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   المنهجية  -أوال   
 
للمبــاد  اً أُعــد رقريــر ارايــا املقــد  جل لةــار ايولــة الثانيــة مــن ااســتعراف الــدوري ال ــام ، وفقــ -1

 .1٦/٢1من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة  5الاقرة التوجيهية الواردة جل 

 11ونُظـــر جل التقريـــر األو  الـــذي قدمتـــا ارايـــا جل لةـــار ااســـتعراف الـــدوري ال ــــام  جل  -٢
 .(1)روصية 71روصية قبلت منها  1٢٢. وقد رلقت ارايا ما جمموعا ٢٠11أيار/مايو 

عـــن لعـــداد التقريـــر ورنســـيقا. وقـــد أن ـــني فريـــق عامـــ  م ـــ   بـــ  ووزارة اخلارجيـــة هـــو املســـ ولة  -٣
. وأحيــ  م ــروت التقريــر ل  منيتــظ أمــ  املظــاري واملنظمــات  ــ  ا نيوميــة (٢)امل سســات إلعــداد التقريــر

 من أج  رقييما ولبداء اآلراء والتعليقات ب أنا.

يـــدة والتحـــديات الـــ  رواجـــا ويتضــمن التقريـــر معلومـــات عـــن اإلســـازات الرتيســية واملمارســـات اي -٤
 .(٣)ارايا جل ميدان حقوق اإلنسان منذ ايولة األو  لالستعراف الدوري ال ام 

  
 اإلنجازات والممارسات الجيدة والتحديات -ثانيا   

 
 المساواة بي  الجنسي   

 
 علــــي صــــعيد م ــــاركة املــــرأة جل ا ــــاف القــــرارات، وا ســــيما جلاً كبــــ  اً  حققــــت ارايــــا رقــــدم -5

، شـــ لت املـــرأة ٢٠1٤ااقتصـــادي. ورعـــود ملنييـــة ثلـــال امل ـــاريع جل ارايـــا لنســـاء. وجل عـــا   اجملـــا 
جل املاتـــة مـــن  ٣1جل املاتـــة مـــن جممـــوت املناصـــظ جل جمـــالس لدارة ال ـــركات، ورـــدير  ٣1.٤٤نســـبة 

، . وجل الوقـــت ناســـا(٤)ال ـــركات املســـالة جل البورصـــة، وهـــو ثـــاين أعلـــي م شـــر جل اا ـــاد األوروي
رـــ ا  هنـــا  فاـــوة ملموســـة جل األجـــور بـــ  اينســـ  وقـــد ا ـــذت رـــداب  متنوعـــة ملعايـــة أســـبا ا  ا

 ايذرية ول يادة الوعو العا   ذا ال أن.

ومثــة اهــاه يتمثــ  جل حصـــو  املــرأة علــي مســـتو  رعليمــو أفضــ  مـــن الرجــ  ا ســيما علـــي  -٦
جل املاتـــة جل  71وت خرجيـــو ايامعـــات مســـتو  التعلـــيم العـــاغ، حيـــال بل ـــت نســـبة النســـاء مـــن جممـــ

ـــــة عـــــا   ٦5و ٢٠٠٩عـــــا   ـــــياًل جل  يـــــع ٢٠1٤جل املات ـــــا أقـــــ   ث .  ـــــ  أن النســـــاء جل الوقـــــت فار
علـي سـوق العمـ . وللحـد مـن التارقـة اً مستويات التعليم العلميـة والتقنيـة، األمـر الـذي يـنعنيس أيضـ

( 11٩نـة املسـاواة بـ  اينسـ  )انظـر الاقـرة جل اجملا  التعليمو، أعّد الاريـق العامـ  الـذي أن ـأرا ي
ب ــأن دلدمــات اعتبــارات املســاواة بــ  اينســ  جل مســار ومضــمون  يــع  ٢٠1٣روصــيات جل عــا  

د. ويتعــ  ليــالء اهتمــا  مســتمر ألداء الاتيــان املدرســو مــن أجــ  ٢٠٢٠املراحــ  التعليميــة حــ  عــا  
اات القــراءة والرياتــيات والعلــو  ال بيعيــة، رقلــيا الاــوارق علــي مســتو  التحصــي  املدرســو جل جمــ

 وكذلك للحد من عدد األةاا ، وا سيما الاتيان، داحملب  د جل نظا  التعليم.
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 العنف األسري  
 
، دخلـــت حيـــ  الناـــاف رعـــديالت معقـــدة علـــي النصـــو  القانونيـــة ٢٠1٤آفار/مـــار   ٣1جل  -7

حداثــة عهــد هـذه التعــديالت، فــ ن األحنيــا  رقضـو بتقــدا ةايــة م قتـة تــد العنــر. وعلــي الـر م مــن 
ورواصـ  ارايــا رع يــ  اإلةــار القــانوين مــن أجــ   .القضـاتية الصــادرة لت بيقهــا بل ــت مرحلــة متقدمــة فعــالً 

 اانضما  ل  ارااقية جملس أوروبا ب أن منع ومنيافحة العنر تد املرأة والعنر املن غ.
  

 االتجار بالبشر  
 
أُدخـــ  عـــدد مـــن التحســـينات علـــي اإلةـــار املعيـــاري ملنيافحـــة  ،٢٠1٤-٢٠1٣جل الاـــ ة  -8

ااهــار بالب ــر لينياــ ، 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 

 .(5)ساعة جل السنة 15٠خدمات دعم لتافية ملدة رص  ل   تحايا أو شهود، ا صو  علي

ــر  -٩ ـــ ــا ااهــــار بالب ـ ـــ ـــــ  تحايـ ــــة إلعــــادة رأهيـ ــد  مــــن الدول ـــ ــوي  املقـ ـــ ــــ  التمـ ــ  كب ـــ وقــــد ازداد ب نيـ
ــ ورنياــ  الدولــة لضــحايا ااهــار بالب ــر خــدمات التأهيــ  ااجتمــاعو والتعــوي  ا نيــومو  .(٦)اً اجتماعيـــ

 خصة اإلقامة وا ماية اخلاصة والرعاية ال بية والتعليم والوصو  ل  سوق العم .وف ة التعاجل ور 

وينيمــن أحــد التحــديات جل ربديــد القوالــظ النم يــة عــن الرجــا  تــحايا ااهــار بالب ــر، الــذين  -1٠
ــــدعم. وي ــــ  ااهــــاه ا ــــاغ ل  أن عــــدد الرجــــا   ــــات التمــــا  ورلقــــو ال ــــ اً مــــن اإلقن حيتــــاجون قــــدراً كب

ــــ ــــة ) ذينال ــــون خــــدمات لعــــادة التأهيــــ  ااجتمــــاعو ي ــــهد زيــــادة ردرجيي جل  ٣؛ ٢٠11جل عــــا   1ي لب
 (.  ٢٠1٤جل عا   8؛ ٢٠1٣جل عا   صار؛ ٢٠1٢ عا 

  
 صحة األ  والطّفل  

 
 ٢٠1٢أوغ اهتمــا  خــا  لتحســ  صــحة األ  وال اــ  جل الســنوات األخــ ة. وأعلــن عــا   -11

اــذت خاللــا جمموعــة واســعة مــن التــداب . واعُتمــدت جل العــا  عــا  النهــوف بصــحة األ  وال اــ ، ونُ 
 .(7)(٢٠1٤-٢٠1٢ناسا خ ة  س  صحة األ  وال ا  )

  
 اإلدماج االجتماعي  

 
عـــن ةريـــق رقلـــيا عـــدد  ـــ   (8)جل ريســـ  عمليـــة التانـــيساً ملحوظـــاً حققـــت ارايـــا رقـــدم -1٢

 ٢٦٢ ٦٢٢جل املاتـــة ) 1٢.٢ل   1٩٩5شـــخا( جل عـــا   7٣٠ ٠٠٠) جل املاتـــة ٢٩مـــن  (٩)املـــواةن 
. ومنــذ دخــو  التعــديالت علــي قــانون اينســية حيــ  الناــاف جل ٢٠15جل كــانون الثاين/ينــاير  اً(شخصــ
( ازداد عـــــدد املواليـــــد ايـــــدد املســـــال  بوصـــــاهم مـــــواةن  ارايـــــ  ٢٠)انظـــــر الاقـــــرة  ٢٠1٣عـــــا  

جل املاتـــة  ٩٩وجل اجملمـــوت، فـــ ن  . املاتـــةجل 8٢.٣جل املاتـــة ل   5٢)لوالـــدين كليهمـــا  ـــ  مـــواةن( مـــن 
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جل املاتــة  ٩٦.7هــم مواةنــون ارايــون )مقارنــة بنســبة  ٢٠1٤مــن األةاــا  املولــودين جل ارايــا جل عــا  
 (.٢٠11عا  

و ســنت جل الســنوات األخــ ة مهــارات الل ــة الالرايــة ب ــني  كبــ  جل صــاو  األشــخا   -1٣
للدراســـة املعنونـــة دال ـــعور باانتمـــاء اً ل ـــبان مـــنهم. ووفقـــاملنحـــدرين مـــن أقليـــات قوميـــة، ا ســـيما ا

جل املاتـة مـن األشـخا  املنتمـ  ل  أقليـات قوميـة قـدراً  ٩٤(، ميتلـك أكثـر مـن ٢٠1٤ارايـاد ) ل 
اً عامــــ ٢٤و 18أعمــــارهم بــــ   امل اوحـــةمـــن املعرفــــة بالل ــــة الالرايـــة. ولفا كانــــت نســــبة األشــــخا  

، 1٩٩٦جل املاتـة عـا   ٤٩رقيـيم ال القـة بالل ـة الالرايـة ري رتاـاوز ا اصـل  علـي مسـتو  جيـد جل 
جل املاتــة. وازداد  77بل ــت  ٢٠1٤فــ ن نســبة مــن حصــلوا مــنهم علــي مســتو  متــاز وجيــد جل عــا  

جل  7٩قوميـــة الـــذين اختـــاروا الل ـــة الالرايـــة لدراســـتهم )العـــدد ةـــالن األقليـــات اً ب ـــني  كبـــ  أيضـــ
 .٢٠11و ٢٠1٠جل املاتة جل عامو  ٦٠؛ ٢٠15ملاتة عا  جل ا 7٦؛ ٢٠1٤املاتة عا  

ــــيم الل ــــة الالرايــــة ٢٠1٢وجل عــــا   -1٤ ، أعــــادت منظمــــة اإلدمــــات جل اجملتمــــع لةــــالق برنــــام  درعل
مـــــن فصـــــو  رعلـــــيم الل ـــــة اً شخصـــــ 1 ٦٢5اســـــتااد  ٢٠1٢/٢٠1٣للنيبـــــارد وخـــــال  الســـــنة الدراســـــية 

اً يـــورو(. ورتـــو  وكالـــة التوظيـــر ا نيوميـــة أيضـــ ٢٣1 ٢17الالرايـــة )خصصـــت وـــا الدولـــة مي انيـــة  بلـــ  
رنظــــيم فصــــو  دراســــية لتعلــــيم الل ــــة الالرايــــة، مــــا يســــهم ل  حــــد كبــــ  جل رع يــــ  ال القــــة بالل ــــة الر يــــة 

اً شخصـــ ٣٦ ٦88، بلـــ  عــدد األشـــخا  الــذين رلقــوا هـــذا التعلــيم ٢٠1٤-٢٠1٠للدولــة. وجل الاــ ة 
 (.٢٠15يورو لعا   1 1٣1 1٣1ل  التموي  املقرر يورو؛ مب 1٣ ٤٢٦ ٩8٤)مبل  التموي  

  
 الحكومة اإللكترونية  

 
ــــذين يســــتخدمون اإل٢٠1٣-٢٠٠٩وجل الاــــ ة  -15 ت ب ــــني  ن نــــ، ارراــــع عــــدد األشــــخا  ال

( ٢٠1٣جل املاتـــــة جل عـــــا   7٠ل   ٢٠٠٩جل املاتـــــة جل عـــــا   5٠جل املاتـــــة )مـــــن  ٢٠منـــــتظم بنســـــبة 
 ٩٩، نُاـــذ مـــا جمموعـــا ٢٠15م ـــرداً، فاـــو ح يران/يونيـــا اً روســـع وشـــهد ن ـــاق اخلـــدمات اإللني ونيـــة
ـــــة بالتعـــــاون مـــــع امل س ـــــة ســـــخدمـــــة للني وني ـــــت متاحـــــة علـــــي البواب ـــــة وبار ـــــة واحمللي ـــــة الوةني ات ا نيومي

اً الـــــ  ر ـــــني  منـــــرب  ManaBalss.lv، بـــــدأ ر ـــــ ي  بوابـــــة ٢٠11. وجل عـــــا  www.latvija.lvا نيوميـــــة  
أن يقـــ ب مبـــادرات اً عامـــ 1٦لنيـــ  مـــواةن اراـــو ي يـــد عمـــره عـــن  للمبـــادرات العامـــة، حيـــال يتســـى

، ٢٠1٣مــواةن علــي األقــ  ل  الربملــان. وجل عــا   1٠ ٠٠٠ر ــريعية. وُ ــا  كــ  مبــادرة  صــد روقيــع 
(، ويتمثـــــ  أحـــــد ٢٠٢٠-٢٠1٤ ـــــت املوافقـــــة علـــــي املبـــــاد  التوجيهيـــــة لت ـــــوير جمتمـــــع املعلومـــــات )

و  ل  املعلومــات، وبالتــاغ ريسـ  احــ ا  حقــوق اإلنسـان واملســاواة بــ  مبادتهـا الرتيســية جل كاالــة الوصـ
 اينس ، والتعليم، وامل اركة العامة، وال اافية العامة.

ـــــــة٢٠11آفار/مـــــــار   11وجل  -1٦ الالتحـــــــة  - ، اعُتمـــــــد اإلةـــــــار القـــــــانوين للصـــــــحة اإللني وني
وهــو يــنا علــي  -حــد لق ــات الصــحةد املســماة دنظــا  املعلومــات اإللنيــ وين املو  1٣٤ا نيوميــة رقــم 

، كنيتابــة الوصــاات ٢٠1٦أن ربــدأ امل سســات ال بيــة باســتخدا  حلــو  الصــحة اإللني ونيــة قبــ  عــا  
 ال بية اإللني ونية ولصدار شهادات اإلجازات املرتية اإللني ونية.
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   والمؤسسي المعياري اإلطار في التحسينات  -ثالثا   
 
املعيـــاري وامل سســو  مايــة حقـــوق اإلنســان ورع ي هــا جل ارايـــا ورد وصــر ماصــ  ل ةــار  -17

 جل أو  رقرير قدمتا جل لةار ايولة األو  من ااستعراف الدوري ال ام .


   الصكوك القانونية المحلية -ألف 
 

 ديباجة الدستور  

، بعــــد مناق ــــات ةويلــــة ومستايضــــة علــــي مســــتو  ايمهــــور ٢٠1٤ح يران/يونيــــا  1٩جل  -18
وبـــــ  اخلـــــرباء وامل ـــــرع ، اعتمـــــد الربملـــــان ديباجـــــة الدســـــتور. والديباجـــــة ا رعـــــد  قواعـــــد ومبـــــاد  
الدســــتور ولعــــا رع زهــــا ببلــــورة األهــــدا  واملبــــاد  األساســــية لدولــــة ارايــــا وجــــوهر اوويــــة الدســــتورية 

ور كــد الديباجــة املــرة رلــو األخــر  مبــاد  الدميقراةيــة والتعدديــة، وحقــوق اإلنســان املنيرســة الالرايــة. 
ــــ   ــــدد ورنياــــ  بوتــــوب وبصــــورة ا رجعــــة فيهــــا حقــــوق األشــــخا  املنتمــــ  ل   جل الدســــتور، ال

 أقليات قومية جل حاظ ور وير ل تهم وهويتهم اإلثنية والثقافية.
 
 التعديالت على قانون الجنسية    

، بعـد عـام  مـن النقـاس املسـتاي ، اعتمـد الربملـان رعـديالت علـي ٢٠1٣أيار/مايو  ٩جل  -1٩
بلحــــال اخللايــــة  ،. فــــأواً ٢٠1٣ر ــــرين األو /أكتــــوبر  1قــــانون اينســــية دخلــــت حيــــ  الناــــاف جل 

التارخييــة لالرايــا، وا ــرا  املت ايــد لألشــخا  جل الوقــت ا اتــر وا اجــة ل  ا اــال علــي العالقــات 
مـــع املـــواةن  جل  يـــع أ،ـــاء العـــاري، رضـــمنت التعـــديالت روســـيع ن ـــاق اينســـية امل دوجـــة ب ـــني   
كبــ . فبموجــظ التعــديالت، أصــبو بوســع مــواةة بلــدان معينــة ا صــو  علــي اينســية الالرايــة مــع 

بّســ ت التعــديالت ب ــني  أكــرب لجــراءات  اً،ااحتاــال سنســيتهم األصــلية، والعنيــس صــحيو. ثانيــ
نســية. فعلــي ســبي  املثــا ، رنياــو موافقــة أحــد الوالــدين لتســاي  ةاــ  لبــان وادرــا كمــواةن مــنو اي

مـن مــواةة ارايـا، لفا كــان ينحــدر مـن والــدين عـدميو اينســية أو  ــ  مـواةن . ولتــافة ل  فلــك، 
فـ ن ال اـ  دون سـن اخلامسـة ع ــرة الـذي ري يسـا  كمـواةن مـن مــواةة ارايـا عنـد وادرـا مينيــن 

(. ومينيـــن لل اـــ  ا  مواةنتـــا احقـــاً بنـــاء علــي ةلـــظ يقدمـــا أحـــد الوالــدين )كال ـــا ســـابقاً أن يســ
لتسـايلا مواةنـاً. عـالوة علـي فلـك، اً أن يقـد  ةلبـ اً،عامـ 18و 15ناسا، عندما ي اوب عمـره بـ  

بســ ت التعــديالت ال ــرول املتعلقــة باإلقامــة الداتمــة ل ــالد التانــيس، وُحــددت بدقــة أكــرب شــرول 
لوا أكثـر مـن نصـر برنـام  ّصـاملثـا ، يُعاـي التالميـذ الـذين ح بار الل ة واإلعااء منا. فعلي سبي اخت

 التعليم األساسو بالل ة الالراية من  يع اامتحانات امل لوبة جل لةار لجراءات التانيس.
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 اإلطار المؤسسي -باء 
 

 إصالح مكتب األم  الداخلي للشرطة  

 قيقـات كاـ ة وموتـوعية ومسـتقلة جل ايـراتم ايناتيـة الـ  يررنيبهـا مسـ ولون روخياً لنياالـة  -٢٠
، قـــانون منيتـــظ ٢٠1٤كـــانون األو /ديســـمرب   17مـــن وكـــاات لناـــاف القـــانون، اعتمـــد الربملـــان، جل 

األمــن الــداخلو الــذي يــنا علــي لن ــاء م سســة جديــدة روتــع  ــت لشــرا  وزيــر الداخليــة ورتــو  
لو لل ـــرةة فيمـــا يتعلـــق بـــالتحقيق جل ايـــراتم الـــ  يررنيبهـــا مســـ ولون جل مهـــا  منيتـــظ األمـــن الـــداخ

 .٢٠15ر رين الثاين/نوفمرب  1. وسيباشر املنيتظ ايديد أعمالا جل (1٠)جهاز ال رةة

وقـــد دعـــا أمـــ  املظـــاري، جل معـــرف رعليقـــا علـــي م ـــروت التقريـــر، ل  روجيـــا ااهتمـــا  ل   -٢1
 اجتذان املوارد الب رية النيا ة وردريظ املوظا  ا الي .رع ي  قدرة هذه امل سسة عن ةريق 

 
 17-93؛ 4-92إلررى  1-92؛ 7-91إلررى  5-91المؤسسررة الوطنيررة لحقرروق اإلنسرران    

 (20-93إلى 

ملبـــاد  اً منيتـــظ أمـــ  املظـــاري هـــو امل سســـة الوةنيـــة  قـــوق اإلنســـان جل ارايـــا ويعمـــ  وفقـــ -٢٢
وا خيضـــع لا للقــــانون.  أن ينيـــون أمـــ  املظـــاري مســـتقالً بـــاريس. ويـــنا قـــانون أمـــ  املظـــاري علـــي 

ــــة جل ميــــدان حقــــوق اإلنســــان.  ــــاو  امل ــــاك  اوينيلي ــــة كمــــا يتن ويســــتعرف املنيتــــظ ال لبــــات الاردي
املســـات  املتعلقـــة لقـــوق ال اـــ ، حيـــال أن ـــ ت شـــعبة حقـــوق ال اـــ  اً ور ـــم  مهـــا  املنيتـــظ أيضـــ
 تمن املنيتظ وذا ال رف.

شـــنيو   ٢ ٢٤٦، و٢٠1٠شـــنيو  فرديـــة جل عـــا   1 ٣5٩  املظــاري وقــد رلقـــي منيتـــظ أمـــ -٢٣
 1 877، و٢٠1٣شـــنيو  جل عـــا   ٢ 5٦٣، و٢٠1٢شـــنيو  جل عـــا   ٢ ٦٣٣، و٢٠11جل عـــا  

ألن بعـــ  مقـــدمو ال لبـــات اً . واخناـــ  عـــدد ال لبـــات املقدمـــة رـــدرجيي(11)٢٠1٤شـــنيو  جل عـــا  
. ويُــرّد كــذلك علــي ال لبــات املقدمــة آثــروا ا صــو  علــي است ــارة شخصــية أو رلقــو ردود للني ونيــة

 بل ات أجنبية.

وميــار  أمــ  املظــاري حقــا جل رقــدا ةلبــات ل  احملنيمــة الدســتورية وعــرف آراتــا علــي الربملــان  -٢٤
 17، قـد  أمـ  املظــاري ٢٠1٤واحملنيمـة الدسـتورية ب ـأن التعــديالت املدخلـة علـي القـوان . فاــو عـا  

 ل  السل ات العامة عن م اريع الصنيو  القانونية.اً رأي ٣5ول  احملنيمة الدستورية اً رأي

 788 ٣78مي انيـــــة ربلـــــ   ٢٠11وجل ظـــــ  األزمـــــة ااقتصـــــادية، خصصـــــت ا نيومـــــة جل عـــــا   -٢5
 1 1٢٦ ٢٩٦لتنايــذ مهــا  منيتــظ أمــ  املظــاري.  ــ  أن التمويــ  ازداد جل الســنوات الالحقــة ليبلــ   يــورو

 يـــ  كاـــاءة أداء املنيتـــظ، خصصـــت ا نيومـــة عـــدة مـــرات مبـــال  . ولضـــمان رع(1٢)٢٠1٤يـــورو جل عـــا  
 يورو. ٩٢ 1٦٩ بل  ًا لتافي ، منحت ا نيومة  ويالً ٢٠1٤وذا ال رف. وجل عا   لتافية
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ا يســـمو ب ن ـــاء منيتـــظ لقليمـــو، فـــ ن مثلـــو منيتـــظ أمـــ  اً ومـــع أن التمويـــ  املتـــاب حاليـــ -٢٦
  لتع يــ  لمنيانيـة الوصــو  ل  املنيتــظ جل  تلــر املظـاري يعقــدون جلســات خــارت مقـر املنيتــظ بانتظــا

 مناةق ارايا.

ورتمثــــ  لحــــد  الوظــــاتر اوامــــة ملنيتــــظ أمــــ  املظــــاري جل التوعيــــة ب ــــأن حقــــوق اإلنســــان  -٢7
يتنـاو  فيـا مسـات  حقـوق اإلنسـان اً وآليات ا ماية املتاحة لعامـة النـا . ويـنظم املنيتـظ مـ  ر سـنوي

 (1٣)اس رثقيايـــة ومناق ـــات وم ـــاورات، وين ـــر رقـــارير مواتـــيعيةويــنظم ةـــالت روعيـــة وحلقـــات نقـــ
 ومواد لعالمية متنوعة. 

، حصــ  منيتــظ أمــ  املظــاري علــي املركــ  )ألــر( مــن ينــة التنســيق ٢٠15وجل آفار/مــار   -٢8
 للم سسات الوةنية  قوق اإلنسان. 

 
 (7-92التعاون مع المنظمات غير الحكومية    

، أقـــّرت ا نيومـــة مـــذكرة راـــاهم جديـــدة ب ـــأن التعـــاون بـــ  ٢٠1٤اير جل كـــانون الثاين/ينـــ -٢٩
ــــع مســــتويات  ــــة وا نيومــــة،  ــــد  ل  رع يــــ  دور اجملتمــــع املــــدين علــــي  ي املنظمــــات  ــــ  ا نيومي

منظمــة  ــ  حنيوميــة. ويعمــ   ٣5٠ومراحــ  صــنع القــرار. وقــد وّقــع مــذكرة التاــاهم مثلــو أكثــر مــن 
 ع ي  ر بيق أهدا  املذكرة ومبادتها جل اإلدارة العامة.جملس رنايذ مذكرة التااهم علي ر

وقد أن أت سل ات عامـة عديـدة جمـالس است ـارية رضـم مثلـ  للمنظمـات  ـ  ا نيوميـة  -٣٠
، ارراــــع رــــدرجيياً عــــدد ٢٠1٤و ٢٠11وخــــرباء جل ميــــدان حقــــوق اإلنســــان. وجل الاــــ ة بــــ  عــــامو 

منظمــة. وكثــ اً  11٢8ل   8٣٠لس ااست ــارية مــن املنظمــات  ــ  ا نيوميــة امل ــاركة جل هــذه اجملــا
مـــا ُي ـــر  مثلـــو املنظمـــات  ـــ  ا نيوميـــة جل أفرقـــة العمـــ  امل ـــ كة بـــ  الـــوزارات الـــ  رعـــّد م ـــاريع 
قــوان  وورقــات   ــيا السياســات. ورتــاب للمنظمــات  ــ  ا نيوميــة لمنيانيــة رقــدا مق حــات أثنــاء 

ــــة بعــــرف آراتهــــا ومق حا ــــا علــــي  رنســــيق م ــــاريع القــــوان  وامل ــــاركة جل جلســــات اللاــــان الربملاني
 م اريع القوان .

وقـــد فّكـــر أمـــ  املظـــاري، جل رعليقارـــا علـــي م ـــروت التقريـــر، بتوصـــيتا  صـــو  رع يـــ  مركـــ   -٣1
املنظمــات  ــ  ا نيوميــة لتيســ  م ــاركة ايمهــور جل الــدفات عــن مصــا ا. وأيّــد أمــ  املظــاري مــن   

 نظمات    ا نيومية املتخصصة من مي انية الدولة. مق ب  وي  امل
  

 35-93، 16-91و 15-91، 4-91إلرررررررى  1-91االلتزامرررررررات الدوليرررررررة   -جيم 
 (38-93 إلى
 
انضمت ارايا ل  أهـم صـنيو  األمـم املتحـدة املتعلقـة لقـوق اإلنسـان وهـو ملت مـة بتقـدا  -٣٢

 .  (1٤)رقاريرها بانتظا  ل  آليات رصد هذه الصنيو 



 A/HRC/WG.6/24/LVA/1 

 

8/33 GE.16-00107 

 

، انضــمت ارايــا ل  الربوروكــو  ااختيــاري الثــاين للعهــد الــدوغ ٢٠1٣نيســان/أبري   1٩وجل  -٣٣
اخلـــا  بـــا قوق املدنيـــة والسياســـية اوـــاد  ل  لل ـــاء عقوبـــة اإلعـــدا . ومـــن ايـــدير بالـــذكر أن ارايـــا 

ناــــذ عقوبــــة وري رصــــدر أو ر 1٩٩٦أصــــدرت وقاــــاً م قتــــاً لعقوبــــة اإلعــــدا  بالاعــــ  منــــذ أيلو /ســــبتمرب 
اإلعـــدا  لـــق أي شـــخا منـــذ فلـــك ا ـــ . لتـــافة ل  فلـــك، فـــ ن رعـــديالت القـــانون اينـــاتو الـــ  

 ، رل و عقوبة اإلعدا  من قاتمة العقوبات.٢٠1٢ ينايركانون الثاين/  1دخلت حي  النااف جل 

، صــــّدقت ارايـــا علــــي ارااقيـــة جملــــس أوروبـــا ب ــــأن ةايــــة ٢٠1٤آن/أ ســـ س  18وجل  -٣٤
   من ااست ال  اينسو وااعتداء اينسو.األةاا

وســتاري ارايــا،  ــرور الوقــت، رقييمــاً إلمنيانيــة اانضــما  ل  الصــنيو  الدوليــة األخــر .  -٣5
ورركــ  ارايــا جل الوقــت ناســا علــي عمــ  احملنيمــة األوروبيــة  قــوق اإلنســان واختصاصــها الواســع جل 

قـــو ال لبـــات الارديـــة والنظـــر فيهـــا. وحيـــق ألي ميـــدان رع يـــ  حقـــوق اإلنســـان وةايتهـــا عـــن ةريـــق رل
شـــــخا رقـــــدا ةلـــــظ ل  احملنيمـــــة األوروبيـــــة لفا كـــــان يعتـــــرب أن ارايـــــا انتهنيـــــت أيـــــاً مـــــن حقوقـــــا 
املنصو  عليهـا جل اارااقيـة األوروبيـة  مايـة حقـوق اإلنسـان وا ريـات األساسـية. و ـة عـن القـو  

ن الدولــة املــدعي عليهــا مل مــة  نــع حــدو  أي انتهــا  قانونــاً، ول ةلن أحنيــا  احملنيمــة األوروبيــة مل مــ
 ماث  جل املستقب ، بوسات  ر م  رعدي  لةارها القانوين القاتم، لفا ل   األمر. 

، ٢٠1٢ورتعـــاون ارايـــا عـــن كثـــظ مـــع املنيلاـــ  بالوايـــات اخلاصـــة لألمـــم املتحـــدة. فاـــو عـــا   -٣٦
ون اخلارجيـــة للـــدو  ومـــا يتصـــ   ـــا مـــن الت امـــات ماليـــة اســـتقبلت ارايـــا اخلبـــ  املســـتق  املعـــة ب ثـــار الـــدي

دوليــة أخــر  جل التمتــع النيامــ  سميــع حقــوق اإلنســان. وا رــ ا  ارايــا ربــادر بــدعوة الــدو  ل  التعــاون 
 عن كثظ مع اإلجراءات اخلاصة بوسات  ر م  روجيا دعوات داتمة.

دوغ مـن أجـ  رع يـ  احـ ا  حقـوق ودأبت ارايا علي العم   مـة علـي الصـعيدين الـوةة والـ -٣7
اإلنســـــان وةايتهـــــا. وهـــــو مـــــا ر كـــــده عضـــــويتها جل اجمللـــــس ااقتصـــــادي وااجتمـــــاعو لألمـــــم املتحـــــدة 

عـــــن  ( فضـــــالً ٢٠15-٢٠1٣(، واجمللـــــس التنايـــــذي وي ـــــة األمـــــم املتحـــــدة للمـــــرأة )٢٠1٣-٢٠11)
 .٢٠17ل  عا   ٢٠15 انتخا ا جل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة للا ة من عا 

  
 تنفيذ توصيات الجولة األولى لالستعراض الدوري الشامل -رابعا   

 
 2-93؛ 9-92إلرررى  5-92؛ 22-91القضررراء علرررى جميرررع أيررركا  التمييرررز   -ألف 

 (34-92؛ 29-93إلى 
 
 ييــ  يــنا اإلةــار القــانوين الســاري جل ارايــا والت اما ــا الدوليــة علــي كاالــة حقــوق اإلنســان دون  -٣8

مــــن أي نــــوت كــــان. ورــــنا الت ــــريعات احملليــــة علــــي املســــ ولية اإلداريــــة وايناتيــــة عــــن انتهــــا  مبــــدأ عــــد  
التمييــــ . ورتحمــــ  الدولــــة مســــ ولية النهــــوف برفــــاه  يــــع ســــنيان ارايــــا وتــــما م ااجتمــــاعو. ويتلقــــي 

 ة وبقدٍر متساو.سنيان ارايا الضمانات ااجتماعية واملساعدة ااجتماعية وفقًا ملباد  املساوا
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مـــن القـــانون  (1)1٤٩، أدخلـــت رعـــديالت علـــي املـــادة ٢٠1٤ر ـــرين األو /أكتـــوبر  ٢٩وجل  -٣٩
اينــاتو لتــنا علــي املســ ولية ايناتيـــة عــن أي  ييــ  علــي أســـا  األصــ  العرقــو أو اإلثــة أو اينســـية 

. (15)ســم عنــا أف  جســيماانتمــاء الــدية، أو عــن انتهــا  حظــر أي نــوت آخــر مــن أنــوات التمييــ  لفا  أو
ويــنا القــانون علــي مســ ولية أشــد وةــأة عــن أي جــراتم مــن هــذا النــوت يررنيبهــا مســ و  حنيــومو، 

موظر مس و  عن شـركة أو منظمـة، أو جمموعـة أشـخا ، أو لفا ارُرنيبـت هـذه ايـراتم بواسـ ة  أو
 نظا  املعاية اآللية للبيانات.

يــ  الناــاف قــانون حظــر التمييــ  تــد األشــخا  ، دخــ  ح٢٠1٣كــانون الثاين/ينــاير   ٢وجل  -٤٠
ال بيعيــ  الــذين ي اولــون أن ــ ة اقتصــادية. ويرمــو القــانون ايديــد ل   ســ  اإلةــار القــانوين القــاتم 
جل هــذا اجملــا  عــن ةريــق حظــر املعاملــة املختلاــة جل اجملــال  اخلــا  والعــا  لزاء األشــخا  ال بيعيــ  

ولـــة، ن ـــال مســـتق  لقـــاء أجـــر، ســـواء أكـــان هـــذا التمييـــ  جل املعاملـــة الـــذين ي اولـــون، أو املهيـــأين مل ا
علــي أســا  ايــنس أو األصــ  العرقــو واإلثــة أ  علــي أســا  اإلعاقــة أو امليــ  اينســو أو املعتقــدات 

 السياسية أو الدينية أو    فلك من املعتقدات.

اإلعـــال  ايمـــاه ي ، دخلـــت حيـــ  الناـــاف رعـــديالت قـــانون وســـاتا ٢٠1٣أيار/مـــايو  ٢٢وجل  -٤1
علـــي حظـــر اإلعالنـــات التااريـــة احملرتـــة علـــي النيراهيـــة أو الداعيـــة ل  التمييـــ   ٣5الـــذي رـــنا مادرـــا 

أي شـــخا أو جمموعـــة علـــي أســـا  ايـــنس أو الســـن أو املعتقـــدات الدينيـــة أو السياســـية أو   هـــا  تـــد
 أو اينســــية أو  ــــ  فلــــك مــــن مــــن املعتقــــدات أو امليــــ  اينســــو أو اإلعاقــــة أو األصــــ  العرقــــو أو اإلثــــة

 أسس التميي .

ــــة  -٤٢ ــــة للسياســــات املتعلقــــة باووي ويقــــو  أحــــد مســــارات العمــــ  امل ــــمولة جل املبــــاد  التوجيهي
، علــي رع يـــ  لدمـــات ٢٠11( املعتمــدة جل عـــا  ٢٠18-٢٠1٢الوةنيــة واجملتمـــع املــدين واانـــدمات )

التمييـــ . وقـــد اُ ـــذت عـــدة رـــداب  لبلـــو  هـــذه الا ـــات املهم ـــة اجتماعيـــاً جل اجملتمـــع والقضـــاء علـــي 
 ، من بينها أن  ة روعوية ورثقياية. (1٦)٢٠1٢ال اية، منذ عا  

جل القضــاء علــي التمييــ  سميــع أشــنيالا. فاملنيتــظ اً وملنيتــظ أمــ  املظــاري دور بــال  األ يــة أيضــ -٤٣
مــــو ل  لفكــــاء الــــوعو العــــا . يقــــد  املســــاعدة القانونيــــة لضــــحايا التمييــــ  ويناــــذ ب ــــني  منــــتظم رــــداب  رر 

، نظــــم املنيتــــظ، بالتعــــاون مــــع راب ــــة املعــــوق  وأصــــدقاتها، ةلــــة بعنــــوان دبوســــعك أن ٢٠1٢عــــا   وجل
  ص  علي وظياة هناد  د  القضاء علي التميي  جل منيان العم .

 ال ـــ ون اخلارجيـــة مـــ  راً  وزارة، نظمـــت كليـــة القـــانون جل ري ـــا، بالتعـــاون مـــع ٢٠1٣وجل عـــا   -٤٤
. ور ـرق املـ  ر ل   ليـ  (17)بعنوان درع يـ  التسـامو جل ارايـا  بـ  الت ـريعات والسياسـات واملمارسـةد

هـــارن ارايـــا والتاـــارن الدوليـــة جل ثالثـــة جمـــاات، هـــو  جرميـــة النيراهيـــة كظـــر  م ـــدد للعقوبـــة جل 
السياســــي  جل ســــياق  القــــانون اينــــاتو، ولعــــداد سياســــات لتع يــــ  التســــامو ورنايــــذها جل ارايــــا، ودور

 خ ان النيراهية وااندمات ااجتماعو.
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ل  القضــاء علــي التمييــ  علــي أســا  الســن جل ســوق  ٢٠1٢وأوغ اهتمــا  خــا  جل عــا   -٤5
 ، جل ســـياق الســـنة األوروبيـــة لل ـــيخوخة الن ـــ ة والتضـــامن(18)العمـــ . واُ ـــذت رـــداب  متنوعـــة جل ارايـــا

 ب  األجيا .

،  ـــت بـــان دالتنـــوت ومنيافحـــة التمييـــ د مـــن الربنـــام  اجملتمعـــو ٢٠1٤و ٢٠1٣وجل عـــامو  -٤٦
(( ناــــذت منظمــــة اإلدمــــات جل اجملتمــــع، بالتعــــاون مــــع 2007-2013) PROGRESSللعمالــــة والتضــــامن )

املرك  الالراـو  قـوق اإلنسـان واملركـ  الالراـو للتـدريظ القضـاتو، م ـروعاً بعنـوان دأشـخا   تلاـون، 
 .  (1٩)ا واحدةد. ونُاذت ةاتاة واسعة من األن  ة خال  ف ة رنايذ امل روتهارن متنوعة، اراي

، أُةلق م ـروت دأشـخا   تلاـون، هـارن متنوعـة، ارايـا واحـدةد  ـد  ٢٠1٤وجل عا   -٤7
لفكـــاء الـــوعو العـــا  مـــن أجـــ   ســـ  املهـــارات املهنيـــة ملـــوظاو الق ـــات العـــا  عـــن ةريـــق رع يـــ  لدارة 

 م  ومنيافحة التميي  ورع ي  رنياف  الار .التنوت جل أماكن الع

ةد الــذي ر ــار  يــورناــذ منظمــة اإلدمــات جل اجملتمــع برنــام  دصــندوق املنظمــات  ــ  ا نيوم -٤8
لـــا املن قـــة ااقتصـــادية األوروبيـــة ويســـمو للمنظمـــات  ـــ  ا نيوميـــة بتقـــدا ةلبـــات لتمويـــ  يجل  و 

م العدالـــــة ااجتماعيــــة والدميقراةيـــــة والتنميـــــة امل ــــاريع الـــــ   ــــد  ل  ر ـــــوير اجملتمـــــع املــــدين ودعـــــ
 املستدامة وا وار ب  الثقافات،  ا جل فلك القضاء علي العنصرية وكره األجانظ والتميي .

، ُعقـــد مهرجـــان املثليـــات واملثليـــ  وم دوجـــو امليـــ  اينســـو وم ــــايري ٢٠15وجل ح يران/يونيـــا  -٤٩
 .  (٢٠)د جل ري اEuroPrideاووية اينسانية د

، نُاــذ جل ارايــا م ــروت جملــس أوروبــا ب ــأن دمنيافحــة التمييــ  ٢٠1٣-٢٠1٢وجل عــامو  -5٠
علـــي أســـا  امليـــ  اينســـو واوويـــة اينســـانيةد. وجل لةـــار امل ـــروت، أعـــّدت املنظمـــة  ـــ  ا نيوميـــة 

دد Mozaikaدراب ــة املثليــات واملثليــ  وم دوجــو امليــ  اينســو وم ــايري اوويــة اينســانية وأصــدقاتها د
(د ٢٠17-٢٠15م ــروت خ ــة عمــ  بعنــوان دلرســاء أســس جمتمــع قاتمــة علــي املســاواة وااحــ ا  )

ـــذ جل لةـــار امل ـــروت أكثـــر مـــن  ن ـــاةاً يتعلـــق لقـــوق املثليـــات  ٢٠وُعـــرف علـــي ا نيومـــة. كمـــا نُا
ين واملثليـــ  وم دوجـــو امليـــ  اينســـو وم ـــايري اوويـــة اينســـانية،  ـــا جل فلـــك مراجعـــة اإلةـــار القـــانو 

 ورنظيم حلقات نقاس ومناق ات ودورات ردريبية.

(، جل معــــرف رعليقارــــا علــــي ZELDAوقــــد شــــّدد مركــــ  مــــوارد األشــــخا  املعــــوق  فهنيــــاً ) -51
م ـــروت التقريــــر، علــــي تــــرورة النهــــوف بــــالت بيق العملــــو ملعــــاي  عــــد  التمييــــ ، كتلــــك املنيرســــة جل 

 هم مبدأ داألف  ايسيمد.ا سيما املتعلقة منها با ،القانون ايناتو مثالً 
  

 (6-92  التثقيف في مجا  حقوق اإلنسان -باء 
 
مــــن التســــامو وحظــــر التمييــــ  والتنــــوت  -رنــــدرت املســــات  املتعلقــــة بــــاح ا  حقــــوق اإلنســــان  -5٢

جل حمتــو  عــدد كبــ  مــن مــواد التعلــيم األساســو والثــانوي. ور ــم   -الثقــاجل واملســاواة بــ  اينســ  
 مواتيع رتعلق  خاةر ااهار بالب ر وال وات الو و.ًا املواد التعليمية أيض
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ورُـدم  مسـات  حقـوق اإلنسـان جل بـرام  الت ـوير التعليمـو واملهـة مل سسـات اإلدارة العامـة  -5٣
. ورُـــنظم دورات ردريبيـــة وحلقـــات نقـــاس (٢1)ال ـــرةة وكليـــة ال ـــرةة وكليـــة حـــر  ا ـــدود وم سســـة

منتظمــة ملـــوظاو لدارة الســـاون ومنيتـــظ اواـــرة واملواةنــة، كمـــا رُـــنظم عـــادة دورات ردريبيـــة للخـــرباء 
 بالتعاون مع املنظمات    ا نيومية ومنيتظ أم  املظاري. 

، التعلــيم والت ــوير املهــة املســتمرين 1٩٩5للتــدريظ القضــاتو، منــذ عــا   وينياــ  املركــ  الالراــو -5٤
للقضــاة ومـــوظاو ســلك القضـــاء وحمــامو الـــدفات. ويهــد  املركـــ  ل  النهــوف بنوعيـــة األحنيــا  القضـــاتية 
الصــادرة ولعــداد املختصــ  باملهنــة لعمــ  عــاغ النوعيــة جل لةــار النظــا  القضــاتو لال ــاد األوروي. ورُــنظم 

 .  (٢٢)ت ردريبية منتظمة كذلك ب أن مسات  حقوق اإلنساندورا

لتع يـــ  مـــ هالت املـــدع  العـــام  جل جمـــا  حقـــوق اإلنســـان، رُـــنظم دورات ردريبيـــة اً وروخيـــ -55
وحلقــات نقــاس ب ــني  منــتظم ب ــأن مســات  ر ــم  مبــاد  املســاواة وعــد  التمييــ  وااهــار بالب ــر 

 وحقوق ال ا .
  

 (33-93إلى  30-93؛ 10-92؛ 25-91و 24-91راهية  مكافحة جرائم الك -جيم 
 
 ٤8 ، دخلــت رعــديالت القــانون اينــاتو حيــ  الناــاف )املــواد٢٠1٤ر ــرين األو /أكتــوبر  ٢٩جل  -5٦
(، فأفســـحت اجملـــا  إلحـــدا  ر يـــ ات هامـــة جل اإلةـــار التنظيمـــو ملنيافحـــة 15٠و (1)1٤٩و 78و

 .  (٢٣)جراتم النيراهية

لقــانون اينــاتو علــي املســ ولية ايناتيــة عــن التحــري  علــي النيراهيــة مــن ا 78ورــنا املــادة  -57
مــن القــانون ناســا  ٤8. ورعتــرب املــادة (٢٤)أو العــداء علــي أســا  قــومو أو عرقــو أو عنصــري أو ديــة

 للعقوبة.ًا أن اررنيان جرمية بدوافع عنصرية أو قومية أو عرقية أو دينية يعّد ظرفاً م دد

القــانون اينــاتو علــي املســ ولية ايناتيــة عــن اررنيــان جرميــة  ــد  مــن  15٠ورــنا املــادة  -58
ل  التحــــري  علــــي النيراهيــــة أو العــــداء ألســــبان رتعلــــق بنــــوت ايــــنس أو الســــن أو اإلعاقــــة أو أي 

 خصاتا أخر  ) ا جل فلك املي  اينسو لل خا( لفا رسبظ اررنيا ا بأف  جسيم.

مـــن القـــانون اينـــاتو  (1)7٤مـــن الوتـــوب علـــي املـــادة ، أُتـــاو امل يـــد ٢٠15أيار/مـــايو  15وجل  -5٩
ليـنّا علـي املسـ ولية ايناتيـة عـن  ايـد اإلبـادة ايماعيـة أو ايـراتم تـد اإلنسـانية أو ايـراتم تـد السـلم 
أو جــراتم ا ــرن علــي املــأل، أو  ايــد ايــراتم مــن هــذا القبيــ  الــ  اررنيبتهــا  هوريــات اا ــاد الســوفيي  

 نظا  أملانيا النازية تد ارايا وشعبها، أو ناو وقوعها أو رربتة مررنيبيها أو رسخياها. ااش اكية أو

، 1٩٩1. فمنــذ عــا  (٢5)وقليلـة هــو ايــراتم املســالة جل ارايــا املررنيبـة بــدوافع النيراهيــة أو التحيــ  -٦٠
 .(٢٦)مية أخر  كانت وا عواقظ وخيمةري ُرسا  أي جرمية قت  بدافع العنصرية أو أي جر 

، نُاــذ عــدد مــن التــداب  لتثقيــر مــوظاو ال ــرةة ولفكــاء الــوعو ٢٠1٤-٢٠11وجل الاــ ة  -٦1
العا  ب أن جراتم النيراهية. وُردرت 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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، شـــار  موظاــــون مـــن كليـــة ال ــــرةة وجهـــازي ال ـــرةة واألمــــن جل ٢٠1٣و ٢٠1٢وجل عـــامو  -٦٢
رــــدريظ ب ــــأن ظــــاهرة الت ــــر  وســــب   ديــــد مظاهرهــــا، نُظمــــت جل لةــــار برنــــام  دالوقايــــة مــــن ايــــراتم 

 .  (٢7)ومنيافحتهاد التابع للماوتية األوروبية

ومنظمـــة األمـــن والتعـــاون جل أوروبـــا  ، أبـــر  جهـــاز ال ـــرةة٢٠1٤كـــانون األو /ديســـمرب   ٢٣وجل  -٦٣
كــاات لناــاف القــانون. وســتناذ و مــذكرة راــاهم إلدمــات التــدريظ علــي منيافحــة جــراتم النيراهيــة جل وبــرام  

دوررــــ  رــــدريبيت  ملدرســــو كليــــة ال ــــرةة ور ســــاء الوحــــدات اوينيليــــة جل جهــــاز  ٢٠15املنظمـــة جل عــــا  
م جل العمليـــــة التعليميـــــة ملـــــوظاو جهـــــاز ال ـــــرةة ال ـــــرةة الـــــوةة. وســـــُيدرت هـــــذا التـــــدريظ ب ـــــني  داتـــــ

 املستقب . جل

وهنــــا  صــــلة وثيقــــة بــــ   ديــــد مظــــاهر جــــراتم النيراهيــــة وخ ــــان النيراهيــــة ومنيافحتهمــــا  -٦٤
وايـــراتم اإللني ونيـــة. وجيـــري رنـــاو  هـــذه املســـألة علـــي الصـــعيد الـــوةة جل لةـــار املبـــاد  التوجيهيـــة 

(د نظـــراً إلمنيانيــة اســـتخدا  نُظـــم ٢٠18-٢٠1٤وين جل ارايـــا )املعنونــة داســـ ارياية األمـــن اإللنيــ  
 املعاية اآللية للبيانات كوسيلة لن ر معلومات    قانونية  ّس ال ر  والنيرامة اإلنسانية.

ورقد  املنظمات  ـ  ا نيوميـة مسـا ات جليلـة جل التصـدي خل ـان النيراهيـة. فاـو الاـ ة  -٦5
، ناـــــذت املنظمـــــة  ـــــ  ا نيوميـــــة داملركـــــ  ٢٠1٤ألو /أكتـــــوبر ر ـــــرين ا ٣1 وز/يوليـــــا ل   1مـــــن 

الالراــو  قـــوق اإلنســاند م ـــروت دبنــاء قـــدرات املنظمـــات  ــ  ا نيوميـــة علــي منيافحـــة خ ابـــات 
د، ُرصــدت أثنــاءه حمتــو  النســن اإللني ونيــة للصــحر واجملــالت والتعليقــات تن نــاإلالنيراهيــة علــي 

 ــبنيات ااجتماعيــة. و ثــ   ــرف امل ــروت جل  ديــد احملتــو  املن ــورة عليهــا مــن القــراء فضــاًل عــن ال
 العداتو واإلبال  عنا والنظر جل فعالية  تلر أساليظ اإلبال .

ور ـــار  ارايـــا بن ـــال جل فرقـــة العمـــ  املعنيـــة ســـراتم النيراهيـــة الـــ  أن ـــأ ا وكالـــة ا قـــوق  -٦٦
رايــــا جمللــــس اا ــــاد األوروي، استضــــافت األساســــية التابعــــة لال ــــاد األوروي. وأثنــــاء فــــ ة رتاســــة ا

 ارايا ااجتمات الثاين لارقة العم  املذكورة جل ري ا.
  

 اإلدماج في المجتمع -دا  
 

 (41-93؛ 15-92؛ 46-91؛ 23-91تعزيز حقوق األيخاص المنتمي  إلى أقليات قومية   -1 
 

 التعليم والثقافة  

ينيـــر  دســـتور ارايـــا حـــق األشـــخا  املنتمـــ  ل  أقليـــات عرقيـــة جل صـــون ولعـــاء ل ـــتهم  -٦7
وهــــويتهم العرقيــــة والثقافيــــة. وينياــــ  قــــانون التنميــــة ال ليقــــة وا ــــق جل ااســــتقال  الثقــــاجل لقوميــــات 
 م ارايا و اعا ـا اإلثنيـة حـقي  يـع سـنيان ارايـا الـداتم  جل رأسـيس جمتمعـا م وا ـادا م وراب ـا

 القومية. ورلت   الدولة بواجظ ريس  أن  تهم ودعمها مالياً.
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 اعــة عرقيــة. واألقليــات القوميــة وثقافتهــا منيــّون أساســو جل  15٠ورق ــن ارايــا أكثــر مــن  -٦8
اجملتمــــع الالراــــو وثقافتــــا وجــــ ء ا يتاــــ أ منــــا. ورنياــــ  سياســــات اإلدمــــات جل ارايــــا ةايــــة حقــــوق 

 ات قومية و تعهم بثقافتهم ول تهم ورقاليدهم.األشخا  املنتم  ل  أقلي

، اعُتمـــــدت املبـــــاد  التوجيهيـــــة املتعلقـــــة باوويـــــة الوةنيـــــة ٢٠11وجل ر ـــــرين األو /أكتـــــوبر  -٦٩
(. ور ــدد هــذه املبــاد  التوجيهيــة علــي أ يــة ٢٠18-٢٠1٢واجملتمــع املــدين وسياســات اإلدمــات )

، بــدأ رنايــذ خ ــة العمــ  املنبثقــة عــن ٢٠1٤ حاــظ اخلصــاتا الاريــدة لألقليــات القوميــة. وجل عــا 
. ورتــــوخي اخل ــــة رع يــــ  ال بيــــة املدنيــــة وروةيــــد ٢٠1٦املبــــاد  التوجيهيــــة للاــــ ة املمتــــدة حــــ  عــــا  

ــــات املهم ــــة والقضــــاء علــــي  ــــ  اإلدمــــات ااجتمــــاعو للا  ــــة و ــــ  ال ــــنيلية، ورع ي أشــــنياوا التقليدي
 أشنيا  التميي  تدها.

( ٢٠٢٠-٢٠1٤ملدرجــة جل املبــاد  التوجيهيــة لت ــوير التعلــيم جل ارايــا )ورتمثــ  لحــد  املهــا  ا -7٠
جل رع يــ  لعــاء ال خصــية املتعــددة الل ــات، ســواء عــن ةريــق رعلــم الل ــات األجنبيــة أو ريســ  رعلــم الل ـــة 

 األصلية ول ة الدولة. و ظي ارايا بثاين أعلي م شر للتعددية الل وية جل اا اد األوروي.

ا نيومــة بــرام  رعليميــة  ووــا الدولــة لألقليــات القوميــة بل ا ــا الســبعة  الروســية، والبولنديــة،  ورــوفر -71
، وفــرت ٢٠1٤/٢٠15والبيالروســية، واألوكرانيــة، واإلســتونية، واللتوانيــة، والعربيــة. وخــال  الســنة الدراســية 

مدرسـة رـوفر التعلـيم  ٩٩ت )منهـا م سسات رعليميـة ر بـق الـربام  التعليميـة لألقليـا 1٠٩ الدولة التموي  لـ
مــدار  رــوفر التعلــيم بالبولنديــة وبــالل ت ، ومدرســة واحــدة رــوفر التعلــيم باألوكرانيــة  ٤بالروســية وبــالل ت ، و

وبـــالل ت ، ومدرســـتان رـــوفران التعلـــيم بالعربيـــة، ومدرســـة واحـــدة رـــوفر التعلـــيم بالالرايـــة واللتوانيـــة، ومدرســـة 
 مدرسة روفر برام  رعليمية بالالراية ول ات األقليات.  75راية واإلستونية( وواحدة روفر التعليم بالال

ورُناــذ ب ــني  منــتظم بــرام  ر ــوير مهــة عــن التعلــيم بــالل ت  وفصــو  ردريبيــة ملعلمــو الل ــة  -7٢
 .(٢8)الالراية جل املدار  ال  روفر برام  رعليمية بل ات األقليات

ــــاه خــــا  ل  األةاــــا   -7٣ ــــة. وقــــد أُشــــر  مــــا ويــــو  انتب ــــذ املبــــاد  التوجيهي وال ــــبان جل رناي
جل املاتـــــة مـــــن رالميـــــذ األقليـــــات  ٤5جل املاتـــــة مـــــنهم ارايـــــون و 55 -اً رلميـــــذ 17 ٣٤٤جمموعـــــا 
وـــذه الـــربام . ورُناـــذ جل لةـــار هـــذه امل ـــاريع اً مباشـــر اً جل م ـــاريع منظمـــة بوصـــاهم هـــدف -القوميـــة 

التالميـــذ بثقافـــة ورـــارين كـــ  مـــن ارايـــا واألقليـــات القوميـــة.  رـــداب  رعليميـــة ررمـــو ل   ســـ  معرفـــة
 ونُظمت كذلك  يمات وفعاليات ثقافية ورياتية وأن  ة أخر  فات صلة. 

 
 صنع القرار  

رنيا  ا نيومة لشرا  األقليات جل عملي  رقريـر السياسـات وصـنع القـرار. وهنـا  عـدد مـن  -7٤
 ال  ُ ث  فيها مصاحل األقليات القومية.  (٢٩)اوي ات الت اورية واإلشرافية

وقـــد  خـــ  التعـــاون بـــ  وزارة الثقافـــة واجمللـــس ااست ـــاري املعـــة باألقليـــات القوميـــة عـــن  -75
  برنــــام  وزارة الثقافــــة لــــدعم املنظمــــات  ــــ  ا نيوميــــة، ٢٠1٤الــــربام  وامل ــــاريع التاليــــة جل عــــا  



 A/HRC/WG.6/24/LVA/1 

 

14/33 GE.16-00107 

 

أوروبـــا جل ارايـــاد، وبرنـــام  رـــدريد بعنـــوان دســـاراء و يمـــات لبداعيـــة، وم ـــروت ةـــالي درقاـــو آثـــار 
 الثقافةد، ومنتد  لألقليات القومية.

، ٢٠1٤ر ـرين الثـاين/نوفمرب  1٤. وجل ٢٠1٣ونُظم منتد  األقليات القومية ألو  مـرة جل عـا   -7٦
رايـــاد. نُظـــم املنتـــد  الثـــاين  ـــت عنـــوان دأصـــوات متنوعـــة، لنســـتمع ونبـــدت معـــاً  األقليـــات القوميـــة جل ا

املنتـــد  علـــي م ـــاركة األقليـــات واملســـات  املتعلقـــة بعمالـــة شـــبان  تلـــر األقليـــات، ونوعيـــة الـــربام   وركـــ 
 التعليمية لألقليات ووساتا اإلعال  ايماه ي.

 
 ل ة الدولة  

رتمثـــ  املبـــاد  األساســـية للسياســـة املتعلقـــة بل ـــة الدولـــة، وهـــو مبـــاد  منيرســـة جل القـــوان   -77
(، جل حاـــظ الل ــة الالرايــة وةايتهـــا ٢٠1٤-٢٠٠5لتوجيهيــة ب ــأن سياســـة ل ــة الدولــة )واملبــاد  ا

ولعاتهــا بوصــاها ل ــة الدولــة، وكاالــة ا ــق جل اســتخدا  ل ــات األقليــات جل اآلن فارــا. و ــ   ارايــا 
 رنوت الل ات والثقافات يميع سنيا ا ورنيا  صون ل ات األقليات القومية ولعاءها.

بوســـات  ر ـــم  اجتـــذان مـــوارد  اً،ويـــات ا نيومـــة رـــوف  فصـــو  دراســـية ل ويـــة جمانـــومـــن أول -78
علـــي رنظـــيم فعاليـــات لتعمـــيم الل ـــة الالرايـــة )املبـــدأ اً ماليـــة لتـــافية. ورـــنا املبـــاد  التوجيهيـــة أيضـــ

السياسايت املعنون داووية الوةنيـة  الاضـاء الل ـوي والثقـاجلد(. و ـد  سياسـة ل ـة الدولـة ل  تـمان 
  رعلــم الل ــة الالرايــة متاحــاً للاميــع و ســ  املهــارات الل ويــة بالالرايــة لألشــخا  املنتمــ  ل  جعــ

 أقليات قومية والالراي  املقيم  جل اخلارت واملهاجرين ايدد.

 ورــنظم وكالـــة الل ــة الالرايـــة ومنظمـــة اإلدمــات جل اجملتمـــع ووكالـــة التوظيــر ا نيوميـــة فصـــواً  -7٩
، ٢٠1٤-٢٠1٢. وجل الاـــــ ة 1٤الرايـــــة ُ ـــــو  مـــــن مي انيـــــة الدولـــــة )انظـــــر الاقـــــرة جمانيـــــة لتعلـــــيم ال

معلمــــاً مــــن امل سســــات  57٤عملـــت وزارة التعلــــيم والعلــــو  علــــي  ســـ  ال القــــة بالل ــــة الالرايــــة لــــ
. ورُناــذ ب ــني  منــتظم رــداب  لتحســ  النياــاءة املهنيــة ملعلمــو (٣٠)التعليميــة ملرحلــة مــا قبــ  املدرســة

مــا قبــ  املدرســية واملــدار  اابتداتيــة ورن ــوي علــي النهــوف  هــارات الل ــة الالرايــة ملعلمــو املراحــ  
امل سســـــات التعليميـــــة لألقليـــــات. ورقـــــو  هـــــذه الاصـــــو  الدراســـــية علـــــي منهايـــــة التعلـــــيم املتنيامـــــ  

ورُقــــد  ملعلمــــو بــــرام  التعلــــيم الثنــــاتو عــــن ةريــــق الــــتعلم عــــن بعــــد،  (٣1)(CLILللمحتــــو  والل ــــة )
ـــة، وحلقـــات نقـــاس ملعلمـــو مرحلـــة مـــا قبـــ  املدرســـة، وفصـــو  ـــة رعليمي   دراســـية يقـــدمها خـــرباء، وأدل

ســاعة بعنــوان دعمليــة التعلــيم الثنــاتو الل ــة جل مرحلــة مــا قبــ  املدرســةد. وجل  ٣٦ودورة دراســية مــد ا 
أخصـــاتياً  1٩٤5، شـــار  جل هـــذه أن ـــ ة وكالـــة الل ـــة الالرايـــة ٢٠1٤و ٢٠1٢الاـــ ة بـــ  عـــامو 

 .٢٠15معلمًا جل عا   1 ٠٤1وياً، ومن املقرر دعم ررب

ولوتع برام  رعليم الل ة الالرايـة جل متنـاو   تلـر الا ـات املسـتهدفة، أن ـأت وكالـة الل ـة  -8٠
ــــة وــــذا ال ــــرف ) ــــة للني وني ــــوفر هــــذا املوقــــع اإللنيــــ  http://maciunmacies.valoda.lvالالرايــــة بواب  ينو (. وي

ةاتاـــة واســـعة مـــن املـــواد التعليميـــة جمانـــاً مينيـــن للمعلمـــ  اســـتخدامها جل رـــدريس الل ـــة، كمـــا مينيـــن 
لألشـــخا  املهتمـــ  ب جـــادة الل ـــة اســـتخدامها،  ـــن جل فلـــك رعايـــا البلـــدان األخـــر . لتـــافة ل  

 لألةاا . رعليمية رااعليةًا فلك، رُن ر علي املوقع اإللني وين مواد ردريسية مساِعدة رتضمن ألعاب
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وأشـــار أمـــ  املظـــاري، جل معـــرف رعليقارـــا علـــي م ـــروت التقريـــر، ل  أن لثـــا املعنـــون دالتعلـــيم  -81
( رضــــمن رقييمــــاً فاريــــاً ملســــتو  لجــــادة ل ــــة الدولــــة جيريــــا ةــــالن الــــربام  التعليميــــة ٢٠1٤بــــالل ت د )

جـــابوا بـــأ م جييـــدون ل ـــة جل املاتـــة مـــن ال ـــالن أ 5٠لألقليـــات القوميـــة. ووفقـــاً لنتـــات  البحـــال، فـــ ن 
جل  11جل املاتــة أجــابوا بــأ م جييــدون الل ــة  ســتو  متوســا، فيمــا أجــان  ٣٣الدولــة  ســتو  جيــد، و

جل املاتـة فقــا مــن ال ــالن أن  5ورأ   اً.جــداً املاتـة مــنهم بــأن لجـاد م لل ــة الدولــة ربلــ  مسـتو  جيــد
 لجادرا لل ة متدٍن جداً.مستو  لجاد م لل ة متدٍن وأجان ةالظ واحد بأن مستو  

واحــظ أمــ  املظــاري أن البحــال املــذكور أمــال اللثــا  عــن عالقــة بــ  لجــادة الل ــة وا ــاف ،  -8٢
ــــة  15.5ن لحيــــال  ــــاً هــــاه ا اجــــة ل  لجــــادة ل ــــة الدول ــــة مــــن ال ــــالن أبــــدوا موقاــــاً لجيابي جل املات

جيـداً ومـوقاهم لجيابيـاً هـاه الــتعلم واسـتخدامها، وجييـدون الل ـة  سـتو  جيـد، وكـان رقيـيمهم الـذايت 
جل املاتــــة مــــن ال ــــالن يســــتوعبون الــــدرو  بل ــــة الدولــــة دون  1٣.85بل ــــة الدولــــة. باملقابــــ  فــــ ن 

صعوبات ُرذكر، وكان رقييمهم الـذايت ملسـتو  لجـاد م الل ـة جيـداً،  ـ  أ ـم ا ير بـون جل الدراسـة 
التعبــ  عــن ااحتاــات، ورأي األســرة، ورــأث  بل ــة الدولــة. وقــد ينيــون لــذلك أســبان متعــددة منهــا 

 اخل ابات السياسية، ووساتا اإلعال  ايماه ي.

( جل رعليقـا علـي م ـروت التقريـر، علـي عـد  وجـود أي برنـام  ZELDAوشدد مركـ  املـوارد ) -8٣
 لتعليم الل ة الالراية يستهد  فوي اإلعاقة الانيرية.

 
 لدمات  اعات الروما  

، ٢٠15كــــــانون الثاين/ينــــــاير   1ات منيتــــــظ شــــــ ون اواــــــرة واملواةنــــــة امل رخــــــة وفقــــــاً لبيانــــــ -8٤
جل املاتــة مــنهم مواةنــون ارايــون.  ٩٤.٤فــرداً مســااًل مــن  اعــة الرومــا جل ارايــا و 7 88٣ هنــا 

، أُعــّدت ح مــة مــن التــداب  السياســارية الوةنيــة إلدمــات الرومــا، عمــاًل ب ةــار اا ــاد ٢٠11وجل عــا  
. ورـرِد ح مـة التـداب  تـمن املبـاد  ٢٠٢٠س اريايات الوةنية إلدمـات الرومـا حـ  عـا  األوروي لال

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 

 رعليمية ولرشادية عن ثقافة الروما.  مواد

. ولضــــمان (٣٢)، أن ــــني اجمللــــس ااست ــــاري لتنايــــذ سياســــة لدمــــات الرومــــا٢٠1٢وجل عــــا   -85
ربــاد  املعلومــات واخلــربات ب ــني  منــتظم بــ  أخصــاتيو ا نيومــة احملليــة ب ــأن لدمــات الرومــا ورع يــ  

تمــع الرومــا لتوةيــد فعاليــة رنايــذ سياســات التعــاون بــ  وزارة الثقافــة وم سســات ا نيومــة احملليــة وجم
 .٢٠1٤لدمات الروما، أن  ت شبنية اخلرباء احمللي  جل لدمات الروما عا  

ولتع يـــ  لدمـــات ال ـــالن مـــن  اعـــة الرومـــا جل نظـــا  التعلـــيم، ري رعـــد رُـــنظم فصـــو  دراســـية  -8٦
 .٢٠1٣/٢٠1٤مناصلة ل الن الروما منذ السنة الدراسية 

ثقافــة  ــوياًل منتظمــاً، جل لةــار مناقصــات ماتوحــة، لتنايــذ مبــادرات اإلدمــات  صــا وزارة ال -87
 ال  رق حها املنظمات    ا نيومية ال   ث   اعة الروما.
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، 1٩٩1ر ـرين األو /أكتـوبر  15بعد أن اسـتعادت ارايـا اسـتقالوا، اعتمـد اجمللـس األعلـي جل  -88
ان القـــاً مـــن مبـــدأ ااســـتمرارية القانونيـــة، قـــراراً ب عـــادة اينســـية ل  املقيمـــ  الالرايـــ  الـــذين حصـــلوا علـــي 

، ولـــذريتهم ب ـــ  1٩٤٠ح يران/يونيـــا  17اينســـية الالرايـــة قبـــ  وقـــوت ارايـــا  ـــت وةـــأة ااحـــتال  جل 
.   1٩٩٤النظر عن منبتهم العرقـو. وعلـي أسـا  هـذا املبـدأ، اعُتمـد قـانون جديـد ب ـأن املواةنـة جل عـا  

 ليبسا لجراءات اكتسان اينسية عن ةريق التانيس. 1٩٩8ُعّد   وجظ استاتاء عا  جل عا  

، كمركــ  1٩٩5جل عــا   (٣٣)نوبــالتوازي مــع مركــ  املــواةن الالراــو، اســُتحد  مركــ   ــ  املــواة -8٩
اينســية حيملــون  خــا  م قــت ملــواةة اا ــاد الســوفيي  الســابق وفريــتهم املقيمــ  جل  هوريــة ارايــا وا

 .  (٣٤)الالراية أو   ها

دمــات جل اجملتمــع ورع يــ  التانــيس، ســواء رنايــذ سياســات متســقة جل ميــدان اإل ورواصــ  ارايــا -٩٠
لتقــدا ةلبــات التاــنس أو باعتمــاد أحنيــا  قانونيــة ل يــادة ريســ  عمليــة التاــنس بــدعوة  ــ  املــواةن  

ورنايـــذ ةـــالت لرشـــادية. ورتـــوخي املبـــاد   (مـــثالً  1٩)رعـــديالت قـــانون املواةنـــة امل ـــار لليـــا جل الاقـــرة 
 .التوجيهية ريس  عملية هنس أسرت ور ة باللاوء ل  أشنيا  التعاون    التقليدية وأن  ة التوعية

لتبسيا عملية التاـنس وفقـاً للمعـاي  الدوليـة، وجـر  رنيييـر هينيـ  اً وقد أُدخلت رعديالت مرار  -٩1
 ـــا يوافـــق ااســـتخدا  الاعلـــو لل ـــة جل ا يـــاة اليوميـــة. وُوســـع ن ـــاق لجـــراءات  ةامتحـــان التاـــنس ومضـــمون

رقـدا ةلــظ ا صـو  علـي اينسـية ل  أي فــرت مـن فـروت منيتــظ  ،التاـنس ليـال أصـبو باإلمنيــان، مـثالً 
شــ ون اواــرة واملواةنــة الثالثــ ، وُخاضــت رســو  التاــنس لــذوي الــدخ  املــنخا  والعــاةل  عــن العمــ  

املعرتـــ  لالتـــ هاد  واملتقاعـــدين وأفـــراد الا ـــات املهم ـــة اجتماعيـــاً، بـــ  أل يـــت هـــذه الرســـو  لألشـــخا 
ــــذين يعي ــــون جل م سســــات الرعايــــةالسياســــو واملعــــوق  واأل ــــة. وبســــ ت  يتــــا  واألشــــخا  ال ااجتماعي

 اينسية. لجراء منو ٢٠1٣التعديالت ال  أدخلت علي قانون اينسية جل عا  

ـــاً أيامـــاً لعالميـــة عـــن فـــر  وشـــرول التاـــنس.  -٩٢ ويـــنظم منيتـــظ شـــ ون اواـــرة واملواةنـــة دوري
عم عمليـــة التحضـــ  ل لـــظ اينســـية. ورـــنظم وُن ـــرت مـــواد لعالميـــة كـــذلك عـــن لجـــراء التاـــنس لـــد

دورات ردريبيــة ل ــ  املــواةن   ــد  التحضــ  امتحانــات التاــنس، بالتعــاون مــع م سســات رعلــيم 
الل ــات واملنظمــات  ــ  ا نيوميــة، جل لةــار م ــاريع الصــندوق األوروي إلدمــات رعايــا البلــدان الثالثــة 

 ومنظمة اإلدمات جل اجملتمع. 

، ٢٠1٣راــاعلو ب ـــأن ا صـــو  علــي اينســـية الالرايـــة جل عـــا   (٣5)  است ـــاريوأُعــّد دليـــ -٩٣
جل لةــار م ــروت الصــندوق األوروي إلدمــات رعايــا البلــدان الثالثــة. كمــا أُعــّدت عــروف عــن املســات  
املتعلقــــة بعمليــــة التاــــنس وُن ــــرت علــــي املوقــــع اإللنيــــ وين ملنيتــــظ شــــ ون اواــــرة واملواةنــــة، وُن ــــر  

 ال ريق ل  اينسية الالرايةد بالل ات الالراية والروسية واإلننيلي ية.كذلك كتيظ عن د
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ــــادة جل عــــدد ةــــالد اللاــــوء جل عــــا   -٩٤ الضــــوء علــــي ا اجــــة ل  ريســــ   ٢٠11ســــل ت ال ي
اللاــوء جل ارايــا ولثــارة مســألة قــدرة ارايــا علــي كاالــة التعــاون بــ  امل سســات ورع يــ  قــدرات نظــا  

الضـــمانات ااجتماعيـــة الـــ  يـــنا عليهـــا القـــانون ل ـــالد اللاـــوء والالج ـــ  وا اصـــل  علـــي مركـــ  
 .(٣٦)ا ماية الارعية

ــــوبر  ٢٤وجل  -٩5 ، اعُتمــــدت رعــــديالت علــــي قــــانون اللاــــوء  ــــد  ٢٠1٣ر ــــرين األو /أكت
وتــمان كااءرــا جل األوتــات الــ  ي ــهد فيهــا عــدد ةــالد اللاــوء زيــادة   ســ  لجــراء ةلــظ اللاــوء 

كبــــ ة، وهســــيد مت لبـــــات اللاــــوء الـــــ  رــــنا عليهـــــا ر ــــريعات اا ـــــاد األوروي. و وجــــظ هـــــذه 
التعديالت، ر  و الدولة رنيـالير رعلـم الل ـة الالرايـة للحاصـل  علـي مركـ  ا مايـة الارعيـة. وررمـو 

القــانون بأحنيـا  رـنا علــي لمنيانيـة ليــواء ةـالد اللاـوء خــارت مركـ  لقامــة التعـديالت ل  اسـتنيما  
ةـــالد اللاــــوء لفا ري يتســــع وـــم املركــــ ، و ديــــد اللـــواتو املتعلقــــة باحتاــــاز ةـــالد اللاــــوء، وررشــــيد 

 .  (٣7)عملية صنع القرار

كـــــانون   1و وجـــــظ التعـــــديالت الـــــ  أدخلـــــت علـــــي قـــــانون اواـــــرة ودخلـــــت حيـــــ  الناـــــاف جل  -٩٦
، فـ ن ةالـظ اللاــوء الـ  ري يتلـق قــراراً مـن منيتـظ شـ ون اواــرة واملواةنـة  نحـا صــاة ٢٠1٤الثاين/ينـاير 

الالجــــني أو أي صــــاة بديلــــة أو بــــرف  منحــــا هــــذه الصــــاة، جل  ضــــون رســــعة أشــــهر بعــــد رقــــدا ةلــــظ 
أن يصــبو ا صــو  عليهــا، وري ينيــن هــذا التــأخ  نا ــاً عــن خ  ــا، حيــق لــا العمــ  دون قيــد أو شــرل ل  
 القرار النهاتو ب أن منحا صاة الالجني أو صاة بديلة نافذاً وري يعد هنا  جما  لل عن فيا. 

عـــدة  ٢٠1٤أيلو /ســـبتمرب  1ورضـــمنت التعـــديالت الـــ  أدخلـــت علـــي قـــانون اواـــرة جل  -٩7
 شرول حمسنة لرعايا البلدان الثالثة جل ميدان العم  باستحدا  رخصة لقامة وعم  واحدة.

دســـا  ةـــالد اللاـــوءد،  ٣5٦الالتحـــة رقـــم  ٢٠1٤ وز/يوليـــا  1اعتمـــدت ا نيومـــة جل و  -٩8
 ـــد   ســـ  لجـــراءات اللاـــوء عـــن ةريـــق نظـــا  رســـاي  موحـــد ل ـــالد اللاـــوء. و وجـــظ هـــذه 
الالتحـة يتــيو الســا  ملــوظاو منيتــظ شــ ون اواـرة واملواةنــة وحــر  ا ــدود املعنيــ  بــ جراء اللاــوء 

موظاـــاً مـــن حـــر  ا ـــدود رـــدريباً علـــي  ٣٠، رلقـــي ٢٠1٤علومـــات. وجل عـــا  وصـــوًا موحـــداً ل  امل
 .  (٣8)لدخا  البيانات جل السا 

، بــدأ العمــ  علــي لعــداد ماهــو  اواــرة ايديــد ومــن املقــرر اعتمــاد الوثيقــة ٢٠1٣وجل عــا   -٩٩
  ، حلقــات نقـاس للمــواةن٢٠1٤ح يران/يونيـا  8و 7. وقـد نُظمــت جل ري ـا يــومو ٢٠15جل عـا  

ب ــأن مواتـــيع اواـــرة، ب يـــة ريســـ  التااعـــ  الن ـــا للماتمـــع املـــدين جل عمليـــة اإلدمـــات، وةُرحـــت 
فيهـــا مق حـــات حـــو  كيـــر ينب ـــو لالرايـــا التنييـــر مـــع اهاهـــات اواـــرة والســـب  النيايلـــة بتحقيـــق 

 أقصي حد من منافعها. وست خذ هذه املق حات بااعتبار جل بلورة ماهو  اوارة.

ب ني  مسـتمر ظـرو  املعي ـة جل مراكـ  لقامـة ةـالد اللاـوء التابعـة  ـر  ا ـدود.  وُ ّسن -1٠٠
، دعمـــــت ا نيومــــــة لن ــــــاء مركـــــ  جديــــــد حمّســـــن إلقامــــــة األجانــــــظ ٢٠1٣نيســــــان/أبري   ٢فاـــــو 

 احملتا ين، ب ية لراحة ظرو  حمسنة استقبا  ةالد اللاوء. 
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ــــة  -1٠1 ــــا ل ــــالد اللاــــوء القّصــــر لمنياني ــــيو اراي ــــيم ورت ــــك التعل ــــيم،  ــــا جل فل ا صــــو  علــــي التعل
عامــــاً، ورــــنظم  18اابتــــداتو والثــــانوي، ومواصــــلة التعلــــيم العــــا  لألشــــخا  الــــذين رتاــــاوز أعمــــارهم 

فصــواً فرديــة للــتمنين مــن مــواد دراســية معينــة، ولجــادة الل ــة الالرايــة والل ــة األ  ألةاــا  ةــالد اللاــوء 
ر بــق بــرام  رعلــيم األقليــات، كمــا رقــد  الــدعم املــاغ ل ــراء  لفا كــانوا يدرســون جل م سســات رعليميــة

 النيتظ الدراسية.

، أةلــق جهـاز حــر  ٢٠1٣و ٢٠1٢وجل لةـار برنـام  الصــندوق األوروي لالج ـ  لعـامو  -1٠٢
 ٣٠، م ـــروت دبنـــاء قـــدرات حـــر  ا ـــدودد الـــذي أســـ  أعمالـــا جل ٢٠1٣ وز/يوليـــا  1ا ـــدود جل 

  علــي  ســ  مرافــق العمــ  مــع ةــالد اللاــوء ورــوف  املســاعدة ال بيــة ، وان ــو ٢٠15ح يران/يونيــا 
 واملادية ااجتماعية وم.

ورواصـــــ  ارايـــــا التعـــــاون مـــــع ماوتـــــية األمـــــم املتحـــــدة الســـــامية ل ـــــ ون الالج ـــــ . فاـــــو  -1٠٣
، مت روقيــع مــذكرة راــاهم بــ  جهــاز حــر  ا ــدود واملمثــ  اإلقليمــو للماوتــية جل  ــا  ٢٠11 عـا 
 با، رقضو بتع ي  التعاون ب  امل سست . أورو 

ويو  اهتمـا  كبـ  لتـدريظ مـوظاو جهـاز حـر  ا ـدود ور ـورهم املهـة،  ـا جل فلـك مـثاًل  -1٠٤
  س  أساليظ ااستاوان ولجادة الل ات األجنبية.

ة ورعاونـــت ا نيومـــة واملنظمـــات  ـــ  ا نيوميـــة العاملـــة جل امليـــدان جل رنايـــذ م ـــاريع متعـــدد -1٠5
، مــن أجــ  ريســ  فهــم حقــوق األجانــظ (٣٩)ورنظــيم مناق ــات وةــالت روعيــة عامــة ب ــني  منــتظم

 والالج   وةالد اللاوء. 
  

 (44-91؛ 13-91و 12-91حماية األيخاص ذوي اإلعاقة   -هاء 
 

، دخلــت حيــ  الناــاف التعــديالت الــ  أدخلــت علــي قــانون ٢٠1٣كــانون الثاين/ينــاير   1جل  -1٠٦
املدنيــة وقــانون اإلجــراءات املدنيــة وقــانون حمــاكم األيتــا ، وقضــت ب ل ــاء ا رمــان النيلــو مــن األحــوا  

 .(٤٠)أهلية التصر  استبدالا بتقييد أهلية التصر 

وســينيون التصــريو جل املســتقب  لةــاراً قانونيــاً بــدياًل ا  تــات احملــاكم  وجبــا ل  رقييــد أهليــة  -1٠7
 .(٤1)٢٠1٣كانون الثاين/يناير   1ملدين ودخ  حي  النااف جل التصر ، وهو منير  جل القانون ا

مــن  11، دخلــت حيــ  الناــاف التعــديالت علــي املــادة ٢٠1٣ر ــرين األو /أكتــوبر  ٢7وجل  -1٠8
قانون اإلجراءات ايناتية، ورـنا علـي روسـيع ن ـاق ا ـق جل اسـتخدا  ل ـة ياهمهـا ال ـخا املعـة 

ة  ــدمات مــ جم فــوري جمانــاً، لي ــم  األشــخا  الــذين لــديهم أثنــاء اإلجــراءات ايناتيــة وااســتعان
لعاقــات  عيــة أو ن قيــة أو بصــرية. وعنــد لصــدار وثــاتق لجراتيــة وــ اء األشــخا  جل ا ــاات الــ  

 أو بال ريقة ال  مينينهم فهمها. ينا عليها القانون، جيظ روف  هذه الوثاتق بالل ة
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ب ـــأن داإلجـــراء املتبـــع  ٢5٢التحـــة ا نيوميـــة رقـــم ، صـــدرت ال٢٠1٤أيار/مـــايو  ٢٠وجل  -1٠٩
مــن ال ــرةة إلثبــات مــا لفا كــان ل اــ  مــا احتياجــات خاصــة رســتدعو خــدمات أخصــاتو م هــ ، 

 وشرول رلبية ااحتياجات اخلاصة لل ا د.

وقــــد دأبــــت ارايــــا علــــي العمــــ  لتع يــــ  نظــــا  لتنســــيق عمــــ  امل سســــات املختصــــة لقــــوق  -11٠
رنياملهــا،  ــا جل فلــك لن ــاء نظــا  للتعلــيم ايــامع وريســ  الوصــو  البي ــو األشــخا  فوي اإلعاقــة و 

، العديــد مـــن ٢٠11وامل ــاركة جل امل ــاريع ااجتماعيــة لـــذوي اإلعاقــة. وقــد اســُتحدثت، منـــذ عــا  
،  ــا فيهــا اخلــدمات الناســية واملســاعدة وخــدمات ال  ــة الاوريــة بل ــة اإلشــارة للصــ ار (٤٢)اخلــدمات

  د  ا د من عواقظ اإلعاقة ورع ي  الوصو  ل  اخلدمات واألن  ة اليومية. والنيبار معاً،

 ــد  ل  دعــم ا ــرا  املعــ ز لألشــخا  فوي اإلعاقــة  (٤٣)وهنــا  حاليــاً عــدة م ــاريع جاريــة -111
 وأفراد أسرهم.

ن ـر احملتـو   وازداد رـدرجيياً عـدد الـربام  واألفـال  امل  ـة بالنيتابـة أو بل ـة اإلشـارة، عـن ةريـق -11٢
نســـخة  علـــي الصـــاحة الرتيســـية حمل ـــة التلاـــ ة الالرايـــة. ويـــوفر املوقـــع اإللنيـــ وين حمل ـــة اإلفاعـــة الالرايـــة

منيتوبــة آلخــر ن ــرات البــال اإلفاعــو وأكثرهــا شــعبية لااتــدة األشــخا  فوي اإلعاقــة الســمعية. ويــو  
عـــن ةريـــق لدمـــات مواتـــيع رتعلـــق  اهتمـــا  خـــا  لتع يـــ  الـــوعو العـــا  ب ـــأن املســـات  املتعلقـــة باإلعاقـــة

 لقوق واحتياجات فوي اإلعاقة جل حمتو  املواد اإلعالمية حمل ات اإلفاعة والتلا ة الالراية.

، أتـافت ارايـا مسـتحقات جديـدة أو زادت مبـال  عـدة مســتحقات ٢٠1٤ وز/يوليـا  1ومنـذ  -11٣
 .(٤٤)قاتمة  د  دعم األشخا  فوي اإلعاقة جل  س  وتعهم املادي

( ٢٠٢٠-٢٠1٤، مت لقـــرار املبـــاد  التوجيهيـــة لت ـــوير التعلـــيم )٢٠1٤أيار/مـــايو  ٢٢وجل  -11٤
متضـــمنًة هـــدفاً بعيـــد األمـــد لضـــمان نوعيـــة التعلـــيم ايـــامع اوـــاد  ل  بنـــاء ال خصـــية ورع يـــ  الرفـــاه 

د أمــــ  والنمـــو املســـتدا  بت بيـــق التعلـــيم ايـــامع وا ـــد مـــن  ـــاةر اإلقصـــاء ااجتمـــاعو. وقـــد شـــد
املظـــاري، جل رعليقارـــا علـــي م ـــروت التقريـــر، علـــي ا اجـــة ل   ســـ  ر بيـــق مبـــدأ التعلـــيم ايـــامع جل 

 واقع املمارسة.

 فيمــا يتعلــقد ل  أوجــا القصــور الــ  رعــ ي مارســات احملــاكم ZELDAوأشــار مركــ  املــوارد د -115
جل اإلةــار القــانوين واســتنيمالا ب راحــة بــالقيود املاروتــة علــي أهليــة التصــر ، داعيــاً ل  لعــادة النظــر 

آليـــات بديلـــة لتقييـــد القـــدرة علـــي التصـــر  ولل ـــاء مبـــدأ النيابـــة جل ا ـــاف القـــرار. وشـــدد املركـــ  علـــي 
ا اجـــة ل   ســـ  ر بيـــق مبـــدأ التعلـــيم ايـــامع عمليـــاً،  ـــا جل فلـــك ريســـ  الاـــر  املتاحـــة لـــذوي 

أوجـــا القصـــو  جل اخلـــدمات ااجتماعيـــة الـــ  روفرهـــا  اقـــة للـــتعلم جل املـــدار  العامـــة، وأشـــار ل عاإل
 ا نيومات احمللية، ا سيما لألشخا  املض رب  عقلياً.
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رُناــذ سياســة املســاواة بــ  اينســ  جل ارايــا ان القــاً مــن  ــ  متنيامــ  يراعــو مبــدأ املســـاواة  -11٦
بـــــ  اينســـــ  جل  يـــــع مراحـــــ    ـــــيا السياســـــات،  ـــــا جل فلـــــك صـــــيا ة القـــــوان  ووتـــــع الوثـــــاتق 
ة السياســارية ورنايــذها. ورنيــر  الصــنيو  القانونيــة األساســية كافــة مبــدأي املســاواة وحظــر عــد  املســاوا

 .  (٤5)جل املعاملة

( اإلةـــار الـــذي رســـتند لليـــا ٢٠٠1ور ـــني  الورقـــة املااهيميـــة ب ـــأن املســـاواة بـــ  اينســـ  ) -117
 سياسـة املسـاواة بـ  اينسـ  جل ارايــا. وقـد أُعـّدت علـي أساسـها العديــد مـن وثـاتق   ـيا السياســات،

 .(٤٦)(٢٠1٤-٢٠1٢ ا جل فلك خ ة عم  املساواة ب  اينس  )

ــــــــاد  التوجيهيــــــــة املتعلقــــــــة بالعمالــــــــة ايامعــــــــة ٢٠15أيار/مــــــــايو  1٢وجل  -118 ، اعُتمــــــــدت املب
. ورتمثــ  األهــدا  الرتيســية للمبــاد  التوجيهيــة جل  ي ــة ســوق عمــ  جامعــة (٤7)(٢٠٢٠-٢٠15)

 ومتوازنة وبي ة موارية للعمالة.

مـــات  ـــ  ا نيوميـــة. وروتـــع سياســـة ارايـــا للمســـاواة بـــ  اينســـ  بتعـــاون وثيـــق مـــع املنظ -11٩
ورتو  ينة املساواة ب  اينس ، وهو امل سسـة املنيلاـة بالتنسـيق جل هـذا اجملـا ، ريسـ  التعـاون بـ  
الــوزارات واملنظمـــات  ــ  ا نيوميـــة وال ـــركاء ااجتمــاعي  والبلـــديات واألةــرا  األخـــر  املعنيـــة جل 

 هذا اجملا . 

. ويــو  (٤8) رع يــ  التوفيــق بــ  العمــ  وا يــاة األســريةوري رــ   رُناــذ رــداب  موجهــة  ــد  ل  -1٢٠
اهتمـــا  خـــا  لألن ـــ ة الراميـــة ل  رع يـــ  امل ـــاركة الن ـــ ة لابـــاء جل رعايـــة املواليـــد ايـــدد،  ـــد  

جل  ٢٢روةيــد األواصــر بــ  أفــراد األســرة. وســالت اإلجــازات الوالديــة زيــادة، حيــال اســتااد منهــا 
تــة مــن اآلبــاء جل جل املا ٤5، جل حــ  بل ــت نســبة املســتايدين منهــا ٢٠٠٤املاتــة مــن اآلبــاء جل عــا  

 ، ما يد  علي زيادة م اركة اآلباء جل رعاية األةاا . ٢٠1٤عا  

 -، نُاــذ م ــروت داملســاواة بــ  اينســ  جل صــنع القــرار ااقتصــادي ٢٠1٤-٢٠1٣وجل الاــ ة  -1٢1
 أداة لتع يـــ  التنافســـية ااقتصـــادية واملســـاواةد  ـــت رعايـــة منظمـــة اإلدمـــات جل اجملتمـــع. ونُظمـــت جل لةـــار
امل ـــروت ةــــالت روعيــــة عامـــة ســــل ت الضــــوء علـــي مبــــاد  املســــاواة جل جمـــاات األجــــر واختيــــار املهنــــة 
واآلفـــاق املهنيـــة. لتـــافة ل  فلـــك،  ســـن م شـــر التنميـــة املســـتدامة مـــن خـــال  ال كيـــ  علـــي دور املســـاواة 

  هذا الصدد.ب  اينس  جل ريادة امل اريع وكوف ت امل اريع التاارية ال  رعد أسو عافت جل

، برنــام  الرصــد الــذي يهــد ، ٢٠٠٩ورناــذ وكالــة ااســتثمار والتنميــة جل ارايــا، منــذ عــا   -1٢٢
م ـــروعاً شـــار   15جل  لـــة أمـــور، ل  رع يـــ  دور راتـــدات امل ـــاريع. ونُاـــذ، منـــذ لةـــالق امل ـــروت، 

 ٢8٤( وجل املاتـــــة رجـــــا  ٢٣.٣جل املاتـــــة نســـــاء و 7٦.7مـــــدرباً ) ٢٤٠مـــــنهم اً شخصـــــ 5٢٤ فيـــــا
 جل املاتة رجا (. ٢٩.٢جل املاتة نساء و 7٠.8متدربًا )
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وأشــار أمـــ  املظـــاري، جل رعليقـــا علـــي م ـــروت التقريـــر، ل  أن منيتبـــا يتنـــاو  ب ـــني  منـــتظم  -1٢٣
قضـايا رتعلـق بانتهاكـات حظـر التمييـ  علــي أسـا  ايـنس جل عالقـات العمـ ، ألن رن عمـ  مــا ري 

وفقــاً ل ةــار القــانوين لال ــاد األوروي وارايــا.  اً،مــ خر  نب أةاــااً حيــ   حقــوق األمهــات الــاليت أســ
، أجــر  املنيتــظ دراســة استقصــاتية لألمهــات وأربــان العمــ  اســت الت مــا جيــري ٢٠1٢وجل عــا  

واقعـاً عنـدما رعـود املـرأة ل  العمـ  بعــد لجـازة األمومـة أو اإلجـازة الوالديـة. وخلصـت الدراســة ل  أن 
ــــ ثرن جل معظــــم ا ــــاات عــــد  لبــــال  املنيتــــظ أو التقــــد  النســــاء الــــاليت  ــــواجهن مواقــــر  يي يــــة ي ي

ب ــنيو  للمحنيمــة خ ــية أن رلتصــق  ــن  عــة داملتــذمراتد فيصــعظ علــيهن لجيــاد وظياــة جديــدة 
جل املســـتقب . ومـــن جهـــة أخـــر ، فلـــيس  يـــع أربـــان العمـــ  علـــي علـــم لقـــوق األمهـــات، كمـــا أن 

 ب  ةاية حقوقهن.األمهات لسن علي علم دومًا بس
  

 11-92؛ 43-91؛ 34-91إلررررى  32-91القضرررراء علررررى العنررررف المنزلرررري   -زاي 
 (12-92و
 

( مـــن القـــانون 15)(1)٤8  العدالـــة ايناتيـــة مـــن املـــادة ينبثـــق ماهـــو  العنـــر املنـــ غ جل نظـــا -1٢٤
جرميـة مررنيبـة . ووفقـاً وـذه املـادة، عنـدما رـرربا (٤٩)ايناتو، الـ  رـنا علـي ظـرو  م ـددة للعقوبـة

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.

، دخلــت حيــ  الناــاف رعــديالت علــي القــانون اينــاتو رتعلــق ٢٠1٤ح يران/يونيــا  1٤وجل  -1٢5
. ويـنا القـانون اينـاتو علـي املسـ ولية ايناتيـة (5٠)يراتم تد األخالق وا رمـة اينسـية لل ـخابا

 وجـــظ ايـــ ء املعـــة مـــن اً عـــن جرميـــة اا تصـــان الـــ  يررنيبهـــا الـــ وت، وهـــو جرميـــة موصـــوفة  ديـــد
مـن  (15()1)٤8عتبـار هـذا الوتـع  وجـظ املـادة من القانون ايناتو، جل حـ  مينيـن ا 15٩ املادة

 القانون ايناتو ظرفاً م ددًا ي خذ بااعتبار لد   ديد العقوبة.

لنيـم يـنا علـي أنـا لفا عـاس ال وجـان مناصـل  ملـدة رقـ  اً واسُتنيم  اإلةار القانوين أيض -1٢٦
عــن ثــال  ســنوات، مينيــن للمحنيمــة أن رقضــو لــ  الــ وات لفا كــان ســبظ رعثــره انتهــا  جســدي 

مــن أحــد الــ وج  لــق اآلخــر الــذي ي لــظ حــ  الــ وات أو لــق  جنســو أو ناســو أو اقتصــادي أو
 ةالا أو ةالهما.

، ُوتــع ماهــو  التــداب  القســرية الوقاتيــة، الــذي أن ــأ أداة جديــدة متعــددة ٢٠1٣وجل عــا   -1٢7
الوظـــــاتر للوقايـــــة مـــــن اا،ـــــرا  املبنيـــــر. و ـــــد  هـــــذه األداة ل  خاـــــ  عـــــدد حـــــاات العنـــــر 

البعيـــد،  ــا جل فلـــك ايــراتم املتعلقـــة بــالعنر املنـــ غ. ورســعي ارايـــا ل  ومســتو  رنيرارهـــا جل األمــد 
 رنايذ هذا املاهو  بني  جدية جل الوقت ا اتر.

، دخلــت حيــ  الناــاف رعــديالت معقــدة علــي الت ــريعات لتــنا ٢٠1٤آفار/مــار   ٣1جل  -1٢8
بواســ ة ال ــرةة،  علــي حــق تــحية العنــر أو امل ــاردة أن ي لــظ ل  احملنيمــة،  بــادرة شخصــية أو
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ا ـــاف رـــداب  ا مايـــة املالتمـــة تـــد ايـــاين جل ســـياق دعـــو  مدنيـــة. وحيـــق لل ـــرةة ) وجـــظ ةلـــظ 
ـــة وجـــود  ديـــد مباشـــر نـــاجم عـــن وجـــود شـــخا يقـــيم جل مســـنين أو ســـواره وقـــد  خ ـــو(، جل حال
يلحـــق األف  لريـــة أو بصـــحة أشـــخا  آخـــرين يق نـــون جل ناـــس املنيـــان، أن رقـــرر للـــ ا  ال ـــخا 

عــة   ــادرة هــذا املســنين وعــد  الرجــوت لليــا وحظــر لقامتــا فيــا أو ســواره )قــرار العــ   الصــادر عــن امل
 .  (51)ال رةة( ملدة رص  ل  مثانية أيا 

ورواص  ارايـا  سـ  اإلةـار القـانوين الـالز  لالنضـما  ل  ارااقيـة جملـس أوروبـا ب ـأن منـع  -1٢٩
ومـن املنتظـر أن يصـبو  قـدورها التصـديق علـي اارااقيـة  ومنيافحة العنر تد املـرأة والعنـر املنـ غ.

عمليـــة بســـي ة وســـريعة  ٢٠15كـــانون الثاين/ينـــاير   11. وجل  لـــة أمـــور، اســـُتهلت منـــذ ٢٠18جل عـــا  
 .  (5٢)لالع ا  بتداب  ا ماية جل القضايا املدنية ب  الدو  األعضاء جل اا اد األوروي

( وخ ــة العمــ  املررب ــة  ــا ٢٠17-٢٠11ة لسياســات األســرة )ورــرِد جل املبــاد  التوجيهيــ -1٣٠
 ( التداب  الرامية ل  القضاء علي العنر املن غ وا د منا.٢٠1٤-٢٠1٢)

،  ــّو  بــرام  لعــادة التأهيــ  ااجتمــاعو لألةاــا  الــذين رعرتــوا للعنــر ٢٠11ومنــذ عــا   -1٣1
ــــة الدولــــة. وجل  ، دعمــــت ا نيومــــة اســــتحدا  ٢٠1٤ كــــانون األو /ديســــمرب  ٢٣املنــــ غ مــــن مي اني

ـــة لضـــحايا العنـــر ومررنيبيـــا مـــن النيبـــار ـــة مـــن الدول ، ابتـــداء مـــن (5٣)خـــدمات لعـــادة التأهيـــ  املمول
. ومينيـن لألشــخا  أن يلتمسـوا املســاعدة جل مركـ  لدارة األزمـات ومركــ  الـدعم العــاتلو ٢٠15 عـا 

حايا، أو اخلــدمات ااجتماعيــة أو أي م سســة أخــر  إلعــادة التأهيــ  ااجتمــاعو رقــد  الــدعم للضــ
البلديــة. ور  ــو هــذه اخلــدمات است ــارة احملــام  واألخصــاتي  الناســي  وااجتمــاعي  وحــ  لقامــة 

 ال خا وأةاالا، لفا اقتضت ا اجة.

، (5٤)، نظمـــت وزارة الرعايـــة ااجتماعيـــة بالتعـــاون مـــع شـــركاء آخـــرين٢٠1٤أيار/مـــايو  ٢٢وجل  -1٣٢
ان دالوقايــة مــن العنــر تــد املــرأة وا مايــة منــا والتصــدي لــا  مــن النصــو  القانونيــة ل  دوليــاً بعنــو اً مــ  ر 

 ،٢٠1٤جل ميـــادين  تلاـــة. وجل كـــانون األو /ديســـمرب اً خبـــ   15٠الت بيـــق الاعـــا د. وشـــار  جل املـــ  ر 
راب ــــة د، بالتعــــاون مــــع وزارة الرعايــــة ااجتماعيــــة وجهــــاز ال ــــرةة والMartaنظــــم مركــــ  مــــوارد املــــرأة د

الالرايــة لألةبــاء العــام  جل األريــا ، حلقــات نقــاس ردريبيــة للخــرباء ب ــأن حــاات العنــر املنــ غ، 
. وُحللــت أثنـاء حلقــات النقــاس املهــارات العمليــة للخــرباء (55)م ــاركاً  7٠بلـ  جممــوت امل ــارك  فيهــا 

  يد من العناية.العامل  مع نساء من تحايا العنر. وُخلا ل  أن رعليم اخلرباء يت لظ امل

، نظمـــــت الـــــوزارات التنايذيـــــة، بالتعـــــاون مـــــع ســـــاارة الوايـــــات ٢٠1٤أيار/مـــــايو  ٢٩وجل  -1٣٣
املتحــــدة، مــــ  راً بعنــــوان دااســــتاابة امل سســــية املنســــقة للعنــــر لزاء العنــــر املنــــ غد  ــــد  ربــــاد  

ت ايرميـــــة، املمارســـــات اييـــــدة. وركـــــ  ا ـــــد  علـــــي مواتـــــيع مـــــن قبيـــــ  مســـــ ولية اينـــــاة ورـــــداعيا
وديناميــات العنــر املنــ غ وأنواعــا، ور بيــق رــداب  ا مايــة امل قتــة. وقــد شــار  جل املــ  ر مثلــون يهــاز 

 ال رةة الوةة وشرةة البلديات واخلدمات ااجتماعية فضاًل عن القضاة.



A/HRC/WG.6/24/LVA/1 
 

 

GE.16-00107 23/33 

 

؛ 17-92؛ 14-92؛ 45-91؛ 11-91إلرى  9-91حماية حقوق الطفرل   -حاء 
93-21) 
 

نظــــا  ةايــــة حقــــوق ال اــــ  لتنظــــيم قــــانون ةايــــة حقــــوق ال اــــ . وقــــد ُعــــّد  هــــذا خيضــــع  -1٣٤
لتضــــمينا ف ــــات األخصــــاتي  الــــذين يتعــــ  رــــدريبهم جل ميــــدان  ٢٠1٤و ٢٠1٣القــــانون جل عــــامو 
 ةاية حقوق ال ا .

روخيـــاً امتثـــا  أحنيـــا   (5٦)وأُدخلـــت رعـــديالت علـــي عـــدد مـــن النصـــو  القانونيـــة الوةنيـــة -1٣5
لــس أوروبــا ب ــأن ةايــة األةاــا  مــن ااســت ال  اينســو وااعتــداء اينســو، ومقتضــيات ارااقيــة جم

كــــانون   1٣الصــــادر عــــن الربملـــان األوروي واجمللــــس األوروي، واملــــ ر   EU/2011/92األمـــر التــــوجيهو 
، ب ـــأن منيافحـــة ااعتـــداء اينســــو علـــي األةاـــا  واســـت الوم جنســــياً وجل ٢٠11األو /ديســـمرب 

 باحية.املواد اإل

، أقــــّرت ا نيومــــة املبــــاد  التوجيهيــــة املتعلقــــة  نــــع جــــراتم ٢٠1٣آن/أ ســــ س  ٢1وجل  -1٣٦
(. و ـــــد  املبــــاد  التوجيهيــــة ل  منـــــع ٢٠1٩-٢٠1٣األحــــدا  وةايــــة األةاـــــا  مــــن ايــــراتم )

األحــدا  مــن اررنيــان ايــراتم ولزالــة العوامــ  الــ  ريســ  الســلو  اإلجرامــو ورع يــ  ســالمة األةاــا  
 مايتهم من املخاةر ال   دد صحتهم وحيا م.ل

، ٢٠1٣، أُقـــّر برنـــام  النهـــوف بوتـــع ال اـــ  واألســـرة لعـــا  ٢٠1٣كـــانون الثاين/ينـــاير   ٢وجل  -1٣7
. و ــد  هـذه الــربام  ل  النهـوف لالـة األةاــا  وأسـرهم ورنايــذ ٢٠1٤وأعقبـا لقـرار برنــام  ماثـ  لعـا  

 رداب  موجهة جل ميدان ةاية حقوق ال ا . 

وهــــو مات ــــية الدولــــة  -ية املعنيــــة  ــــذا ايانــــظ ورُعــــ ز دون كلــــ  قــــدرات امل سســــة الرتيســــ -1٣8
عــــــن ةريـــــق رنظــــــيم دورات ردريبيــــــة  - مايـــــة حقــــــوق ال اـــــ  التابعــــــة لــــــوزارة الرعايـــــة ااجتماعيــــــة 

للمات ــ ، ور ويــد املات ــية  ــوظا  لتـــافي ، و ســ  رنينولوجيــات املعلومــات واارصـــاات. وجل 
 هو مراقبة خدمات جمالسة األةاا . ، أتيات ل  مها  املات   مهمة جديدة٢٠1٣عا  

ودأبــت ا نيومــة علــي  صــيا أمــوا  لتوةيــد نظــا  ةايــة حقــوق ال اــ . كمــا خصصــت  -1٣٩
. وباإلتــافة ٢٠1٤يــورو جل عــا   ٢٦٢ 518للربنــام  الســنوي للنهــوف لالــة ال اــ  واألســرة مبلــ  

 .  (57)ال  فلك زادت ارايا مبل  الدعم املاغ املقد  لألسر ال  رعي  أةاا

، وتـعت ا نيومـة حـداً أدب ملبلـ  اإلعانـة الـذي جيـظ أن يـوفره كـ  والـد ٢٠1٣ومنذ عا   -1٤٠
جل املاتـة مــن ا ـد األدب لألجــور الـذي  ــدده الدولـة. وا ينق ــع هــذا  ٢5 ــا ا يقـ  عــن  -ل الـا 

. ولفا ري يقـــد  االتـــ ا  باناصـــا  ال اـــ  عـــن أســـررا أو لفا كـــان ا يقـــيم مـــع أحـــد والديـــا أو كليهمـــا
أحــد الوالــدين مبلــ  اإلعانــة املقــرر لل اــ ، فــ ن الدولــة رــدفع املبلــ  بواســ ة صــندوق تــمان اإلعانــة 

 الذي يقو  بتحصيلا من الوالد املعة  سان الدولة. 

ويواصــــ  منيتــــظ املــــدعو العــــا  جهــــوده ويرفــــع دعــــاو  جناتيــــة ويقاتــــو جل ايــــراتم الــــ   -1٤1
 .(58)رررنيظ تد قّصر
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ورعمـــ  ارايـــا علـــي لفكـــاء وعـــو اخلـــرباء وعامـــة النـــا  ب ـــأن  تلـــر القضـــايا املتعلقـــة لمايـــة  -1٤٢
ــــة لألخصــــاتي ، وأن ــــ ة رثقيايــــة لابــــاء وةــــالت  حقــــوق األةاــــا  عــــن ةريــــق رنظــــيم دورات ردريبي

 178اجتماعيــة. فهنــا  دورات ردريبيــة رُعقــد ب ــني  منــتظم للمــدع  العــام  مــثالً، وقــد شــار  مــنهم 
 .٢٠1٤-٢٠11ًا عامًا جل هذا التدريظ خال  الا ة مدعي

  
 (26-91انتهاكات حقوق اإلنسان في أماك  االحتجاز   -طاء 

 
ينظـر منيتـظ األمــن الـداخلو التـابع يهــاز ال ـرةة الـوةة جل ال ــنياو  املتعلقـة  ـرق القــانون  -1٤٣

ز ال ــــرةة، بالتعــــاون مــــع . ويتضــــمن املوقــــع اإللنيــــ وين يهــــا(5٩)علــــي يــــد مــــوظا  جل جهــــاز ال ــــرةة
 املنظمات    ا نيومية، قسمًا لرشاديًا بالل ت  الالراية واإلننيلي ية عن لجراء رقدا ال نياو .

وعندما رتلقـي لدارة السـاون معلومـات عـن احتمـا  لسـاءة معاملـة أحـد السـاناء )سـواء وقـع  -1٤٤
العنــر مـــن أحـــد مـــوظاو الســـان أو وقـــع بـــ  الســـاناء( ف  ـــا هـــري  قيقـــاً داخليـــاً ب ـــأ ا. وياضـــو 
التحقيـــق ل  ا ـــاف قـــرار ب ـــأن مـــا لفا كانـــت يتعـــ  لقامـــة دعـــو  جناتيـــة أو رفضـــها، ويُبلـــ  ال ـــخا 

قـــد  املعلومـــات األوليـــة بـــالقرار وفقـــاً ل جـــراء املنصـــو  عليـــا جل القـــانون، كمـــا يُ ـــرب لـــا لجـــراء  الـــذي
ال عــن املتــاب أمامــا. وي ــر  منيتــظ اادعــاء العــا  علــي التحقيــق الــذي هريــا لدارة الســان جل مرحلــة 

 اخلو(.عن منيتظ األمن الد ٢1الاقرة ًا ما قب  احملاكمة لضمان موتوعيتا وكااءرا )انظر أيض

، أقيمــــت دعــــو  جناتيــــة رتعلــــق باألفعــــا  املتعمــــدة الــــ  يررنيبهــــا موظــــر ٢٠1٤وجل عــــا   -1٤5
حنيومو ورتااوز بوتوب ن اق ا قوق والصالحيات املخولة لا  وجظ القانون أو عماًل  قتضـيات 
فا واجبـــا املهـــة، لفا كانـــت هـــذه األفعـــا  رن ـــوي علـــي اســـتعما  العنـــر أو التهديـــد باســـتعمالا أو ل

أربــع دعــاو  جناتيــة  ٢٠1٤كمــا أقيمــت جل عــا   ارُرنيبــت بــدافع اي ــع، وُقضــو جل هــذه الــدعو .
رندرت جل ف ة ايراتم املنصو  عليها جل الاصـ  الرابـع والع ـرين مـن القـانون اينـاتو )ايـراتم املرربنيـة 

 القضيت  األخري .جل أجه ة الدولة(، ومت البت جل قضيت  منها فيما ا ي ا  التحقيق جارياً جل 
  

 (31-91إلى  27-91تحسي  الظروف في أماك  االحتجاز   -ياء 
 

، دخلــــت حيــــ  الناــــاف رعــــديالت القــــانون اينــــاتو الــــ  رقضــــو ٢٠1٣نيســــان/أبري   1جل  -1٤٦
ب دخــا  ر يــ ات مااهيميــة جل نظــا  العقوبــات ايناتيــة لالرايــا. وزادت هــذه التعــديالت ب ــني  كبــ  

وبــات بديلــة لســلظ ا ريــة عــن ةريــق زيــادة نســبة ال رامــات واخلدمــة اجملتمعيــة بــدًا فــر  ر بيــق عق
منهــا. وخاضـــت التعـــديالت جل الوقـــت فارـــا ا ــد األقصـــي واألدب للعقوبـــات، خصوصـــاً جل ايـــراتم 

 املتعلقة باملمتلنيات.

فأتــافت ، (٦٠)، دخلــت حيــ  الناــاف رعــديالت علــي قــوان  متعــددة٢٠15شــبال/فرباير  1وجل  -1٤7
املراقبـــة اإللني ونيـــة ل  رـــداب  املراقبـــة امل ـــددة الـــ  رقررهـــا احملنيمـــة جل حـــاات لةـــالق الســـراب امل ـــرول 
بـــداً مـــن قضـــاء عقوبـــة الســـان. ومينيـــن  وجـــظ هـــذه التـــداب  ر بيـــق لةـــالق الســـراب امل قـــت قبـــ  املـــدة 

 .  ٢٠15 وز/يوليا  1احملددة جل النصو  القانونية حالياً. وبدأ ر بيق هذه القاعدة جل 
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، اعُتمــدت رعــديالت علــي قــانون رنايــذ العقوبــات جل ارايــا، ٢٠15ح يران/يونيــا  18وجل  -1٤8
رقضــو بــأا يقــ  ا يــ  املعي ــو للســا  عــن أربعــة أمتــار مربعــة، أو عــن رســعة أمتــار مربعــة جل حالــة 

ااحتيـــاةو، رقضـــو بـــأا ال ن انــة ااناراديـــة. كمـــا اعُتمـــدت رعـــديالت علـــي قـــانون لجـــراءات ا ـــبس 
 يق  ا ي  املعي و للمحتا  عن أربعة أمتار مربعة.

، دخلــت حيــ  الناــاف رعــديالت علــي قــانون لجــراءات ٢٠11ر ــرين الثــاين/نوفمرب  1٤وجل  -1٤٩
ااحتاــاز  مايــة اخلصوصــية، جل  يــع  (٦1)ا ــبس ااحتيــاةو رقضــو باصــ  املــراحي  عــن  ــر 

 مراك  ااحتااز امل قت. 

ــــ ٣٠، اخناــــ  عــــدد الســــاناء بنســــبة ٢٠15-٢٠11وجل الاــــ ة  -15٠ ــــة رقريب باضــــ   اً،جل املات
التعـــديالت اوامــــة املدخلـــة علــــي النصـــو  القانونيــــة،  ـــا جل فلــــك رعـــديالت القــــانون اينـــاتو الــــ  

 أعاله(. 1٤٦)انظر الاقرة  ٢٠1٣نيسان/أبري   1دخلت حي  النااف جل 

ررمــو ل   ســ  ظــرو  احتاــاز الســاناء،  ــا جل فلــك  (٦٢)ورتخــذ ارايــا كــ  عــا  رــداب  -151
 ررميم املرافق وردريظ موظاو مراك  ااحتااز.

، أجـــــــري رــــــدقيق شـــــــام   ــــــد   ـــــــع املعلومــــــات عـــــــن ظـــــــرو  ٢٠15-٢٠1٣وجل الاــــــ ة  -15٢
ااحتاـــاز جل ارايـــا ولعـــداد مق حـــات لتحســـ  هـــذه الظـــرو . و خضـــت العمليـــة عـــن رنيليـــر لدارة 

ضـــــمان روافـــــق أمـــــاكن ااحتاـــــاز مـــــع املعـــــاي  الدوليـــــة الـــــ  رـــــنظم ا يـــــ  املعي ـــــو للســـــاناء الســـــاون ب
 .(٦٣)٢٠15كانون الثاين/يناير   ٣1يق  عن أربعة أمتار مربعة للسا (، وهو مهمة أُس ت جل  ا )ما

  
 (43-91إلى  35-91مكافحة االتجار بالبشر   -كاف 

 
مـــــن  15٤، دخلـــــت حيـــــ  الناـــــاف رعـــــديالت املـــــادة ٢٠1٤ر ـــــرين األو /أكتـــــوبر  ٢٩جل  -15٣

القــانون اينــاتو، الــ  رــنا علــي درعريــر ااهــار بالب ــرد، لتســتنيم  هــذا التعريــر بوصــر لتــاجل 
هو اسـت ال  حالـة الضـعر، أي الظـرو  الـ  ا ميلـك فيهـا ال ـخا بـدياًل واقعيـاً أو مقبـوًا سـو  

  . اخلضوت لالست ال

، دخلــت حيــ  الناــاف رعــديالت القــانون اينــاتو الــ  رســتنيم  ٢٠1٣نيســان/أبري   1وجل  -15٤
رعريــر ااهــار بالب ــر، فأتــافت شــنياًل جديــداً مــن أشــنيا  ااســت ال ، هــو لكــراه شــخا علــي 
اررنيـــان جرميـــة، ونصـــت علـــي فـــ ة رقـــاد  مـــد ا ع ـــرون ســـنة للاـــراتم اخل ـــرة أو اخل ـــرة ب ـــني  

نيبــت هــذه ايــراتم تــد األخــالق وا رمــة اينســية ل ــخا قاصــر. لتــافة ل  فلــك، خــا ، لفا اررُ 
دخلــت حيــ  الناــاف رعــديالت رــنا علــي لمنيانيــة لةــالق ســراب شــخا مســ و  جناتيــاً لفا اررنيــظ 
ايرميــة خــال  فــ ة كــان خاتــعاً فيهــا لالهــار بالب ــر أو لفا كــان منيرهــاً علــي اررنيا ــا. واســُتنيملت 

راءات ايناتيــة كــذلك لنيــم يقضــو ب منيانيــة اســتاوان القصــر، تــحايا ااهــار أحنيــا  قــانون اإلجــ
 بالب ر، عند الضرورة لضور أخصاتو ناساين أو بواس ة التخاةظ بالايديو.
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ــــاير   ٢1وجل  -155 ــــة للقضــــاء علــــي ااهــــار ٢٠1٤كــــانون الثاين/ين ــــاد  التوجيهي ، أقــــّرت ا نيومــــة املب
زارة الداخليــة. ورتضــمن املبــاد  التوجيهيــة مهــا  ورــداب  لضــمان ( الــ  أعــد ا و ٢٠٢٠-٢٠1٤بالب ــر )

وتـع سياســة وةنيـة مســتدامة و   ـة ونســقة للقضـاء علــي ااهـار بالب ــر. وأُشـر  الق ــات  ـ  ا نيــومو 
 .(٦٤)جل مرحلة صيا ة املباد  التوجيهية، وستُناذ الوثيقة بتعاون وثيق مع املنظمات    ا نيومية

نســـيق السياســـة الوةنيـــة ملنيافحـــة ااهـــار بالب ـــر ورنايـــذها، يواصـــ  فريـــق العمـــ  وروخيـــاً لت -15٦
، عملــــا الــــذي يضــــم مثلــــ  مــــن الــــوزارات ٢٠1٠امل ــــ   بــــ  امل سســــات، الــــذي أن ــــني جل عــــا  

التنايذيــة واملنظمــات  ــ  ا نيوميــة وال ــركاء ا نيــومي . و خــ  عمــ  الاريــق عــن رنظــيم عــدد مــن 
ت التدريبيـــة، و صــــيا التمويـــ  للعديـــد مــــن امل ـــاريع الدوليــــة الـــ  بــــدأ ا ةـــالت التوعيـــة والــــدورا

ارايـــا، ور ـــوير عـــدد مـــن املبـــادرات الت ـــريعية، ورع يـــ  التعـــاون بـــ   تلـــر ال ـــركاء، وريســـ  فهـــم 
 م    للتحديات الرتيسية جل هذا اجملا .

ــــالتناع بالــــدعارة ورعمــــ  م سســــات لناــــاف القــــانون  مــــة علــــي منيافحــــة ايــــراتم املتعل -157 قــــة ب
مـــن  1٦5مـــن القـــانون اينـــاتو( ولرســـا  شـــخا برتـــاه لالســـت ال  اينســـو )املـــادة  1٦5 )املـــادة

 .(٦5)القانون ايناتو(

 ورُعقد دورات ردريبية منتظمة للخرباء ب أن منيافحة ااهار بالب ر. -158

 ديــــد  -صـــلة الناـــاة ، جل لةــــار م ـــروت دبو ٢٠1٤نيســـان/أبري   ٣٠ل   ٢8وجل الاـــ ة مـــن  -15٩
ســـب  الاـــرار مـــن ااهـــارد الـــذي ر ـــار  جل  ويلـــا املاوتـــية األوروبيـــة، رلقـــي م ـــ لو خ ـــول املســـاعدة 

 اواراية ردريبًا علي منع ااهار بالب ر.

، باشـــرت وزارة الرعايـــة ااجتماعيـــة وتـــع روصـــيات منهايــــة ٢٠1٤وجل كـــانون الثاين/ديســـمرب  -1٦٠
ت تــــحايا ااهــــار بالب ــــر جل اجملتمــــع بعــــد رلقــــو اخلــــدمات. ومــــن املتــــوخي إلســـاب مســــاعو لعــــادة لدمــــا 

يســتخد  األخصــاتيون ااجتمــاعيون جل البلــديات هــذه التوصــيات. ولتــافة ل  فلــك، ن ــرت الــوزارة  أن
عــن خـــدمات  (٦٦)، بالتعــاون مــع مات ــية ةايــة حقـــوق ال اــ ، مــواد لرشــادية٢٠1٤جل آن/أ ســ س 

 هار بالب ر.الدعم املتاحة لضحايا اا

وناـــذت ا نيومـــة، بالتعـــاون مـــع املنظمـــات  ـــ  ا نيوميـــة، ةـــالت روعيـــة عامـــة واســـعة الن ـــاق  -1٦1
، رســتخد  راب ـــة داملــالف اآلمـــند جل ةــالت التوعيـــة الـــ  ٢٠1٣عــن  ـــاةر ااهــار بالب ـــر. ومنــذ عـــا  

ورنظــــيم فصــــو  خاصــــة رنظمهــــا أداة لعالميــــة رااعليــــة رقــــو  علــــي التثقيــــر عــــن ةريــــق العمــــ  ايمــــاعو 
لألةاــا  وال ــبان والنيبــار واألخصــاتي . ور ــم  األداة مق عــاً مصــوراً ميثــ  بي ــة رم يــة رعنيــس الظــرو  

، حـــاز هـــذا امل ـــروت رنويهـــاً جل حاـــ  ايـــوات  األوروي لتنيـــرا ٢٠1٤املعي ـــية لضـــحايا ااهـــار. وجل عـــا  
 اجملا  جل أوروبا. م روعًا جل هذا ٢٠جهود منع ايرمية، باعتباره أحد أفض  
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، نظــم منيتــظ أمــ  املظــاري، بالتعــاون مــع ال ــبنية الدوليــة ٢٠1٤وجل ر ــرين األو /أكتــوبر  -1٦٢
ألمنـــاء املظــــاري وراب ــــة داملــــالف اآلمـــند، ةلــــة بعنــــوان داللقمــــة الســـات ةد  ــــد  ل  ر يــــ  اافــــ اف 

 ن أن يقعوا تحية ااهار بالب ر.القات  لن النيبار فقا ميني
  

 (13-92مكافحة الزواج الوهمي   -ال  
 

، اعُتمــــدت رعـــــديالت علــــي القــــانون اينــــاتو رقـــــرر ٢٠1٢كــــانون األو /ديســــمرب   1٣جل  -1٦٣
املس ولية ايناتية علي ك  من يتـيو ل ـخا آخـر، بسـوء نيـة، لمنيانيـة اكتسـان ا ـق جل اإلقامـة جل 
ارايــــــا أو أي بلــــــد آخــــــر عضــــــو جل اا ــــــاد األوروي، أو أي دولــــــة عضــــــو جل املن قــــــة ااقتصــــــادية 

دعــو   ٢٩اا ــاد السويســري. ومنــذ دخــو  هــذا ا نيــم حيــ  الناــاف، أقامــت ال ــرةة األوروبيــة أو 
جناتيـــة رتعلـــق ب جيـــات و يـــة ُعقـــدت بـــ  مـــواةن  مـــن اا ـــاد األوروي ورعايـــا بلـــدان ثالثـــة  ـــد  

 ا صو  علي رخا لقامة جل اا اد األوروي. 

يــا وأوروبــا، أةلقــت وزارة الداخليــة وجل لةــار جهــود التصــدي مل ــنيلة الــ وات الــو و جل ارا -1٦٤
م ــــروعاً بعنــــوان دمنــــع ااهــــار بالب ــــر والــــ وات الــــو و  حــــ  متعــــدد التخصصــــاتد. وهــــو م ــــروت 
ي ار  جل  ويلا برنام  منـع ايرميـة ومنيافحتهـا التـابع لال ـاد األوروي. ورتـألر أن ـ ة امل ـروت مـن 

ت شــاملة ملنــع هــذا ال ــني  مــن أشــنيا  ااهــار جمموعــة رــداب  ررمــو ل  لفكــاء الــوعو وا ــاف لجــراءا
 .(٦7)بالب ر
ورقـــد  راب ـــة داملـــالف اآلمـــند مســـا ة جليلـــة جل رنظـــيم ةـــالت لتوعيـــة ايمهـــور  خـــاةر الـــ وات  -1٦5

ةلــة لعالميــة  ٢٠1٣ل  شــبال/فرباير  ٢٠1٢الــو و، حيــال نظمــت مــثالً جل الاــ ة مــن آن/أ ســ س 
 بعنوان دبيع ا ريةد. 

Notes 

 1 At that moment, 17 supported recommendations were already implemented or were in the process of 

implementation. 

 2 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. 

 3 The report was reviewed and approved by the Cabinet of Ministers (“CM”) on 15 September 2015. 

 4 Data source: the Register of Enterprises of the Republic of Latvia. 

 5 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. 

 6 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. 

 7 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 cross-

sectoral cooperation. 

 8 Statistical data about citizenship issues. 
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  Registering of the status of citizen of Latvia 

Applications 2011 2012 2013 2014 

Number of 

applications 

No data available No data available No data available 8314 

Status of citizen 

was registered 

(persons) 

5014 5250 5335 7685 

Source: Office of Citizenship and Migration Affiars 

Recognition of a child as a Latvian citizen 

 2011 2012 2013 2014 

Number of 

applications 

No data available No data available 704 631 

Number of 

children 

recognized as a 

citizen of Latvia 

576 741 637 616 

Source: Office of Citizenship and Migration Affairs 

Number of naturalization applications 

Year 

Number of 

naturalization 

applications 

Admitted to Latvian 

citizenship 

Incl. their minor 

children 

Third-country 

nationals admitted to 

citizenship 

2011 2771 2467 135 98 

2012 2121 2213 125 81 

2013 1939 1732 117 98 

2014 1147 939 70 87 

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 

Year of birth Amount of citizens Citizens (%) 

Amount of non-

citizens 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 

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 under 15 

Amount of children in age from 15 to 

18 

Year 

Recognized as 

citizens of Latvia 

The citizenship is 

acquired by 

naturalization of a 

parent 

The citizenship is 

acquired by 

registering the 

status of citizen of 

Latvia to a parent 

The citizenship is 

acquired under the 

naturalization 

procedure 

The citizenship is 

acquired under the 

registering 

procedure 

2011 637 

628 154 339 654 
2012 718 

2013 640 

2014 616 

Total number of 

children in age 

below 15 who 

have obtained the 

citizenship 4,258   

Total number of 

children in age 

below 18 who 

have obtained the 

citizenship 5,251 

Source: Office of Citizenship and Migration Affairs 

 9 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.  

 10 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.  

 11 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. 

 12 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. 

 13 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. 

 14 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. 

 15 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. 

 16 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 For the first time such conference was organized in 2012. 

 18 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. 

 19 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. 

 20 Overall, approximately 50 events were held including conferences, seminars, discussions, and exhibitions. 

 21 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. 

 22 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. 

 23 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. 

 24 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 

Number of criminal offences passed over to court Number of accused persons brought to justice 

Year 

2011 July-

Dec 2012 2013 2014 

2011 July-

Dec 2012 2013 2014 

Section 78 

of the CL 1 4 14 7 1 6 14 7 

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

 25 See Annex I. 

 26 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. 

 27 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. 

 28 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. 

 29 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. 

 30 The Ministry has planned to provide such support to 160 educators in 2015. 

 31 Content and Language Integrated Learning. 

 32 Its aim is to promote Roma integration policy, to evaluate its implementation and to facilitate civic 

participation of Roma community. 
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 33 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. 

 34 See Annex II. 

 35 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. 

 36 See Annex III. 

 37 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. 

 38 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. 

 39 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. 

 40 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). 

 41 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. 

 42 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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 43 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. 
 44 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%. 

 45 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. 

 46 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. 

 47 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. 

 48 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. 

 49 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. 

 50 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. 

 51 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. 

 52 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. 

 53 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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 54 The Ministry of Interior, the Ministry of Justice, and the Ministry of Health, in cooperation with the non-

governmental sector, the Embassy of Finland, and the British Embassy in Riga, and supported by the 

Regional Office for Europe of the World Health Organization. 

 55 Participants included experts working in the social sector, psychologists, experts from orphans’ courts, 

doctors, State and municipal police officers. 

 56 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. 

 57 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. 

 58 See Annex IV. 

 59 See Annex V. 

 60 The Law on the Sentence Execution Code of Latvia, the State Probation Service Law, the Criminal Law, 

and the Criminal Procedure Law. 

 61 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.). 

 62 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”.  

 63 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. 

 64 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. 

 65 See Annex VI. 

 66 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. 

 67 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. 

 


