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مجلس حقوق اإلنسان
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موجز ورقات أصحاب المصلحة بشأن التفيا*
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
-1

أُعد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الدوري الش ا اااملخ ويلتق التقرير ما ياو قة ورلة معلومات لدمت ا ثمانة ي ات ص ا اااحلة م ا اال ة إلى
()1

االسا ا ااتعراض الدوري الشا ا ااامل ،ويرد قة ُّا ا االل مويق ىقلعداً بال د ا ل ا ا ااى لعدد ال لماتخ ويت ا ا اام قرعاً
مستقالً لمساهمة المؤسسة الوطنية ل قوق
بناو على التقلد ال امل بملادئ باريسخ
اإلنسان المعتمدة ً

ثاني ا -المعلومات المقدمة من المؤسسسسسسسسسسة الوطنية لحقوق اإلنسسسسسان المعتمدة ًنا ا
على التقيد الكامل بمبادئ باريس
-2
حث أمل المظالم ،قة أيار/مايو  ،2015البرلمان على أن يدرج قة الدس ا ا ا ا ا ااتور ق ا ا ا ا ا ا االً يديداً
بش ا ن أأأمل المظالم م أيل ىعقيق امتلالل للملادئ المتعلقة بمر ق المؤس اسااات الوطنية لتعقيق وحماية
حقوق اإلنسا ان (ملادئ باريس)خ وأقاد أمل المظالم بعدم إحراز أي ىقدم قة هذا ال اادد ،وأُّااار أي ااً إلى
ات التة ىلقاها م ملقانية الدولة ال ىقال غلر افية()2خ
أن المت

-3

وعلى الرغم م عدم الت ا ااديد بعد على البروىو ول االرتياري الىةامية مناه ا ااة التعذي

وغلر

م ض ا اارو المعاملة أو العقوبة القاس ا ااية أو الالإنس ا ااانية أو الم لنة ،ع دت ال لومة قة  2017إلى أمل

المظالم ب داو م ام آلية ولائيةخ وقة  ،2018أُنش ا ش ُّااللة للولاية مللةة بقيارة المؤس اسااات التة ىُقلد أو لد

ىُقلد قل ا حرية ا ُّااتا خ وقة معلع ُ ،2020دعة أمل المظالم إلى ىقديم ىعليقات على مشااروا القانون
المتعلد بالبروىو ول االرتياري الىةامية مناه ة التعذي ()3خ
__________
*

ى در هذ الوثيقة م دون ى رير رسمةخ
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وقة  ،2019زار أمل المظالم يميع مراقد االحتجاز الق االر ا يل قة الى،يا ،ورلق إلى أن

غلر مالئمة خ والحظ أن ال ياكل ا س ا اااس ا ااية للس ا ااجون قة الى،يا لد عةا علل ا

كلل ًار من ا ىس ا ااود عرو يي
القم وأن ىعبلد معايلر حقوق اإلنس ااان يتعل موارد مالية بلرة()5خ ولال إن مسا ا لة اإلدارة الذاىية أو التس االس اال
()4

ال رمة للسجناو ال ىقال دون حل قة سجون الى،يا()6خ

-5

وأبلغ أمل المظالم ع ى س ا

بلر قة مواومة القوانل الوطنية مع اىةامية مجلس أوروبا للولاية

م العنف ضااد النساااو والعنف المنقلة وملاق ت ما (اىةامية إسااعنبول) ،غلر أن الى،يا لم ى اادق بعد على

هذ االىةامية()7خ
-6

وقة  ،2018دعا أمل المظالم السا ا ا ا ا االعات إلى ىوقلر إطار لانونة لالعت ار

ا سرة وققاً حدث النتائج التة ىوصلش إلل ا الم لمة ا وروبية ل قوق اإلنسان()8خ

بمتتلف أُّا ا ا ا ا االال

والحظ أمل المظاالم أن يقوًا بل ًار م رعاا ال راةياة يوياد الن على اإلنترناش ،وأوص ا ا ا ا ا ااى بتعبلد
-7
()9
القانون الجنائة بمقيد م الةعالية خ
-8

وأُّااار إلى أويل ل ااور فيما يتعلد بالتنساالد بل الج ات الةاعلة المعنية بمنع االىجار باللشاارخ

ققد ى ول دور العديد م المؤساساات إلى إبالا الشارطة بدالً م مسااعدة ال ا ايا()10خ ودعا أمل المظالم
ال لومة إلى وض ااع لانون ُّ ااامل يامع لت س اال اإلطار التنظيمة وىوقلر آلية واضا ا ة إلحالة ال ا ا ايا،
ق الً ع آلية قعالة لتلادل المعلومات بل السلعات العامة ومقدمة التدمات االيتمايية()11خ

-9

وقة  ،2019حّلل أمل المظالم مسا ااتويات الدرل الدنيا  -ال د ا دنى الم ا اامون للدرل ،وعتلة

الدرل قة مستوى الةقر ،وإعانة ال مان االيتماعة ال لومية ،وال د ا دنى للمعاُّات التقاعدية – لمعرقة

مدى امتلال ا للدستورخ ونتيجة لذلكُ ،رقعش  5ل ايا أمام الم لمة الدستورية قة ىموز/يوليل )12(2020خ
-10

وفيما يتعلد ب قوق العةل ،ذ ر أمل المظالم أن ىقديم مسا ا ا ا ا ا اااعدة هادقة ل طةال المعرضا ا ا ا ا ا اال

للعنف العائلة يقت ة النظر قة احتيايات ل طةل م إعادة الت هلل النةسة االيتماعة خ
()13

وأقاد أي ا ا ااً ب ن العديد م ا طةال ذوي االحتيايات التاص ا ا ااة ال يس ا ا ااتةلدون م برامج ىعليمية
-11
رااصا ا ا ا ا ا ااة باالقر م ملاان إلاامت م أو حتى قة البلادياةخ ولاذلاك غااللاًا ماا يودعون قة المادار الادارلياةخ ووققاًا

لإلطار التنظيمة ،يتلع التمويل العال  ،ل المؤسسة التعليمية ال ىجري قة للر م ا حيان ىقليمًا موضوييًا
لمواردها المالية واللشرية ل مان عملية ىعلم مناسلةخ ودعا أمل المظالم إلى حل عايل ل ذ المشللة()14خ
-12

وقة  ، 2017نشا ا ا ا ا اار أمل المظالم نتائج ى قلد يتعلد بتوقلر المعلنات التقنية ل طةالخ ولم ى

-13

وألر أمل المظاالم با ن اللجناة االنتتاابياة المر قياة لاد اضا ا ا ا ا ا ااعلعاش با نشا ا ا ا ا ا اعاة لتعقيق مشا ا ا ا ا ا ااار اة

و ازرة الرعاية لد عالجش أويل الق ور التة حددها أمل المظالم ،ولش إعداد هذا التقرير خ

ا ُّ ا ا ا ا ا ااتا

()15

ذوي االحتيايات التاص ا ا ا ا ا ااة قة االنتتاباتخ وأىي ش ل ُّ ا ا ا ا ا ااتا

المستش،يات أو قة مراكق الرعاية االيتمايية قرصة الت ويش خ

-14

()16

الذي يتلقون العالج قة

وأُّ ا ا ا ا ا ا ااار أمل المظااالم إلى أن لااانون اللجوو يمنل طااالبة اللجوو ال د قة العع قة الق اررات

السالبية ،بما قة ذلك الق اررات المتتذة ع طريد إيراوات معجلةخ وال يمل ىرحلل أي ُّاتق إال بعد بدو
نةاذ القرار الن ائة المتعلد بق اية لجوئل()17خ والحظ أمل المظالم أن م حد ملتمساة اللجوو والمساتةلدي

م ال ماية الدولية ال

ااول ،منذ  ،2016على دعم أر ااائة ايتماعة ومرُّ ااد لتسا ا لل اندماي مخ غلر

أن هذا ال د لم يتجساد بعد قة القانون خ ولةش االنتلا إلى االقتقار إلى مسااك ميساورة الت لةة للمساتةلدي
()18

م ال ماية الدولية ،ولال إن ذلك يؤثر على القدرة على ال

ىقدم ا البلدية()19خ
2

ا ا ا ا ا ااول على االسا ا ا ا ا اات قالات االيتمايية التة
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أمل المظاالم بااعتمااد لاانون قة  2019ينق على أال يولاد أي طةال قة الى،ياا قة إطاار

-15

ورحا

-16

وذ ر أمل المظالم أي ًا اقتقار الى،يا إلى سياسة ُّاملة بش ن التلقيف قة مجال حقوق اإلنسان()21خ

وضااع أأغلر المواط اعتلا ًار م 2020خ ومع ذلك ،أُّااار إلى اسااتمرار ويود عدد بلر م غلر المواطنل ،
وإلى إملانية التعجلل بعملية التجنيسخ وىظل دورات ىعليم اللغة الالى،ية لعالبة الجنسية غلر افية()20خ

ثالث ا -المعلومات المقدمة من الجهات األخرى صاحبة المصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية
-17

()22

والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان

بعلش مةوض ا ااة حقوق اإلنس ا ااان قة مجلس أوروبا (مةوض ا ااة حقوق اإلنس ا ااان) رس ا ااالة إلى برلمان

الى،يا ،ىتناول قل ا المةاةيم التاط ة ع اىةامية إس ااعنبول وىعر ع أمل ا أن ى اادق علل ا الى،يا بس اارعة()23خ

والحظش و الة االى اد ا وروبة لل قوق ا س اااس ااية (و الة ال قوق ا س اااس ااية) أي ا اًا أن عملية الت ااديد على

هذ االىةامية لد ىولةش قة الى،يا()24خ
-18

وأوص ا ا ااى مر ق الى،يا ل قوق اإلنس ا ا ااان

-19

وأوصا ا ااش الورلة المشا ا ااتر ة  1الى،يا باالن ا ا اامام إلى االىةامية ا وروبية بشا ا ا ن الجنسا ا ااية واىةامية

()25

ولجنة مجلس أوروبا لمنع التعذي

()26

الى،يا بالت ديد على البروىو ول االرتياري الىةامية مناه ة التعذي خ

(لجنة منع التعذي )

مجلس أوروبا بشا ا ا ن ىةادي ولوا حاالت انعدام الجنسا ا ااية قة سا ا ااياق رالقة الدول ،وإلغاو يميع الت ةظات على

االىةامية بشا ن وضاع ا ُّاتا

عديمة الجنساية()27خ وان امش الى،يا إلى هذ االىةامية قة  ،1999ول ن ا

أبقش على ى ةظاى ا على المادة ( ) (1-24ال اامان االيتماعة ل ُّااتا
قة البلد ب ةة لانونية) والمادة ( 27إصدار وثائد ال وية ل ُّتا

-20

وأوص ااش اللجنة ا وروبية لمناه ااة العن ارية والتع ا

عديمة الجنسااية المويودي

عديمة الجنسية)

خ

()28

التابعة لمجلس أوروبا (لجنة مناه ااة

العن ا ارية والتع ا ا ) الى،يا بالت ا ااديد على البروىو ول رلم  12المل د باالىةامية ا وروبية ل قوق اإلنس ا ااان،

الذي ينق على حظر عام للتمللق()29خ

با  -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
-21
ل

()30

أوصااش لجنة مناه ااة العن ارية والتع ا

ايا العن رية والتمللق العن ري خ
()31

ب ن ىشاامل والية أمل المظالم ىقديم مساااعدة مسااتقلة

جيم -تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسسسسانع مع مراعاة القانون الدولي اإلنسسسساني
الساري
-1

المسائل الشاملة

المساواة وعدم التمللق
-22

()32

أوص ا ا ااش اللجنة االس ا ا ااتش ا ا ااارية المعنية باالىةامية اإلطارية ل ماية ا لليات القومية التابعة لمجلس

أوروبا (اللجنة االسااتشااارية ل ماية ا لليات القومية) الى،يا بملاق ة القوال

النمعية والت لقات قة التعا

الس ا ا ااياس ا ا ااة وىعقيق التس ا ا ااامل وال وار بل اللقاقات على نعاق المجتمع لل؛ واىتاذ ىدابلر م ددة ال د

للت دي لمظاهر ر ا يان
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وأوصا ا ااش لجنة مناه ا ا ااة العن ا ا ارية والتع ا ا ا

قة غيا

ىشا ا اريع ُّ ا ااامل لملاق ة التمللق ،على إدراج الملل الجنس ا ااة وال وية الجنس ا ااانية صا ا اراحة ض ا اام

-24

وأُّ ا ا ااارت و الة ال قوق ا س ا ا اااس ا ا ااية إلى أن البرلمان رقى مش ا ا ااروا لانون ي د

الجنسااة وال وية الجنسااانية م بل أساالا

ا سلا

الى،يا بتعديل التش ا ا اريعات القائمة إلدراج الملل

التمللق قة المادىل  48و 150م القانون الجنائة؛ وال ر ،

التة ُي ظر التمللق على أساس ا قة متتلف التشريعات خ
()34

إلى االعت ار

القانونة با زواج م نةس الجنس()35خ وبغية الن وض ب قوق الملليات والملللل ومقدوية الملل الجنسا ا ااة
ومغايري ال وية الجنساانية وحاملة صاةات الجنسال ُّ ،اجعش مةوضاة حقوق اإلنساان السالعات على وضاع

رعة عمل بالتعاون مع مجلس أوروبا()36خ وأبرزت المةوض ا ااة على ويل الت ديد ال اية إلى االعت ار
با زواج المتعاُّري م نةس الجنس()37خ

القانونة

ولال مر ق الى،يا ل قوق اإلنس ا ا ااان إن هنا نق ا ا ا ااً قة الدعم الالزم للت ا ا اادي لتعا
-25
بعريقة من جية وُّ اااملة ،على الرغم م اعت ار ال لومة ب ذ المش االلة ،وال يقال المجتمع المدنة المنتر

ال راةية

قة رص ااد رعا ال راةية على اإلنترنش يعتمد اعتماداً ُّ ااديداً على المان ل ا يان ()38خ وأوص ااى المر ق
الى،يا بتت اايق موارد للتدري على التنوا ،وس اابل الت اادي لتعا ال راةية ،وىعقيق التس ااامل ،لمتتلف

الة ات المست دقة()39خ
-26

والحظ المر ق

()40

ولجنة مناه ا ااة العن ا ارية والتع ا ا

()41

نقق اإلبالا ع يرائم العن ا ارية

والجرائم بداقع ال راةيةخ وأوصا ااش اللجنة الى،يا ب ن ىنشا ااب ،على سا اابلل ا ولوية ،وحدة دارل ُّا اارطة الدولة

م أيل التواص اال مع الة ات ال االيةة ومعالجة مش االلة نقق اإلبالا ع يرائم العن ا ارية والجرائم بداقع

كر الملللل /مغايري ال وية الجنس ااانية()42خ وأوص ااى المر ق بتعلل أُّ ااتا
م أيل التواصل مع الة ات ال ليةة()43خ

-27

وأوصااى ملت

لالى ااال قة ألس ااام الش اارطة،

المؤس اسااات الديمقراطية وحقوق اإلنسااان التابع لمنظمة ا م والتعاون قة أوروبا

الى،يا ب ن ىدي أي ُّ ا ا االل م أُّ ا ا االال التمللق والجرائم بداقع ال راةية وأن ىمتنع ع أي بيان أو قعل يقيد

م ىةالم أويل ال عف()44خ

وأوصا ااى الملت أي ا ااً الى،يا بلةالة عدم التمللق قة اىتاذ أو ىعبلد أي ىدابلر وللود مةروضا ااة
-28
م يراو ال االاة العاارئاة الناايماة ع وقلاد19-خ ورأى أن العمال مع منظماات المجتمع المادنة ويمااعاات
ا لليات قة هذ العملية أمر بالغ ا همية()45خ

التنمية والبل ة وا عمال التجارية وحقوق اإلنسان

()46

-29

أقادت و الة ال قوق ا ساسية ب ن الى،يا ب دد اعتماد رعة عمل وطنية بش ن ا عمال التجارية

-30

وأصا ا ا اادرت مجموعة الدول المناه ا ا ا ااة للةسا ا ا اااد التابعة لمجلس أوروبا ىقري اًر ع الى،يا يت ا ا ا اام

وحقوق اإلنسان خ
()47

ىوصا ا ا ا اايات موي ة إلى ال لومة المر قية (الوعائف التنةلذية العليا) وو االت إنةاذ القانون خ وعلى الرغم
()48

م ضاام موارد بلرة قة الساانوات العش اري الماضااية ل لل الةساااد وىعقيق المساااولة وزيادة اللقة العامة قة

هذي القعاعل  ،ال ىقال هنا أويل ل ور()49خ

4
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-2

الحقوق المدنية والسياسية

حد الةرد قة ال ياة وال رية وا مان على ُّت ل
زارت لجنة منع التعذي

-31

()50

الى،يا قة  2016ولدمش عدة ىوص اايات بشا ا ن س ااجون الش اارطة ،ق ا االً

ع مؤساساات الرعاية النةساية وااليتمايية ،ىتناول ل اايا ملل ساوو المعاملة وعرو

المليشية وىدابلر التقللد()51خ

االحتجاز والظرو

-32

وأوصا ا ا ااش اللجنة بتذ لر أقراد الشا ا ا اارطة قة يميع أن او الى،يا بانتظام بعدم لبول أي ُّا ا ا االل م

-33

والحظش و الة ال قوق ا ساسية أن الى،يا أوض ش أن ارى ا

خ ودعش أي ا ااً الى،يا
أُّ االال س ااوو معاملة ا ُّ ااتا مس االوبة ال رية ،وب ن قعل ذلك يس ااتوي العقا
إلى اعتماد التسجلل ال وىة (إضاقة إلى التسجلل بالةلديو) لعمليات االستجوا لدى الشرطة()53خ
()52

قعل عنيف ضد ُّريك أو ُّريك

مشدد للعقوبة ،ىمشياً مع المادة (46أ) م اىةامية اسعنبول خ
سابد هو عر
ّ
()54

إلامة العدل ،بما قة ذلك اإلقالت م العقا  ،وسيادة القانون
دعش لجنة منع التعذي الى،يا إلى ضمان ىمتّع يميع ا ُّتا الذي ُيجبرون على اللقاو ره
-34
()55
االحتجاز لدى الشرطة بال د قة االستعانة بم ام ،منذ الل ظات ا ولى م سل ال رية خ
وأُّار مجلس أوروبا إلى إنشاو ملت

-35

ضاد موعةة الساجون وأقراد الشارطةخ والملت

للرلابة الدارلية قة  ،2015مللف بإيراو يميع الت قيقات

مساتقل م الناحية المؤساساية والعملية ع سالعات الساجون

وع الشرطة ،ويشر عليل وزير الدارلية ،ولل ملقانية مستقلة ،وملان راصة ووحدات إلليمية خ
()56

وأقادت و الة ال قوق ا ساااسااية ب ن الى،يا أدريش قة ىش اريعاى ا الوطنية التوييل المتعلد بال اامانات

-36

اإليرائية ،فيما يت ا ا اال با طةال المش ا ا ااتلل قل م أو المت مل قة اإليراوات الجنائيةخ ويلةل اإلص ا ا ااال القانونة
ىقليم يميع الت اادابلر الب ااديل ااة وع اادم اللجوو إلى االحتج اااز إال مالذ أرلر و غراض أمني ااة قق خ والحظااش

الو الة أي اً أن الى،يا ىقدم المعونة الق ائية ل طةال م دون أي ُّرو ىتعلد بالدرل()57خ
-37

وفيما يتعلد با حلام والق اررات ال ا ا ا ا ااادرة ع الم لمة ا وروبية ل قوق اإلنس ا ا ا ا ااان ،أقاد مجلس

لإلُّ ار

على ىنةلذهاخ وسش من ا أأل ايا رئيسية ىدل على مشاكل عامة هامة بشلل أو بآرر()58خ

أوروبا ب ن  8ل ااايا ضااد الى،يا انش معروضااة على لجنة الوزراو حتى  31انون ا ول/ديساامبر 2019

ال ريات ا ساسية وال د قة المشار ة قة ال ياة العامة وال ياة السياسية
-38

أوصااى ملت المؤساسااات الديمقراطية وحقوق اإلنسااان الى،يا باالمتلال للمعايلر الدولية وإلغاو ا حلام

ال من ا إلى س اابل االنت ااا
الجنائية المتعلقة بالتشا ا لر واللجوو بد ً

السمعة المت ررة()60خ
-39

()59

المدنية والتدابلر غلر المالية الرامية الس ااتعادة

وقة  ،2017أعربش مةوضا ا ا ااة حقوق اإلنسا ا ا ااان ع للق ا إزاو لرار م لمة االسا ا ا اات نا

قة ريغا

قرض غرامة لدرها  50ألف يورو على البوابة اإلل ترونية  ،Tvnet.lvمشا االرة إلى أن هذا المبلغ مةر قة
سياق الى،يا ،ويمل أن يؤثر ى ثل اًر ضا اًر على حرية اإلعالم والتعا

-40

ُّ ا اارو ال

وأوص ااش اللجنة االس ااتش ااارية ل ماية ا لليات القومية الى،يا ب ن ىعلد النظر قة الن ج المتلع إزاو

وس ااائل أنسا ا

متنوا ومشتر
GE.21-02641

العام قة البلد()61خ

ا ااق قة وس ا ااائ البث اإلذاعة؛ وى ا ااع ،بالتش ا اااور الوثلد مع ممللة ا لليات واإلعالملل ،

ل اامان اس ااتةادة الناطقل باللغة الالى،ية والناطقل بلغات ا لليات القومية م حلق إعالمة
خ

()62
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-41

ورحبش مةوضا ااة حقوق اإلنسا ااان بالسا ااياسا ااات الم س ا انة الرامية إلى حماية حرية التجمع والتعبلر

للملليات والملللل ومقدوية الملل الجنسا ا ااة ومغايري ال وية الجنسا ا ااانية وحاملة صا ا ااةات الجنسا ا اال  ،على الن و

الذي يتجلى قة التدابلر المتتذة ل ماية قعاليات مسلرات الةتر()63خ

وأُّاارت و الة ال قوق ا سااساية إلى أن د ارساة اساتق اائية ّبلنش أن هنا ى او اًر عاماً مةاد أن
-42
المنظمات غلر ال لومية والجمليات التلرية ال ىساتعيع أبداً أو ناد اًر ما ىساتعيع العمل دون ى ثلر حلومة
قة الى،يا()64خ
-43

وذ ر ملت

المؤس ا اس ا ااات الديمقراطية وحقوق اإلنس ا ااان أن انتتابات  2018يرت بش ا االل م نة،

وأن إدارة االنتتابات ىتمتع بمسااتوى عال م اللقة العامةخ ورأى أن اإلطار القانونة ُّااامل ،ويشاالل أساااسااً
كافياً إليراو االنتتابات ،وإن ان قة اإلملان زيادة ى سلنل لتعقيق ُّمولية العملية االنتتابية()65خ

حظر يميع أُّلال الرق

()66

الحظ المر ق ا وروبة للقانون والعدالة أن حلومة الى،يا اعتمدت ،اسا ا ا ااتجاب ًة للتوصا ا ا اايات الواردة
-44
رالل اس ااتع ارضا ا ا الدوري الش ااامل اللانة ،الالئ ة رلم  344التة ىم ّل ضا ا ايا االىجار م ىلقة ردمات

إعادة الت هلل م ال لومة لمدة ى اال إلى  180يوماً ُّ اريعة اسااتيةاو عدة معايلر()67خ ومع ذلك ،يلقم بذل
المتجري باللشا ا ا اار وى ديد هوية
المقيد م الج ود ل ا ا ا اامان ىقويد الشا ا ا اارطة بالموارد الالزمة إللقاو القلى على ّ
ال ا ا ا ايا ومسا ا اااعدى م()68خ وحث قريد التبراو المعنة بالعمل على ملاق ة االىجار باللشا ا اار التابع لمجلس

أوروبا الى،يا أي ًا على ى سل إيراوات ى ديد هوية ض ايا االىجار وضمان ال

ول على التعوي ات()69خ

ال د قة الت وصية وال ياة ا سرية
-45

أبلغش و الة ال قوق ا س ا اااس ا ااية ع التوييل المعدل المتعلد بتدمات وس ا ااائ اإلعالم الس ا ااملية

الل ارية باعتلار إحدى أحدث التعوات ل اامان حماية ا طةال على اإلنترنش ،وأُّااارت إلى أن الى،يا لد

صااغش ىعديالت ىشاريلية()70خ والحظش الو الة أي ااً أن هل ات الرلابة المعنية ب ماية البيانات ىتعلع إلى
زيادة ىعاون ا مع منظمات المجتمع المدنة ذات التبرة قة المسائل المت لة ب ماية البيانات()71خ

-3

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ال د قة العمل وقة عرو عمل عادلة ومواىية
-46

زيادة قر

-47

أوصش اللجنة االستشارية ل ماية ا لليات القومية الى،يا بت سل عرو
العمل وىعقيق االندماج قة المجتمع خ
()72

يي

الروما م رالل

وأُّ ا ا ااار مجلس أوروبا إلى أن ما ال يقل ع ربع العاملل قة مش ا ا ااروا معالبون بتش ا ا االلل نقابة،

ملقمون بتشا االلل نقابة رارج نعاق المشا ااروا ،مما يشا االل ىقللداً مةرطاً لل د قة
وأن  50ع ا اواً مؤس ا اس ا ااً ن
التنظيم()73خ

ال د قة ال مان االيتماعة
-48

لال مجلس أوروبا ،قة سا ا ا ا ااياق رصا ا ا ا ااد ىنةلذ المللاق االيتماعة ا وروبة قة الى،يا ،إن ال دود

الدنيا م اس ا اات قالات اللعالة ومعاُّ ا ااات التقاعد ومعاُّ ا ااات العجق ليس ا ااش افيةخ ورلق أي ا ا ااً إلى عدم
كةاية مساتوى المسااعدة االيتمايية المدقوعة لشاتق أعق ليساش لل موارد؛ وإلى االقتقار إلى ن ج ُّاامل
ومنسد مناس

6

لملاق ة الةقر واإلل او االيتماعة()74خ
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ال د قة مستوى مليشة الئد
-49

رلق مجلس أوروبا إلى أن التدابلر المتتذة لت سا اال عرو

المعلوبة لجماعة الروما غلر افية خ
()75

ال د قة ال

السا اال التة ال ىسا ااتوقة المعايلر

ة

-50

أقاد مجلس أوروبا باىتاذ ىدابلر غلر افية ل ا ا ا ا ا اامان ال د بالةعل قة ال

-51

والحظش و الة ال قوق ا سا اااسا ااية أن د ارسا ااة اسا ااتق ا ااائية بلنش أن الةسا اااد قة سا ااياق التدمات

ال

ال

ية()76خ

ا ا ا ا ا ااول على الرعاية

ية يعتبر مشللة بالغة قة الى،يا خ
()77

وأُّااارت الو الة أي ااً إلى حلم صااادر ع الم لمة العليا قة الى،يا ينق على ويو أن ى ةل
-52
الدولة وهل اى ا ح ول ا ُّتا ذوي اإلعالة على الرعاية العبية()78خ
-53

وأوص ااش لجنة مناه ااة العن ا ارية والتع ا ا

الى،يا ب ن ىرص ااد ع

الجديدة على يماعة الروما وىُدرل ىعديالت إذا لقم ا مر خ

ال د قة التعليم
-54

()79

ل أثر لواعد الت مل ال ا ا ة

()80

أوص ا ا ا ا ااش لجنة قلنيس ا ا ا ا اايا التابعة لمجلس أوروبا الى،يا بتعديل الالئ ة الو ازرية رلم  716م أيل

العودة إلى أأالن ج اللناائة اللغاة السا ا ا ا ا ا ااابد قة الادرو

القاائماة على اللعا  ،المتلع طللاة قترة التعليم لبل

العليا بلغة ا للية()82؛ وإعةاو المدار التاصا ااة م النسا ا

اإللقامية السا ااتتدام اللغة الالى،ية المعلقة على

المدرس ااة()81؛ وال ر

على أن ىتا ل ل مدرس ااة إملانية ىنةلذ نس االة افية م التعليم قة المرحلة اللانوية

المدار ال لومية التة ىنةذ برامج ىعليم ا لليات()83؛ والنظر قة ىوسا ا اايع إملانيات ح ا ا ااول أقراد ا لليات

القومية على التعليم العالة بلغة ا للية التة ينتمون إلل ا()84خ
-55

وأعربش مةوض ا ا ا ااة حقوق اإلنسا ا ا ا ان ع للق ا م أن إص ا ا ا ااال التعليم قة الى،يا قة  2018ي دد

بت ويل نظام التعليم اللنائة اللغة إلى نظام يقت ا اار فيل ىدريس لغات ا لليات على ق ا ااول اللغة واللقاقةخ

وأعربش أي اً ع أسة ا ن اإلصال يملق بل لغات االى اد ا وروبة واللغات ا ررى()85خ
-56

وأوص ا ااش اللجنة االس ا ااتش ا ااارية ل ماية ا لليات القومية الى،يا بلةالة اس ا ااتمرار ىواقر التعليم والتعلم

بلغات ا لليات القومية قة يميع أن او البلد بغية ىلبية العل

ا لليات القومية ل مان مراعاة م ال م وُّواغل م()86خ

القائمخ وأوص ا ا ااش أي ا ا ااً باس ا ا ااتش ا ا ااارة ممللة

وأوصااش اللجنة أي ااً الى،يا بت ليف ي ودها لت ديد ومعالجة أويل الق ااور التة ىعترض أطةال
-57
الرومااا قة مجااال التعليم ،واىتاااذ ىاادابلر لمنع إيااداا أطةااال الرومااا قة ماادار راااص ا ا ا ا ا ا ااة على ن و غلر
مش ااروا()87خ ولدمش لجنة مناه ااة العن ارية والتع ا ىوص ااية مماثلةخ وأوص ااش اللجنة الى،يا أي ااً ب ن
ى ةل ىوعيف عدد ا ٍ م مساعدي التدريس م الروما()88خ

-58

ودعش مةوضااة حقوق اإلنسااان إلى وضااع نظام ىعليمة أُّاامل حلث يمل ل طةال ذوي اإلعالة

الوصول إلى المدار العادية القريلة م أماك إلامت م خ

GE.21-02641

()89
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-4

حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة

النساو

()90

-59

الحظش مةوضا ا ااة حقوق اإلنسا ا ااان العمل الجاري لوضا ا ااع سا ا ااياسا ا ااات طويلة ا يل للمسا ا اااواة بل

الجنسا اال  ،وُّا ااجعش الى،يا على ىعقيق ي ودها لت قلد المسا اااواة بل الجنسا اال على أرض الوالع ،والتغل

على القوال النمعية والت لقات المتعلقة ب دوار الجنسل  ،وزيادة مشار ة المرأة قة ال ياة العامة والسياسية()91خ
-60

وأعربش المةوض ااة ع القلد إزاو بيانات د ارس ااة اس ااتق ااائية ىظ ر ارىةاا مس ااتويات العنف ض ااد

المرأة والعنف العائلة ،ودعش الى،يا إلى زيادة الوعة العام ب هدا

اىةامية اسعنبول وضمان ىقويد سلعات

إنةاذ القانون وسالعات االدعاو والق ااو بالقدرة الالزمة للت قلد قة يميع أقعال العنف ضاد المرأة ومالحقة
مرى بل ا ومعالبت م ،وىلبية االحتيايات م ال ماية بإنش ا اااو عدد ا ٍ م الماليب المتت ا ا ا ا ااة الممولة
بالموارد ال افية()92خ

ا طةال
-61

أعربش مةوضااة حقوق اإلنسااان ع للق ا إزاو إيداا ا يتام وا طةال الم رومل م رعاية الوالدي قة

مؤساساات ،ودعش السالعات إلى إععاو ا ولوية نواا أررى م الرعاية قة بل ة ىشالل ا سارة ،ق االً ع
ىت يق ما يلةة م ا موال ،وىنةلذ حمالت إعالمية وىدريبية ،لقيادة عدد ا وصياو وا سر ال اضنة()93خ

-62

وأوصااش لجنة ا ط ار

قة معاهدة مجلس أوروبا بشا ن حماية ا طةال م االسااتغالل واالعتداو

الجنسة ،قة يملة أمور ،ب ن ى ةل الى،يا أن ىُنةذ أي اً قة سياق اإليراوات المتعلقة با طةال المت رري
ايات المتعلقة بالتعامل بعريقة مواىية ل طةال مع اإليراوات التة ىشامل ا طةال
م أزمة الالي ل  ،التوص ُ
ض ايا االعتداو الجنسة()94خ

ا ُّتا

ذوو اإلعالة

()95

-63

أبلغش و الة ال قوق ا ساسية ع المواققة على رعة لقيادة ى ليف البل ة لم ل ة ذوي اإلعالة

وى د

ذوي اإلعالة إلى الساالعات العامة والم لية وردماى ا

للةترة  ،2021-2019ىعلس التوصا ا ا ا ا ا اياات التة لادمت اا اللجناة المعنياة ب قوق ا ُّا ا ا ا ا ا اتاا
التعة إلى ضاامان وصااول يميع ا ُّااتا

قة أقد 2030خ وىعتبر التعة المنظمات التة ىملل ا ُّا ا ااتا

ذوي اإلعاالاةخ

ذوي اإلعالة ي ات ُّ ا ا اريلة رئيسا ا ااية قة

ىقليم ومراملة يودة ي ودها الرامية إلى وضع وىنةلذ ملادئ الت ميم العام()96خ

-64

واسااتشا دت الو الة ب لم صااادر ع الم لمة العليا ل ااالل منظمة غلر حلومية ىملل ُمّديياً ذا

إعالة ،ينق على أن حلول الوصااول المتاحة ل ُّااتا

ذوي اإلعالة ينلغة أن ىساامل بالوصااول المسااتقل

إلى أل ا ااى حد ممل خ وُّا ااددت الم لمة العليا أي ا ااً على ضا اارورة التشا اااور مع ممللة ا ُّا ااتا
اإلعالة والنظر قة معاللاى م أثناو عملية التتعي ()97خ

ا لليات والشعو ا صلية
-65

ذوي

()98

أوصا ااش اللجنة االسا ااتشا ااارية ل ماية ا لليات القومية الى،يا ب ن ىشا ااجع على مشا ااار ة ا ُّا ااتا

المنتمل إلى ألليات لومية بةعالية قة ال ياة العامة وقة اإلدارة العامة؛ وىس ااتعرض مدى ض اارورة وىناسا ا

معايلر ال ةاوة اللغوية التة ىنظم الوص ا ا ا ا ااول إلى الوعائف العامة فيما يتق يميع المناص ا ا ا ا ا

ووعاائف التادماة العااماة التة ال يمل أألغلر المواطنل

الوصول إلل ا()99خ
8

وا ُّا ا ا ا ا ا اتاا

قة الدولة

الاذي ال يجلادون اللغاة الالى،ياة
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وأعربش المنظمة الل ودية العالمية للتعوي ا ا ا ا ا ا ااات ع القلد م عدم إحراز ىقدم منذ  2016فيما

يتعلد برد الممتل ات التة ص ااودرت قة حقلة ال ولو وس ااش

خ ودعش المنظمة الى،يا إلى اعتماد ىش اريع،

()100

ملال مشا ا ا ا ا ا ااروا القاانون الاذي ُلادم قة حقيران/يونيال  ،2019لمعاالجاة المعااللاات المعلقاة بشا ا ا ا ا ا ا ن الممتل اات
الل ودية التة صا ااودرت أثناو قترة ال ولو وسا ااش وبعدها ،بما قة ذلك المشا اااعات الل ودية المتلقيةخ وينلغة

أن يلون هذا التش اريع متس ااقاً مع المعايلر الدولية المن ااو
ال ولو وس ااش وما يقترن بل م ملادئ ىويل ية وممارس ااات ق االى بش ا ن الممتل ات اللابتة ،علماً أن الى،يا

علل ا قة إعالن ىلريقي بش ا ن أص ااول حقلة

أيدت اإلعالن والملادئ على حد الس اواو()101خ وأوصااش لجنة مناه ااة العن ارية والتع ا

الى،يا أي مشاعر معادية للسامية لد ىنش ع هذا اإليراو()102خ
-67

أي ااً ب ن ىبدد

وأبلغش حلومة الى،يا و الة ال قوق ا ساااسااية بعدم ىسااجلل أي يرائم ىتعلد بمعاداة السااامية

قة  2018و2017خ وقة  ، 2016نج ااش المالحقااة الق ا ا ا ا ا ا ا ااائيااة قة ل ا ا ا ا ا ا ايااة ىتعلد بتاادنيس لبور
ي ودية()103خ

الم ايرون والالي ون وملتمسو اللجوو والمشردون دارلياً

()104

-68

وققًا لمر ق الى،يا ل قوق اإلنسا ااان ،ال يقال م ال ا ااع وصا ااول ملتمسا ااة اللجوو إلى أ ارضا ااة الى،يا،

ن حر ال دود يرعدون ملتمسااة اللجوو دون النظر قة طللاى مخ وأُّااار المر ق إلى أن هنا ل ااية ضااد

الى،يا معروضا ا ااة أمام الم لمة ا وروبية ل قوق اإلنسا ا ااانخ وأوصا ا ااى الى،يا ب ن ىدر على الن و الواي يميع
طللات اللجوو لل د م رعر اإلعادة القسرية لملتمسة اللجوو()105خ

عديمو الجنسية
-69

مواطنل

()106

وققاً للورلة المشا ا ا ااتر ة  ، 1ال يقال أكلر م ُّ 200 000ا ا ا ااتق عديمة الجنسا ا ا ااية وأأغلر
على الرغم م التعوات التة اىت ااذى ااا ال لوم ااة لمنع ح اااالت انع اادام الجنس ا ا ا ا ا ا اي ااة وال ااد

من ا( )107خ ومع ذلك ،ليسا ااش هنا أي دراسا ااة يردية ُّا اااملة ل االت انعدام الجنسا ااية ،وىتةاوت ا رلام

ىلعاً للتعاريف التة ىستتدم ا متتلف الج ات الةاعلة( )108خ وأوصش الورلة الى،يا بت سل عملية يمع
البيانات المتعلقة با ُّاتا

عديمة الجنساية وا ُّاتا

المعرضال لتعر انعدام الجنساية ،ومواومة

ق ات يمع البيانات()109خ
-70

وأُّ ا ا ا ا ا ااارت الورلة إلى أن أأغلر المواطنل

ُيس ا ا ا ا ا ااتلعدون ،بموي

القانون الم لة ،م ىعريف

ا ُّ ا ااتا عديمة الجنس ا ااية ن م ُيعتبرون ق ة لانونية منة ا االة م ا ُّ ا ااتا
قة الى،يا يةتقرون بالت كلد إلى ينسااية ،ويسااتوقون م ثم
كبلرة م ال قوق()110خ إال أن أأغلر المواطنل
ىعريف الشا ااتق عديم الجنسا ااية بموي

ال ماية بموي

الذي يتمتعون بمجموعة

القانون الدولة ب ا اار النظر عما إذا ان ينلغة اسا ااتلعادهم م

االىةامية بش ن وضع ا ُّتا

عديمة الجنسية()111خ

يعر الش ا ااتق عديم الجنس ا ااية ب نل أأُّ ا ااتق ال ىعتبر أي
-71
وذ ّ رت الورلة ب ن لانون الجنس ا ااية ّ
دولة مواطناً وققاً لقوانلن ا ،باس ا ااتلناو ُّ ا ااتق يت ا ااع للقانون المتعلد بوض ا ااع مواطنة االى اد الس ا ااوفياىة
الساابد الذي ال ي ملون ينساية الى،يا أو ينساية أي دولة أررى خ وإضااقة إلى اساتلعاد أأغلر المواطنل

م

ىعريف الشتق عديم الجنسية ،قإن يلارة أأوققًا لقوانلن ا أضلد مما يرد قة االىةامية بش ن وضع ا ُّتا

ىعر الشااتق عديم الجنسااية ب نل الشااتق أأالذي ال ىعتبر أي دولة مواطناً قل ا
عديمة الجنسااية ،التة ّ
بمقت ى ىشريع ا ()112خ
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وأُّا ااارت الورلة إلى أن أأغلر المواطنل
-72
ُيمن ون حقولاً (وسا اابالً للتجنس إذا اسا ااتوقوا ُّا ااروطاً
معلنة) ىتجاوز ال قوق الدنيا المن او علل ا قة االىةامية بشا ن وضاع ا ُّاتا عديمة الجنساية ،غلر
أن م ال يس ا ا ا ا ا ااتةلدون م أأحقوق معادلة ل قوق المواطنل الالىةلل خ وهنا ارتالقات هامة ىملق أأغلر

المواطنل

ع المواطنل  ،بما قة ذلك االقتقار إلى ال قوق السياسية وىقللد العمالة وحيازة المل ية()113خ

ورحبااش مةوضا ا ا ا ا ا ا ااة حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ا ااان باااعتماااد لااانون يمنل الجنسا ا ا ا ا ا ايااة ىلقااائي ااً طةااال أأغلر
-73
المواطنل اعتلا اًر م  1انون اللانة/يناير  ،2020ما لم يتتر الوالدان ينسية أررى ،ل ن ا أبدت أسة ا
ن البرلمان ال يوس ااع نعاق هذ الجنس ااية التلقائية لتش اامل يميع ا طةال عديمة الجنس ااية قة الى،يا الذي

ىقل أعمارهم حالياً ع  15عاماً()114خ وأوص ا ا ااش الى،يا بتعديل التشا ا ا اريع ذي ال ا ا االة لمنل الجنس ا ا ااية ىلقائيًا
ل طةال عديمة الجنساية المولودي لوالدي أأغلر مواطنل

والورلة المشتر ة 1

()115

خ وأعربش لجنة مناه اة العن ارية والتع ا

ومر ق الى،يا ل قوق اإلنسان ع ُّواغل مماثلة

خ

()116

او لت ديد حاالت
-74
وذ رت الورلة المش ا ا ا ا ا ااتر ة  1أي ا ا ا ا ا ااً أن الى،يا أدريش قة القانون الوطنة إير ً
انعدام الجنسا ا ا ااية ،يتمشا ا ا ااى مع الممارسا ا ا ااات الجلدة قة العديد م الجوان خ ومع ذلك ،ال ىقال هنا ثغرات
ىشمل ال مانات الم دودة ل ةالة االستةادة م اإليراو ،واالقتقار إلى أُّلال ال ماية اإليرائية ملل ضمان

مقابلة أو إحالة ع طريد إيراوات اللجوو ،واالقتقار إلى أُّ ا االال ال ماية وال قوق أثناو اإليراو ،واالقتقار

إلى سابل ميسارة لتجنيس ا ُّاتا

المعتر ب م باعتلارهم عديمة الجنساية بموي

اإليراو()117خ وأوصاش

الورلااة با ن يعاااماال ا قراد الااذي ينتظرون البااش قة وضا ا ا ا ا ا ااع انعاادام ينسا ا ا ا ا ا االت م بمويا

هااذ اإليراو وققااً

لتويل ات مةوضااية ا مم المت دة السااامية لشااؤون الالي ل  ،بما يشاامل اعتماد رر ااة إلامة مؤلتة لمقدمة
طللات ال

ا ا ا ااول على صا ا ا ااةة عديمة الجنسا ا ا ااية ،وم ثم ةالة ال

االيتمايية وسبل اللي
-75

ا ا ا ااول على ال د ا دنى م ال قوق

خ

()118

والحظاش الورلاة أن ا ُّا ا ا ا ا ا اتاا

عاديمة الجنسا ا ا ا ا ا اياة يواي ون رع اًر مت اقياداً يتملال قة االحتجااز

التعسااةة ،وال ساايما عندما ال ى ون هنا ضاامانات إيرائية لت ديد حاالت انعدام الجنسااية وما يت اال بذلك

م عقلات ى ول دون ىرحلل م()119خ وأوص ا ا ا ااش الورلة الى،يا باىتاذ رعوات لت س ا ا ا اال ى ديد حاالت انعدام

الجنساية لبل إصادار أمر باإلبعاد أو االحتجاز ،واعتلار انعدام الجنساية أم اًر ويل اً م الناحية القانونية قة

ل اررات اإلعادة واالحتجاز ،م أيل منع احتجاز ا ُّتا

عديمة الجنسية ىعسةًا (قة سياق ال جرة)()120خ

إيراو ى ديد حالة

وذ رت الورلة أن الش ا ا ا ااتق الذي ُيعتر بل باعتلار عديم الجنس ا ا ا ااية بموي
-76
()121
انعدام الجنس ااية يمل أن يعل التجنس بعد رمس س اانوات م اإللامة الدائمة خ وليس ااش هنا إعةاوات
ل ُّ ا ااتا

عديمة الجنس ا ااية م ُّ ا اارو التجنس العامةخ ول ة يعل

هؤالو الجنس ا ااية ،يج

أن يلبتوا ما

يلة :اإللمام التام باللغة الالى،ية ،وحيازة م ا ا اادر لانونة للدرل ،ومعرقة الدسا ا ااتور والنشا ا االد الوطنة وىاريم
الى،يا وثقاقت ا()122خ
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