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مووووعد ه دف و و مفو و ووية اام و و المت ووودة السو ووامية ل قو وووق اإلنسو ووان و قو ووا
للفقرة (15ج) من مر ق قرار مجلس حقوق اإلنسان  1/5والفقورة  5مون
مر ق قرار المجلس 21/16
الففيا*
موجز للمعلومات املقدمة من  7جهات من اجلهات صاحبة املصلحة( )1إىل
هذا التقرير ٌ
االستعراض الدوري الشامل .وهو يتّبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق
أي آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من
اإلنسان يف مقرره  .119/17وال يتضمن التقرير ّ
أي حكم أو قرار بشأن ادعاءات
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،وال ّ
بعينها .وقد أُدرجت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص ،مراجع املعلومات الواردة يف التقرير،
 وعمالً بقرار اجمللس ُُ ،21/16يصص،
وتُركت النصوص األصلية على حاهلا قدر املستطاع.
مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة
ع
ٌّ
حسب مقتضى احلال ،فر ٌ
 وتتاح على املوقع الشبكي
موضوع االستعراض واملعتمدة بناءً على التقيّد الكامل مببادئ باريس.
للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة.

وروعيت يف إعداد التقرير الصفة الدورية لالستعراض والتطورات اليت حدتت يف تل الفرتة.

* مل حترر هذه الوتيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة يف األمم املتحدة
.
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هوال -المعلوموواا المقدمووة موون الملسسووة الوونيووة ل قوووق اإلنسووان التابعووة للدولووة
مو وع االستعراض والمعتمدة بناء لى التقيد الكامل بمبادئ باريس
 -1الحظ أمـ املظـامل أن اللـوائا اجلديـدة املتعلقـة بـالقيود املفروضـة علـى األهليـة القانونيـة الـيت
مت سنها يف عام  2013قد أدخلـت حتسـينات يعتـد يفـا يف هـذا اجملـال .وال تفـرض القيـود اليـوم علـى
األهلي ــة القانوني ــة إال يف جم ــاالت معين ــة ،كالش ــؤون املالي ــة واحل ـ يف إدارة امللكي ــة( .)2وعن ــد النظ ــر يف
األحكــام الصــادرة عــن األحكــام يف هــذا اجملــال عقــب إدخــال التاي ـفات ،أشــار إىل حــاالت فُرضــت
فيهـ ــا القيـ ــود يف جمـ ــاالت مل تكـ ــن ضـ ــع للقيـ ــود وألفـ ــت انتبـ ــاه و ارة العـ ــدل إىل تل ـ ـ الن ـ ـواقص يف
ع ــام  .)3(2014والح ــظ أن ــع رف ــم اعـ ـرتا ال ــو ارة بوج ــود مش ــاكل ،فق ــد اس ــتمر ف ــرض القي ــود مب ــا
يتعارض مع حقوق األفراد(.)4
 -2والح ــظ أمـ ـ املظ ــامل أن التفي ــا مل تصـ ـ ّدق عل ــى الربوتوك ــول االختي ــاري التفاقي ــة مناهض ــة
التعــذيب وفــفه مــن ضــروة املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهين ـة( .)5ورأى أن التفيــا
ال حتظـى بلليــة وقائيــة وطنيــة إ ال عكـن التعامــل مــع أمـ املظــامل باعتبـاره آليــة وقائيــة مســتقلة فعالــة،
نظ ـراً ودوديــة صــالحياتع يف هــذا اجملــال .وعــارض رداً تلقــاه مــن احلكومــة صــوص هــذه املســألة يف
عــام  2012أشــارت فيــع احلكومــة إىل أن واليــة أمـ املظــامل تسـتويف إىل حــد كبــف املعــايف الــيت علــع
يف مرتبــة تل ـ اوليــة مبوج ــب الربوتوكــول االختي ــاري التفاقيــة مناهض ــة التعــذيب وف ــفه مــن ض ــروة
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة(.)6
 -3وأشــار أم ـ املظــامل إىل تأجيــل عمليــة حتويــل مكتــب األمــن الــداخلي مــن مؤسســة تشــر
عليه ـ ــا الش ـ ــرطة إىل مؤسس ـ ــة تش ـ ــر عليه ـ ــا و ارة الداخلي ـ ــة تتمت ـ ــع باالس ـ ــتقالل املؤسس ـ ــي لس ـ ــلطة
التحقيـ  ،الــيت كانــت مقــررة يف تشـرين األول/أكتــوبر  ،2014حــخ خريــم عــام  .2015وأفــاد بــأن
إدخ ــال تايـ ـفات عل ــى املمارس ــات القائم ــة مس ــألة جوهري ــة يف معاجل ــة أوج ــع القص ــور ،ال ــيت تع ــرتي
التحريــات الداخليــة لضــباش الشــرطة ،الــيت أشــارت إليهــا اوكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان يف حكــم
صدر يف عام  .)7(2011وأكد على ضرورة الرتكيز على الرفع من أهلية املؤسسة املذكورة(.)8
 -4وأع ــرة أمـ ـ املظ ــامل ع ــن قلق ــع إ اء مس ــائل ااي ــة حق ــوق األطف ــال ،او ــروم م ــن رعاي ــة
الوالـدين ،املقيمـ يف مؤسســات الرعايـة( .)9والحــظ أنـع مــن الناحيـة العمليــةُ ،فـال األطفــال إىل دور
األيتــام نظ ـراً لــنقص األوصــياء واألســر الكفيلــة يف التفيــا ولــيس ألن الرعايــة املؤسســية أنســب إلــيهم.
وأبل ــس الس ــييما (الربمل ــان) واحلكومـ ــة باحلاج ــة إىل اتب ــاع السياس ــات املالئمـ ــة لت ــوفف الرعاي ــة البديلـ ــة
وإتاح ــة م ــا يكف ــي م ــن وي ــل وض ــمانات ملق ــدمي الرعاي ــة ،إىل جان ــب أش ــكال أخ ــرى م ــن أش ــكال
ال ـ ــدعم( .)10ورأى أن وتـ ـ ــفة إح ـ ـ ـرا التقـ ـ ــدم يف معاجلـ ـ ــة املس ـ ــألة بطي ـ ـ ــة للاايـ ـ ــة نظ ـ ـ ـراً لعـ ـ ــدم كفايـ ـ ــة
التموي ـ ــل( .)11كم ـ ــا أش ـ ــار إىل أن او ـ ــاكم تض ـ ــطر إىل اس ـ ــتعراض ملف ـ ــات األطف ـ ــال املوج ـ ــودين يف
مؤسس ــات الرعاي ــة وتس ــعى إىل العث ــور عل ــى أس ــر كفيل ــة ترع ــاهم م ــخ تع ــذر مل الش ــمل بي ــنهم وبـ ـ
أســرهم البيولوجيــة ،ولكــن يف كثــف مــن األحيــان يظــل األطفــال يف مؤسســات الرعايــة لف ـرتات ت ـرتاوح
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ب ـ ـ عـ ــام و 6أع ـ ـوام( .)12ودعـ ــا الدول ــة إىل تطـ ــوير الـ ــدعم الوق ــائي لفائـ ــدة األس ــر وكفالـ ــة تقـ ــد
خدمات اجتماعية فعالة لفائدة األسر يف حاالت األ مات(.)13
 -5وألفــت أم ـ املظــامل انتبــاه احلكومــة يف عــام  2011إىل رؤيتــع الــيت مفادهــا أن احلــد األد
ملعاشــات الشــيةوخة لــيس كافي ـاً لضــمان حــد أد مــن اتــدمات االجتماعيــة ،ودعــا إىل اســتةدام
أس ــاليب مع ــرت يف ــا دوليـ ـاً لتحدي ــد احل ــد األد للمعاش ــات( .)14كم ــا ألف ــت االنتب ــاه إىل تق ــاعس
الدولة عن كفالة حد أد علـى األقـل مـن الضـمان االجتمـاعي( .)15وكـان قـد أشـار يف عـام 2012
إىل ارتفـاع مســتوى خطـر الوقــوع يف الفقــر وأكـد علــى أنــع ،رفـم انتعــال االقتصــاد ،ال يـزال أكثــر مــن
نصــم جممــوع الســكان يف التفيــا يعــانون مـن الفقــر ،وتصــل نســبتهم حــخ إىل  78يف املائــة يف بعـ
املنــاط ( .)16وألفــت أم ـ املظــامل االنتبــاه إىل عــدم كفايــة مســتوى احلــد األد ل جــور والحــظ أنــع،
عقــب اافــاض يف نســبة املــونف الــذين كــانوا يكســبون احلــد األد مــن األجــور بـ عــامي 2011
و ،2014ارتفعــت هــذه النســبة لتبلــس  25.3يف املائــة يف عــام  2015مـوا اة مــع ارتفــاع احلــد األد
ل جور(.)17
 -6وأفاد أم املظامل بأن نسـبة مرتفعـة مـن املرضـى ال يسـتفيدون مـن خـدمات الرعايـة الصـحية
ال ــيت فـ ـ هل ــم أن يس ــتفيدوا منه ــا ،ويتعـ ـ عل ــيهم يف أفل ــب األحـ ـوال أن ي ــدفعوا مقاب ــل استش ــارة
األطبــاء نظ ـراً الســتنفاد احلصــص الــيت تكفلهــا الدولــة( .)18ورأى أن العجــز يف التمويــل عنــع األطبــاء
مــن تقــد العــالا اشــياً مــع املبــادئ التوجيهيــة للعالجــات الس ـريرية املطبقــة( .)19و كــر أنــع ســب
رأي صــادر عــن خـرباء دوليـ يف عــام  ،2003يتعـ علــى التفيــا صــيص حـوا نســبة  7يف املائــة
م ــن الن ــات اول ــي اإلمج ــا لوض ــع ميزاني ــة كافي ــة لقط ــاع الص ــحة .وأف ــاد أمـ ـ املظ ــامل ب ــأن امليزاني ــة
املةصصة هلذا القطاع يف عام  2013بلات نسبة  3يف املائة من النات اولي اإلمجا (.)20
 -7وأدىل أمـ املظــامل برأيــع إ اء ت ـوافر ونوعيــة خــدمات الســكن الــيت تقــدمها البلــديات والحــظ
أن مسألة االمتثال ملعايف السكن الالئـ فالبـاً مـا ال تعـدو عـن كوهنـا مسـألة شـكلية ،بـل يتعـ علـى
املس ــتأجرين م ــن الف ــات الض ــعيفة اس ــتيفاء متطلب ــات ف ــف متناس ــبة الس ــتثمارا م اتاص ــة يف تـ ـزي
املس ـ ــاكن( .)21وأش ـ ــار إىل ع ـ ــدم كفاي ـ ــة التموي ـ ــل ال ـ ــذي تقدم ـ ــع الدول ـ ــة لص ـ ــيانة املس ـ ــاكن البلدي ـ ــة
و ياد ا(.)22
 -8وأعـرة أمـ املظـامل عـن قلقـع إ اء تفشــي العنـم بـ األطفـال يف املؤسسـات التعليميــة(.)23
وأفــاد بــأن الل ـوائا املعياريــة فــف مالئمــة وليســت مطبقــة علــى ــو كامــل( .)24كمــا أتبــت أن معظــم
البلديات قد أففلت االلتزامات القانونية بإعداد برام إصالحية للسلوك املعادي للمجتمع(.)25
 -9والحــظ أم ـ املظــامل أن مســألة تــع األطفــال وي االحتياجــات اتاصــة بــاحل يف مواصــلة
تعليم مالئم لوضـعهم الصـحي ومسـتوى تطـورهم وقـدرا م مـن املسـائل الراهنـة يف التفيـا ،لكـن فالبـاً
مــا ال تت ـوافر أل ـوار األطفــال وي االحتياجــات اتاصــة مؤسســات تعليميــة خاصــة لفائــد م .لــذا،
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فهؤالء األطفال عادة مـا يلتحقـون مبـدارا داخليـة خاصـة( .)26ودعـا الدولـة إىل تيسـف إتاحـة منـاه
خاصة لكفالة وفاء كل بلدية من البلديات بالتزامها يف إتاحة التعليم قبل املدرسي واألساسي(.)27
 -10وأش ــار أم ـ املظ ــامل إىل أن التفي ــا مل تس ــتو مقتض ــيات اتفاقي ــة حق ــوق األش ــةاص وي
اإلعاقـة إ اء إتاحــة املرافـ التقنيــة وأحـاش احلكومــة والربملــان علمـاً بضـرورة إتاحــة املرافـ التقنيــة لفائــدة
األش ــةاص وي اإلعاق ــة خ ــالل ف ــرتة مني ــة معقول ــة( .)28ورأى أن ــع ال ب ــد م ــن ي ــة بي ــة لالس ــتفادة
اســتفادة كاملــة ،علــى األقــل ،مــن مؤسســات الرعايــة الطبي ـة والتعلــيم واتــدمات االجتماعيــة ،لكنــع
الحظ أن احلكومة قد قلصـت مـن متطلبـات الوصـول يف عـام  2013وأشـار إىل تقـارير تفيـد بتقـد
ات ــدمات الطبي ــة ل ش ــةاص وي اإلعاق ــة يف الش ــارع نظ ـ ـراً ل ــنقص ف ــرص االس ــتفادة م ــن الرعاي ــة
املؤسسية(.)29

ثانيا -المعلوماا المقدمة من عهاا هخرى من الجهاا صاحبة المصل ة

هلف -المعلوماا ااساسية واإلوار

 -1نطاق االلتداماا


الدولية

()30

 -11أوصى كل من اللجنـة الالتفيـة حلقـوق اإلنسـان واملركـز الالتفـي حلقـوق اإلنسـان بـأن تصـدق
التفيــا علــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعــذيب وفــفه مــن ضــروة املعاملــة أو العقوبــة
القاس ــية أو الالإنس ــانية أو املهينـ ـة( .)31كم ــا أوص ــت اللجن ــة الالتفي ــة حلق ــوق اإلنس ــان ب ــأن تص ــدق
التفيــا علــى الربوتوكــول االختيــاري امللح ـ بالعهــد الــدو اتــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة
والثقافيــة ،والربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأة ،واالتفاقيــة
الدوليـ ــة حلمايـ ــة حقـ ــوق مجيـ ــع العمـ ــال املهـ ــاجرين وأف ـ ـراد أسـ ــرهم ،االتفاقيـ ــة الدوليـ ــة حلمايـ ــة مجيـ ــع
األشــةاص مــن االختفــاء القســري( .)32ودعــت اللجنــة التفيــا أيض ـاً إىل االع ـرتا باختصــاص جلنــة
القضاء على التمييز العنصري يف تلقي البالفات من األفراد والنظر فيها(.)33
 -12والحظ ــت اللجن ــة الالتفي ــة حلق ــوق اإلنس ــان أن ــع رف ــم التوص ــيات املتك ــررة للجن ــة األوروبي ــة
ملناهضـ ـ ــة العنص ـ ـ ـرية والتعصـ ـ ــب ،فـ ـ ــإن التفيـ ـ ــا مل تنضـ ـ ــم للربوتوكـ ـ ــول رقـ ـ ــم  12امللح ـ ـ ـ باالتفاقيـ ـ ــة
األوروبيـ ـ ــة حلقـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ــان واحلريـ ـ ــات األساسـ ـ ــية ،وامليثـ ـ ــاق األوروت للاـ ـ ــات اإلقليميـ ـ ــة أو لاـ ـ ــات
األقلي ــات ،واالتفاقي ــة األوروبي ــة بش ــأن اجلنس ــية ،واتفاقي ــة مش ــاركة األجان ــب يف احلي ــاة العام ــة عل ــى
الصعيد اولي(.)34
 -13وأشار جملس أوروبـا إىل أن التفيـا مل توقـع اتفاقيـة جملـس أوروبـا بشـأن منـع ومكافحـة العنـم
ضــد املـرأة والعنــم املنــز ومل تصــدق عليهــا( .)35كمــا كــر أهنــا مل توقــع ومل تصــدق علــى الربوتوكــول
اإلضايف للميثاق االجتماعي األوروت الذي ينص على نظام للشكاوى اجلماعية(.)36
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  -2اإلوار الملسسي والبنية ااساسية ل قوق اإلنسان وفدابير السياسة العامة
 -14أك ــد املرك ــز الالتف ــي حلق ــوق اإلنس ــان أن ــع ،عق ــب فيض ــات مهم ــة خ ــالل س ــنوات األ م ــة
االقتصــادية ،ادت اعتمــادات ميزانيــة أم ـ املظــامل اعتبــاراً مــن عــام  ،2011لكنهــا مل تعــد ملســتواها
املس ــجل يف ع ــام  .)37(2008وأب ــدت اللجن ــة الالتفي ــة حلق ــوق اإلنس ــان مالحظ ــات اتل ــة وأوص ــى
الطرحــان علــى حــد س ـواء بتقــد مــا يكفــي أو مزيــد مــن الــدعم املــا للمؤسســة( .)38وســل جملــس
أوروبــا الضــوء عل ــى توصــية اللجن ــة األوروبيــة ملناهض ــة العنص ـرية والتعص ــب الــيت مفاده ــا تزويــد أم ـ
املظامل مبوارد كافية وحتس فرص الوصول إليع مبةتلم اللاات ويف خمتلم مناط التفيا(.)39
 -15والح ــظ املرك ــز الالتف ــي حلق ــوق اإلنس ــان أن أمـ ـ املظ ــامل ق ــد رك ــز خ ــالل الف ــرتة املش ــمولة
باالســتعراض علــى حقــوق الطفــل وأتــر التقشــم علــى احلقــوق االجتماعيــة واالقتصــادية ،مبــا يف لـ
احلقــوق اتاصــة بعــدة ف ــات مــن الف ــات الضــعيفة ،لكنــع مل يــول نفــس القــدر مــن االنتبــاه للحقــوق
املدنية والسياسية( .)40وأشـار إىل أنـع مت النظـر إىل موقـم أمـ املظـامل إ اء ف ـات أقليـة معينـة باعتبـاره
جدلياً ،ويشمل ل دعوتع إىل جعـل التعلـيم يف املـدارا الـيت وهلـا الدولـة باللاـة الالتفيـة فحسـب،
ا أدى إىل نقص الثقة يف أم املظامل(.)41
 -16واعتـ ــرب املركـ ــز الالتفـ ــي حلقـ ــوق اإلنسـ ــان أن أهليـ ــة أم ـ ـ املظـ ــامل يف التحقي ـ ـ يف ادعـ ــاءات
التمييــز وا ــا إج ـراءات بشــأهنا تظــل ــدودة( .)42كمــا أفــاد بــأن أم ـ املظــامل مل يعــرض أي قضــايا
م ــن قض ــايا التميي ــز عل ــى او ــاكم من ــذ ع ــام  2006وأن مس ــاجمة جمل ــس الروم ــا ،ال ــذي أُنش ـ حت ــت
رعايتــع ،يف املســاواة بـ الرومــا وبـ اوخـرين اعتُــربت ــدودة( .)43وأوصــى بتعزيــز أهليــة أمـ املظــامل
ملعاجل ــة مس ــائل ع ــدم التميي ــز وتوعي ــة اجلمه ــور بواليت ــع فيم ــا يتعلـ ـ بع ــدم التميي ــز وس ــبل االنتص ــا
املتاحة ،ال سيما يف صفو الف ات الضعيفة(.)44

باء -فنفي ووال االلتدام وواا الدولي ووة المتعلق ووة ب ق وووق اإلنس ووان مو و مرا وواة هحك ووا الق ووانون
الدولي اإلنساني السارية
 -1المساواة و د التمييد
 -17الحظــت اللجنــة الالتفيــة حلقــوق اإلنســان أنــع بينمــا يــنص عــدد مــن الق ـوان علــى أحكــام
ملكافحــة التمييــز ،فإنــع لــيس ــة قــانون شــامل جــامع بشــأن التمييــز ،باســتثناء مــا يــنص عليــع الدســتور
م ــن حظ ــر ع ــام للتميي ــز( .)45كم ــا أش ــارت إىل أن ق ــانون اإلأل ــار ألفـ ـراض الس ــكن ال ي ــنص عل ــى
أحك ــام ملكافح ــة التميي ــز( .)46وأوص ــت باعتم ــاد ق ــانون ش ــامل ي ــنص عل ــى حظ ــر ص ـريا للتميي ــز يف
مجيع النطاقات وعلى تقد املساعدة يف املسائل اإلجرائية مللتمسي اجلرب(.)47
 -18وأنه ـ ــرت نت ـ ــائ اللجن ـ ــة األوروبي ـ ــة ملناهض ـ ــة العنصـ ـ ـرية والتعص ـ ــب لع ـ ــام  2012تط ـ ــورات
إألابيــة ،مبــا يف لـ تــدريب الشــرطة يف جمــا عــدم التمييــز ومكافحــة جـرائم الكراهيــة( .)48ومــن بـ
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الشـ ـوافل ال ــيت أعرب ــت عنه ــا اللجن ــة تفس ــف التحـ ـري عل ــى الكراهي ــة تفسـ ـفاً ض ــيقاً( .)49وم ــن بـ ـ
توص ــيا ا ات األولويـ ــة مـ ــن أج ــل املتابعـ ــة أن فـ ــرص البل ــد علـ ــى الرتكيـ ــز عل ــى املبـ ــادئ التوجيهيـ ــة
السياسـ ــاتية لجدمـ ــاا يف اجملتمـ ــع يف التفيـ ــا وإتاحـ ــة م ـ ـوارد ماليـ ــة كافيـ ــة يف الوقـ ــت املناسـ ــب وكفالـ ــة
التنسي قصد تنفيذها(.)50
 -19وأح ــاش ك ــل م ــن املرك ــز الالتف ــي حلق ــوق اإلنس ــان ووكال ــة االحت ــاد األوروت املعني ــة ب ــاحلقوق
األساس ــية علمـ ـاً بالتع ــديالت املدخل ــة عل ــى الق ــانون اجلن ــائي يف ع ــام  ،2014إ أدرج ــت ال ــدوافع
"العنص ـ ـرية" باعتبارهـ ــا مـ ــن العوامـ ــل املشـ ــددة( .)51والحـ ــظ املركـ ــز ـ ــر ج ـ ـرائم الكراهيـ ــة وخطـ ــاة
الكراهي ــة عل ــى "أس ــاا اجل ــنس أو الس ــن أو اإلعاق ــة أو أي ت ــة أخ ــرى" ،شـ ـريطة أن تك ــون تلـ ـ
األفعــال قــد تســببت يف أ ى ملحــو ( .)52و كــرت وكالــة االحتــاد األوروت املعنيــة بــاحلقوق األساســية
أن وت ـاً أُجري ــت يف رياــا ق ــد أنه ــرت ا ــا ك ــل جمي ــب مــن أص ــل تالت ــة جميب ـ مواق ــم س ــلبية إ اء
املهــاجرين( .)53وأفــاد املركــز بأنــع ،رفــم مــا تشــف إليــع الدراســات االستقصــائية مــن ارتفــاع يف مســتويات
التعصب اه املثليـات واملثليـ ومزدوجـي امليـل اجلنسـي وماـايري اهلويـة اجلنسـانية ،فـإن درجـة التأييـد
يف الربمل ــان ليس ــت كافي ــة إلدراا املي ــل اجلنس ــي صـ ـراحةً ض ــمن الس ــمات ال ــيت حتظ ــى باحلماي ــة(.)54
وأوص ـ ـ ــى باعتب ـ ـ ــار التح ـ ـ ـ ـري عل ـ ـ ــى العن ـ ـ ــم الق ـ ـ ــائم عل ـ ـ ــى املي ـ ـ ــل اجلنس ـ ـ ــي أو اهلوي ـ ـ ــة اجلنس ـ ـ ــانية
جرعة جنائية(.)55
 -20وأف ــاد املرك ــز الالتف ــي حلق ــوق اإلنس ــان ب ــأن اإلب ــالحم ع ــن ج ـ ـرائم الكراهي ــة يظ ــل ــدوداً،
ال ســيما نظ ـراً ل ـنقص الثقــة يف ســلطات إنفــا القـوان  .واعتــرب أن عمليــة مجــع البيانــات الرتيــة وفــف
الرتيــة تظــل فــف مالئمــة( .)56وأشــار مكتــب املؤسســات الدعقراطيــة وحقــوق اإلنســان التــابع ملنظمــة
األمــن والتعــاون يف أوروبــا إىل األرقــام الــيت قــدمتها التفيــا بشــأن ج ـرائم الكراهيــة وأفــاد بتســجيل 22
جرعــة مــن هــذا النــوع يف عــام  2013مــن جانــب الشــرطةُ ومل تُســجل أي مالحقــات قضــائية تتعلـ
بارتك ــاة جـ ـرائم الكراهي ــة بينم ــا ُس ــجلت  892قض ــية منظ ــورة أم ــام او ــاكم( .)57والح ــظ املرك ــز أن
جه ــا الش ــرطة الت ــابع لدول ــة التفي ــا ق ــد وق ــع يف ع ــام  2014اتف ــاق تع ــاون م ــع مكت ــب املؤسس ــات
الدعقراطيــة وحقــوق اإلنســان التــابع ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا بشــأن تــدريب ضــباش الشــرطة
على التصدي جلـرائم الكراهيـة ،واعتـرب لـ اعرتافـاً مـن جانـب السـلطات بأنـع يتعـ علـى التفيـا أن
تتص ـ ــدى جلـ ـ ـرائم الكراهي ـ ــة ،وم ـ ــع لـ ـ ـ فه ـ ــو ي ـ ــرى أن تلـ ـ ـ اجلـ ـ ـرائم ال تتص ـ ــدر قائم ـ ــة أولوي ـ ــات
الشــرطة( .)58وأوص ــى املركــز ب ــأن تــنظم التفي ــا دورات تدريبي ــة بشــأن ج ـرائم الكراهيــة لفائ ــدة ض ــباش
إنفــا القــانون واجلهــا القضــائي وتوعيــة اجلمهــور ألـرائم الكراهيــة لتشــجيع اإلبــالحم عنهــا( .)59وســل
جملــس أوروب ــا الضــوء عل ــى التوصــيات ال ــيت اعتم ــد ا جلنــة ال ــو راء يف عــام  2014وال ــيت مفاده ــا أن
حترص التفيا على تعزيز أحكامها القانونيـة وقـدر ا علـى االسـتجابة يف إطـار إنفـا القـانون مـن أجـل
االســتجابة اســتجابة س ـريعة وفعالــة جل ـرائم الكراهيــةُ وتعزيــز الــوعي يف صــفو األشــةاص املنتم ـ
إىل أقليــات وطنيــة والســكان عامــة بســبل االنتصــا القانونيــة املتاحــة ملكافحــة التمييــز والعــداء علــى
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أس ــاا إت ـ ـ وتش ــجيع اللج ــوء إليه ــا( .)60كم ــا أوصـ ــى ب ــأن ت ــدين التفي ــا مجي ــع مظ ــاهر التعصـ ــب
واال دراء اه األقليات الوطنية وتعاقِب عليها ،ال سيما من جانب املونف العمومي (.)61
 -21وأعربــت اللجنــة األوروبيــة ملناهضــة العنص ـرية والتعصــب عــن قلقهــا إ اء التص ـريا بفعاليــات
عامة معينة مـن قبيـل مـع يُعقـد سـنوياً يف آ ار/مـارا وسـ رياـا إلحيـاء كـرى اجلنـود الـذين قـاتلوا
يف إطــار وحــدة التفيــة تابعــة لس ـرايا تنظــيم ق ـوات احلمايــة املســلحة يف اجلــي النــا ي (.)Waffen-SS
وأوصــت اللجنــة بــأن تــدين الســلطات الالتفيــة مجيــع اوــاوالت الراميــة إىل إحيــاء كــرى األشــةاص
الــذين قــاتلوا يف إطــار ق ـوات احلمايــة املســلحة يف اجلــي النــا ي ( )Waffen-SSوتعــاونوا مــع النــا ي ،
وأن نع السلطات أي مع أليز أو مسفة يز النا ية بأي شكل من األشكال(.)62
 -2ال ق ي ال ياة وال رية واامن الشخصي
 -22سل جملس أوروبا الضوء على نتـائ جلنتـع املعنيـة مبكافحـة التعـذيب اسـتناداً إىل الزيـارة الـيت
قام ـ ــت يف ـ ــا يف ع ـ ــام  .)63(2011وتلق ـ ــى الوف ـ ــد م ـ ــن اوتجـ ـ ـزين ع ـ ــدداً م ـ ــن االدع ـ ــاءات بتعرض ـ ــهم
العتــداءات بدنيــة مــن جانــب الشــرطة عنــد اعتقــاهلم وخــالل اســتجوايفم ،وأيــدت بعضــها مالحظا ــا
الطبيــة اتاصــة وففهــا مــن األدلــة الطبيــة( .)64وخلصــت جلنــة مكافحــة التعــذيب إىل أن األشــةاص
املوجــودين رهــن احلــبس االحتيــاطي ال ي ـزال معرض ـ  ،بدرجــة معينــة ،تطــر التعــرض لســوء املعاملــة
ودعــت الســلطات الالتفيــة إىل اليقظــة باســتمرار يف هــذا اجملــال( .)65وفيمــا يتعل ـ بظــرو االحتجــا
يف مؤسسـ ــات الشـ ــرطة ،أكـ ــدت جلنـ ــة مكافحـ ــة التعـ ــذيب أن نـ ــرو االحتجـ ــا يف بع ـ ـ مراف ـ ـ
االحتجـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــيت ار ـ ـ ـ ــا كانـ ـ ـ ــت مرتديـ ـ ـ ــة لدرجـ ـ ـ ــة أنـ ـ ـ ــع عكـ ـ ـ ــن اعتبارهـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـ ــروة املعاملـ ـ ـ ــة
الالإنسانية واملهينة(.)66
 -23و صــوص حالــة الســجون ،أشــارت جلنــة مكافحــة التعــذيب إىل أن األفلبيــة الســاحقة مــن
السجناء املستجوب مل يقدموا أي ادعـاءات بتعرضـهم العتـداءات بدنيـة مـن جانـب املـونف ُ ومـع
()67
ل  ،فقد اسـتُلمت بعـ االدعـاءات  .وأفـادت بـأن مسـألة العنـم بـ السـجناء تطـرح مشـكالً
يف مجيــع املؤسســات املشــمولة بالزيــارة والحظــت أن هــذه الظــاهرة تســاهم فيهــا عوامــل معينــة ،مبــا يف
ل ـ أوضــاع االكتظــا يف نزانــات تــأوي عــدة ســجناء ،و دوديــة الفــرص املتاحــة ملعظــم الســجناء
()68
كــي يشــالوا أنفســهم ،وعــدم كفايــة املــونف
 .والحــظ املركــز الالتفــي حلقــوق اإلنســان أن عــدداً
()69
كبـفاً مــن الســجون تظــل يف حالــة الـ إ مضــت عليهــا أكثــر مــن  100ســنة  .كمــا الحظــت
جلنــة مكافحــة التعــذيب أوجــع قصــور بــار ة تعــرتي مســألة تقــد الرعايــة الصــحية للســجناء وأوصــى
كز برفع اعتمادات امليزانية املةصصة للرعاية الصحية للسجناء(.)70
املر ُ
 -24والح ــظ املرك ــز الالتف ــي حلق ــوق اإلنس ــان أن أم ـ املظ ــامل ه ــو اهلي ــة املس ــتقلة الوحي ــدة ال ــيت
تراقب أماكن االحتجا  ،لكـن عملهـا مكـرا للنظـر يف شـكاوى السـجناء وعـدد الزيـارات الـيت تقـوم
يف ــا ض ـ يل( .)71ودع ــا إىل تعي ـ آلي ــة وقائي ــة وطني ــة م ــزودة مبيزاني ــة كافي ــة ونش ــر تق ــارير أم ـ املظ ــامل
اتاصة مبراقبة السجون(.)72
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 -25وأح ــاش املرك ــز الالتف ــي حلق ــوق اإلنس ــان علمـ ـاً بالتع ــديالت املدخل ــة عل ــى الق ــانون اجلن ــائي
الذي دخل حيـز النفـا يف  2013والـذي رفـع صـفة اجلرعـة عـن عـدة جـرائم ووسـع نطـاق العقوبـات
اجملتمعية .وساهم هذا التدبف ،إىل جانـب عوامـل أخـرى ،يف خفـ عـدد السـجناء ،مـع أن عـددهم
يظ ـ ــل مرتفعـ ـ ـاً( .)73وأوص ـ ــى بالتوس ـ ــع يف اللج ـ ــوء إىل ب ـ ــدائل االحتج ـ ــا ورف ـ ــع اعتم ـ ــادات امليزاني ـ ــة
املةصصــة للــدائرة الوطنيــة لوقــم التنفيــذ رهــن املراقبــة( .)74وأبــدت اللجنــة الالتفيــة حلقــوق اإلنســان
مالحظــات اتلــة ورأت أنــع يتع ـ علــى التفيــا بــذل مزيــد مــن اجلهــود لتشــجيع اســتةدام عقوبــات
ينص عليها القانون اجلنائي فف عقوبة احلبس(.)75
 -26وأشـ ــادت جلنـ ــة مكافحـ ــة التعـ ــذيب بـ ــاتطوات الـ ــيت ا ـ ــذ ا السـ ــلطات الالتفيـ ــة لتحس ـ ـ
الظــرو املاديــة الحتجــا الســجناء اوكــوم علــيهم بالسـجن مــدى احليــاة .ولكنهــا الحظــت ضــعم
النظــام املطب ـ عل ــى ــو نســبة  65يف املائ ــة م ــن جمم ــوع أول ـ الس ــجناء اوك ــوم عل ــيهم بالس ــجن
مــدى احليــاة (املوجــودين يف املس ــتوى األد مــن النظــام) ،فاألفلبيــة الس ــاحقة مــن أول ـ الس ــجناء
يقبع ــون يف نزان ــا م مل ــدة تص ــل إىل  23س ــاعة يف الي ــوم( .)76والح ــظ جمل ــس أوروب ــا أيضـ ـاً أن جلن ــة
مكافح ــة التع ــذيب ق ــد استعرض ــت اإلج ـراءات ال ــيت ا ــذ ا الس ــلطات لتنفي ــذ توص ــيا ا أتن ــاء ي ــارة
خمصصة قامت يفا يف عام .)77(2013
 -27والح ـ ـ ــظ جمل ـ ـ ــس أوروب ـ ـ ــا أن اللجن ـ ـ ــة األوروبي ـ ـ ــة للحق ـ ـ ــوق االجتماعي ـ ـ ــة ق ـ ـ ــد توص ـ ـ ــلت يف
ع ـ ــام  ،2011ص ـ ــوص التفي ـ ــا ،إىل أن الت ـ ــدابف املنف ـ ــذة ملعاجل ـ ــة مش ـ ــكل العن ـ ــم املن ـ ــز مل تك ـ ــن
كافية(.)78
 -28وأشار جملس أوروبا إىل النتائ اليت توصـل إليهـا فريـ اتـرباء ،التـابع لـع ،املعـ بالعمـل علـى
مكافحــة اال ــار بالبشــر يف عــام  ،2013والــيت ســلطت الضــوء علــى اتط ـوات املهمــة الــيت ا ــذ ا
التفيــا يف األع ـوام األخــفة ونوهــت بتةصــيص م ـوارد ملســاعدة الضــحايا( .)79وأعــرة عــن قلقــع إ اء
افتقـ ــار التفيـ ــا إىل نظـ ــام رتـ ــي لكشـ ــم هويـ ــة الضـ ــحايا وإحـ ــالتهم للحصـ ــول علـ ــى الـ ــدعم .ودعـ ــا
الســلطات إىل تكثيــم جهودهــا الراميــة إىل منــع اال ــار بالبشــر يف صــفو الف ــات الضــعيفة ،م ــن
قبي ــل األطف ــال ال ــذين يعيش ــون يف مؤسس ــات حكومي ــة( .)80واس ــتناداً إىل نت ــائ فريـ ـ اتـ ـرباء الت ــابع
جمللــس أوروبــا ،فــإن جلنــة األط ـرا يف االتفاقيــة ات الصــلة قــد وجهــت توصــيات أخــرى إىل التفيــا
مفادهــا أن تقــوم بتــوفف ســبل فعالــة جلميــع الض ــحايا للحصــول علــى املســاعدة خــالل املــدة الزمني ــة
الضــرورية إلعــادة تــأهيلهمُ وكفالــة إبــالحم مجيــع الضــحايا ،علــى ــو منهجــي ،بفــرتة التعــايف والتأمــل
ومــنحهم تل ـ الفــرتة علــى ــو فعــالُ وتيســف فــرص حصــول الضــحايا علــى تعــوي ُ وا ــا تــدابف
لكفالة التحقي يف اجلرائم املتعلقة باال ار بالبشر وتوخي النجاعة يف مقاضاة مرتكبيها(.)81
 -٣إقامة العدل ،بما ي ذلك مسألة اإل الا من العقاب ،وسيادة القانون
 -29الحظ ــت وكال ــة االحت ــاد األوروت املعني ــة ب ــاحلقوق األساس ــية أن مش ــروع إدخ ــال تع ــديالت
علــى قــانون اإلج ـراءات اجلنائي ــة الــذي اقرتحتــع و ارة العــدل يف أيار/م ــايو  2014مــن شــأنع توس ــيع
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نطــاق حقــوق الضــحايا ،يف مجلـة أمــور ،إ ســيتاح للضــحايا احلـ يف إحــاطتهم علمـاً بســبل احلصــول
على تعوي من الدولة ،وتدابف املصاحلة واحلماية والدعم املتاح(.)82
 -30وأوصــت اللجنــة الالتفيــة حلقــوق اإلنســان ألعــل مكتــب األمــن الــداخلي ،وهــو اهلي ــة الــيت
حتق ـ يف حــاالت ســوء املعاملــة علــى أيــدي أف ـراد الشــرطة ،مســتقالً عــن و ارة الداخليــة ،و ل ـ إن
أمكن من خالل وضعع حتت دائرة االدعاء(.)83
 -31والحظت وكالة االحتـاد األوروت املعنيـة بـاحلقوق األساسـية أن التفيـا قامـت بإصـالح قانوهنـا
املتعلـ ـ ماي ــة حق ــوق األطف ــال ،مب ــا يقتض ــي م ــن املهنيـ ـ ال ــذين يعمل ــون م ــع األطف ــال اكتس ــاة
معار متةصصة .وقد عاجل هذا اإلصالح أحد التحديات اليت أبر ا الوكالة يف وتها(.)84
 -32وأش ــار مكت ــب املؤسس ــات الدعقراطي ــة وحق ــوق اإلنس ــان الت ــابع ملنظم ــة األم ــن والتع ــاون يف
أوروب ــا إىل رأي ــع ص ــوص الق ــانون املتعل ـ باملكت ــب املع ـ مبن ــع الفس ــاد ومكافحت ــع ال ــذي اعتُم ــد يف
عـ ــام  .)85(2014والحـ ــظ أن هـ ــذا القـ ــانون يتماشـ ــى علـ ــى العمـ ــوم مـ ــع املعـ ــايف الدوليـ ــة ملكافحـ ــة
الفســاد ،لكنــع أصــدر توصــيات إ اء أوجــع التحس ـ املمكنــة ،مبــا يف ل ـ حتديــد حــد أد للشــروع
يف التحقيقــات وتعزيــز آليــات اإلشـرا اتاصــة باملكتــب حيثمــا كــان ــة تــداخل تمــل مــع املــادة 8
من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان خالل حتقيقاتع(.)86
 -٤ال ق ي الخصوصية
 -33أف ــادت وكال ــة االحت ــاد األوروت املعني ــة ب ــاحلقوق األساس ــية أن ــع ،يف حال ــة التفي ــا ،ال ل ـ ـ
س ــلطات ااي ــة البيان ــات أي نف ــو عل ــى دوائ ــر املة ــابرات الوطني ــة .وطبق ـ ـاً للق ــانون الع ــام حلماي ــة
البيانــات ،فــإن ســلطة اايــة البيانــات ليســت خمتصــة يف اإلش ـرا علــى امللفــات املصــنفة باعتباره ــا
"أسـ ـراراً رتي ــة" .والحظ ــت أن ــع ال ينبا ــي اعتب ــار لـ ـ تعليقـ ـاً جوهريـ ـاً ،إ ا كان ــت هي ــة متةصص ــة
أخــرى مــن هي ــات اإلشـرا تشــر إشـرافاً مالئمـاً علــى عمــل دوائــر املةــابرات( .)87وطرحــت وكالــة
االحتـ ــاد األوروت املعنيـ ــة بـ ــاحلقوق األساسـ ــية مسـ ــائل أخـ ــرى تتعل ـ ـ بالوصـ ــول إىل سـ ــبل االنتصـ ــا
املتعلقــة مايــة البيان ــات ،مبــا يف ل ـ مــا أف ــاد بــع أص ــحاة الشــكاوى املس ــتجوبون مــن أن ع ــبء
اإلتبات يشكل عقبة ووصفهم سلطة ااية البيانات بأهنا ليست مستقلة اماً(.)88
 -5حري ووة ال وودين هو المعتق وود ،وحري ووة التعبي وور ،وفك وووين الجمعي وواا ،وال ووق ووي المش ووار ة ووي
ال ياة العامة والسياسية
 -34اعتـ ــرب التحـ ــالم الـ ــدو للـ ــدفاع عـ ــن احلريـ ــة أن القـ ــانون املتعل ـ ـ باملنظمـ ــات الدينيـ ــة عـ ــنا
احلكومــة درجــة مفرطــة مــن الرقابــة علــى احليــاة الدينيــة يف التفيــا( .)89والحــظ أنــع ال يُطلــب التســجيل
مـن اجلماعـات الدينيــة ،ولكـن التسـجيل يتــيا امتيـا ات يُعتـد يفــا( .)90وأشـار إىل أن عمليـة التســجيل
قــد تثقــل كاهــل اجلماعــات والرابطــات الدينيــة اجلديــدة ،ال ســيما خــالل الســنوات العشــر األوىل ،وأن
القــانون قــد يتســبب يف تثبــي تكــوين منظمــات ورابطــات دينيــة جديــدة أو منعهــا ،علــى األقــل ،مــن
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التوســع( .)91وأوصــى التحــالم الــدو للــدفاع عــن احلريــة بــأن تبس ـ التفيــا وتوحــد عمليــة التســجيل
كجماعة أو رابطة دينية(.)92
 -35والحظ التحـالم الـدو للـدفاع عـن احلريـة أنـع ال ألـو للمنظمـات الدينيـة فـف املسـجلة أن
ِ
تنش مدارسها اتاصة لتدريب رجـال الـدين( .)93كمـا الحـظ أن القـانون املتعلـ باملنظمـات الدينيـة
يفــرض قيــوداً صــارمة علــى املبش ـرين األجانــب .إ ال ألــو ألول ـ املبش ـرين عقــد اجتماعــات عامــة
والتبشــف باإلليــل إال بنــاءً علــى دعــوة مــن منظمــة دينيــة مســجلة( .)94ودعــا إىل التةفيــم مــن القيــود
املفروضة على عمل املبشرين األجانب(.)95
 -36وأشار التحالم الـدو للـدفاع عـن احلريـة إىل جوانـب إشـكالية أخـرى مـن شـروش التسـجيل
مفيــداً بــأن احلكومــة الالتفيــة ال يــز تســجيل منظمــات دينيــة متعــددة مــن نفــس امللــة أو الــدين(.)96
و ك ـ ــر أن الكنيس ـ ــة األرتو كس ـ ــية الالتفي ـ ــة ه ـ ــي وح ـ ــدها ال ـ ــيت أل ـ ــو هل ـ ــا التس ـ ــجيل ب ـ ــإدراا لف ـ ــظ
"األرتو كس ـ ــية" يف تس ـ ــميتها ،بينم ـ ــا يتع ـ ــذر التس ـ ــجيل عل ـ ــى اجلماع ـ ــات املنش ـ ــقة عنه ـ ــا( .)97وأف ـ ــاد
التحالم الدو للدفاع عن احلريـة بأنـع لـيس مـن الواضـا مـدى تـع احلكومـات بالسـلطة أو حيا ـا
احلجة الدينية ال ا قرارات مـن هـذا القبيـل ،وأن تلـ القـرارات باتـت هـي القاعـدة املتبعـة يف التفيـا
م ــن خ ــالل من ــع تس ــجيل مجاع ــات جدي ــدة تنتم ــي إىل طوائ ــم ديني ــة مس ــجلة أصـ ـالً( .)98وأوص ــى
بإجا ة تسجيل مجاعات متعددة تنتمي إىل نفس امللة أو الدين(.)99
 -37وأعـرة التحــالم الــدو للـدفاع عــن احلريــة عـن قلقــع إ اء القيــود املرهقـة وفــف املشــروعة الــيت
يفرضــها القــانون يف التفيــا علــى حريــة التعبــف( .)100وأفــاد بــأن مـواد القــانون اجلنــائي تتنــاول بالتفصــيل
كيــم يعاقــب جنائي ـاً علــى بع ـ أشــكال التعبــف ،وال تشــمل تل ـ األشــكال جمــرد التح ـري علــى
العنم( .)101كما أفاد بأن املـادة  1-78مـن القـانون اجلنـائي تـنص علـى إمكانيـة حـبس األشـةاص
أو تاــرعهم علــى إتــر خطــاة ال فــرض علــى العنــم إ ــا علــى "العــداوة" ،وأعــرة عــن قلقــع مــن أن
"الع ـ ــداوة" مفه ـ ــوم جم ـ ــرد ،بينم ـ ــا يس ـ ــهل تعري ـ ــم العن ـ ــم وحتدي ـ ــده( .)102ورأى أن الق ـ ــانون يُس ـ ـ ِـق
م ـ ــن االعتب ـ ــار مس ـ ــألة التميي ـ ــز بـ ـ ـ الق ـ ــول والفع ـ ــل وع ـ ــنا احلكوم ـ ــة حـ ـ ـ الب ـ ــت فيم ـ ــا أل ـ ــو قول ـ ــع
وما ال ألو (.)103
 -38وأعــرة التحــالم الــدو للــدفاع عــن احلريــة عــن قلقــع أيض ـاً مــن أن القــانون اجلنــائي أليــز
إن ـزال عقوبــات جنائيــة مبــن "يه ـ كرامــة ش ـةص مــا" وعــنا الدولــة صــالحية إك ـراه واســعة يف قمــع
()104
اتطــاة الــذي ت ـراه ُمنك ـراً  .وأوصــى التحــالم الــدو للــدفاع عــن احلريــة بــأن تضــع التفيــا حــداً
للمعاقبة جنائياً على خطاة ال فرض مباشرة على العنم(.)105
 -39وأفاد التحالم الدو للدفاع عن احلريـة بوجـود أدلـة علـى ا ـا السـلطات خطـوات لتقييـد
حرية الصحافة وأشـار إىل روايـة تفيـد بـأن صـحفياً ا ـم احلكومـة يف عـام  2013بتوجيـع الئحـة ا ـام
إليع جملرد تنيع عن االسـتمرار يف تقـد التقـارير الصـحفية( .)106وأوصـى با ـا إجـراءات ملنـع الرتهيـب
العام للصحفي (.)107
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 -40وســل مكتــب املؤسســات الدعقراطيــة وحقــوق اإلنســان التــابع ملنظمــة األمــن والتعــاون يف
أوروبــا الضــوء علــى نتــائ بعثتــع اتاصــة بتقيــيم انتةابــات تش ـرين األول/أكتــوبر  .)108(2014وبينمــا
خلـ ــص التقريـ ــر ،يف مجلـ ــة أمـ ــور ،إىل أن وسـ ــائل اإلعـ ــالم قامـ ــت بتاطيـ ــة احلملـ ــة االنتةابيـ ــة تاطيـ ــة
مستفيضـة ،مبــا يف لـ مــن خــالل عــدد مــن النـدوات التلفزيونيــة ،أعــرة ــاوروه يف إطــار البعثــة عــن
قلقهم إ اء مـدى موضـوعية عـدة وسـائ خاصـة نظـراً لتصـور بتبعيتهـا جلهـات فاعلـة سياسـية والحـظ
حتس ـ ــن اللـ ـ ـوائا املالي ـ ــة اجلدي ـ ــدة للحم ـ ــالت جان ـ ــب الش ـ ــفافية ،ف ـ ــال ض ـ ــف م ـ ــن إع ـ ــادة
أن ـ ــع بينم ـ ــا(ّ)109
النظر فيها .
 -6ال ق ي العمل و ي التمت بظروف مل ادلة وملافية
 -41يف عـ ــام  ،2012توصـ ــلت اللجنـ ــة األوروبيـ ــة للحقـ ــوق االجتماعيـ ــة التابعـ ــة جمللـ ــس أوروبـ ــا،
ص ــوص التفي ــا ،إىل ع ــدم تب ــوت كفاي ــة اجله ــود املبذول ــة ،يف إط ــار سياس ــة العمال ــة ،يف مكافح ــة
البطال ــة وتش ــجيع اس ــتحدا ،الون ــائم ،وأن القي ــود املفروض ــة عل ــى ف ــرص العمال ــة بالنس ــبة ملـ ـواط
البلــدان الــيت ال تتمتــع بالعضــوية يف االحتــاد األوروت تتجــاو القيــود الــيت أليزهــا امليثــاق االجتمــاعي
األوروت(.)110
 -42ويف ع ــام  ،2014توص ــلت اللجن ــة األوروبي ــة للحق ــوق االجتماعي ــة التابع ــة جملل ــس أوروب ــا،
ص ــوص التفي ــا ،إىل أن ف ــرض عض ــوية تت ــألم م ــن  50عض ـواًكح ــد أد أو رب ــع م ــونفي املقاول ــة
على األقل لتشكيل نقابة يعد إفراطاً يف تقييد ح التنظيم(.)111
 -7ال ق ي الضمان االعتما ي و ي التمت بمستوى معيشي الئق
 -43يف عـ ــام  ،2013توصـ ــلت اللجنـ ــة األوروبيـ ــة للحقـ ــوق االجتماعيـ ــة التابعـ ــة جمللـ ــس أوروبـ ــا،
صــوص التفي ــا ،إىل أن ــع م ــن اجلل ــي أن مس ــتوى اإلعان ــات املقدم ــة يف إط ــار املس ــاعدة االجتماعي ــة
ل ــيس كافي ـاً ،بينم ــا ُيض ــع م ــنا إعان ــات املس ــاعدة االجتماعي ــة ل جان ــب لش ــرش م ــدة إقام ــة طويل ــة
للااية ،أما تقد املساعدة وخـدمات املشـورة الشةصـية لاـف املـواطن فيةضـع بـدوره لشـرش اإلقامـة
مــدة طويلــة للاايــة يف التفيــا( .)112كمــا توصــلت اللجنــة يف عــام  2011إىل أن مســتوى اإلعانــات
األسرية ليس كافياً(.)113
 -8ال ق ي الر اية الص ية
 -44يف عـ ــام  ،2013توصـ ــلت اللجنـ ــة األوروبيـ ــة للحقـ ــوق االجتماعيـ ــة التابعـ ــة جمللـ ــس أوروبـ ــا،
ص ـ ــوص التفي ـ ــا ،إىل ع ـ ــدم كفاي ـ ــة اجله ـ ــود املبذول ـ ــة يف س ـ ــبيل خفـ ـ ـ مع ـ ــدل وفي ـ ــات األمه ـ ــات
املرتفع السائد(.)114
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 -9ااشخاص ذوو اإل اقة
 -45أفـ ــادت وكالـ ــة االحتـ ــاد األوروت املعنيـ ــة بـ ــاحلقوق األساسـ ــية بـ ــأن املبـ ــادئ التوجيهيـ ــة لتنفيـ ــذ
اتفاقيــة حقــوق األشــةاص وي اإلعاقــة للفــرتة  2020-2014يف التفيــا قــد ســلطت الضــوء علــى
ع ــدد م ــن التح ــديات الرئيس ــية يف جم ــال املش ــاركة السياس ــية ،مب ــا يف لـ ـ احلرم ــان م ــن املعلوم ــات،
وفيــاة وســائل بديلــة للتصــويت أو تش ـريعات تــنص علــى كيفيــة تقــد املســاعدة ل شــةاص وي
اإلعاقـ ــة يف إطـ ــار العمليـ ــة االنتةابيـ ــة( .)115كمـ ــا أفـ ــادت بـ ــأن التفيـ ــا ال ت ـ ـزال تعتمـ ــد علـ ــى األطـ ــر
املؤسسية يف تقد الرعاية ل شةاص وي اإلعاقة(.)116
 -10ااقلياا
 -46أشـارت اللجنــة الالتفيــة حلقـوق اإلنســان إىل أن نســبة  59.8يف املائـة مــن الســكان التفيــون
أصـليون ،ويف بلـديات عديــدة يشـكل الالتفيـون األصــليون أقليـة ،بينمـا أفــادت نسـبة  37.2يف املائــة
مــن الســكان ،يف عــام  ،2011بــأهنم يتحــدتون أساسـاً باللاــة الروســية يف بيــو م( .)117والحظــت أنــع
أل ـ ــو للم ـ ــدارا أن تن ّف ـ ــذ ب ـ ـرام تعليمي ـ ــة بلا ـ ــات األقلي ـ ــات ،بي ـ ــد أن ـ ــع ص ـ ــدرت ع ـ ــن احلكوم ـ ــة يف
عــام  2014الئحــة تنظيميــة تــنص علــى أن يكــون التعلــيم باللاــة الالتفيــة أساس ـاً يف معظــم املــدارا
البلديــة ل قليــات مــن الصــم  7إىل الصــم  9اعتبــاراً مــن عــام  .)118(2015وإ أحاطــت اللجنــة
علم ـاً بالتوص ــيات املقبولــة خ ــالل االســتعراض ال ــدوري الشــامل األول ،فإهن ــا أعربــت ع ــن قلقه ــا إ اء
اإللا ــاء الت ــدرألي لش ــبكة امل ــدارا وص ــفو األقلي ــات يف امل ــدارا ال ــيت تت ــيا أيضـ ـاً بـ ـرام تعليمي ــة
بالالتفيــة تس ــتند إىل تلق ـ تن ــائي اللا ــة يك ــون بالالتفية/الروســية .وأف ــادت ب ــأن ع ــددها ق ــد ااف ـ
من  240يف  2007/2006إىل  176يف  2011/2010مث  160يف .)119(2015/2014
 -47وأفـ ــادت اللجنـ ــة الالتفيـ ــة حلقـ ــوق اإلنسـ ــان أيض ـ ـاً بتوحيـ ــد امتحانـ ــات اللاـ ــة الالتفيـ ــة منـ ــذ
عــام  2012بالنســبة للمتةــرج مــن املــدارا الثانويــة الناطقــة بالالتفيــة فحســب واملــدارا الثانويــة
اتاص ــة باألقلي ــات ،وم ــن ف ــف املس ــتارة أن مع ــدل النت ــائ ال ــيت أحر ه ــا املتةرج ــون م ــن م ــدارا
األقلي ــات ك ــان أق ــلُ وفظ ــى التالمي ــذ املنتم ــون إىل أقلي ــات بف ــرص أق ــل يف االلتح ــاق ألامع ــة م ــن
اجلامعــات الــيت وهلــا الدولــة( .)120وأوصــت باملمــايزة ب ـ املعــايف اتاصــة رألــي مــدارا األقليــات
وخرألي املدارا اليت يتاح فيها التعليم باللاة الالتفية فق (.)121
 -48والحظــت اللجنــة الالتفيــة حلقــوق اإلنســان أنــع يف كــانون الثاين/ينــاير  ،2015بلاــت نســبة
مــن يســمون "فــف م ـواطن "  12يف املائــة مــن الســكان املقيم ـ يف التفيــا ،وهــم ال يتمتعــون ب ــأي
جنس ــية ،وال تعت ــربهم اوكم ــة الدس ــتورية مـ ـواطن التفيـ ـ وال أشةاصـ ـاً ع ــدعي اجلنس ــية ،وينتم ــي
مجــيعهم تقريب ـاً إىل أقليــات إتنيــة )122(.وأفــادت بــأن معــدل التجنــيس قــد تراجــع يف الســنوات األخــفة
ليبل ـ ـ ــس مس ـ ـ ــتوى أد م ـ ـ ــن املس ـ ـ ــتوى املس ـ ـ ــجل قب ـ ـ ــل االس ـ ـ ــتعراض ال ـ ـ ــدوري الش ـ ـ ــامل الس ـ ـ ــاب يف
عــام  .)123(2009وأعربــت اللجنــة األوروبيــة ملناهضــة العنصـرية والتعصــب عــن قلقهــا إ اء عــدم ا ــا
أي تـ ـ ــدابف لتبسـ ـ ــي عمليـ ـ ــة التجنـ ـ ــيس لفائـ ـ ــدة األطفـ ـ ــال املولـ ـ ــودين وبـ ـ ــاء "فـ ـ ــف م ـ ـ ـواطن " بعـ ـ ــد
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عــام  .)124(1991وأشــار كــل مــن اللجنــة الالتفيــة حلقــوق اإلنســان واملركــز الالتفــي حلقــوق اإلنســان
واالتفاقيـة اإلطاريــة حلمايــة األقليــات الوطنيــة التابعــة جمللــس أوروبــا إىل التعــديالت املدخلــة علــى قــانون
اجلنســية الــيت اعتُمــدت يف عــام  .)125(2013وأشــادت اللجنــة الالتفيــة حلقــوق اإلنســان باإلمكانيــة
اجلديــدة املتاحــة ألحــد الوالــدين فق ـ لتقــد الطلــب عــن الطفــل بــدل اش ـرتاش تقدعــع مــن الوالــدين
على حد سواء يف الساب  ،والحظ املركز الالتفي حلقـوق اإلنسـان أن هـذا احلكـم ينطبـ بـأتر رجعـي
وأن نســبة األطفــال ،املولــودين حــديثاً وبــاء فــف مـواطن  ،املســجل باعتبــارهم مـواطن قــد ارتفعــت
يف عــام  .)126(2014وأعربــت اللجنــة الالتفيــة حلقــوق اإلنســان عــن أســفها مــن أن تلـ التعــديالت
تش ــمل أحكامـ ـاً تقييدي ــة ي ــز للحكوم ــة أن ت ــرف م ــنا اجلنس ــية ألس ــباة مبهم ــة تتعلـ ـ "بالنظ ــام
األم /الدســتوري" مل ضــع ملراجعــة قضــائية ،كمــا أعربــت عــن قلقهــا مــن أن جمــال االختيــار املتــاح
مــن حيــد الــدول الــيت يــز ا دواا اجلنســية قــد يفــتا بــاة التمييــز( .)127وأعربــت االتفاقيــة اإلطاريــة
حلماية األقليات الوطنية التابعـة جمللـس أوروبـا عـن بـالس قلقهـا إ اء جوانـب قـانون اجلنسـية املعـدل الـيت
ـ ــنا األفض ـ ــلية لالتفي ـ ـ والاليف ـ ــز يف احلص ـ ــول عل ـ ــى جنس ـ ــية مزدوج ـ ــة وإدخ ـ ــال مفه ـ ــوم "القومي ـ ــة
املؤسس ــة" يف إط ــار املب ــادئ التوجيهي ــة اتاص ــة مبس ــألة اإلدم ــاا( .)128ودع ــا املرك ــز الالتف ــي حلق ــوق
اإلنســان الســلطات إىل تســوية مســألة عــدم تــع األطفــال باجلنســية لــول عــام  ،2018مبــا يف لـ
من خـالل املبـادرة إىل تيسـف تسـجيلهم( .)129وأوصـت اللجنـة الالتفيـة حلقـوق اإلنسـان با ـا تـدابف
أخ ــرى توخي ـاً للفعالي ــة يف مس ــألة التجن ــيسُ وتبس ــي اإلج ـراءات بالنس ــبة ل طف ــال ح ــديثي ال ــوالدة
والسماح بأن ضع مجيع حاالت رف التجنيس ملراجعة قضائية(.)130
 -49وأفـ ــادت اللجنـ ــة الالتفيـ ــة حلقـ ــوق اإلنسـ ــان بـ ــأن "فـ ــف امل ـ ـواطن " يتمتعـ ــون قـ ــوق اتلـ ــة
للحقـوق الــيت يتمتــع يفــا املواطنــون ،ولكــن بعـ احلقــوق خمصصــة للمـواطن فحســب ،مبــا فيهــا حـ
املشــاركة يف االنتةابــات ،وإنشــاء أح ـزاة سياســية ،وحقــوق امللكيــة يف بع ـ األقــاليم ،والولــوا إىل
بع ـ امله ــن ،وبع ـ احلق ــوق املتعلقــة باملعاش ــات( .)131والحظــت أن بع ـ هــذه احلق ــوق مكفول ــة
أيض ـاً مل ـواط االحتــاد األوروت إ ا كــانوا مقيم ـ يف التفيــا ،ولكــن ليســت مكفولــة "لاــف امل ـواطن ".
وأوص ــت بإلا ــاء القي ــود ف ــف املتناس ــبة املفروض ــة عل ــى "ف ــف املـ ـواطن " ،كمن ــع "ف ــف املـ ـواطن " م ــن
العم ــل كمح ــام وم ــنحهم احل ـ يف املش ــاركة يف االنتةاب ــات اولي ــة عل ــى األق ــل( .)132كم ــا دع ــت
احلكوم ــة إىل كفال ــة دف ــع معاش ــات الش ــيةوخة ع ــن فـ ـرتات العم ــل املرتاكم ــة إب ــان احلك ــم الس ــوفيايت
خارا التفيا لفائـدة "فـف املـواطن " علـى قـدم املسـاواة مـع املـواطن طبقـاً حلكـم صـادر عـن اوكمـة
األوروبية حلقوق اإلنسان(.)133
 -50و كـ ــرت اللجنـ ــة الالتفيـ ــة حلقـ ــوق اإلنسـ ــان أن قـ ــانون اللاـ ــة الرتيـ ــة يـ ــنص علـ ــى أن مجيـ ــع
اللاــات ،باســتثناء اللاــة الالتفيــة ولاــة الاليــم الوشــيكة االنق ـراض ،هــي لاــات أجنبيــة .ويُطلــب مــن
مــونفي الدولــة واملؤسســات البلديــة والشــركات معرفــة لاــة الدولــة واســتةدامها بالقــدر الــذي يقتضــيع
أداء واجبـ ــا م املهنيـ ــة( .)134والحظـ ــت أن قـ ــانون املةالفـ ــات اإلداريـ ــة يـ ــنص علـ ــى أن عـ ــدم معرفـ ــة
الالتفيــة معرفــة كافيــة ،يف إطــار أداء الواجبــات املهنيــة ،يشــكل خمالفــة ،وأن لـ يســري علــى القطــاع
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الع ــام وعل ــى مه ــن عدي ــدة يف القط ــاع ات ــاص( .)135وأوص ــت بإع ــادة النظ ــر يف العقوب ــات اتاص ــة
بالشروش املهنية احلكومية إلتقان اللاة ،مبراعاة مبدأ التناسب(.)136
 -51والحظ ــت اللجنـ ــة الالتفيـ ــة حلقـ ــوق اإلنسـ ــان أن التش ـ ـريعات تقتضـ ــي كتابـ ــة مجيـ ــع األتـ ــاء
الشةصية ،وأتاء األماكن ،وأتاء الشـوارع ،وففهـا مـن اإلشـارات الطبوفرافيـة ،بلاـة الدولـة حصـراً،
ولكن ألـو  ،بنـاء علـى طلـب ،إحلـاق الكتابـة األصـلية باألتـاء الشةصـية( .)137والحظـت أنـع ،رفـم
ص ــدور رأي ع ــن اللجن ــة املعني ــة ق ــوق اإلنس ــان يف ع ــام  2010ي ــدعو إىل التةفي ــم م ــن القي ــود
املفروض ــة عل ــى اس ــتةدام أت ــاء األقلي ــات ،ف ــإن التشـ ـريعات مل تُا ــف( .)138وأف ــادت اللجن ــة الالتفي ــة
حلق ــوق اإلنس ــان ب ــأن التش ـ ـريعات ال تكف ــل احل ـ ـ يف اس ــتةدام لا ــات أخ ــرى ف ـ ـف لا ــة الدول ــة يف
التواصــل مــع الســلطات وحتظــر علــى ــو مباشــر اســتةدام لاــات أخــرى يف املراســالت اتطيــة مــع
اهلي ات الرتية .وتطب هذه القاعـدة أيضـاً يف املنـاط الـيت تعـي فيهـا نسـبة كبـفة أو حـخ فالبـة مـن
الســكان فــف الالتفي ـ ( .)139وأوصــت اللجنــة بــأن تكفــل التفيــا أن تش ـريعا ا تتــيا فرصــة اســتةدام
األت ــاء الشةص ــية ،وأت ــاء األم ــاكن ،وأت ــاء الش ـوارع ،وففه ــا م ــن اإلش ــارات الطبوفرافي ــة ،بلا ــات
األقليــات ،إىل جانــب احل ـ يف التواصــل مــع الســلطات بلاــة مــن لاــات األقليــات يف األقــاليم حيــد
تنتمي نسبة يعتد يفا من السكان إىل األقليات(.)140
 -52والحظ ــت اللجن ــة األوروبي ــة ملناهض ــة العنصـ ـرية والتعص ــب أن مجاع ــة الروم ــا تظ ــل إح ــدى
أكثــر اجلماعــات تعرض ـاً للتمييــز يف اجملتمــع الالتفــي ،وكــررت وكالــة االحتــاد األوروت املعنيــة بــاحلقوق
األساســية النتيجــة الــيت توصــلت إليهــا اللجنــة األوروبيــة ملناهضــة العنص ـرية والتعصــب بأنــع ال ت ـزال ــة
م ــدارا تض ــم ص ــفوفاً منفص ــلة للروم ــا ،وأطف ــال الروم ــا أل ــدون أنفس ــهم ،بنس ــبة عالي ــة ،يف م ــدارا
االحتياجــات اتاصــة( .)141وأوصــت جلنــة و راء جملــس أوروبــا بــأن تعــز التفيــا الــدعم الــذي تقدمــع
ل نش ــطة الرامي ــة إىل حف ــظ وتعزي ــز هوي ــات األقلي ــات ،والثقاف ــات ،والتقالي ــد الوطني ــة واحل ــرص عل ــى
إشراك ثلي منظمات األقليات إشراكاً وتيقاً يف اإلجراءات ات الصلة(.)142
 -11المهاعرون والالعئون وملتمسو اللجوء
 -53أف ــادت اللجن ــة الالتفي ــة حلق ــوق اإلنس ــان ب ــأن التفي ــا ق ــد تلق ــت  364طلبـ ـاً م ــن طلب ــات
اللجوء يف عـام  2014وأنـع ،بـ عـامي  1998و ،2014حصـل مـا يقـل عـن  200شـةص علـى
مركــز الج ـ أو مركــز بــديل( .)143وأعربــت عــن قلقهــا مــن أن احتجــا ملتمســي اللجــوء هــو املعيــار
القص ــر ف ــف املص ــحوب ب ــذويهم ،وأن الرتمج ــة الفوري ــة
وأن األطف ــال ليس ـ ـوا معفي ـ ـ من ــع ،باس ــتثناء ّ
()144
لــدواعي االحتجــا فالب ـاً مــا ال تتس ـ مــع املعــايف الدوليــة  .وأشــارت إىل فيــاة هيكــل إلدمــاا
املسـ ـ ــتفيدين مـ ـ ــن احلمايـ ـ ــة الدوليـ ـ ــة يف التفيـ ـ ــا ،واعتمـ ـ ــاد األنشـ ـ ــطة القائمـ ـ ــة علـ ـ ــى ويـ ـ ــل االحتـ ـ ــاد
األوروت( .)145وأوصــت بــاللجوء إىل االحتجــا كمــال أخــف ،ووضــع آليــات مالئمــة لكشــم هويــة
الضعفاء وتقد مساعدة قانونية جمانية منذ بداية إجراء اللجوء(.)146
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