       ٢٠٠٨-٢٠٠٤الفترة  

والحظت ضرورة مشاركة التفيا مبزيد من الفعالية يف إعداد التقارير املواضيعية الصادرة عن             
  .وقدمت بيالروس توصيات يف هذا الصدد. اإلجراءات اخلاصة

ويف حني أعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن تقديرها ملا تبذله التفيا من جهود يف                -٥٤
حقوق اإلنسان، فقد أعربت عن قلقها إزاء مسائل شىت كنشر بيانات عنصرية يف سبيل محاية 

وسائط اإلعالم تستهدف املهاجرين وملتمسي اللجوء والالجئني وفئات إثنية معينة، إضـافة            
وقـدمت مجهوريـة إيـران    . إىل اكتظاظ السجون وحالة بعض األقليات ال سيما الرومـا      

  .اإلسالمية توصيات يف هذا الصدد
وأشادت الواليات املتحدة األمريكية بالتفيا ملا تقوم به من عمل يف سبيل تـرويج                -٥٥

وشجعت التفيا على مواصلة جهودها يف سبيل تعزيز احتـرام  . التسامح وبناء جمتمع متكامل 
وحثت الواليـات   . حقوق اإلنسان للجميع ومواصلة تنفيذ الربنامج الوطين لترويج التسامح        

 تدعيم إطارها القانوين ملكافحة جرائم الكراهية والتمييز وعلـى القيـام            املتحدة التفيا على  
وأعربـت عـن    . خبطوات للتصدي للعقبات اليت تعوق إدماج أفراد األقلية الناطقة بالروسية         

قلقها إزاء طول فترات االحتجاز رهن احملاكمة وإزاء سوء املعاملة وتدين الظروف يف مرافق              
  . املتحدة توصيات يف هذا الصددوقدمت الواليات . االحتجاز

وسلطت باراغواي الضوء على تنفيذ خطة العمل الرامية إىل احلد من العمالة غـري                -٥٦
، وهي خطة عمل تتوخى تدعيم العمالة املستدامة        ٢٠١٣-٢٠١٠املسجلة على مدى الفترة     

دعم برامج  وأعربت أيضاً عن اهتمامها بإرساء نظام إلعادة تأهيل السجناء ي         . وطويلة األجل 
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وطلبت معلومات إضـافية    . السراح املشروط، وببلورة وسائل حمددة إلعادة تأهيل السجناء       
  .وقدمت باراغواي توصيات يف هذا الصدد. هبذا الشأن

وذكّر الوفد بأن التفيا مرت     . وشكرت التفيا مجيع الوفود على تعليقاهتا وتوصياهتا        -٥٧
 وأن احلكومة اضطُرت إىل اختـاذ تـدابري صـارمة      بأزمة اقتصادية حادة يف األعوام األخرية     

وقد بدأ االقتصاد   . لتخفيض امليزانية والرواتب واحلفاظ يف اآلن ذاته على احلماية االجتماعية         
وبسب زيادة البطالة، أُنشئ نظام خاص من تدابري األمان االجتماعي للتأقلم           . الالتفي يتعاىف 
نوعة يف جمايل الرعاية الصحية والتعليم، مثـل    وأُدخلت إصالحات هيكلية مت   . مع هذا الوضع  

         إصالح نظام الرعاية الطبية، وهي إصـالحات ترمـي إىل حتـسني الكفـاءة التـشغيلية                
  .وختفيض التكاليف

وخبصوص اإلدماج، أفاد الوفد الالتفي بأن اإلطار النظري لربنامج إدماج جديد قد              -٥٨
 عدة قضايا تتعلق باإلدماج املدين مثل بناء جمتمـع          ويشمل الربنامج . ُعرض للمناقشة العامة  

مدين وتعزيز املشاركة الدميقراطية، والنهوض مبهارات اللغة الالتفية، وتعزيز حس االنتماء إىل            
وأشار الوفد إىل شتات قدمي غادر التفيا    . البلد، واجتذاب املواطنني الالتفيني املقيمني باخلارج     

ويتوخى . وشتات جديد غادرها بسبب األزمة االقتصادية األخرية      غداة احلرب العاملية الثانية     
  .الربنامج أيضاً احملافظة على الصالت مع هذا الشتات

وتعري التفيا اهتماماً خاصاً للحفاظ على اللغة الالتفية، وقد اخنفضت نسبة الالتفيني              -٥٩
غـري أن   . ١٩٨٩يف عام    يف املائة    ٥٢ إىل   ١٩٣٠ يف املائة يف عام      ٧٧املقيمني يف التفيا من     

  .من املمكن توفري الترمجة يف ظروف معينة
 يأخذ تلك األرقام بعني االعتبار وقد ُصـمِّم         ١٩٩٤وقانون اجلنسية املعتمد يف عام        -٦٠

، ُعدِّل القانون وُيسِّر ١٩٩٨ويف أعقاب استفتاء ُنظِّم يف عام . بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية
ري املواطنني احلصول على اجلنسية الالتفية مبجرد اجتياز امتحان يف          وميكن لغ . إجراء التجنيس 

. وال يطالب كبار السن إال بامتحان شفوي، كما أن رسوم التجنيس منخفضة جـداً             . اللغة
غري أن دراسة استقصائية بينت أن الوضع االقتصادي        . وُنظِّمت محالت إعالمية هلذا الغرض    
ويتمتع غري املواطنني مبعظم حقوق املـواطنني بـل         . يةأهم من احلصول على اجلنسية الالتف     

  .السفر إىل االحتاد الروسي دون تأشرية خبالف املواطنني الالتفيني ميكنهم
وخبصوص أبناء غري املواطنني، اقترحت وزارة الداخلية قبل فترة وجيـزة أحكامـاً               -٦١

ن يصبحوا مواطنني مبجرد وميكن هلؤالء األطفال بالفعل أ. جديدة لتيسري تسجيلهم كمواطنني
  .التسجيل؛ وُتيّسر التدابري اجلديدة هذه العملية بقدر أكرب

وتندد التفيا تنديداً مطلقاً جبميع اإليديولوجيات االستبدادية مثل النازيـة والنازيـة              -٦٢
         .وأشار الوفد إىل عدد من القضايا اجلنائية املتعلقة بالتعبري على شـبكة اإلنترنـت             . اجلديدة

  .ومل تشهد التفيا مسريات نازية
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وذكّرت التفيا بأن الدستور يكفل مبدأ عدم التمييز وأن القانون اجلنائي جيّرم مجيع               -٦٣
. وُيعترب الدافع العرقي ظرفاً مشدداً    . أشكال التمييز ومجيع أعمال الكراهية العرقية والتعصب      

  .وجيّرم القانون أيضاً االغتصاب الزوجي
وبة اإلعدام ما زالت ُتطبق يف أوقات احلرب، فقد عقـدت اللجـان             ورغم أن عق    -٦٤

، وأيدت مجيعها تأييداً صرحياً إلغـاء هـذه         ٢٠١١املختصة األربع يف الربملان نقاشاً يف عام        
          وباشرت وزارة العدل عملية تـصديق علـى املعاهـدات ذات الـصلة وتعـديل          . العقوبة

  .للقانون اجلنائي
إدارة السراح املشروط، ُتستخدم العقوبات البديلة على حنـو متزايـد           ومنذ إنشاء     -٦٥

وتتـوخى اإلصـالحات    . وميكن املعاقبة على عدد متزايد من اجلرائم بتطبيق تلك التـدابري          
الرئيسية اجلديدة للقانون اجلنائي احلد من استخدام االحتجاز وزيادة اللجوء إىل العقوبـات             

وقد أُنـشئ مركـز جديـد       .  على إعادة تأهيل السجناء    وتركّز اإلصالحات أيضاً  . البديلة
. الحتجاز السجناء األحداث وُخصص حنو مخسة ماليني يورو لترميم الـسجون املوجـودة        

            وعالوة على ذلك، ُينظر يف شراكات بني القطاعني العـام واخلـاص مـن أجـل بنـاء                  
  . سجون جديدة

وتعمـل وزارة الرفـاه   . اواةَ بني اجلنـسني ويكفل الدستور وعدد من القوانني املس     -٦٦
االجتماعي مع جهات معنية منها املنظمات غري احلكومية على إعداد وثيقة سياساتية جديدة             

  . بشأن املساواة بني اجلنسني والعنف املرتيل على مدى فترة السنتني املقبلة
اصب اإلداريـة يف   ويوجد عدد كبري من النساء من بني الزعماء السياسيني أو يف املن             -٦٧

وتساعد التفيا أُسر األطفال املعوقني بواسطة      . ومناء الطفل يف األسرة أولوية وطنية     . املنشآت
، ناقشت التفيا إصالحاً يتعلق باألهلية القانونية للمعوقني        ٢٠١١ويف عام   . خدمات متنوعة 

  .ذهنياً عمالً بقرار من احملكمة الدستورية
لى التعليم على قدم املساواة مع غريها ومتّول التفيا التعليم          وحتصل األقليات اإلثنية ع     -٦٨

وبسبب التحديات الدميغرافية، أُغلق عدد من املدارس؛ ومشلـت         . بثماٍن من لغات األقليات   
وتقدم الدولة  . حاالت اإلغالق مدارس ناطقة باللغة الالتفية أكثر مما مشلت مدارس األقليات          

ويرد احترام التنوع والتعليم    .  األقليات واملدارس الالتفية   أمواالً بالتساوي بني طالب مدارس    
املدين واألخالق من ضمن مواد أخرى يف املقررات الدراسية ويف مقـرر التعلـيم املـستمر          

  .للمدرسني
 نظاماً فعاالً ملكافحة هـذه      ٢٠٠٠وخبصوص االجتار بالبشر، أقرت التفيا منذ عام          -٦٩

وجتاوزت التفيا حدود بروتوكول    . ريخ إال عن حاالت قليلة    ومل ُيبلّغ حىت هذا التا    . الظاهرة
بالريمو، إذ أن استعمال القوة إلكراه ضحايا االستغالل اجلنسي ليس شرطاً إلقامة دعـوى              
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وُتخـصص ميزانيـة    . ويوجد يف التفيا نظام للتعرف على الـضحايا       . جنائية على املّتجرين  
  .للتعرف عليهم وإعادة تأهيلهم

ماج االجتماعي، تدعم وزارة الثقافة األقليات اإلثنية بوسائل ماليـة          وخبصوص اإلد   -٧٠
وُتوفّر . وتشرك التفيا، على مستويات خمتلفة، هيئات استشارية متنوعة متثل األقليات         . متنوعة

  .وُيعترب تطوير مهارات اللغة أداة لتعزيز العمالة والتعليم.  ملكافحة التعصبأيضاً أمواالً
ا بتقدير أن التفيا صدقت على معظم الصكوك الرئيسية حلقـوق           والحظت سلوفيني   -٧١

           اإلنسان، مبا فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية              
. ورحبت أيضاً بدمج تعريف التعذيب مؤخراً يف املدونـة اجلنائيـة          . أو الالإنسانية أو املهينة   

  .يف هذا الصددوقدمت سلوفينيا توصيات 
 لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بارتياح إنشاء أمانـة         والحظت اململكة املتحدة    -٧٢

وسألت اململكة املتحـدة عـن      . املظامل وشجعت على تعزيز قدراهتا وعلى التماس اعتمادها       
ورحبت بالعمل املنجز لتحديث  . الردود الوطنية على االدعاءات املتعلقة جبميع أشكال التمييز       

. واقترحت وضع مبادئ توجيهية سياساتية جديـدة      الربنامج احلكومي لإلدماج االجتماعي     
وطلبت املزيد من التفاصيل عن التدابري املزمع تنفيذها وعن الربنامج املنقح من أجل إدمـاج               

. وسألت عن اخلطوات املتخذة ملنع االجتار بالبشر والزواج الصوري يف اخلـارج           . األقليات
  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات يف هذا الصدد

أشادت إيطاليا بالتفيا لتعاوهنا النشط مع األمم املتحدة ولدورها الدعائي يف حث            و  -٧٣
وشـجعت  . البلدان األخرى على توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحـدة           

إيطاليا التفيا على تيسري جتنيس غري املواطنني وسألت عن إمكانية منح املولـودين يف البلـد                
وناشدت إيطاليا التفيا مواصلة التعاون مع منظمـة األمـن          . بصورة تلقائية اجلنسية الالتفية   

والتعاون يف أوروبا واجمللس األورويب فيما يتعلق بقضايا األقليات، كما شجعتها على تكثيف             
  . تاماًجهودها من أجل تيسري إدماج األقليات يف اجملتمع إدماجاً

لتصديق على الربوتوكول االختيـاري     وسألت السويد عما إذا كانت التفيا تنوي ا         -٧٤
وأعربت عن قلقها إزاء مواطن     . الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       

القصور اليت تعتري السجون ومراكز االحتجاز، مشريةً إىل ادعاءات تتعلق بسوء املعاملة من             
وقدمت السويد  . دنية يف اهلواء الطلق   قبل املوظفني وبتدين الظروف املادية ونقص التمارين الب       

  .توصيات يف هذا الصدد
وأعربت الصني عن تقديرها للتقدم احملرز يف جمال محاية حقوق اإلنسان ورحبـت               -٧٥

والحظت التزام التفيا حبماية حقوق     . بانضمام التفيا إىل املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان      
وقدمت . لألقليات فضالً عن مكافحة التمييز ضد الروما      املرأة والطفل ومحاية التقاليد الثقافية      

  .الصني توصية يف هذا الصدد
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والحظت إكوادور ما تبذله التفيا من جهود يف سبيل تنفيذ املعايري الدولية حلقـوق                -٧٦
  .وقدمت إكوادور توصيات يف هذا الصدد. اإلنسان

لها يف جمال حقـوق     والحظت سلوفاكيا ما أحرزته التفيا من تقدم يف حتسني سج           -٧٧
والحظت بارتياح تصديق التفيا علـى الـصكوك الدوليـة          . اإلنسان يف السنوات األخرية   

الرئيسية حلقوق اإلنسان ونوهت بالدعوة الدائمة املوجهة إىل اإلجراءات اخلاصـة لألمـم             
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات يف هذا الصدد. املتحدة
. ابري إجيابية حلماية حقوق األقليات الوطنية     ورحبت جورجيا مبا تتخذه التفيا من تد        -٧٨

والحظت بارتياح أن غري املواطنني يتمتعون مبعظم احلقوق املكفولة للمواطنني الالتفيني، كما            
وطلبـت  . الحظت أن عدد غري املواطنني اخنفض بقدر كبري منذ تبسيط إجـراء التجنـيس      

وأعربت جورجيا عن   . اء يف اجملتمع  معلومات عن ورقة املفاهيم املتعلقة بإعادة إدماج السجن       
وقـدمت  . قلقها ألن بعض الدول حتاول تسييس عملية االستعراض الدوري املتعلق بالتفيـا         

  .جورجيا توصية يف هذا الصدد
سـيما   وأقرت كوستاريكا مبا تقوم به التفيا من عمل يف جمال حقوق اإلنسان، وال            -٧٩

حلثيث لتوجيه دعوات دائمة إىل اإلجراءات      إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان والترويج ا      
وأقرت أيضاً بالتدابري املتخذة بشأن مسائل متنوعة مثل األقليات اإلثنية واملساواة بني            . اخلاصة

  .وقدمت كوستاريكا توصيات يف هذا الصدد. اجلنسني والقضاء على العنف املرتيل
 جمال تعزيز حقوق املرأة، فقد تبذله التفيا من جهود يف ويف حني أشادت أوكرانيا مبا  -٨٠

سألت عن التدابري املتخذة لتنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة خبصوص فارق              
األجور بني الرجال والنساء وارتفاع بطالة النساء والفصل الـوظيفي وتركـز النـساء يف               

لـه احلكومـة إىل     وأشادت أوكرانيا مبا تقدمه التفيا من دعم متوّ       . الوظائف منخفضة األجر  
. برامج تعليم األقليات وشجعتها على تقدمي املزيد من الدعم املايل إىل التعليم بلغات األقليات             

  .وقدمت أوكرانيا توصية يف هذا الصدد
وسألت بلجيكا عن حقوق املرأة وعن التدابري املتخذة لدمج املساواة بني اجلنـسني               -٨١

 مشاركة النساء الكاملة يف سوق العمل ويف احليـاة          يف الدستور ويف التشريعات احمللية وعن     
تصدق رمسيـاً   عادت ُتطبق رغم أن التفيا مل  والحظت أيضاً أن عقوبة اإلعدام ما     . السياسية

  .وقدمت بلجيكا توصيات يف هذا الصدد. على الربوتوكوالت الرامية إىل إلغاء هذه املمارسة
يف سبيل القضاء علـى العنـف املـرتيل         ورحبت آيرلندا مبا تبذله التفيا من جهود          -٨٢

وأشارت إىل توصيات جلنة مناهضة التعذيب بأن تكثـف التفيـا           . ومكافحة االجتار بالبشر  
وسـألت  . جهودها يف سبيل مكافحة ما تتعرض له الفئات الضعيفة من متييز وسوء معاملـة       

تعلقة حبماية أفراد فئـة     آيرلندا عن اجلهود املبذولة ملتابعة هذه التوصية ولتعزيز التشريعات امل         
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وقدمت آيرلندا توصية يف    . املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية       
  .هذا الصدد

ورحبت فنلندا بالتركيز على وضع تشريعات ومؤسسات وطنية ترمـي إىل تعزيـز               -٨٣
يـات واملثلـيني    وسألت عن التدابري املتخذة لـضمان حقـوق املثل        . محاية حقوق اإلنسان  

  .وقدمت فنلندا توصيات يف هذا الصدد. ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية
 والتصديق على اتفاقية حقـوق  ٢٠٠٧ والحظت جيبويت إنشاء أمانة املظامل يف عام        -٨٤

وقـدمت جيبـويت    . ٢٠١٠مارس  /األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا اإلضايف يف آذار      
  . الصددتوصيات يف هذا

 مـن التقريـر التجميعـي املتعلـق         ٤٥وأشارت التفيا إىل خطإ ورد يف الفقـرة           -٨٥
وقد كانت املعلومات الواردة يف     ). A/HRC/WG.6/11/LVA/2(باالستعراض الدوري الشامل    

وطلبت التفيـا   . تؤكَّد ملالتقرير موضع تثبت مع املؤسسات املعنية يف األمم املتحدة لكنها           
  . حذف هذه الفقرة

تطلب بعد   وذكّرت التفيا بأن أمانة املظامل متتثل مبادئ باريس امتثاالً تاماً، لكنها مل             -٨٦
  .اعتمادها من قبل جلنة التنسيق الدولية

وحيظر الدستور والقوانني الوطنية التمييز على أساس نوع اجلنس أو اإلثنية أو امليـل                -٨٧
  . املبدإاجلنسي وتتاح ُسبل االنتصاف يف حال انتهاك هذا

وخبصوص التصديق على صكوك جديدة، تبقى التفيا حذرة حبكم قدراهتا البـشرية              -٨٨
غري أهنا تتابع التطورات على الصعيد الدويل بغية حتديد أي ثغرات           . واملؤسسية احملدودة حالياً  

  .قد تستدعي التصديق على صك جديد
ترى التفيـا     العنف املرتيل وال   وأخرياً، ُيذكر أن العقوبة البدنية حمظورة حبكم جترمي         -٨٩

  .ضرورة إىل اعتماد تشريع آخر للغرض
وشكرت التفيا مجيع الوفود وتعهدت بالتفكري يف التوصيات املقدمة مـشرية إىل أن             -٩٠

  .معظمها قيد التنفيذ بالفعل

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
  :فاعلي واليت حتظى بتأييد التفياترد أدناه التوصيات اليت قُدمت أثناء احلوار الت  -٩١

النظر تدرجيياً يف التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت            -١-٩١
  ؛)شيلي(ق عليها بعد يصّد مل
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تنـضم إليهـا    النظر يف االنضمام إىل صكوك حقوق اإلنسان اليت مل         -٢-٩١
ه مـن   سيما الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب وغـري         بعد، ال 

  ؛)كوستاريكا(ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
تصدق عليه بعد من الصكوك الدوليـة        مل التصديق تدرجيياً على ما     -٣-٩١

الرئيسية، وعلى وجه التحديد الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل          
وتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة      اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والرب    

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،             
والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة            

  ؛)سلوفينيا(
ـ          -٤-٩١ ضاء حبث إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية الق

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال 
املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء          

  ؛)األرجنتني(القسري 
التماس اعتماد أمانة املظامل من جلنة التنسيق الدوليـة للمؤسـسات             -٥-٩١

اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى       (ز حقوق اإلنسان ومحايتها     الوطنية لتعزي 
  ؛)وآيرلندا الشمالية

النظر يف االرتقاء بأمانة املظامل إىل مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان              -٦-٩١
تكون معتمدة من قبل جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقـوق            

  ؛)اجلزائر(اإلنسان ومحايتها 
  ؛)مولدوفا( أمانة املظامل لضمان امتثال مبادئ باريس اعتماد  -٧-٩١
  ؛)جورجيا(مواصلة جهودها يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها   -٨-٩١
  ؛)مولدوفا(املضي يف رصد أموال كافية جلميع برامج محاية الطفل   -٩-٩١
  ؛)أذربيجان(املضي يف اختاذ تدابري يف جمال محاية حقوق الطفل   -١٠-٩١
املسامهة يف تنفيذ القرار الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان مؤخراً            -١١-٩١

  ؛)هنغاريا(بشأن األطفال املقيمني والعاملني يف الشوارع 
مواصلة إجراءاهتا اإلجيابية من أجل املضي يف تعزيز حقوق األشخاص            -١٢-٩١

  ؛)أذربيجان(املعوقني 
ا الدولية املتصلة حبقوق    النظر يف اختاذ تدابري من أجل تنفيذ التزاماهت         -١٣-٩١

سيما اختاذ تدابري ملعاجلة مسألة تيـسري الوصـول          األشخاص ذوي اإلعاقة وال   
  ؛)كوستاريكا(املادي 
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مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني ومحاية حقوق املرأة والطفل بتنفيذ            -١٤-٩١
يتصل هبا من إجراءات خاصة      التوصيات الصادرة عن آليات األمم املتحدة وما      

  ؛)فلسطني(
تكرار ما أعربت عنه من التزامات مبناسبة انتخاهبا يف جملس حقـوق       -١٥-٩١

سيما بتقدمي تقاريرها الدورية     اإلنسان ومواصلة تعاوهنا مع هيئات املعاهدات ال      
  ؛)جيبويت(يف املوعد احملدد 

مواصلة التعاون مع هيئات رصد تنفيذ املعاهدات واملقررين اخلاصني           -١٦-٩١
  ؛)أذربيجان(تحدة لألمم امل

  ؛)سلوفينيا(هيئات املعاهدات اختاذ خطوات لتنفيذ توصيات   -١٧-٩١
مواصلة تدعيم اآللية الوطنية املعنية باملساواة بني اجلنـسني عمـالً             -١٨-٩١

  ؛)شيلي(بتوصية جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة 
صوصاً على  وضع خطة شاملة بشأن املساواة بني اجلنسني بالتركيز خ          -١٩-٩١

  ؛)إسبانيا(مقاضاة املتورطني يف االستغالل اجلنسي وعلى منع العنف اجلنساين 
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني واملُـضي يف             -٢٠-٩١

  ؛)ليتوانيا(معاجلة قضايا املساواة بني اجلنسني املشار إليها يف التقرير الوطين 
نفيذ سياسات وتشريعات ملكافحة التمييز بـني       املُضي يف اعتماد وت     -٢١-٩١

اجلنسني وتعزيز متكني املرأة مبا يف ذلك توفري فرص عمل متكافئة للرجال والنساء 
  ؛)الربازيل(ودفع أجور متساوية عن العمل املتساوي القيمة 

 الرامية إىل مكافحة التمييز ضـد الفئـات الـضعيفة           حث اجلهود   -٢٢-٩١
  ؛)األرجنتني(للمعايري املكرسة دولياً واألقليات، وذلك وفقاً 

تعزيز التدابري املتصلة باالنسجام بني اإلثنيات والتنوع الثقـايف، يف            -٢٣-٩١
  ؛)بيالروس(إطار سياسة تعزيز التسامح 

تكثيف التدابري الرامية إىل مكافحة العنصرية وجـرائم الكراهيـة            -٢٤-٩١
  ؛)أستراليا(

  ؛)اجلمهورية التشيكية(رائم العرقية العمل بنشاط على مكافحة اجل  -٢٥-٩١
ضمان إجراء حتقيقات سريعة وحمايدة وفعالة يف مجيع ادعاءات إساءة            -٢٦-٩١

  ؛)اجلمهورية التشيكية(املعاملة من ِقَبل موظفي إنفاذ القانون 
 يف سبيل احلد من اكتظاظ السجون، بـسبل         بذل املزيد من اجلهود     -٢٧-٩١

  ؛)أوزبكستان(لة، وحتسني ظروف مرافق االحتجاز منها استخدام التدابري البدي
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عدد السجناء واختاذ إجـراءات     مواصلة اجلهود الرامية إىل ختفيض        -٢٨-٩١
  ؛)السويد(لتحسني ظروف السجون ومراكز االحتجاز 

حتسني الظروف العامة يف مرافق االحتجاز والسجن ومعاجلة مشكلة           -٢٩-٩١
  ؛)التشيكيةاجلمهورية (االكتظاظ يف هذه املرافق 

مواصلة اإلصالحات الرامية إىل حتسني ظروف االحتجـاز وزيـادة            -٣٠-٩١
  ؛)النمسا(استخدام التدابري غري احلبسية عمالً باقتراحات هيئات املعاهدات 

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(ختفيض عدد السجناء   -٣١-٩١
ـ            -٣٢-٩١ رأة تكثيف جهودها الرامية إىل منع مجيع أشكال العنـف ضـد امل

  ؛)األرجنتني(ومعاقبة املتورطني يف تلك األفعال والقضاء عليها 
مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة العنف املرتيل بسبل منها إذكاء            -٣٣-٩١

  ؛)أذربيجان(الوعي العام 
تزويد موظفي إنفاذ القانون بتدريب خاص لتمكينهم من فهم العنف            -٣٤-٩١

  ؛)ارياهنغ(املرتيل ومكافحته بصورة أفضل 
اجلمهورية ( يف اختاذ تدابري من أجل القضاء على االجتار بالبشر    املضي  -٣٥-٩١

  ؛)التشيكية
املضي يف اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على االجتار بالبشر، بـسبل             -٣٦-٩١

  ؛)فلسطني(منها تنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة االجتار بالبشر 
كافحة االجتار بالبشر ال سيما النـساء       مواصلة جهودها الرامية إىل م      -٣٧-٩١

  ؛)اجلزائر(واألطفال 
حث اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر بسبل منـها تعزيـز              -٣٨-٩١

التعاون الدويل مع اجلهات املعنية من حكومات ومنظمات دولية ومنظمات غـري   
  ؛)بيالروس(حكومية 

ر بالبـشر واالهتمـام     مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتـا        -٣٩-٩١
  ؛)كوستاريكا(بالضحايا اهتماماً خاصاً 

املتورطني يف االجتار   املضي يف اعتماد التدابري املالئمة ملقاضاة ومعاقبة          -٤٠-٩١
بالبشر ووضع نظم فعالة للوقاية يف الوقت املناسب مـن االسـتغالل اجلنـسي              

  ؛)مجهورية مولدوفا(واالجتار باألطفال 
وية لتنفيذ برامج احلماية من االجتار بالبشر وإعادة تأهيل         إعطاء األول   -٤١-٩١

  ؛)النرويج(الضحايا 
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املضي يف وضع وتدعيم براجمها وخدماهتا الرامية إىل تعزيـز إعـادة              -٤٢-٩١
  ؛)كندا(تأهيل ضحايا االجتار 

إعطاء األولوية لتدريب موظفي اجلهاز القضائي والشرطة على كيفية           -٤٣-٩١
  ؛)النرويج(االجتار والعنف املرتيل التعامل مع ضحايا 

اعتماد قوانني ُتجيز نقل نسبة أو أجـزاء مـن األهليـة القانونيـة                -٤٤-٩١
  ؛)هولندا(لألشخاص املعوقني 

حبث إمكانية تدعيم املساعدة االجتماعية املخصصة لألسر الفقـرية           -٤٥-٩١
  ؛)بيالروس(ذات األطفال 

إدماج األقليات اإلثنية إدماجـاً     مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز        -٤٦-٩١
كامالً يف اجملتمع الالتفي وتيسري التجنيس واحلصول على اجلنـسية ال سـيما يف    

  ؛)كوستاريكا(حالة األطفال 
  ؛)هولندا(اختاذ تدابري للمضي يف تيسري جتنيس غري املواطنني   -٤٧-٩١
اميـة  حبث املضي يف تيسري احلصول على اجلنسية وتعزيز اجلهود الر           -٤٨-٩١

  ؛)الربازيل(إىل تشجيع تسجيل املواليد اجلدد 
بذل املزيد من اجلهود لترويج قيمة املواطنة لدى مجيع الفئات ومن مث         -٤٩-٩١

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(تشجيع جتنيس من تبقى من غري املواطنني 
املضي يف تنفيذ سياسات اإلدماج االجتماعي الراميـة إىل توحيـد             -٥٠-٩١

 البلد يف جماالت مثل تعلُّم اللغات الرمسية وتعزيز اهلوية الثقافية والتفاعـل           سكان
 يف املائة من    ١٥اليت متثل حنو    " غري املواطنني "الثقايف، مع إيالء اهتمام خاص لفئة       

  ؛)سلوفاكيا(سكان التفيا 
حث اجلهود الرامية إىل حتسني إدماج الفئات اإلثنية والناطقة بلغات            -٥١-٩١
ات، بسبل منها الترحيب باملهاجرين وملتمسي اللجوء والالجئني وعـدميي       األقلي

  ؛)إكوادور(اجلنسية 
مجهورية إيران  (النهوض بظروف معيشة ملتمسي اللجوء والالجئني         -٥٢-٩١

  ؛)اإلسالمية
تعزيز تدريب حرس احلدود وموظفي اهلجرة والقضاة يف جمال قانون            -٥٣-٩١

ع الالجئني وملتمسي اللجوء واحترام حقـوقهم       اللجوء الدويل لضمان محاية مجي    
  ؛)كندا(بالكامل 



A/HRC/18/9 

21 GE.11-14616 

تدعيم اجلهود املبذولة يف سبيل تيسري إدماج املهاجرين والالجـئني            -٥٤-٩١
بسبل منها تنفيذ برناجمها متعدد السنوات إلدماج الرعايا األجانب تنفيذاً كامالً           

  ).كندا(
          تعترب أهنـا قـد ُنفـذَّت أو هـي يف      وحتظى التوصيات التالية بتأييد التفيا، اليت       -٩٢

  :طور التنفيذ
تدعيم قدرة أمانة املظامل على التحقيق وعلى التـصدي الدعـاءات             -١-٩٢

  ؛)اململكة املتحدة(التمييز جبميع أشكاله 
دعم أمانة املظامل واالعتراف باختصاصها يف مجيع الشؤون املتـصلة            -٢-٩٢

  ؛)إكوادور(ن وامتثال مبدإ عدم التمييز باملساواة يف معاملة مجيع السكا
اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان             -٣-٩٢

  ؛)اجلمهورية التشيكية(وفقاً ملبادئ باريس 
تدعيم مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان حبيث تتوافق متامـاً مـع             -٤-٩٢

ضحة وتزويدها باملوارد املالية    مبادئ باريس، وتكليفها بوالية قانونية واسعة ووا      
  ؛)إسبانيا(الكافية 

دمج مجيع الفئات املكوِّنة للمجتمع الالتفي يف اخلطط االجتماعيـة            -٥-٩٢
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(واالقتصادية الوطنية 

تثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان بعـني االعتبـار يف           أخذ ال   -٦-٩٢
  ؛)املغرب(ة الوطنية براجمها التعليمية والتدريبي

االستفادة من اخلربة الكبرية اليت ميثلها اجملتمع املدين وعقد مشاورات    -٧-٩٢
منتظمة مع املنظمات غري احلكومية خبصوص مسائل حقوق اإلنسان، مبا يـشمل            

  ؛)النرويج(متابعة توصيات خمتلف هيئات معاهدات األمم املتحدة 
 حتظر التمييز يف مجيـع اجملـاالت،              تضمني تشريعاهتا الوطنية أحكاماً     -٨-٩٢
سيما التمييز على أساس األصل الوطين أو اإلثين أو اللغة أو الفئة اللغويـة؛                ال

واعتماد التدابري املدنية واإلدارية الالزمة لضمان القضاء علـى مجيـع أشـكال            
كل أكثر التمييز، مبا يف ذلك التمييز ضد أفراد الفئات اإلثنية أو اللغوية، وهي تش

  ؛)إكوادور(من ثلث سكان التفيا 
اعتماد تدابري اقتصادية واجتماعية وثقافية حمددة ملكافحـة التمييـز            -٩-٩٢

         مجهوريـة  (وتعزيز تكافؤ الفرص لفائدة األفراد والفئات احملرومـة واملهمـشة           
  ؛)إيران اإلسالمية
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جانـب ومعـاداة     املتعلقة حبظر الدعاية إىل كره األ      تدوين األحكام   -١٠-٩٢
السامية ومناصرة النازية اجلديدة، واعتماد أحكام ُتكرِّس املسؤولية اجلنائية عـن           

  ؛)االحتاد الروسي(تلك األفعال وتعترب العنصرية ظرفاً مشدِّداً 
تعزيز تشريعاهتا اجلنائية املتعلقة بالعنف املرتيل ألغراض منها ضـمان            -١١-٩٢

  ؛)فرنسا(اعتبار هذا العنف ظرفاً مشدداً 
اعتماد التدابري التشريعية الالزمة يف املدونة اجلنائية لتعريف العنـف            -١٢-٩٢

  ؛)املكسيك(املرتيل وجترمي االغتصاب الزوجي باعتباره جرمية على حدة 
وضع نظام إنذار مبكر من خالل إذكاء وعي الناس باملخاطر املتصلة             -١٣-٩٢

  ؛)اململكة املتحدة(باهلجرة والزواج الصوري 
اعتماد التشريعات الالزمة حلظر العنف ضد األطفال مبا فيه العقوبة            -١٤-٩٢

  ؛ )فنلندا(البدنية حظراً صرحياً 
احلفاظ على مؤسسات التعليم التحضريي والتعليم العام احلكوميـة           -١٥-٩٢

        التدريس بلغات األقليات، مبـا فيهـا اللغـة الروسـية           /اليت يتوفر فيها التعليم   
  ؛ ) الروسياالحتاد(

ضمان احترام حقوق اإلنسان للمواطنني األجانب بصرف النظر عن           -١٦-٩٢
سيما الفئات الضعيفة مثل الالجئني وملتمسي اللجـوء         وضعهم يف اهلجرة، وال   

 ١٩٥١وعدميي اجلنسية؛ وضمان احترام مبدإ عدم الطرد املكرس يف اتفاقية عام            
  ؛)إكوادور (١٩٦٧اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام 

اختاذ تدابري لضمان توافر املرافق املالئمة لألطفال الالجئني، مبـا يف             -١٧-٩٢
  ).بولندا(ذلك احلصول على املشورة القانونية والرعاية الطبية والتعليم 

وستنظر التفيا يف التوصيات التالية، وسترّد عليها يف الوقت املناسب، لكـن يف               -٩٣
          /أيلـول دورة الثامنة عشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان يف           أجل أقصاه موعد انعقاد ال    

  :٢٠١١سبتمرب 
: االنضمام إىل الـصكوك الدوليـة التاليـة أو التـصديق عليهـا              -١-٩٣

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            
دولية حلماية حقـوق    والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛ واالتفاقية ال       

مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم؛ والربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد          
الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة؛ والربوتوكـول           
االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ والربوتوكـول           

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية االختياري التفاقية مناهضة 
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أو الالإنسانية أو املهينة؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء            
  ؛)إكوادور(القسري 

اإلسراع يف عملية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة           -٢-٩٣
وتوكول االختياري التفاقيـة    القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والرب       

       مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية      
أو املهينة، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           

  ؛)اجلمهورية التشيكية(املدنية والسياسية 
اري التفاقية مناهـضة التعـذيب      التصديق على الربوتوكول االختي     -٣-٩٣

وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة؛         
والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة؛           
والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة           

  ؛)ازيلالرب(والسياسية 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع            -٤-٩٣

أشكال التمييز ضد املرأة؛ والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل           
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة          

بة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة       التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقو      
  ؛)فرنسا(

الربوتوكـول االختيـاري    : توقيع الصكوك التالية والتصديق عليها      -٥-٩٣
امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة؛            
والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة           

اسية؛ والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز          والسي
ضد املرأة؛ والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب          
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع            

  ؛ )نياإسبا(األشخاص من االختفاء القسري 
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل           -٦-٩٣

  ؛)ليتوانيا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 
مواصلة العمل على إلغاء عقوبـة اإلعـدام يف مجيـع الظـروف               -٧-٩٣

 بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق
  ؛ )السويد(املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 
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التصديق يف أقرب وقت ممكن على الربوتوكول االختياري الثـاين            -٨-٩٣
 ١٣امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول رقـم           

  ؛ )بلجيكا(ان املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس
التصديق يف أقرب وقت ممكن على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع         -٩-٩٣

األشخاص من االختفاء القسري واالعتراف بالكامل باختصاص اللجنة املعنيـة          
  ؛ )فرنسا( من االتفاقية ٣٢ و٣١باالختفاء القسري، وذلك طبقاً ألحكام املادتني 

النظر يف إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد   -١٠-٩٣
  ؛ )فلسطني(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب           -١١-٩٣
ملهينـة  وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو ا              

  ؛ )باراغواي(
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع            -١٢-٩٣

  ؛ )بلجيكا(أشكال التمييز ضد املرأة 
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع            -١٣-٩٣

أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب           
  ؛ )أوكرانيا(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

توقيع الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال            -١٤-٩٣
  ؛ )آيرلندا(التمييز ضد املرأة والتصديق عليه 

يل االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدو           -١٥-٩٣
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام، واختـاذ             

  ؛ )أستراليا(التدابري الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام من النظام القضائي يف التفيا 
االعتراف باختصاص جلنة القضاء على التمييز العنصري يف استالم           -١٦-٩٣

  ؛ )ورإكواد(بالغات من األفراد والنظر فيها 
توسيع والية أمانة املظامل وتزويدها مبا يكفي من املوارد باعتبارهـا             -١٧-٩٣

  ؛ )بولندا(مؤسسة معنية حبقوق اإلنسان وضمان امتثاهلا مبادئ باريس 
تعزيز والية أمانة املظامل ووظائفها ومواردها وفقاً ملبـادئ بـاريس،             -١٨-٩٣

 وطلب اعتمادها من قبل جلنـة       وذلك حتديداً بتزويدها بوسائل العمل والتحقيق     
  ؛ )فرنسا(التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 

متكني أمانة املظامل من أداء دورها بتزويدها مبا يكفي مـن املـوارد               -١٩-٩٣
  ؛ )النرويج(لضمان فعاليتها وتوافقها الكامل مع مبادئ باريس 
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 إىل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مـن الفئـة    االرتقاء بأمانة املظامل    -٢٠-٩٣
  ؛ )كندا(وفقاً ملبادئ باريس " ألف"

تعزيز قدرة املفتشية احلكومية حلماية حقوق الطفل والنظر يف إنشاء            -٢١-٩٣
  ؛ )النرويج(أمانة مظامل تعىن باألطفال 

متابعة توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بغيـة             -٢٢-٩٣
  ؛ )جيبويت(زيز نظامها الوطين املتصل حبقوق املرأة تع
  ؛ )بولندا(اعتماد قانون شامل بشأن املساواة بني اجلنسني   -٢٣-٩٣
دعم تضمني الدستور والتشريعات الوطنية تعريف التمييز ضد املرأة           -٢٤-٩٣

  ؛ )املكسيك(وكذلك مبدأ املساواة بني الرجال والنساء 
ية إىل مكافحة التمييز ضد الفئات الـضعيفة؛        مواصلة جهودها الرام    -٢٥-٩٣

  ؛ )شيلي(وذلك عمالً بتوصيات جلنة مناهضة التعذيب 
حتسني التشريعات ذات الصلة بغية املـضي يف مكافحـة التمييـز              -٢٦-٩٣

العنصري والتحريض على الكراهية العرقية من أجل محاية حقوق األقليات اإلثنية     
  ؛ )الصني(محاية فعالة 

يف جهودها يف سبيل مكافحة التمييز على أساس امليول اجلنسية          تكث  -٢٧-٩٣
  ؛ )إسبانيا(واهلوية اجلنسانية 

تكثيف جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز علـى أسـاس امليـول           -٢٨-٩٣
  ؛ )اململكة املتحدة(اجلنسية 

التوعية مبكافحة التمييز وإصالح املقررات الدراسية يف سبيل التوعية   -٢٩-٩٣
مة بقضايا املساواة بني اجلنسني، واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي          املنتظ

  ؛ )النرويج(ومغايري اهلوية اجلنسانية، واألقليات اإلثنية 
اعتماد تشريعات تعترف بدافع كره املثليني ومغايري اهلوية اجلنسانية   -٣٠-٩٣

  ؛ )فنلندا(كظرف مشدد يف القانون اجلنائي 
قانون اجلنائي هبدف جترمي اخلطـاب املعـادي للمثليـات          تعديل ال   -٣١-٩٣

  ؛ )النرويج(واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية 
املضي يف تعزيز تدابري منع ومكافحة التمييز وجرائم الكراهية ضـد             -٣٢-٩٣

دوجو األقليات اإلثنية والفئات الضعيفة األخرى مبن فيها املثليات واملثليون ومز         
  ؛ )الربازيل(امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية 
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النظر يف تدابري تشريعية وإدارية لالعتراف بالعنف على أساس اهلوية            -٣٣-٩٣
  ؛ )الواليات املتحدة(اجلنسانية أو امليل اجلنسي كجرمية كراهية 

ف القيام بأنشطة توعية مثل إبراز التنوع يف املقررات الدراسية هبـد            -٣٤-٩٣
التخفيف من التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري            

  ؛ )فنلندا(اهلوية اجلنسانية 
إلغاء عقوبة اإلعدام من القانون اجلنائي على مجيع اجلرائم ويف مجيع             -٣٥-٩٣

  ؛ )هنغاريا(األوقات مبا فيها أوقات احلرب 
القانون اجلنائي على مجيع اجلرائم،     إلغاء عقوبة اإلعدام إلغاًء تاماً من         -٣٦-٩٣

  ؛ )النمسا(مبا فيها املرتكبة يف أوقات احلرب 
إجراء اإلصالحات الالزمة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام إلغاًء كامالً            -٣٧-٩٣

  ؛ )إكوادور(
  ؛ )إسبانيا(إلغاء عقوبة اإلعدام متاماً   -٣٨-٩٣
لى املعلومات بلغتـها    االعتراف حبق األقليات الوطنية يف احلصول ع        -٣٩-٩٣

األم داخل الدولة والقطاعات احمللية ويف مكان إقامتها وضمان هذا احلق           /الوطنية
  ؛)االحتاد الروسي(يف التشريع 

        األخذ بتوصيات املؤسسات الدولية حلقوق اإلنـسان يف املبـادرة،           -٤٠-٩٣
سية للبلد، مبـا يف     بال تأخري، إىل منح عدم املواطنني حق املشاركة يف احلياة السيا          

ذلك االنتخابات احمللية وفرصة التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة          
  ؛ )االحتاد الروسي(والثقافية 

منع العنف ضد نساء وفتيات الروما، مبا يف ذلك التحرش واالعتداء             -٤١-٩٣
  ؛ )ةمجهورية إيران اإلسالمي(يف املدارس، ومعاجلة الثغرات يف تعليمهن الرمسي 

تنقيح تشريعاهتا حبيث تنص على حصول أبناء غري املواطنني الـذين             -٤٢-٩٣
  ؛ )كندا( على اجلنسية بصورة تلقائية ١٩٩١أغسطس /آب ٢١ُولدوا بعد 

األخذ باقتراح تغيري قانون اجلنسية حبيث ينص على منح أبناء غـري              -٤٣-٩٣
 مبوافقـة الوالـدين      رهناً املواطنني املولودين حديثاً جنسية التفيا بصورة تلقائية      

  ؛ )النرويج(
العمل على املضي يف ختفيض عدد غري املواطنني والنهوض حبقوقهم            -٤٤-٩٣

  ).أستراليا(االجتماعية والسياسية 
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  :ومل حتظ التوصيات التالية بتأييد التفيا  -٩٤
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -١-٩٤

  ؛ )باراغواي( أُسرهم وأفراد
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال            -٢-٩٤

 ١٧ الـصادرة يف     ١٧٣٧املهاجرين وأفراد أُسرهم عمـالً بالتوصـية رقـم          
 عن اجلمعية الربملانية للمجلس األورويب اليت تعّد التفيا مـن    ٢٠٠٦مارس  /آذار

  ؛ )اجلزائر(بني أعضائها 
شجيع الربامج واملبادرات طويلة األجل الرامية إىل تعزيز اإلدماج         ت  -٣-٩٤

الوطين الكامل ومكافحة التمييز اهليكلي بصورة فعالة، وذلك مثالً بدمج لغات            
األقليات يف اإلجراءات والوثائق الرمسية ودمج حظر التمييز يف املدونة املدنيـة            

  ؛ )املكسيك(
 ضحايا التعذيب وسوء املعاملـة      اعتماد برنامج خاص حلماية حقوق      -٤-٩٤

  ؛ )مجهورية إيران اإلسالمية(
اعتماد تشريعات تعترف بتنوع أشكال اُألسر ومتنح األزواج املثليني           -٥-٩٤

احلقوق ذاهتا وخدمات الضمان االجتماعي ذاهتا الـيت متنحهـا سـائر األزواج             
  ؛ )هولندا(

مواطنة غري املقبول، اعتماد تدابري فعالة للقضاء بسرعة على نظام الال  -٦-٩٤
واملبادرة، على سبيل األولوية واالستعجال، إىل تبسيط إجراء التجنيس لفائدة من 
بلغوا سن التقاعد ومنح أبناء غري املواطنني حق احلصول على اجلنسية تلقائياً عند             

  ؛ )االحتاد الروسي(الوالدة 
نـسية   بشأن وضع األشخاص عدميي اجل     ١٩٥٤امتثال اتفاقية عام      -٧-٩٤

 بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية امتثاالً فعاالً واالهتمام         ١٩٦١واتفاقية عام   
على حنو خاص مبن يعتربون غري مواطنني وميثلون من مث أشخاصاً عدميي اجلنسية             

 أشخاص، وإيالء اهتمام خاص وعاجل هلـذه املـشكلة          ٣٢٦ ٩٠٦وعددهم  
  ). ورإكواد(اإلنسانية اخلطرية وامللحة وإجياد حل هلا 

ومجيع االستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الـدول              -٩٥
وينبغي أال ُتأّول على أهنا قد حظيـت بتأييـد          . املقدمة هلا والدولة موضوع االستعراض    

 .الفريق العامل ككل
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