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 كجزء مـن    ٢٠١١مايو  /أيار ٥ترحب حكومة التفيا باحلوار التفاعلي الذي دار يف           -١
 تلقت   اليت وري الشامل، الدورة احلادية عشرة لفريق األمم املتحدة العامل املعين باالستعراض الد         

 توصية واردة   ١٢٢ توصية من أصل     ٧١وقبلت التفيا   .  بلداً ٤٣ توصية من    ١٢٢خالهلا التفيا   
 توصية من بينـها  ١٧؛ و)٥٤-٩١ إىل ١-٩١التوصيات  (يف تقرير الفريق العامل بشأن التفيا       

  . قد مت تنفيذها بالفعل أو هي يف طور التنفيذ) ١٧-٩٢ إىل ١-٩٢التوصيات (
 يف التوصيات بعد انعقاد الدورة احلاديـة عـشرة          ،والتفيا، وقد نظرت مرة أخرى      -٢

للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، تقدم اآلراء التالية وترجو التفضل بإدراج            
  .هذه اآلراء كإضافة لتقرير الفريق العامل

 ٥٤-٩١ إىل   ١-٩١توصيات  ال(واملعلومات عن تنفيذ التوصيات اليت قبلت هبا التفيا           -٣
  .  الثانية من االستعراض الدوري الشاملاجلولةسيتم تقدميها أثناء ) ١٧-٩٢ إىل ١-٩٢و
 ١-٩٣وبعد مزيد البحث، بود التفيا أن تعرب عن وجهة نظرها خبصوص التوصيات             -٤

  ).٧-٩٤ إىل ١-٩٤التوصيات (، وكذلك بشأن التوصيات اليت رفضتها ٤٤-٩٣إىل 

  ليت خضعت ملزيد من البحثالتوصيات ا    
١٠-٩٣،  ٩-٩٣،  ٥-٩٣،  ٤-٩٣،  ٣-٩٣،  ٢-٩٣،  ١-٩٣،        
١٤-٩٣، ١٣-٩٣، ١٢-٩٣، ١١-٩٣  

ال ميكن لالتفيا يف الوقت احلاضر أن تقدم رداً قاطعاً خبـصوص احتمـال                
الربوتوكـول االختيـاري    : االنضمام إىل الصكوك الدولية التالية أو التصديق عليها       

الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،           امللحق بالعهد   
والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة،             
والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة            

ولية حلماية مجيع األشخاص    العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الد        أو
بحـث  وسوف تقوم التفيا تدرجيياً ويف الوقت املناسـب ب        . من االختفاء القسري  

إمكانية املصادقة على هذه الصكوك وسوف تقدم معلومات عن حالة تنفيذ هـذه             
  . التوصيات يف التقرير املقبل

٣٧-٩٣،  ٣٦-٩٣،  ٣٥-٩٣،  ١٥-٩٣،  ٨-٩٣،  ٧-٩٣،  ٦-٩٣ ،
٣٨-٩٣  

وفيما يتعلق باملـصادقة علـى الربوتوكـول        . هبذه التوصيات تقبل التفيا     
االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الرامي إىل           

       /متـوز  ١٢إلغاء عقوبة اإلعدام، تعلن التفيا أن احلكومة كانت قـد وافقـت يف              
 ١٣م إىل الربوتوكول رقم      على جمموعة من التشريعات بشأن االنضما      ٢٠١١يوليه  
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امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية فيما يتعلـق بإلغـاء        
وعلى إثر اعتمـاد الربملـان ملـشاريع        . عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف واألحوال     

القوانني هذه وبدء سرياهنا، ستقيِّم التفيا إمكانيـة املـصادقة علـى الربوتوكـول       
وستقدَّم يف . ي الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةاالختيار

  .التقرير املقبل معلومات عن حالة تنفيذ هذه التوصية
قبول فيما خيص ال ميكن لالتفيا يف الوقت احلاضر أن تقدم رداً قاطعاً و  ١٦-٩٣

لقضاء علـى   لتحدة  وستظل التفيا تتعاون مع جلنة األمم امل      . هذه التوصية أو رفضها   
التمييز العنصري عن طريق اإلبالغ عن تنفيذ أحكام االتفاقية الدولية للقضاء علـى             

وتقوم التفيا باستمرار مبراجعة التشريع الوطين وتعديلـه، عنـد          . التمييز العنصري 
 تطبيـق هـذه     ة يف جمال التمييز العنصري، وتسهر على      اللزوم، وفق املعايري املتطور   

ويف نفس الوقت، تقدر التفيا جهود احملكمة األوروبية حلقوق         . قاً عملياً املعايري تطبي 
اإلنسان وخربهتا الواسعة يف جمال القضاء على التمييز، فضالً عن التعاون مع اللجنة             

  . األوروبية ملكافحة العنصرية والتعصب
 على املـستوى     شامالً اًرصدفرضت على نفسها    ووفقاً لذلك، ترى التفيا أهنا        

يف آن واحد آلية للشكاوى الفردية ونظاماً وطنيـاً لإلبـالغ، وزيـارات             مشل  دويل،  ال
. وتعتمد التفيا كليـاً علـى كفـاءة اآلليـات القائمـة           . مبوجب آليات االستعراض  

جدَّت أية تغيريات يف موقف التفيـا       قد  التقرير املقبل معلومات عما إذا كانت        وسيوفر
  . من هذه املسألة

٢٠-٩٣، ١٩-٩٣، ١٨-٩٣، ١٧-٩٣  
تقبل بالتوصية الواردة يف      ال التفيالكن  . تقبل التفيا جزئياً هبذه التوصيات      

اجلزء املتعلق باحلاجة إىل توسيع والية أمني املظامل أو احلاجة إىل إنـشاء مؤسـسة               
ومكتـب  . وطنية حلقوق اإلنسان امتثاالً ملبادئ باريس اليت وضعتها األمم املتحدة         

شئ مبوجب القانون، وواليته واسعة جداً ومتتثـل كليـاً ملبـادئ        أمني املظامل قد أُن   
فأمني املظامل له احلق يف مراجعة شكاوى األفراد، وحتليل امتثال األحكـام            : باريس

  . القانونية ملعايري حقوق اإلنسان والتقدم بالعرائض إىل احملاكم
ة منـه،   وال ميكن ألمني املظامل أن يتصرف باالستناد إىل شكوى أو مببادر            

وينتخب الربملان أمـني املظـامل      . دور رئيسي يف إذكاء الوعي حبقوق اإلنسان       وله
 من  ٢٠١٣-٢٠١١وحتدد استراتيجية أمني املظامل للفترة      . لوالية مدهتا مخسة أعوام   

 لدى جلنة التنسيق الدولية ملؤسـسات       العتمادهبني أولوياته املؤسسية وضع إجراء      
التدابري عن  تقدم التفيا يف التقرير املقبل معلومات       وسوف  . حقوق اإلنسان الوطنية  

  . املتخذة لزيادة تعزيز مكتب أمني املظامل يف حدود موارد امليزانية الوطنية املتاحة
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وتقبل التفيا باجلزء املتعلق بتعزيز قدرة      . هذه التوصية ميكن قبوهلا جزئياً      ٢١-٩٣
 يف حدود موارد امليزانيـة الوطنيـة   ماية حقوق الطفل هيئة التفتيش احلكومية املعنية حب    

 ، ويف نفـس الوقـت  .التدابري املتخذةعن معلومات يف التقرير املقبل  املتاحة؛ وسُتقدَّم   
فال، ذلك أن وظـائف     ألطمعين با ترفض التفيا التوصية بالتفكري يف إنشاء أمني مظامل         

ة اإلشراف على   ألطفال يقوم هبا مكتب أمني املظامل الذي هو مناط بسلط         لأمني املظامل   
  . مجيع مسائل حقوق اإلنسان، مبا فيها املسائل املتعلقة حبماية حقوق الطفل

وقد ). ١٨-٩١احلال بالنسبة للتوصية هو مثلما (تقبل التفيا بالتوصية   ٢٢-٩٣
التمييز ضد املرأة وتعلن التزامها مجيع أشكال صادقت التفيا على اتفاقية القضاء على  

ومبوجب الدستور، فـإن كـل   . زم الذي حيظر التمييز ضد املرأة  بالقانون الدويل املل  
وستقدم التفيا يف تقريرهـا املقبـل       . الناس سواسية بصرف النظر عن نوع اجلنس      

  . معلومات عن اخلطوات املتخذة لزيادة تعزيز النظام الوطين حلماية حقوق املرأة
ت تـوخي    ذلك أهنا اختار   ،ترفض التفيا هاتني التوصيتني     ٢٤-٩٣، ٢٣-٩٣

 وهذا النهج هـو     -هنج خمتلف، عوضاً عن اعتماد قانون عام للمساواة بني اجلنسني           
ومثل هذا  . إدماج أحكام حتظر التمييز يف القوانني الواجبة التطبيق يف خمتلف القطاعات          

 وستقدم. النهج يتفق مع تقليد التفيا القانوين وال يقل فعالية عن هنج القوانني الشاملة            
  . املعلومات عن تشجيع املساواة بني اجلنسني يف التقرير املقبليد من املزالتفيا 
تفيا هبذه التوصية وسوف تزيد من تكثيف جهودها ملكافحـة          تقبل ال   ٢٥-٩٣

والدستور يضمن تساوي اجلميع يف التفيـا أمـام         . التمييز ضد اجملموعات الضعيفة   
.  مـن أي نـوع كـان       القانون واحملاكم، وستنفَّذ حقوق اإلنسان بدون أي متييز       

واألحكام املتعلقة حبظر التمييز واملعاملة التفضيلية قد أُدرجت أيـضاً يف القـوانني             
وينص التشريع الوطين على املسؤولية اإلدارية      . الواجبة التطبيق يف خمتلف القطاعات    

مكافحـة  عن  ملعلومات  املزيد من    التفيا   وستقدم. واجلنائية عن انتهاك حظر التمييز    
  .  يف تقريرها املقبلالتمييز
والتفيا تؤمن بأن القانون اجلنائي وغريه من       .  التفيا هذه التوصية   ترفض  ٢٦-٩٣

القوانني تنص على التنظيم املالئم يف جمال مكافحة اجلرمية العنصرية واجلرميـة بـدافع              
ة القوميـة   نوتشريع التفيا جيرم أفعال التحريض املتعمد على الكراهية أو الفت         . الكراهية

لقضاء علـى   الدولية ل تفاقية  اال من   ٤أو اإلثنية أو العرقية، كما تنص على ذلك املادة          
 اإلضـايف   ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاين  ٢٨مجيع أشكال التمييز العنصري وبروتوكول      

طـابع  اليت هلا   لجرمية احلاسوبية فيما يتصل بتجرمي األفعال       لامللحق باالتفاقية األوروبية    
  . املرتكبة من خالل شبكات احلاسوب،كره األجانبعلى القائمة عنصري و
جرمية مستقلة،  مييز العنصري والتحريض على الكراهية العرقية يعتربان        والت  

. حيدد القانون اجلنائي أيضاً الدافع العرقي بأنه ظـرف مـشدد          وباإلضافة إىل ذلك    
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قانون املدين مثل ال(التمييز العنصري حمظور أيضاً بشكل فعلي يف قوانني أخرى إنّ   مث
ويف . ، ويتمتع الضحايا بآليات ميسورة وفعالة حلمايـة حقـوقهم         )وقانون العمل 

األعوام األخرية، توفقت التفيا يف خفض عدد حاالت الكراهية القوميـة واإلثنيـة             
والعرقية، كما تدل على ذلك اإلحصاءات املتعلقة بالقضايا اجلنائية املرفوعة فيمـا            

وعلى الرغم مـن    . اهية أو الفتنة القومية واإلثنية والعرقية     يتعلق بالتحريض على الكر   
رفض هذه التوصية، ستقدم التفيا املزيد من املعلومات يف تقريرها املقبل عن التدابري             

  . املتخذة من أجل مكافحة التمييز العنصري
فجميع النـاس سواسـية     . تقبل التفيا هباتني التوصيتني     ٢٨-٩٣، ٢٧-٩٣

أيضاً يف القوانني الواجبة التطبيق ورد النص عليه  دأ املساواة قد    ومب. مبوجب الدستور 
املعلومات عن  املزيد من   التفيا  ستقدم  و. يف خمتلف القطاعات، مثالً يف قانون العمل      

  . مكافحة التمييز على أساس توجه الفرد اجلنسي، يف تقريرها املقبل
فس الوقت إىل أن    هباتني التوصيتني وتشري يف ن    تقبل التفيا     ٣٤-٩٣، ٢٩-٩٣

املثليـات  تدابري تثقيفية ُتتَّخذ حالياً فيما يتعلق بكل من اجلرمية بدافع الكراهية ضد             
ومـسائل التعـصب    واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية،         

بد من مالحظـة أن مـسائل         ال وباإلضافة إىل ذلك،  . والعنصرية ومعاداة السامية  
 وتساوي اجلنسني، وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مسائل األقليات          مكافحة التمييز، 

وسُتضمِّن التفيا تقريرها املقبـل     . اجلنسية، قد أُدرجت بالفعل يف املنهاج الدراسي      
  . معلومات عن توفري املعلومات العامة بشأن مسائل مكافحة التمييز

خبصوص التوصية  التفيا يف الوقت احلاضر أن تقدم رداً قاطعاً         ال ميكن ل    ٣٠-٩٣
بدافع كره املثليني وكره مغايري     املرتكبة  باملعاقبة مبوجب القانون اجلنائي على اجلرمية       

ومثل هذه التعديالت تتطلب نقاشاً عاماً مفتوحاً واالسـتماع آلراء          . اهلوية اجلنسانية 
ج ربنامالعمل ب  تنظر الشرطة الوطنية يف إمكانيات       ،ويف نفس الوقت  . اجملموعات املعنية 

. خاص من شأنه أن ميكّن أي مقيم بالتبليغ عن أي جرمية ُترتكب بـدافع الكراهيـة               
  .تطورات هذه املناقشةعن وستقدم التفيا يف تقريرها املقبل معلومات 

التفيا يف الوقت احلاضر أن تقدم رداً قاطعاً على التوصـية           ال ميكن ل    ٣١-٩٣
املثليات واملثليني  ضّد  ى الكراهية   بتعديل القانون اجلنائي لتجرمي اخلطب اليت حتث عل       
إلدراج التوجه اجلنسي يف تعريف (ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية       

حـىت اآلن   املناقشات بشأن هذه املسألة ومل يتقـرر        بعد  ومل جتر   ). جرمية الكراهية 
عـن  معلومات  وستقدم التفيا يف تقريرها املقبل      . إدخال أي تعديالت على التشريع    

  .تطور هذه املسألة
فالدستور وغريه من القوانني تتضمن مبادئ      . تقبل التفيا هبذه التوصية     ٣٢-٩٣

التوجيهـات ذات الـصلة     بوباإلضافة إىل ذلك فإن العمل      . املساواة وحظر التمييز  
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وستواصل الـشرطة، يف    . ملكافحة التمييز الصادرة عن االحتاد األورويب جار حالياً       
احلد يف  التفيا  توفقت  ويف األعوام األخرية    . نطاق واليتها، جهودها ملكافحة التمييز    

من عدد حاالت الكراهية القومية واإلثنية والعرقية، كما تدل على ذلك اإلحصاءات       
ة بالقضايا اجلنائية املرفوعة فيما يتعلق بالتحريض علـى الكراهيـة أو الفتنـة       املتعلق

 تتعاون الشرطة مع النـشطني مـن        ،ويف نفس الوقت  . القومية أو اإلثنية أو العرقية    
املثلييات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية عن طريق توفري           

  .لعامة اليت تنظمها هذه اجملموعاتتدابري أمنية أثناء التظاهرات ا
ال ميكن لالتفيا يف هذه املرحلة أن تقدم رداً قاطعاً على التوصية بشأن               ٣٣-٩٣

االعتراف بالعنف على أساس اهلوية اجلنسانية أو التوجه اجلنساين كجرمية قائمة على            
يالت ومل جتر بعد املناقشات حول هذه املسألة ومل يتقرر إدخال أية تعـد            . الكراهية

ويف نفس الوقت مل ترد أية تقارير تفيد حبـدوث          . على التشريع يف الوقت احلاضر    
وستقدم التفيـا يف تقريرهـا املقبـل        . عنف ضد املثليني ومغايري اهلوية اجلنسانية     

  .معلومات عن التطورات يف هذه املسألة
، الالتفية، مبوجب الدسـتور   ذلك أنّ اللغة    . ال ميكن قبول هذه التوصية      ٣٩-٩٣

فقانون اللغة الرمسية ينص على اسـتخدام اللغـة الرمسيـة     . هي اللغة الرمسية يف التفيا    
 والوثائق يف الدولة ويف مؤسسات احلكومات احملليـة واحملـاكم           السجالتخبصوص  

واملؤسسات القضائية ويف املشاريع احلكومية يف إطار احلكومات احمللية، والـشركات           
واملراسالت وغري  . مة حملية حصة كبرية من رأس املال      اليت متتلك فيها الدولة أو حكو     

ويف نفـس   . ذلك من أنواع التواصل مع الدول األجنبية ميكن أن تتم بلغـة أجنبيـة             
الوقت، ينص تشريع التفيا على استثناءات مىت تعيَّن تقدمي معلومات لشخص بلغة غري             

 قدموسـت .  الـشخص اللغة الرمسية لضمان احترام حقوق اإلنسان اليت يتمتع هبا ذلك       
  .علومات عن هذه املسألةاملاملزيد من التفيا يف تقريرها املقبل 

وتشري التفيا إىل أن هذه التوصـية       . هذه التوصية جيب رفضها جزئياً      ٤٠-٩٣
غري املواطنني يتمتعون باحلقوق االقتصادية     األشخاص من   ألن  جزئياً  ت  فذُّنسبق أن   
 من احلقوق السياسية، منها على سبيل املثال        تماعية والثقافية، فضالً عن عدد    واالج

احلق يف االنضمام إىل األحزاب السياسية وممارسة حرية التعبري والتجمع، مبا يسمح            
وتتمثل أهم األدوات لتشجيع املشاركة يف عملية صنع   . باملشاركة يف احلياة السياسية   

الندماج يف اجملتمع    وجلان احلكومات احمللية فيما يتصل مبسائل ا       سالقرارات يف جمال  
  .غري املواطننياملسائل اليت هتم األشخاص من و

األشخاص مـن   ويظل موقف التفيا قائماً وبدون أي تغيري فيما يتعلق مبنح             
 غري املواطنني احلق يف املشاركة يف االنتخابات البلدية؛ فاحلق يف التصويت يعترب جزءاً

وغـري  . انون الدويل واملمارسة القائمة   وهذا املوقف ميتثل للق   . يتجزأ من املواطنة   ال
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املواطنني تؤمَّن هلم فرصة الوصول العملي والفعال لعملية التجنُّس، اليت جلأ إليها حىت   
وتشدد التفيا على أن مركـز      .  شخص من غري املواطنني    ١٤٠ ٠٠٠اآلن أكثر من    

ـ               ُسُبل غري املواطن هو مركز مؤقت وبالتايل فإن احلصول على املواطنة هو أكثـر ال
وستقدم التفيا يف تقريرهـا املقبـل املزيـد مـن     . فعالية لتوسيع نطاق حرية الفرد 

  .املعلومات عن هذه املسألة
هذه التوصية ميكن قبوهلا جزئياً، ذلك أن مؤسسات الدولة املختـصة             ٤١-٩٣

اليت تتعاون مع سلطات التعليم واملدارس واملنظمات غري احلكومية ومجعيـة ثقافـة             
ويف نفس . بالتعليق الوارد يف التوصيةصل  متتلك أية معلومات فيما يت     ما ال لروالغجر ا 
بد من مالحظة أن الرصد املنتظم جارٍ فيما يتعلق بفرص التعليم ونوعيـة        ال الوقت،

البيانات اإلحصائية حول التالميذ من الغجر الروما،       : تعليم التالميذ من غجر الروما    
  .التعليمية ُمجمعة من مجيع معاهد التعليموالربامج التعليمية، واإلجنازات 

وحتث الدولة املدارس على تقدمي املساعدة اإلضافية يف احلاالت اليت يواجه             
ويوفِّر عدد من معاهد التعلـيم      . فيها التالميذ صعوبات يف تعلُّم موضوعات حمددة      

وما، من خالل العام وملا قبل سن الدراسة الفرص لتعلُّم لغة الروما، وثقافة وتقاليد الر
وتشمل معاهد التعليم أيضاً أولياء تالميذ الروما يف التعلـيم غـري            . التعليم الرمسي 
 العديد من احلكومات على أن توظف معاهـد التعلـيم مـساعدي          الرمسي، ويصرّ 

 ومشروع التفيا بشأن مساعدي التدريس من الروما قد اعترف          .تدريس من الروما  
وتنوي التفيا مواصـلة    .  من أمثلة املمارسات اجليدة    به جملس أوروبا باعتباره مثاالً    

  .وستقدم التفيا يف تقريرها املقبل املزيد من املعلومات عن هذه املسألة. هذه التدابري
وتذكِّر التفيـا بـأن     . هاتان التوصيتان مرفوضتان جزئياً     ٤٣-٩٣، ٤٢-٩٣

وبود التفيا أن تشدِّد    . يتجزأ من الدولة ذات السيادة      ال دائرة املواطنني احملدَّدة جزء   
، يتمتعون يف الوقت احلاضر     مغري املواطنني، َمبن فيهم أطفاهل    األشخاص من   على أن   

أو /بفرصة احلصول العملي والفعلي على مواطنة التفيا مـن خـالل التـسجيل و             
 شخص مـن  ١٤٠ ٠٠٠حىت اآلن أكثر من    قد استفاد من هذه الفرصة      التجنس، و 
  . م يف حد ذاته يدل على فعالية عملية املواطنة والتجنسوهذا الرق. غري املواطنني

     / متـوز  ٥بد من مالحظة أن احلكومة وافقـت، يف           ال ويف نفس الوقت    
، على عدد من اللوائح الرامية إىل زيادة تبسيط اإلجـراءات اإلداريـة      ٢٠١١يوليه  

طفال املولودين  للحصول على املواطنة الالتفية، مبا يف ذلك منح املواطنة الالتفية لأل          
وستقدم التفيا يف تقريرهـا  . ألشخاص من غري املواطنني وألشخاص عدميي اجلنسية      

  .املقبل املزيد من املعلومات عن هذه املسألة
وستسعى التفيا إىل زيادة خفض عدد      . هذه التوصية ميكن قبوهلا جزئياً      ٤٤-٩٣

سري عمليـة التجـنس     وستتخذ املزيد من التدابري لتي    . غري املواطنني األشخاص من   
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وال بد من اإلشارة إىل أن      . وتطبيقها على الوجه األمثل، وكذلك اإلدماج يف اجملتمع       
األشخاص من غري املواطنني يتمتعون باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،          

بد مـن مالحظـة أن        ال ويف نفس الوقت،  . فضالً عن عدد من احلقوق السياسية     
وستقدم التفيا يف تقريرها    . يف رعاية مجيع املقيمني هبا ورفاههم     سياسة الدولة تتمثل    

  .املقبل املزيد من املعلومات عن هذه املسألة

  )٧-٩٤ إىل ١-٩٤التوصيات (التوصيات اليت سبق أن رفضتها التفيا     
ترفض التفيا التوصيات الداعية إىل املصادقة على االتفاقية          ٢-٩٤، ١-٩٤

والتشريع احمللي يضمن   . ع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    حقوق مجي ماية  الدولية حل 
وقد انضمت التفيا إىل عدد من      . بالفعل معظم احلقوق الواردة يف االتفاقية املذكورة      

واملصادقة . الصكوك القانونية الدولية اليت توفر إطاراً واسعاً حلماية حقوق املهاجرين         
  .اً على جدول أعمال احلكومةعلى هذه االتفاقية ليس يف الوقت احلاضر مدرج

والربنامج الوطين لالندماج االجتمـاعي يف      .  التفيا هذه التوصية   ترفض  ٣-٩٤
وقد مت إعداد مشاريع مبادئ توجيهية للهويـة الوطنيـة          . ٢٠٠١ منذ عام    سارالتفيا  

 مشاورات عامة هبدف    ٢٠١١أغسطس  /آب ١٠واالندماج يف اجملتمع، وانطلقت يف      
  .حتسني املشروع

أنّ املدين فتشري التفيـا إىل      يف القانون   ا فيما يتعلق بإدراج حظر التمييز       أم  
لتمييز؛ وباإلضافة  لالقوانني تتضمن أحكاماً تتعلق بفرض حظر عام        سائر  الدستور و 

توجيهات االحتاد األورويب ذات الصلة ملكافحة التمييز جـار         ب فإن العمل    ،إىل ذلك 
بِق أن اعُتمدت كافية، وال حاجة إىل إدخال أية         حالياً والتعديالت التشريعية اليت سَ    
  .تعديالت إضافية على القانون املدين

وفيما يتعلق باستخدام اللغات غري الرمسية يف اإلجراءات والوثائق الرمسيـة،           
. تشري التفيا إىل أن اللغة الالتفية هي، مبوجب الدستور، اللغة الرمسيـة يف التفيـا              

لـسجالت  ، جيب أن تستخدم اللغة الرمسيـة حلفـظ ا       ومبوجب قانون اللغة الرمسية   
ة ويف مؤسسات احلكومات احمللية واحملاكم واملؤسسات       والوثائق يف مؤسسات الدول   

القضائية واملشاريع احلكومية ومشاريع احلكومات احمللية والشركات اليت متلك فيها          
 الوقـت،   ويف نفس . حصة كبرية من رأس املال    إحدى احلكومات احمللية    الدولة أو   

ينص تشريع التفيا على استثناءات مىت تعيَّن تقدمي معلومات لشخص ما بلغة غـري              
  . اليت يتمتع هبانساناإلاللغة الرمسية لضمان احترام حقوق 

 وال يف األجل املتوسـط، اعتمـاد        يف األجل القصري    ال ال تعتزم التفيا،    ٤-٩٤
تـسجَّل    مل ،وحىت اآلن . ةبرنامج حمدد لضمان حقوق ضحايا التعذيب وسوء املعامل       
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تـشر إىل    كما أن آليات الرصد الدولية مل     . تعذيبهلا صلة بال  التفيا أية إجراءات     يف
وعلى أي حال، فإن الفرصة متاحة      . وجود أية ممارسات قائمة على التعذيب يف التفيا       

لضحايا اجلرائم للوصول إىل خمتلف خدمات إعادة التأهيل اليت تتاح أيـضاً لـضحايا         
  .عذيب وسوء املعاملة، فضالً عن حق الضحايا يف احلصول على تعويض من الدولةالت

فتشريع التفيا يعترف بـالزواج بوصـفه       . ال ميكن قبول هذه التوصية      ٥-٩٤
  .ارتباطاً بني رجل وامرأة

وُتعيد التفيا تأكيد موقفها الثابت وأن دائرة . ترفض التفيا هذه التوصية   ٦-٩٤
ومركز الشخص كشخص   . يتجزأ من الدولة ذات السيادة      ال املواطنني احملددة جزء  

وبود التفيـا أن تـشدد علـى أن مجيـع           . من غري املواطنني إمنا هو مركز مؤقت      
بفرصـة  يف الوقت احلاضر ، يتمتعون م، َمبن فيهم أطفاهل   األشخاص من غري املواطنني   

التجنس، وقد  أو  /عملية وفعالة للحصول على املواطنة الالتفية من خالل التسجيل و         
.  شخص من غري املـواطنني ١٤٠ ٠٠٠حىت اآلن أكثر من استفاد من هذه الفرصة     
  .على فعالية عملية املواطنة والتجنسإمنا يدل وهذا العدد يف حد ذاته 

ومركز الشخص من غري املواطنني يف التفيا       . ترفض التفيا هذه التوصية     ٧-٩٤
ظهر يف ظروف تارخيية حمددة عنـدما       إمنا هو مركز قانوين حمدد له طابع مؤقت قد          

 سنة من االحتالل السوفيايت وُبعيد زوال احتـاد         ٥٠استرجعت التفيا استقالهلا بعد     
  .نفسهالسوفياتية اجلمهوريات االشتراكية 

األشخاص من غري املواطنني يف التفيا بأي مركـز         مركز  وال ميكن مقارنة      
كن اعتبار غري املواطنني يف التفيا      وال مي . القانون الدويل حيدده  آخر  شخصي  قانوين  

األشـخاص عـدميي   بشأن وضع  ١٩٥٤أشخاصاً عدميي اجلنسية مبعىن اتفاقية عام      
اجلنسية، ذلك أن احلماية املمنوحة لغري املواطنني أوسع مما تقـضي بـه االتفاقيـة               

  .لألشخاص عدميي اجلنسية
الـذين  املقيمني  من  فئة الوحيدة   الواألشخاص من غري مواطين التفيا ميثلون         

وحيتاج مجيع  (انون  ليسوا مواطنني التفيني لكن يتمتعون حبق اإلقامة يف التفيا حبكم الق          
يف احلصول علـى    كما يتمتعون حبق مباشر      ،)رخصة إقامة إىل  ن  األشخاص اآلخرو 

 فإن التفيا تتعهـد     ،وباملثل. )رهناً بالسن (أو التجنس   /املواطنة من خالل التسجيل و    
ينة فيما يتعلق هبؤالء األشخاص فهي تضمن احلمايـة الدبلوماسـية يف            بالتزامات مع 

  .خارج التفياأجنيب اخلارج فضالً عن احلق يف العودة إىل التفيا ويف عدم التسليم لبلد 
        


