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المنهجية 

أوال-
 -1أُعــد رقريــر ارايــا املقــد جل لةــار ايولــة الثانيــة مــن ااســتعراف الــدوري ال ــام  ،وفق ـاً للمبــاد
التوجيهية الواردة جل الاقرة  5من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة .٢1/1٦
 -٢ونُظ ــر جل التقري ــر األو ال ــذي قدمت ــا اراي ــا جل لة ــار ااس ــتعراف ال ــدوري ال ــام جل 11
أيار/مايو  .٢٠11وقد رلقت ارايا ما جمموعا  1٢٢روصية قبلت منها  71روصية(.)1
 -٣ووزارة اخلارجيــة هــو املس ـ ولة عــن لعــداد التقريــر ورنســيقا .وقــد أن ــني فريــق عام ـ م ـ ب ـ
امل سســات إلعــداد التقريــر( .)٢وأحي ـ م ــروت التقريــر ل منيتــظ أم ـ املظــاري واملنظمــات ـ ا نيوميــة
من أج رقييما ولبداء اآلراء والتعليقات ب أنا.
 -٤ويتضــمن التقريــر معلومــات عــن اإلســازات الرتيســية واملمارســات اييــدة والتحــديات ال ـ رواجــا
ارايا جل ميدان حقوق اإلنسان منذ ايولة األو لالستعراف الدوري ال ام (.)٣

ثانيا -اإلنجازات والممارسات الجيدة والتحديات
المساواة بي الجنسي
 -5حقق ــت اراي ــا رق ــدماً كب ـ ـ اً عل ــي ص ــعيد م ــاركة امل ـ ـرأة جل ا ــاف الق ـ ـرارات ،وا س ــيما جل
اجملــا ااقتصــادي .ورع ــود ملنييــة ثلــال امل ــاريع جل ارايــا لنســاء .وجل ع ــا  ،٢٠1٤ش ـ لت امل ـرأة
نس ــبة  ٣1.٤٤جل املات ــة م ــن جمم ــوت املناص ــظ جل جم ــالس لدارة ال ــركات ،ور ــدير  ٣1جل املات ــة م ــن
ال ــركات املس ــالة جل البورص ــة ،وه ــو ث ــاين أعل ــي م ش ــر جل اا ــاد األوروي( .)٤وجل الوق ــت ناس ــا،
ا ر ـ ا هن ــا فا ــوة ملموســة جل األج ــور ب ـ اينس ـ وق ــد ا ــذت رــداب متنوع ــة ملعاي ــة أس ــبا ا
ايذرية ول يادة الوعو العا ذا ال أن.
 -٦ومثــة اهــاه يتمث ـ جل حصــو امل ـرأة علــي مســتو رعليمــو أفض ـ مــن الرج ـ ا ســيما علــي
مســتو التعلــيم العــاغ ،حيــال بل ــت نســبة النســاء مــن جمم ـوت خرجيــو ايامعــات  71جل املاتــة جل
ع ـ ــا  ٢٠٠٩و ٦5جل املات ـ ــة ع ـ ــا  .٢٠1٤ـ ـ أن النس ـ ــاء جل الوق ـ ــت فار ـ ــا أق ـ ـ ث ـ ــيالً جل ي ـ ــع
مستويات التعليم العلميـة والتقنيـة ،األمـر الـذي يـنعنيس أيضـاً علـي سـوق العمـ  .وللحـد مـن التارقـة
جل اجملا التعليمو ،أع ّد الاريـق العامـ الـذي أن ـأرا ينـة املسـاواة بـ اينسـ (انظـر الاقـرة )11٩
روصــيات جل عــا  ٢٠1٣ب ــأن دلدمــات اعتبــارات املســاواة ب ـ اينس ـ جل مســار ومضــمون يــع
املراحـ التعليميــة حـ عــا ٢٠٢٠د .ويتعـ ليــالء اهتمــا مســتمر ألداء الاتيــان املدرســو مــن أجـ
رقلــيا الا ـوارق علــي مســتو التحصــي املدرســو جل جم ـاات الق ـراءة والرياتــيات والعلــو ال بيعيــة،
وكذلك للحد من عدد األةاا  ،وا سيما الاتيان ،داحملب د جل نظا التعليم.
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العنف األسري
 -7جل  ٣1آفار/مــار  ،٢٠1٤دخلــت حي ـ الناــاف رعــديالت معقــدة علــي النصــو القانونيــة
رقضـو بتقــدا ةايــة م قتـة تــد العنــر .وعلــي الـر م مــن حداثــة عهــد هـذه التعــديالت ،فـ ن األحنيــا
القضـاتية الصــادرة لت بيقهــا بل ــت مرحلــة متقدمــة فعـالً .ورواصـ ارايــا رع يـ اإلةــار القــانوين مــن أجـ
اانضما ل ارااقية جملس أوروبا ب أن منع ومنيافحة العنر تد املرأة والعنر املن غ.

االتجار بالبشر
 -8جل الا ـ ة  ،٢٠1٤-٢٠1٣أُدخـ ـ ع ــدد م ــن التحس ــينات عل ــي اإلة ــار املعي ــاري ملنيافح ــة
ااهــار بالب ــر لينياـ  ،جل لــة أمــور ،حــق تــحايا ااهــار بالب ــر جل ا صــو علــي رعويضــات مــن
الدولة .وحيق للضحايا الـذين ي ـاركون جل اإلجـراءات ايناتيـة املتعلقـة بقضـايا ااهـار بالب ـر ،بصـاة
تحايا أو شهود ،ا صو علي خدمات دعم لتافية ملدة رص ل  15٠ساعة جل السنة(.)5
 -٩وق ــد ازداد ب ني ـ ـ كب ـ ـ التم ـ ـوي املق ـ ــد م ــن الدول ــة إلع ــادة رأهي ـ ـ تحاي ـ ــا ااه ــار بالب ـ ــر
اجتماعيـ ـاً( .)٦ورنيا ـ الدولــة لضــحايا ااهــار بالب ــر خــدمات التأهي ـ ااجتمــاعو والتع ـوي ا نيــومو
وف ة التعاجل ورخصة اإلقامة وا ماية اخلاصة والرعاية ال بية والتعليم والوصو ل سوق العم .
 -1٠وينيمــن أحــد التحــديات جل ربديــد القوالــظ النم يــة عــن الرجــا تــحايا ااهــار بالب ــر ،الــذين
حيت ــاجون ق ــدراًكب ـ ـ اً م ــن اإلقن ــات التم ــا ورلق ــو ال ــدعم .وي ـ ـ ااه ــاه ا ــاغ ل أن ع ــدد الرج ــا
ال ـ ـذين ي لب ــون خـ ــدمات لع ــادة التأهي ـ ـ ااجتم ــاعو ي ــهد زيـ ــادة ردرجيي ــة ( 1جل عـ ــا ٢٠11؛  ٣جل
عا ٢٠1٢؛ صار جل عا ٢٠1٣؛  8جل عا .)٢٠1٤

صحة األ والطّفل
 -11أوغ اهتمــا خــا لتحسـ صــحة األ وال ا ـ جل الســنوات األخـ ة .وأعلــن عــا ٢٠1٢
عــا النهــوف بصــحة األ وال اـ  ،ونُاــذت خاللــا جمموعــة واســعة مــن التــداب  .واعتُمــدت جل العــا
ناسا خ ة س صحة األ وال ا (.)7()٢٠1٤-٢٠1٢

اإلدماج االجتماعي
 -1٢حقق ــت اراي ــا رق ــدماً ملحوظـ ـاً جل ريسـ ـ عملي ــة التان ــيس( )8ع ــن ةري ــق رقل ــيا ع ــدد ـ ـ
امل ـواةن ( )٩مــن  ٢٩جل املاتــة ( 7٣٠ ٠٠٠شــخا) جل عــا  1٩٩5ل  1٢.٢جل املاتــة (٢٦٢ ٦٢٢
شخص ـاً) جل كــانون الثاين/ينــاير  .٢٠15ومنــذ دخــو التعــديالت علــي قــانون اينســية حي ـ الناــاف جل
ع ـ ــا ( ٢٠1٣انظ ـ ــر الاق ـ ــرة  )٢٠ازداد ع ـ ــدد املوالي ـ ــد اي ـ ــدد املس ـ ــال بوص ـ ــاهم مـ ـ ـواةن ارايـ ـ ـ
(لوالــدين كليهمــا ـ م ـواةن) مــن  5٢جل املاتــة ل  8٢.٣جل املاتــة .وجل اجملمــوت ،ف ـ ن  ٩٩جل املاتــة
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مــن األةاــا املولــودين جل ارايــا جل عــا  ٢٠1٤هــم مواةنــون ارايــون (مقارنــة بنســبة  ٩٦.7جل املاتــة
عا .)٢٠11
 -1٣و ســنت جل الســنوات األخ ـ ة مهــارات الل ــة الالرايــة ب ــني كب ـ جل صــاو األشــخا
املنحــدرين مــن أقليــات قوميــة ،ا ســيما ال ــبان مــنهم .ووفق ـاً للدراســة املعنونــة دال ــعور باانتمــاء
ل ارايـاد ( ،)٢٠1٤ميتلـك أكثـر مـن  ٩٤جل املاتـة مـن األشـخا املنتمـ ل أقليـات قوميـة قـدراً
م ــن املعرف ــة بالل ــة الالراي ــة .ولفا كان ــت نس ــبة األش ــخا امل اوح ــة أعم ــارهم بـ ـ  18و ٢٤عامـ ـاً
ا اصـل علـي مسـتو جيـد جل رقيـيم ال القـة بالل ـة الالرايـة ري رتاـاوز  ٤٩جل املاتـة عـا ،1٩٩٦
ف ـ ن نســبة مــن حصــلوا مــنهم علــي مســتو متــاز وجيــد جل عــا  ٢٠1٤بل ــت  77جل املاتــة .وازداد
ب ــني كب ـ أيض ـاً عــدد ةــالن األقليــات القوميــة الــذين اختــاروا الل ــة الالرايــة لدراســتهم ( 7٩جل
املاتة عا ٢٠1٤؛  7٦جل املاتة عا ٢٠15؛  ٦٠جل املاتة جل عامو  ٢٠1٠و.٢٠11
 -1٤وجل ع ــا  ،٢٠1٢أع ــادت منظم ــة اإلدمـ ــات جل اجملتم ــع لة ــالق برنـ ــام درعل ــيم الل ــة الالرايـ ــة
للنيبـ ــارد وخـ ــال السـ ــنة الدراسـ ــية  ٢٠1٣/٢٠1٢اسـ ــتااد  1 ٦٢5شخص ـ ـاً مـ ــن فصـ ــو رعلـ ــيم الل ـ ــة
الالرايــة (خصصــت وــا الدولــة مي انيــة بل ـ  ٢٣1 ٢17يــورو) .ورتــو وكالــة التوظيــر ا نيوميــة أيض ـاً
رنظ ــيم فص ــو دراس ــية لتعل ــيم الل ــة الالراي ــة ،م ــا يس ــهم ل ح ــد كبـ ـ جل رع يـ ـ ال الق ــة بالل ــة الر ي ــة
للدولــة .وجل الا ـ ة  ،٢٠1٤-٢٠1٠بل ـ عــدد األشــخا الــذين رلق ـوا هــذا التعلــيم  ٣٦ ٦88شخص ـاً
(مبل التموي  1٣ ٤٢٦ ٩8٤يورو؛ مبل التموي املقرر  1 1٣1 1٣1يورو لعا .)٢٠15

الحكومة اإللكترونية
 -15وجل الا ـ ـ ة  ،٢٠1٣-٢٠٠٩ارراـ ــع عـ ــدد األشـ ــخا ال ــذين يسـ ــتخدمون اإلن ن ـ ـت ب ـ ــني
منـ ــتظم بنس ـ ــبة  ٢٠جل املات ـ ــة (م ـ ــن  5٠جل املات ـ ــة جل ع ـ ــا  ٢٠٠٩ل  7٠جل املات ـ ــة جل ع ـ ــا )٢٠1٣
وشــهد ن ــاق اخل ــدمات اإللني ونيــة روس ــعاً م ــرداً ،فا ــو ح يران/يونيــا  ،٢٠15نُا ــذ مــا جمموع ــا ٩٩
خدم ـ ــة للني وني ـ ــة بالتع ـ ــاون م ـ ــع امل سس ـ ـات ا نيومي ـ ــة الوةني ـ ــة واحمللي ـ ــة وبار ـ ــت متاح ـ ــة عل ـ ــي البواب ـ ــة
ا نيوميـ ــة  .www.latvija.lvوجل عـ ــا  ،٢٠11بـ ــدأ ر ـ ـ ي بوابـ ــة  ManaBalss.lvال ـ ـ ر ـ ــني منـ ــرباً
للمب ــادرات العام ــة ،حي ــال يتس ــى لني ـ مـ ـواةن ارا ــو ي ي ــد عم ــره ع ــن  1٦عام ـاً أن يقـ ـ ب مب ــادرات
ر ـريعية .وُ ــا كـ مبــادرة صــد روقيــع  1٠ ٠٠٠مـواةن علــي األقـ ل الربملــان .وجل عــا ،٢٠1٣
ـ ــت املوافقـ ــة علـ ــي املبـ ــاد التوجيهيـ ــة لت ـ ــوير جمتمـ ــع املعلومـ ــات ( ،)٢٠٢٠-٢٠1٤ويتمث ـ ـ أحـ ــد
مبادتهـا الرتيســية جل كاالــة الوصـو ل املعلومــات ،وبالتــاغ ريسـ احـ ا حقــوق اإلنسـان واملســاواة بـ
اينس  ،والتعليم ،وامل اركة العامة ،وال اافية العامة.
 -1٦وجل  11آفار/م ـ ـ ــار  ،٢٠11اعتُم ـ ـ ــد اإلة ـ ـ ــار الق ـ ـ ــانوين للص ـ ـ ــحة اإللني وني ـ ـ ــة  -الالتح ـ ـ ــة
ا نيوميــة رقــم  1٣٤املســماة دنظــا املعلومــات اإللني ـ وين املوحــد لق ــات الصــحةد  -وهــو يــنا علــي
أن ربــدأ امل سســات ال بيــة باســتخدا حلــو الصــحة اإللني ونيــة قب ـ عــا  ،٢٠1٦كنيتابــة الوصــاات
ال بية اإللني ونية ولصدار شهادات اإلجازات املرتية اإللني ونية.
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والمؤسسي 

ثالثا -التحسينات في اإلطار المعياري


 -17ورد وصــر ماص ـ ل ةــار املعيــاري وامل سســو مايــة حقــوق اإلنســان ورع ي هــا جل ارايــا
جل أو رقرير قدمتا جل لةار ايولة األو من ااستعراف الدوري ال ام .

 الصكوك القانونية المحلية ألف 
ديباجة الدستور
 -18جل  1٩ح يران/يوني ــا  ،٢٠1٤بع ــد مناق ــات ةويل ــة ومستايض ــة عل ــي مس ــتو ايمه ــور
وب ـ ـ اخل ـ ـرباء وامل ـ ــرع  ،اعتمـ ــد الربملـ ــان ديباجـ ــة الدسـ ــتور .والديباجـ ــة ا رعـ ــد قواعـ ــد ومبـ ــاد
الدس ــتور ولع ــا رع زه ــا ببل ــورة األه ــدا واملب ــاد األساس ــية لدول ــة اراي ــا وج ــوهر اووي ــة الدس ــتورية
الالرايــة .ور كــد الديباجــة املــرة رلــو األخــر مبــاد الدميقراةيــة والتعدديــة ،وحقــوق اإلنســان املنيرســة
جل الدس ــتور ،ال ـ ـ ــدد ورنيا ـ ـ بوت ــوب وبص ــورة ا رجع ــة فيه ــا حق ــوق األش ــخا املنتم ـ ـ ل
أقليات قومية جل حاظ ور وير ل تهم وهويتهم اإلثنية والثقافية.
التعديالت على قانون الجنسية
 -1٩جل  ٩أيار/مايو  ،٢٠1٣بعـد عـام مـن النقـاس املسـتاي  ،اعتمـد الربملـان رعـديالت علـي
قـ ــانون اينسـ ــية دخلـ ــت حي ـ ـ الناـ ــاف جل  1ر ـ ـرين األو /أكتـ ــوبر  .٢٠1٣فـ ــأواً ،بلحـ ــال اخللايـ ــة
التارخييــة لالرايــا ،وا ـرا املت ايــد لألشــخا جل الوقــت ا اتــر وا اجــة ل ا اــال علــي العالقــات
م ــع املـ ـواةن جل ي ــع أ ،ــاء الع ــاري ،رض ــمنت التع ــديالت روس ــيع ن ــاق اينس ــية امل دوج ــة ب ــني
كب ـ  .فبموجــظ التعــديالت ،أصــبو بوســع م ـواةة بلــدان معينــة ا صــو علــي اينســية الالرايــة مــع
بس ـ ت التعــديالت ب ــني أكــرب لج ـراءات
ااحتاــال سنســيتهم األصــلية ،والعنيــس صــحيو .ثانيـاًّ ،
مــنو اينســية .فعلــي ســبي املثــا  ،رنياــو موافقــة أحــد الوالــدين لتســاي ةاـ لبــان وادرــا كمـواةن
مـن مـواةة ارايـا ،لفا كــان ينحــدر مـن والــدين عـدميو اينســية أو ـ مـواةن  .ولتــافة ل فلــك،
فـ ن ال اـ دون سـن اخلامسـة ع ــرة الـذي ري يسـا كمـواةن مـن مـواةة ارايـا عنـد وادرـا مينيــن
أن يس ـا مواةنتــا احق ـاً بنــاء علــي ةلــظ يقدمــا أحــد الوالــدين (كال ــا ســابقاً) .ومينيــن لل ا ـ
ناسا ،عندما ي اوب عمـره بـ  15و 18عامـاً ،أن يقـد ةلبـاً لتسـايلا مواةنـاً .عـالوة علـي فلـك،
وحــددت بدقــة أكــرب شــرول
بسـ ت التعــديالت ال ــرول املتعلقــة باإلقامــة الداتمــة ل ــالد التانــيسُ ،
صـلوا أكثـر مـن نصـر برنـام
اختبار الل ة واإلعااء منا .فعلي سبي املثـا  ،يُعاـي التالميـذ الـذين ح ّ
التعليم األساسو بالل ة الالراية من يع اامتحانات امل لوبة جل لةار لجراءات التانيس.
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باء -اإلطار المؤسسي
إصالح مكتب األم الداخلي للشرطة
 -٢٠روخياً لنياالـة قيقـات كاـ ة وموتـوعية ومسـتقلة جل ايـراتم ايناتيـة الـ يررنيبهـا مسـ ولون
مــن وكــاات لناــاف القــانون ،اعتمــد الربملــان ،جل  17كــانون األو /ديســمرب  ،٢٠1٤قــانون منيتــظ
األمــن الــداخلو الــذي يــنا علــي لن ــاء م سســة جديــدة روتــع ــت لشـرا وزيــر الداخليــة ورتــو
مهــا منيتــظ األمــن الــداخلو لل ــرةة فيمــا يتعلــق بــالتحقيق جل اي ـراتم ال ـ يررنيبهــا مس ـ ولون جل
جهاز ال رةة( .)1٠وسيباشر املنيتظ ايديد أعمالا جل  1ر رين الثاين/نوفمرب .٢٠15
 -٢1وق ــد دع ــا أمـ ـ املظ ــاري ،جل مع ــرف رعليق ــا عل ــي م ــروت التقري ــر ،ل روجي ــا ااهتم ــا ل
رع ي قدرة هذه امل سسة عن ةريق اجتذان املوارد الب رية النيا ة وردريظ املوظا ا الي .
المؤسسررة الوطنيررة لحقرروق اإلنسرران  5-91إلررى 7-91؛  1-92إلررى 4-92؛ 17-93
إلى )20-93
 -٢٢منيتــظ أم ـ املظــاري هــو امل سســة الوةنيــة قــوق اإلنســان جل ارايــا ويعم ـ وفق ـاً ملبــاد
ب ــاريس .وي ــنا ق ــانون أمـ ـ املظ ــاري عل ــي أن يني ــون أمـ ـ املظ ــاري مس ــتقالً وا خيض ــع لا للق ــانون.
ويس ــتعرف املنيت ــظ ال لب ــات الاردي ــة كم ــا يتن ــاو امل ــاك اوينيلي ــة جل مي ــدان حق ــوق اإلنس ــان.
ور ــم مهــا املنيتــظ أيض ـاً املســات املتعلقــة لق ــوق ال ا ـ  ،حيــال أن ـ ت شــعبة حقــوق ال ا ـ
تمن املنيتظ وذا ال رف.
 -٢٣وقــد رلقــي منيتــظ أم ـ املظــاري  1 ٣5٩شــنيو فرديــة جل عــا  ،٢٠1٠و ٢ ٢٤٦شــنيو
جل عــا  ،٢٠11و ٢ ٦٣٣شــنيو جل عــا  ،٢٠1٢و ٢ 5٦٣شــنيو جل عــا  ،٢٠1٣و1 877
شــنيو جل عــا  .)11(٢٠1٤واخنا ـ عــدد ال لبــات املقدمــة رــدرجيياً ألن بع ـ مقــدمو ال لبــات
ـرد كــذلك علــي ال لبــات املقدمــة
آثــروا ا صــو علــي است ــارة شخصــية أو رلقــو ردود للني ونيــة .ويـُ ّ
بل ات أجنبية.
 -٢٤وميــار أمـ املظــاري حقــا جل رقــدا ةلبــات ل احملنيمــة الدســتورية وعــرف آراتــا علــي الربملــان
واحملنيمـة الدسـتورية ب ـأن التعــديالت املدخلـة علـي القـوان  .فاــو عـا  ،٢٠1٤قـد أمـ املظــاري 17
رأياً ل احملنيمة الدستورية و ٣5رأياً ل السل ات العامة عن م اريع الصنيو القانونية.
 -٢5وجل ظ ـ ـ األزمـ ــة ااقتصـ ــادية ،خصصـ ــت ا نيومـ ــة جل عـ ــا  ٢٠11مي انيـ ــة ربل ـ ـ 788 ٣78
يــورو لتنايــذ مهــا منيتــظ أمـ املظــاري .ـ أن التمويـ ازداد جل الســنوات الالحقــة ليبل ـ 1 1٢٦ ٢٩٦
ي ــورو جل ع ــا  .)1٢(٢٠1٤ولض ــمان رع يـ ـ كا ــاءة أداء املنيت ــظ ،خصص ــت ا نيوم ــة ع ــدة مـ ـرات مب ــال
لتافية وذا ال رف .وجل عا  ،٢٠1٤منحت ا نيومة ويالً لتافياً بل  ٩٢ 1٦٩يورو.
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 -٢٦ومــع أن التموي ـ املتــاب حالي ـاً ا يســمو ب ن ــاء منيتــظ لقليمــو ،ف ـ ن مثلــو منيتــظ أم ـ
املظـاري يعقــدون جلســات خــارت مقـر املنيتــظ بانتظــا لتع يـ لمنيانيـة الوصــو ل املنيتــظ جل تلــر
مناةق ارايا.
 -٢7ورتمثـ ـ لح ــد الوظ ــاتر اوام ــة ملنيت ــظ أمـ ـ املظ ــاري جل التوعي ــة ب ــأن حق ــوق اإلنس ــان
وآليات ا ماية املتاحة لعامـة النـا  .ويـنظم املنيتـظ مـ ر سـنوياً يتنـاو فيـا مسـات حقـوق اإلنسـان
()1٣
ويــنظم ةــالت روعيــة وحلقــات نق ـاس رثقيايــة ومناق ــات وم ــاورات ،وين ــر رقــارير مواتــيعية
ومواد لعالمية متنوعة.
 -٢8وجل آفار/مــار  ،٢٠15حصـ منيتــظ أمـ املظــاري علــي املركـ (ألــر) مــن ينــة التنســيق
للم سسات الوةنية قوق اإلنسان.
التعاون مع المنظمات غير الحكومية )7-92
 -٢٩جل ك ــانون الثاين/ينـ ـاير  ،٢٠1٤أق ـ ّـرت ا نيوم ــة م ــذكرة را ــاهم جدي ــدة ب ــأن التع ــاون بـ ـ
املنظم ــات ـ ـ ا نيومي ــة وا نيوم ــة ،ــد ل رع ي ـ ـ دور اجملتم ــع امل ــدين عل ــي ي ــع مس ــتويات
ومراحـ صــنع القـرار .وقــد وقّــع مــذكرة التاــاهم مثلــو أكثــر مــن  ٣5٠منظمــة ـ حنيوميــة .ويعم ـ
جملس رنايذ مذكرة التااهم علي رع ي ر بيق أهدا املذكرة ومبادتها جل اإلدارة العامة.
 -٣٠وقد أن أت سل ات عامـة عديـدة جمـالس است ـارية رضـم مثلـ للمنظمـات ـ ا نيوميـة
وخـ ـرباء جل مي ــدان حق ــوق اإلنس ــان .وجل الاـ ـ ة بـ ـ ع ــامو  ٢٠11و ،٢٠1٤اررا ــع ر ــدرجيياً ع ــدد
املنظمــات ـ ا نيوميــة امل ــاركة جل هــذه اجملــالس ااست ــارية مــن  8٣٠ل  11٢8منظمــة .وكثـ اً
مــا يُ ــر مثلــو املنظمــات ـ ا نيوميــة جل أفرقــة العم ـ امل ـ كة ب ـ الــوزارات ال ـ رع ـ ّد م ــاريع
قـوان وورقــات ــيا السياســات .ورتــاب للمنظمــات ـ ا نيوميــة لمنيانيــة رقــدا مق حــات أثنــاء
رنس ــيق م ــاريع الق ـ ـوان وامل ــاركة جل جلس ــات اللا ــان الربملاني ــة بع ــرف آراته ــا ومق حا ــا عل ــي
م اريع القوان .
 -٣1وق ــد ف ّك ــر أم ـ املظ ــاري ،جل رعليقار ــا عل ــي م ــروت التقري ــر ،بتوص ــيتا ص ــو رع ي ـ مرك ـ
املنظمــات ـ ا نيوميــة لتيس ـ م ــاركة ايمهــور جل الــدفات عــن مصــا ا .وأيـّـد أمـ املظــاري مــن
مق ب وي املنظمات ا نيومية املتخصصة من مي انية الدولة.

جيم -االلتزام ر ر ررات الدولي ر ر ررة  1-91إل ر ر ررى  15-91 ،4-91و35-93 ،16-91
إلى )38-93
 -٣٢انضمت ارايا ل أهـم صـنيو األمـم املتحـدة املتعلقـة لقـوق اإلنسـان وهـو ملت مـة بتقـدا
رقاريرها بانتظا ل آليات رصد هذه الصنيو (.)1٤
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 -٣٣وجل  1٩نيســان/أبري  ،٢٠1٣انضــمت ارايــا ل الربوروكــو ااختيــاري الثــاين للعهــد الــدوغ
اخلــا ب ــا قوق املدنيــة والسياس ــية اوــاد ل لل ــاء عقوب ــة اإلعــدا  .وم ــن ايــدير بال ــذكر أن اراي ــا
أص ــدرت وقاـ ـاً م قت ـ ـاً لعقوب ــة اإلع ــدا بالاعـ ـ من ــذ أيلو /س ــبتمرب  1٩٩٦وري رص ــدر أو رنا ــذ عقوب ــة
اإلع ــدا ل ــق أي ش ــخا من ــذ فل ــك ا ـ ـ  .لت ــافة ل فل ــك ،فـ ـ ن رع ــديالت الق ــانون اين ــاتو الـ ـ
دخلت حي النااف جل  1كانون الثاين/يناير  ،٢٠1٢رل و عقوبة اإلعدا من قاتمة العقوبات.
 -٣٤وجل  18آن/أ سـ ـ س  ،٢٠1٤صـ ـ ّدقت اراي ــا عل ــي ارااقي ــة جمل ــس أوروب ــا ب ــأن ةاي ــة
األةاا من ااست ال اينسو وااعتداء اينسو.
 -٣5وســتاري ارايــا ،ــرور الوقــت ،رقييم ـاً إلمنيانيــة اانضــما ل الصــنيو الدوليــة األخــر .
ورركـ ارايــا جل الوقــت ناســا علــي عمـ احملنيمــة األوروبيــة قــوق اإلنســان واختصاصــها الواســع جل
ميــدان رع ي ـ حقــوق اإلنســان وةايتهــا عــن ةريــق رلقــو ال لبــات الارديــة والنظــر فيهــا .وحيــق ألي
شـ ــخا رقـ ــدا ةلـ ــظ ل احملنيمـ ــة األوروبيـ ــة لفا كـ ــان يعتـ ــرب أن ارايـ ــا انتهنيـ ــت أي ـ ـاً مـ ــن حقوقـ ــا
املنصو عليهـا جل اارااقيـة األوروبيـة مايـة حقـوق اإلنسـان وا ريـات األساسـية .و ـة عـن القـو
لن أحنيــا احملنيمــة األوروبيــة مل مـة قانونـاً ،ولن الدولــة املــدعي عليهــا مل مــة نــع حــدو أي انتهــا
ماث جل املستقب  ،بوسات ر م رعدي لةارها القانوين القاتم ،لفا ل األمر.
 -٣٦ورتعــاون ارايــا عــن كثــظ مــع املنيلا ـ بالوايــات اخلاصــة لألمــم املتحــدة .فاــو عــا ،٢٠1٢
اســتقبلت ارايــا اخلب ـ املســتق املعــة ب ثــار الــديون اخلارجيــة للــدو ومــا يتص ـ ــا مــن الت امــات ماليــة
دوليــة أخــر جل التمتــع النيام ـ سميــع حقــوق اإلنســان .وا ر ـ ا ارايــا ربــادر بــدعوة الــدو ل التعــاون
عن كثظ مع اإلجراءات اخلاصة بوسات ر م روجيا دعوات داتمة.
 -٣7ودأبت ارايا علي العم مـة علـي الصـعيدين الـوةة والـدوغ مـن أجـ رع يـ احـ ا حقـوق
اإلنسـ ــان وةايتهـ ــا .وهـ ــو مـ ــا ر كـ ــده عضـ ــويتها جل اجمللـ ــس ااقتصـ ــادي وااجتمـ ــاعو لألمـ ــم املتحـ ــدة
( ،)٢٠1٣-٢٠11واجمللـ ــس التنايـ ــذي وي ـ ــة األمـ ــم املتحـ ــدة للم ـ ـرأة ( )٢٠15-٢٠1٣فض ـ ـالً عـ ــن
انتخا ا جل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة للا ة من عا  ٢٠15ل عا .٢٠17

رابعا -تنفيذ توصيات الجولة األولى لالستعراض الدوري الشامل
ألف -القضرراء علررى جميررع أيرركا التمييررز 22-91؛  5-92إلررى 9-92؛ 2-93
إلى 29-93؛ )34-92
 -٣8يــنا اإلةــار القــانوين الســاري جل ارايــا والت اما ــا الدوليــة علــي كاالــة حقــوق اإلنســان دون ييـ
م ــن أي ن ــوت ك ــان .ور ــنا الت ـ ـريعات احمللي ــة عل ــي املسـ ـ ولية اإلداري ــة وايناتي ــة ع ــن انته ــا مب ــدأ ع ــد
التمييـ ـ  .ورتحمـ ـ الدول ــة مسـ ـ ولية النه ــوف برف ــاه ي ــع س ــنيان اراي ــا وت ــما م ااجتم ــاعو .ويتلق ــي
سنيان ارايا الضمانات ااجتماعية واملساعدة ااجتماعية وفقاً ملباد املساواة وبقد ٍر متساو.
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 -٣٩وجل  ٢٩ر ـرين األو /أكتــوبر  ،٢٠1٤أدخلــت رعــديالت علــي املــادة  )1(1٤٩مــن القــانون
اينــاتو لتــنا علــي املس ـ ولية ايناتيــة عــن أي يي ـ علــي أســا األص ـ العرقــو أو اإلثــة أو اينســية
أو اانتمــاء الــدية ،أو عــن انتهــا حظــر أي نــوت آخــر مــن أنـوات التمييـ لفا ســم عنــا أف جســيم(.)15
ويــنا القــانون علــي مس ـ ولية أشــد وةــأة عــن أي ج ـراتم مــن هــذا النــوت يررنيبهــا مس ـ و حنيــومو،
أو موظر مس و عن شـركة أو منظمـة ،أو جمموعـة أشـخا  ،أو لفا اررُنيبـت هـذه ايـراتم بواسـ ة
نظا املعاية اآللية للبيانات.
 -٤٠وجل  ٢كــانون الثاين/ينــاير  ،٢٠1٣دخ ـ حي ـ الناــاف قــانون حظــر التميي ـ تــد األشــخا
ال بيعيـ الــذين ي اولــون أن ـ ة اقتصــادية .ويرمــو القــانون ايديــد ل سـ اإلةــار القــانوين القــاتم
جل هــذا اجملــا عــن ةريــق حظــر املعاملــة املختلاــة جل اجملــال اخلــا والعــا لزاء األشــخا ال بيعيـ
الــذين ي اولــون ،أو املهيــأين مل اولــة ،ن ــال مســتق لقــاء أجــر ،س ـواء أكــان هــذا التميي ـ جل املعاملــة
علــي أســا ايــنس أو األصـ العرقــو واإلثــة أ علــي أســا اإلعاقــة أو امليـ اينســو أو املعتقــدات
السياسية أو الدينية أو فلك من املعتقدات.
 -٤1وجل  ٢٢أيار/م ــايو  ،٢٠1٣دخل ــت حي ـ النا ــاف رع ــديالت ق ــانون وس ــاتا اإلع ــال ايم ــاه ي
ال ــذي ر ــنا مادر ــا  ٣5عل ــي حظ ــر اإلعالن ــات التااري ــة احملرت ــة عل ــي النيراهي ــة أو الداعي ــة ل التمييـ ـ
تــد أي شــخا أو جمموعــة علــي أســا ايــنس أو الســن أو املعتقــدات الدينيــة أو السياســية أو هــا
م ــن املعتق ــدات أو امليـ ـ اينس ــو أو اإلعاق ــة أو األصـ ـ العرق ــو أو اإلث ــة أو اينس ــية أو ـ ـ فل ــك م ــن
أسس التميي .
 -٤٢ويق ــو أح ــد مس ــارات العم ـ ـ امل ــمولة جل املب ــاد التوجيهي ــة للسياس ــات املتعلق ــة باووي ــة
الوةنيــة واجملتمــع املــدين واانــدمات ( )٢٠18-٢٠1٢املعتمــدة جل عــا  ،٢٠11علــي رع ي ـ لدمــات
الا ــات املهم ــة اجتماعي ـاً جل اجملتمــع والقضــاء علــي التميي ـ  .وقــد ا ُ ــذت عــدة رــداب لبلــو هــذه
ال اية ،منذ عا  ،)1٦(٢٠1٢من بينها أن ة روعوية ورثقياية.
 -٤٣وملنيتــظ أم ـ املظــاري دور بــال األ يــة أيض ـاً جل القضــاء علــي التميي ـ سميــع أشــنيالا .فاملنيتــظ
يق ــد املس ــاعدة القانوني ــة لض ــحايا التمييـ ـ وينا ــذ ب ــني من ــتظم ر ــداب ررم ــو ل لفك ــاء ال ــوعو الع ــا .
وجل ع ــا  ،٢٠1٢نظ ــم املنيت ــظ ،بالتع ــاون م ــع راب ــة املع ــوق وأص ــدقاتها ،ةل ــة بعنـ ـوان دبوس ــعك أن
ص علي وظياة هناد د القضاء علي التميي جل منيان العم .
 -٤٤وجل عــا  ،٢٠1٣نظم ــت كلي ــة الق ــانون جل ري ــا ،بالتعــاون م ــع وزارة ال ـ ون اخلارجي ــة م ـ راً
بعنوان درع يـ التسـامو جل ارايـا بـ الت ـريعات والسياسـات واملمارسـةد( .)17ور ـرق املـ ر ل ليـ
هــارن اراي ــا والتا ــارن الدولي ــة جل ثالث ــة جم ــاات ،هــو جرمي ــة النيراهي ــة كظ ــر م ــدد للعقوب ــة جل
الق ــانون اين ــاتو ،ولع ــداد سياس ــات لتع يـ ـ التس ــامو ورناي ــذها جل اراي ــا ،ودور السياس ــي جل س ــياق
خ ان النيراهية وااندمات ااجتماعو.
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 -٤5وأوغ اهتمــا خــا جل عــا  ٢٠1٢ل القضــاء علــي التميي ـ علــي أســا الســن جل ســوق
العم ـ  .وا ُ ــذت ر ــداب متنوع ــة جل اراي ــا( ،)18جل س ــياق الس ــنة األوروبي ــة لل ــيخوخة الن ـ ة والتض ــامن
ب األجيا .
 -٤٦وجل ع ــامو  ٢٠1٣و ،٢٠1٤ــت ب ــان دالتن ــوت ومنيافح ــة التمييـ ـ د م ــن الربن ــام اجملتمع ــو
للعمالـ ــة والتضـ ــامن ( ))PROGRESS (2007-2013ناـ ــذت منظمـ ــة اإلدمـ ــات جل اجملتمـ ــع ،بالتعـ ــاون مـ ــع
املرك الالراـو قـوق اإلنسـان واملركـ الالراـو للتـدريظ القضـاتو ،م ـروعاً بعنـوان دأشـخا تلاـون،
هارن متنوعة ،ارايا واحدةد .ونُاذت ةاتاة واسعة من األن ة خال ف ة رنايذ امل روت(.)1٩
تلاـون ،هـارن متنوعـة ،ارايـا واحـدةد ـد
 -٤7وجل عا  ،٢٠1٤أُةلق م ـروت دأشـخا
لفكــاء الــوعو العــا مــن أج ـ س ـ املهــارات املهنيــة ملــوظاو الق ــات العــا عــن ةريــق رع ي ـ لدارة
التنوت جل أماكن العم ومنيافحة التميي ورع ي رنياف الار .
 -٤8ورناــذ منظمــة اإلدمــات جل اجملتمــع برنــام دصــندوق املنظمــات ـ ا نيوميـةد الــذي ر ــار
جل ويل ــا املن ق ــة ااقتص ــادية األوروبي ــة ويس ــمو للمنظم ــات ـ ـ ا نيومي ــة بتق ــدا ةلب ــات لتمويـ ـ
امل ـ ــاريع ال ـ ـ ـ ــد ل ر ـ ــوير اجملتمـ ــع املـ ــدين ودع ـ ـم العدالـ ــة ااجتماعيـ ــة والدميقراةيـ ــة والتنميـ ــة
املستدامة وا وار ب الثقافات ،ا جل فلك القضاء علي العنصرية وكره األجانظ والتميي .
 -٤٩وجل ح يران/يوني ــا  ،٢٠15عُق ــد مهرج ــان املثلي ــات واملثليـ ـ وم دوج ــو امليـ ـ اينس ــو وم ــايري
اووية اينسانية دEuroPrideد جل ري ا(.)٢٠
 -5٠وجل عــامو  ،٢٠1٣-٢٠1٢نُاــذ جل ارايــا م ــروت جملــس أوروبــا ب ــأن دمنيافحــة التميي ـ
عل ــي أس ــا املي ـ اينس ــو واووي ــة اينس ــانيةد .وجل لة ــار امل ــروت ،أعـ ـ ّدت املنظم ــة ـ ـ ا نيومي ــة
دراب ــة املثليــات واملثليـ وم دوجــو امليـ اينســو وم ــايري اوويــة اينســانية وأصــدقاتها دMozaikaدد
م ــروت خ ــة عمـ بعنـوان دلرســاء أســس جمتمــع قاتمــة علــي املســاواة وااحـ ا ()٢٠17-٢٠15د
وعُ ــرف عل ــي ا نيوم ــة .كم ــا نُا ــذ جل لة ــار امل ــروت أكث ــر م ــن  ٢٠ن ــاةاً يتعل ــق لق ــوق املثلي ــات
واملثلي ـ وم دوج ــو املي ـ اينس ــو وم ــايري اووي ــة اينس ــانية ،ــا جل فل ــك مراجع ــة اإلة ــار الق ــانوين
ورنظيم حلقات نقاس ومناق ات ودورات ردريبية.
 -51وق ــد شـ ـ ّدد مركـ ـ مـ ـوارد األش ــخا املع ــوق فهنيـ ـاً ( ،)ZELDAجل مع ــرف رعليقار ــا عل ــي
م ــروت التقري ــر ،عل ــي ت ــرورة النه ــوف ب ــالت بيق العمل ــو ملع ــاي ع ــد التمييـ ـ  ،كتل ــك املنيرس ــة جل
القانون ايناتو مثالً ،ا سيما املتعلقة منها باهم مبدأ داألف ايسيمد.

باء -التثقيف في مجا حقوق اإلنسان )6-92
 -5٢رن ــدرت املس ــات املتعلق ــة ب ــاح ا حق ــوق اإلنس ــان  -م ــن التس ــامو وحظ ــر التمييـ ـ والتن ــوت
الثقــاجل واملســاواة بـ اينسـ  -جل حمتــو عــدد كبـ مــن مـواد التعلــيم األساســو والثــانوي .ور ــم
املواد التعليمية أيضاً مواتيع رتعلق خاةر ااهار بالب ر وال وات الو و.
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 -5٣ورُـدم مسـات حقـوق اإلنسـان جل بـرام الت ـوير التعليمـو واملهـة مل سسـات اإلدارة العامـة
وكلي ــة ال ــرةة وكلي ــة ح ــر ا ــدود وم سس ــة ال ــرةة( .)٢1ورُــنظم دورات ردريبي ــة وحلق ــات نق ــاس
منتظمــة ملــوظاو لدارة الســاون ومنيتــظ اواــرة واملواةنــة ،كمــا رُــنظم عــادة دورات ردريبيــة للخ ـرباء
بالتعاون مع املنظمات ا نيومية ومنيتظ أم املظاري.
 -5٤وينيا ـ املرك ـ الالراــو للتــدريظ القضــاتو ،منــذ عــا  ،1٩٩5التعلــيم والت ـوير املهــة املســتمرين
للقضــاة ومــوظاو ســلك القضــاء وحمــامو الــدفات .ويهــد املرك ـ ل النهــوف بنوعيــة األحنيــا القضــاتية
الصــادرة ولعــداد املختص ـ باملهنــة لعم ـ عــاغ النوعيــة جل لةــار النظــا القضــاتو لال ــاد األوروي .ورُــنظم
دورات ردريبية منتظمة كذلك ب أن مسات حقوق اإلنسان(.)٢٢
 -55وروخي ـاً لتع ي ـ م ـ هالت امل ــدع الع ــام جل جم ــا حق ــوق اإلنس ــان ،رُــنظم دورات ردريبي ــة
وحلقــات نقــاس ب ــني منــتظم ب ــأن مســات ر ــم مبــاد املســاواة وعــد التميي ـ وااهــار بالب ــر
وحقوق ال ا .

جيم -مكافحة جرائم الكراهية  24-91و25-91؛ 10-92؛  30-93إلى )33-93
 -5٦جل  ٢٩ر ـرين األو /أكتـوبر  ،٢٠1٤دخلــت رعــديالت القــانون اينــاتو حي ـ الناــاف (امل ـواد ٤8
و 78و )1(1٤٩و ،)15٠فأفســحت اجملــا إلحــدا ر ي ـ ات هامــة جل اإلةــار التنظيمــو ملنيافحــة
جراتم النيراهية(.)٢٣
 -57ورــنا املــادة  78مــن القــانون اينــاتو علــي املسـ ولية ايناتيــة عــن التح ـري علــي النيراهيــة
أو العــداء علــي أســا قــومو أو عرقــو أو عنصــري أو ديــة( .)٢٤ورعتــرب املــادة  ٤8مــن القــانون ناســا
أن اررنيان جرمية بدوافع عنصرية أو قومية أو عرقية أو دينية يع ّد ظرفاً م دداً للعقوبة.
 -58ورــنا املــادة  15٠مــن القــانون اينــاتو علــي املس ـ ولية ايناتيــة عــن اررنيــان جرميــة ــد
ل التح ـ ـري عل ــي النيراهي ــة أو الع ــداء ألس ــبان رتعل ــق بن ــوت اي ــنس أو الس ــن أو اإلعاق ــة أو أي
خصاتا أخر ( ا جل فلك املي اينسو لل خا) لفا رسبظ اررنيا ا بأف جسيم.
 -5٩وجل  15أيار/مــايو  ،٢٠15أُتــاو امل يــد مــن الوتــوب علــي املــادة  )1(7٤مــن القــانون اينــاتو
ـنا علـي املسـ ولية ايناتيـة عـن ايـد اإلبـادة ايماعيـة أو ايـراتم تـد اإلنسـانية أو ايـراتم تـد السـلم
لي ّ
أو جـراتم ا ــرن علــي املــأل ،أو ايــد ايـراتم مــن هــذا القبيـ الـ اررنيبتهــا هوريــات اا ــاد الســوفيي
ااش اكية أو نظا أملانيا النازية تد ارايا وشعبها ،أو ناو وقوعها أو رربتة مررنيبيها أو رسخياها.
 -٦٠وقليلـة هــو ايـراتم املســالة جل ارايــا املررنيبـة بــدوافع النيراهيــة أو التحيـ ( .)٢5فمنــذ عــا ،1٩٩1
ري رُسا أي جرمية قت بدافع العنصرية أو أي جرمية أخر كانت وا عواقظ وخيمة(.)٢٦

 -٦1وجل الاـ ة  ،٢٠1٤-٢٠11نُاــذ عــدد مــن التــداب لتثقيــر مــوظاو ال ــرةة ولفكــاء الــوعو
العا ب أن جراتم النيراهية .ورُدرت املسـات املتعلقـة ـذه ايـراتم تـمن بـرام التـدريظ علـي حقـوق
اإلنسان جل كلية ال رةة ال دأبت علي لجراء لو ولعداد من ورات حو هذا املوتوت.
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 -٦٢وجل ع ــامو  ٢٠1٢و ،٢٠1٣ش ــار موظا ــون م ــن كلي ــة ال ــرةة وجه ــازي ال ــرةة واألم ــن جل
ر ــدريظ ب ــأن ظ ــاهرة الت ــر وس ــب دي ــد مظاهره ــا ،نُظم ــت جل لة ــار برن ــام دالوقاي ــة م ــن ايـ ـراتم
ومنيافحتهاد التابع للماوتية األوروبية(.)٢7
 -٦٣وجل  ٢٣كــانون األو /ديســمرب  ،٢٠1٤أبــر جهــاز ال ــرةة ومنظمــة األمــن والتعــاون جل أوروبــا
مــذكرة راــاهم إلدمــات التــدريظ علــي منيافحــة جـراتم النيراهيــة جل وبـرام وكــاات لناــاف القــانون .وســتناذ
املنظم ــة جل ع ــا  ٢٠15دوررـ ـ ر ــدريبيت ملدرس ــو كلي ــة ال ــرةة ور س ــاء الوح ــدات اوينيلي ــة جل جه ــاز
ال ـ ــرةة الـ ــوةة .وسـ ــيُدرت هـ ــذا التـ ــدريظ ب ـ ــني دات ـ ـم جل العمليـ ــة التعليميـ ــة ملـ ــوظاو جهـ ــاز ال ـ ــرةة
جل املستقب .
 -٦٤وهن ــا ص ــلة وثيق ــة بـ ـ دي ــد مظ ــاهر جـ ـراتم النيراهي ــة وخ ــان النيراهي ــة ومنيافحتهم ــا
واي ـراتم اإللني وني ــة .وجي ــري رن ــاو ه ــذه املس ــألة عل ــي الص ــعيد ال ــوةة جل لة ــار املب ــاد التوجيهي ــة
املعنونــة داس ـ ارياية األمــن اإللني ـ وين جل ارايــا ()٢٠18-٢٠1٤د نظ ـراً إلمنيانيــة اســتخدا نُظــم
س ال ر والنيرامة اإلنسانية.
املعاية اآللية للبيانات كوسيلة لن ر معلومات قانونية ّ
 -٦5ورقد املنظمات ـ ا نيوميـة مسـا ات جليلـة جل التصـدي خل ـان النيراهيـة .فاـو الاـ ة
مـ ــن  1وز/يوليـ ــا ل  ٣1ر ـ ـرين األو /أكتـ ــوبر  ،٢٠1٤نا ـ ــذت املنظمـ ــة ـ ـ ا نيوميـ ــة داملرك ـ ـ
الالراــو قــوق اإلنســاند م ــروت دبنــاء قــدرات املنظمــات ـ ا نيوميــة علــي منيافحــة خ ابــات
النيراهيــة علــي اإلن ن ـتدُ ،رصــدت أثنــاءه حمتــو النســن اإللني ونيــة للصــحر واجملــالت والتعليقــات
املن ــورة عليهــا مــن القـراء فضـالً عــن ال ــبنيات ااجتماعيــة .و ثـ ــرف امل ــروت جل ديــد احملتــو
العداتو واإلبال عنا والنظر جل فعالية تلر أساليظ اإلبال .
 -٦٦ور ــار اراي ــا بن ــال جل فرق ــة العم ـ املعني ــة س ـراتم النيراهي ــة ال ـ أن ــأ ا وكال ــة ا ق ــوق
األساس ــية التابع ــة لال ــاد األوروي .وأثن ــاء ف ـ ـ ة رتاس ــة اراي ــا جملل ــس اا ــاد األوروي ،استض ــافت
ارايا ااجتمات الثاين لارقة العم املذكورة جل ري ا.

دا  -اإلدماج في المجتمع
 -1تعزيز حقوق األيخاص المنتمي إلى أقليات قومية 23-91؛ 46-91؛ 15-92؛ )41-93

التعليم والثقافة
 -٦7يني ــر دس ــتور اراي ــا ح ــق األش ــخا املنتمـ ـ ل أقلي ــات عرقي ــة جل ص ــون ولع ــاء ل ــتهم
وه ــويتهم العرقي ــة والثقافي ــة .وينياـ ـ ق ــانون التنمي ــة ال ليق ــة وا ــق جل ااس ــتقال الثق ــاجل لقومي ــات
ارايا و اعا ـا اإلثنيـة ح يـق يـع سـنيان ارايـا الـداتم جل رأسـيس جمتمعـا م وا ـادا م وراب ـا م
القومية .ورلت الدولة بواجظ ريس أن تهم ودعمها مالياً.
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 -٦8ورق ــن ارايــا أكثــر مــن  15٠اعــة عرقيــة .واألقليــات القوميــة وثقافتهــا منيـ ّـون أساســو جل
اجملتم ــع الالرا ــو وثقافت ــا وجـ ـ ء ا يتاـ ـ أ من ــا .ورنياـ ـ سياس ــات اإلدم ــات جل اراي ــا ةاي ــة حق ــوق
األشخا املنتم ل أقليات قومية و تعهم بثقافتهم ول تهم ورقاليدهم.
 -٦٩وجل ر ـ ـرين األو /أكتـ ــوبر  ،٢٠11اعتُمـ ــدت املبـ ــاد التوجيهيـ ــة املتعلقـ ــة باوويـ ــة الوةنيـ ــة
واجملتمــع املــدين وسياســات اإلدمــات ( .)٢٠18-٢٠1٢ور ــدد هــذه املبــاد التوجيهيــة علــي أ يــة
حاــظ اخلصــاتا الاريــدة لألقليــات القوميــة .وجل عــا  ،٢٠1٤بــدأ رنايــذ خ ــة العم ـ املنبثقــة عــن
املب ــاد التوجيهي ــة للاـ ـ ة املمت ــدة حـ ـ ع ــا  .٢٠1٦ورت ــوخي اخل ــة رع يـ ـ ال بي ــة املدني ــة وروةي ــد
أش ــنياوا التقليدي ــة و ـ ـ ال ــنيلية ،ورع ي ـ ـ اإلدم ــات ااجتم ــاعو للا ــات املهم ــة والقض ــاء علـ ــي
أشنيا التميي تدها.
 -7٠ورتمثـ لحــد املهــا املدرجــة جل املبــاد التوجيهيــة لت ـوير التعلــيم جل ارايــا ()٢٠٢٠-٢٠1٤
جل رع ي ـ لعــاء ال خصــية املتعــددة الل ــات ،س ـواء عــن ةريــق رعلــم الل ــات األجنبيــة أو ريس ـ رعلــم الل ــة
األصلية ول ة الدولة .و ظي ارايا بثاين أعلي م شر للتعددية الل وية جل اا اد األوروي.
 -71ورــوفر ا نيومــة بـرام رعليميــة ووــا الدولــة لألقليــات القوميــة بل ا ــا الســبعة الروســية ،والبولنديــة،
والبيالروســية ،واألوكرانيــة ،واإلســتونية ،واللتوانيــة ،والعربيــة .وخــال الســنة الدراســية  ،٢٠15/٢٠1٤وفــرت
الدولة التموي لـ  1٠٩م سسات رعليميـة ر بـق الـربام التعليميـة لألقليـات (منهـا  ٩٩مدرسـة رـوفر التعلـيم
بالروســية وبــالل ت  ،و ٤مــدار رــوفر التعلــيم بالبولنديــة وبــالل ت  ،ومدرســة واحــدة رــوفر التعلــيم باألوكرانيــة
وبــالل ت  ،ومدرس ــتان ر ــوفران التعلــيم بالعربي ــة ،ومدرس ــة واحــدة ر ــوفر التعل ــيم بالالرايــة واللتواني ــة ،ومدرس ــة
واحدة روفر التعليم بالالراية واإلستونية) و 75مدرسة روفر برام رعليمية بالالراية ول ات األقليات.
 -7٢ورُناــذ ب ــني منــتظم بـرام ر ــوير مهــة عــن التعلــيم بــالل ت وفصــو ردريبيــة ملعلمــو الل ــة
الالراية جل املدار ال روفر برام رعليمية بل ات األقليات(.)٢8
 -7٣وي ــو انتب ــاه خ ــا ل األةا ــا وال ــبان جل رناي ــذ املب ــاد التوجيهي ــة .وق ــد أُش ــر م ــا
جمموعـ ــا  17 ٣٤٤رلميـ ــذاً  55 -جل املاتـ ــة مـ ــنهم ارايـ ــون و ٤5جل املاتـ ــة مـ ــن رالميـ ــذ األقليـ ــات
القومي ــة  -جل م ــاريع منظم ــة بوص ــاهم ه ــدفاً مباش ــراً و ــذه ال ـربام  .ورُنا ــذ جل لة ــار ه ــذه امل ــاريع
ر ــداب رعليمي ــة ررم ــو ل س ـ معرف ــة التالمي ــذ بثقاف ــة ور ــارين ك ـ م ــن اراي ــا واألقلي ــات القومي ــة.
ونُظمت كذلك يمات وفعاليات ثقافية ورياتية وأن ة أخر فات صلة.

صنع القرار
 -7٤رنيا ا نيومة لشرا األقليات جل عملي رقريـر السياسـات وصـنع القـرار .وهنـا عـدد مـن
اوي ات الت اورية واإلشرافية( )٢٩ال ُ ث فيها مصاحل األقليات القومية.
 -75وق ــد خ ـ التع ــاون ب ـ وزارة الثقاف ــة واجملل ــس ااست ــاري املع ــة باألقلي ــات القومي ــة ع ــن
ال ـ ـربام وامل ـ ــاريع التاليـ ــة جل عـ ــا  ٢٠1٤برنـ ــام وزارة الثقافـ ــة لـ ــدعم املنظمـ ــات ـ ـ ا نيوميـ ــة،
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و يمــات لبداعيــة ،وم ــروت ةــالي درقاــو آثــار أوروبــا جل ارايــاد ،وبرنــام رــدريد بعن ـوان دســاراء
الثقافةد ،ومنتد لألقليات القومية.
 -7٦ونُظم منتد األقليات القومية ألو مـرة جل عـا  .٢٠1٣وجل  1٤ر ـرين الثـاين/نوفمرب ،٢٠1٤
نُظ ــم املنت ــد الث ــاين ــت عنـ ـوان دأصـ ـوات متنوع ــة ،لنس ــتمع ونب ــدت معـ ـاً األقلي ــات القومي ــة جل اراي ــاد.
ورك ـ املنت ــد علــي م ــاركة األقليــات واملس ــات املتعلقــة بعمال ــة شــبان تل ــر األقليــات ،ونوعي ــة ال ـربام
التعليمية لألقليات ووساتا اإلعال ايماه ي.

ل ة الدولة
 -77رتمث ـ املبــاد األساســية للسياســة املتعلقــة بل ــة الدولــة ،وهــو مبــاد منيرســة جل الق ـوان
واملبــاد التوجيهيــة ب ــأن سياســة ل ــة الدولــة ( ،)٢٠1٤-٢٠٠5جل حاــظ الل ــة الالرايــة وةايتهــا
ولعاتهــا بوصــاها ل ــة الدولــة ،وكاالــة ا ــق جل اســتخدا ل ــات األقليــات جل اآلن فارــا .و ـ ارايــا
رنوت الل ات والثقافات يميع سنيا ا ورنيا صون ل ات األقليات القومية ولعاءها.
 -78ومــن أولويــات ا نيومــة رــوف فصــو دراســية ل ويــة جمان ـاً ،بوســات ر ــم اجتــذان م ـوارد
مالي ــة لت ــافية .ور ــنا املب ــاد التوجيهي ــة أيضـ ـاً عل ــي رنظ ــيم فعالي ــات لتعم ــيم الل ــة الالراي ــة (املب ــدأ
السياسايت املعنون داووية الوةنيـة الاضـاء الل ـوي والثقـاجلد) .و ـد سياسـة ل ـة الدولـة ل تـمان
جعـ رعلــم الل ــة الالرايــة متاحـاً للاميــع و سـ املهــارات الل ويــة بالالرايــة لألشــخا املنتمـ ل
أقليات قومية والالراي املقيم جل اخلارت واملهاجرين ايدد.
 -7٩ورــنظم وكالــة الل ــة الالرايــة ومنظمــة اإلدمــات جل اجملتمــع ووكالــة التوظيــر ا نيوميــة فصــواً
جمانيـ ــة لتعلـ ــيم الالرايـ ــة ُ ـ ــو مـ ــن مي انيـ ــة الدولـ ــة (انظـ ــر الاقـ ــرة  .1٤وجل الا ـ ـ ة ،٢٠1٤-٢٠1٢
عمل ــت وزارة التعل ــيم والعل ــو عل ــي سـ ـ ال الق ــة بالل ــة الالراي ــة ل ـ ـ 57٤معلمـ ـاً م ــن امل سس ــات
التعليميــة ملرحلــة مــا قب ـ املدرســة( .)٣٠ورُناــذ ب ــني منــتظم رــداب لتحس ـ النياــاءة املهنيــة ملعلمــو
املراح ـ مــا قب ـ املدرســية واملــدار اابتداتيــة ورن ــوي علــي النهــوف هــارات الل ــة الالرايــة ملعلمــو
امل سسـ ــات التعليميـ ــة لألقليـ ــات .ورقـ ــو هـ ــذه الاصـ ــو الدراسـ ــية علـ ــي منهايـ ــة التعلـ ــيم املتنيام ـ ـ
للمحت ــو والل ــة ( )٣1()CLILورُق ــد ملعلم ــو ب ـ ـرام التعل ــيم الثن ــاتو ع ــن ةري ــق ال ــتعلم ع ــن بع ــد،
وفص ــو دراس ــية يق ــدمها خـ ـرباء ،وأدل ــة رعليمي ــة ،وحلق ــات نق ــاس ملعلم ــو مرحل ــة م ــا قبـ ـ املدرس ــة،
ودورة دراســية مــد ا  ٣٦ســاعة بعنـوان دعمليــة التعلــيم الثنــاتو الل ــة جل مرحلــة مــا قبـ املدرســةد .وجل
الا ـ ة ب ـ ع ــامو  ٢٠1٢و ،٢٠1٤ش ــار جل ه ــذه أن ـ ة وكال ــة الل ــة الالراي ــة  1٩٤5أخص ــاتياً
رربوياً ،ومن املقرر دعم  1 ٠٤1معلماً جل عا .٢٠15
 -8٠ولوتع برام رعليم الل ة الالرايـة جل متنـاو تلـر الا ـات املسـتهدفة ،أن ـأت وكالـة الل ـة
الالراي ــة بواب ــة للني وني ــة و ــذا ال ــرف ( .)http://maciunmacies.valoda.lvوي ــوفر ه ــذا املوق ــع اإللني ـ ـ وين
ةاتاــة واس ــعة مــن امل ـواد التعليمي ــة جمان ـاً ميني ــن للمعلم ـ اس ــتخدامها جل ر ــدريس الل ــة ،كم ــا ميني ــن
لألش ــخا املهتمـ ـ ب ج ــادة الل ــة اس ــتخدامها ،ــن جل فل ــك رعاي ــا البل ــدان األخ ــر  .لت ــافة ل
فلك ،رُن ر علي املوقع اإللني وين مواد ردريسية ِ
مساعدة رتضمن ألعاباً رعليمية رااعلية لألةاا .
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 -81وأشــار أم ـ املظــاري ،جل مع ــرف رعليقار ــا علــي م ــروت التقري ــر ،ل أن لثــا املعن ــون دالتعل ــيم
ب ــالل ت د ( )٢٠1٤رض ــمن رقييمـ ـاً فاريـ ـاً ملس ــتو لج ــادة ل ــة الدول ــة جيري ــا ة ــالن الـ ـربام التعليمي ــة
لألقلي ــات القومي ــة .ووفقـ ـاً لنت ــات البح ــال ،ف ـ ن  5٠جل املات ــة م ــن ال ــالن أج ــابوا ب ــأ م جيي ــدون ل ــة
الدولــة ســتو جيــد ،و ٣٣جل املاتــة أجــابوا بــأ م جييــدون الل ــة ســتو متوســا ،فيمــا أجــان  11جل
املاتـة مــنهم بــأن لجـاد م لل ــة الدولــة ربلـ مسـتو جيــداً جــداً .ورأ  5جل املاتـة فقــا مــن ال ــالن أن
متدن وأجان ةالظ واحد بأن مستو لجادرا لل ة ٍ
مستو لجاد م لل ة ٍ
متدن جداً.
 -8٢واحــظ أم ـ املظــاري أن البحــال املــذكور أمــال اللثــا عــن عالقــة ب ـ لجــادة الل ــة وا ــاف ،
حي ــال لن  15.5جل املات ــة م ــن ال ــالن أب ــدوا موقا ـ ـاً لجيابي ـ ـاً ه ــاه ا اج ــة ل لج ــادة ل ــة الدول ــة
واسـتخدامها ،وجييـدون الل ـة سـتو جيـد ،وكـان رقيـيمهم الـذايت جيـداً ومـوقاهم لجيابيـاً هـاه الــتعلم
بل ــة الدول ــة .باملقاب ـ ـ فـ ـ ن  1٣.85جل املات ــة م ــن ال ــالن يس ــتوعبون ال ــدرو بل ــة الدول ــة دون
صعوبات رُذكر ،وكان رقييمهم الـذايت ملسـتو لجـاد م الل ـة جيـداً ،ـ أ ـم ا ير بـون جل الدراسـة
بل ــة الدولــة .وقــد ينيــون لــذلك أســبان متعــددة منهــا التعب ـ عــن ااحتاــات ،ورأي األســرة ،ورــأث
اخل ابات السياسية ،ووساتا اإلعال ايماه ي.
 -8٣وشدد مركـ املـوارد ( )ZELDAجل رعليقـا علـي م ـروت التقريـر ،علـي عـد وجـود أي برنـام
لتعليم الل ة الالراية يستهد فوي اإلعاقة الانيرية.

لدمات اعات الروما
 -8٤وفقـ ـ ـاً لبيانـ ـ ـات منيت ـ ــظ شـ ـ ـ ون اوا ـ ــرة واملواةن ـ ــة امل رخ ـ ــة  1ك ـ ــانون الثاين/ين ـ ــاير ،٢٠15
هنــا  7 88٣فــرداً مســاالً مــن اعــة الرومــا جل ارايــا و ٩٤.٤جل املاتــة مــنهم مواةنــون ارايــون.
وجل عــا  ،٢٠11أُعـ ّدت ح مــة مــن التــداب السياســارية الوةنيــة إلدمــات الرومــا ،عمـالً ب ةــار اا ــاد
األوروي لالس اريايات الوةنية إلدمـات الرومـا حـ عـا  .٢٠٢٠ورـ ِرد ح مـة التـداب تـمن املبـاد
التوجيهيــة ،ويــو اهتمــا خــا لتعلــيم أةاــا الرومــا عــن ةريــق ر ــوير مارســات مســاعدي معلمــو
أةاـا الرومـا جل مرحلـة مـا قبـ املدرسـة ومدرســو م سسـة التعلـيم العـا  ،ولمـدادهم ـا حيتـاجون مــن
مواد رعليمية ولرشادية عن ثقافة الروما.
 -85وجل ع ــا  ،٢٠1٢أن ــني اجملل ــس ااست ــاري لتناي ــذ سياس ــة لدم ــات الروم ــا( .)٣٢ولض ــمان
ربــاد املعلومــات واخلـربات ب ــني منــتظم بـ أخصــاتيو ا نيومــة احملليــة ب ــأن لدمــات الرومــا ورع يـ
التعــاون ب ـ وزارة الثقافــة وم سســات ا نيومــة احملليــة وجمتمــع الرومــا لتوةيــد فعاليــة رنايــذ سياســات
لدمات الروما ،أن ت شبنية اخلرباء احمللي جل لدمات الروما عا .٢٠1٤
 -8٦ولتع ي ـ لدم ــات ال ــالن م ــن اع ــة الروم ــا جل نظ ــا التعل ــيم ،ري رع ــد رُــنظم فص ــو دراس ــية
مناصلة ل الن الروما منذ السنة الدراسية .٢٠1٤/٢٠1٣
 -87صــا وزارة الثقافــة ــويالً منتظمـاً ،جل لةــار مناقصــات ماتوحــة ،لتنايــذ مبــادرات اإلدمــات
ال رق حها املنظمات ا نيومية ال ث اعة الروما.
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 -2المواطنة والتجنس  46-91إلى 49-91؛ 40-93؛  42-93إلى )44-93
 -88بعد أن اسـتعادت ارايـا اسـتقالوا ،اعتمـد اجمللـس األعلـي جل  15ر ـرين األو /أكتـوبر ،1٩٩1
ان الق ـاً م ــن مب ــدأ ااس ــتمرارية القانوني ــة ،ق ـراراً ب ع ــادة اينس ــية ل املقيم ـ الالراي ـ ال ــذين حص ــلوا عل ــي
اينســية الالرايــة قب ـ وقــوت ارايــا ــت وةــأة ااحــتال جل  17ح يران/يونيــا  ،1٩٤٠ولــذريتهم ب ـ
النظر عن منبتهم العرقـو .وعلـي أسـا هـذا املبـدأ ،اعتُمـد قـانون جديـد ب ـأن املواةنـة جل عـا .1٩٩٤
ُع ّد وجظ استاتاء عا جل عا  1٩٩8ليبسا لجراءات اكتسان اينسية عن ةريق التانيس.

 -8٩وبــالتوازي مــع مرك ـ امل ـواةن الالراــو ،اســتُحد مرك ـ ـ امل ـواةن( )٣٣جل عــا  ،1٩٩5كمرك ـ
خــا م قــت ملـواةة اا ــاد الســوفيي الســابق وفريــتهم املقيمـ جل هوريــة ارايــا وا حيملــون اينســية
الالراية أو ها(.)٣٤

 -٩٠ورواص ـ ارايــا رنايــذ سياســات متســقة جل ميــدان اإلدمــات جل اجملتمــع ورع ي ـ التانــيس ،س ـواء
بــدعوة ـ امل ـواةن لتقــدا ةلبــات التاــنس أو باعتمــاد أحنيــا قانونيــة ل يــادة ريس ـ عمليــة التاــنس
(رعــديالت قــانون املواةنــة امل ــار لليــا جل الاقــرة  1٩مــثالً) ورنايــذ ةــالت لرشــادية .ورتــوخي املبــاد
التوجيهية ريس عملية هنس أسرت ور ة باللاوء ل أشنيا التعاون التقليدية وأن ة التوعية.
 -٩1وقد أُدخلت رعديالت مراراً لتبسيا عملية التاـنس وفقـاً للمعـاي الدوليـة ،وجـر رنيييـر هينيـ
امتحــان التاــنس ومضــمونة ــا يوافــق ااســتخدا الاعلــو لل ــة جل ا يــاة اليوميــةُ .ووســع ن ــاق لج ـراءات
التاـنس ليـال أصـبو باإلمنيــان ،مـثالً ،رقـدا ةلــظ ا صـو علـي اينسـية ل أي فــرت مـن فـروت منيتــظ
وخاضــت رســو التاــنس لــذوي الــدخ املــنخا والعــاةل عــن العم ـ
شـ ون اواــرة واملواةنــة الثالثـ ُ ،
واملتقاعــدين وأف ـراد الا ــات املهم ــة اجتماعي ـاً ،ب ـ أل يــت هــذه الرســو لألشــخا املعرت ـ لالت ـ هاد
السياس ــو واملع ــوق واأليت ــا واألش ــخا ال ــذين يعي ــون جل م سس ــات الرعاي ــة ااجتماعي ــة .وبس ـ ـ ت
التعديالت ال أدخلت علي قانون اينسية جل عا  ٢٠1٣لجراء منو اينسية.
 -٩٢وي ــنظم منيت ــظ ش ـ ون اوا ــرة واملواةن ــة دوري ـاً أيام ـاً لعالمي ــة ع ــن ف ــر وش ــرول التا ــنس.
ونُ ــرت م ـواد لعالميــة كــذلك عــن لج ـراء التاــنس لــدعم عمليــة التحض ـ ل لــظ اينســية .ورــنظم
دورات ردريبيــة ل ـ امل ـواةن ــد التحض ـ امتحانــات التاــنس ،بالتعــاون مــع م سســات رعلــيم
الل ــات واملنظمــات ـ ا نيوميــة ،جل لةــار م ــاريع الصــندوق األوروي إلدمــات رعايــا البلــدان الثالثــة
ومنظمة اإلدمات جل اجملتمع.
 -٩٣وأُع ـ ّد دلي ـ است ــاري( )٣5راــاعلو ب ــأن ا صــو علــي اينســية الالرايــة جل عــا ،٢٠1٣
جل لةــار م ــروت الصــندوق األوروي إلدمــات رعايــا البلــدان الثالثــة .كمــا أُع ـ ّدت عــروف عــن املســات
املتعلق ــة بعملي ــة التا ــنس ونُ ــرت عل ــي املوق ــع اإللنيـ ـ وين ملنيت ــظ شـ ـ ون اوا ــرة واملواةن ــة ،ونُ ــر
كذلك كتيظ عن دال ريق ل اينسية الالرايةد بالل ات الالراية والروسية واإلننيلي ية.
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 -3حقوق األجانب والالجئي وطالبي اللجوء  51-91إلى 54-91؛  16-92و)17-92
 -٩٤س ــل ت ال ي ــادة جل ع ــدد ة ــالد اللا ــوء جل ع ــا  ٢٠11الض ــوء عل ــي ا اج ــة ل ريس ـ ـ
التعــاون بـ امل سســات ورع يـ قــدرات نظــا اللاــوء جل ارايــا ولثــارة مســألة قــدرة ارايــا علــي كاالــة
الضــمانات ااجتماعيــة ال ـ يــنا عليهــا القــانون ل ــالد اللاــوء والالج ـ وا اصــل علــي مرك ـ
ا ماية الارعية(.)٣٦
 -٩5وجل  ٢٤ر ـ ـرين األو /أكت ــوبر  ،٢٠1٣اعتُم ــدت رعـ ــديالت عل ــي ق ــانون اللا ــوء ـ ــد
سـ لجـراء ةلــظ اللاــوء وتــمان كااءرــا جل األوتــات الـ ي ــهد فيهــا عــدد ةــالد اللاــوء زيــادة
كب ـ ـ ة ،وهسـ ــيد مت لبـ ــات اللاـ ــوء ال ـ ـ رـ ــنا عليهـ ــا ر ـ ـريعات اا ـ ــاد األوروي .و وجـ ــظ هـ ــذه
التعديالت ،ر و الدولة رنيـالير رعلـم الل ـة الالرايـة للحاصـل علـي مركـ ا مايـة الارعيـة .وررمـو
التعـديالت ل اسـتنيما القــانون بأحنيـا رـنا علــي لمنيانيـة ليـواء ةـالد اللاـوء خــارت مركـ لقامــة
ة ــالد اللا ــوء لفا ري يتس ــع و ــم املركـ ـ  ،و دي ــد اللـ ـواتو املتعلق ــة باحتا ــاز ة ــالد اللا ــوء ،وررش ــيد
عملية صنع القرار(.)٣7
 -٩٦و وج ـ ــظ التع ـ ــديالت ال ـ ـ أدخل ـ ــت عل ـ ــي ق ـ ــانون اوا ـ ــرة ودخل ـ ــت حي ـ ـ النا ـ ــاف جل  1ك ـ ــانون
الثاين/ينـاير  ،٢٠1٤فـ ن ةالـظ اللاــوء الـ ري يتلـق قـراراً مـن منيتـظ شـ ون اواــرة واملواةنـة نحـا صــاة
الالج ــني أو أي ص ــاة بديل ــة أو بـ ـرف منح ــا ه ــذه الص ــاة ،جل ض ــون رس ــعة أش ــهر بع ــد رق ــدا ةل ــظ
ا صــو عليهــا ،وري ينيــن هــذا التــأخ نا ـاً عــن خ ــا ،حيــق لــا العمـ دون قيــد أو شــرل ل أن يصــبو
القرار النهاتو ب أن منحا صاة الالجني أو صاة بديلة نافذاً وري يعد هنا جما لل عن فيا.
 -٩7ورض ــمنت التع ــديالت ال ـ أدخل ــت عل ــي ق ــانون اوا ــرة جل  1أيلو /س ــبتمرب  ٢٠1٤ع ــدة
شرول حمسنة لرعايا البلدان الثالثة جل ميدان العم باستحدا رخصة لقامة وعم واحدة.
 -٩8واعتمــدت ا نيوم ــة جل  1وز/يوليــا  ٢٠1٤الالتح ــة رق ــم  ٣5٦دســا ة ــالد اللا ــوءد،
ــد سـ ـ لجـ ـراءات اللا ــوء ع ــن ةري ــق نظ ــا رس ــاي موح ــد ل ــالد اللا ــوء .و وج ــظ ه ــذه
الالتحـة يتــيو الســا ملــوظاو منيتــظ شـ ون اواـرة واملواةنــة وحــر ا ــدود املعنيـ بـ جراء اللاــوء
وصــواً موحــداً ل املعلومــات .وجل عــا  ،٢٠1٤رلقــي  ٣٠موظا ـاً مــن حــر ا ــدود رــدريباً علــي
لدخا البيانات جل السا (.)٣8
 -٩٩وجل عــا  ،٢٠1٣بــدأ العمـ علــي لعــداد ماهــو اواــرة ايديــد ومــن املقــرر اعتمــاد الوثيقــة
جل عـا  .٢٠15وقـد نُظمــت جل ري ـا يــومو  7و 8ح يران/يونيـا  ،٢٠1٤حلقــات نقـاس للمـواةن
ب ــأن مواتــيع اواــرة ،ب يــة ريس ـ التااع ـ الن ــا للماتمــع املــدين جل عمليــة اإلدمــات ،وةُرحــت
فيهــا مق ح ــات حــو كي ــر ينب ــو لالراي ــا التنييــر م ــع اهاهــات اوا ــرة والســب النيايل ــة بتحقي ــق
أقصي حد من منافعها .وست خذ هذه املق حات بااعتبار جل بلورة ماهو اوارة.
 -1٠٠وُ ّسن ب ني مسـتمر ظـرو املعي ـة جل مراكـ لقامـة ةـالد اللاـوء التابعـة ـر ا ـدود.
حمس ـ ــن إلقام ـ ــة األجان ـ ــظ
فا ـ ــو  ٢نيس ـ ــان/أبري  ،٢٠1٣دعم ـ ــت ا نيوم ـ ــة لن ـ ــاء مركـ ـ ـ جدي ـ ــد ّ
احملتا ين ،ب ية لراحة ظرو حمسنة استقبا ةالد اللاوء.
GE.16-00107
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القص ــر لمنياني ــة ا ص ــو عل ــي التعل ــيم ،ــا جل فل ــك التعل ــيم
 -1٠1ورت ــيو اراي ــا ل ــالد اللا ــوء ّ
اابت ــداتو والث ــانوي ،ومواص ــلة التعل ــيم الع ــا لألش ــخا ال ــذين رتا ــاوز أعم ــارهم  18عامـ ـاً ،ور ــنظم
فصــواً فرديــة للــتمنين مــن مـواد دراســية معينــة ،ولجــادة الل ــة الالرايــة والل ــة األ ألةاــا ةــالد اللاــوء
لفا كــانوا يدرســون جل م سســات رعليميــة ر بــق ب ـرام رعلــيم األقليــات ،كمــا رقــد الــدعم املــاغ ل ـراء
النيتظ الدراسية.
 -1٠٢وجل لةـار برنـام الصــندوق األوروي لالج ـ لعـامو  ٢٠1٢و ،٢٠1٣أةلــق جهـاز حــر
ا ــدود جل  1وز/يوليــا  ،٢٠1٣م ــروت دبنــاء قــدرات حــر ا ــدودد الــذي أس ـ أعمالــا جل ٣٠
ح يران/يونيــا  ،٢٠15وان ــو علــي سـ مرافــق العمـ مــع ةــالد اللاــوء ورــوف املســاعدة ال بيــة
واملادية ااجتماعية وم.
 -1٠٣ورواص ـ ـ ارايـ ــا التع ـ ــاون مـ ــع ماوتـ ــية األم ـ ــم املتحـ ــدة السـ ــامية ل ـ ـ ون الالج ـ ـ  .فا ـ ــو
عـا  ،٢٠11مت روقيــع مــذكرة راــاهم بـ جهــاز حــر ا ــدود واملمثـ اإلقليمــو للماوتــية جل ــا
أوروبا ،رقضو بتع ي التعاون ب امل سست .
 -1٠٤ويو اهتمـا كبـ لتـدريظ مـوظاو جهـاز حـر ا ـدود ور ـورهم املهـة ،ـا جل فلـك مـثالً
س أساليظ ااستاوان ولجادة الل ات األجنبية.
 -1٠5ورعاونــت ا نيومــة واملنظمــات ـ ا نيوميــة العاملــة جل امليــدان جل رنايــذ م ــاريع متعــددة
ورنظــيم مناق ــات وةــالت روعيــة عامــة ب ــني منــتظم( ،)٣٩مــن أج ـ ريس ـ فهــم حقــوق األجانــظ
والالج وةالد اللاوء.

هاء -حماية األيخاص ذوي اإلعاقة  12-91و13-91؛ )44-91
 -1٠٦جل  1كــانون الثاين/ينــاير  ،٢٠1٣دخلــت حيـ الناــاف التعــديالت الـ أدخلــت علــي قــانون
األحـوا املدنيــة وقــانون اإلجـراءات املدنيــة وقــانون حمــاكم األيتــا  ،وقضــت ب ل ــاء ا رمــان النيلــو مــن
أهلية التصر استبدالا بتقييد أهلية التصر (.)٤٠
 -1٠7وســينيون التصـريو جل املســتقب لةــاراً قانونيـاً بــديالً ا تــات احملــاكم وجبــا ل رقييــد أهليــة
التصر  ،وهو منير جل القانون املدين ودخ حي النااف جل  1كانون الثاين/يناير .)٤1(٢٠1٣
 -1٠8وجل  ٢7ر ـرين األو /أكتــوبر  ،٢٠1٣دخلــت حيـ الناــاف التعــديالت علــي املــادة  11مــن
قانون اإلجراءات ايناتية ،ورـنا علـي روسـيع ن ـاق ا ـق جل اسـتخدا ل ـة ياهمهـا ال ـخا املعـة
أثنــاء اإلج ـراءات ايناتيــة وااســتعانة ــدمات م ـ جم فــوري جمان ـاً ،لي ــم األشــخا الــذين لــديهم
لعاقــات عيــة أو ن قيــة أو بصـرية .وعنــد لصــدار وثــاتق لجراتيــة وـ اء األشــخا جل ا ــاات ال ـ
ينا عليها القانون ،جيظ روف هذه الوثاتق بالل ة أو بال ريقة ال مينينهم فهمها.
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 -1٠٩وجل  ٢٠أيار/م ــايو  ،٢٠1٤ص ــدرت الالتح ــة ا نيومي ــة رق ــم  ٢5٢ب ــأن داإلجـ ـراء املتب ــع
مــن ال ــرةة إلثبــات مــا لفا كــان ل ا ـ مــا احتياجــات خاصــة رســتدعو خــدمات أخصــاتو م ه ـ ،
وشرول رلبية ااحتياجات اخلاصة لل ا د.
 -11٠وق ــد دأب ــت اراي ــا عل ــي العم ـ ـ لتع ي ـ ـ نظ ــا لتنس ــيق عم ـ ـ امل سس ــات املختص ــة لق ــوق
األشــخا فوي اإلعاقــة ورنياملهــا ،ــا جل فلــك لن ــاء نظــا للتعلــيم ايــامع وريسـ الوصــو البي ــو
وامل ــاركة جل امل ــاريع ااجتماعيــة لــذوي اإلعاقــة .وقــد اســتُحدثت ،منــذ عــا  ،٢٠11العديــد مــن
اخلــدمات( ،)٤٢ــا فيهــا اخلــدمات الناســية واملســاعدة وخــدمات ال ــة الاوريــة بل ــة اإلشــارة للصـ ار
والنيبار معاً ،د ا د من عواقظ اإلعاقة ورع ي الوصو ل اخلدمات واألن ة اليومية.
()٤٣

 -111وهنــا حاليـاً عــدة م ــاريع جاريــة
وأفراد أسرهم.

ــد ل دعــم ا ـرا املعـ ز لألشــخا

فوي اإلعاقــة

 -11٢وازداد رـدرجيياً عـدد الـربام واألفـال امل ـة بالنيتابـة أو بل ـة اإلشـارة ،عـن ةريـق ن ـر احملتـو
علــي الصــاحة الرتيســية حمل ــة التلا ـ ة الالرايــة .ويــوفر املوقــع اإللني ـ وين حمل ــة اإلفاعــة الالرايــة نســخة
منيتوبــة آلخــر ن ـرات البــال اإلفاعــو وأكثرهــا شــعبية لااتــدة األشــخا فوي اإلعاقــة الســمعية .ويــو
اهتمــا خــا لتع ي ـ ال ــوعو العــا ب ــأن املس ــات املتعلقــة باإلعاقــة عــن ةري ــق لدمــات مواتــيع رتعل ــق
لقوق واحتياجات فوي اإلعاقة جل حمتو املواد اإلعالمية حمل ات اإلفاعة والتلا ة الالراية.
 -11٣ومنـذ  1وز/يوليـا  ،٢٠1٤أتـافت ارايـا مسـتحقات جديـدة أو زادت مبـال عـدة مســتحقات
قاتمة د دعم األشخا فوي اإلعاقة جل س وتعهم املادي(.)٤٤
 -11٤وجل  ٢٢أيار/م ــايو  ،٢٠1٤مت لق ـرار املب ــاد التوجيهي ــة لت ــوير التعل ــيم ()٢٠٢٠-٢٠1٤
متضــمنةً هــدفاً بعيــد األمــد لضــمان نوعيــة التعلــيم ايــامع اوــاد ل بنــاء ال خصــية ورع ي ـ الرفــاه
والنم ــو املس ــتدا بت بي ــق التعل ــيم اي ــامع وا ــد م ــن ــاةر اإلقص ــاء ااجتم ــاعو .وق ــد ش ــدد أمـ ـ
املظــاري ،جل رعليقارــا علــي م ــروت التقريــر ،علــي ا اجــة ل س ـ ر بيــق مبــدأ التعلــيم ايــامع جل
واقع املمارسة.
 -115وأشــار مرك ـ امل ـوارد دZELDAد ل أوجــا القصــور ال ـ رع ـ ي مارســات احملــاكم فيمــا يتعلــق
بــالقيود املاروتــة علــي أهليــة التصــر  ،داعيـاً ل لعــادة النظــر جل اإلةــار القــانوين واســتنيمالا ب راحــة
آليــات بديل ــة لتقييــد الق ــدرة عل ــي التصــر ولل ــاء مب ــدأ النيابــة جل ا ــاف الق ـرار .وشــدد املرك ـ عل ــي
ا اج ــة ل سـ ـ ر بي ــق مب ــدأ التعل ــيم اي ــامع عمليـ ـاً ،ــا جل فل ــك ريسـ ـ الا ــر املتاح ــة ل ــذوي
اإلعاقــة للــتعلم جل املــدار العامــة ،وأشــار ل أوجــا القصــو جل اخلــدمات ااجتماعيــة ال ـ روفرهــا
ا نيومات احمللية ،ا سيما لألشخا املض رب عقلياً.
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واو -تعزيز المساواة بي الجنسي

 18-91إلى )22-93

 -11٦رُناــذ سياســة املســاواة ب ـ اينس ـ جل ارايــا ان الق ـاً مــن ـ متنيام ـ يراعــو مبــدأ املســاواة
ـ ــيا السياسـ ــات ،ـ ــا جل فلـ ــك صـ ــيا ة الق ـ ـوان ووتـ ــع الوثـ ــاتق
ب ـ ـ اينس ـ ـ جل يـ ــع مراح ـ ـ
السياســارية ورنايــذها .ورنيــر الصــنيو القانونيــة األساســية كافــة مبــدأي املســاواة وحظــر عــد املســاواة
جل املعاملة(.)٤5
 -117ور ــني الورق ــة املااهيمي ــة ب ــأن املس ــاواة ب ـ اينس ـ ( )٢٠٠1اإلة ــار ال ــذي رس ــتند للي ــا
سياسـة املسـاواة بـ اينسـ جل ارايــا .وقـد أُعـ ّدت علـي أساسـها العديــد مـن وثـاتق ـيا السياســات،
ا جل فلك خ ة عم املساواة ب اينس (.)٤٦()٢٠1٤-٢٠1٢
 -118وجل  1٢أيار/م ـ ـ ــايو  ،٢٠15اعتُمـ ـ ـ ــدت املب ـ ـ ــاد التوجيهيـ ـ ـ ــة املتعلق ـ ـ ــة بالعمالـ ـ ـ ــة ايامعـ ـ ـ ــة
( .)٤7()٢٠٢٠-٢٠15ورتمث ـ األهــدا الرتيســية للمبــاد التوجيهيــة جل ي ــة ســوق عم ـ جامعــة
ومتوازنة وبي ة موارية للعمالة.
 -11٩وروتــع سياســة ارايــا للمســاواة ب ـ اينس ـ بتعــاون وثيــق مــع املنظمــات ـ ا نيوميــة.
ورتو ينة املساواة ب اينس  ،وهو امل سسـة املنيلاـة بالتنسـيق جل هـذا اجملـا  ،ريسـ التعـاون بـ
الــوزارات واملنظمــات ـ ا نيوميــة وال ــركاء ااجتمــاعي والبلــديات واألة ـرا األخــر املعنيــة جل
هذا اجملا .
 -1٢٠وري رـ رُناــذ رــداب موجهــة ــد ل رع يـ التوفيــق بـ العمـ وا يــاة األسـرية( .)٤8ويــو
اهتمــا خــا لألن ـ ة الراميــة ل رع ي ـ امل ــاركة الن ـ ة لابــاء جل رعايــة املواليــد ايــدد ،ــد
روةيــد األواصــر ب ـ أف ـراد األســرة .وســالت اإلجــازات الوالديــة زيــادة ،حيــال اســتااد منهــا  ٢٢جل
املاتــة مــن اآلبــاء جل عــا  ،٢٠٠٤جل ح ـ بل ــت نســبة املســتايدين منهــا  ٤5جل املاتــة مــن اآلبــاء جل
عا  ،٢٠1٤ما يد علي زيادة م اركة اآلباء جل رعاية األةاا .
 -1٢1وجل الا ـ ة  ،٢٠1٤-٢٠1٣نُاــذ م ــروت داملســاواة ب ـ اينس ـ جل صــنع الق ـرار ااقتصــادي -
أداة لتع يـ ـ التنافس ــية ااقتص ــادية واملس ــاواةد ــت رعاي ــة منظم ــة اإلدم ــات جل اجملتم ــع .ونُظم ــت جل لة ــار
امل ــروت ة ــالت روعي ــة عام ــة س ــل ت الض ــوء عل ــي مب ــاد املس ــاواة جل جم ــاات األج ــر واختي ــار املهن ــة
واآلفــاق املهنيــة .لتــافة ل فلــك ،ســن م شــر التنميــة املســتدامة مــن خــال ال كي ـ علــي دور املســاواة
ب اينس جل ريادة امل اريع وكوف ت امل اريع التاارية ال رعد أسو عافت جل هذا الصدد.
 -1٢٢ورناــذ وكالــة ااســتثمار والتنميــة جل ارايــا ،منــذ عــا  ،٢٠٠٩برنــام الرصــد الــذي يهــد ،
جل لــة أمــور ،ل رع ي ـ دور راتــدات امل ــاريع .ونُاــذ ،منــذ لةــالق امل ــروت 15 ،م ــروعاً ش ــار
فيـ ــا  5٢٤شخص ـ ـاً مـ ــنهم  ٢٤٠مـ ــدرباً ( 7٦.7جل املاتـ ــة نسـ ــاء و ٢٣.٣جل املاتـ ــة رجـ ــا ) و٢8٤
متدرباً ( 7٠.8جل املاتة نساء و ٢٩.٢جل املاتة رجا ).
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 -1٢٣وأشــار أم ـ املظــاري ،جل رعليقــا علــي م ــروت التقريــر ،ل أن منيتبــا يتنــاو ب ــني منــتظم
قضـايا رتعلـق بانتهاكـات حظـر التمييـ علــي أسـا ايـنس جل عالقـات العمـ  ،ألن رن عمـ مــا ري
حي ـ حقــوق األمهــات الــاليت أس ـنب أةاــااً م ـ خراً ،وفق ـاً ل ةــار القــانوين لال ــاد األوروي وارايــا.
وجل عــا  ،٢٠1٢أجــر املنيتــظ دراســة استقصــاتية لألمهــات وأربــان العم ـ اســت الت مــا جيــري
واقعـاً عنـدما رعـود املـرأة ل العمـ بعــد لجـازة األمومـة أو اإلجـازة الوالديـة .وخلصـت الدراســة ل أن
النس ــاء ال ــاليت ي ـ ـواجهن مواق ــر يي ي ــة ي ـ ـ ثرن جل معظ ــم ا ــاات ع ــد لب ــال املنيت ــظ أو التق ــد
ب ــنيو للمحنيمــة خ ــية أن رلتصــق ــن عــة داملتــذمراتد فيصــعظ علــيهن لجيــاد وظياــة جديــدة
جل املســتقب  .ومــن جه ــة أخــر  ،فل ــيس يــع أرب ــان العم ـ عل ــي علــم لق ــوق األمهــات ،كم ــا أن
األمهات لسن علي علم دوماً بسب ةاية حقوقهن.

زاي -القض رراء عل ررى العن ررف المنزل رري  32-91إل ررى 34-91؛ 43-91؛ 11-92
و)12-92
 -1٢٤ينبثــق ماهــو العنــر املن ـ غ جل نظــا العدالــة ايناتيــة مــن املــادة  )15()1(٤8مــن القــانون
ايناتو ،الـ رـنا علـي ظـرو م ـددة للعقوبـة( .)٤٩ووفقـاً وـذه املـادة ،عنـدما رـرربا جرميـة مررنيبـة
بــالعنر أو بالتهديــد باســتعما العنــر (كاا تصــان وااعتــداء اينســو واألف ايســدي) ،جيــظ
علي احملنيمة ،لد ديد العقوبة املناسبة ،أن رأخذ جل ا سبان هذا الظر امل دد.
 -1٢5وجل  1٤ح يران/يونيــا  ،٢٠1٤دخلــت حي ـ الناــاف رعــديالت علــي القــانون اينــاتو رتعلــق
بايراتم تد األخالق وا رمـة اينسـية لل ـخا( .)5٠ويـنا القـانون اينـاتو علـي املسـ ولية ايناتيـة
عــن جرميــة اا تصــان ال ـ يررنيبهــا ال ـ وت ،وهــو جرميــة موصــوفة ديــداً وجــظ اي ـ ء املعــة مــن
املادة  15٩من القانون ايناتو ،جل حـ مينيـن اعتبـار هـذا الوتـع وجـظ املـادة  )15()1(٤8مـن
القانون ايناتو ظرفاً م دداً ي خذ بااعتبار لد ديد العقوبة.
 -1٢٦واستُنيم اإلةار القانوين أيضاً لنيـم يـنا علـي أنـا لفا عـاس ال وجـان مناصـل ملـدة رقـ
عــن ثــال ســنوات ،مينيــن للمحنيمــة أن رقضــو ل ـ ال ـ وات لفا كــان ســبظ رعثــره انتهــا جســدي
أو جنســو أو ناســو أو اقتصــادي مــن أحــد ال ـ وج لــق اآلخــر الــذي ي لــظ ح ـ ال ـ وات أو لــق
ةالا أو ةالهما.
 -1٢7وجل عــا ُ ،٢٠1٣وتــع ماهــو التــداب القس ـرية الوقاتيــة ،الــذي أن ــأ أداة جديــدة متعــددة
الوظـ ــاتر للوقايـ ــة مـ ــن اا ،ـ ـرا املبنيـ ــر .و ـ ــد هـ ــذه األداة ل خا ـ ـ عـ ــدد حـ ــاات العنـ ــر
ومســتو رنيرارهــا جل األمــد البعيــد ،ــا جل فلــك اي ـراتم املتعلقــة بــالعنر املن ـ غ .ورســعي ارايــا ل
رنايذ هذا املاهو بني جدية جل الوقت ا اتر.
 -1٢8جل  ٣1آفار/مــار  ،٢٠1٤دخلــت حي ـ الناــاف رعــديالت معقــدة علــي الت ـريعات لتــنا
علــي حــق تــحية العنــر أو امل ــاردة أن ي لــظ ل احملنيمــة ،بــادرة شخصــية أو بواس ـ ة ال ــرةة،
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ا ــاف ر ــداب ا ماي ــة املالتم ــة ت ــد اي ــاين جل س ــياق دع ــو مدني ــة .وحي ــق لل ــرةة ( وج ــظ ةل ــظ
خ ــو) ،جل حال ــة وج ــود دي ــد مباش ــر ن ــاجم ع ــن وج ــود ش ــخا يق ــيم جل مس ــنين أو س ـواره وق ــد
يلحــق األف لريــة أو بصــحة أشــخا آخ ـرين يق نــون جل ناــس املنيــان ،أن رقــرر لل ـ ا ال ــخا
املعــة ــادرة هــذا املســنين وعــد الرجــوت لليــا وحظــر لقامتــا فيــا أو س ـواره (ق ـرار الع ـ الصــادر عــن
ال رةة) ملدة رص ل مثانية أيا (.)51
 -1٢٩ورواص ارايـا سـ اإلةـار القـانوين الـالز لالنضـما ل ارااقيـة جملـس أوروبـا ب ـأن منـع
ومنيافحة العنر تد املـرأة والعنـر املنـ غ .ومـن املنتظـر أن يصـبو قـدورها التصـديق علـي اارااقيـة
جل ع ــا  .٢٠18وجل ل ــة أم ــور ،اس ــتُهلت من ــذ  11ك ــانون الثاين/ين ــاير  ٢٠15عملي ــة بس ــي ة وس ـريعة
لالع ا بتداب ا ماية جل القضايا املدنية ب الدو األعضاء جل اا اد األوروي(.)5٢
 -1٣٠ور ـ ِرد جل املبــاد التوجيهي ـة لسياســات األســرة ( )٢٠17-٢٠11وخ ــة العم ـ املررب ــة ــا
( )٢٠1٤-٢٠1٢التداب الرامية ل القضاء علي العنر املن غ وا د منا.
 -1٣1ومنــذ عــا  ،٢٠11ـ ّـو ب ـرام لعــادة التأهي ـ ااجتمــاعو لألةاــا الــذين رعرت ـوا للعنــر
املن ـ ـ غ م ــن مي اني ــة الدول ــة .وجل  ٢٣ك ــانون األو /ديس ــمرب  ،٢٠1٤دعم ــت ا نيوم ــة اس ــتحدا
خ ــدمات لع ــادة التأهي ـ املمول ــة م ــن الدول ــة لض ــحايا العن ــر ومررنيبي ــا م ــن النيب ــار( ،)5٣ابت ــداء م ــن
عـا  .٢٠15ومينيـن لألشــخا أن يلتمسـوا املســاعدة جل مركـ لدارة األزمـات ومركـ الـدعم العــاتلو
أو أي م سســة أخــر إلعــادة التأهيـ ااجتمــاعو رقــد الــدعم للضـحايا ،أو اخلــدمات ااجتماعيــة
البلديــة .ور ــو هــذه اخلــدمات است ــارة احملــام واألخصــاتي الناســي وااجتمــاعي وحـ لقامــة
ال خا وأةاالا ،لفا اقتضت ا اجة.
 -1٣٢وجل  ٢٢أيار/مــايو  ،٢٠1٤نظم ــت وزارة الرعاي ــة ااجتماعي ــة بالتع ــاون م ــع ش ــركاء آخ ـرين(،)5٤
م ـ راً دولي ـاً بعنــوان دالوقايــة مــن العنــر تــد امل ـرأة وا مايــة منــا والتصــدي لــا مــن النصــو القانونيــة ل
الت بي ــق الاع ــا د .وش ــار جل امل ـ ر  15٠خب ـ اً جل مي ــادين تلا ــة .وجل ك ــانون األو /ديس ــمرب ،٢٠1٤
نظ ــم مركـ ـ مـ ـوارد املـ ـرأة دMartaد ،بالتع ــاون م ــع وزارة الرعاي ــة ااجتماعي ــة وجه ــاز ال ــرةة والراب ــة
الالرايــة لألةبــاء العــام جل األريــا  ،حلقــات نقــاس ردريبيــة للخـرباء ب ــأن حــاات العنــر املنـ غ،
()55
وحللــت أثنـاء حلقــات النقــاس املهــارات العمليــة للخـرباء
بلـ جممــوت امل ــارك فيهــا  7٠م ــاركاً ُ .
وخلا ل أن رعليم اخلرباء يت لظ امل يد من العناية.
العامل مع نساء من تحايا العنرُ .
 -1٣٣وجل  ٢٩أيار/مـ ــايو  ،٢٠1٤نظم ـ ــت الـ ــوزارات التنايذي ـ ــة ،بالتعـ ــاون م ـ ــع سـ ــاارة الواي ـ ــات
املتح ــدة ،م ـ ـ راً بعن ـ ـوان دااس ــتاابة امل سسـ ــية املنسـ ــقة للعنـ ــر لزاء العن ــر املن ـ ـ غد ـ ــد ربـ ــاد
املمارسـ ــات اييـ ــدة .ورك ـ ـ ا ـ ــد علـ ــي مواتـ ــيع مـ ــن قبي ـ ـ مس ـ ـ ولية اينـ ــاة ورـ ــداعيات ايرميـ ــة،
وديناميــات العنــر املنـ غ وأنواعــا ،ور بيــق رــداب ا مايــة امل قتــة .وقــد شــار جل املـ ر مثلــون يهــاز
ال رةة الوةة وشرةة البلديات واخلدمات ااجتماعية فضالً عن القضاة.
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حاء -حماية حقوق الطفرل  9-91إلرى 11-91؛ 45-91؛ 14-92؛ 17-92؛
)21-93
 -1٣٤خيض ــع نظ ــا ةاي ــة حق ــوق ال اـ ـ لتنظ ــيم ق ــانون ةاي ــة حق ــوق ال اـ ـ  .وق ــد عُـ ـ ّد ه ــذا
الق ــانون جل ع ــامو  ٢٠1٣و ٢٠1٤لتض ــمينا ف ــات األخص ــاتي ال ــذين يتعـ ـ ر ــدريبهم جل مي ــدان
ةاية حقوق ال ا .
 -1٣5وأُدخلــت رعــديالت علــي عــدد مــن النصــو القانونيــة الوةنيــة( )5٦روخي ـاً امتثــا أحنيــا
ارااقيــة جملــس أوروبــا ب ــأن ةايــة األةاــا مــن ااســت ال اينســو وااعتــداء اينســو ،ومقتضــيات
األم ــر الت ــوجيهو  2011/92/EUالص ــادر ع ــن الربمل ــان األوروي واجملل ــس األوروي ،واملـ ـ ر  1٣ك ــانون
األو /ديس ــمرب  ،٢٠11ب ــأن منيافح ــة ااعت ــداء اينس ــو عل ــي األةا ــا واس ــت الوم جنس ــياً وجل
املواد اإلباحية.
 -1٣٦وجل  ٢1آن/أ س ـ ـ س  ،٢٠1٣أقـ ـ ّـرت ا نيومـ ــة املبـ ــاد التوجيهيـ ــة املتعلقـ ــة نـ ــع ج ـ ـراتم
األحـ ــدا وةايـ ــة األةاـ ــا مـ ــن اي ـ ـراتم ( .)٢٠1٩-٢٠1٣و ـ ــد املبـ ــاد التوجيهيـ ــة ل منـ ــع
األحــدا مــن اررنيــان ايـراتم ولزالــة العوامـ الـ ريسـ الســلو اإلجرامــو ورع يـ ســالمة األةاــا
لمايتهم من املخاةر ال دد صحتهم وحيا م.
 -1٣7وجل  ٢ك ــانون الثاين/ين ــاير  ،٢٠1٣أُق ـ ّـر برن ــام النه ــوف بوت ــع ال اـ ـ واألس ــرة لع ــا ،٢٠1٣
وأعقبـا لقـرار برنــام ماثـ لعـا  .٢٠1٤و ــد هـذه الـربام ل النهـوف لالـة األةاــا وأسـرهم ورنايــذ
رداب موجهة جل ميدان ةاية حقوق ال ا .
 -1٣8ورُعـ ـ ز دون كلـ ـ ق ــدرات امل سس ــة الرتيس ـ ـية املعني ــة ــذا ايان ــظ  -وه ــو مات ــية الدول ــة
ماي ـ ــة حق ـ ــوق ال اـ ـ ـ التابع ـ ــة ل ـ ــوزارة الرعاي ـ ــة ااجتماعي ـ ــة  -ع ـ ــن ةري ـ ــق رنظ ـ ــيم دورات ردريبي ـ ــة
للمات ـ  ،ور ويــد املات ــية ــوظا لتــافي  ،و س ـ رنينولوجيــات املعلومــات واارصــاات .وجل
عا  ،٢٠1٣أتيات ل مها املات مهمة جديدة هو مراقبة خدمات جمالسة األةاا .
 -1٣٩ودأبــت ا نيومــة علــي صــيا أم ـوا لتوةيــد نظــا ةايــة حقــوق ال ا ـ  .كمــا خصصــت
للربنــام الســنوي للنهــوف لالــة ال اـ واألســرة مبلـ  ٢٦٢ 518يــورو جل عــا  .٢٠1٤وباإلتــافة
ل فلك زادت ارايا مبل الدعم املاغ املقد لألسر ال رعي أةااا(.)57
 -1٤٠ومنذ عا  ،٢٠1٣وتـعت ا نيومـة حـداً أدب ملبلـ اإلعانـة الـذي جيـظ أن يـوفره كـ والـد
ل الـا  -ــا ا يقـ عــن  ٢5جل املاتـة مــن ا ـد األدب لألجــور الـذي ــدده الدولـة .وا ينق ــع هــذا
االت ـ ا باناصــا ال ا ـ عــن أس ـررا أو لفا كــان ا يقــيم مــع أحــد والديــا أو كليهمــا .ولفا ري يقــد
أحــد الوالــدين مبل ـ اإلعانــة املقــرر لل اـ  ،ف ـ ن الدولــة رــدفع املبلـ بواسـ ة صــندوق تــمان اإلعانــة
الذي يقو بتحصيلا من الوالد املعة سان الدولة.
 -1٤1ويواص ـ ـ منيتـ ــظ املـ ــدعو العـ ــا جهـ ــوده ويرفـ ــع دعـ ــاو جناتيـ ــة ويقاتـ ــو جل اي ـ ـراتم ال ـ ـ
قصر(.)58
رررنيظ تد ّ
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 -1٤٢ورعم ـ ارايــا علــي لفكــاء وعــو اخل ـرباء وعامــة النــا ب ــأن تلــر القضــايا املتعلقــة لمايــة
حق ــوق األةاـ ــا عـ ــن ةريـ ــق رنظـ ــيم دورات ردريبي ــة لألخصـ ــاتي  ،وأن ـ ـ ة رثقيايـ ــة لابـ ــاء وةـ ــالت
اجتماعيــة .فهنــا دورات ردريبيــة رُعقــد ب ــني منــتظم للمــدع العــام مــثالً ،وقــد شــار مــنهم 178
مدعياً عاماً جل هذا التدريظ خال الا ة .٢٠1٤-٢٠11

طاء -انتهاكات حقوق اإلنسان في أماك االحتجاز )26-91
 -1٤٣ينظـر منيتـظ األمــن الـداخلو التـابع يهــاز ال ـرةة الـوةة جل ال ــنياو املتعلقـة ـرق القــانون
عل ــي ي ــد م ــوظا جل جه ــاز ال ــرةة( .)5٩ويتض ــمن املوق ــع اإللنيـ ـ وين يه ــاز ال ــرةة ،بالتع ــاون م ــع
املنظمات ا نيومية ،قسماً لرشادياً بالل ت الالراية واإلننيلي ية عن لجراء رقدا ال نياو .
 -1٤٤وعندما رتلقـي لدارة السـاون معلومـات عـن احتمـا لسـاءة معاملـة أحـد السـاناء (سـواء وقـع
العنــر مــن أحــد مــوظاو الســان أو وقــع ب ـ الســاناء) ف ــا هــري قيق ـاً داخلي ـاً ب ــأ ا .وياضــو
التحقي ــق ل ا ــاف ق ـرار ب ــأن م ــا لفا كان ــت يتع ـ لقام ــة دع ــو جناتي ــة أو رفض ــها ،ويُبل ـ ال ــخا
الــذي قــد املعلومــات األوليــة بــالقرار وفق ـاً ل ج ـراء املنصــو عليــا جل القــانون ،كمــا يُ ــرب لــا لج ـراء
ال عــن املتــاب أمامــا .وي ــر منيتــظ اادعــاء العــا علــي التحقيــق الــذي هريــا لدارة الســان جل مرحلــة
ما قب احملاكمة لضمان موتوعيتا وكااءرا (انظر أيضاً الاقرة  ٢1عن منيتظ األمن الداخلو).
 -1٤5وجل ع ــا  ،٢٠1٤أقيم ــت دع ــو جناتي ــة رتعل ــق باألفع ــا املتعم ــدة الـ ـ يررنيبه ــا موظ ــر
حنيومو ورتااوز بوتوب ن اق ا قوق والصالحيات املخولة لا وجظ القانون أو عمالً قتضـيات
واجب ــا امله ــة ،لفا كان ــت ه ــذه األفع ــا رن ــوي عل ــي اس ــتعما العن ــر أو التهدي ــد باس ــتعمالا أو لفا
اررُنيبــت بــدافع اي ــع ،وقُضــو جل هــذه الــدعو  .كمــا أقيمــت جل عــا  ٢٠1٤أربــع دعــاو جناتيــة
رندرت جل ف ة ايراتم املنصو عليها جل الاصـ الرابـع والع ـرين مـن القـانون اينـاتو (ايـراتم املرربنيـة
جل أجه ة الدولة) ،ومت البت جل قضيت منها فيما ا ي ا التحقيق جارياً جل القضيت األخري .

ياء -تحسي الظروف في أماك االحتجاز  27-91إلى )31-91
 -1٤٦جل  1نيس ــان/أبري  ،٢٠1٣دخل ــت حيـ ـ النا ــاف رع ــديالت الق ــانون اين ــاتو الـ ـ رقض ــو
ب دخــا ر يـ ات مااهيميــة جل نظــا العقوبــات ايناتيــة لالرايــا .وزادت هــذه التعــديالت ب ــني كبـ
فــر ر بيــق عقوبــات بديلــة لســلظ ا ريــة عــن ةريــق زيــادة نســبة ال رامــات واخلدمــة اجملتمعيــة بــداً
منهــا .وخاضــت التعــديالت جل الوقــت فارــا ا ــد األقصــي واألدب للعقوبــات ،خصوص ـاً جل اي ـراتم
املتعلقة باملمتلنيات.
 -1٤7وجل  1شــبال/فرباير  ،٢٠15دخلــت حي ـ الناــاف رعــديالت علــي ق ـوان متعــددة( ،)٦٠فأتــافت
املراقب ــة اإللني وني ــة ل ر ــداب املراقب ــة امل ــددة ال ـ رقرره ــا احملنيم ــة جل ح ــاات لة ــالق الس ـراب امل ــرول
بــداً مــن قضــاء عقوبــة الســان .ومينيــن وجــظ هــذه التــداب ر بيــق لةــالق الس ـراب امل قــت قب ـ املــدة
احملددة جل النصو القانونية حالياً .وبدأ ر بيق هذه القاعدة جل  1وز/يوليا .٢٠15
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 -1٤8وجل  18ح يران/يونيــا  ،٢٠15اعتُمــدت رعــديالت علــي قــانون رنايــذ العقوبــات جل ارايــا،
رقضــو بــأا يقـ ا يـ املعي ــو للســا عــن أربعــة أمتــار مربعــة ،أو عــن رســعة أمتــار مربعــة جل حالــة
ال ن انــة ااناراديــة .كمــا اعتُمــدت رعــديالت علــي قــانون لج ـراءات ا ــبس ااحتيــاةو ،رقضــو بــأا
يق ا ي املعي و للمحتا عن أربعة أمتار مربعة.
 -1٤٩وجل  1٤ر ـرين الثــاين/نوفمرب  ،٢٠11دخلــت حيـ الناــاف رعــديالت علــي قــانون لجـراءات
ا ــبس ااحتيــاةو رقضــو باص ـ امل ـراحي عــن ــر ( )٦1ااحتاــاز مايــة اخلصوصــية ،جل يــع
مراك ااحتااز امل قت.
 -15٠وجل الا ـ ـ ة  ،٢٠15-٢٠11اخنا ـ ـ ع ــدد السـ ــاناء بنس ــبة  ٣٠جل املات ــة رقريب ـ ـاً ،باض ـ ـ
التع ــديالت اوام ــة املدخل ــة عل ــي النص ــو القانوني ــة ،ــا جل فل ــك رع ــديالت الق ــانون اين ــاتو الـ ـ
دخلت حي النااف جل  1نيسان/أبري ( ٢٠1٣انظر الاقرة  1٤٦أعاله).
 -151ورتخــذ ارايــا كـ عــا رــداب ( )٦٢ررمــو ل
ررميم املرافق وردريظ موظاو مراك ااحتااز.

سـ ظــرو احتاــاز الســاناء ،ــا جل فلــك

ـ ـ ــع املعلومـ ـ ــات عـ ـ ــن ظـ ـ ــرو
 -15٢وجل الا ـ ـ ـ ة  ،٢٠15-٢٠1٣أجـ ـ ــري رـ ـ ــدقيق شـ ـ ــام ـ ـ ــد
ااحتا ــاز جل اراي ــا ولع ــداد مق ح ــات لتحسـ ـ ه ــذه الظ ــرو  .و خض ــت العملي ــة ع ــن رنيلي ــر لدارة
السـ ــاون بضـ ــمان روافـ ــق أمـ ــاكن ااحتاـ ــاز مـ ــع املعـ ــاي الدوليـ ــة ال ـ ـ رـ ــنظم ا ي ـ ـ املعي ـ ــو للسـ ــاناء
(ما ا يق عن أربعة أمتار مربعة للسا ) ،وهو مهمة أُس ت جل  ٣1كانون الثاين/يناير .)٦٣(٢٠15

كاف -مكافحة االتجار بالبشر  35-91إلى )43-91
 -15٣جل  ٢٩ر ـ ـرين األو /أكت ـ ــوبر  ،٢٠1٤دخلـ ــت حي ـ ـ النا ـ ــاف رعـ ــديالت امل ـ ــادة  15٤م ـ ــن
القــانون اينــاتو ،الـ رــنا علــي درعريــر ااهــار بالب ــرد ،لتســتنيم هــذا التعريــر بوصــر لتــاجل
هو اسـت ال حالـة الضـعر ،أي الظـرو الـ ا ميلـك فيهـا ال ـخا بـديالً واقعيـاً أو مقبـواً سـو
اخلضوت لالست ال .
 -15٤وجل  1نيســان/أبري  ،٢٠1٣دخلــت حي ـ الناــاف رعــديالت القــانون اينــاتو ال ـ رســتنيم
رعريــر ااهــار بالب ــر ،فأتــافت شــنيالً جديــداً مــن أشــنيا ااســت ال  ،هــو لك ـراه شــخا علــي
اررني ــان جرمي ــة ،ونص ــت عل ــي فـ ـ ة رق ــاد م ــد ا ع ــرون س ــنة للاـ ـراتم اخل ــرة أو اخل ــرة ب ــني
خــا  ،لفا اررُنيبــت هــذه ايـراتم تــد األخــالق وا رمــة اينســية ل ــخا قاصــر .لتــافة ل فلــك،
دخلــت حيـ الناــاف رعــديالت رــنا علــي لمنيانيــة لةــالق سـراب شــخا مسـ و جناتيـاً لفا اررنيــظ
ايرميــة خــال فـ ة كــان خاتــعاً فيهــا لالهــار بالب ــر أو لفا كــان منيرهـاً علــي اررنيا ــا .واســتُنيملت
أحنيــا قــانون اإلجـراءات ايناتيــة كــذلك لنيــم يقضــو ب منيانيــة اســتاوان القصــر ،تــحايا ااهــار
بالب ر ،عند الضرورة لضور أخصاتو ناساين أو بواس ة التخاةظ بالايديو.
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 -155وجل  ٢1ك ــانون الثاين/ين ــاير  ،٢٠1٤أق ـ ّـرت ا نيوم ــة املب ــاد التوجيهي ــة للقض ــاء عل ــي ااه ــار
بالب ــر ( )٢٠٢٠-٢٠1٤ال ـ أعــد ا وزارة الداخليــة .ورتضــمن املبــاد التوجيهيــة مهــا ورــداب لضــمان
وتـع سياســة وةنيـة مســتدامة و ـة ونســقة للقضـاء علــي ااهـار بالب ــر .وأُشـر الق ــات ـ ا نيــومو
جل مرحلة صيا ة املباد التوجيهية ،وستُناذ الوثيقة بتعاون وثيق مع املنظمات ا نيومية(.)٦٤
 -15٦وروخي ـاً لتنس ــيق السياس ــة الوةني ــة ملنيافح ــة ااه ــار بالب ــر ورناي ــذها ،يواص ـ فري ــق العم ـ
امل ـ ـ بـ ـ امل سس ــات ،ال ــذي أن ــني جل ع ــا  ،٢٠1٠عمل ــا ال ــذي يض ــم مثلـ ـ م ــن ال ــوزارات
التنايذيــة واملنظمــات ـ ا نيوميــة وال ــركاء ا نيــومي  .و خـ عمـ الاريــق عــن رنظــيم عــدد مــن
ة ــالت التوعي ــة وال ــدورات التدريبي ــة ،و ص ــيا التمويـ ـ للعدي ــد م ــن امل ــاريع الدولي ــة الـ ـ ب ــدأ ا
اراي ــا ،ور ــوير ع ــدد م ــن املب ــادرات الت ـريعية ،ورع ي ـ التع ــاون بـ ـ تل ــر ال ــركاء ،وريس ـ فه ــم
للتحديات الرتيسية جل هذا اجملا .
م
 -157ورعم ـ ـ م سس ــات لنا ــاف الق ــانون م ــة علـ ــي منيافح ــة اي ـ ـراتم املتعلق ــة ب ــالتناع بالـ ــدعارة
(املــادة  1٦5مــن القــانون اينــاتو) ولرســا ش ــخا برتــاه لالســت ال اينســو (املــادة  1٦5م ــن
القانون ايناتو)(.)٦5
 -158ورُعقد دورات ردريبية منتظمة للخرباء ب أن منيافحة ااهار بالب ر.
 -15٩وجل الاـ ـ ة م ــن  ٢8ل  ٣٠نيس ــان/أبري  ،٢٠1٤جل لة ــار م ــروت دبوص ــلة النا ــاة  -دي ــد
س ــب الاـ ـرار م ــن ااه ــارد ال ــذي ر ــار جل ويل ــا املاوت ــية األوروبي ــة ،رلق ــي م ـ ـ لو خ ــول املس ــاعدة
اواراية ردريباً علي منع ااهار بالب ر.
 -1٦٠وجل ك ــانون الثاين/ديس ــمرب  ،٢٠1٤باش ــرت وزارة الرعاي ــة ااجتماعي ــة وت ــع روص ــيات منهاي ــة
إلس ــاب مس ــاعو لع ــادة لدم ــات ت ــحايا ااه ــار بالب ــر جل اجملتم ــع بع ــد رلق ــو اخل ــدمات .وم ــن املت ــوخي
أن يســتخد األخصــاتيون ااجتمــاعيون جل البلــديات هــذه التوصــيات .ولتــافة ل فلــك ،ن ــرت الــوزارة
جل آن/أ س ـ س  ،٢٠1٤بالتعــاون مــع مات ــية ةايــة حقــوق ال ا ـ  ،م ـواد لرشــادية( )٦٦عــن خــدمات
الدعم املتاحة لضحايا ااهار بالب ر.
 -1٦1وناــذت ا نيومــة ،بالتعــاون مــع املنظمــات ـ ا نيوميــة ،ةــالت روعيــة عامــة واســعة الن ــاق
عــن ــاةر ااهــار بالب ــر .ومنــذ عــا  ،٢٠1٣رســتخد راب ــة داملــالف اآلمــند جل ةــالت التوعيــة ال ـ
رنظمه ــا أداة لعالمي ــة رااعلي ــة رق ــو عل ــي التثقي ــر ع ــن ةري ــق العمـ ـ ايم ــاعو ورنظ ــيم فص ــو خاص ــة
لألةاــا وال ــبان والنيبــار واألخصــاتي  .ور ــم األداة مق عـاً مصــوراً ميث ـ بي ــة رم يــة رعنيــس الظــرو
املعي ــية لضــحايا ااهــار .وجل عــا  ،٢٠1٤حــاز هــذا امل ــروت رنويه ـاً جل حا ـ اي ـوات األوروي لتنيــرا
جهود منع ايرمية ،باعتباره أحد أفض  ٢٠م روعاً جل هذا اجملا جل أوروبا.
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 -1٦٢وجل ر ـرين األو /أكتــوبر  ،٢٠1٤نظــم منيتــظ أمـ املظــاري ،بالتعــاون مــع ال ــبنية الدوليــة
ألمن ــاء املظ ــاري وراب ــة دامل ــالف اآلم ــند ،ةل ــة بعنـ ـوان داللقم ــة الس ــات ةد ــد ل ر يـ ـ اافـ ـ اف
القات لن النيبار فقا مينين أن يقعوا تحية ااهار بالب ر.

ال  -مكافحة الزواج الوهمي )13-92
 -1٦٣جل  1٣كـ ــانون األو /ديسـ ــمرب  ،٢٠1٢اعتُمـ ــدت رعـ ــديالت علـ ــي القـ ــانون اينـ ــاتو رقـ ــرر
املس ولية ايناتية علي ك من يتـيو ل ـخا آخـر ،بسـوء نيـة ،لمنيانيـة اكتسـان ا ـق جل اإلقامـة جل
اراي ـ ــا أو أي بل ـ ــد آخ ـ ــر عض ـ ــو جل اا ـ ــاد األوروي ،أو أي دول ـ ــة عض ـ ــو جل املن ق ـ ــة ااقتص ـ ــادية
األوروبيــة أو اا ــاد السويســري .ومنــذ دخــو هــذا ا نيــم حي ـ الناــاف ،أقامــت ال ــرةة  ٢٩دعــو
جناتيــة رتعل ــق ب جي ــات و يــة عُق ــدت ب ـ م ـواةن م ــن اا ــاد األوروي ورعايــا بل ــدان ثالث ــة ــد
ا صو علي رخا لقامة جل اا اد األوروي.
 -1٦٤وجل لةــار جهــود التصــدي مل ــنيلة ال ـ وات الــو و جل ارايــا وأوروبــا ،أةلقــت وزارة الداخليــة
م ــروعاً بعنـ ـوان دمن ــع ااه ــار بالب ــر والـ ـ وات ال ــو و حـ ـ متع ــدد التخصص ــاتد .وه ــو م ــروت
ي ار جل ويلا برنام منـع ايرميـة ومنيافحتهـا التـابع لال ـاد األوروي .ورتـألر أن ـ ة امل ـروت مـن
جمموعــة رــداب ررمــو ل لفكــاء الــوعو وا ــاف لجـراءات شــاملة ملنــع هــذا ال ــني مــن أشــنيا ااهــار
بالب ر(.)٦7
 -1٦5ورقــد راب ــة داملــالف اآلمــند مســا ة جليلــة جل رنظــيم ةــالت لتوعيــة ايمهــور خــاةر ال ـ وات
الــو و ،حيــال نظمــت مــثالً جل الاـ ة مــن آن/أ سـ س  ٢٠1٢ل شــبال/فرباير  ٢٠1٣ةلــة لعالميــة
بعنوان دبيع ا ريةد.
Notes
At that moment, 17 supported recommendations were already implemented or were in the process of
implementation.
The working group consisted of representatives from the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of the
Interior, the Ministry of Education and Science, the Ministry of Culture, the Ministry of Welfare, the
Ministry of Justice, the Ministry of Health, the Ministry of Environmental Protection and Regional
Development as well as the General Prosecutor's Office and the State Police.
The report was reviewed and approved by the Cabinet of Ministers (“CM”) on 15 September 2015.
Data source: the Register of Enterprises of the Republic of Latvia.
Including psycho-social assistance, including consultations of lawyer or social worker; translator’s
services; assistance in preparation of legal documents; and, if necessary, representation before court.
State funding for social rehabilitation for victims of human trafficking has been increased considerably - in
2011 –41,250 EUR; in 2012 –87,794 EUR; in 2013 –93,384 EUR; in 2014 – 159,378 EUR.
The plan, inter alia, aims to reduce perinatal mortality and maternal mortality by planned and coordinated
measures in three areas: improvement of maternal and child health, treatment of infertility, and crosssectoral cooperation.
Statistical data about citizenship issues.
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Registering of the status of citizen of Latvia
Applications

2011

2012

2013

Number of
applications

No data available

No data available

No data available

8314

5014

5250

5335

7685

Status of citizen
was registered
(persons)

2014

Source: Office of Citizenship and Migration Affiars
Recognition of a child as a Latvian citizen

Number of
applications
Number of
children
recognized as a
citizen of Latvia

2011

2012

2013

2014

No data available

No data available

704

631

576

741

637

616

Source: Office of Citizenship and Migration Affairs
Number of naturalization applications
Number of
naturalization
applications

Admitted to Latvian
citizenship

2011

2771

2467

135

98

2012

2121

2213

125

81

2013

1939

1732

117

98

2014

1147

939

70

87

Year

Third-country
Incl. their minor nationals admitted to
children
citizenship

Source: Office of Citizenship and Migration Affairs

Number of children of non-citizens born in Latvia after 21 August 1991 with right to receive the
citizenship of Latvia
Year

Amount of children of non-citizens

2011

11,300

2012

9,676

2013

8,989

2014

7,846

Source: Office of Citizenship and Migration Affairs

Number and proportion of children of citizens and non-citizens who were born in 2011–2014

Amount of citizens

Citizens (%)

Amount of noncitizens

Non-citizens (%)

2011

17,919

97.34

397

2.16

2012

19,032

98.03

260

1.34

2013

19,881

99.07

186

0.93

2014

21,293

99.61

83

0.39

Year of birth

Source: Office of Citizenship and Migration Affairs
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Number of children of non-citizens to whom the citizenship of Latvia has been granted
Amount of children in age from 15 to
18

Amount of children in age under 15

Year

The citizenship is
The citizenship is
acquired by The citizenship is The citizenship is
acquired by
registering the acquired under the acquired under the
naturalization
registering
Recognized as naturalization of a status of citizen of
citizens of Latvia
parent Latvia to a parent
procedure
procedure

2011

637

2012

718

2013

640

2014

616

Total number of
children in age
below 15 who
have obtained the
citizenship

628

154

339

654

4,258

Total number of
children in age
below 18 who
have obtained the
citizenship

5,251

Source: Office of Citizenship and Migration Affairs
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The project is implemented by institutions and NGO’s of Latvia, Lithuania, Estonia, Finland, Slovakia,
Ireland. Project activities include national and regional discussions in five countries, preparation of the
report, experts’ training, and informative activities.
It is expected that the new institution will conduct the pre-trial investigation in relation to all criminal offences
committed by officials and employees of institutions subordinated to the Ministry of Interior (except officials and
employees of the Security Police) as well as criminal offences committed by officials of the Prison
Administration, municipal police and employees of the Port Police, if they are related to violence.
The individual applications addressed a wide range of issues, including conditions in prisons and detention
centres, right to access to court, prohibition of discrimination in the field of employment.
In 2012 the support provided by the Government to the Ombudsman’s Office was increased to 952,171
EUR; in 2013 – 952,939 EUR; and in 2014 –1,126,296 EUR.
Between 2011 and 2015, the Ombudsman’s Office prepared reports on the following topics: the rights of
children; the rights to obtain free basic and general education and providing of such rights in educational
institutions established by local governments; risk of poverty in Latvia; national social care centres; the
rights for providing fair trial in court sittings using video conference; the quality of housings offered in
scope of local governments’ help; bilingual education; utilization of EU financial instruments and national
budget funds for integration of Roma.
In 2013, the UN Committee against Torture examined the periodic report of Latvia on the implementation
of the 1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,
whereas in 2014 the UN Human Rights Committee examined the periodic report of Latvia on the
implementation of the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights. In January 2016, the UN
Committee on the Rights of the Child will examine the periodic report of Latvia on the implementation of
the 1989 Convention on the Rights of the Child and initial reports about implementation of two Optional
Protocols of the Convention – on the fight against the involvement of children in armed conflict and on the
fight against the sale of children, child prostitution and child pornography.
The amendments have been adopted to ensure consistency with Article 78 and Article 150 of the CL which
provide for criminal liability for inciting to racial, ethnic, national, social hatred and enmity.
Educational and informative events have been organized; training workshops for employees of public
administration and local government institutions, employers, journalists, and specialists of different professions
have been arranged; educational activities for different social groups about third-countries nationals and their
integration have been implemented; NGOs’ projects including Roma have been supported in order to provide
them with comprehensive access to services and participation in development of the civil society.
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17
18

19

20
21

22

23

24

For the first time such conference was organized in 2012.
Computer-skills training for seniors and socially isolated persons in the regions of Latvia (6680 seniors
participated in the training); a research about obstacles for employment of persons in pre-pension age was
conducted; the senior-friendliest undertaking was identified; and awareness raising measures were
organized in regions of Latvia.
Very wide range of activities was implemented during the project, including establishing cooperation
network among public administration institutions and NGOs; preparing guidelines for development of
effective monitoring system of anti-discrimination policies; carrying out public awareness raising activities
and implementing measures aimed at Roma integration with a focus on education.
Overall, approximately 50 events were held including conferences, seminars, discussions, and exhibitions.
In their courses such issues as the prohibition to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment, prevention of human trafficking, psychological and legal aspects of police conduct in cases of
sexual violence, domestic violence are discussed.
For example, in 2015, training on the application of human rights in criminal and administrative procedure,
rights of the child and other issues was offered to judges.
The amendments were prepared considering conclusions and proposals included in the informative report
“About legal framework in relation to liability for incitement of national or ethnic hatred, invitation to
liquidate national independence or undermine the territorial integrity and desecration of State symbols”
supported in the CM meeting of 17 June 2014.
Number of criminal cases passed over to the court and accused persons brought to justice for committing of
the criminal offence provided for in Section 78 of the Criminal Law (triggering of national, ethnic and
racial hatred)
Completed
cases by
types of
criminal
offences

Year
Section 78
of the CL

Number of criminal offences passed over to court

Number of accused persons brought to justice

2011 JulyDec

2012

2013

2014

2011 JulyDec

2012

2013

2014

1

4

14

7

1

6

14

7

Source: The Public Prosecutor’s Office of the Republic of Latvia
25
26

27

28

29

30
31
32

GE.16-00107

See Annex I.
The report can be submitted to the State Police or the Security Police (in presence, by telephone, or in
writing) or by using portals http://www.naidanoziegumi.lv (in Latvian) and http://cilvektiesibas.org.lv (in
Latvian, Russian, and English). Information received by portals is handed over to the law enforcement
agencies.
During the project, 5 training cycles took place in total and the “Teachers’ Guide” and brochure about
identifying of hate crimes for the police were elaborated. In 2014, the second edition of the brochure was
published.
During the period from 2012 to 2014, in total 344 teachers of bilingual education participated in the
professional development program provided by the Latvian Language Agency, and it has been planned that
168 teachers will participate in the training in 2015. In 2014, the National Centre for Education organized
seminars and conferences for minority language teachers on improving pupil’s reading skills at all levels of
education; in total, approximately 420 teachers participated in these events.
The Supervisory Council on the Implementation of the Guidelines on National Identity, Civil Society and
Integration Policy; the Advisory Council for Implementation of Roma Integration Policy; the Minority
NGO Committee (established as the Committee of National Minority Organisations’ Representatives for
the Monitoring of the Implementation of the Council of Europe Framework Convention for the Protection
of National Minorities); the Advisory Council for Integration of Third-country Nationals. Also the
President’s Advisory Council on National Minorities and the Advisory Council on Minority Education
Affairs under the Ministry of Education and Science.
The Ministry has planned to provide such support to 160 educators in 2015.
Content and Language Integrated Learning.
Its aim is to promote Roma integration policy, to evaluate its implementation and to facilitate civic
participation of Roma community.
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Latvia’s non-citizens are not stateless persons within the meaning of the 1954 Convention relating to the
Status of Stateless Persons, given the much wider scope of noncitizens’ rights; in relation to such
individuals Latvia has undertaken particular obligations – it guarantees ex lege residence in Latvia,
consular protection abroad, as well as the right to return to Latvia and the right not to be expelled from
Latvia. Non-citizens enjoy most of the rights guaranteed to Latvian citizens. Every non-citizen has the right
to acquire Latvian citizenship through naturalization; and Latvia has provided all preconditions to motivate
persons with non-citizen status to acquire Latvian citizenship and to have a possibility to do so.
See Annex II.
The guide is available in Latvian, Russian and English on web site http://celvedis.pmlp.gov.lv/lv/. The
guide enables each interested person to find information about the ways of becoming a Latvian citizen,
acquaints with procedures and documents required for acquiring of citizenship.
See Annex III.
The decision-making terms was optimized stipulating that the period for taking of decision on the
acceptance of an application for examination or leaving it without examination is prolonged from 5 to 10
working days, while the period for taking of decision on the examination of an application under
accelerated procedure is reduced from 10 to 5 days.
In 2015, adoption of a new Asylum Law is envisaged with an aim to transpose into the national legislation
the directives of the European Parliament and of the Council on common procedures for granting and
withdrawing international protection and on standards for the reception of applicants for international
protection.
In 2014, the SIF continued the implementation of the project “National Integration Centre” that operates as
a structure for supporting and promoting of third-countries nationals’ integration – it serves as a one-stop
agency for persons involved in the integration process.
• In December of 2013, the society “Shelter “Safe House”” with the support from the European Refugee
Fund launched the project “Expanding of Integration Possibilities for Refugees, Beneficiaries of
Alternative Status and Asylum Seekers” aimed at ensuring the basic needs of the target group by offering
assistance of various specialists in solving problematic issues and providing material support.
• In the framework of the project courses of the Latvian language and everyday speech clubs are organized
to promote inclusion of the project target group into society. Furthermore, 65 persons (including 20
children) have received consultations or social assistance, and informative materials about housing, work
and education possibilities – “10 steps of Finding a Place to Live”, “10 steps of Job Search” and “10
steps to Education” – have been prepared and are available electronically in English and Russian.
• In the framework of the project Diverse Solutions for Public Education and Integration implemented by
the Centre for Public Policy PROVIDUS (19 December 2012 – 30 June 2013), the Centre established a
website (http://dzivotlatvija.lv) on rights and opportunities of third-country nationals in Latvia. The portal
also summarizes information about fictitious marriages.
Total restriction of capacity to act is no longer possible. The capacity to act for a person with mental or
other health disorders may be restricted to the extent he or she cannot understand the meaning of his or her
actions or cannot control them. Capacity to act of such a person may be restricted, if it is necessary in the
interests of this person and it is the only way to protect him or her. In such case trusteeship is established
for such person. When assessing the abilities of a person, the court must first determine whether and to
what extent a trustee with a person under trusteeship act together and only after that – whether and to what
extent the trustee acts independently. In addition, a person cannot be restricted in personal non-financial
rights (for example, marriage) and in defending of his or her rights and lawful interests in institutions and
court in relation to restrictions of his or her capacity to act and freedom, disagreements, disputes with
trustee and appointment and removal of the trustee. The capacity to act can be restricted in specific areas of
property rights only (for example, in financial issues and rights to administer his or her property).
By a future authorization an authorizing person instructs an authorized person to conduct his or her matters
in case the authorizing person, due to health disorders or other reasons or condition, will not be able to
understand the meaning of his or her action and will not be able to control his or her action.
Psychological services have been provided to children/youth in age up to 18 years with disability that is
established for the first time (and to their legal representatives). In 2012, the service of assistant was introduced
in educational institutions for children/youth in age between 5 and 18 years, thus strengthening the inclusive
education and ensuring the needs of children in the process of education. If required, the services of sign
language interpretation are provided for children with disabilities in acquiring of educational program. Since
2013, the service of assistant for up to 40 hours per week is available in local governments for persons with
disabilities in order to help with certain outdoor activities; in addition, the service of sign language interpretation
for up to 120 hours per year is provided to adults for communication with other natural and legal persons.
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Pilot project on support persons are being elaborated with the aim of providing assistance to disabled
persons with mental disorders in performing daily tasks where there is a need for assistance in
communication with third parties (in shops, banks, health centres);
• The work continues on the service “A Moment of Rest” which is intended to promote parents’ inclusion
in socially economic life despite the fact that they care for a child with disabilities, and the service of
assistant for children under the age of 5 to reduce to the maximum extent possible the exclusion risk both
to the child with disabilities and his or her parents;
• Negotiations continue with higher education institutions in Latvia, the Students’ Union, the Ministry of
Education and Science, and NGOs about providing the service of assistant to persons with disabilities in
acquiring the higher education in order to ensure accessible and inclusive life-long education;
• The first stage of improving the system of establishing the disability has been concluded; this stage
provides for transition to written process and the possibility for the person to participate more actively in
the expert-examination for the establishment of disability;
• The concept of Social Entrepreneurship is developed with the aim of promoting socially responsible
entrepreneurship.
Allowance to persons with disability who need special care has been increased by 50%; the State social
security benefit to persons with I disability group has been increased by 30%; to persons with II disability
group – by 20%. In total, amount of allowances to persons with disabilities has been increased by 30%.
To ensure gender-mainstreaming at all policy levels and sectors, each ministry and the State Chancellery
has delegated an official who is responsible for promotion of gender equality principles in the respective
sector.
The Plan set four main lines of action and measures for their implementation: elimination of gender roles
and stereotypes, promotion of healthy and environment-friendly lifestyle for women and men, promotion of
economic independence and equal opportunities in labour market for women and men, and monitoring and
evaluation of gender equality policy. To establish a further framework for gender equality policy, it is
planned to elaborate the Guidelines on Equality between Women and Men (2016-2020) and to submit them
to the CM by the end of 2015.
This document addresses the labour market segregation and the lack of balanced representation of women
and men in different sectors of the labour market that has an impact on formation of the pay gap.
Measures have been implemented to promote the reconciliation of work and family informative and
educational activities, improvement of child care services and introduction of flexible working hours and
forms.
Article 48(1)15) provides that the criminal offence related to violence or threats of violence, or the criminal
offence against morality and sexual inviolability was committed against a person to whom the perpetrator
is related in the first or the second degree of kinship, against the spouse or former spouse, or against a
person with whom the perpetrator is or has been in unregistered marital relationship, or against a person
with whom the perpetrator has a joint (single) household.
Pursuant to the amendments, Article 159 of the Criminal Law provides for criminal liability for rape – an
act of sexual intercourse taking advantage of the state of helplessness of a victim or an act of sexual
intercourse against the will of the victim by means of violence, threats or using trust, authority or exerting
other influence over the victim, for which the applicable punishment is deprivation of liberty for a term of
four and up to ten years and with probationary supervision for a term up to three years. A more severe
liability for rape is envisaged if serious consequences have been caused thereby. Furthermore, the
aggravating circumstance must be taken into consideration in determining a punishment if the rape has
been committed in the family, by a spouse.
In 2014, 330 court decisions on temporary protection against violence and 100 police decisions on
separation were taken. In period from 1 January to March 2015, 107 court decisions and 25 police
decisions were made.
Since 11 January 2015, a simple and rapid process is provided for recognition of protection measures in
civil matters among EU member states in scope of Regulation (EU) no.606/2013 of the European
Parliament and of the Council on mutual recognition of protection measures in civil matters. Currently,
Latvia works to implement the Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council
establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime and providing for
specially protected victim status and the rights of certain victims, including victims of domestic violence.
The services are available to persons who have experienced physical, sexual, economic or emotional violence;
threats of physical or sexual violence or violent control against themselves or their relatives; persons who have
experienced psychological trauma or have been recognized as victims by law enforcement institutions or by a
court or a judge decision on temporary protection or by the police decision on separation.
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The Ministry of Interior, the Ministry of Justice, and the Ministry of Health, in cooperation with the nongovernmental sector, the Embassy of Finland, and the British Embassy in Riga, and supported by the
Regional Office for Europe of the World Health Organization.
Participants included experts working in the social sector, psychologists, experts from orphans’ courts,
doctors, State and municipal police officers.
Amendments to the Criminal Law, to the Law on State Compensation to Victims, to the Law on the
Protection of the Rights of the Child, to the Social Services and Social Assistance Law, to the Criminal
Procedure Law, to the Latvian Administrative Violations Code, to the Law on Pornography Restrictions,
and to the Law On the Press and Other Mass Media.
For measures of the annual Program for Improving the Situation of Children and Family, the Government
allocated 263,819 EUR in 2011; 220,342 EUR in 2012; 229,396 EUR in 2013; and 262 518 EUR in 2014.
Since 1 October 2014, the amount of the benefit for families with two and more children is increased and
system for calculation of child care allowance and parental allowance is improved. From 1 January 2014,
amount of non-taxable minimal personal income tax for dependent persons was increased, while in
September 2013, a program was launched to provide State support for pre-school age child care services to
families where children due to ques are unable to attend local government pre-school educational
institutions.
See Annex IV.
See Annex V.
The Law on the Sentence Execution Code of Latvia, the State Probation Service Law, the Criminal Law,
and the Criminal Procedure Law.
Currently, further amendments to this law are drafted aimed at ensuring the rights of detained persons and
improvement of housing conditions in detention centres of the State Police (the amendments relate to the
minimums space for walking areas; time available for open-air walks; hygiene standards; etc.).
Assisted by the Norwegian Financial Mechanism, Latvia is implementing extensive projects “New Unit at
Olaine Prison, including Construction and Training of Staff” and “Improving the Standard in Latvian State
Police Detention Centres”, and in their framework:
1. a new Centre for Addicts in Olaine Prison is being constructed, where the convicts will be involved in
specific programs for the elimination of addictions elimination (deadline – 30 April 2016);
2. 10 short-term detention centres of the State Police have been renovated and reconstructed, and new
training program for the staff of detention centres is expected with particular attention to the issue of
respect for human rights (deadline – 30 April 2016).
3. In October 2014, in the framework of the project “Improving the Standards of the Latvian State Police
Short-Term Detention Centres”, the State Police organized international seminar “Presenting the
Latvian System of State Police Short-Term Detention Centres and Identifying Deficiencies”.
Pursuant to information provided by the Ministry of Justice in March 2015, implementation of the
respective standard has not been possible yet in the Investigation Prison Unit of Iļģuciems Prison and the
Investigation Prison Unit of Valmiera Prison.
The guidelines include tasks and measures for ensuring the sustainable, planned and coordinated national
policy on elimination of human trafficking – such as to eliminate and combat human trafficking, provide
support to the victims and promote cross-sectoral cooperation for achieving of these aims. The Guidelines,
inter alia, envisage assessing the possibilities to improve support services for children-victims of human
trafficking, including accommodation and medium and long-term support programs adjusted for children.
See Annex VI.
The material explains the aims of support services available to victims of human trafficking and procedure
for receiving them. It is available in Latvian, Russian and English on the Ministry’s website and on the
website www.cilvektirdznieciba.lv. It has also been sent to the Ministry of Interior and members of the
working group for further distribution and use in daily work.
The project is implemented by institutions and NGO’s of Latvia, Lithuania, Estonia, Finland, Slovakia,
Ireland. Project activities include national and regional discussions in five countries, preparation of the
report, experts’ training, and informative activities.
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