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مقدمة
 -1هننذه الوثيقننة هنني الوثيقننة ايساسننية ااوحنندة اانقحننة جلمنوريننة التةيننا الن تغ نني الةن ة
منن  2002إىل ( 2016يشنار إليننا فيمنا ياني ابسنم "الوثيقنة ايساسنية ااوحندة") .وقند قدندمت
الوثيقة ايساسية ااوحدة ايوىل جلمنورية التةيا إىل ايمم ااتحدة ل  26شباط/فرباير .2002
 -2دق نند الوثيق ننة ايساس ننية ااوح نندة وفق ننا اقت ننيا "ااب ننادل التوجيني ننة اانس ننقة لتق نند
التقنارير ووجن اا اهندا الدوليننة حلقنوق اإلنسنان ونا ل بلن اابنادل التوجينينة لتقند وثيقننة
ساسية موحدة وواثئق خاصة و اهدا يننا"( )1وكذل مع مراقاة قرار اجلم ية ال امة لألمم
ااتحنندة  268/68ااننؤر  9نيسننان /ريل  2014شن ن تنندقيم وت زيننز ف اليننة داء نتننام هي ننا
م اهدا حقوق اإلنسان(.)2
 -3وت ننوفر الوثيق ننة ايساس ننية ااوح نندة ابالقن ن ان م ننع التقري ننر ال ننوعين ال نندوري اات ا ننق تنةي ننذ
م اهنندا ايمننم ااتحنندة حلقننوق اإلنسننان حنندن اا اومننا قننن التنندا ري ال ن اختننذ ا التةيننا ل
ت زيز حقوق اإلنسان ومحايتنا.
 -4ويشتمل اجلزء ايوي من الوثيقنة ايساسنية ااوحندة قانم م اومنا قنن مؤشنرا الدولنة
الدميغرافية واالقتصادية واالجتماقية والثقافية .ويوفر اجلزء الثاين م اوما قن اإلعار ال ام لت زيز
حقنوق اإلنسنان ومحايتننا ل التةينا .ويبنني اجلنزء الثالنل التندا ري الن اختنذ ا التةينا لاق ناء قانم
التمييز ولت زيز ااساواة ني اجلنسني ف ال قن سبل االنتصاف احملاية ااتاحة لألشخاص.
 -5وقند قند هنذه الوثيقننة ايساسنية ااوحندة واارةد ا ارجيننة ابلت ناون منع واارة االقتصنناد
وواارة الداخايننة وواارة الثقافننة وواارة الرقايننة االجتماقيننة وواارة الت اننيم وال اننم وواارة ال نندي
وواارة محاية البي ة والتنمية اإلقايمية وواارة الصحة ومكت اادقي ال ام.

أوالً -معلومات عامة عن الدولة
ألف -املؤشرات الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -6تقننع ونوريننة التةيننا ل قنناي شننرقي ورواب قاننم السنناحل الشننرقي لبحننر البا يننق وتبا ن
مس نناحتنا  64 573كيا ننوم ا مر ننا .وحت نندها ونوري ننة إس ننتونيا ق نناال وونوري ننة ليتواني ننا جن ننواب
وونوري ننة ننيالروا واالحت نناد الروس نني ش ننرقا .وتتمي ننز ت نناريا التةي ننا ابلس نننوي الواع ننة وال ننتالي
اانخة ة غري ن ااناعق الريةينة تقنع ل م تمننا قانم ارتةنار قنل منن  100من فنوق مسنتو
س ن ل البح ننر .وينقس ننم البانند اترخيي ننا وثقافي ننا إىل ر ننع من نناعق ه نني كننوراميي والتغ نناي وفي ننداميي
واميغاي .ويوجد هبا  9مدن و 110قاليم و 67قرية  -رشية و 497جمتم ا حمايا.
__________

()1
()2
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مبادل توجينية منسقة لتقد التقنارير ووجن اا اهندا الدولينة حلقنوق اإلنسنان ونا ل بلن مبنادل توجينينة
لتقنند وثيقننة ساسننية موحنندة وواثئننق خاصننة و اهنندا يننننا  HRI/GEN/2/Rev.6اا تمنندة ل  3حزي نران/
يونيه .2009
القنرار  .268/68تنندقيم وت زيننز ف اليننة داء نتننام هي ننا م اهنندا حقننوق اإلنسننان .اقتدمنند ل النندورة الثامنننة
والستني لاجم ية ال امة ل  9نيسان /ريل .2014
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 -7وقاصمة ونورية التةينا هني ريغنا .والاغنة الرمسينة لادولنة هني الالتةينة وهني واحندة منن
قنندم الاغننا اهلنديننة ايورو يننة .ووفقننا لابينناإل اإلحصننائية النواردة ل قننام  2000كننان  79ل
تبني الدراسة ال جر ا وكالة الاغة الالتةية
ااائة من سكان التةيا يتحدثون الاغة الالتةية ينما ن
ل ق ن ننامي  2009و 2014شن ن ن ن حال ن ننة اإلا ن ننام ابلاغن ن نة ن م ن ننا ن ننني  91و 92ل ااائ ن ننة م ن ننن
مامون ابلاغة الالتةية .وال ماة الوعنية منذ  1كنانون الثناين/
ايشخاص ااشاركني ل االستقصاء ن
يناير  2014هي اليورو.
احلالة الدميغرافية
 -8ل وائ ننل ق ننام  2017ك ننان ق نندد الس ننكان ااقيم ننني ل التةي ننا  1 950 116وم ننن
ص ننل وي ننع الس ننكان ااقيم ننني ك ننان ق نندد ال ننذكور  895 863وق نندد اإلإلن .1 054 433
وك ننان  303 587شخص ننا دون ا امس ننة قش ننرة م ننن ال م ننر و1 258 620شخص ننا ت ن ن او
قمارهم ني  15و 64قاما و 387 909شخاص ل الرا ة والستني من ال مر و كثر.
 -9ومقارنة ابلبياإل الواردة قن قام  2002اخنة ت نسبة السكان دون ا امسة قشرة
مننن ال مننر مننن  16.7ل ااائننة إىل  15.6ل ااائننة واخنة ننت نسننبة ايشننخاص الننذين ت ن او
قمننارهم ننني  15و 64قام نا مننن  67.9ل ااائننة إىل  64.5ل ااائننة ولكننن نسننبة ايشننخاص
الذين تبا قمارهم  64قامنا و كثنر ارتة نت منن  15.4ل ااائنة إىل  9.19ل ااائنة .و وجنه
قننام يواصننل قنندد السننكان اخنةااننه منننذ قننام  2000وي ننين بل ن ن نسننبة التغننري ل جممننور
قدد السكان ل قام  2016اغت  1-ل ااائة .و اغنت نسنبة النمنو السنكاين ال بي ني 0.3-
ل ااائ ننة ل ق ننام  2016وه ننذا ي نندي قا ننم حتس ننن احلال ننة اباقارن ننة م ننع البي نناإل ال ن نواردة ق ننن
قام  .2002وقند ااقارنة مع سنوا ايامة االقتصادية غادر قدد قل من ايشنخاص الدولنة
ل ق ن ننام  2016غ ن ننري ن مي ن ن نزان اهلج ن ننرة ال ي ن ن نزاي س ن ننابيا فباغ ن ننت نس ن ننبته  0.9-ل ااائ ن ننة ل
ق ن ننام ( 2016وك ن ننان ااؤش ن ننر ق ن نند ان ن ن  1.6-ل ااائ ن ننة ل ق ن ننام  2009و 1.7-ل ااائ ن ننة ل
قام ( )2010انتر التذييل رقم .)2

 -10واواجنننة هننذا الواننع وافننق جماننا الننواراء ل  30متوا/يوليننه  2013قاننم خ ننة تنندا ري
دقم قودة ااناجرين لاة ة  .2016-2013ويتمثنل جنوهر التندا ري اادرجنة ل ا نة ل تقند

الدقم واحلد منن ال وائنق والصن واب الن يواجنننا ااواعننون الالتةينون النذين ي يشنون ل ا نار
و سرهم قند قود م وإقادة توعيننم ل التةيا ف ال قن ت زيز الصناة نني الالتةينني ااقيمنني ل
ا ار والتةيا وتشجي نم قام ااشاركة ل النمو االقتصادي لالتةيا .ف انم سنبيل ااثناي تدتخنذ
تنندا ري جلننذق القننوة ال اماننة ااؤهاننة هننيال قالي نا وتقنند دورا تدريبيننة ابلاغننة الالتةيننة وتق ند
الدقم لا نالق النذين ياتحقنون نتنام الت انيم ل التةينا ومنا إىل بلن  .وتشن ل تنةينذ ا نة
سا ا قامة وحكوما حماية خمتاةة ف ال قن منتما ااقيمني ل ا ار .
 -11وي نننخةع م نندي وف نناة ااوالي نند ااخاا ننية م ننن ق ننام خ ننر حن ن ان ن  8.3ل ااائ ننة ل
قننام  2010لكننل حنني وجنننيع .ويتحسننن ي ننا م نندي الننوالدة حي نل ا ن  8.7ل ااائننة ل
قام  2002ينما كان  11.1ل ااائة ل قام ( 2015انتر التذييل رقم .)2
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الرتكيبة اإلثنية
 -12التةيا جمتمع مت دد اإلثنيا يت لف من ممثاني يكثر من  150إثنية .و كرب اجملموقا
اإلثني ننة ه نني ال ننروا والبيالروس ننيون وايوكراني ننون والبولن ننديون والايتواني ننون والين ننود والرومن نا
واياان واإلستونيون .وتشكل ايقايا وثقافتنا جزءا منما وال يتجز من اجملتمع واجملاي الثقال
لالتةيا .فقد قام فرادها ل التةيا يجياي وي تربون نةسنم منتمني لدولة التةيا وجمتم ننا منع
حةاظنم قانم هنويتنم الثقافينة اامينزة .ويكةنل دسنتور ونورينة التةينا ( )Satversmeوالتشنري ا
الداخاية حقوق ايشخاص اانتمني إىل ايقايا ل احلةاظ قام لغتنم وهويتنم اإلثنينة والثقافينة
وتنميتنا (انتر التذييل رقم  2الةقرة  190وما دها).
 -13وقد كانت سياسة اإلدما االجتماقي منذ است ادة التةيا استقالهلا واحدة من الق ااي
السياسنناتية احملايننة الرئيسننية .وتواصننل التةيننا تنةيننذ سياسننا اث تننة وسننايمة ش ن ن مس ن ل اإلدمننا
وايقايا وتشند قام بل قدة مثاة قام اإلدما االجتماقي الناجل .وحتديدا تواصل التةيا
منننذ قننام  1995ي ننة إمكانيننة ت ا ننم الاغننة الالتةيننة ابجملننان ل نندة جمموقننا مننن ااقيمننني فين ننا.
وتواصل التةيا ت وير الت ايم اغا ايقايا ومتوياه .واقتمند التةينا الصنكو القانونينة ال نرورية
فيما يت اق ابلتجنيا واكتساق اجلنسية وتكةل كذل تنةيذها ال ادي وااواوقي.
 -14واقتدم ن نند ل  20تش ن نرين ايوي /كت ن ننو ر  2011ااب ن ننادل التوجيني ن ننة اات اق ن ننة ابهلوي ن ننة
الوعني ننة واجملتم ننع اا نندين وسياس ننا اإلدم ننا ويتمث ننل ه نندفنا ل إ نناد جمتمن نع ق ننوي وموح نند ل
التةيننا  -جمتمننع وعننين ودميقراعنني ي ننمن احلةنناظ قاننم سننباق الوحنندة وإثرائنننا  -وهنني الاغننة
الالتةية والثقافة واهلوية الوعنينة والقنيم الدميقراعينة ايورو ينة واجملناي الثقنال ااتةنرد  -وبلن منن
جل حتقيق تنمية متواانة لادولة الدميقراعية القومية الالتةية (انتر الةقرة  191وما دها).
املؤشرات االقتصادية
 -15شن ننج ت تن نندفقا ان ننخمة إىل الن ننداخل من ننن ر ا اان نناي ا ن ننارجي ن ننني قن ننامي 2005
و 2007قا ننم إح نندان اايدة ماحوظ ننة ل اس ننتنال الق ننار ا نناص واس ننتثماراته ل التةي ننا .فبا ن
متوس ن ن م نندال الن ننات احملا نني اإلو نناي الس نننوي كث ننر م ننن  10ل ااائ ننة .ول ق ننامي 2008
و 2009د توقننف تنندفقا ر ا اانناي ا ننارجي إىل ال ننداخل سننب ايامننة اااليننة ال ااي ننة إىل
الرك ننود .واخنة ننع الن ننات احملا نني اإلو نناي خن ننالي ايام ننة وق نندار الر ننع وك نناد ال نندين ا ن ننارجي ن
يت اقف واخنةع قدد ااوظةني نسبة  16ل ااائنة واخنة نت جنور ال ناماني ف اينا نسنبة 12
ل ااائة .وانتنم اهلبوط االقتصادي ل التةيا اقتبارا من هناية قام  2010واستؤنف النمو(.)3
 -16ومنا النات احملاي اإلواي نسبة  4.4ل ااائة ل ااتوس ني قامي  2011و2013
وكان واحدا من سنرر الننوات مننوا ل االحتناد ايورومن .ومننا الننات احملاني اإلوناي نسنبة  2.1ل
ااائة ل قام  2014و نسبة  2.7ل ااائنة ل قنام  .2015ويرجنع السنب ل تبناعؤ م ندال
النمننو قاننم منند ال ننامني ااااننيني إىل اياهننا خارجيننة مثننل تبنناعؤ النمننو ل االحتنناد ايورومن
قمننا هننو متوقننع .وابلننرغم مننن ن اقتصنناد التةيننا خننذ ل النمننو قاننم منند السنننوا ايخننرية
__________

()3
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تقرير واارة االقتصاد قن تنمية االقتصاد الالتةي الصةحة  .9وهو متا هنا (ابلاغة الالتةية):
.https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/ zin/2015_dec _lv.pdf
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ال ي ن ن نزاي الن ن ننات احملان ن نني اإلو ن نناي ق ن ننل نسن ن ننبة  7.5ل ااائ ن ننة مم ن ننا كن ن ننان قاي ن ننه قب ن ننل ايامن ن ننة ل
قام  .)4(2007وشكل النات احملاي اإلواي لاةنرد ل قنام  2016ابيسن ار احلالينة 12 762
يورو (انتر التذييل رقم .)3
املؤشرات االجتماعية
 -17ديمننع م اومننا ل التةيننا قننن قنندد ايشننخاص اا ن ف هنننم ل قننداد ايسننر الةقننرية
(ايش ننخاص الةقن نراء) ووفقن نا هل ننذه البي نناإل ارتة ننت نس ننبة ايش ننخاص الةقن نراء خ ننالي الةن ن ة
من  2005إىل  2010من  5.7ل ااائة من النذين ي يشنون ل سنر م يشنية خاصنة إىل 10.9
ل ااائ ننة .غ ننري ن نسن ننبة ايش ننخاص الةقن ننراء خ ننالي الة ن ن ة م ننن  2010إىل  2015اخنة ن ننت
إىل  4.2ل ااائ ننة م ننن ال ننذين ي يش ننون ل س ننر م يش ننية خاص ننة .و ننق لاةقن نراء احلص ننوي قا ننم
اس ننتحقاقا لامس نناقدة االجتماقي ننة ال ن ت نندف نا احلكوم ننا احملاي ننة (اس ننتحقاقا احل نند ايدىن
ااكةننوي لانندخل و نندال السننكن والبنندال ايخننر لتابيننة االحتياجننا ايساس نية) وقاننم
عرود ايغذية ال يقدمنا الصندوق ايورومن لصاحل شد ايشخاص فقرا (انتر التذييل رقم .)3

ابء -اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين
أصول البلد
 -18التةيا ونورية راانية دميقراعية سست ل  18تشرين الثاين/نوفمرب .1918
 -19وقد فقد التةيا استقالهلا سب الربوتوكوي السري التةاق قدم االقتداء الذي وق ته
اانيننا واحتنناد اجلمنننوراي االش ن اكية السننوفياتية (يشننار إليننه فيمننا يانني ابسننم االحتنناد السننوفياي)
ل  23ق /غسن ن ا ( 1939وه ننو م ننا يس ننمم ويث نناق مولوت ننوف  -ريبنن ن وق) .وابل ننرغم م ننن
اح ننتالي التةي ننا م ننن االحت ناد الروس نني ( 1941-1940و )1991-1945وم ننن ااني ننا النااي ننة
( )1945-1941ظاننت التةيننا موجننودة اكننم الواقننع وصننةنا كينناإل خاا ن ا لاقننانون النندوي
م فا ه من كثر من  50ادا ل ال امل.
 -20واسنت اد التةينا اسنتقالهلا ابقتمناد إقنالن اسنت ادة اسنتقالي ونورينة التةينا (اا ننروف
ي ن ن نا ابس ن ننم إق ن ننالن االس ن ننتقالي) الص ن ننادر ق ن ننن اجملا ن ننا ايقا ن ننم جلمنوري ن ننة التةي ن ننا ل  4اير/
مايو  1990والذي يتمثل جوهره ل إحياء ونورية التةيا ال سسنت ل  18تشنرين الثناين/
نوفمرب  1918قام ساا االستمرارية القانونية .و قر إقالن االسنتقالي نب الن إقنالن ان نمام
التةي ن نا إىل احت ن نناد اجلمن ن ننوراي االش ن ن اكية الس ن ننوفياتية اا تم ن نند ل  21متوا/يولي ن ننه  1940من ن ننذ
اقتمنناده و قنناد ال م ننل جزئيننا دس ننتور ونوريننة التةي ننا اا تمنند ل  15ش ننباط/فرباير  1922ل
ويع حناء إقايم التةيا.
دستور مجهورية التفيا
 -21اقتدم نند دس ننتور ونوري ننة التةي ننا ل  15ش ننباط/فرباير  .1922وق نند دقا ننق ال م ننل ننه ل
خمالةننة لاقننانون خننالي الة ن ة مننن  1940إىل  .1990ول  21ق /غس ن ا  1991اقتمنند
__________
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اجملاننا ايقاننم جلمنوريننة التةيننا القننانون الدسننتوري اات اننق واننع ونوريننة التةيننا كدولننة الننذي
قاد ابلكامل ال مل دستور ونورية التةيا ل ام  1922و هننم الةن ة االنتقالينة السنت ادة سنا ة
ونورية التةيا ااستقاة اكم الواقع.
 -22وابلنتر إىل ن دستور قام  1922مل يكن يت من اباب منةصال شن ن حقنوق اإلنسنان
واحل نراي ايساسننية فقنند اقتمنند اجملاننا ايقاننم ل  10كننانون ايوي/ديسننمرب  1991القننانون
الدس ننتوري اات ا ننق اق ننوق والتزام ننا الش ننخا واان نواعن ال ننذي نندد احلق ننوق ايساس ننية وفق ننا
لام ايري الدولية حلقوق اإلنسان.

 -23ول قننام  1998اننيف إىل الدسننتور ابق اثمننن ن نوان حقننوق اإلنسننان ايساسننية

وهو يستند إىل اا ايري الدولينة حلقنوق اإلنسنان اا ن ف هبنا .و ندخوي هنذا الدسنتور حينز النةناب
صننبل القننانون الدسننتوري الصننادر ل  10كننانون ايوي/ديسننمرب  1991الغيننا .وتدسننن اابننادل
اادرج ننة ل الدس ننتور ل ش ننكل ص ننكو قانوني ننة وعني ننة خ ننر (قن نوانني ولن نوائل جملا ننا ال ننواراء
ومننا إىل بلن ) .ويقننع قاننم قنناتق ويننع مؤسسننا ايجنننزة التشنري ية والتنةيذينة والق ننائية التنزام
ابح ن ام حقننوق اإلنسننان ثننناء مباشننر ا لسننا ا ا .و نش ن ت مؤسسننا لت زيننز حقننوق اإلنسننان
ومحايتنا قام ااستواي كافة.
 -24ول  19حزيران/يوني ننه  2014وققن ن مناقش ننا قام ننة عويا ننة وش نناماة ف ننال ق ننن
مناقشا ني ا رباء وااشنرقني وافنق الربانان ( )Saeimaقانم مقدمنة الدسنتور .وال تغنري مقدمنة
الدس ننتور اا ننايري وااب ننادل اادرج ننة ل الدس ننتور وإمن ننا ت زاه ننا وت ننرب ق ننن ه ننداف دول ننة التةي ننا
ومبننادل ال مننل ايساسننية وجننوهر اهلويننة الدسننتورية لالتةيننا .وت ينند ااقدمنة الت كيند قاننم مبننادل
الدميقراعيننة والت دديننة وحقننوق اإلنسننان اادرجننة ل الدسننتور الن حتنندد وتكةننل وانو و صننورة
قاع ننة حقننوق ايشننخاص اانتمننني إىل ايقايننا اإلثنيننة ل احلةنناظ قاننم لغننتنم وهننويتنم اإلثنيننة
والثقافية وتنميتنا.
النظام االنتخايب
 -25وفقننا لادسننتور تقننع سننا ة السننيادة ننني ينندي الشن الالتةنني .و حنند شننكاي مباشننرة
الش لسا ته إجراء انتخنااب حنرة ودميقراعينة .وقند جنر ل التةينا مننذ اسنت ادة االسنتقالي
ل قام  1990سب ة انتخااب راانية قادية وانتخااب راانينة اسنتثنائية واحندة .وخنالي الةن ة
نةسنا جر ي ا ستة انتخااب حماية (انتر التذييل رقم .)4
 -26وتنننا ااننادة  101مننن الدسننتور قاننم ن لكننل م نواعن ل التةيننا احلننق ل ااشنناركة ل
قمل الدولة واحلكوما احملاينة .ويتمتنع مواعننو التةينا النذين يكوننون قند اغنوا الثامننة قشنرة منن
ال من ننر ين ننوم االنتخ ن ننااب ابحلن ننق ل ن ينتخب ن نوا را ن ننان ونورين ننة التةين ننا .واهلي ن ننة اإلدارين ننة ال اي ن ننا
لاحكومنا احملايننة  -ي اجملننالا  -ينتخبنننا ااواعنننون الالتةينون كنناماو ايهايننة ومواعنننو االحتنناد
ايورومن الذين يقيمون إقامة دائمة ل التةيا .ويتمتنع كنل منواعن يقنيم إقامنة دائمنة ل التةينا منن
مواعين االحتاد ايورومن ابحلق ل ااشاركة ل نش ة احلكوما احملاية وفقا لاقانون.
 -27ول  29ك ن ننانون الثاين/ين ن نناير  2004اقتدم ن نند ق ن ننانون االنتخ ن ننااب ل الربا ن ننان ايورومن.
و ن نندد القن ننانون إج ن نراءا االنتخن نناق ل الربان ننان ايورومن داخن ننل ونورين ننة التةين ننا .وميكن ننن يي
مص ننو ان ن احلادي ننة وال شن نرين م ننن قم ننره ي ننوم االنتخ ننااب ن يتق نندم لالنتخ ننااب ل الربا ننان
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ايورومن .ول  12حزيران/يونين ن ننه  2004جن ن ننر انتخن ن ننااب الربان ن ننان ايورومن لامن ن ننرة ايوىل ل
التةينا .و تيحنت الةرصنة مننام وننور النناخبني الالتةيننني لامشناركة ل انتخنااب الرباننان ايورومن
ي ا ل قامي  2009و.2014

 -28و ص ن نندور حكن ن ننم احملكم ن ننة الدسن ن ننتورية ل  6بار/م ن ننارا  2002اقتدن ن ننرب ن ن نند ق ن ننانون
االنتخننااب الربااني ننة ال ننذي ننرم ااش ننتبه هبننم و ااتنم ننني و ايش ننخاص اجلاري ننة حم ناكمتنم م ننن

التصويت إبا كان قد فدرض قاينم االحتجاا وصةه تند ريا منينا نندا غنري متوافنق منع الدسنتور.
ودقان البند ااذكور قاله الغيا وابعال اقتبنارا منن حلتنة الن نق اكنم احملكمنة الدسنتورية .ويندنتَّم
التصننويت لألشننخاص الننذين فدننرض قاننينم االحتجنناا كتنند ري م نين ل مكننان وجننودهم .و نوا
لألش ننخاص احملتجن نزين وايش ننخاص ال ننذين يق ننون فن ن ة ققو ننة س ننا حن نريتنم ن يشن ن كوا ل
االنتخااب ابلتصويت ابلربيد.
 -29ووفقا لاتشري ا احملاية اات اقة ابل مايا االنتخا ية تقبل الاجنة اا نية وراكز االق ار
قاننم تنت ننيم التص ننويت ل موقننع ااص ننو غ ننري القننادر قا ننم الوص ننوي إىل حنند مراك نز التص ننويت
يسباق صحية والشخا الذي يرقم هذا ااصو  .و كةالة سرية التصويت.
 -30ول  17حزيران/يونين ننه  2004خاصن ننت الن نندائرة ال اين ننا لامحكمن ننة ايورو ين ننة حلقن ننوق
اإلنسننان ل حكمنننا ل ق ننية اتينناإل ادانوكننا انند التةيننا( )5إىل ن التةيننا ةرانننا قيننود قاننم
عالن ال شنل لالنتخنااب ل الرباننان النوعين مل تنتنن اانادة ( 3احلننق ل انتخنااب حنرة) مننن
الربوتوكوي اااحق ابالتةاقية ايورو ية حلماية حقنوق اإلنسنان واحلنراي ايساسنية .فقند ننت هنذا
احلتن ننر من ننن ا ان ننوص إىل حقيقن ننة قانونين ننة تت ا ن ننق نش ن ن ة مقن نندم ال ا ن ن ل احلن ننزق الش ن ننيوقي
لاجمنوريننة االش ن اكية السننوفياتية الالتةيننة نند  13كننانون الثاين/يننناير  .1991و قننر احملكمننة
ايورو ية حلقوق اإلنسنان ن القينود ااةروانة قانم احلنق ل ال شنل لالنتخنااب مل يكنن الغنرض
منن ننا م اقب ننة م ارا نني س ننالمة ال ماي ننا الدميقراعي ننة وإمن ننا اس ننتب اد ايش ننخاص ال ننذين ش نناركوا
مشاركة نش ة ل حزق حاوي اإلعاحة ابلنتام الدميقراعي ال ائد إىل الباد ابلاجوء إىل ال نف.
 -31وخبننالف مننا ننري ل االنتخننااب الرباانيننة واحملايننة مل ت نند قيننود ااشنناركة ل انتخننااب
الربان ننان ايورومن مةروان ننة قان ننم من ننوظةي االحتن نناد السن ننوفياي السن ننا ق و اجلمنورين ننة االش ن ن اكية
السوفياتية الالتةية و خدما من الدولة ايجنبية و خدما مكافحة التجسا ف ال قن
ايشننخاص ال ننذين ش نناركوا ل احلننزق الش ننيوقي لالحت نناد السننوفياي (احل ننزق الش ننيوقي الالتة نني)
واحتنناد ال منناي النندوي التننا ع لاجمنوريننة االشن اكية السننوفياتية الالتةيننة وجماننا ال منناي ااشن
ومنتمننة احملننار ني وال منناي القنندماء وجلنننة اإلنقنناب اجملتم نني جلميننع الالتةيننني و جلاهنننا اإلقايميننة
د 13كانون الثاين/يناير .1991
إطار العمل السياسي
 -32ونورية التةيا كمنا مبد الةصل ني السا ا  .ف ام ااستو الوعين ميثنل الربانان
الشن ن الالتة نني وه ننو يتمت ننع ابلس ننا ة التشن نري ية ينم ننا يباش ننر جما ننا ال ننواراء من ننام الس ننا ة
__________
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التنةيذيننة .وميثننل رئننيا الدولننة البانند قاننم الصن يد النندوي وي مننل وصننةه القائنند ايقاننم لاقنوا
ااسنناحة .وتتننوىل تنةيننذ منننام السننا ة الق ننائية حمنناكم مننن ثالثننة مسننتواي (حمنناكم حمايننة (حمنناكم
اا نندن) وحم نناكم إقايمي ننة واحملكم ننة ال اي ننا) ف ننال ق ننن احملكم ننة الدس ننتورية وص ننةنا لي ننة لارقا ننة
الدستورية .وت مل ل التةيا ااؤسسة الوعنية حلماية حقنوق اإلنسنان الن متتثنل ابنادل ابرينا -
ي مني ااتامل.
السلطة التشريعية
 -33يتمتع الرباان وكذل ش التةيا ابحلق ل التشريع وفقا لإلجراءا اانصنوص قايننا
ل الدس ننتور .ويتن ن لف الربا ننان م ننن  100ق ننو ي ننتم انتخ نناهبم ق ننادة ل إع ننار انتخ ننااب قادل ننة
ومباش ننرة وسن نرية ونس ننبية .ويدنتخن ن ق نناء الربا ننان ا نندة  4س نننوا  .وينتخن ن ق نناء الربا ننان
ااواعنن ننون الالتةين ننون كن نناماو ايهاين ننة الن ننذين يكونن ننون قن نند اغ ن نوا الثامنن ننة قشن ننرة من ننن ال من ننر ين ننوم
االنتخننااب و ننوا لكننل منواعن التةنني كامننل ايهايننة يزينند قمننره قاننم  21قامنا ل اليننوم ايوي
من االنتخااب ن يدنتخ ل الربانان .وينر االنتخنااب الرباانينة ينوم السنبت ايوي منن شننر
تش ن نرين ايوي /كت ننو ر .وكان ننت االنتخ ننااب الربااني ننة ال ن ن ج ننر ل ايق ن نوام  2002و2006
و 2010و 2014انتخ ننااب قادي ننة ينم ننا كان ننت تا ن ال ن ج ننر ل ق ننام  2011اس ننتثنائية
( ي ن االنتخ ننااب كان ننت قادي ننة ل  80ل ااائ ننة م ننن احل نناال ) .وق نند دقق نند وي ن نا وفق ن نا
لإلجراءا اانصوص قاينا ل القانون.
 -34ووفق ننا لادس ننتور ي ننؤد الربا ننان ق نندة وظ ننائف .ن ننا اقتم نناد الق نوانني .و ننوا لا نرئيا
و جماا الواراء و الاجان الرباانية و مخسة ق ناء قانم ايقنل منن الربانان و دقشنر وننور
الناخبني قام ايقل ن يقدموا مشاريع قنوانني إىل الربانان .وقبنل اقتمناد الربانان اشناريع القنوانني
شكل هنائي تتوىل الاجان الرباانية مراج تنا ومناقشنتنا .وتوجند ل اجملمنل  16جلننة ل الربانان
ت مل كل مننا ل جماي تشري ي حمدد و ت اع ونام خر .
 -35وابإلاافة إىل بل يراق الرباان قمل احلكومة .ويقندم رئنيا النواراء إىل الربانان منرة
كننل قننام تقرينرا قننن ايقمنناي الن ززهننا جماننا الننواراء وقننن ايقمنناي ااخ ن لتنةينذها .وي قنند
الرباننان ي ننا نقاشننا سنننوية شن ن السياسننا ا ارجيننة حيننل يقنندم وايننر ا ارجيننة تقرينرا قننن
اإلزااا وايقماي ااتوخاة ل جماي السياسنة ا ارجينة وق نااي االحتناد ايورومن .ويتاقنم الربانان
إجااب قن ايس اة ال ي رحنا ق اء الرباان قام رئيا الواراء و قام ق اء جماا الواراء
و قام حمافظ ن التةيا.
 -36وقننالوة قاننم بل ن ينتخن الرباننان ال دينند مننن ااسننؤولني ال مننوميني و يوافننق قاننينم
وي يننننم و يةصننانم و ي نزهلم مننن منصننبنم ومننن هننؤالء ال نرئيا و ق نناء احلكومننة ورئننيا
احملكمننة ال ايننا واانندقي ال ننام والق نناة ومراجننع احلسننااب ال ننام وحمننافظ نن التةيننا ورئننيا
مكت منع ومكافحة الةساد ومسؤولون خرون .ويوافق الرباان ي ا قام مني ااتامل.
 -37ويوافق الرباان قام ويع اا اهدا الدولية ال تننتم احلناال الن يت نني تسنويتنا قنن
عريق التشريع ويت اون مع رااإل البادان ايخر  .ومينل الرباان ال ةو ي ا.
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رئيس الدولة
 -38وفقا لادستور ينتخ الرباان رئنيا الدولنة ابالقن ار السنري .ويدنتخن رئنيا الدولنة اندة
ر ع سنوا وال وا لاشخا نةسه ن تةظ ونص رئيا الدولة يكثر من واليتني متتاليتني.
 -39والنرئيا ميثننل الدولننة قانم ااسننتو النندوي وي ننني ممثاني التةيننا الد اوماسننيني ويسننتقبل
كن ننذل ممثان نني الن نندوي ايخن ننر الد اوماسن ننيني .ويتن ننوىل ال ن نرئيا تنةين ننذ ق ن نرارا الربان ننان اات اقن ننة
ابلتصديق قام االتةاقا الدولية .والرئيا هو القائد ايقام لقوا التةيا ااساحة.
 -40ووفقا يحكام الدسنتور يتمتنع النرئيا ابحلنق ل اابنادرة ابلتشنريع .وينشنر النرئيا وينع
القوانني ال يوافق قاينا الرباان وإن كان وا له ن ي ا إقادة النتر ل القنوانني .وقند قناد
ال نرئيا  58قننانوإل إىل الرباننان إلقننادة النتننر فينننا خننالي الة ن ة مننن  1997إىل تش نرين الثنناين/
نننوفمرب  .2015ويتمتننع ال نرئيا ي نا ابحلننق ل ت ايننق نشننر القننانون انندة شنننرين وفق نا يحكننام
الدس ننتور .ووفق نا لق ننانون احملكم ننة الدس ننتورية يتمت ننع ال نرئيا ابحل ننق ل تق نند عا ن إىل احملكم ننة
الدسننتورية ش ن ن دسننتورية الق نوانني .ومنننذ اقتمنناد قننانون احملكمننة الدسننتورية قنندم ال نرئيا عاب نا
واحدا إىل احملكمة الدستورية ل قام .2009
 -41وقن نند نش ن ن ال ن نرئيا قن ننددا من ننن اهلي ن ننا االستشن ننارية ااكاةن ننة تقين ننيم ايوان ننار وتقن نند
ااق حا ويشمل بل اجملاال اات اقة اقوق اإلنسان .ف ام سبيل ااثاي يتمثل الغرض من
اجملا ننا االستش نناري اا ننين ابيقاي ننا القومي ننة ل ت زي ننز احلن نوار شن ن ن الق ن نااي اإلثني ننة والثقافي ننة
والاغوي ن ننة والديني ن ننة واات اق ن ننة هبوي ن ننة ايقاي ن ننا ول دق ن ننم التش ن ننجيع قا ن ننم مش ن ن ناركة ايقاي ن ننا
االجتماقية  -السياسية .ويتقدم اجملاا آبراء ل ق ااي الساقة الن نم ايقاينا ويقنينم كنذل
اابادل ايساسية لالستقالي الثقال لألقايا وي رق قن ر يه فيننا .ول قنام  2015نشن ت
جلنة حتسني البي ة القانونية ال يتمثل الغرض مننا ل تقد راء ا رباء ل ق ااي الندفار النوعين
وحتسني قمل النتام الق ائي وف الية التشري ا وق ااي خر با .ية قومية.
السلطة التنفيذية
 -42وفق نا لادسننتور خت ننع سننا ا إدارة الدول ننة ل التةيننا جملاننا الننواراء .ويت ن لف جما ننا
الواراء منن رئنيا النواراء وهنو شنخا يندقوه النرئيا لتقاند هنذا اانصن ومنن النواراء .وي نرق
الرباننان قننن ثقتننه ل رئننيا الننواراء والننواراء وهننم مسننؤولون مننام الرباننان قننن نش ن تنم .ويننناق
جماا الواراء ويع مشاريع النصوص القانونية ال ت دها الواارا وويع الق ااي ااتصاة نش ة
الواارا  .ويوجد حاليا  13واارة ل التةيا.
 -43وواارة كن ننل ق ن ننار مسن ننؤولة قن ننن ت زين ننز حقن ننوق اإلنسن ننان ومحايتنن ننا ف ن ننال قن ننن الوفن نناء
اباللتزاما الدولية اات اقة اقوق اإلنسنان ل ن ناق اختصاصننا .وت منل سنا ا خمتاةنة م نينة
إبنةاب القوانني واإلشراف قام إنةاب القوانني حتت إشراف الواارا .
السلطة القضائية
 -44يوجد نتام لامحاكم من ثالن درجا ل التةيا  -وهي احملناكم احملاينة (حمناكم ااندن)
واحمل نناكم اإلقايمي ننة واحملكم ننة ال اي ننا .وتةص ننل  35حمكم ننة ل الق ننااي اادني ننة والق ننااي اجلنائي ننة
والق ااي اإلدارية وهي مقسمة إىل ثالثة مسنتواي  28 -حمكمنة حماينة (حمناكم ااندن) وسنت
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حمنناكم إقايميننة واحملكمننة ال ايننا .وقنند نش ن ت احملكمننة احملايننة اإلداريننة واحملكمننة اإلقايميننة اإلداريننة
وك ننذل دائ ننرة الق ننااي اإلداري ننة التا ننة لامحكم ننة ال اي ننا ل ق ننام  2004م ننن ج ننل الةص ننل ل
الق ااي اإلدارية (انتر التذييل رقم .)5
 -45ولألخننذ نتننام "اننت" لنندرجا احملنناكم ل التةيننا يف ل  1كننانون الثاين/يننناير 2014
اإلصال الق نائي لقنانون اإلجنراءا اجلنائينة و ند ل قنام  2015اإلصنال الق نائي لقنانون
اإلجنراءا اادنيننة والق نوانني ايخننر با الصنناة .ووفقننا لانتننام اجلدينند ستةصننل احملنناكم احملايننة
(حماكم اادن) ل ويع الق ااي كمحاكم لادرجة ايوىل؛ ولن تةصل احملاكم اإلقايمية ل الق ااي
إال ل دق نناو االس ننت ناف؛ ول ننن تةص ننل احملكم ننة ال اي ننا إال ل دق نناو ال نننقع .وكان ننت ننع
الق ااي خت ع قبل اإلصال لوالية احملكمة اإلقايمية لادرجة ايوىل وكانت احملكمة ال ايا ت مل
وصةنا حمكمة است ناف (غرف احملكمة) وكذل وصةنا هي ة نقع (الدوائر).
 -46والرباان يوافق قام الق ناة .والق ناة مسنتقاون وال خي ن ون إال لاقنانون .ولكني يتقندم
شننخا لا شننل انص ن القاانني ن ن يكننون مسننتوفيا لام ننايري احملننددة ل ق نانون الس نا ة
الق ننائية و ن ي نننجل ل قماي ننة اختي ننار اارش ننل انص ن القاا نني و ن يك ننون ق نند حص ننل قا ننم
ت نندري ل ثن نناء ا دم ننة و ن ي نننجل ل امتح ننان هيا نني انص ن القاا نني .وال يتواف ننق منص ن
القاانني مننع االنتمنناء إىل ح نزاق سياسننية و إىل منتمننا سياسننية خننر  .وينننتم قننانون منننع
ت ننارق ااصنناحل ل نشن ة ااسننؤولني ال مننوميني إمكانيننة تقانند كثننر مننن منصن واحنند ويرسنني
قيودا قام النشاط التجاري لاق اة.
 -47وقنند اسننتدحدن ل إعننار اإلج نراءا اجلنائيننة لالتةيننا منص ن قاانني التحقيننق .وقاانني
التحقيننق هننو قنناض يكاةننه رئننيا احملكمننة احملايننة (لامنندن) لة ن ة امنيننة حمننددة ووفقننا لإلج نراءا
اانصننوص قاينننا ل القننانون ونمننة مراقبننة االمتثنناي حلقننوق اإلنسننان ل ثن ناء النندقاو اجلنائيننة.
و وا لقااي التحقيق ن أيخذ زمام اابادرة ل حتميل ااسؤولني اان بون هلنم وباشنرة اإلجنراءا
اجلنائي ننة مس ننؤولية ق ننن انتناك ننا حق ننوق اإلنس ننان الناي ننة ق ننن مباش ننرة الس ننا ا اإلجرائي ننة ل
الدقاو اجلنائية (انتر الةقرة .)105
 -48ول قام  1996اقتدمد قانون احملكمة الدستورية و د احملكمة الدستورية قماننا ل
الةصل ل الق ااي اات اقة ابمتثاي ايعر القانونية التنتيمية ل التةيا لادستور ف ال قن امتثاي
االتةاقننا الدوليننة ااوق ننة مننع التةيننا لادسننتور .ويشننكل وجننود حكننم ت تمننده احملكمننة الدسننتورية
وتةسننري ايحكننام القانونيننة النواردة فيننه منرين إلنزاميني جلميننع مؤسسننا الدولننة وحكوما ننا احملايننة
(وا فينا احملناكم) وااسنؤولني ف نال قنن ايشنخاص ال بي ينني واالقتبناريني .ولألفنراد احلنق مننذ
ق ن ن ننام  2001ل رف ن ن ننع ش ن ن ننكو دس ن ن ننتورية م ن ن ننام احملكم ن ن ننة الدس ن ن ننتورية .وق ن ن نند اث ن ن ننت احملكم ن ن ننة
الدس ن ننتورية  292ق ن ننية خ ن ننالي الة ن ن ن ة م ن ننن  2002إىل  31ك ن ننانون ايوي/ديس ن ننمرب .2016
وصدر  214حكما ل ف ا الق ااي اانذكورة قناله (ونا ل بلن وفقنا إلجنراء دمن الق نااي)
ينما توقةت إجراءا احملكمة ل  77ق ية (انتر الةقرة  115وما دها).
 -49ويتن لف ايشنخاص اانتمنون إىل السنا ة الق ننائية منن وكنالء النيا نة واحملنامني احملاةننني
وموثقي ال قود احملاةني وس اة احملاكم احملاةني.
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مكتب املدعي العام
 -50مكت اادقي ال ام سا ة ق ائية وهو يباشر صنورة مسنتقاة اإلشنراف قانم االمتثناي
لاق نوانني ل إعننار اختصاصننه .وتتننوىل مكات ن وكننالء النيا ننة ل ثننناء مباشننرة وظائةن نا الدسننتورية
اإلشنراف قاننم التحقيقننا السننا قة لامحاكمننة و نندء احملاكمننا اجلنائيننة وتس نيريها ف ننال قننن
إثبننا اال امننا مننام احملنناكم ويشننمل بل ن اجل نرائم اارتكبننة انند حقننوق اإلنسننان ايساسننية.
وي ن اع اا نندقي ال ننام ي نا ابإلش نراف الرام نني إىل الكش ننف ق ننن اجل نرائم ل م نناكن االحتة نناظ
ابحملتجن نزين وااوق ننوفني واحملبوس ننني احتياعين نا ف ننال ق ننن ايش ننخاص ال ننذين يق ننون فن ن ة ققو ننة
سا احلرية ول احلاال ال ينا قاينا القانون كما ي اع وننع هنذه اجلنرائم ويشنار ل
النتر ل الق ااي اات اقة تنةيذ ايحكام اجلنائية (انتر التذييل رقم .)5
 -51ويش ن اا نندقي ال ننام ل الةصننل ل الق ننااي اادني ننة ل احملنناكم إبا رف ننع دق ننو مدني ننة
و إبا كانننت مشنناركته إلزاميننة .و ننوا لامنندقي ال ننام ن يرفننع دقننو مدنيننة و يقنندم عاب نا مننام
احملكمننة ل احلنناال التاليننة )1 :إبا كننان بل ن اننروراي حلمايننة حقننوق الدولننة و احلكومننة احملايننة
لاقص ننر و ايش ننخاص ا اا ن ن ني
ومص ن ناحلنا؛  )2وإبا انتدنك ننت حق ننوق و مص نناحل مش ننروقة َّ
لاوصن نناية و ايشن ننخاص بوي اإلقاقن ننة و السن ننجناء و ايشن ننخاص ا خ ن نرين الن ننذين ل ن نندينم
إمكاإل حمدودة حلماية حقوقنم؛  )3وإبا ثبت حدون انتننا ل ثنناء انل االدقناء .وتكنون
مشن نناركة اان نندقي ال ن ننام ل الةصن ننل ل الق ن ننااي اادنين ننة إلزامين ننة )1 :إبا قن ننر حمكمن ننة ن بل ن ن
اروري؛  )2وإبا كان قانون اإلجراءا اادنية و قانون خر ينا قانم بلن كمنا ل الق نااي
اات اقة اباوافقة قام التبين وإلغائه ول الق ااي اات اقة ةرض قيود قام ايهاية القانونية وت يني
وصاية سب اا راق ل الصحة ال قاية و اسائل خر مت اقة ابلصحة.
 -52ومنذ اقتماد قانون احملكمة الدستورية قدم مكت اادقي ال ام ثالثة عابنا إىل احملكمنة
الدستورية .فةي قام  1999قدم اادقي ال ام عابا مام احملكمة الدستورية لبحل امتثناي الالئحنة
"اات اقة إبجراءا است جار الشقق ا الية ل ااباين السكنية ا اا ة إلشراف وكالة إدارة ايمنال
ال قارية" الش اعا النصنوص القانونينة ل جمناي قالقنا اإل نار القانونينة .وقند حكمنت احملكمنة
الدس ننتورية ل حكمن ننا الص ننادر ل  9متوا/يولي ننه  1999نندم تواف ننق الالئح ننة اا ننذكورة ق نناله م ننع
النصوص القانونية لالتةيا واقترب ا الغية( .)6ول قام  2003قدم اادقي ال نام عابنا إىل احملكمنة
الدستورية لانتر ل قدم دستورية حكام قانون ال منل اات اقنة ابل منل غنري اانصنوص قاينه ل ققند
ال مننل وسنناقا ال مننل اإلاننافية وحكمننت احملكمننة الدسننتورية ل  27تشنرين الثنناين/نوفمرب 2003
ن اا ننايري ااتننناار قاينننا متتثننل لادسننتور( .)7ول قننام  2007قنندم اانندقي ال ننام عابننا إىل احملكمننة
الدستورية لبحل امتثاي الشروط وايحكام اات اقة تخصنيا حصنة إنتنا الوقنود احلينوي لاقنانون.
وقن نند قن ننر احملكمن ننة الدسن ننتورية ل حكمنن ننا الصن ننادر ل  23ياوي/سن ننبتمرب  2008ن نندم توافن ننق
الشروط ااذكورة قاله مع النصوص القانونية لالتةيا واقترب ا الغية(.)8

__________

()6
()7
()8
12

انت ننر حك ننم احملكم ننة الدس ننتورية الص ننادر ل  9متوا/يولي ننه  1999ل الق ننية رق ننم  .)99( 03-04وه ننو مت ننا هن ننا
(ابإلنكايزية).http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/1999/04/04-0399_Spriedums_ENG.pdf :
انتننر حكننم احملكمننة الدسننتورية الصننادر ل  27تش نرين الثنناين/نوفمرب  2003ل الق ننية رقننم .0106-13-2003
وه ن ن ننو مت ن ن ننا هن ن ن ننا (ابإلنكايزي ن ن ننة)http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2003/06/2003-13-0106_ :
.Spriedums_ENG.pdf
انتننر حكننم احملكمننة الدسننتورية الصننادر ل  23ياوي/سننبتمرب  2008ل الق ننية رقننم  .03-01-2008وهننو متننا هنننا
(ابإلنكايزية).http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2008/01/2008-01-03_Spriedums_ENG.pdf :
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شرطة الدولة ومكتب األمن الداخلي
 -53ش ننرعة الدول ننة مؤسس ننة خت ننع إدار ننا مباش ننرة إلش ن نراف واي ننر الداخاي ننة وتت ننوىل وفق ننا
الختصاصننا ا تنةيننذ سياسننة الدولننة ل جمنناي منننع اجلرميننة ومحايننة النتننام ال ننام والسننالمة ال امننة
ف ننال قننن محايننة حقننوق ايشننخاص ومصنناحلنم ااشننروقة .وينننتم قننانون الشننرعة و عننر قانونيننة
تنتيميننة خننر قمننل شننرعة الدولننة .ومننن واج ن كننل اننا شننرعة ن ميتثننل ات اب نا مدونننة

خالقيا شرعة الدولة.

 -54ول  17كننانون ايوي/ديسننمرب  2014اقتمنند الرباننان القننانون اات اننق وكت ن ايمننن
الننداخاي مننن جننل اننمان ف اليننة وحياديننة واسننتقاللية التحقيننق ل اجل نرائم ال ن يرتكبنننا اننباط
سا ا التحقيق .وينا هذا القانون قام إنشناء مؤسسنة جديندة حتنت إشنراف واينر الداخاينة
تتننوىل وظننائف مكت ن ايمننن الننداخاي لشننرعة الدولننة .وقنند نند مكت ن ايمننن الننداخاي اجلدينند
قماله ل  1تشرين الثاين/نوفمرب  2015وتت من وظائةه الكشنف قنن اجلنرائم والتحقينق فيننا
ومن ننع وقوقن ننا قن نندما يرتكبن ننا :ا ننباط وموظة ننو ااؤسس ننا الت ننا ني ل ننواارة الداخاي ننة ابس ننتثناء
اننباط شننرعة ايمننن وموظةينننا؛ واننباط إدارة السننجون مننن صننحاق رت ن ا دمننة ا اصننة ل
ثننناء دائنننم واجبننا قمانننم الرمسيننة ل السننجون إبا كانننت اجلرميننة تن ننوي قاننم قمناي قنننف؛
وموظة ننو ش ننرعة ااين نناء ل ثن نناء دائن ننم واجب ننا قمان ننم الرمسي ننة إبا كان ننت اجلرمي ننة تن ننوي قا ننم
قمنناي قنننف؛ واننباط شننرعة الباديننة ل ثننناء دائنننم واجبننا قمانننم إبا كانننت اجلرميننة تن ننوي
قام قماي قنف.
 -55وتت نناون شننرعة الدولننة مننع خمتاننف اانتمننا غننري احلكوميننة ال ن ت مننل ل جمنناي محايننة
حقننوق ال ةننل وااننر ة وال ن تشننجع ق ننااي ااسنناواة وحمار ننة الةسنناد ومننا إىل بل ن  .وقنند نش ن
ابلت نناون مننع منتمننا غننري حكوميننة قسننم إقالمنني ابلاغتننني الالتةيننة واإلزايزيننة قاننم الصننةحة
اإللك ونية لشرعة الدولة يت اق آبلية التتام.
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان (أمني املظامل)
 -56ل قام  1995ووفقا ابادل ابريا الن قند ا ايمنم ااتحندة نشن ااكتن النوعين
حلقوق اإلنسان  -وهو مؤسسة حكومينة تشنار ل ت زينز احلقنوق واحلنراي ايساسنية والتثقينف
ل جماي حقوق اإلنسان .ول قام  2007نش مكت مني ااتنامل اابنين قانم قواقند ااكتن
الوعين حلقوق اإلنسان ل مواصاة لت زيز استقالي ااؤسسة وتوسيع ن اق اختصاصا ا.
 -57ومكت مني ااتامل مؤسسة وعنية حلقوق اإلنسان ل التةيا ت منل وفقنا ابنادل ابرينا
ال قد ا ايمم ااتحدة .ول قام  2015دمنل مكت مني ااتنامل مركنز االقتمناد " لنف" منن
الاجنة الةرقية اا نية ابالقتماد التا ة لاجنة التنسنيق الدولينة لامؤسسنا الوعنينة ومحاينة حقنوق
اإلنسان .وينتخ الرباان مني ااتامل لة ة مد ا مخا سنوا .
 -58وينننتم قننانون مننني ااتننامل قمننل مننني ااتننامل وقنند نند سنراينه ل قننام  .2007وينننا
القننانون ااننذكور قنناله قاننم ن مننني ااتننامل مسننتقل ل نش ن ته وال خي ننع إال لاقننانون .وتتمثننل
اانننام الرئيسننية يمننني ااتننامل ل ت زيننز محايننة حقننوق اإلنسننان وت زيننز إدارة سننا ة الدولننة ريقننة
مشروقة وف الة وسايمة.
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 -59ويبحل مكت مني ااتنامل ال ابنا الةردينة ويتنناوي ااشناكل الندتدمينة ل جمناي حقنوق
اإلنس ننان إبس ننداء ااش ننورة لألش ننخاص شن ن ن ق ننااي حق ننوق اإلنس ننان وإجن نراء البح ننون وحتاي ننل
ايواار ل جمناي حقنوق اإلنسنان .ويتمتنع منني ااتنامل ابحلنق ل ندء البحنل اسنتنادا إىل عان
و شكو و من تاقاء نةسه .ويتمتع مني ااتامل ابحلنق ل إ نالغ الربانان وجمانا النواراء وجنه
القصننور ل القننانون ودقو مننا إىل م اجلتنننا وتقنند عابننا إىل احملكمننة الدسننتورية والاجننوء ل
حنناال انتنننا حتننر التمييننز إىل احملكمننة با الواليننة الق ننائية ال امننة لص ناحل اجملتمننع .ويدقنندم
التقرير السنوي اات اق قماي مكت مني ااتامل إىل ق اء الرباان (انتر التذييل رقم .)5
احلكومات احمللية
 -60توجد  119حكومة حماية ت مل ل الباد  110 -قاليم و 9مدن لاجمنورية .وت مل
احلكوما احملاية ابستقاللية ل حدود اختصاصنا ا ول إعنار القنانون .ووفقنا لقنانون احلكومنا
احملاية تتوىل واارة محاية البي ة والتنمية اإلقايمينة اإلشنراف قانم نشن ة احلكومنا احملاينة .ويتنوىل
جما ننا ال ننواراء م ننع البا ننداي تنس ننيق الق ننااي الن ن ت ننؤثر ل مص نناحل احلكوم ننا احملاي ننة .وكان ننت
االنتخ ننااب احملاي ننة ال ن ج ننر ل ايق نوام  2005و 2009و 2013انتخ ننااب قادي ننة وك ننان
إجراؤها متةقا مع القانون.
 -61وتكةننل احلكومننة احملايننة االا ن الر ابلوظننائف اانصننوص قاينننا ل القننانون قننن عريننق
مكت التمثيل الذي ينتخ ااواعنون ق اءه  -جماا البادينة  -وااؤسسنا والسنا ا الن
ينش ن نا .ويت ن لف اجملاننا مننن ق نناء منتخبننني د نندد قننددهم وفق نا ل نندد السننكان ااسننجاني ل
اإلقاننيم اإلداري لكننل حكومننة حمايننة ويد ن اع قمنناي اجملاننا ل ثننناء االجتماقننا والاجننان
ال ادية .ووفقا يحكام القانون اات اق ابحلكوما احملاية وا لارباان ن ل اجملاا.
 -62وينندخل ل ن نناق اختصنناص احلكومننة احملايننة تننوفري الرقايننة االجتماقيننة لاسننكان وتقنند
اسننتحقاقا ااسنناقدة االجتماقيننة وااشنناركة ل تقنند خنندما الرقايننة الص نحية والت اننيم ول
تنمي ن ننة الثقاف ن ننة ف ن ننال ق ن ننن ااس ن ننائل ااتص ن نناة ابإلدم ن ننا ل اجملتم ن ننع .ومت ن نننل احلكوم ن ننا احملاي ن ننة
اسننتحقاقا ااس نناقدة االجتماقيننة لألس ننر اانخة ننة ال نندخل وايشننخاص احمل ننرومني اجتماقي نا
وتكةننل كننذل و تقنندم خنندما الرقايننة االجتماقيننة القصننرية ايمنند وخنندما إق نادة الت هيننل
االجتم نناقي قا ننم ايم نند ال وي ننل وايم نند القص ننري .وتكة ننل ا نندما االجتماقي ننة احملاي ننة تق نند
خدما ااساقدة االجتماقية.
 -63ول جم نناي محاي ننة حق ننوق ال ة ننل ت ننوفر احلكوم ننا احملاي ننة لايت ننامم وايعة نناي اا وك ننني
ال رقاية والدية ماكن ل ااؤسسا الت ايمية وال وية وتراق الوصاية واحل انة والتبين ومحاية
حقننوق ال ةننل ومصنناحله ايخننر  .و نش ن احلكومننا احملايننة احملنناكم احلسننبية واا نيننة شننؤون
اييتام من جل محاية حقوق ايعةاي وايشخاص ا خرين الذين يتمت ون هاية قانونية حمدودة
ومصاحلنم (انتر الةقرة  131وما دها).
 -64و نش ن قنندة حكومننا حمايننة جمننالا استشننارية مننن السننكان تقنندم مق حننا حلننل
الق ااي الداخاة ل اختصاص احلكومة احملاية.
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املنظمات غري احلكومية
 -65يشكل ق ار اانتما غري احلكومية شريكا قواي لات اون ابلنسبة لإلدارة ال امة .وتنا
ايعننر القانونيننة التنتيميننة ل التةيننا قاننم إشنرا اجلمنناهري ل إدارة الدولننة قننن عريننق ااشنناركة ل
خمتا ن ننف ايفرق ن ننة ال اما ن ننة واجمل ن ننالا واهلي ن ننا االستش ن ننارية وك ن ننذل ق ن ننن عري ن ننق تق ن نند ا راء
والتوصيا ناء قام مبادرة من ااسؤولني قن ااؤسسة.
 -66ويوج ن نند نوق ن ننان م ن ننن اانتم ن ننا غ ن ننري احلكومي ن ننة ل التةي ن ننا  -الرا ن ننا وااؤسس ن ننا .
م ننا الرا ننة فن نني احت نناد لامت ننوقني ال ننذين ي ما ننون قا ننم حتقي ننق ه نندف دس ننتوري ل ح ننني ن
يم نا ااكيننا منةصنناة لتحقيننق ه ندف نندده
ااؤسسننة (صننندوق قاننم سننبيل ااثنناي) تشننكل ن
مؤسسنا .وينتم قانون الرا ا وااؤسسا إجراءا إنشاء الرا نا وااؤسسنا وتسنجيانا
ف ال قن اابادل ايساسية لتشغيانا.
 -67ووفق نا الش ن اعا ايعننر القانونيننة التنتيميننة ننوا لألشننخاص ال بي يننني واالقتبنناريني
إنشاء را ة لة ة حمدودة و غري حمدودة؛ وال وا ن يقل قدد مؤسسي الرا ة قن شخصنني.
وال يدش ط استثمار وي إلنشاء الرا ة .وميكن لشخا و كثنر ن ينشن وا مؤسسنة؛ وال يوجند
ق اء ل ااؤسسة .و دد ي ا القانون ااذكور قناله الشنروط الواجن توافرهنا ل جمنالا إدارة
الرا ة وااؤسسة .وتدسجل اانتما غنري احلكومينة ل سنجل الرا نا وااؤسسنا النذي يتنوىل
شؤونه سجل مؤسسا ونورية التةيا.
 -68وميكن ال ن ل رفع تسجيل إحد ااؤسسا منام رئنيا منوثقي ال قنود ال منوميني
ل سجل ااؤسسا ينما ميكن ال ن ل قرار رفع موثنق ال قنود ال نام تسنجيل ااؤسسنة منام
احملكمة احملاية اإلدارية .ول  21كانون الثاين/يناير  2016كانت توجند  20 662منتمنة غنري
حكومية مسجاة وإلش ة (غري منحاة)( )9ل التةيا .وارتةع قدد اانتما غنري احلكومينة خنالي
الة ة من  2013إىل  2016وقدار  2 498منتمة ي نسبة  12ل ااائة.
 -69ولت زين ننز الت ن نناون من ننع اانتمن ننا غن ننري احلكومين ننة وافقن ننت احلكومن ننة ل كن ننانون الثن نناين/
يننناير  2014قاننم مننذكرة ت نناون جدينندة ننني اانتمننا غننري احلكوميننة وجماننا الننواراء .ويتمث نل
اهلنندف مننن مننذكرة التةنناهم احملسنننة ل مواصنناة ت زيننز إشنرا اجملتمننع اانندين قاننم وي نع مسننتواي
اختاب القرارا ومراحاه .ووقع ااذكرة كثر من  350ممثال انتمنا غنري حكومينة .وي نزا جمانا
تنةيذ ااذكرة حتقيق هداف ااذكرة ومبادئنا ل إدارة الدولة.
 -70ول خالي الة ة ما ني  2011و 2014ارتةع قدد اانتما غري احلكومية ااشاركة
ل اجملننالا االستشننارية تنندر يا مننن  830إىل  1 128منتمننة .وكث نريا مننا يد ننم ممثاننو اانتمننا
غننري احلكومي ننة إىل ايفرق ننة ال اما ننة ننني ال ننواارا ال ن ت نند مش نناريع الق نرارا وواثئ ننق التخ نني .
وإبمكننان اانتمننا غننري احلكوميننة تقنند مق حننا ل قمايننة تقيننيم مشنناريع القنرارا وااشنناركة
ل اجتماقا جلان الرباان وتقد ر ينا وتوصيا ا ش ن مشاريع القرارا .
__________
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 -71و نش قدة واارا ق اقية هي ا استشارية تشار فينا منتما غري حكومية وخرباء
ل ت زيز حقوق اإلنسان ل جماال اختصاصنا .ف ام سبيل ااثاي ينتم اجملاا االستشاري لواارة
الت انيم وال اننم واا ننين ت اننيم ايقايننا قمايننا لتبنادي ا راء ويقن مناقشننا شن ن كيةيننة تيسننري
تنةيذ قماية ت ايمية مرتة ة اجلودة ل مدارا ايقايا  .ويكةل اجملاا االستشاري لاشباق تنسيق
سياسا الشباق وي زا مشاركة الشباق ل اختاب القرارا واحلياة االجتماقية.
 -72وواارة الرقايننة االجتماقيننة منةتحننة قاننم الت نناون مننع اانتمننا غننري احلكوميننة وخمتاننف
ااؤسس ننا وايفرق ننة ال اما ننة ل ننمان مش نناركة اجلم نناهري ل إق ننداد سياس ننة دميقراعي ننة ومس ننتقرة
ومس ننؤولة لا ننمان االجتم نناقي .وتت ننوىل واارة الرقاي ننة االجتماقي ننة تنس ننيق قم ننل اجملا ننا ال ننوعين
لشننؤون اإلقاقننة وقمننل جلنننة ااسنناواة ننني اجلنسننني (انتننر الةقننرة  )142الن تت ننمن ممثاننني قننن
مؤسسا الدولة واحلكوما احملاية واانتما غنري احلكومينة والشنركاء االجتمناقيني .وي منل ل
واارة الرقاينة االجتماقينة كننل منن اجملانا الةرقنني لات ناون الثالثني ل شننؤون ال منل وجلننة تنسننيق
سياسا اإلدما االجتماقي والاجنة االستشارية لتنةيذ رإلم امان الشباق وجماا شؤون
ااسنننني وجماننا ت نناون خصننائي ال مننل االجتمنناقي وجلنننة حقننوق ال ةننل (انتننر الةقننرة )130
وجلنننة التنندري اا نيننة تحدينند جمنناال التنندري و نرام التثقيننف واانننن واانننارا االجتماقيننة
وااننية ف ال قن جماا ت نوير ا ندما االجتماقينة .وت ن اع واارة الرقاينة االجتماقينة ي نا
وظائف ايمانة ل اجملاا الدميغرال واجملاا الةرقي لا مان االجتماقي.
 -73وت مل الاجنة االستشارية امثاي اانتما غري احلكومية اا نية ابيقايا حتنت رقاينة
واارة الثقافننة هبنندف ت زيننز مشنناركة اانتمننا غننري احلكوميننة ل تكننوين اجملتمننع اا ندين وت ننوير
السياس ننا اإلثني ننة ول جم نناي حق ننوق ايقاي ننا والثقاف ننة .وق ننالوة قا ننم بل ن ن تق نندم الاجن ننة
االستشننارية ي ننا مق حننا إىل واارة الثقافننة مننن جننل تنسننيق تنةيننذ االلتزامننا اانصننوص قاينننا
ل االتةاقي ننة اإلعاري ننة جملا ننا ورواب اات اق ننة اماي ننة ايقاي ننا القومي ننة .ول ق ننام  2012نش ن
اجملاا االستشاري لتنةيذ سياسة إدما الروما اهلنادف إىل ت زينز إدمنا الرومنا ااقيمنني ل التةينا
وتقييم تنةيذه وت زيز الت اون ني جمتمع الرومنا واإلدارة ال امنة ف نال قنن تنشني ااشناركة اادنينة
جملتمننع الرومننا .و نشن اجملاننا االستشنناري إلدمننا منواعين البانندان الثالثننة ل قننام  2013هبنندف
ت زينز ااناقشنا والت ناون نني ااؤسسنا ل جمنناي إدمنا منواعين الباندان الثالثنة وت زينز مشنناركة
مواعين البادان الثالثة وكذل ممثاي اانتما غري احلكومية الن متنثانم ل تكنوين سياسنة الدولنة
ل جماي اإلدما ل اجملتمع.
 -74ويوجند تنننور شننديد ل التصننرفا والسنناوكيا ننني قايننا التةيننا فيمننا يتصننل سنناوق
التكيننف مننع التغ نريا االجتماقيننة واالقتص ننادية ل اجملتمننع ف ننال قننن مت اب ننا اإلاننام ابلاغ ننة
الالتةيننة والتجنننيا وإمكانيننة ااشنناركة ل ال مايننا السياسننية واالجتماقيننة .ومننن ننني ا ليننا
ااؤدية إىل التشجيع قام مشاركة كثر نشاعا منن ايقاينا ل ال ماينا السياسنية واالجتماقينة
دقننم منتمننا ايقايننا اا نيننة امايننة مصنناحلنا وثقافتنننا شنري ة ن توسننع مننع بل ن ن نناق
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شننبكا ا االجتماقيننة القائمننة وت زيننز التواصننل ننني الثقافننا
الاغة الالتةية واكتساهبا(.)10

وهننو مننر ابل ن اي.يننة واسننتخدام

 -75ول  1حزيران/يونيه  2015كانت هنا  306منتمة غري حكومية م نية ابيقاينا ل
سجل مؤسسا ونورية التةيا .ورا ا ايقاينا مسنجاة ل م تمننا ل ااندن فنسنبة  85ل
ااائ ننة م ننن الرا ننا مس ننجاة ل اا نندن الكب ننرية  -ل ريغ ننا وم نندن اجلمنوري ننة ايخ ننر  .وت م ننل ك ننل
منتم ننة غ ننري حكومي ننة م ني ننة ابيقاي ننا هب نندف احلة نناظ قا ننم ثقاف ننة م ين ننة وتنميتن ننا ( 52ل ااائ ننة
و  )160و دف  11ل ااائة من را نا ايقاينا ومؤسسنا ا إىل متثينل مصناحل جمموقنة قامنة
م ين ننة .و نندف نشن ن ة  37ل ااائ ننة م ننن اانتم ننا غ ننري احلكومي ننة اا ني ننة ابيقاي ننا إىل تنةي ننذ
كننال اهلنندفني ااننذكورين قنناله .وتنخننرط  42ل ااائننة مننن اانتمننا غننري احلكوميننة الناشن ة اا نيننة
ابيقايا ل قمايا اختاب القرارا قام ااستو الوعين ومستو احلكوما احملاية(.)11
اإلعالم
 -76يت لف نتام التةيا اإلقالمي من اإلقنالم ال نام (التاةزينون واإلباقنة) واإلقنالم ا ناص.
ويوج نند إق ننالم وع ننين وإقايم نني وك ننذل إق ننالم حما نني .وت نند ن نرام التاةزي ننون واإلباق ننة وتنش ننر
الصن ننحف واجملن ننال اا بوقن ننة و ن ننري تشن ننغيل ن نوااب إلك ونين ننة ومن ننا إىل بل ن ن ل التةي ن نا.
وابلنتر إىل انتشار خدما اإلن نت واستخدامنا قام ن اق واسع ميكن مالحتة وجود دم
إقالمي وتقد حمتو موسع قانم منصنا اإلن ننت .وتوجند قندة وسنائ إقنالم مكتو نة منمنة
ت م ننل ل التةي ننا ص ننورة حصن نرية قا ننم منص ننا اإلن ن ننت وت ننوفر حمت ننو يت ننمن نب نناء مبتكن نرة
ابلاغتني الالتةية والروسية .ويوفر التاةزيون واإلباقة حمتواي ما قام مواقع شبكية وقام ت بيقنا
ومنصا خاصة.
 -77ويتمت ننع س ننكان التةي ننا إبمكاني ننة مش نناهدة ق نندة نرام تاةزيوني ننة ل التةي ننا ف ننال ق ننن
قننوا التاةزيننون اإلقايميننة واحملايننة؛ ومننن اامكننن مشنناهدة نرام مننن انندان خنر  .ويتنوافر قنندد
كبري من حم ا اإلباقة ل التةيا ابلاغتني الالتةية والروسية .وتتقاا سنوق اا بوقنا ؛ حينل
تصدر ثالن جرائد يومية ابلاغة الالتةية وتصدر ي ا قدة جرائد خر ابلروسية .وقد خاةت
ايامة االقتصادية لاة ة  2009-2007ثنريا ابلغنا قانم البي نة اإلقالمينة ومل يصنل دند حجنم
سوق اإلقالإل إىل ااستو الذي كان قايه قبل ايامة.
 -78وتشري البياإل الواردة منن الدراسنا الدولينة( )12إىل وجنود خ نر ين او نني ااننخةع
وااتوس قام التنور اإلقالمي ل التةيا.

__________

( )10دراسنة ننوان

“Participation of minorities in democratic processes in Latvia” (2015), foundation “Baltic

”of Social Sciences

 .Instituteوهنني متاحننة هنننا (ابلاغننة الالتةيننة):

http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/

.files/file/KM_Petij_Mazakumtaut_lidzdaliba_demokrat_procesos_Latv.pdf
( )11اارجع نةسه.
( )12انتر  .Media Pluralism Monitor 2015وهو متا هنا (ابإلنكايزية):
.http://monitor.cmpf.eui.eu/mpm2015/results/latvia/
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اثنياً -اإلطار العام لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
ألف -املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 -79تشننكل الصننكو القانونيننة الدوليننة جننزءا ال يتجننز مننن النتننام القننانوين الننوعين لالتةيننا.
وتدسنتخدم ل إقنداد القنوانني الوعنينة وتةسننريها ويكنون القننانون الندوي قنا ال لات بينق مباشننرة ل
ح نناال م ين ننة .ووفق ننا ات اب ننا الق ننانون اات ا ننق ابالتةاق ننا الدولي ننة جلمنوري ننة التةي ننا تك ننون
لام اهدا الدولية ال صندق قايننا الربانان قنوة قانونينة كنرب منن قنوة اا نايري القانونينة الوعنينة
ولكننن قو ننا ان ف مننن قننوة الدسننتور .وكثنريا مننا تدسننتخدم م ننايري القننانون النندوي ل سننيخ حمتننو
ايحكام اادرجة ل الدستور.
 -80و ص ننبحت التةي ننا ق ننوا ل ايم ننم ااتح نندة ل ق ننام  1991وت م ننل من ننذ بل ن احل ننني
ابلت اون الوثيق مع خمتاف هي نا ايمنم ااتحندة ونا فيننا مةوانية ايمنم ااتحندة السنامية حلقنوق
اإلنسان .ول قام  1991است اد التةيا ق ويتنا ل منتمة ال منل الدولينة ينمنا صنبحت
ل قام  1999ق وا ل منتمة التجارة ال ااية .وتشار التةيا مشاركة نش ة ل قدة منتما
إقايمي ن ننة .فة ن نني ق ن ننام  1991ص ن ننبحت التةي ن ننا ق ن ننوا ل منتم ن ننة ايم ن ننن والت ن نناون ل ورواب
و صننبحت ل قننام  1995ق ننوا ل جماننا ورواب ول قننام  2004ق ننوا ل االحت ناد ايورومن
ومنتمة حاف قاي ايعاسي .ول  2حزيران/يونيه  2016وق نت التةينا اتةناق االن نمام إىل
منتمة الت اون والتنمية ل اايدان االقتصادي.
 -81وان ننمت التةي ننا إىل ص ننكو ايم ننم ااتح نندة الدولي ننة الرئيس ننية اات اق ننة اق ننوق اإلنس ننان
وتق نندم التق ننارير ابنتت ننام إىل لي ننا رص نند تنةي ننذ ه ننذه الص ننكو  .ول ق ننام  2013اث ننت جلن ننة
مكافحن نة الت ننذي التا ننة لألم ننم ااتح نندة التقري ننر ال نندوري ااق نندم م ننن التةي ننا شن ن ن تنةي ننذ اتةاقي ننة
مناه ن ننة الت ن ننذي وغ ن ننريه م ن ننن ا ن ننروق اا اما ن ننة و ال قو ن ننة القاس ن ننية و الالإنس ن ننانية و اانين ن ننة
ل ننام  1984ل التةي ننا ينم ننا اث ننت الاجن ننة اا نين ننة اق ننوق اإلنس ننان التا ننة لألم ننم ااتحن نندة ل
قننام  2014التقريننر النندوري لالتةيننا ش ن ن تنةيننذ ال ننند النندوي ا نناص ابحلقننوق اادنيننة والسياسننية
ل ننام  .1966ول ك ننانون الثاين/ين نناير  2016اث ننت جلن ننة حق ننوق ال ة ننل التا ننة لألم ننم ااتح نندة
التقرير الدوري ااقدم من التةيا ش ن تنةيذ اتةاقية حقوق ال ةنل ل نام  1989والتقرينرين ايولينني
ش ن ن تنةيننذ الربوتوك نولني االختينناريني لالتةاقي ننة  -ش ن ن مكافحننة اش ن ا ايعةنناي ل اانااق ننا
ااساحة و ش ن يع ايعةاي واستغالي ايعةاي ل البغاء ول ااواد اإلابحية  -ل التةيا.
 -82وكانننت التةيننا مننن ننني وي البانندان ال ن وجنننت دقننوة دائمننة إىل ااكاةننني ننوالاي ل
إعار اإلجراءا ا اصة ل قنام  2001واقتبنارا منن بلن التناريخ قنام ااكاةنون هبنذه النوالاي
ن نزايرة التةي ننا ر ننع من نرا (ل ق ننام  - 2004الةري ننق ال ام ننل اا ننين ابالحتجن ناا الت س ننةي ول
قن ننام  - 2007ااقن ننرر ا ن نناص اا ن ننين ابيشن ننكاي اا اصن ننرة لا نص ن نرية والتميين ننز ال نصن ننري ودكن ننره
ايجان ن ومننا يتصننل ننذل مننن ت ص ن ول قننام  - 2008ااقننرر ا نناص اا ننين وس ن لة يننع
ايعةاي واستغالي ايعةاي ل البغاء ول ااواد اإلابحية ول قام  - 2012ااقرر ا اص اا ين
آباثر الننديون ا ارجيننة الوعنيننة وغريهننا مننن االلتزامننا اااليننة الدوليننة با الصنناة قاننم قنندرة البانند
قام اإلقماي الكامل حلقوق اإلنسان).
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 -83وتواصل التةيا مبادر ا ااتمثاة ل دقوة البادان إىل مواصناة الت ناون الوثينق منع ااكاةنني
والاي ل إعار اإلجراءا ا اصة رق مننا إصدار دقوة دائمة إلينم.
 -84ول  19نيسننان /ريل  2013ان ننمت التةيننا إىل الربوتوكننوي االختينناري الثنناين اااحننق
ابل نند النندوي ا نناص ابحلقننوق اادنينة والسياسننية الصننادر ل  16كننانون ايوي/ديسننمرب 1966
واهل ننادف إىل إلغ نناء ققو ننة اإلق نندام .وكان ننت م ننذكرة تة نناهم ق نند ق نند ابلة ننل ل التةي ننا من ننذ
ياوي/س ننبتمرب  1996ش ن ن ققو ننة اإلق نندام ومل ت نند تص ن دندر حك ننام اإلق نندام و توقَّننع ققو نة
اإلقدام .ول  1كانون الثاين/يناير  2012د سراين ت ديال قام القانون اجلنائي دف إىل
استب اد ققو ة اإلقدام كشكل من شكاي ال قو ة من القانون اجلنائي.
 -85و ص ن ننبحت االتةاقي ن ننة ايورو ي ن ننة حلماي ن ننة حق ن ننوق اإلنس ن ننان واحل ن نراي ايساس ن ننية وق ن نندة
روتوكوال ماحقة هبا مازمة لالتةيا منذ قام  .1997و قر التةيا اختصاص احملكمة ايورو ينة
حلقوق اإلنسان تاقي الشكاو الةردية والنتر فينا .وان مت التةيا ي ا إىل اتةاقيا إقايمينة
خ ننر مث ننل االتةاقي ننة اإلعاري ننة حلماي ننة ايقاي ننا القومي ننة واايث نناق االجتم نناقي ايورومن اا نننقل
واتةاقينة جمانا ورواب شن ن مكافحنة االينار ابلبشننر واالتةاقينة ايورو ينة انننع الت نذي واا اماننة
و ال قو ة الالإنسانية و اانينة وخت ع اراقبة ليا تنةيذها .ول  18ق /غسن ا 2014
صدقت التةيا قام اتةاقية جماا ورواب شن ن محاينة ايعةناي منن االسنتغالي اجلنسني واالقتنداء
اجلنسي (انتر التذييل رقم .)1
 -86واا كانت التةيا دولة ق وا ل االحتاد ايورومن فإهنا مازمنة ابايثناق ايورومن لاحنراي
ايساسية الذي دخنل حينز النةناب ل  1كنانون ايوي/ديسنمرب  .2009ويشنتمل ميثناق احلنراي
ايساسننية قاننم احلقننوق اادنيننة والسياسننية واالقتصننادية واالجتماقيننة لام نواعنني ايورو يننني ف ننال
قننن ويننع ايشننخاص الننذين ي يشننون ل إقاننيم االحتنناد ايورومن م نربا قننن ق نيم ورواب ااش ن كة
وتراثنن ننا الدسن ننتوري .وتنقسن ننم احلقن ننوق إىل سن ننتة قسن ننام رئيسن ننية (االح ن ن ام واحلرين ننة وااسن نناواة
والت ننامن وحقننوق اا نواعنني وسننيادة القننانون)؛ و نندد القسننم السننا ع الشننروط ال ام نة .ويتمثننل
الغرض من ميثاق احلراي ايساسية ل محاية احلقنوق ايساسنية لألفنراد الن قند تتن ثر ابلصنكو
القانونينة لالحتنناد ايورومن الن ت تمنندها مؤسسننا االحتناد ايورومن والندوي ايق ناء قننند ت بيننق
م اهنندا االحتنناد ايورومن .وقاننم التةيننا واج ن الت بيننق و التنةيننذ ااباشننر لانصننوص القانونيننة
الصادرة قن االحتاد ايورومن.
 -87وسوف تنتر التةيا ل إمكانينة االن نمام إىل صنكو دولينة خنر  .ول الوقنت نةسنه
تؤكد التةيا قام قمل احملكمة ايورو ية حلقوق اإلنسان واختصاص هي تنا ل جماي ت زيز حقوق
اإلنسننان ومحايتنننا قبننوي الشننكاو الةرديننة والنتننر فينننا .ويتمتننع كننل شننخا ابحلننق ل تقنند
شكو مام احملكمة ايورو ية حلقوق اإلنسان إبا كان ير ن التةيا انتنكت احلقنوق واحلنراي
ال ن تكةانننا االتةاقيننة ايورو يننة حلمايننة حقننوق اإلنسننان واحل نراي ايساس نية .و حك نام احملكمننة
ايورو ية حلقوق اإلنسان مازمة قانوإل والدولة اادقم قاينا مازمة ابختناب وينع التندا ري وإبا لنزم
ايمر ي ا ت ديل اإلعار التنتيمي من جل منع تكرار االنتناكا احملددة.
 -88وقد ظانت التةينا ت منل ال قانم ااسنتو النوعين فحسن ولكنن قانم ااسنتو الندوي
ي ننا مننن جننل ت زيننز إقمنناي حقننوق اإلنسننان ومحايتنننا .وتشننند قاننم بل ن ق ننوية التةيننا ل
اجملاا االقتصادي واالجتماقي لألمم ااتحدة ( )2013-2011واجملاا التنةيذي هلي ة ايمنم
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ااتح نندة لامس نناواة ننني اجلنس ننني ومتك ننني اا ننر ة ( )2015-2013ف ننال ق ننن جما ننا حق ننوق
اإلنسان التا ع لألمم ااتحدة خالي الة ة .2017-2015

ابء -اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
أحكام الدستور
 -89ت نننا اا ننادة  1م ننن الدس ننتور قا ننم ن التةي ننا دول ننة دميقراعي ننة مس ننتقاة وتة ننرض ننذل
اش ن اعا م ينننة قاننم نتننام التةيننا القننانوين والسياسنني .وقمننال ابلت ننديال ال ن ددخاننت قاننم
الدس ننتور ل تشن نرين ايوي /كت ننو ر ( 1998اس ننتدكمل الدس ننتور ابلةص ننل الث ننامن اجلدي نند اات ا ننق
اقوق اإلنسان انتر الةقرة  )23جر تدقيم حقوق اإلنسان واحلراي ايساسنية اات صناة ل
الدوي الدميقراعية وا منة والقائمة قام القواقد وبل قام ااستو الدستوري لامرة ايوىل منذ
است ادة التةيا استقالهلا .وتنا ااادة  89من الدستور قام ن "قانم الدولنة ن ت ن ف اقنوق
اإلنسان ايساسية وحتمينا وفقا يحكام الدستور والقوانني واالتةاقا الدولية ااازمة لالتةيا".
 -90ويت من الدستور قددا من احلقوق ال ال يوجد جماي لتقييدها مثل ااسناواة منام القنانون
واحملنناكم (ااننادة  )91واحلننق ل احلينناة (ااننادة  )93وحننق الشننخا ل السننالمة البدنيننة وحتننر
الت ننذي (ااننادة  )95ومننا إىل بلن  .ويشننتمل الدسننتور قاننم احلننق ل حريننة التنقننل (ااننادة )97
واحلننق ل حريننة التةكننري والوجنندان والنندين (ااننادة  )99واحلننق ل الت اننيم (ااننادة  )112وحقننوق
ايقايا ل احلةاظ قام لغتنم وهويتنم الثقافية وتنميتنا (ااادة  )114وغري بل .
 -91وتنننا قنندة م نواد مننن الدسننتور قاننم إمكانيننة تقيينند ننع احلقننوق ومننن بل ن قاننم
ايخ ننا اا ننادة  116ال ن ن تن ب ننق قا ننم ق نندة حق ننوق (احل ننق ل احن ن ام احلي نناة ا اص ننة واان ننزي
وااراسال (ااادة  )96واحلق ل مغادرة التةيا وال ودة إلينا ارية (ااادة  )98واحلق ل حرينة
الت بنري (اانادة  )100واحلننق ل االن نمام إىل الرا نا (ااننادة  )102واحلنق ل حرينة التجمننع
(اان ننادة  )103واحل ن ننق ل حري ن ننة اختي ن ننار ااننن ننة (اا ن ننادة  )106واحل ن ننق ل ااةاوا ن ننة اجلماقي ن ننة
(ااادة .))108
 -92و حكننام الدسننتور ااشننار إلينننا قنناله مقت ننبة جنندا وحتنندد احملكمننة الدسننتورية ن اقنننا
وتةس ننري م ننموهنا .و ك نند الس نوا ق الق ننائية لامحكم ننة الدس ننتورية ن حقوق ننا ساس ننية م ين ننة
لألشخاص مدجمة ال ل الةصل الثامن من الدسنتور فحسن نل ول فصنوي خنر ي نا .ف انم
سننبيل ااثنناي خاصننت احملكمننة الدسننتورية ل احلكننم الصننادر ل الق ننية رقننم 01-08-2002
إىل ن احل ننق ل التص ننويت واالنتخ نناق ح ننق ساس نني منص ننوص قاي ننه ل الدس ننتور( .)13وبك ننر
احملكم ننة الدس ننتورية نندورها ل احلك ننم الص ننادر ل الق ننية رق ننم  01-02-2002ن "احل ننق ل
التصويت م ف ه وصةه هم حق سياسي .فاحلق ل التصويت ل التةيا مت صنل ل الدسنتور
ول قوانني حمددة يننا"(( )14ينتم الةصل الثاين من الدستور احلق ل التصويت واالنتخاق).
__________

( )13انتننر حكننم احملكمننة الدسننتورية الصننادر ل  23ياوي/سننبتمرب  2002ل الق ننية رقننم  .01-08-2002وهننو متننا هنننا
(ابإلنكايزية).http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2002/06/2002-08-01_Spriedums_ENG.pdf :
( )14انت ننر حك ننم احملكم ننة الدس ننتورية الص ننادر ل  5بار/م ننارا  2003ل الق ننية رق ننم  .01-18-2002وه ننو مت ننا هن ننا
(ابإلنكايزية).http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2002/10/2002-18-01_Spriedums_ENG.pdf :
20

GE.18-01360

HRI/CORE/LVA/2017

 -93وتش ننكل احمل نناكم الالتةي ننة و ننا فين ننا احملكم ننة الدس ننتورية ال ناص ننر ايساس ننية لاحماي ننة
ااؤسسية حلقوق اإلنسان (انتر الةقرة  44وما دها).

 -94واحملنناكم هنني اهلي ننا الرئيسننية لاسننا ة الق ننائية ل الدولننة .وتنننا ااننادة  3مننن قننانون
السننا ة الق ننائية قاننم ن لكننل شننخا احلننق ل احلمايننة الق ننائية مننن التندينندا ال ن توجننه
حلياتننه وصننحته وحريتننه الشخصننية وشننرفه ومس تننه وممتاكاتننه .وتنننا ااننادة  4م نن قننانون السننا ة
الق ننائية قاننم ن اجلميننع متسنناوون مننام القننانون واحملنناكم و هنننم يتمت ننون اقننوق متس نناوية ل

محاية القانون.

 -95وينننا قننانون السننا ة الق ننائية ي ننا قاننم ن لكننل شننخا حقننا مكةننوال ل حتدي نند
حقوقننه والتزاماتننه و صننحة الننتنم ااوجنننة إليننه قاننم سنناا ااسنناواة التامننة قننن عريننق حمكمننة
مستقاة وحمايدة تةصل ل الق ية ل جاسة قانينة ومنع مراقناة وينع اشن اعا ال دالنة .وتصندر
احملكمننة حكامنننا صننرف النتننر قننن صننل الشننخا و وان ه االجتمنناقي واانناي و جنسننه
و ت ايم ننه و لغت ننه و موقة ننه م ننن ال نندين و ن ننور مننت ننه وعبي تن ننا و حمن نل إقامت ننه و رائ ننه
السياسية و رائه ايخر .
 -96وتتننوىل احملنناكم الوعنيننة حتدينند انتناكننا حقننوق اإلنسننان واالق ن اف هبننا وم اجلتنننا ل
وي ننع نن نوار ال نندقاو ال ننثالن ي ال نندقاو اادني ننة وال نندقاو اإلداري ننة وال نندقاو اجلناي ننة
وكذل ثناء قماية النتر ل الشكاو الدستورية .ومن ااقرر االق اف ابحملاكم الوعنية وصنةنا
سننبيل انتصنناف ف نناال وننا هنننا متاحننة لاجميننع قاننم ااسننتويني النتننري وال مانني و هننا تةصننل ل
الش ننكاو ابالس ننتناد إىل ايس ننا ااوا ننوقية وت ننوفر س ننبيل انتص نناف مناس ننبا لاش ننخا اا ن نين؛
وق ن ننالوة قان ن ننم بل ن ن ن فاحملن ن نناكم احملاي ن ننة ت بن ن ننق الق ن ننانون الن ن نندوي ل حكامن ن ننا وحتان ن ننل ان باقن ن ننه
ل اإلجراءا الوعنية .وقند قر نت احملكمنة ايورو ينة حلقنوق اإلنسنان ل قندة حكنام قنن ر يننا
ل ف الي ن ننة احمل ن نناكم الوعني ن ننة وص ن ننةنا س ن ننبيل انتص ن نناف حماي ن ننا ف ن نناال ل جم ن نناال حم ن ننددة (انت ن ننر
الةقرا  100و 106و 114و.)119
الدعاوى املدنية
 -97توفر اينتمة الواردة ل القانون اادين وقانون اإلجراءا اادنية لية ف الة قام ااستو
ال ننوعين حلماي ننة احلق ننوق .ويتمت ننع ك ننل ش ننخا عبي نني واقتب نناري ابحل ننق ل محاي ننة حقوق ننه اادني ننة
اازقومة و ااتنناار قايننا رفنع دقنو منام حمكمنة با والينة ق نائية قامنة جلنرب ال نرر .وقمنال
ت ننديال سنننة  2006لاقننانون اانندين تنننا ااننادة  1635قاننم ن كننل خمالةننة ي كننل ف ننل
غنري مشنرور ل حنند باتنه ينننت قننه انرر (واننرر م ننوي ي ننا) ميننل الشنخا النذي قناىن منن
ال رر احلق ل م البة اا تدي قايه ت وي ه ما دام وا حتمياه ااسؤولية قن هذا الة ل.
 -98وتنننا ااننادة  )1(2352مننن القننانون اانندين قاننم ن لكننل شننخا احلننق ل رفننع دقننو
ق ائية لسح اا اومنا الن ت نر نه و سنم ته وكرامتنه إبا كنان إلشنر اا اومنا غنري قنادر
قام إثبا صحة هذه اا اوما  .وإبا كانت اا اوما ال ت نر سنم ة الشنخا وكرامتنه قند
نشننر ل الصننحف وج ن قننند تب ننني قنندم صننحتنا س ننحبنا ي ننا م ننن الصننحف .وإبا ا نر
شخا صورة غري مشروقة سنم ة شنخا خنر وكرامتنه شنةواي و خ ينا و ابل منل ف اينه ن
يقدم له ت وي ا (ت ويع ماي) .واحملكمة هي ال حتدد قيمة الت ويع.
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 -99وينا القانون اادين قام نه يت ني فنم ال رر اا نوي قانم ننه م ناإلة مادينة و ققاينة
إلوة قن انتنا نشاط غري م بون ه حلقوق ال حية اا نوية و استحقاقا ا غري ااادية .وحتدد
احملكمننة قيمننة الت ننويع قننن ال ننرر اا نننوي وفقننا لسننا تنا التقديريننة واا ن ة ل اقتبارهننا منند
خ ننورة ال ننرر اا نننوي وقواقبننه .وفيمننا يت اننق ة ننا م ينننة مننن الق ننااي أيخننذ القننانون ابفن اض
وقور ال رر اا نوي ي نه إبا شكل ف ل غري م بون ه جرمية متنا حيناة الشنخا و صنحته
القصننر
و م نوايتننه و سننالمته اجلنسننية و حريتننه و شننرفه و كرامتننه و متننا س نرته و حنند ن
فيد ترب ن اررا م نواي قد وقنع قانم ال نحية نتيجنة هلنذا ال منل .ول حناال خنر ن قانم
ال حية إثبا وجود ال رر اا نوي.
 -100وميكننن االقن اف ابلنندقو اارفوقننة ووجن اإلجنراءا اادنيننة وصننةنا سننبيل انتصنناف
قانونيا ف اال ل ق ااي الت ويع قن ال رر الذي يصي شخصا إبا ما درفع رفع دقو جنائينة
و إبا ثبت ن الدقو اجلنائية اد الشخا غري ف الة و عويانة شنكل مةنرط و إبا دشن بت
و إبا مل يكن قد استدجي ل ا الت ويع ابلكامل ل ثناء الدقو اجلنائية .وميكن ن تشكل
الدقو اارفوقة وفقا لإلجراءا اادنية لية دياة حقيقية حلماية حقوق ايفراد.
 -101وقنند ددخاننت ت ننداي قا ننم قننانون اإلج نراءا اادنيننة وك ننذل قاننم قنندة صننكو قانوني ننة
خننر إلقةنناء احملنناكم مننن الةصننل ل الق ننااي اادنيننة حننني ال يكننون هنننا ن نزار مننا يقاننا وقننت
الةصننل ل الق ننااي ويزينند كةنناءة احملنناكم (انتننر التننذييل رقننم  .)5ف اننم سننبيل ااثنناي ندقاننت وظننائف
م ين ننة لامحكم ننة ل ش ننباط/فرباير  2011إىل م ن نوثقي ال ق ننود احملاة ننني (الت اي ننق قا ننم س نناا ق نندم
االق اض) ولكن اقتبارا من قام  2012ندقات ف ا من ااسائل ا ارجة قن ن ناق الق ناء (مثنل
التنةيذ اجلربي لاللتزاما دون اق اض وما إىل بل ) إىل اختصاص ق اة مكت سجل ايرااي.
 -102واقتبننارا مننن  31بار/مننارا  2014اسننتدكمل قننانون اإلجنراءا اادنيننة ةصننل يت اننق
ابحلمايننة ااؤقتننة مننن ال نننف واسننتدحدن ننذل سننبيل انتصنناف منندين جدينند ل النتننام القننانوين
لالتةيننا .و صننبل ا ن وسننع ال ننحية فننرض قيننود قاننم الشننخا ال نيننف ال ل النندقاو اجلنائيننة
فحس ن ولكننن ي ننا ل النندقاو اادنيننة وبل ن ي ننا ريقننة سنني ة وس نري ة .و ننوا تقنند
عان ن احلماي ننة ااؤقت ننة م ننن ال ن ننف ق ننن عري ننق اياوا و اياوا الس ننا قني؛ وايش ننخاص ال ننذين
تر نم قالقة ايق ابال ن وايشخاص ا اا ني لاح انة و ي نور خنر منن الرقاينة خنار
ن نناق ايسننرة و الننذين تننر نم قالقننة قرا ننة و نسن ؛ وايشننخاص ااقيمننني ل ايسننرة اا يشننية
نةسنننا و ال ننذين سننبقت هل ننم اإلقامننة فين ننا؛ وايش ننخاص الننذين ل نندينم عةننل مش ن و ال ننذين
ينتتننرون قدومننه صننرف النتننر قمننا إبا كننان قنند سننبق هلننم الننزوا و ال نني م نا؛ وايشننخاص
الننذين توجنند يننننم و سننبق ن وجنند يننننم قالقننة شخصننية و محيميننة وثيقننة .وخي ننع إنة ناب
حك ن ننام احمل ن نناكم إلشن ن نراف ش ن ننرعة الدول ن ننة .وخ ن ننالي الةن ن ن ة م ن ننن نيس ن ننان /ريل  2014إىل 20
ياوي/سبتمرب  2016اختذ احملاكم  3 999قرارا ل ق نااي تت انق ابحلماينة ااؤقتنة منن ال ننف:
استجا ت احملاكم الوعنية لا ابنا ابلكامنل ل  45ل ااائنة منن الق نااي واسنتجا ت هلنا جزئينا
ل  15ل ااائننة مننننا ولكننننا رف ننتنا ل  29ل ااائننة مننننا .وهننذه الالئحننة اات اقننة ابحلمايننة
ااؤقتننة مننن ال نننف متاحننة جلميننع ايشننخاص صننرف النتننر قننن صننانم ووا ن نم االجتمنناقي
وماكيتنم ومننتنم ومواعنتنم وقرقنم وجنسيتنم وموقةنم منن الندين وجنسننم وت انيمنم
ولغتنم وحمل إقامتنم وغري بل من ظروف.
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الدعاوى اجلنائية
 -103يتمث ننل الغ ننرض م ننن ق ننانون اإلجن نراءا اجلنائي ننة ال ننذي دخ ننل حي ننز النة نناب ل  1تشن نرين
ايوي /كت ننو ر  2005ل إرس نناء إجن نراءا لا نندقاو اجلنائي ننة تكة ننل الت بي ننق الة نناي يحك ننام
القانون اجلنائي والتسوية ال ادلة لامسائل اات اقة ابلقانون اجلنائي دون تدخل غري منربر ل حيناة
الةرد الشخصية.
 -104وينا قانون اإلجراءا اجلنائية قام تنةينذ اإلجنراءا اجلنائينة ل ظنل االمتثناي حلقنوق
اإلنسننان اا ن ف هبننا دوليننا ودون فننرض واجبننا إجرائيننة جنائيننة غننري مننربرة و دون تنندخل غننري
متناس ل حياة الةرد .وال وا تقييد حقوق اإلنسان ل ثناء الدقاو اجلنائينة إال ل الق نااي
ال تسنتدقي فيننا بلن اقتبنارا السنالمة ال امنة وال نوا بلن إال ابل ريقنة اانصنوص قايننا
ل القننانون وفقننا ل بي ننة اجلرميننة ومنند خ ور ننا .وال ننوا اقتبننار ي ش نخا مننداإل ل دقننو
جنائية حلني إثبا نه مذن ابرتكاق جرمية جنائية .ووفقا لقانون اإلجنراءا اجلنائينة ال ينوا
حماكمننة ي شننخا و م اقبتننه مننرة خننر قاننم جرميننة سننبقت تربئتننه مننننا و م اقبتننه قاينننا ل
التةيا و ل ا ار قق احلكم اا تمد والساري ل الق ية اجلنائية و ق ية االنتنا اإلداري.
 -105واقتب ننارا م ننن  1تش نرين ايوي /كت ننو ر  2005اسن نتدحدثت وظية ننة قاا نني التحقي ننق ل
ال نندقاو اجلنائي ننة وه ننو يت ننوىل ل احل نناال الن ن ي نننا قاين ننا ق ننانون اإلج نراءا اجلنائي ننة ووفق ننا
لإلج نراءا اانصننوص قاينننا فيننه مراقبننة التقينند اقننوق اإلنسننان ل النندقاو اجلنائي نة حلننني نندء
احملاكمة (انتر الةقرة .)47
 -106ووفقننا لامننادة  14م ننن قننانون اإلج نراءا اجلنائيننة يتمت ننع كننل ش ننخا ابحلننق ل إمت ننام
النندقاو اجلنائيننة ل خننالي ف ن ة امنيننة م قولننة ي دون خننري غننري مننربر .و ن قاننم ااسننؤوي
الرمسي قن اإلجراءا ن خيتار س نور من الدقاو اجلنائية يكون متوافقا مع الواع احملندد
ال يسمل تدخل غنري منربر ل حيناة الشنخا و نةقنا ال سناا هلنا .و نوا اختناب قندم
و
التقينند شننرط الة ن ة الزمنيننة اا قولننة سننببا إلهننناء النندقو وفقننا لإلج نراءا اانصننوص قاينننا ل
القننانون .ومننع مراقنناة ممارسننة احملنناكم ومؤسسننا مكت ن اانندقي ال ننام ل التةيننا فننإن القاقنندة
القانونية اادرجة ل اانادة  14منن قنانون اإلجنراءا اجلنائينة (احلنق ل إمتنام الندقاو اجلنائينة ل
خ ننالي فن ن ة امني ننة م قول ننة قا ننم ن يك ننون لامح نناكم ح نناي انتناك ننه إهن نناء ال نندقو اجلنائي ننة
و ختةيف احلكم) وااادة  49من القانون اجلنائي (ل حالة قدم االمتثاي حلق الشخا ل إمتنام
النندقو اجلنائيننة ل خننالي ف ن ة امنيننة م قولننة ننوا لامحكمننة ن تةننرض ققو ننة قننل و ج نزاء
خننف) قنند اتحننت لامحكمننة ايورو يننة حلقننوق اإلنسننان ا اننوص إىل ن ا ليننة اانشن ة تشننكل
سنبيل انتصناف ف نناال حلماينة حقنوق ااننتنم ل سنرقة التقااني( .)15وي ننين هنذا ندوره ن احملكمننة
ايورو ية حلقوق اإلنسان لنن تنتنر ل ايسنا ااوانوقية لاشنكاو اات اقنة ابل نوي ااةنرط لةن ة
اإلجنراءا إبا مل نناوي الشننخا ااقنندم لاشننكو الاجننوء إىل ااننادة  14مننن قننانون اإلج نراءا
اجلنائية قام ااستو الوعين.

__________

( )15انتر قانم سنبيل ااثناي:
حلقننوق اإلنسننان ل  20تش نرين الثنناين/نوفمرب 2012؛ Pēteris Bērziņš v. Latvia (application No.
) 30780/13القرار الصادر قنن احملكمنة ايورو ينة حلقنوق اإلنسنان ل  20اير/منايو  .2014و.نا متاحنان هننا
(ابإلنكايزية).http://hudoc.echr.coe.int :
)Trūps v. Latvia (application No. 58497/08
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 -107وتنننا ااننادة  11مننن قننانون اإلج نراءا اجلنائيننة قاننم نننه ننوا لاشننخا الننذي يتمتننع
ابحل ننق ل ال نندفار ق ننن نةس ننه وال ننحية و ممثان ننا والش نناهد وايخص ننائي وا ب ننري ومراج ننع
احلسااب وكذل ايشخاص ا خرين ااشاركني ل الدقاو اجلنائية والنذين ال يتحندثون الاغنة
الرمسيننة ن يسننتةيدوا ل ثننناء إج نراءا النندقو مننن مسنناقدة م ن جم شننةوي ابجملننان يكةننل
مشنناركته ااسننؤوي الرمسنني قننن اإلج نراءا  .و ننوا لاشننخا الننذي يتمتننع ابحلننق ل النندفار قننن
نةسننه إبا كننان غننري ماننم ابلاغننة الرمسيننة ن يسننتخدم الاغننة ال ن ي رفنننا و ن يسننتةيد ابجملننان ل
ثناء االجتمار مع حمامي الدفار من مساقدة م جم شةوي يكةل مشاركته ااسؤوي الرمسي قن
اإلجراءا (انتر الةقرة .)220
 -108وتنا ااادة  22من قانون اإلجراءا اجلنائية قام احلق اإلجرائي لكل شخا ت رض
ل رر إلجم قنن جرمينة منع مراقناة ال نرر اا ننوي واا ناإلة ااادينة وا سنارة ااالينة ل ن ي ان
ت وي ا قن ال رر اا نوي.
الدعاوى اإلدارية
 -109ل سننياق سننبل االنتصنناف القننانوين ال امننة ينبغنني ال كيننز قاننم حنننو خنناص قاننم دور
احمل نناكم اإلداري ننة .وق نند نند قمان ننا ل  1ش ننباط/فرباير  2004قن نندما دخ ننل ق ننانون اإلجن نراءا
اإلدارينة حيننز النةنناب .وتباشننر احملنناكم اإلداريننة ننناء قانم عان مننن الشننخا الرقا ننة قاننم منند
مشنروقية و ف الينة قنانون إداري تصندره مؤسسنة و إجنراء تتخنذه مؤسسنة اكنم الواقنع ل إعننار
سننا تنا التقديريننة .وتتحقننق احملكمننة اإلداريننة مننن االلتزامننا و احلقننوق القانونيننة ال امننة لاةننرد
وتنتننر ل النزاقننا الناش ن ة قننن ققنند القننانون ال ننام .وهننذا سننبيل انتصنناف قننانوين ف نناي متننا
لألش ن ننخاص ال بي ي ن ننني واالقتب ن نناريني و ن ننن ف ن ننينم ق ن ننل ف ن ننا اجملتم ن ننع متت ن ننا ابحلماي ن ننة .و ن ننوا
يي شخا تنتن سا ة قامة حقوقه (الذاتينة) اانصنوص قايننا ل القنانون ن يقندم عابنا إىل
احملكمة اإلدارية .و وا لامحاكم اإلدارية ن متنل ت وي ا قن انتنا احلقوق.
 -110وخبالف احملاكم ال تةصل ل الق ااي اادنية والق ااي اجلنائية ت مل احملكمة اإلدارية
قننند كشننف مال سننا الق ننية وفقننا ابنند التحقيننق ااواننوقي .وإبمكاهنننا قننند ال ننرورة وننع
ايدلة نةسنا ووبادرة مننا وإبمكاهنا ي ا إق اء ت ايما وتقد توصنيا إىل ااشناركني ل
الدقو اإلدارية من جل كشف مال سا الق ية الة اية والتوصنل إىل حكنم قنانوين وقنادي ل
الق ية ل حدود الدقو .
 -111ومن اانم اإلشارة إىل ن الدقاو اإلدارية داخل ااؤسسة تكون جمانية ابلنسبة لألفراد
ولك ننن ن قا ننم الش ننخا ن ي نندفع رس ننوم الدول ننة لتق نند ال ا ن إىل احملكم ننة؛ و نوا إقة نناء
الشننخا م ننن االلت نزام نندفع الرس ننوم ل ح نناال م ين ننة ي نننا قاين ننا الق ننانون .و نوا لامحكم ننة
نةسنا ن تقرر خةع قيمة رسوم الدولة و إقةاء الشخا ابلكامل من االلتزام دف نا.
 -112وقق تقد ال ا إىل احملكمة اإلدارية يتمتع الشخا ابحلقوق اانصوص قايننا ل
قننانون اإلجنراءا اإلداريننة ولننه ن ي ا ن ت بيننق حنند تنندا ري احلمايننة ااؤقتننة ااتاحننة ي ت ايننق
ال م ننل ابلق ننانون اإلداري واإلجن نراء ااتخ ننذ اك ننم الواق ننع ويدي ننده والتوص ننل إىل تس ننوية مؤقت ننة
واإلنةاب الةوري لاحكم.
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 -113وت نننا اان ننادة  92م ننن ق ننانون اإلج ن نراءا اإلداري ننة قان ننم ن ننه ن ننق لك ننل فن ننرد اا البن ننة
ابلت نويع الواجن قنن ا سنارة ااادينة و ال ننرر الشخصني ونا ل بلن ال نرر اا ننوي الننذي
يداحقه ه قانون إداري و إجراء تتخذه إحد ااؤسسا اكم الواقع.

 -114وت ن ن ف احملكم ننة ايورو ي ننة حلق ننوق اإلنس ننان وح نناكم التةي ننا اإلداري ننة وص ننةنا سن ننبيل
انتص نناف حماي ننا (ت وي ننيا) ف نناال م ننن الناحي ننة النتري ننة وال ماي ننة م ننن ج ننل الش ننكاو اات اق ننة
ابلتننروف ل منناكن سننا احلريننة( )16والشننكاو اات اقننة ابلتةتنني اجلسنندي الكامننل وقنندم
تننوفري ال ننام قننند نقننل الشننخا حتننت احلراسننة حل ننور جاسننة احملكمننة وقنندم تننوفري ااال ننا
ااناسننبة لةصننل السنننة ورفننع السننما قنند اجتمننار ممتنند( )17وقنندم تقنند خنندما الرقايننة
الصننحية ل منناكن سننا احلريننة( .)18وي ننين هننذا نندوره ن الشننخا ماننزم ابسننتخدام هننذه ا ليننة
قبل تقد شكو مام احملكمة ايورو ية حلقوق اإلنسان.
عملية النظر يف شكوى دستورية أمام احملكمة الدستورية
 -115ل حالننة انتنننا احلقننوق ايساسننية اانصننوص قاينننا ل الدسننتور ننق يي شننخا ن
يقنندم شننكو دسننتورية ش ن ن امتثنناي الق نوانني واالتةاقننا الدوليننة ال ن وق تنننا التةي نا و ققنند ا
لادستور وامتثاي ايعر القانونية التنتيمية ايخنر و جنزاء منننا لام نايري القانونينة (النصنوص)
لاسننا ة القانونيننة ايقاننم وامتثنناي القننانون الننوعين الالتةنني لالتةاقننا الدوليننة الن وق تنننا التةيننا
وال ال تت ارض مع الدستور.
 -116وال نندليل قا ننم م نند ف الي ننة احملكم ننة الدس ننتورية كس ننبيل انتص نناف يتمث ننل وال ل النت ننر ل
ال ابا ل غ ون ف ة امنية قصرية نسبيا (حننو  11-5شننرا) .ويتمثنل اثنينا ل سناعة إجنراء تقند
ال ا الدستوري؛ وال توجد رسوم حكومية لتقد ال ان  .وقنالوة قانم بلن فنإبا كنان الةصنل ل
الشن ننكاو الدسن ننتورية ينن نندر ان ننمن ااصن نناحة ال امن ننة و إبا كانن ننت محاين ننة احلقن ننوق واس ن ن ة س ن نبل
االنتصناف القانونينة ال امنة غنري قننادرة قانم مننع وقنور انرر كبننري قانم مقندم ال ان جناا لامحكمننة
الدستورية ن تقرر النتر ل الشكو قبل ويع سبل االنتصاف القانونية ايخر ااستخدمة.
 -117و ن ن تت ننمن الش ننكو الدس ننتورية دل ننيال قانوني ننا يش ننري إىل الق ننانون ال ننذي تدنتن ن
ووجبه احلقوق ال يكةانا الدستور .وميكن تقد الشنكو الدسنتورية ل خنالي سنتة شننر منن
ن نندء س ن نراين ق ن نرار خن ننر مؤسسن ننة و إبا ت ن ننذر الن نندفار قن ننن احلقن ننوق ايساسن ننية واس ن ن ة سن ننبل
االنتصاف القانونية ال امة ل خالي ستة شنر من اتريخ انتنا احلقوق ايساسية.

__________

()16

Ignats v. Latvia (application No. 38494/05), decision of the ECHR of 24 September 2013; Iļjins v.
1179/10), decision of the ECHR of 5 November 2013

(ابإلنكايزية).http://hudoc.echr.coe.int :

 .Latvia (application No.و.نا متاحنان هننا

()17
 .Merzaļijevs v. Latvia (application No. 1088/10), decision of the ECHR of 13 November 2014و.نا
متاحان هنا (ابإلنكايزية).http://hudoc.echr.coe.int :
( .Antonovs v. Latvia (application No. 19437/05), decision of the ECHR of 11 February 2014 )18وهني
متاحة هنا (ابإلنكايزية).http://hudoc.echr.coe.int :

;Bannikov v. Latvia (application No. 19279/03), judgement of the ECHR of 11 June 2013
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 -118ويكون حكم احملكمة الدستورية مازما وجه قنام .و نوا لامكمنة الدسنتورية ال ن تاغني
ح نند ايحك ننام القانوني ننة وص ننةنا ال متتث ننل لادس ننتور فحسن ن ولك ننن إبمكاهن ننا ي ننا ن تق ننرر
تغيريا ل تةسري حد ايحكام القانونية دون إلغائه(.)19
 -119وقد قر احملكمة ايورو ية حلقوق اإلنسنان ننه إبا كنان مقندم ال ان ينر ن حكمنا
ما ال ميتثل لادستور و ن محاية هذه احلقوق مكةولنة ل الدسنتور فنإن تقند عان منام احملكمنة
الدستورية دم دستورية ايحكام ااتناار قاينا ي ترب سبيل انتصاف قانوين ف اال( .)20وي ين هذا
نندوره ن الش ننخا ما ننزم ابس ننتخدام ه ننذه ا لي ننة قب ننل تق نند ش ننكو م ننام احملكم ننة ايورو ي ننة
حلقوق اإلنسان.
عن تعويض الدولة للضحااي
 -120نند سنراين قننانون ت ننويع الدولننة لا ننحااي ل  20حزيران/يونيننه  .2006والغننرض مننن
هننذا القننانون هننو كةالننة احلننق ل ن صننل الشننخا ال بي نني الننذي اق ن د ف نننه اننحية وفقننا
لإلجراءا اانصوص قاينا ل قانون اإلجراءا اجلنائية قام ت ويع من الدولة .وينا القانون
ااننذكور قنناله قاننم ن ال ننحية تتمتننع ابحلننق ل احلصننوي قاننم ت ننويع مننن الدولننة قننن ال ننرر
اا نوي و اا اإلة البدنية و خسارة اااكينة الناونة قنن ارتكناق جرمينة مت مندة إبا كاننت اجلرمينة
ق نند س ننببت الوف نناة لش ننخا و إبا كان ننت اجلرمي ننة ق نند حلق ننت ابل ننحية ان نرارا دني ننة جس ننيمة
و متوس ن ة و إبا كننان قنند جننر االقتننداء جنسننيا قاننم ال ننحية و إبا كان نت ال ننحية قنند
وق ننت اننحية لاليننار ابلبشننر و إبا كانننت ال ننحية قنند صننيبت ةننريوا نقننا ااناقننة البشنرية
و التننناق الكبنند ابء و جننيم .وتسننتحق ال ننحية ت وي ننا مننن الدولننة حن لننو مل تكننن قنند ثبتننت
هوية مرتك اجلرمية و شريكه فينا و مل يتسن إثبا مسؤوليته قننا.
 -121وحتسن قيمننة الت ننويع الننذي يت ننني دف ننه ل ننحية اجلرميننة مننع مراقنناة قيمننة احلنند ايدىن
لألجر الشنري احملدد وقت االق اف ابلشخا ك حية .ويدراجع عا احلصوي قانم الت نويع
من الدولة وتتوىل إدارة ااساقدة الق ائية تنةيذ القرار بي الصاة شن ن دفنع الت نويع و رفنع
دف ه (انتر الةقرة  .)134و وا ال ن ل هذه القرارا مام واارة ال دي ال وا ال ن قانم
قرارها هي ايخر مام احملكمة اإلدارية.
قانون التعويض عن األضرار اليت تسببها مؤسسات إدارة الدولة

 -122يتمث ننل الغ ننرض م ننن ق ننانون الت ن نويع ق ننن ايان نرار الن ن تس ننببنا مؤسس ننا إدارة الدول ننة
ل ام  2005ل كةالة حق ايشخاص ال بي يني اانصنوص قاينه ل الدسنتور ول قنانون اإلجنراءا
اإلدارينة ل احلصنوي قانم الت نويع ااناسن قنن ا سنارة ااادينة و ال نرر الشخصني ونا ل بلن
ال رر اا نوي الذي ياحقنه نه ننا إداري غنري قنانوين و إجنراء غنري قنانوين اختنذ اكنم الواقنع قنن

__________

( )19انتننر قاننم سننبيل ااثنناي حكننم احملكمننة الدسننتورية الصننادر ل  11اير/مننايو  2010ل الق ننية رقننم .01-115-2009
وهو متا هنا (ابلاغة الالتةية).http://www.likumi.lv/doc.php?id=211662&from=off :
( )20انتنر قانم سننبيل ااثناي ق ننية Grišankovs and Grišankova v. Latvia (application No. 36117/02),
decision of the ECHR of 13 February 2003؛ و ق ننية Liepājnieks v. Latvia (application No.
 .37589/06), decision of the ECHR of 2 November 2010و.ننا متاحننان هنننا (ابإلنكايزي ننة):
.http://hudoc.echr.coe.int
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عريننق إحنند مؤسسننا إدارة الدولننة .ويشننتمل القننانون قاننم حكننام حتدينند سنناا الت ننويع قننن
ا سننارة وقيمتننه وينننا كننذل قاننم اإلجنراءا الن تتب نننا ااؤسسننة لتقيننيم حنناال الت ننويع قننن
ا سارة واقتماد القرار ل الت ويع قن ا سارة وكةالة إنةاب الت ويع قن ا سارة.

 -123واحل ن ننق ل اا الب ن ننة ابلت ن ننويع مكة ن ننوي لا ن ننحية .وال ن ننحية ابا ن ن ن ال ن نوارد ل ق ن ننانون
اإلجنراءا اإلداريننة هننو الشننخا ال بي نني الننذين يشننكل ال ننرف ااوجننه إليننه النننا اإلداري غننري

الق ننانوين و ع ننرف اثل ننل وه ننو ك ننذل الش ننخا ال بي نني ااوج ننه ا ننده إجن نراء اختذت ننه إح نند
ااؤسس ننا ة ننل الواق ننع و اات ننرر ا ننررا مباش نرا من ننه .وق نند تك ننون ال ننحية ي ننا ح نند ق نرابء
الشخا ال بي ي الذي تول سب إجراء غري قانوين اختذته السا ة.

عن التعويض عن اخلسارة النامجة عنن إجنراء غنري قنانوين أو ال أسنام لنل منن الصنحة اختذتنل

مؤسسة التحقيق أو مكتب املدعي العام أو احملكمة

 -124وفقا لاقانون اات اق ابلت ويع قن ا سارة الناوة قن إجراء غري قانوين و ال ساا له
مننن الصننحة اختذتننه مؤسسننة التحقيننق و مكت ن اانندقي ال ننام و احملكمننة الننذي اقتدمنند ل 29

اير/مننايو  1998تاتننزم مؤسسننة التحقيننق و مكت ن اانندقي ال ننام و احملكمننة ابلت ننويع قننن
ا سائر ال تكبدها ايشخاص ال بي يون سب إجراء غنري قنانوين و ال سناا لنه منن الصنحة
لد اا القنا واجبا قمانا الرمسية .وينا القانون قام ن ايساا القنانوين لات نويع قنن
ا س ننائر ه ننو )1( :حك ننم التربئ ننة ص ننرف النت ننر ق ننن دواق نني تربي ننره؛ ( )2إهن نناء الق ننية اجلنائي ننة
يسباق تت اق ابإلقةاء؛ ( )3االق اف دم مشروقية القبع اإلداري وإهناء الدقو اإلدارية.
 -125ووفقا لاقانون ااذكور قاله ق لاشخا اا البة ابلت ويع قن ا سنائر ل احلناال
التالينة )1( :صنندور حكننم جنننائي قاننم الشننخا ويكننون الشننخا قنند ق نناه؛ ( )2فننرض تنند ري
مننين  -االحتجنناا و اإلقامننة اجلربيننة  -قاننم الشننخا؛ ( )3إلقنناء القننبع قاننم الشننخا وفقننا
لإلج نراءا اانص ننوص قاين ننا ل ق ننانون اإلج نراءا اجلنائي ننة؛ ( )4ت بي ننق الت نندا ري اإللزامي ننة با
ال ننا ع ال ننن واانصننوص قاينننا ل القننانون اجلنننائي قاننم الشننخا؛ ( )5إينندار الشننخا رغننم
إرادته ل مؤسسة لا ال ال ن وفقا لإلجراءا احملددة ل قانون اإلجراءا اجلنائية؛ ( )6وقف
الشننخا قننن ال مننل وصننةه منندقم قايننه ل ق ننية جنائيننة؛ ( )7فننرض ج نزاء إداري  -إيقنناف
إداري قا ننم الش ننخا؛ ( )8اس ننتخدام الش ننخا لامس نناقدة الق ننائية ااتمثا ننة ل حم ننام حماَّ ننف
سب ت راه لامساءلة اجلنائية .وال ق لاشخا احلصوي قانم ت نويع قنن ا سنائر إبا ثبنت
نننه ت منند خ ننالي التحقيقننا الس ننا قة لامحاكمننة و ثننناء احملاكم ننة حتمننل بن ن شننخا خ ننر
ريقة خر ل ا سائر ابالا الر قماي مت مدة.
و تسب
هيئة التفتيش احلكومية حلماية حقوق الطفل
 -126ينتم القانون اات اق اماية حقوق ال ةل اابادل ايساسنية لنتنام محاينة حقنوق ال ةنل
ووا ه مواع التنةيذ .ويت من النتام ا دما االجتماقية البادية والشرعة ومؤسسا الت انيم
وال ال ال ن والرقاية االجتماقية .وتشكل ف الية الت اون ني ااؤسسا اانذكورة قناله واحندا
من الشروط ااسبقة الرتةار جودة قمل نتام محاية حقوق ال ةل.
 -127وت من ننل هي ن ننة التةتن نني احلكومين ننة حلماين ننة حقن ننوق ال ةن ننل حتن ننت إش ن نراف واارة الرقاين ننة
االجتماقي ننة .وتتثم ننل منم ننة هي ننة التةت نني ل رص نند التقي نند اق ننوق ال ة ننل وتق نند مس نناقدا
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مننجيننة وكننذل االا ن الر نش ن ة تثقيةيننة وإقالميننة .ويننري هي ننة التةتنني قمايننا تةتنني
ش ن التقيد اقوق ال ةل ل ااؤسسا وتةت ل ماةا ق ااي ايعةناي اا وكنني نال رقاينة
والدي ننة وتة ننت اانشن ن ال ام ننة لارايا ننة وال في ننه وتة ننت ماة ننا الق ننااي اات اق ننة ابيعة نناي
وايشننخاص ا خ نرين بوي ايهايننة القانونيننة ااقينندة ل احملنناكم احلسننبية واا نيننة ابييتننام .وتتمتننع
هي ننة التةت نني س ننا ة اس ننت راض ح نناال االنتن ننا اإلداري اات اق ننة ابنتن ننا اشن ن اعا محاي ننة
حق ننوق ال ة ننل (ال ن ننف الب نندين و اا ن ننوي ا نند ايعة نناي ال ن نذي يرتكب ننه مس ننؤولو ااؤسس ننا
و موظةوها وإشرا ايعةاي ريقة غري قانونية ل اينش ة).
 -128وتقدم هي ة التةتي ي ا مساقدا مننجية وتوصيا انع االنتناكنا الثا تنة حلماينة
حقنوق ال ةنل وتنننتم دورا تدريبينة يخصننائي الرقاينة االجتماقينة ومننوظةي مؤسسنا الرقايننة
خننار ايسننرة ومننوظةي مؤسسننا إدارة الدولننة وإنةنناب الق نوانني احلكوميننة ايخننر فيمننا يتصننل
خبصوصيا ال مل مع ايعةاي وكةالة مصاحل ال ةل الشخصية وااالية وما إىل بل .
 -129ول ق ننام  2012دنة ننق  586 012الت ننا ( ي حن ننو  819 591ي ننورو) قا ننم نشن ن ة
هي ة التةتي منن التموينل احلكنومي ااخصنا و 588 943التنا (حننو  837 990ينورو) ل
قام  843 522 2013يورو ل قام  2014و 920 556يورو ل قام .2015
اللجنة املعنية حبقوق الطفل
 -130الاجنة اا نية اقوق ال ةل هي هي ة استشارية واقينة الغنرض منننا ت زينز تنةينذ اتةاقينة
ايمم ااتحدة حلقوق ال ةل ل ام  1989وااالحتا ا تامية الن تصندرها جلننة حقنوق ال ةنل
التا ننة لألم ننم ااتح نندة ل التةي ننا .وق نند نشن ن ت الاجن ننة ووجن ن قن نرار ص ننادر قن نن واي ننر الرقاي ننة
االجتماقية ل قام  .2013وتت لف الاجنة من قدة واراء وممثل التةينا منن واارة ا ارجينة منام
ااؤسسننا الدوليننة حلقننوق اإلنسننان و مننني ااتننامل ف ننال قننن ممثاننني قننن ق ندة منتمننا غننري
حكومي ننة .ويتم ننع الاجن ننة م ننرة واح نندة س نننواي قا ننم ايق ننل .وتن نناق الس ننا ا ااس ننؤولة حالي ننا
التحسينا ال ميكن إدخاهلا من جل اايدة كةاءة الاجنة.
احملاكم احلسبية واملعنية بشؤون األيتام
 -131احملكم ن ننة احلس ن ننبية واا ني ن ننة ش ن ننؤون اييت ن ننام مؤسس ن ننة لاوص ن نناية والوالي ن ننة تنش ن ن نا ادي ن ننة
و حكومننة حمايننة ات ننة لامدينننة وتكةننل قاننم سننبيل ايولويننة محايننة حقننوق ال ةننل و الشننخا
ا ااننع لاوصنناية ومصنناحله القانونيننة .وتتمثننل منمننة احملكمننة احلسننبية واا نيننة شننؤون اييتننام ل
تننوفري الرقايننة لا ةننل خننار ايسننرة و ل سننرة الوصنناية و ايسننرة احلاانننة وحننني يت ننذر هننذا
فق ن ل مؤسسننة لارقايننة .وتوجنند  132حمكمننة حسننبية وم نيننة شننؤون اييتننام ت مننل ل إقاننيم
التةيا .وينتم القانون اجلديد اات اق ابحملاكم احلسبية واا نينة شنؤون اييتنام النذي ند سنراينه ل
قام  2007نش ة هذه احملاكم.
 -132و دف إجراءا اختاب القرارا ل احملاكم احلسبية واا نية شؤون اييتام وتنتنيم ال منل
إىل توفري احلد ايقصم من احلماية لا ةل وكةالة حقوقه ومصناحله .ويبند سنراين قنرارا احملكمنة
احلسننبية واا نيننة شننؤون اييتننام و ننري إنةابهننا دون خننري؛ و ننوا لاشننخا ال ننن فينننا مننام
احملكم ننة اإلداري ننة .وتق نند عا ن إىل ي حمكم ننة ال ي انننق تنةي ننذ ق نرار اقتمدت ننه احملكم ننة احلس ننبية
واا نية شؤون اييتام.
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إدارة املساعدة القضائية
 -133ت م ننل إدارة ااس نناقدة الق ننائية من ننذ ق ننام  2006حت ننت إش ن نراف واارة ال نندي .وإدارة
ااسنناقدة الق ننائية مسننؤولة قننن ختصننيا ااسنناقدة الق ننائية وكةالتنننا (تتخننذ الق نرار ااناس ن
قق ن تقنند الشننخا لا ا ن ) ثننناء اإلج نراءا ااتخننذة خننار احملكمننة وداخانننا ل الق نااي
اادني ننة ول ق ننااي إداري ننة م ين ننة (قا ننم س ننبيل ااث نناي ل ق ننااي الاج ننوء ول الق ننااي ايخ ننر
اانصننوص قاينننا ل القننانون) وهنني مسننؤولة كننذل قاننم حنننو خنناص قننن ال كيننز قاننم تقنند
ااسناقدة إىل ف ننا م ينننة مننن ايشننخاص (مثننل ايشننخاص بوي النندخل اانننخةع و الةقنراء).
وفيم ننا يت ا ننق ابل نندقاو اجلنائي ننة توج نند لي ننة خ ننر لتق نند ااس نناقدة الق ننائية تتمث ننل ل ن
ااسؤوي الرمسي قن الدقاو اجلنائية (الشرعة مكت اادقي ال نام احملكمنة) ل الق نااي ووفقنا
لإلجراء اانصوص قايه ل قانون اإلجنراءا اجلنائينة إبا تنوافر اا نايري احملنددة ل القنانون هنو
ااسؤوي قن دقوة حمام و ممثل لادفار لتقد ااساقدة الق ائية إىل الشنخا .ول هنذه احلالنة
تدفع إدارة ااساقدة الق ائية ت اق ااساقدة الق ائية ااقدمة.
 -134واس ننتنادا إىل ق ننانون ت ننويع الدول ننة لا ننحااي تب ننت إدارة ااس نناقدة الق ننائية ل دف ننع
ت ننويع الدول ننة ل ننحااي اجل نرائم ال م نند (انت ننر الت ننذييل رق ننم  )5وت ننوفر ك ننذل دقم ننا م اوماتي ننا
ل حااي اجلرائم.
 -135وخ ن ننالي الةن ن ن ة  2015-2002دخص ن ننا مبان ن ن  255 717,41ي ن ننورو ل م ن ننل إدارة
ااساقدة الق ائية.
هيئة التفتيش الصحي
 -136هي ة التةتي الصنحي مؤسسنة ات نة لنواارة الصنحة وتتمثنل نشن تنا فيمنا ياني :مراقبنة
ااؤسس ننا ال بي ننة؛ ورص نند م نند تن نوافر خ نندما الرقاي ننة الص ننحية ومراقبتن ننا واإلشن نراف قان نم
اسننتخدام م نواي ميزانيننة الدولننة ومراقبتنننا؛ ومراقب ننة جننودة الرقايننة الصننحية والقيننام كجنننة خب ننرية
ةحننوص القنندرة قاننم ال مننل؛ وإدارة سننجل ااؤسسننا ال بيننة وممارسنني مننننة ال ن ومقنندمي
النندقم ال ننن؛ ومراقبننة ش ننركا الص ننيدلة وال ن البي ننري وت ننداوي اانتجننا ال بي ننة؛ ومكافح ننة
مسننببا اايدة ايخ ننار؛ ورصنند ال وامننل البي يننة ال ن تننؤثر ل صننحة السننكان؛ واإلش نراف قاننم
اا نواد الكيميائيننة ومستح نرا التجميننل مننن ااخننالي الكيميائيننة ومنتجننا التب ن والسننجائر
اإللك ونية ل السوق الالتةية؛ واإلشراف قام توايع ايجنزة ال بية وقام استخدامنا.
 -137وقند مواجنة ص واب تت اق جبودة الرقاية ال بية والقيام دور ا بنري ل فحنا ال جنز
قن ال مل (جودة الرقاينة الصنحية ل إحند مؤسسنا الرقاينة الصنحية منثال و جنودة الرقاينة
الصحية ل السجون) ق لكل شخا ن يقدم عابا إىل هي نة التةتني الصنحي .وقنند فحنا
ال ابننا اات اقننة جبننودة الرقايننة الصننحية وفحننا ا نرباء لا جننز قننن ال مننل تقننينم هي نة التةتنني
الواثئننق ال بيننة وتتاقننم تةسنريا مننن ممارسنني مننننة ال ن وتننزور قننند ال ننرورة مؤسسننة ال ننال
ال نن و مكننان السنجن وتنندي ر ينننا .وتبان هي ننة التةتني مقنندم ال ان ابلقنرار ااتخننذ .و ننق
اقدم ال ا م اراة قنرار هي نة التةتني الصنحي منام رئنيا ااؤسسنة و ن ي نن ند بلن ل
القرار مام احملكمة اإلدارية.
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 -138وتةحا هي ة التةتي الصحي وقت نم صنالحيتنا ال ابنا اات اقنة تنوافر خندما
الرقاي ننة الص ننحية وااب ننال اادفوق ننة م ننن جان ننا؛ واالمتث نناي ات اب ننا الص ننحة ال ام ننة ل ايم نناكن
اا راة اخاعر كبنرية وجنودة ميناه الشنرق وال وامنل البي ينة؛ وم ا قنة اانواد الكيميائينة وااخنالي
الكيميائي ننة ومستح ن نرا التجمي ننل ومنتج ننا التبن ن والس ننجائر اإللك وني ننة ااتاح ننة ل الس ننوق
لالش اعا احملددة ل ايعر القانونينة التنتيمينة؛ واالمتثناي لتواينع ايجننزة ال بينة واسنتخدامنا.
وقند فحا هذه ال ابا ير فحوص خمتربية قند الازوم.
 -139وخالي الة ة  2016-2004دخصا مبا  46.17مايون يورو ل مل هي نة التةتني
الصحي (اانش ة سنة  2007د إقادة هيكانة ودمن ثنالن مؤسسنا إدارينة حتنت اإلشنراف
ااباشننر لننواارة الصننحة وهنني هي ننة التةتنني اراقبننة الرقايننة الصننحية وفحننا ا نرباء لاقنندرة قاننم
ال مل والتةتي احلكومي ل جماي الصيدلة والتةتي الصحي احلكومي).
صندوق أخطار العالج الطيب
 -140تت نوافر منننذ  25تش نرين ايوي /كتننو ر  2013قننندما نند قمنناي صننندوق خ ننار
ال ال ال ن الذي تنديره دائنرة الصنحة الوعنينة إمكانينة اختناب إجنراءا خنار ن ناق احملناكم ل
التةيا لاحصوي قام ت ويع قن ال رر الواقنع قانم حيناة اانريع و صنحته ثنناء قماينة الرقاينة
الصحية .وهذا ي ين ن الصندوق يني لامريع فرصة احلصوي قام ت ويع قن ال رر (ونا فينه
ال نرر اا نننوي) الواقنع قاننم حياتنه و صننحته وكنذل قننن النةقنا ااتصنناة ابل نال ال ننن إبا
كننان بل ن اننروراي مننن جننل منننع حنندون مثننل هننذا ال ننرر و احلنند منننه .و ن تقنند عا ن
الت ننويع ل غ ننون ق ننامني م ننن اتري ننخ اكتش نناف ال ننرر قا ننم ال تتج نناوا ه ننذه الة ن ة ث ننالن
سنننوا مننن اتريننخ حنندون ال ننرر .ويبان احلنند ايقصننم لقيمننة الت ننويع قننن ال ننرر الواقننع قاننم
حياة ااريع و صحته  142 290يورو.
 -141وخ ننالي الةن ن ة م ننا ننني  2013وهناي ننة  2016ق نندم  499شخص ننا عاب ننا إىل دائ ننرة
الصننحة الوعنيننة لام البننة ت ننويع قننن ال ننرر الواقننع قاننم احلينناة و الصننحة ثننناء قمايننة ال ننال
ال ننن (انت ننر التننذييل رق ننم  .)3وتق ننرر منننل ت وي ننا وبا ن جمموق ننه  09.2 795 250ي ننورو
ل  119حال ننة .و ننري تقي ننيم وج ننود ا ننرر قا ننم احلي نناة و الص ننحة م ننن قدم ننه و اثره وقيمت ننه
وكننذل ال القننة ننني النةقننا ال بيننة والق نناء قاننم قواقن ال ننرر الواقننع قاننم اانريع ل ثننناء
الةحا ال ن ااستقل الذي يريه هي ة التةتي الصحي.
جلنة املساواة بني اجلنسني
 -142ل ق ننام  2010وقم ننال ابيم ننر الص ننادر ق ننن واي ننر الرقاي ننة االجتماقي ننة نش ن ت جلن ننة
ااسنناواة ننني اجلنسننني وهنني مؤسسننة تنسننيقية ل جمنناي ااسنناواة ننني اجلنسننني تسنننم ل الت نناون
وااشنناركة ننني الننواارا واانتمننا غننري احلكوميننة والشننركاء االجتمنناقيني والسننا ا احملايننة
و ص ننحاق ااص نناحة ا خن نرين .ويتمث ننل الغ ننرض م ننن الاجن ننة ل ت زي ننز تنةي ننذ السياس ننا اات اق ننة
اباساواة ني اجلنسني واإلشراف قاينا وحتسنيننا .وتتن لف الاجننة منن ممثانني قنن كنل منن الدولنة
واانتما غري احلكومية وكذل الشركاء االجتماقيني .وتدست رض التدا ري ال تنةنذها ق اقنا
خمتاةة من منتور ااساواة ني اجلنسني خالي اجتماقا جلننة ااسناواة نني اجلنسنني ومنن بلن
قاننم سننبيل ااثنناي ااواانننة ننني ال مننل واحلينناة ايس نرية وال نننف اانننزي ومنننع ال نننف انند ااننر ة
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والصحة والت ايم وكذل ق ااي االحتاد ايورومن والق ااي الدولية الراهنة .وتدبحل ي نا خنالي
اجتماقننا الاجنننة ايحنندان الراهنننة اات اقننة ابلنندورة ال اديننة لاجنننة واننع ااننر ة التا ننة لامجاننا
االقتصادي واالجتماقي ابيمم ااتحدة والق ااي الدولية اات اقة ابتةاقيا حقوق اإلنسان.
اجملتمع املدين
 -143وفق ننا لق ننانون اهليك ننل اإلداري لادول ننة ال ننذي اقتدم نند ل ق ننام  2002ن ن تكة ننل
السا ا ال امة إشرا ممثاني اجملتمنع إبدراجننم ل فرقتننا ال امانة وجمالسننا االستشنارية و ل
إجنراءا احلصننوي قاننم راء ا نرباء .ويقننيم كننل منن الرباننان واحلكومننة ت ناوإل وثيقنا مننع اانتمننا
غري احلكومية.
 -144وي مننل جماننا الت نناون الثالثنني القننومي ل التةيننا ابالش ن ا مننع ممثانني احلكومننة واحتنناد
رابق ال مل ل التةيا واحتاد النقااب احلرة ل التةيا .وسا ة إدارة الدولة مازمنة إبجنراء مناقشنة
قامننة الختنناب الق نرارا البالغننة اي.يننة لامجتمننع .ويدبان اجملتمننع إبقننداد واثئننق التخ نني ومشنناريع
الق نرارا وتدكةننل مشنناركة اانتم ننا غننري احلكوميننة ومنتم ننا الش نراكة االجتماقيننة ل قماي ننة
إقداد هذه ااشاريع .واحلكومة احملاية هي ااسنؤولة قنن إجنراء مناقشنة قامنة شن ن ت نديل حندود
اإلقايم اإلداري احملاي و ش ن رإلم التنمية وخ ة ااسناحة لاحكومنة احملاينة .و نناء قانم مبنادرة
ي اقن ن ننا الس ن ننكان احملاي ن ننون و اجملا ن ننا و رئيس ن ننه ميك ن ننن تنت ن ننيم مناقش ن ننة قام ن ننة شن ن ن ن ق ن ننااي
االختصاص ااستقل لاحكومة احملاية وبل يغراض استشارية .ويتمتنع كنل فنرد ابحلنق ل الت بنري
قن ر يه شةواي وخ يا ش ن الق ااي ااشمولة ابلنقاش ال ام.
 -145ويكةننل الدسننتور حننق كننل شننخا ل تقنند عابننا إىل مؤسسننا الدولننة و احلكومننة
احملاي ننة قا ننم النح ننو اانص ننوص قاي ننه ل الق ننانون ول تاق نني رد موا ننوقي .و نندد ق ننانون تق نند
ال اب ننا ح ننق الش ننخا ل م ارا ننة الق ننانون اإلداري الص ننادر ق ننن ااؤسس ننة و اإلجن نراء ال ننذي
تتخننذه اكننم الواقننع وال ننن ل ينمننا إبا مل تننرد ااؤسسننة قاننم ال ا ن و إبا مل تنرد ل خننالي
ااناة احملددة و وفقا لإلجراءا احملددة ل القانون و إبا تدر ال ان دون اختناب إجنراء شن نه
و إبا رف ت ااؤسسة الرد قايه ريقنة خنر  .ويننا قنانون حرينة تنداوي اا اومنا اا تمند ل
قام  1998قام نه ق لألشخاص ال بي ينني ن ي ابنوا منن ااؤسسنة اا اومنا ااتاحنة لندينا
و ال تكون ااؤسسة مازمة إبقدادها.
 -146و وا اا ال يقل قن  10 000من مواعين التةيا الذين ال تقل قمارهم قن  16قاما
ن يقدموا إىل الربانان عابنا واقينة ويشنمل بلن اا البنا ااقدمنة إىل الربانان .و نوا ي نا
وع التوقي ا قام ال ا اجلمناقي ريقنة إلك ونينة إبا دكةانت هوينة اانوق ني ومحاينة يناإل م
الشخصية .ويقبل الرباان ال ا اجلماقي ويةحصه وفقا لانتام الداخاي لارباان.

جيم -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -147تبحل جلنة حقنوق اإلنسنان والشنؤون ال امنة التا نة لاربانان الق نااي ومشناريع القنرارا
اات اقة اقنوق اإلنسنان وقماينا اإلدمنا االجتمناقي .وتشنرف هنذه الاجننة قانم ن ناق واسنع
من الق ااي مثل نش ة وسائ اإلقالم و نش ة اانتما الدينينة وحالنة ايشنخاص ااندانني
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ل منناكن السننجن وت زيننز ااسنناواة ننني اجلنسننني ومكافحننة االيننار ابلبشننر ومنننع ال نننف ل
ااؤسسا الت ايمية .ومثة جلان خر ابلرباان تست رض ي ا الق ااي اات اقة اقوق اإلنسان.
 -148وتتننوىل ي ننا جلنننة حقننوق اإلنسننان والشننؤون ال امننة التا ننة لارباننان تنتننيم اجتماقننا
مكرس ننة الس ننت راض التق ننارير الوعني ننة ااقدم ننة م ننن التةي ننا شن ن ن تنةي ننذ اتةاقين نا ايم ننم ااتح نندة
الرئيسننية اات اقننة اق ننوق اإلنسننان .ول ثن نناء االجتماقننا يننناق ق نناء ااؤسسننا اا نندقوة
والاجنن ننة حمتن ننو تقن ننارير التةين ننا ويناقشن ننون هن ننم الق ن ننااي ل جمن نناي حقن ننوق اإلنسن ننان وحمتن ننو
ااالحتا ا تامية ال اقتمد ا هي ا م اهدا ايمم ااتحندة وتنةينذها .ف انم سنبيل ااثناي
ل  1حزيران/يونيننه  2016إلقشننت جلنننة ااسننائل اات اقننة ابلشنؤون االجتماقيننة وال مالننة وجلنننة
حقوق اإلنسان والشؤون ال امة التا تنان لاربانان التقرينر الندوري جلمنورينة التةينا ااقندم إىل جلننة
حقوق ال ةل التا ة لألمم ااتحدة وتنةيذ التوصيا الواردة ل ااالحتا ا تامية لاجنة.
 -149ويشنار الرباننان مشنناركة نشن ة ل قمننل اانتمنا اإلقايميننة .ويشننار وفنند مننن الرباننان
ابنتتننام ل قمننل اجلم يننة الرباانيننة جملاننا ورواب ال ن تس ن م إىل ت زيننز القننيم ااش ن كة يورواب ل
جمنناال مثننل حقننوق اإلنسننان والدميقراعيننة وسننيادة القننانون قننن عريننق تقنند توصننيا واإلدالء
آبراء واقتماد قرارا واتةاقيا .
 -150ول قن نام  2007نشن ن فري ننق م ننن إلئب ننا الربا ننان تك نناد تك ننون وي ننع النائب ننا ق نند
اش ن كن فيننه مننن جننل الت نناون مننع الرباانيننا مننن البانندان ايخننر  .وتتمثننل جمنناال النشنناط
الرئيسية لةريق النائبا ل توسيع ن ناق الت ناون منع النسناء ل راناإل الباندان ايخنر وإقامنة
حوار مع اانتما غري احلكومية وإبكاء الوقي ق ااي ااساواة ل اجملتمع.
 -151وقننند إقننداد مشنناريع الق نوانني ت كننف السننا ا ااسننؤولة دائمننا قاننم حتايننل الصننكو
القانونية الدولية والسوا ق الق ائية لامحاكم الدولية وا ليا ايخر غري احملاكم وقام وا نا
ل احلسبان .وقند إقداد مشاريع القوانني ديمع اا اوما قن ن اق الق ااي ال تؤثر ل جمناي
مشرور القرار اا ين وا ل بل اش اعا الصكو القانونية الدولية واابادل التوجينية الصادرة
قنن ليننا رصنند اا اهندا  .ووفقننا لألمننر رقنم  19الصننادر قننن جمانا الننواراء ننوان "إجنراءا
تقيننيم ايثننر ايوي اشننرور ص ن قننانوين" الننذي اقتمنند ل  15كننانون ايوي/ديسننمرب 2009
ت ننن كا نت ننائ تقي ننيم االلتزام ننا الدولي ننة وحتايان ننا ريق ننة مةص نناة ل تقري ننر تقي ننيم ايث ننر ايوي
و شروحه ال تشري إىل الصكو القانونية ال يت نني تقييمننا وا راء واالسنتنتاجا وايحكنام
الصادرة قن ااؤسسنا الدولينة .وقبنل موافقنة جمانا النواراء قانم الصنكو القانونينة نق امثنل
التةيا مام ااؤسسا الدولينة حلقنوق اإلنسنان والتنا ع لنواارة ا ارجينة و منني ااتنامل واانتمنا
غننري احلكوميننة ن ي ر نوا قننن رائنننم ل إعننار قمايننة مواءمننة الص ن القننانوين .ويننري ي ننا جل نان
الرباان ااسؤولة ومننا مثال جلنة حقوق اإلنسان والشؤون ال امة حتايال تةصيايا المتثاي مشرور
الص القانوين لاللتزاما الدولية ل جماي حقوق اإلنسان.
 -152وتوجنند قنندة فرقننة قاماننة دائمننة تننناق حتننت رقايننة واارة ال نندي الق ننااي الراهنننة ل
ال نندقاو اادني ننة وال نندقاو اجلنائي ننة وال نندقاو اإلداري ننة ودق نناو ااخالة ننا اإلداري ننة وجم نناال
ال نندي ايخننر  .فننالةريق ال امننل النندائم اا ننين تقيننيم حكننام احملكمننة ايورو يننة حلقننوق اإلنسننان
الصادرة اد التةيا ينؤدي ي نا قمانه نشناط .وهنو انل حمتنو ايحكنام اا تمندة اند التةينا
ويقينم كذل الص القنانوين النوعين با الصناة ل قنرق وقنت ممكنن ويبنادر كنذل قنند ال نرورة
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تحسينه .ويتوىل هذا الةريق ال امل ي ا تقييم التدا ري اإلاافية ال يت ني تنةيذها قام الصن يد
الوعين من جل منع ارتكاق انتناكا مماثاة ل ااستقبل.
 -153و خن نريا تدس ننتخدم ي ننا ل ال نندقاو القانوني ننة الوعني ن نة الس ن نوا ق الق ننائية لامحكم ننة
ايورو ية حلقوق اإلنسان الصادرة اد التةينا والباندان ايخنر واابنادل التوجينينة الصنادرة قنن
هي ا م اهدا ايمم ااتحدة وا راء ال اقتمد ا هي ا م اهدا ايمم ااتحدة.
 -154ول ن ننمان متكن ننن ي شن ننخا من ننن مباشن ننرة حقوقن ننه اانصن ننوص قاينن ننا ل اان ننادة  90من ننن
الدس ننتور( )21تد ن جم م اه نندا ايم ننم ااتح نندة اات اق ننة اق ننوق اإلنس ننان وااازم ننة لالتةي ننا إىل الاغ ننة
الالتةيننة وتتننا لاجمنناهري .وكامننا وقن ننت التةيننا اتةاقننا دوليننا تدننرجم نننا االتةنناق إىل الاغننة الالتةيننة
وندشر ل الصحيةة الرمسينة  Latvijas Vēstnesisوكنذل قانم ااوقنع الشنبكي  .www.likumi.lvوهنذا
موقنع شنبكي تنديره دار النشنر الرمسينة  Latvijas Vēstnesisوهنو ينوفر إمكانينة الوصنوي احلنر واجملناين
إىل تصانيف الصكو القانونية جلمنورية التةيا و حدن اا اوما قننا ف ال قن ت ديال ا.
 -155وتدنش ننر التق ننارير الوعني ننة جلمنوري ننة التةي ننا ق ننن تنةي ننذ اتةاقي ننا ايم ننم ااتح نندة حلق ننوق
اإلنس ننان قا ننم ااوق ننع الش ننبكي ل ننواارة ا ارجي ننة ل القس ننم اات ا ننق نش ن ن ة ممث ننل التةي ننا م ننام
ااؤسس ننا الدولي ننة حلق ننوق اإلنس ننان (انت ننر الةق ننرة  .)173وواثئ ننق خت نني السياس ننا الوعني ننة
اات اقة تنةيذ االلتزاما الناش ة قن اتةاقيا ايمم ااتحندة حلقنوق اإلنسنان متاحنة قانم ااوقنع
الشبكي اؤسسة التنسيق ااكرسة لكل اتةاقية(.)22
 -156وتوجنند قاقنندة ينناإل وننا حكننام احملكمننة ايورو يننة حلقننوق اإلنسننان ل الق ننااي
اارفوق ننة ا نند التةي ننا قا ننم وا ننة حم نناكم التةي ننا اإللك وني ننة  www.tiesas.lvوك ننذل قا ننم ااوق ننع
الشننبكي لامحكمننة ال ايننا .وقننالوة قاننم بل ن ف ن راء جلنننة ايمننم ااتحنندة حلقننوق اإلنس ننان ل
الق ااي اارفوقة اد التةيا متاحة ي ا ابلاغة الالتةية قام موقع احملكمة ال ايا(.)23
 -157وتدنش ننر التق ننارير الوعني ننة جلمنوري ننة التةي ننا ق ننن تنةي ننذ اتةاقي ننا ايم ننم ااتح نندة حلق ننوق
اإلنسننان ابلاغننة الالتةيننة وتروا ننا قاننم ااوقننع الشننبكي لننواارة ا ارجيننة والننواارة ااسننؤولة .وتدنشننر
ي ننا تروننا ااالحتننا ا تاميننة هلي ننا م اهنندا ايمننم ااتحنندة ابلاغننة الالتةي نة قاننم ااوقننع
الشبكي لواارة ا ارجية والواارة ااسؤولة .واباثل ت د واارة ا ارجية والسا ة ااسنؤولة قبنل كنل
حوار منع جلننة ايمنم ااتحندة اا نينة نري فينه انل التقرينر النوعين الندوري نشنرة صنحةية ت انع
اجلمنور قام سري احلوار وتشكيل الوفد النوعين والق نااي اجلناري مناقشنتنا ثنناء احلنوار ومنا إىل
بل وتنشر الواارة هذه النشرة الصحةية.
 -158وتدنشر ي ا التقارير الوعنية امثل التةيا مام ااؤسسا الوعنية حلقوق اإلنسنان شن ن
متثيل مصاحل التةيا مام احملكمة ايورو ية حلقوق اإلنسان وهي ا م اهدا ايمنم ااتحندة قانم

__________

( )21تنا ااادة  90من الدستور قام ن" :كل شخا يتمتع ابحلق ل م رفة حقوقنه" دسنتور ونورينة التةينا اا تمند
ل  15شنباط/فرباير  1922والنذي دخنل حينز النةناب ل  17تشنرين الثناين/نوفمرب Latvijas Vēstnesis 1922
الصةحة  1 43متوا/يوليه  .1993وهو متا هنا (ابلاغتني الالتةية واإلنكايزية):
.http://likumi.lv/doc.php?id=57980
( )22قاننم سننبيل ااثنناي توجنند م اومننا قاننم ااوقننع الشننبكي لننواارة الرقايننة االجتماقيننة ( )www.lm.gov.lvتت اننق
تنةيذ اتةاقية ايمم ااتحدة حلقوق ايشخاص بوي اإلقاقة ل التةيا.
( )23وهي متاحة هنا (ابلاغة الالتةية).http://at.gov.lv/lv/judikatura/ano-nolemumi/ :
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ااوقع الشبكي لواارة ا ارجية .وتت من التقارير السنوية م اومنا قنن ا راء الن اقتمند ا جلننة
ايمم ااتحدة حلقوق اإلنسان ل الق ااي اارفوقة اد التةيا إن وجند وقنن حكنام احملكمنة
ايورو ية حلقوق اإلنسان ل الق ااي اارفوقنة اند التةينا منع تنوفري قنرض منوجز لوقنائع الق نااي
واستنتاجا ا(.)24
 -159وتنننتم مؤسسننا إدارة الدولننة وإنةنناب الق نوانني ابنتتننام محننال توقيننة اختاننف الة ننا
ااستندفة ل وسائ اإلقالم .ف ام سبيل ااثاي ل جماي محاية حقوق ال ةل تنتم مؤسسنا
إدارة الدولنة ابلت ناون منع اانتمنا غنري احلكوميننة نشن ة تثقيةينة وتدريبينة لاوالندين شن ن تنشن ة
ال ةنل وتر يتنه و ي ننة ال ةنل السنايمة والصننحية وجمناال خنر  .وتدنننتم نشن ة إقالمينة متنوقننة
لاجماهري غرض حتسني فنم ااساواة ني اجلنسني.
 -160وتوجن نند م اومن ننا مستةي ن ننة قن ننن االتةاقن ننا الدولين ننة والواثئن ننق ايخن ننر با الصن نناة
وتروا ا كذل إىل الاغة الالتةية قام ااوقع الشبكي اكت مني ااتامل(.)25
 -161وتشننار ي ننا اانتمننا غننري احلكوميننة الالتةيننة مشنناركة نشن ة ل إعننالر اجلمنناهري قاننم
م اوم ننا ق ننن الق ننااي ال ن ت ننؤثر ل حق ننوق اإلنس ننان واا ننايري الدولي ننة با الص نناة .ف ا ننم س ننبيل
ااثاي صبحت قماي را نة "مركنز الندا لامنوارد" مثناال تنذ ل جمناي اامارسنا اجليندة اهلادفنة
إىل ت زيننز االمتثنناي حلقننوق ايشننخاص بوي االا ن رااب ال قايننة ومحايننة مصنناحلنم .و ننري "مركننز
النندا لام نوارد" ا ننواث وحتاننيال لاسياس ننا ل جمنناي محايننة حق ننوق ايشننخاص بوي االا ن رااب
ال قاية ويقدم لاسكان مشورة قانونية جمانية ويثقف خمتاف الة ا ال امة (مثنل منوظةي سنا ا
إدارة الدولنة و خصنائي الصنحة ال قاية/مؤسسنا الرقاينة االجتماقينة والق ناة وممثاني اانتمننا
غننري احلكوميننة ايخننر وايشننخاص بوي االا ن رااب ال قايننة) وي ن جم كننذل حكننام احملكمننة
ايورو ي ننة حلقن ننوق اإلنس ننان اات اقن ننة وج نناي قمان ننه .وتق نندم و ين ننة "مرك ننز من نناراات لام ن نوارد" ن نندورها
مسنناقدا ودقمننا مننيننني إىل النسنناء االي ي ننانني مننن امننا تقنند استشننارا هلننن قننن عريننق
مرشد اجتماقي و خصائي نةسي وم اجل نةسي وحمام و خصائيني خرين.
التدابري التثقيفية واإلعالمية يف جمال حقوق اإلنسان
 -162اننماإل لالنتتننام ل رفننع مسننتو الت هيننل وحتسننني اا رفننة ق ننااي حقننوق اإلنسننان وحمتننو
االتةاقين ننا الدولين ننة ون اقنن ننا دوا ن ن ت قن نندة تن نندا ري تثقيةين ننة وإقالمين ننة ريقن ننة مننجين ننة ا ن نوظةي
مؤسسا إدارة الدولة ااسؤولة ومسؤوي النتام الق ائي وايشخاص التا ني لانتام الق ائي.
 -163ومس ننائل حق ننوق اإلنسن نان مدرج ننة ل ن نرام تثقي ننف م ننوظةي مؤسس ننا إدارة الدول ننة
وننا فينننا كايننة شننرعة الدولننة وكايننة حننرا احلنندود احلكوميننة وكننذل ل نرام تنميننة القنندرا
ااننية لشرعة الدولة .وتدناق ل إعار هذه الربام ق ااي مثل حتر الت ذي وغريه منن انروق
ال اما ننة و ال قو ننة القاس ننية و الالإنس ننانية و اانين ننة ومن ننع االي ننار ابلبش ننر واجلوان ن النةس ننية
والقانوني ننة ل م ننل ا ننباط الش ننرعة ل ح نناال ال ن ننف اجلنس نني وال ن ننف اان ننزي وم ننا إىل بلن ن .
__________

( )24متاحن ن ننة هنن ن ننا (ابلاغن ن ننة الالتةين ن ننة):

http://www.mfa.gov.lv/ministrija/latvijas-parstavis-starptautiskajas-

.cilvektiesibu-institucijas/darba-parskati
( )25متاحة هنا (ابلاغة الالتةية)..http://www.tiesibsargs.lv/tiesibu-akti/ano-dokumenti :
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ول قننام  2015وافقننت كايننة الشننرعة احلكوميننة قاننم نرإلم تثقيةنني لاكبننار ن نوان "اجلوان ن
القانونية وال ماية ينش ة ال باط بوي رت ا دمة ا اصة ل ماكن االحتجاا ااؤقنت شنرعة
الدولة" جر ل إعاره تدري  27اا ا ل قام .2016
 -164وتدنننتم ي ننا دورا تدريبي ننة وحاق ننا قم ننل ل ننباط إدارة الس ننجون ومكتن ن ش ننؤون
قصننر ل
اانواعنني واهلجننرة .وتننوىل قنايننة خاصننة لتنندري ااننيننني قاننم خصوصننيا ال مننل مننع ال َّ
منناكن السننجن وايعةنناي الننذين قننانوا مننن ممارسننا غننري مشننروقة وماتمسنني الاجنوء وغننري بلن
من ق ااي .وكثريا ما تدنتم دورا تدريبينة لاخنرباء ابلت ناون منع اانتمنا غنري احلكومينة ومكتن
م ننني اات ننامل .وي ننوىل االهتم ننام نربام الت نندري وتنمي ننة الق نندرا اانني ننة ا نوظةي مكت ن ش ننؤون
اا نواعنني واهلجننرة وحننرا احلنندود احلكننومي يغ نراض مننننا قاننم سننبيل ااثنناي حتسننني سننالي
االستجواق ومنارا استخدام الاغا ايجنبية.
 -165وي مننل مرك ننز التنندري الق ننائي الالتةنني من ننذ قننام  1995ل التةي ننا ويقنندم اازي نند م ننن
النندورا التثقيةي ننة ويواص ننل اخت نناب التنندا ري ل جم نناي تنمي ننة الق نندرا اانني نة لاق نناة وم ننوظةي اهلي ننة
الق ائية ووكالء النيا ة واحملامني احملاةني .والغرض من مركنز التندري الق نائي الالتةني هنو االرتقناء
جبنودة حكنام احملناكم وتندري ايخصنائيني قانم ال منل الرفينع ااسنتو ل النتنام الق نائي .وتدنننتم
دورا تدريبي ننة دوري ننة ل مواا ننيع حق ننوق اإلنس ننان وم ننن بلن ن قا ننم س ننبيل ااث نناي تق نند دورا
تدريبيننة ل قننام  2015لاق نناة ل جمنناي ت بيننق حقننوق اإلنسننان ل النندقاو اجلنائيننة والنندقاو
اإلدارية والدقاو اادنية ول جماي حقوق ال ةل وغري بل من ق نااي .ول قنام  2016تاقنم
ق اة ومرشحون اناص الق اة تدريبا ي ا قام ق ااي تت اق ابحلق ل احلرية وايمن ف نال قنن
تدري قماي قام اختاب قرارا االحتجاا وقام احلق ل حماكمة قادلة.
 -166وااسننائل اات اقننة ابلتقينند اقننوق اإلنسننان  -كالتسننامل قنندم التمييننز التنننور اإلثننين
ااسنناواة ننني اجلنسننني  -مدرجننة ل حمتننو ااوااننيع القياسننية وايمثاننة ااسننتخدمة ل م نواد قنندة
رام لات ايم اال تدائي والثانوي ال نام .وتت نمن اانواد الت ايمينة ي نا موانوقا تت انق ابلتوقينة
وونع خ ر االيار ابلبشر وكذل حاال الزوا الو.ي.
 -167ويت من حمتو منن الت ايم ال ام اواوقي "ال اوم االجتماقية" و"السياسة والقنانون"
ق ااي تتصل ابتةاقية ايمم ااتحدة حلقوق ال ةل .ف ام سبيل ااثاي قند ت انم موانور "ال انوم
االجتماقيننة" يننت ام ال ال ن التسننامل مننع مننا هننو خمتاننف؛ وي ننرف إمكنناإل ااشنناركة اادنيننة ل
اينش ة ال تنتمنا اادرسة قام ااستويني احملاني والنوعين واسنتخدام هنذه اإلمكناإل قماينا؛
ويةنننم ن لاننناا دايإل وانتمنناءا سياسننية وم تقنندا خمتاةننة؛ ويتسننامل إااء راء ايقايننا
ويقبننل ق نناء اجملموق ننة ا خ نرين و ن منم .و م ننا حمت ننو م ننادة الثقافننة ال ام ننة ال ن عا ننق قاين ننا
"السياسة والقانون" و"ايخالقيا " فيدقدم لغرض مماثل ي ن ق ااي مشناركة ال الن وحقوقنه
والتزاماتننه مدرجننة اننمن احملتننو اإللزامنني لادراسننة .و درجننت ي ننا ل م يننار ااواننور اإللزامنني
"الدراسة الصحية" مواايع لات ايم الثانوي ال ام مثل الصحة اإلزا ية ومنع احلمل غنري اارغنوق
فيه وايمراض اانقولة جنسيا وال ية اجلنسية وال القا اجلنسية.
 -168ويقدم موظةو مكت مني ااتامل ابنتتام مشورة شةوية وخ ية إىل ايفنراد شن ن تقند
ال ابننا إىل احملكمننة ايورو يننة حلقننوق اإلنسننان و ليننا ايمننم ااتحنندة حلمايننة حقننوق اإلنسننان.
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وتت من تقارير مني ااتامل السنوية است رااا لتنةيذ احلقوق ال تكةانا اتةاقيا ايمنم ااتحندة
حلقوق اإلنسان ل التةيا.
تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي يف سياق التعاون اإلمنائي
 -169تسنننم التةيننا ل مي نزاني مةننوض ايمننم ااتحنندة السننامي لشننؤون الالج ننني ومةننوض ايمننم
ااتح نندة الس ننامي حلق ننوق اإلنس ننان .وتدق نندم مس ننا.ا حم ننددة ل س ننبيل تق نند ااسن ناقدة ل حن ناال
ال وارل مثل احلرق ل سورية و وكرانيا .وت زا ااسا.ة صورة التةينا كشنري جندير ابلثقنة و اند منانل
وتكةل كذل دقم التةيا لت زيز حقوق اإلنسان قام الص يد الدوي (انتر التذييل رقم .)3
 -170ويتمثننل الغننرض مننن سياسننة الت نناون اإلمنننائي ال ن تنتنجنننا التةيننا ل اإلسنننام ل تنةيننذ
خ نة ايمنم ااتحندة لاتنمينة ااسنتدامة ل نام  2030ل الباندان النامينة وال سنيما ل الباندان الن
تتمتننع التةيننا ش نراكة با ولويننة م نننا وت زيننز التنميننة ااسننتدامة والق ناء قاننم الةقننر وسننيادة
القانون واإلدارة الرشيدة (انتر التذييل رقم .)3
-171
و ا نندان
القنندرا
ايمن ال

ول سننياق الت نناون اإلمنننائي ت مننل التةيننا ل انندان الش نراكة الشننرقية لالحتنناد ايورومن
س ننيا الوسن ن م م ننع ال كي ننز قا ننم جم نناال الت نناون التالي ننة :ت ننوير اإلدارة ال ام ننة و ن نناء
وت ننوير ايقمنناي التجاريننة وت زيننز القنندرة قاننم التصنندير واحلوكم نة وإصننال هياكننل
ام وتشجيع ااشاركة الدميقراعية وتنمية اجملتمع اادين والت ايم.

 -172وتؤكنند التةيننا قاننم إقمنناي حقننوق اإلنسننان وت زيزهننا وصننةنا مبنند فقيننا رائنندا لتخ نني
سياس ننا الت نناون اإلمن ننائي وتنةي ننذها و ننا ل بل ن تنةي ننذ ال نننن الق ننائم قا ننم حق ننوق اإلنس ننان.
و صننةة قامننة تشنندد التةيننا قاننم إدمننا الدميقراعيننة واإلدارة الرشننيدة وااسنناواة نني اجلنسننني
واالستدامة البي ية ف ال قن ق ااي اانا ل سياسا الت اون اإلمنائي والسياسة ا ارجية.

دال -عملية اإلبالغ على الصعيد الوطين
 -173وفقننا لالئحننة جماننا الننواراء رقننم " 121إجنراءا التمثيننل ل ااؤسسننا الدوليننة حلقننوق
اإلنسان" اا تمدة ل  7بار/مارا  2017يكةل ممثل التةيا مام ااؤسسا ايورو ية حلقوق
اإلنسان التا ع لواارة ا ارجية متثيل مصاحل التةيا مام احملكمة ايورو ية حلقوق اإلنسنان وهي نا
م اهدا ايمم ااتحدة .ويتوىل ي ا ممثل التةيا مام ااؤسسا الدولية حلقنوق اإلنسنان إقنداد
التقننارير الوعنيننة اات اقننة تنةيننذ االتةاقيننة الدوليننة لاق نناء قاننم ويننع شننكاي التمييننز ال نصننري
ل ننام  1965وال ننند النندوي ا نناص ابحلقننوق اادنيننة والسياسننية ل ننام  1966وال ننند النندوي
ا نناص ابحلق ننوق االقتص ننادية واالجتماقي ننة والثقافي ننة ل ننام  1966واتةاقي ننة الق نناء قا ننم وي ننع
شكاي التمييز اد اار ة ل نام  1979واتةاقينة مناه نة الت نذي وغنريه منن انروق اا امانة و
ال قو ة القاسية و الالإنسانية و اانينة ل ام  1984واتةاقية حقوق ال ةل ل ام .1989

 -174م ننا التق ننارير الوعني ننة اات اقن ننة تنةي ننذ الربوتوك ن نولني اإلان ننافيني التةاقي ننة حق ننوق ال ةن ننل
ل ام  1989فت د.ا واارة الرقاية االجتماقية (الربوتوكوي االختيناري شن ن اشن ا ايعةناي ل
اانااقن ننا ااسن نناحة) وواارة الداخاين ننة (الربوتوكن ننوي االختين نناري ش ن ن ن ين ننع ايعةن نناي واسن ننتغالي
ايعةاي ل البغاء ول اانواد اإلابحينة) .و منا التقرينر النوعين قنن تنةينذ اتةاقينة حقنوق ايشنخاص
بوي اإلقاقة ل ام  2006دوره فت ده واارة الرقاية االجتماقية.
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 -175وقنندما يصناغ تقرينر وعننين يراقني ممثنل التةينا مننام ااؤسسنا الدولينة حلقنوق اإلنسننان
ويمننع
مت ابننا مبننادل ايمننم ااتحنندة التوجينيننة با الصنناة ل إقننداد حمتننو التقريننر وشننكاه .د
م اوم ننا ق ننن تنةي ننذ ي اتةاقي ننة ينن ننا م ننن اتةاقي ننا ايم ننم ااتح نندة ل التةي ننا ابلت نناون م ننع
ااؤسسننا الق اقي ننة ااسننؤولة وتق نندم إىل جماننا ال ننواراء لاموافقننة قاين ننا .وقننالوة قا نم بل ن
يكةننل ممثننل التةيننا مننام ااؤسسننا الدوليننة حلقننوق اإلنسننان تروننة التقننارير الوعنيننة إىل إحنند
لغا ال مل الرمسية ابيمم ااتحدة وتقدمينا إىل ايمم ااتحدة ويشار كذل ل تشنكيل الوفند
الوعين لنتر ايمم ااتحدة ل التقرير الوعين.
 -176وينبغنني التشننديد قاننم ن اانتمننا غننري احلكوميننة و مننني ااتننامل والاجننان ااتخصصننة
يشناركون ل إقنداد التقنارير الوعنينة .وتنن كا الت ايقنا النواردة منن اانتمنا غنري احلكوميننة ل
نننا التقريننر الننوعين .وابإلاننافة إىل بل ن تدبا ن اانتمننا غننري احلكوميننة إبمكانيننة تقنند تقريننر
ديل .وي كا التقرير الوعين ي ا قمل مكت مني ااتامل فيمنا يتصنل تنةينذ االتةاقينة احملنددة
م ننن اتةاقي ننا ايم ننم ااتح نندة .وتش ننار ي ننا ل إق ننداد التقري ننر ال ننوعين جل ننان منشن ن ة خصيص ننا
هلننذا الغننرض ومننن بلن قاننم سننبيل ااثنناي ن الاجنننة اا نيننة اقننوق ال ةننل (انتننر الةقننرة )130
تبحننل التقريننر الننوعين اات اننق تنةيننذ اتةاقيننة ايمننم ااتحنندة حلقننوق ال ة نل ل ننام  1989وتقننينم
كذل ااالحتا ا تامية لاجنة ايمم ااتحدة اا نية اقوق ال ةل.

اثلثاً -تن نندابري القضن نناء علن ننى التميين ننز وتعزين ننز املسن نناواة بن ننني اجلنسن ننني وسن ننبل
االنتصاف احمللية
عدم التمييز
 -177يننا اإلعننار التنتيمنني السنناري ل التةيننا وااللتزامنا الدوليننة الن ققنند ا التةيننا قاننم
كةالة حقوق اإلنسان ل التةيا دون ي متييز.
 -178ويكةننل الدسننتور ااسنناواة ننني ويننع ايشننخاص الننذين ي يشننون ل التةيننا مننام القننانون
واحملنناكم والتمتننع اقننوقنم دون ي متييننز .فتنننا ااننادة  91م نن الدسننتور قا نم ن يكننون "كننل
الننناا ل التةيننا متسنناوين مننام القننانون واحملنناكم .و ننري التمتننع اقننوق اإلنسننان دون متييننز مننن
ي نننور كننان ".ويت ننني تةسننري ااننادة ااننذكورة قنناله مننن م نواد الدسننتور وننا يتةننق مننع االتةاقننا
الدولية ااازمة لالتةيا .ولذا ميكن ا اوص إىل ن حتر التمييز الوارد ل اانادة  91منن الدسنتور
ي رب ي ا قن اإلعار القانوين الدوي بي الصاة.
 -179وايحكام اات اقة اتر التمييز واالختالف ل اا اماة مدرجة ي ا ل قنوانني ق اقنا
حمددة .ف ام سبيل ااثاي ينا قنانون ال منل قانم ن لكنل فنرد حقوقنا متسناوية ل ال منل ول
ظننروف قمننل منصننةة وم مونننة وصننحية ف ننال قننن احلصننوي قاننم جننر قننادي قننن قماننه .و ن
اننمان هننذه احلقننوق دون ي متييننز مباشننر و غننري مباشننر صننرف النتننر قننن ال ننرق و الا نون
و اجلنننا و ال مننر و اإلقاقننة و اا تقنندا الدينيننة و السياسننية و غريهننا و ايصننل القننومي
و االجتماقي و اااكية و الواع ال ائاي و اايل اجلنسي و غري بل من ظروف.
 -180وي نننا ق ننانون حق ننوق اارا ننم قا ننم ن ننه د ت ننر االخ ننتالف ل اا اما ننة قن نند كةال ننة ح ننق
اان نريع تب ننا ل ننرق الش ننخا و ص نناه اإلث ننين و لون ننه و ن ننور جنس ننه و قم ننره و إقاقت ننه
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و حالتننه الصننحية و دينننه و ر يننه السياسنني و رائننه ايخننر و صنناه القننومي و االجتمنناقي
و ماكيتننه و وا ن ه ال ننائاي و غننري بل ن مننن ظننروف .ويشننمل االخننتالف ل اا اماننة التمييننز
ااباشر و غري ااباشر اد الشخا و ارتكاق جرمية اد الشخا و التحريع قام التمييز.
فننإن ايحكننام اات اقننة نندم التمييننز وحتننر االخننتالف ل اا اماننة

 -181وقننالوة قاننم بل ن
مدرج ننة ل ق ننانون ال ننمان االجتم نناقي وق ننانون م ننني اات ننامل وق ننانون الرا ن نا وااؤسس ننا

وقننانون ااخالةننا اإلداريننة والقننانون اجلنننائي وقننانون محايننة حقننوق ااسنتنا وقننانون الت اننيم
وقننانون حتننر التمييننز ننني ايشننخاص ال بي يننني الننذين يننؤدون نش ن ة اقتصننادية وقننانون دق ننم
ال اعاني قن ال مل والباحثني قن قمل وقانون الدقاية ول نصوص قانونية خر .

 -182وت نننا اا ننادة  9م ننن ق ننانون اإلج ن نراءا اادني ننة قا ننم ن ايع ن نراف يتمت ننون اق ننوق إجرائي ننة
متكاف ة وقام ن احملكمة تكةل لألعراف فرصا متكاف ة امارسة حقوقنم من جل محاية مصاحلنم.
 -183وتشننتمل اابننادل ال امننة احملننددة ل قننانون اإلج نراءا اإلداريننة قاننم مبنند اح ن ام حقننوق
ايشخاص ال بي يني .وينا مبد ااسناواة قانم ننه قنند متاثنل التنروف الوقائ ينة والقانونينة ت تمند
ااؤسسة واحملكمة قرارا مت ا قة (ظنروف وقائ ينة وقانونينة خمتاةنة  -قنرارا خمتاةنة) صنرف النتنر
قننن نننور جنننا ااشنناركني ل اإلج نراءا اإلداريننة و قمننرهم و ق نرقنم و ل نوهنم و لغننتنم و
ديننم و جنسيتنم و ر ينم السياسي و رائننم ايخنر و صنانم االجتمناقي و جنسنيتنم
و حالتنم الت ايمية واالجتماقية وماكيتنم و مننتنم وغري بل من قوامل.
 -184وينا حد اابادل ال امة لقانون اإلجراءا اجلنائية قام إجراء موحد جلميع ااشاركني
ل ال نندقاو اجلنائي ننة ص ننرف النت ننر ق ننن ص ننانم وح ننالتنم االجتماقي ننة وماكي ننتنم ومنن ننتنم
وم ن نواعنتنم وقن ننرقنم وجنسن ننيتنم وم ن نواقةنم من ننن الن نندين وجنسن نننم وت ان ننيمنم ولغن ننتنم وحم ن نل
إقامتنم وغري بل من ظروف.
 -185وينننا قننانون تنةيننذ ايحكننام قاننم قنندم ج نواا التمييننز ننني اانندانني قاننم سنناا ال ننرق
والاغننة واجلنننا واحلالننة االجتماقيننة واااكيننة وا راء السياسننية واا تقنندا الدينيننة وغننري بل ن مننن
م ايري قند تنةيذ ي شكل من شكاي ال قو ة اجلنائية .وويع اادانني متساوون مام القانون.
 -186وتتننوخم الدولننة فننرض كننل م نن ااسننؤولية اإلداريننة وااسننؤولية اجلنائيننة قننن انتنننا حتننر
التميي ننز .وهك ننذا فق ننانون ااخالة ننا اإلداري ننة ي نننا قا ننم ااس ننؤولية ق ننن انتنن نا حت ننر التميي ننز
اانصننوص قايننه ل ايعننر القانونيننة التنتيميننة .وينننا القننانون اجلنننائي قاننم ااسننؤولية اجلنائيننة قننن
اينش ن ن ة ال ن ن نندف إىل التح ن نريع قا ننم الكراهي ننة و الت ص ن ن الق ننومي و اإلث ن نين و ال رقن نني
و الننديين (ااننادة  78مننن القننانون اجلنننائي) وايقمنناي ال ن ترمنني إىل التح نريع قاننم الكراهيننة
و ال داوة سب نور اجلنا و ال مر و اإلقاقة و ي مسا خر إبا ترت قاينا ارر كبري
(ااننادة  150مننن القننانون اجلنننائي) والتمييننز قاننم سنناا ال ننرق و االنتمنناء القننومي و اإلثننين
و الننديين و ي نننور خننر مننن التمييننز إبا تسننب ل اننرر مننادي (ااننادة  194مننن القننانون
اجلنننائي) .وتدةننرض ققو ننة شنند قننن اجل نرائم إبا ارتكبنننا مسننؤوي حكننومي و موظننف ل ش نركة
( و مؤسسة قماي) و منتمنة و جمموقنة منن ايشنخاص و إبا ارتدكبنت هنذه اجلنرائم واسن ة
نت ننام لام اجل ننة ا لي ننة لابي نناإل  .ويق ننر الق ننانون اجلن ننائي ن وج ننود داف ننع يتص ننل تحي ننز قنص ننري
و قومي و إثين و ديين يشكل ظرفا مشددا (ااادة  )14()1(48من القانون اجلنائي).
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 -187وقنند س نننبت الس نوا ق الق ننائية لامحكم ننة الدسننتورية ل احل ننديل قننن م ننمون مب نند
حتر التمييز .و قر احملكمة الدستورية ن اهلدف من مبد حتر التمييز اادر ل الدستور هو
منع احتماي تقييند احلقنوق ايساسنية لاشنخا ابالسنتناد إىل ي م ينار غنري مقبنوي مثنل ال نرق
و ايصنل اإلثننين و ننور اجلنننا ل انند دميقراعني كمننه القننانون( .)26و نوي مبنند ااسنناواة دون
إصدار مؤسسا الدولة قواقد تسمل دون ي مربرا م قولة و امانة خمتاةنة لألشنخاص النذين
هننم ل ظننروف متكاف ننة وحمننددة ول ظننروف متشنناهبة .ويتننيل مبنند ااسنناواة ننل ويسننتازم م اماننة
خمتاة ننة لألش ننخاص ال ننذين ه ننم ل ظ ننروف خمتاة ننة ويت ننيل م اما ننة خمتاة ننة لألش ننخاص ال ننذين ه ننم
ل ظننروف متكاف ننة إبا كانننت هلننا سنناا مواننوقي وم قننوي .وال يكننون االخننتالف ل اا اماننة
حمايدا و م قوال إبا مل يكن له غرض مشرور و إبا كانت هنا قالقة غري متناسبة ني الوسائل
ااختارة وايهداف احملددة(.)27
 -188ويشننكل ت زيننز ااسنناواة ل اا اماننة ومنننع وي نع شننكاي التمييننز جننزءا منمننا مننن ن نناق
قماي مكت مني ااتنامل .فن مني ااتنامل يقندم ااسناقدة إىل انحااي التميينز قنن عرينق النتنر ل
الشكاو الةردية اات اقة ابنتنا مؤسسا الدولة و ايشخاص ال بي يني و االقتبناريني حتنر
التمييز و ااساواة ل اا اماة من خنالي إسنداء ااشنورة القانونينة ومتثينل ايشنخاص منام احملناكم
وكنذل ابلتشنجيع قانم التوفينق نني عنراف الننزار .وخنالي الةن ة منن  2011إىل  2016نةننذ
مكت مني ااتامل قددا من التدا ري الرامية إىل الت ريف دم التمييز .ف ام سبيل ااثاي ندشر
وجنا نتر مني ااتامل و راؤه ل وسائ اإلقالم وندتمنت اسنت القا لانر ي شن ن حناال
انتنا حتر التمييز وجر نش ة تثقيةية لاجمنور وااوظةني احلكوميني .و جر مكت مني
اات ننامل ي ننا ق نندة دراس ننا و ق نند تق ننارير ق ننن ق ننااي ق نندم التميي ننز وه ننو يش ننار نش نناط ل
ااناقش ننا ال ام ننة ويق نندم ر ي ننه ل ال ماي ننا اانم ننة لاجمن ننور فيم ننا يتص ننل اباس ننائل اات اق ننة
اباساواة القانونية.
اإلدماج يف اجملتمع .تعزيز حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية
 -189ينا الدستور قام ن "ايشنخاص اانتمنني إىل قاينا قرقينة يتمت نون ابحلنق ل صنون
لغتنم وخصائصنم ال رقينة وثقنافتنم اامينزة وت ويرهنا .ويتن لف جمتمنع التةينا منن ممثانني قنن كثنر
مننن  150صننل قرقنني .وتشننكل ايقايننا وثقافا ننا جننزءا منمننا وال يتجننز مننن اجملتمننع الالتةنني
وثقافت ننه .وتكة ننل سياس ننة اإلدم ننا ل التةي ننا ابلكام ننل محاي ننة حق ننوق ايقاي ننا القومي ننة واحن ن ام
ثقننافتنم ولغننتنم وتقالي نندهم .ومننا فت ننت احلكومننة تقنندم إس ننناما قمايننا كب نريا ل ت اننيم ايقاي ننا
وثقننافتنم وغري.ننا مننن اجملنناال مننن جننل ت زيننز هويننة ايقايننا الن ت نني ل التةيننا ف ننال قننن
امان إشرا ممثاي ايقايا ل قماي رسم السياسا وصنع القرارا .

 -190وتش نندد ااب ننادل التوجيني ننة اات اق ننة ابهلوي ننة الوعني ننة واجملتم ننع اا نندين وسياس ننة اإلدم ننا

( )2018-2012قاننم .يننة احلةنناظ قاننم تةننرد كننل قايننة .وقنند جننر ااوافقننة ل قننام 2015
__________

( )26حكننم احملكمننة الدسننتورية الصننادر ل  29كننانون ايوي/ديسننمرب  2008ل الق ننية رقننم 037-37-2008
الةقرة  .6وهو متا هنا.http://www.satv.tiesa.gov.lv/cases/ :
( )27حكم احملكمة الدستورية الصادر ل  2شنباط/فرباير  2010ل الق نية رقنم  01-46-2009الةقنرة  .7وهنو
متا هنا.http://www.satv.tiesa.gov.lv/cases/ :
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قا ننم خ ننة تنةي ننذ ااب ننادل التوجيني ننة اات اق ننة ابهلوي ننة الوعني ننة واجملتم ننع اا نندين وسياس ننة اإلدم ننا
( )2018-2012لاة ن ة اامتنندة ح ن قننام  2016وهنني تتننوخم ت ننوير ال يننة اادنيننة وت زيننز

ايشكاي التقايدينة وغنري التقايدينة منن ااشناركة اادنينة ف نال قنن التشنجيع قانم إدمنا الة نا
ااستب دة اجتماقيا ومنع التمييز ادها.

 -191ووفقننا لقننانون التنميننة احلننرة لاجماقننا القوميننة واإلثنيننة ل التةيننا واحلننق ل االسننتقالي
الثقال يدكةل جلميع ااقيمني إقامة دائمة ل التةيا احلق ل إنشناء جمتم نا م ونقنااب م ورا نا م
الوعنية .والدولة مازمة ت زيز نش تنم ومساقد م ابحلاجا ااادية.

 -192ومتننوي الدولننة نرام ت ايميننة لألقايننا سننبع لغننا  :الروسننية والبولنديننة والبيالروسننية
وايوكرانين ن ننة واإلسن ن ننتونية والايتوانين ن ننة وال ربين ن ننة .وخن ن ننالي السن ن نننة ايكادميين ن ننة 2015-2014
تاقت  106مؤسسا ت ايمينة تنةنذ نرام ت ايمينة لألقاينا متنويال منن الدولنة (قنل بلن 99
مدرسة تنةذ رام ت ايمية ابلاغة الروسية و نتام الاغتنني و 4مندارا ابلبولندينة و نتنام الاغتنني
ومدرس ننة واح نندة ابلاغ ننة ايوكراني ننة و نت ننام الاغت ننني ومدرس ننة واح نندة ابلاغ ننة البيالروس ننية و نت ننام
الاغتننني ومدرسننتني ابلاغننة ال ربيننة ومدرسننة واحنندة ابلاغتننني الالتةيننة والايتواني نة ومدرسننة واح ندة
ابلاغتننني الالتةيننة واإلسننتونية) وكننذل  75مدرسننة مزدوجننة الةصننوي الدراسننية ( نرام ابلالتةيننة
وإحنند لغننا ايقايننا ) .وخننالي السنننة ايكادمييننة  2016-2015تاقننت  103مؤسسننا
ت ايمية تنةذ رام لت ايم ايقايا متويال من الدولة (قل بلن  94مدرسنة تنةنذ نرام ت ايمينة
ابلروس ننية و نت ننام الاغت ننني و 4م نندارا ابلبولندي ننة و نت ننام الاغت ننني ومدرس ننة واح نندة ابيوكراني ننة
و نتام الاغتني ومدرسة واحدة ابلبيالروسية و نتام الاغتني ومدرستان ابل ربية ومدرسة واحندة
ابلالتةية والايتوانية ومدرسة واحدة ابلالتةية واإلستونية) وكنذل  60مدرسنة مزدوجنة الةصنوي
الدراسية ( رام ابلالتةية وإحد لغا ايقايا ).
 -193وقند اجتياا امتحاإل الدولة ل اكتسناق الت انيم ايساسني نق لا الن اختينار لغنة
االمتح ننان  -الالتةي ننة و الروس ننية .ول امتح نناإل الدول ننة ل الت ا ننيم الث ننانوي ال ننام تك ننون لغ ننة
االمتحنناإل هنني الاغننة الرمسيننة .وخننالي الة ن ة  2015-2014ندتمننت حاقننا قم نل لتنميننة
القندرا ااننيننة لواان ي مننناه مؤسسننا الت اننيم قبنل اادرسنني لألقايننا ل جمنناي تنةيننذ النننن
الثنائي الاغة ل مستو ما قبل اادرسة.
 -194ويت نناون ال دينند مننن مؤسسننا ت اننيم ايقايننا ل التةيننا مننع احلكومننا وااؤسسننا
الت ايميننة لانندوي اا نيننة وتتاقننم هننذه ااؤسسننا مراجننع وم نواد ت ايميننة خمتاةننة مننن جننل حتسننني
ال ماية الت ايمينة .ف انم سنبيل ااثناي تت ناون ونورينة ولنندا ت ناوإل وثيقنا جندا منع التةينا وتندقم
اادارا البولندية ل التةيا.

 -195و حد اانام ااذكورة ل اابادل التوجينينة لت نوير الت انيم خنالي الةن ة 2020-2014
ل التةيا هو التشجيع قام تنمية شخصية مت ددة الاغا من خالي اكتساق الاغنا ايجنبينة

ف ال قن التشجيع قام اكتساق الاغة ايم والاغة الرمسية .وتشنغل التةينا ااركنز الثناين ل الت ندد
الاغوي ل االحتاد ايورومن.

 -196وقنند دقنند ل قننام  2011حتننت إش نراف واارة الثقافننة جمموقننة مننن تنندا ري السياسننة
الوعنيننة إلدمننا الرومننا وددرجننت ل اابننادل التوجينيننة لانويننة الوعنيننة واجملتمننع اانندين وسياسننة
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اإلدمننا ( .)2018-2012ويننوىل اهتمننام خنناص ت اننيم عةنناي الرومننا مننن خننالي اسننتحدان
ممارسة اا امني ااساقدين من الروما ل مرحاة ما قبل الدراسة ول مدارا الت ايم ال ام وكذل
نشن ة إدمنا الرومننا ومشناركتنم ل التةينا وتيسننري الت ناون نني واقننة الرومنا واحلكومنا احملايننة
و /و الش ن ننركاء االجتمن ن نناقيني وإقام ن ننة ح ن ن نوار ن ننني الثقافن ن ننا  .وابإلا ن ننافة إىل نش ن ن ن ة اجملان ن ننا
االستشناري لتنةينذ سياسننة إدمنا الرومنا (انتنر الةقننرة  )73نشن ت ل قننام  2014شنبكة مننن
ا ن نرباء اإلقايمي ننني اا ني ننني ق ننااي إدم ننا الروم ننا هب نندف تش ننجيع التب ننادي اان ننتتم لام اوم ننا
وا نربا ننني خصننائي احلكومننا احملايننة ش ن ن ق ننااي إدمننا الرومننا وتنميننة الت نناون ننني واارة
الثقافننة وااؤسسننا احملايننة وواقننة الرومننا مننن جننل تنةيننذ سياسننا إدمننا الرومننا كةنناءة كننرب.
ويشننار ل الشننبكة خ نرباء مننن  15مدينننة وحكومننة حمايننة ل التةيننا .وتقنندم واارة الثقافننة النندقم
ابنتتننام مننن ميزانيننة الدولننة لتنةيننذ مبننادرا إدمننا اانتمننا غننري احلكوميننة لارومننا قاننم الص ن يد
اإلقايمي ل إعار التنافا ااةتو لامشاريع.
 -197ووفقا لنتائ دراسة "الروما ل التةيا" ال جرينت ل قنام  2015ي تنرب الرومنا جمموقنة منن
ايشخاص الذين يت رانون نر الةقنر والتميينز ل سنوق ال منل والنذين ال تتكافن فنرص قماننم منع
صحاق اجلنسيا ايخر سب تدين مستو ت ايمنم ووا نم االجتماقي  -االقتصادي.

 -198وتنةننذ واارة الثقافيننة الالتةيننة منننذ قننام  2016مشننرور مننننا الرومننا ايوي :احل نوار والت نناون
وااشاركة من جل ت زيز الت اون واحلوار ني اجملتمع اادين لاروما وممثاي مؤسسنا الدولنة واحلكومنا

احملايننة والشننركاء االجتمنناقيني ل ننمان مشنناركة كثننر ف اليننة مننن ايشننخاص اا نيننني وتنسننيق سياسننة
إدما الروما قام حنو ف ل .ويشار قدة إلش ني من الروما ل التةيا ل تنةيذ ااشرور.
 -199ومنننذ قننام  2015ت كننف واارة الثقافننة ابلت نناون مننع ااركننز الالتةنني حلقننوق اإلنسننان
قام تنةيذ نش ة خمتاةة ترمني إىل ت زينز التسنامل ل اجملتمنع واحلند منن القوالن النم ينة السنابية
إااء الروما ف ال قن ت زيز ثقافة الروما.
اكتساب املواطنة والتجنيس
 -200ند يدينند االسننتقالي ل التةيننا قاننم سناا مبنند االسننتمرارية القانونيننة اقتمنند اجملاننا
ايقام قرارا ل  15تشرين ايوي /كتو ر  1991ش ن يديد ااواعنة لسكان التةيا الذين كانوا
ماوهن ننا ي ننوم اح ننتالي التةي ننا ي ي ننوم  17حزيران/يوني ننه  1940وبري ننتنم صن نرف النت ننر ق ننن
ص ننانم ال رق نني .واس ننتنادا إىل ه ننذا ااب نند اقتدم نند ق ننانون ااواعن ننة اجلدي نند ل ق ننام  .1994ول
قام  1998دقدي قانون ااواعنة ل استةتاء لتيسري اكتساق ااواعنة قن عريق التجنيا.
 -201وابلت ن نوااي من ننع صن ننةة م ن نواعين التةي ن ننا اسن ننتدحدثت صن ننةة غن ننري اا ن نواعنني ل التةي ن ننا ل
قننام  1995ابقتبارهننا صننةة مؤقتننة خاصننة ا نواعين االحتنناد السننوفياي السننا ق الننذين ي يشننون ل
ونوريننة التةيننا وبريننتنم ممننن ال ماننون مواعنننة التةيننا و دولننة خننر  .وغننري اا نواعنني ل التةيننا
ليسنوا شخاصننا قنندميي اجلنسنية ابا ن ااقصننود ل اتةاقيننة قنام  1954شن ن واننع ايشننخاص
قنندميي اجلنسننية وننا ن ن نناق حقننوق غننري اا نواعنني وسننع كث نريا و ن التةيننا ت ننند ابلتزامننا
حمددة فيما يت اق هبؤالء ايشخاص  -وهو يكةل قوة القانون حقوق اإلقامة الدائمة ل التةيا
واحلماية القنصاية ل ا ار ف ال قن احلق ل ال ودة إىل التةيا وقدم ال رد من التةيا .ويتمتع
غري ااواعنني غابية احلقوق ااكةولة اواعين التةيا .ويتمتع غري ااواعن ابحلنق ل التجننا وقند
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قند التةينا وينع الشنروط ااسنبقة اينل تشنجع ايشنخاص احملنددين هننم غنري منواعنني قاننم
اكتساق اجلنسية الالتةية ودمتكننم من بل .
 -202وحققننت التةيننا تقنندما ماحوظننا ل تشننجيع قمايننة التجنننيا قننن عريننق تقاننيا نسننبة
غ ننري اان نواعنني م ننن  29ل ااائ ننة ( 730 000ش ننخا) ل ق ننام  1995إىل  11.75ل ااائ ننة
( 252 017شخصا) ل كانون الثاين/يناير ( 2016انتر التذييل رقم .)2
 -203ول جمنناي ت زيننز االننندما ل اجملتمننع والتجنننيا تواصننل حكومننة التةيننا تنةيننذ سياسننة
متسننقة قننن عريننق كننل مننن دقننوة غننري اا نواعنني إىل عا ن التجنننيا واقتمنناد تشننري ا ل نزايدة
تيسري قماية التجنيا وشن محال إقالمينة .وجنر تبسني قماينة التجننيا ل قندة مناسنبا
مع مراقناة اا نايري الدولينة الواجبنة الت بينق .ويتخنذ مكتن شنؤون اانواعنني واهلجنرة النذي ندد
واع ايشخاص ل الباد تدا ري إقالمية وتثقيةية خمتاةة ابنتتام لات ريف إبجراءا التجنيا.

 -204وج ننر تبس نني إجن نراءا م نننل اجلنس ننية ة ننل الت ننديال الن ن دخا ننت قا ننم ق ننانون
ااواعننة والن اقتمندها الرباننان ل  9اير/منايو  .2013ف انم سنبيل ااثناي يد ن ف عةناي غننري
ااواعنني وقدميي اجلنسية كمواعنني التةيني وجرد تسجيانم ل سجال ااواليند نناء قانم رغبنة
حد الوالدين .ود ي إمكانية منل ااواعنة لألعةاي دون ا امسة قشرة من ال مر ناء قام عا
حند الوالندين (سنا قا  -اسنتنادا إىل عان مننن كنال الوالندين) .و نوا تسنجيل ايشنخاص الننذين
ت او قمارهم ني  15و 18قاما وصةنم منواعنني التةينني نناء قانم عان الشنخا اا نين.
وابإلاننافة إىل بل ن جننر تبسنني اش ن اعا ف ن ة اإلقامننة الدائمننة ل ال ن التجنننيا وجننر
كذل تسنيل امتحاإل الاغة وحتديد شروط اإلقةناء منن االمتحنان .ف انم سنبيل ااثناي ي ةنم
مننن ويننع امتحنناإل التجنننيا ال ننالق الننذين حصنناوا قاننم القنندر الرئيسنني مننن الت اننيم ابلاغننة
الالتةية ممن حصاوا قام كثر من نصف رإلم الت ايم اال تدائي ابلاغة الالتةية.
 -205ومننع اقتمنناد الت ننديال الن دخاننت قاننم قننانون ااواعنننة ل قننام  2013تكننون التةيننا
قد ج ات إجراءا تسجيل حديثي الوالدة من عةاي غري اانواعنني ل التةينا إجنراءا مناسنبة
وميسورة ما يسنم ل إهناء هذا الواع القانوين ااؤقت.
 -206ومنع وانع اترينخ التةينا ل االقتبنار وتزاينند تنقنل ايشنخاص واحلاجنة إىل احلةناظ قاننم
روا مع ااواعنني ل ويع حناء ال نامل إىل جانن اقتمناد الت نديال اانذكورة نةنا قانم قنانون
ااواعنة اتسع ن اق ت بينق اادوا اجلنسنية إىل حند كبنري .وي نين اادوا اجلنسنية ابا ن ااقصنود
ل القانون ااذكور قاله ن إبمكان مواعنني م ينني ن يكتسنبوا اجلنسنية الالتةينة منع االحتةناظ
جبنسيتنم وال كا صحيل.
حقوق األجانب والالجئني وملتمسي اللجوء

 -207ل  19كن ننانون الثاين/ينن نناير  2016ن نند س ن نراين قن ننانون جدين نند هن ننو قن ننانون الاجن ننوء

والغننرض منننه كةالننة حقننوق ايشننخاص ل احلصننوي قاننم الاجننوء ل ونوريننة التةيننا و احلصننوي
قام صةة الالج و صةة دياة و احلصوي قام محاينة مؤقتنة .وال ميكنن عنرد مانتما الاجنوء
و الالجن و تسننايمه إىل الدولننة ال ن مننل جنسننيتنا إبا كننان خننار تا ن الدولننة وكننان خيشننم
شن ننكل م قن ننوي ت ران ننه لالا ن ن ناد سن ننب ال ن نرق و الن نندين و اجلنسن ننية و االنتمن نناء إىل ف ن ننة
اجتماقية و راء سياسية م ينة وكان ال يست يع و ال يريد سنب بلن ا نوف قبنوي محاينة
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الدولة ال مل جنسيتنا .وال ميكن عرد الشخا قند اجلنسنية النذي ال يكنون ثنناء وجنوده
خار دولة إقامته السا قة قادرا قام ال ودة إىل تا الدولنة سنب ايسنباق نةسننا و النذي
ال يرغن ل بلن  .وال ننوا عننرد الشننخا الننذي منننل صننةة دياننة ل ونوريننة التةيننا إبا كننان
هنا سب يدقو إىل االقتقاد نه قد يت رض ل رر جسيم ند قودتنه إىل انده ايصناي ومنن
مث فنو غري قادر قام قبوي محاية بل الباد و غري راغ ل بل .
 -208ويندير مكتن شننؤون اانواعنني واهلجننرة سننجال واتمسنني الاجننوء غننرض اننمان تسننجيل
ماتمسي الاجوء والتقدم احملرا ل إجراءا الاجوء (انتر التذييل رقم  .)2و ن اختناب قنرار مننل
و رفع صةة الالج و الصةة البدياة ل غ ون ثالثنة شننر منن اترينخ ااقا انة الشخصنية منع
ماتما الاجوء ولكن ل موقد ال يتجاوا ستة شنر من تسجيل ال ا .
 -209و غيننة اننمان قنندرة عالن الاجننوء قاننم ممارسننة حقوقننه والتزاماتننه ي جننل حننرا احلنندود
ومكت شؤون ااواعنني واهلجنرة إب نالغ الشنخا إبجنراءا الاجنوء وحندوده الزمنينة واحلقنوق
والواجبا اا نية وااؤسسا ال تقندم ااسناقدة الق نائية وشنروط القبنوي ونا ل بلن احلنق
ل تاقنني خنندما الرقايننة الصننحية ومننا إىل بل ن  .ويقنندم مسننؤوي مننن حننرا احلنندود وااكت ن
اا اومننا ااننذكورة قنناله إىل ماننتما الاجننوء خ يننا و اغننة يةنمنننا و ابلاغننة ال ن مننن ااة ن ض
شكل م قوي ن يةنمنا.
 -210وقنند سننا ت اايدة قنندد ماتمسنني الاجننوء ال ننوء قاننم اننرورة ت ننوير الت نناون ااؤسسنني
والتخ نني لننه وت زيننز قنندرة نتننام الاجننوء ل التةيننا وت نوافر اننماإل اجتماقيننة م ين نة ااتمسنني
الاجوء والالج ني وايشخاص الذين منحوا صةة دياة.
 -211وهكذا ووفقنا يحكنام قنانون الاجنوء ن تنوفري إمكانينة حصنوي القاصنر النذي مننل
لقصنر النذين
صةة الالج و صةة دياة قام الت ايم ابلاغة الرمسية .وين بنق الشنيء نةسنه قانم ا ن
القصننر فننرص الت اننيم وننا ل بلن اإلقننداد لاحصننوي
دمنحنوا محايننة مؤقتننة .ود ين ااتمسنني الاجننوء َّ
قام الت ايم ايساسي دءا من سنن ا امسنة واحلصنوي قانم الت انيم الثنانوي ايساسني وال نام
واالستمرار د اوغ الثامنة قشرة من ال مر ل مواصاة الت ايم ال نام النذي ند ابلة نل وح نور
دروا فردية ل خمتاف مواايع الدراسة وح ور دروا الكةاءة الاغوينة ل الاغنة الالتةينة والاغنة
ايم إبا كننان عةنناي ماتمسنني الاجننوء يدرسننون ل ااؤسسننا الت ايميننة ال ن تنةننذ نرام ت اننيم
ايقايا وكذل احلصوي قام دقم ماي لشراء الكت اادرسية.
 -212ووفق ن ننا لق ن ننانون ا ن نندما االجتماقي ن ننة وااس ن نناقدة االجتماقي ن ننة ل ن ننام  2003يتمت ن ننع
ايشننخاص الننذين منح نوا صننةة الالج ن ننذا احلقننوق ل تاقنني ااسنناقدة االجتماقيننة وإقننادة
الت هيل االجتماقي و اانين وا ندما االجتماقينة اامولنة منن ميزانينة الدولنة واحلكومنة احملاينة
واستحقاقا ااساقدة االجتماقينة اامولنة منن احلكومنة احملاينة وصنةنم منواعنني وغنري منواعنني
لالتةي ننا .و ة ننل الت ننديال ال ن ن دخا ننت ل ق ننام  2016قا ننم ه ننذا الق ننانون اتس ننع ن نناق
ا دما ااقدمة إىل ول الذين دمنحوا الصةة البدياة ل ونورية التةيا ( ي صدر هلنم تصنريل
إقام ن ننة مؤق ن ننت) .ويتمت ن ننع ايعة ن نناي ال ن ننذين دمنح ن نوا ص ن ننةة ديا ن ننة ن ننذا احل ن ننق ل تاق ن نني الرقاي ن ننة
االجتماقين ننة وإقن ننادة الت هين ننل االجتمن نناقي وخن نندما ال من ننل االجتمن نناقي ال ن ن متوهلن ننا الدولن ننة
و احلكومننا احملايننة ش ن هنم ل بل ن ش ن ن قيننة ايعةنناي ل التةيننا الننذين يوجنندون ل واننار
مماثاننة .ومنننذ قننام  2007صننبل الشننخا الننذي يد اننن نننه وقننع اننحية لاليننار ابلبشننر يتمتننع
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ابحلننق ل تاقنني خنندما إقننادة الت هيننل االجتمنناقي اامولننة مننن الدولننة؛ ولكنني صننل الشننخا
قام ا دمة ال يت ني قايه ن يكون حاصال قام ترخيا ابإلقامة ااؤقتة.
 -213ووفقا يحكام قانون اهلجرة دمينل احلق ل ال مل دون قيود اانتما الاجنوء النذي تاقنم
وثيقة اهلوية الشخصية ااتما الاجوء ومل يصدر شن نه قنرار منن مكتن شنؤون اانواعنني واهلجنرة
خبصوص منل و رفع صةة الالجن و الصنةة البديانة ل غ نون سنتة شننر منن تقند عان
احلصوي قام الاجوء و الصةة البدياة لو مل يكن هذا قد حدن سب خ منه .ويستمر احلق
ل ال مل إىل ن يدخل القرار الننائي شن ن مننل و رفنع صنةة الالجن و الصنةة البديانة حينز
النةاب ويصبل قرارا هنائيا.
 -214والغرض من قانون اهلجرة اا تمد ل قام  2003هو حتديند إجنراءا دخنوي ايجانن
وإق ن ننامتنم وقب ن ننورهم ومغ ن ننادر م واحتج ن ننااهم .ول  16حزيران/يوني ن ننه  2011ن ن ند س ن ن نراين
الت ننديال الن دخاننت قاننم قننانون اهلجننرة ايمننر الننذي غننري كثنريا مننن إجنراءا محاينة حقننوق
ايفنراد .وتننا الت نديال قانم ننه نوا االقن اض منام سنا ة قانم وفقنا إلجنراءا ال اتن
قام مر ال رد و قرار ال رد وقرار اإلدرا ل القائمة ااق نة ه وقرار رفع الندخوي إىل من قنة
شنننغن ل غ ننون  7ايم مننن اتريننخ دخولننه حيننز النةنناب .وميكننن ال ننن ل القنرار الننذي اقتمدتننه
السننا ة ايقاننم مننام احملكمننة احملايننة اإلداريننة ل غ ننون سننب ة ايم مننن دخولننه حيننز النةنناب ينمننا
وا ال ن ل القرار الصادر قنن احملكمنة احملاينة اإلدارينة تقند ع نن ابلننقع إىل دائنرة الق نااي
اإلدارية لامحكمة ال ايا.
 -215ويتمتننع ايجنننن ماننتما الاجننوء (وننا ل بل ن الالج ن والشننخا الاننذان منحننا صننةة
دياننة ل ونوريننة التةيننا) مننن غننري م نواعين النندوي ايق نناء ل االحتنناد ايورومن إبا كننان مقيمننا
صننةة قانوني ننة ل ونوري ننة التةي ننا وحص ننل قا ننم رخص ننة إقام ننة دائم ننة وك ننذل ايجن ننن اا ننرض
إلجن نراءا ال ننرد ل احل نناال الن ن ننددها ق ننانون اهلج ننرة ابحل ننق ل احلص ننوي قا ننم مس نناقدة
ق ننائية متوهلننا الدولننة ل احلنناال الن ينننا قاينننا قننانون ااسنناقدة الق ننائية الن تكةانننا الدولننة
وابلقيمة ال ددها بل القانون.
 -216ول  1ك ننانون الثاين/ينن نناير  2017ك ننان يوجن نند  73 965م ننن رقن ننااي البا نندان الثالثن ننة
ااس ن ننجاني ل التةي ن ننا؛ وك ن ننان  26 262م ن ننننم ما ن ننون ت ن نراخيا إقام ن ننة و 47 703ما ن ننون
تراخيا إقامة دائمنة .و هنم الباندان ايصناية هني روسنيا ( 75ل ااائنة) و وكرانينا ( 9ل ااائنة)
و ننيالروا ( 4ل ااائ ننة) و وا كس ننتان ( 2ل ااائ ننة) والص ننني ( 2ل ااائ ننة)؛ والبا نندان الثالث ننة
ايخننر  8ل ااائننة .وايسننباق الرئيسننية لانندخوي هنني ال مننل والدراسننة والننزوا واالسننتثمار ل
ال قارا و ل ايقماي التجارية احملاية.
محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 -217م ننن ج ننل تنةي ننذ اتةاقي ننة ايم ننم ااتح نندة حلق ننوق ايش ننخاص بوي اإلقاق ننة و روتوكوهل ننا
االختياري وافق جماا الواراء قام اابادل التوجينينة لتنةينذ االتةاقينة خنالي الةن ة 2013-2010
وكذل خ ة التنةيذ لاة ة .2017-2015
 -218وقد د ت التةيا قام ال مل قام حتقينق الت ناون ريقنة متوائمنة ومنسنقة تنسنيقا جيندا
ننني ااؤسسننا ااشنناركة ل إقمنناي حقننوق ايشننخاص بوي اإلقاقننة وننا ل بل ن إنشنناء نتننام
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ت ايم ن نني ج ن ننامع ف ن ننال ق ن ننن ت زي ن ننز الوص ن ننوي إىل البي ن ننة وااش ن نناركة ل ااش ن نناريع االجتماقي ن ننة.
واستدحدثت منذ قنام  2011قندة خندما ترمني إىل احلند منن اثر اإلقاقنة وت زينز الوصنوي إىل
ا دما واينش ة اليومية.
القصننر الننذين
 -219ف انم سننبيل ااثنناي قدنندمت خنندما ايخصننائيني النةسننيني إىل ايعةنناي و ن
اكتدشةت لامرة ايوىل إصا تنم إبقاقة (وممثاينم القانونيني) .ول قام  2012استدحدثت خدمة
القصر الذين ت او قمارهم ني  5و 18قاما
يقدمنا مساقد ل ااؤسسا الت ايمية لألعةاي و ن
هبنندف ت زيننز الت اننيم اجلننامع وتابيننة احتياجننا ايعةنناي خننالي ال مايننة الت ايميننة .ويسننتمر ال مننل
قام توفري خدما بل ااساقد لألشخاص بوي اإلقاقنة ثنناء اكتسناق الت انيم ال ناي؛ ويدنةنذ
مشننرور لتقنند ااسنناقدة إىل ايشننخاص بوي ايم نراض ال قايننة ل االا ن الر ابانننام اليوميننة؛
ويتزايد تدر يا قدد الربام وايفالم اا وة تروة حتريرية واا وة إىل لغة اإلشارة.
 -220ومنننذ  1متوا/يوليننه  2014اسننتدحدثت قنندة اسننتحقاقا وارتة ننت قيمتنننا مننن جننل
دقم ايشخاص بوي اإلقاقة وحتسني حالتنم ااالية .و صةة قامة ارتة ت قيمة االسنتحقاقا
ااقدمة لألشخاص بوي اإلقاقة نسبة  30ل ااائة.
 -221ول  27تشرين ايوي /كتو ر  2013د سراين الت ديال ال دخات قام ااادة 11
مننن قننانون اإلجنراءا اجلنائيننة والن تنننا قاننم ن احلننق ل اسننتخدام لغننة يةنمنننا الشننخا ثننناء
الدقاو اجلنائية واالست انة خبدما م جم فوري ابجملان ين بق ي ا قام ايشخاص الذين لدينم
إقاقا مس ية و صرية و كالمية .ول احلاال ال ينا قاينا القانون تصدر الواثئنق اإلجرائينة
هلؤالء ايشخاص ابلاغة ال يةنموهنا و ريقة يست يع الشخا فنمنا.

 -222ول  1كننانون الثاين/يننناير  2013نند س نراين الت ننديال ال ن دخاننت قاننم القننانون
اانندين وقننانون اإلجنراءا اادنيننة وقننانون حمنناكم اييتننام واحل ننانة وهنني تق نني إبلغنناء التجرينند

الكانني مننن هاي نة التصننرف لالست ااننة قنننه وةنننوم تقيينند هايننة التصننرف .وهبننذا مل ي نند التجرينند
الكاي من ايهاية القانونية ممكنا .وقالوة قام بل ال وا تقييد الشخا فيما يتصل اقوقه
غننري اااديننة الشخصننية (مثننل احلننق ل الننزوا ) ف ننال قننن احلننق ل النندفار ل ااؤسسننا و مننام
احمل نناكم ق ننن حقوق ننه ومص نناحله ااش ننروقة اارتب ننة تقيي نند ايهاي ننة القانوني ننة واحلري ننة الشخص ننية
والنزاقا مع الوصي وت ينني الوصني وإقالتنه .وال ميكنن تقييند ايهاينة القانونينة ل اجملناال الن
ينتمنننا قننانون اااكيننة (مثننل ااسننائل اااليننة وحننق الشننخا ل إدارة ممتاكاتننه) .وال ميكننن تقيينند
ايهايننة القانونيننة لاشننخا ااصنناق منراض ققايننة و اا ن رااب صننحية خننر إال ل حنناال
استثنائية قدر قدم قدرته قام إدرا م ف اله و قدم قدرته قام إدارة ف اله.

ن نند ل ق ن ننام  2013سن ن نراين ت ن ننديال قا ن ننم الق ن ننانون اا ن نندين

 -223وابإلا ن ننافة إىل بلن ن ن
اس ننتدحدن ووجبن ننا مةن ننوم ق ننانوين جدي نند  -ه ننو التوكي ننل الرمس نني ال نندائم .ويت ننيل ه ننذا التوكي ننل
لاش ننخا إبا من ننا إىل قام ننه ن ننه ق نند تك ننون هن ننا مواق ننف ميك ننن ن حت ننوي دون اخت ننابه لاق نرارا
نةسننه ن يصنندر تننوكيال دائمننا لتسننوية مسننائل حمننددة إبا صننبل الشننخا سننب اا ن رااب
عبية و يسباق و ظروف خر غري قادر قام إدرا ا اثر اا تبة قام ف اله وإدار ا.
 -224ول جم نناي ق ننانون ال م ننل ق ننرر ااش ن نننرر ن ننه غي ننة النن ننوض تنةي ننذ مب نند ااس نناواة ل احلق ننوق
فيمننا يت اننق ابيشننخاص بوي اإلقاقننة يكننون رق ال مننل مازمننا ابختنناب تنندا ري وفقننا اقت ننم احلنناي
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لتكييننف ي ننة ال مننل وتيسننري قنندرة ه نؤالء ايشننخاص قاننم إقامننة قالقننا ال مننل والقيننام واجبننا
قمانم وال قي و اإليةاد لاتدري اانين و رفع مستو هنيانم .ويننا قنانون ال منل ي نا قانم ننه
ااواانة ني تنةيذ هذه التدا ري وال ء اااقم قام قاتق رق ال مل ل الوفاء هبذا الواج .
 -225ويت ننمن ااوقننع الشننبكي إلباقننة التةيننا تةريغننا لشنرائ هننم النربام و كثرهننا شن بية مننن
جل ايشخاص بوي اإلقاقة السم ية .ويوىل ي ا اهتمام ابل لرفع الوقي ال نام شن ن ااسنائل
اات اق ننة ابإلقاق ننة وإدم ننا الق ننااي ااتص نناة اق ننوق بوي اإلقاق ننة واحتياج ننا م ل حمت ننو ن نرام
اإلباقة والتاةزيون الالتةية.
تعزيز املساواة بني اجلنسني
 -226تسننتند سياسننة ااسنناواة ننني اجلنسننني ل التةيننا إىل النننن ااتكامننل ااتبننع إااء ااسنناواة ننني
اجلنسننني .وقمننال هبننذا النننن يواننع جان ن ااسنناواة ننني اجلنسننني ل االقتب نار ل ويننع مراحننل
خت نني السياسننا وننا ل بل ن صننياغة الص ننكو القانونيننة وصننياغة واثئننق خت نني السياس ننا
وتنةيننذها .وحتننر اا اماننة التمايزيننة ومبنند ااسنناواة راسننخان ل النصننوص القانونيننة الرئيسننية اختاننف
الةننرور .ولكةالننة تنةيننذ النننن ااتكامننل إااء ااسنناواة ننني اجلنسننني قاننم ويننع مسننتواي السياسننة
ال امننة والةننرور قينننت كننل واارة ومستشنناريةد الدولن ننة موظةننا مسننؤوال قننن تنةيننذ اابننادل ايساسننية
لامساواة ني اجلنسني كل ل جماهلنا .وقند قند سياسنة ااسناواة نني اجلنسنني ل التةينا ابلت ناون
الوثيق مع اانتما غري احلكومية .وتواصل جلنة ااساواة ني اجلنسني قمانا (انتر الةقرة .)142
 -227ويس ننتند إع ننار سياس ننة ااس نناواة ننني اجلنس ننني إىل ااةن ننوم اا تم نند ل ق ننام  2001لتنةي ننذ
ااساواة ني اجلنسني .وقد صيغت قدة واثئق لتخ ني السياسنا منن ينننا خ نة تنةينذ ااسناواة
ن ننني اجلنسن ننني لاة ن ن ة  2014-2012ابالسن ننتناد إىل الق ن ننااي احملن ننددة والتحسن ننينا ال ن ننرورية.
وحنندد ا ننة ر ننة خ ننوط قمننل رئيسننية وتنندا ري تنةيننذها :احلنند مننن ايدوار والقوال ن النم يننة
اجلنسانية وت زيز مناط احلياة الصحية والصديقة لابي ة من جل النساء والرجناي وت زينز االسنتقالي
االقتصادي وتكافؤ الةرص ل سوق ال مل من جل النساء والرجاي ورصد سياسا ااسناواة نني
اجلنسننني وتقييمنننا .ومننن جننل إنشنناء إعننار الحننق لتنةيننذ سياسننا ااسنناواة ننني اجلنسننني يننري
حاليا صياغة خ ة ال مل من جل تكافؤ الةرص وحقوق النساء والرجاي لاة ة .2020-2017

 -228ول  12اير/مننايو  2015اقتدمنند اابننادل التوجينيننة شن ن ال مننل الشننامل لاجميننع
خ ننالي الة ن ن ة  .2020-2015وترك ننز ي ننا وثيق ننة خت نني السياس ننا ال ن ن تتمث ننل ه نندافنا

الرئيسية ل حتقيق سوق قمل جام ة ومتواانة ف ال قن ي ة ي نة تيسنر التوظينف قانم ق نااي
مثل التمييز ل سوق ال مل واالفتقار إىل متثيل متواان لانساء والرجاي ل خمتانف ق اقنا سنوق
ال مل ما يؤثر ي ا قام نشوء تةاوات ل ايجور ني النساء والرجاي.
 -229وحتقيقا هلنذا الغنرض تد بنق ل التةينا تندا ري ندف إىل ت زينز التنواان نني ال منل واحليناة
ايسرية وتتثمل ل إنشاء مرافق لرقاية ايعةاي وايخذ نتنام سناقا ال منل اارننة و سناليبنا.
ف ام سبيل ااثاي تنةذ واارة الرقاية االجتماقية ابلت اون منع قندة حكومنا حماينة ومنع واا نند
اا ننين ابس ننتدامة الش ننركا ومس ننؤوليتنا مش ننروقا ين نندف إىل اس ننتحدان خ نندما مرن ننة لرقاي ننة
ايعةنناي مننن جننل ايعةنناي الننذين يننؤدي والنندوهم سنناقا قمننل غننري قياسننية ومننن مث التشننجيع
قاننم توظيننف الوال نندين وال سننيما النسنناء والت نواان ننني ال مننل واحلي نناة ايس نرية .ويننوىل اهتم ننام
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خنناص لاتنندا ري الن تسننتندف ابء حننديثي الننوالدة ومشنناركتنم النشن ة ل رقايننة ال ةننل حننديل
الوالدة ما ي زا ال القا ايسرية وجه قام .ومشاركة اانتما غنري احلكومينة والق نار ا ناص
ل ت زيز كل من دور الرجاي ل جمتمع اليوم ااتغري واايدة مشناركة ا ابء مشناركة نشن ة ل رقاينة
ايعة نناي وت ننر يتنم ت ننؤدي دورا منم ننا .ووفق ننا لإلحص نناءا توج نند اايدة ل ق نندد ا ابء ال ننذين
حص نناوا قا ننم إج ننااة اي ننوة س ننب والدة عة ننل م ننا يش ننري إىل تزاي نند مش نناركة الرج ننل ل رقاي ننة
ايعةنناي :ل قننام  2004نسننبة  22ل ااائننة ل حننني ن هننذه النسننبة اغننت  45ل ااائننة ل
قام  2014و 48ل ااائة ل قام .2015
 -230وخالي الة ة ما ني  2013و 2014ول إعار مشرور شن ن ااسناواة نني اجلنسنني ل
صنع القرارا االقتصادية من خالي محاة إقالمية نةذ دسا ال وء قام التقيد وبنادل ااسناواة
فيمننا يت اننق اباسنناواة ل ايجننر ننني ااننرة والرجننل واختيننار ااننننة والةننرص الوظيةيننة .وجننر ي نا
حتديل مؤشر التنمية ااستدامة مع التشنديد قانم .ينة ااسناواة نني اجلنسنني ل قمنل ااؤسسنا
التجاريننة ف ننال قننن االقن اف كثننر الشننركا زاحننا ومنحنننا جنوائز .ول إعننار سننبور ايقمنناي
التجارية ااسؤولة ل قام  2014جر تكر كثر شركة التزاما اباسناواة نني اجلنسنني قنن قماننا
ااستدام ومسؤوليتنا كشركة .ول قام  2016دعانق مشنرور لت زينز التننور ومننع التميينز منن اا تنزم
ل إعاره حتسني دوا تقييم السياسا الوعنية وال كيز قام ثنر اايزننة ل التغينريا ال ارئنة قانم
واع النساء والرجاي وإبكاء وقي اجلمنور دم التمييز واجملتمع الشامل لاجميع.
 -231وحققت التةيا مؤشرا إ ا ية جدا إلشرا اار ة ل صنع القرارا وال سيما ل جمناي
االقتصنناد .فوفقننا لبينناإل سننجل مؤسسننا ايقمنناي جلمنوريننة التةيننا متتان النسنناء ثانل ويننع
ااؤسسن ننا الالتةين ننة  33.01 -ل ااائن ننة ل قن ننام  2014و 32.9ل ااائن ننة ل قن ننام .2015
وتدير النساء ل الغال شركا صغرية ومتناهية الصغر .وتوال البياإل ي ا ن نسبة  25ل
ااائة من الشركا ال حتقق مبي ا تتجاوا  7ماليني يورو سنواي يت لف ق اء جمنالا إدار نا
من النساء .ول الوقت نةسه سجل قدد النساء ااشن كا ل إدارة الشنركا ااقيندة ل سنوق
ايوراق اااليننة تراج ننا عةيةننا مقارنننة ننام  31( 2014ل ااائننة) فشننكات نسننبتنن  28,5ل
ااائة وحصان قام ااركز السا ع ني الدوي ايق اء ل االحتاد ايورومن.
 -232ول مينندان الت اننيم ل التةيننا مثننة اينناه يشننري إىل ن النسنناء كثننر ت ايمننا مننن الرجنناي مننع
وجننود اخننتالف ماحننوظ لاغايننة ننني احلاصنناني قاننم مننؤهال الت اننيم ال نناي .فوفقننا لإلحصنناءا
اغننت نسننبة النسنناء احلاصننال قاننم ت اننيم قنناي  65ل ااائننة ل قننام  .2016غننري ن النسنناء ل
الوقت باته قل متثيال ل ويع مسنتواي الت انيم ال امينة والتقنينة منا لنه ان كاسنا ي نا ل سنوق
ال م ننل .و غي ننة احل نند م ننن التميي ننز ل الت ا ننيم ق نند الةري ننق ال ام ننل ال ننذي نش ن حت نت إش نراف جلن ننة
ااساواة ني اجلنسني توصيا ل قام  2013دف إىل حتقينق التنواان نني قندد النسناء والرجناي

وت مننيم مراقنناة ااسنناواة ننني اجلنسننني ل مسننتواي الت اننيم قبننل اادرسنني والت اننيم ال ننام والتنندري
اانين والت ايم ال اي ل التةيا ل ال ماية الت ايمية وحمتواهنا حن قنام  .2020ول ميندان الت انيم
يوىل اهتمام يداء الةتيان غية احلد من االختالفنا ل نتنائ ت انم القنراءة ( تاقائينة) والرايانيا
وال اوم وخةع قدد ايعةاي وال سيما الةتيان "ااتسر ني" من نتام الت ايم.
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