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أوال -مقدمة
تووومج وهوريووة راي وواراي أغيووة فل ووة لايوفوواا فلتياماوووا الدوليووة ول سوويما ر و تها اليووا عضووا يف
-1
جمايو ووس قو ووول ابنسو ووان التو ووار لألمو ووم املتحو وودة( .)1وقو وود تايقو ووت راي و وواراي يف عو ووا  2015خو وولة ولو ووة
السووتع ال الوودوري اللووام الصانيووة ا ا ووة ووا  182تو ووية ق ايووت  174تو ووية منهووا .وقوود ال ايوود يف
كووانون األوة /ديسوومرب  2018طوعووا تق ي و منت وود املوودة للسووتع ال الوودوري اللووام ويكووي التق ي و
احلامج يف املقا األوة عايى أ دث املستجدات .ويتضمن امل فق دول ي نّي الة اجلهود امل ذولة ملتارعة
تن يذ التو يات فضل عن معايومات إضافية.
وق وود أع وودت ه ووذا التق ي و ال وووطة و ارةُ ا ار ي ووة( )2فلتنس وويق م و ويو و الوك ووالت احل ومي ووة
-2
)
(3
املعنيووة .وأ يووت أثنوواا إعووداده ملوواورات مست يضووة م و املنسسووات الوطنيووة حلقووول ابنسووان  .ونُل و
مل وع التق ي عايى املوق الل ي لو ارة ا ار يوة ل وي يتوال لايمجتمو املودا إ و اا ملواورات موسوعة
رلووهن أ أق ت و ليووة التنسوويق الوطنيووة حلقووول ابنسووان( )4رو و ها ائي ووة ال ةيسووية املعنيووة رتن ي وذ املهووا
احملددة الناش ة عن التيامات راي اراي الدولية املتعايقة حبقول ابنسان.
وعايووى الو نم موون التحوودايت ال صووزة الوول ل توياة ماثايووة وو ة راي وواراي عايووى موا وواية هودهووا
-3
الدؤورووة لتعييووي قووول ابنسووان واايتهووا نووا يعووود فلن و عايووى وي و األشووخاة املقيمووّي يف أراضوويها.
وتس َّخ هود أخ ى لتوفز ف ة قانونية يدة وفعالة يف جماة قول ابنسان.

اثنيا -تنفيذ التوصيات املنبثقة عر اجلولة السابقة
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان (التوصيات 8-1؛ )14-11
-4

يف ال رتة امللمولة فلتق ي وقنعت راي اراي و/أو دقت عايى ما يايي:
الربوتوكوة رقم  15املع نِّدة لت اقية ااية قول ابنسان واحل ايت األساسية؛
•
•

الربوتوكوة ابضايف لت اقية جمايس أوروف( )4ملن ابرهاب؛
الربوتوك و وووة املعو و و نِّدة لت اقي و ووة ااي و ووة األفو و و اد فيم و ووا يتعاي و ووق فملعاجل و ووة ا لي و ووة لاي ي و ووا ت
اللخ ية؛

•

الربوتوك وووة ابض ووايف املايح ووق فمليص ووال األورويب لايح ووم ال ووذاش احملاي ووي رل ووهن احل ووق يف
امللاركة يف شنون السايطة احملايية.

•

وفبض ووافة إل ،ل وور روش و ت إ و ااات لس ووحى و و راي وواراي عاي ووى امل ووادة  31م وون ات اقي ووة
-5
عا  1954رلهن وض األشخاة عدميي اجلنسية .ونع د أيضا عايوى اسوت ماة عماييوة اعتمواد خطوة
عماينا الوطنية األول رلهن ق ار جمايس األمن التار لألمم املتحدة .1325
-6

2

وقدمت الدولة ما يايي:
•

تق ي ه ووا املو وود اجل ووام لايتق وواري م وون الصال ووت إل ا ووامس ع وون تن ي ووذ ات اقي ووة ق ووول
الط ؛

•

تق ي هووا املو وود اجلووام لايتقوواري موون العل و ين إل الصوواا والعل و ين يف إطووار الت اقي ووة
الدولية لايقضاا عايى التمييي العن ي؛
GE.20-02196

A/HRC/WG.6/36/BGR/1

•

تق ي ها الدوري السادس عن تن يذ ات اقية مناهضة التعذيى؛

•

تق ي ها ال ار عن تن يذ العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية؛

•

تق ي ها الوطة األوة املقد نو ى ات اقية قول األشخاة ،وي ابعاقة؛

•

تق ي ها السادس عن تن يذ العهد الدومج ا اة فحلقول القت ادية وال تماعية والصقافية؛

•

تق ي ها الصامن املقد نو ى ات اقية القضاا عايى وي أش اة التمييي ضد امل أة؛

•

تق ي ها الوطة عن تن يذ إعلن ومنهاج عمو ريجوّي يف سويال اسوتع ال عوا
العواملي لتن يوذه رعوود مو ور  25سونة عايووى اعتمواده و طوة التنميووة املسوتدامة لعووا
رعد م ور  5سنوات عايى اعتمادها.

2020
2030

وقُدمت معايومات منتظمة عن متارعة التو يات املن صقة عن وي هي ات املعاهدات نا فيها
-7
تايوور املتعايقووة فلل و اوى ال ديووة .واستضوواا ال ايوود ثوولث ايرات أ اهووا م اي ووون رووولايت يف إطووار
اب و ااات ا ا ووة لألمووم املتحوودة  -رعصووة متارعووة معنيووة فئجو ة أ وووا م وضووية قووول ابنسووان( )6يف
ع ووا 2016؛ ورعصت ووان أ وم ووا يف ع ووا  2019املق و رة ا ا ووة املعني ووة ر يو و األط وواة واس ووت لئم نس وويا
واملق و و رة ا ا و ووة املعنيو ووة نسو ووهلة العنو وود ضو وود امل و و أة .ويف تل و و ين األوة/أكتو ووور  2019أ و و ى املمص و و
اللخ ي لاي ةيس احلامج ملنظمة األمن والتعاون يف أوروف املعة نناهضة معاداة السامية احلاخا أندرو
ري و و ايرة رلي ووة ل اي وواراي .ويف تلو و ين الص وواا/نوفمرب  2019ارت راي وواراي أيض ووا الايجنو وةُ الستل ووارية
للت اقيووة ابطاريووة حلمايووة األقاييووات القوميووة وم وضووة جمايووس أوروف املعنيووة حبقووول ابنسووان وف يووق ا ورباا
املعة ن افحة الجتار فل ل .

املؤسسات الودنية حلقوق اإلنسان (التوصيات )23-15
تن يذا لتو يات الايجنة ال عية املعنية فلعتماد التارعة لايتحالد العواملي لايمنسسوات الوطنيوة
-8
حلقووول ابنسووان أق و أمانووة املظووا روودعم موون احل ومووة والربملووان إدخوواة تعووديلت عايووى قووانون أمانووة
املظا وعايى نظامها الداخايي .ويف الوقت احلاض ن وذت ويو التو ويات وقود أمانوة املظوا الوطنيوة
يف تلو و ين األوة/أكت ووور  2018طاي ووى اعتماده ووا يف ال ووة عأل وودع .وا تمع ووت الايجن ووة ال عي ووة املعني ووة
فلعتموواد يف ،ار/مووارس  2019وق و رت اعتم وواد منسسووة أمانووة املظ ووا يف راي وواراي يف ال ووة عأل وودع يف
امتصاة ات مل ادئ فريس.
ول مييي قانون أمانة املظا ا ة رّي أنواع احلقول ر ينص عايى اايوة ويو ف وات احلقوول
-9
واحل ايت األساسية .وتقد أمانة املظا رااهوا رلوهن ملواري القووانّي ،ات ال واية حبقوول ابنسوان إل
اجلمعية الوطنية أو إل جمايس الو راا وتقو ر حص امتصاة التل يعات لاي وك الدولية وقوانّي الواد
األورويب ،ات ال وواية .وتوودعم احملووامي العووا إدارة تُعو َّوّي وفقووا مل ووادئ اللو افية وال ووااة والتعدديووة وعوود
التمييي.
 -10وقد شهدت منسسة أمانة املظا عايى مدى السنوات القايياية املاضية ايدة يف عدد الل اوى
املتعايقة ال تماعية  -القت ادية وفحلا ة إل تقدمي الدعم ل عض ال ات الضعي ة .وفل نم من ارت اع
عوودد اللو اوى فقوود فُحووص أكصو موون  90يف املاةووة منهووا وروُوت فيهووا يف نضووون سوونة .ف ووي عووا 2017
م ووصل أودع ووت  12 635ش و وى ور ووت يف  12 539منه ووا أي م ووا ين وواهي  100يف املاة ووة منه ووا .ومي ووارس
م تووى أمووّي املظووا ويو وول يات القانونيووة وميوووة ووويل كافيووا ممووا يضوومن التحسووّي التوودر ي لعمو
هووذه املنسس ووة .وأ ووور امل وووم ّي مت اف ووة م و امل ت ووات املدفوع ووة يف القط وواعّي الع ووا وا وواة كاييهم ووا.
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وليست ألمانة املظا اليا م اتى حمايية أو إقاييميوة؛ نوز أ وا تقويم أاي اسوتق اة خار يوة يف ال ايودايت
يف ويو و و أب و وواا ال اي و وود .فخ و وولة ال و وورتة م و وون  20تلو و و ين األوة/أكت و ووور  2015إل  21تلو و و ين الص و وواا/
نوفمرب  2018نظم  80يو استق اة خار ي.
 -11وتنوواأب امانووة املظووا رو و ها ا ليووة الوقاةيووة الوطنيووة مهمووة ال وود املسووتم ألموواكن ا تجووا
األشووخاة .وتُ ووتس السووجون واملهووا وم اكووي العتقوواة م و ة وا وودة عايووى األق و ك و سوونتّي وجت و ى
فبضافة إل ،لر ايرات ملعاجلة الل اوى .وتايي ك منسسة ان تقد يف نضون  14يوما معايومات
عن التدارز الل ستتخذها لتن يذ التو يات .وفبضافة إل ،لر ي د ك عضوو مون أعضواا ابدارة
تن يذ التو يات ال ادرة وتتخذ إ ااات إضافية عند الاييو .
 -12ويف ع ووا  2018تن وواوة موم ووو ا لي ووة الوقاةي ووة الوطني ووة أكصو و م وون  918قض ووية تتعاي ووق نعاجل ووة
شو و اوى مقدم ووة .ويف ع ووا  2017مت ال ووت يف  1 029طعن ووا .وهن وواك تو و و ب ووو وس ووّي أع وواا عمو و
املوووم ّي امل اي ووّي نعاجلووة الل و اوى .وو ووص للليووة الوقاةيووة الوطنيووة مييانيووة كافيووة لتن يووذ أنلووطتها
وأعمائا اليومية نو ى القانون .أما األنلطة ابضافية واألنلطة الل ل تدخ يف نطاقها فيم ن أن
و ص ئا أمواة إضافية من مييانية منسسة أمّي املظا .
 -13ول توياة جلنووة منو التمييووي( )7تعم و نصارووة منسسووة وظووى فع ورتاا املوواطنّي تُعو ننو التمييووي
واحلمايوة منو وتعييووي ت وافن ال و ة .وهووذا موا ث ووت موون خولة عوودد القو ارات ال وادرة وعوودد املوواطنّي
الذين اروا امل اتى ابقاييمية .فقد ُس ِّنج يف عا  2018ألوة م ة عدد نز مس ول من اب الت الل
قو وودمها أف و و اد مو وون تايقو وواا أن سو ووهم .وأُودعو ووت  751ش و و وى ( 654ش و و وى يف عو ووا )2017؛ وفُتحو ووت
وداث السووتق اة الوول نظمووت 4 236
وى ابقاييميووة وأ و ا
ماي ووات  721قضووية ( 300يف عووا )2017؛ و ار امل اتو ا
مواطنا ( 3 821يف عا .)2017
 -14وي و القوانون السوتقللية التاموة لايجنوة منو التمييوي .وجتودر ابشوارة إل أن و ويص املووارد
املاليووة الل مووة لايمووارد ال لو ية واحلموولت العامووة ل يوياة يطو ل وووداي .ول ووي يتسو لايجنووة منو التمييووي
است لة كام طاقتها ووقيق أثو أرايوم مون ،ي ق و ت وذة هوود لتوسوي نطوال ول ياوا؛ وضومان
احل انة الومي ية ألعضاةها؛ و ايدة فعالية عقوفوا.

املساواة بني املرأة والرجل (التوصيات 27؛ 46-36؛ 53-48؛ )136
 -15تتقيوود خطووة العم و الوطنيووة لتعييووي املسوواواة رووّي امل و أة وال و ( )2020-2019الوول اعتموودها
جمايووس الووو راا يف عووا  2019ن ووادئ الس ورتاتيجية الوطنيووة لتعييووي املسوواواة رووّي امل و أة وال و وأهوودافها
وأولوايوا ( .)2020-2016وتلم ا طة تدارز ت مي إل وقيق أهداا من رينها:
•

وسّي س التوفيق رّي احلياة املهنية واحلياة ا ا ة لايوالدين الذين لديهم أرناا؛

•

تطوي مهارات النساا العاطلت عن العم من خلة التدريى املهة؛

•

تلجي النساا ،وات ابعاقة الداةمة عايى امللاركة يف ر مج ردا أعماة جتارية مستقاية؛

•

تقدمي دعم مامج لتنل ة األرناا ،وي ابعاقة الداةمة؛

•

تعييي املساواة رّي امل أة وال يف سياسات التنمية ال ي ية؛
التلجي عايى ملاركة سيدات األعماة امل ت ِّ ات يف إطار ر مج أفق عا

•

استحداث نظا فعاة لتهقايم العس يّي املتقاعدين؛

•

4
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•

تقدمي خدمات ال عاية لألشخاة املايتمسّي لايحماية الدولية؛

•

وسّي ابطار القانوا يف جماة العند ضد امل أة والعند العاةايي.

 -16وخ وولة ال وورتة م وون  1و /يولي و و  2018إل  30ب/أنس ووطس  2019عق وود اااي ووس ال وووطة
لايمسواواة روّي املو أة وال و اسوة ا تماعوات ونظووم دورتوّي تودري يتّي لايمنسوقّي املعنيوّي فملسواواة رووّي
اجلنسووّي تناولتووا املوضوووعّي التوواليّي :عاجلوانووى احلاليووة لايقواعوود والسياسووات املعياريووة رلووهن املسوواواة رووّي
اجلنسّيع وعتن يذ سياسات املساواة رّي اجلنسّي  -وانى عمايية".
-17

ووفقووا لايمعايومووات املسووتقاة موون الدراسووة الستق وواةية "النسوواا وال وواة يف وهوريووة راي وواراي يف

عووا  "2018ال وول أ اه ووا املعه وود اب وواةي الوووطة( )8مصاي ووت النس وواا حباي وووة  1ب/أنس ووطس
نس و ة  27,1يف املاةووة موون الن وواب و 23,8يف املاةووة موون أعضوواا احل ومووة و 12,8يف املاةووة موون عموودات
ال ايدايت ويلم ،لر رةيسة الربملان و ة ة ال ةيس وعمدة العا مة .ووفقا لتق ي ال نر الدومج عن
املو و أة واألعم وواة والق ووانون يف ع ووا  2019ت ووند راي وواراي ض وومن أفضو و ال اي وودان أداا يف الع ووا ي ووت
تسووج  93,75نقطووة موون مقيوواس ووده األعايووى  100نقطووة .وفبضووافة إل ،لوور و ن رايوود يف امل ت ووة
األول يف العووا يف املنش و املتعايووق فألط و القانونيووة واملنسسووية الوول تتووي ف ووا اقت ووادية لايم و أة ووسوون
املساواة رّي اجلنسّي.
2018

 -18وفيما يتعايق رسوول العمو ت يود ريوا ت امل توى اب واةي لايجماعوات األوروريوة أن النسواا
مي وصاين نسو و ة  46,6يف املاة ووة م وون الق وووى العاماي ووة ونسو و ة  38,5يف املاة ووة م وون امل وودي ين (ويس ووج ه ووذان
املنش و و ان يف الوو وواد األورويب نس و و ل  46,1يف املاةو ووة و 33,9يف املاةو ووة عايو ووى الت و ووامج) .وي يو وود امل ت و ووى
اب وواةي لايجماعووات األوروريووة أن ال جوووة رووّي اجلنسووّي يف العمالووة يف راي وواراي يف عوا  2018و ووايت
إل  8,2يف املاةة (مقارو  11,6يف املاةوة يف الوواد األورويب) .ووفقوا ل يوا ت املعهود اب واةي الووطة
لعووا  2018مصايووت النسوواا نس و ة  26,7يف املاةووة موون أرفب العم و يف ال ايوود .وقوود ت ا عووت ال جوووة يف
األ وور رووّي اجلنسوّي يف ثوولث سوونوات متتاليوة موون  15,4يف املاةوة يف عووا  2015إل  14,4يف املاةووة يف
عووا  2016أ إل  13,6يف املاةووة يف عووا  2017مقارنووة رنس و ة  16يف املاةووة يف الووواد األورويب .وت و ى
راي وواراي أن إدموواج املو أة يف احليوواة القت ووادية ميصو أمو ا الووا ل سوويما أن ال قو وابق وواا ال تموواعي
ي ت طان ارت اطا وثيقا فنعدا املساواة واملعاماية نز املتساوية .وتساهم امل أة يف رناا منو اقت وادي أكصو
استدامة وم اعاة لاي ي ة.
 -19ووظووى النسوواا العوواطلت عوون العم و ر و ة متسوواوية ويلوواركن يف وي و ال وربامج وامللوواري
والتدارز يف سول العمو  .وتقود لاينسواا العواطلت عون العمو ل ورتات طويايوة خودمات ملمارسوة نلواأب
مهووة وإدمووا هن يف العمالووة املسووتدامة .وتقو َّود خوودمات لتلووجي السووايوك اب ووايب يف سووول العم و
وامللاركة يف ايقات عم ال حوت عون العمو وتقودمي ابرشوادات وامللوورة املهنيوة .وُ ون ووافي ماليوة
ألرفب العم الذين يستحدثون وماةد ويوم ون أمهوات عوا فت/أو مت نيوات ألط واة تقو أعموارهم
عن  5سنوات ل ي يعماين يف أعماة ردوا كام أو يةوي .ويف عوا ُ 2018وم وت  129 521امو أة
( 56,5يف املاةووة موون جمموووع األشووخاة الووذين روودأوا اللو اأب يف سووول العمو ) و ظووي معظمهوون روودعم
مون خوودمات الوسوواطة يف إ واد العمو  .ويف ال وورتة موا رووّي كووانون الصاا/ينواي و و /يوليو  2019روودأت
العم  77 762ام أة.
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مكارحررة التميير لررد النسرراا والفتيررات لررا ا علرري العنرري العررا ل (التوصرريات
47؛ 54-49؛ 98-90؛ )116
 -20تلووارك راي وواراي ملوواركة قويووة يف اجلهووود ال اميووة ملن و العنوود العوواةايي وم افحت و  .ف ووي ش و اأب/
فرباي  2019اعتُمدت تعديلت تل يعية عايى قانون العقوفت تنظم ااية قوول ضوحااي العنود نوا يف
،لر العنود العواةايي .ووودا هوذه التعوديلت التلو يعية إل وسوّي ابطوار القوانوا ملنو أشو اة السوايوك
اجلناةي تاير والت دي ئا عايى بو مناسى وشام من خلة األخذ فملعايز الدولية ،ات ال اية.
 -21وجتوَّ ويو أشو اة العنوود العوواةايي .وتنوودرج يف عووداد اجلو اةم كو ميووة ت ت ووى عيف مو وا
العن وود الع وواةاييع ال وول ت وودخ يف تع ي ه ووا مو و وا املمارس ووة املنهجي ووة لايعن وود اجلس وودي أو اجلنس ووي أو
املعنوي وف ل الت عية القت ادية والتقييد القس ي لايخ و وية واحل يوة اللخ وية واحلقوول اللخ وية
و،لر يف ق و ة أو و ة سارقة أو ،ات ق ىب من األ وة أو ال وع يعيس معها اجلاا أو عاش معها
يف ن ووس ال يووت .وتلووز إ وواةيات و ارة الداخاييووة( )9إل أن عوودد ضووحااي العنوود العوواةايي الاي وواش طاي و
احلمايووة أو واين موون احملوواكم عايووى أوام و رعوود التع و ل ئوون يف ال اي ود شووهد ايدة مضووط دة عايووى موودى
السنوات ا مس املاضية (من  1 185يف عا  2014إل  2 398ىت تل ين األوة/أكتور .)2019
 -22واعتموود م تووى امل و ندعي العووا م ووادئ تو يهيووة ل روول فب و ااات السووارقة لايمحاكمووة يف
الت العند العاةايي .وتُسج وي احلالت وتُ ايَّم ا الل طة.
 -23ونو ى قانون احلماية من العنود العواةايي يُعتمود كو سونة رو مج وطوة ملنعو واحلمايوة منو .
ويلارك ممصايو ااتم الوطة أيضا يف الرب مج وهو م تول لايجمهور ب اا مناقلات رلهن  .وو َّوص
موارد لتموي ملاري ال يا ت القانونية نز ال حبية يت يُ د م ايم  450 000ليود راي واري ألنلوطة
من العند العاةايي واحلماية من وال د واملعونة ال تماعية والن سية والقانونية ونز ،لر.
 -24وخ وولة ال وورتة م وون  1و /يوليو و  2017و 2018إل  30ب/أنس ووطس  2019وا ووايت و ارة
العمو والسياسووة ال تماعيووة( )10تن يووذ امللو وع عمعووا ضوود العنوودع يف إطووار الوورب مج التلو يايي لتطوووي
امل ووارد ال ل و ية( )11لاي وورتة  .2020-2014وتعتووي الووو ارة إعووداد دراسووات وايياييووة يف جموواة العنوود اجلنسووي
واجلنسوواا وإ و اا دراسووة استق وواةية وطني ووة رلووهن العنوود تلووم عينن ووة موون األف و اد وعقوود م وون ات
واستحداث نظا ل د املساوة رّي امل أة وال .
وتل ووارك راي وواراي وروماني ووا وهن وواراي يف ملو و وع دومج تن ووذه منظم ووة األم وون والتع وواون يف أوروف

-25
رلهن السرتاتيجيات واملمارسات ال عنالة يف العدالة اجلناةية مل افحة العند اجلنساا يف أوروف الل قية
يهوودا يف املقووا األوة إل تلووجي الضووحااي عايووى ابروول عوون أعموواة العنوود وتعييووي ك ووااة سووايطات
إن ووا ،القووانون وائي ووات القضوواةية والعووامايّي يف ااوواة ال ووحي وامل شوودين ال تموواعيّي .وقوود نُظمووت
دورات تدري يووة لض و اأب الل و طة وامل و ندعّي العووامّي والقضوواة موون وي و ال ايوودان امللوواركة .ونُ ووذت اايووة
إعلمي ووة يف ال وورتة م وون يي ان/يونيو و إل ك ووانون األوة/ديس وومرب  .2019وين وودرج أيض ووا موض وووع اجلو و اةم
املتعايقة فلعند اجلنسي ضمن ر مج التدريى الداخايي يف م تى امل ندعي العا .

 -26ويع وود عاي ووى تن ي ووذ ملو و وع رل ووهن وس ووّي فعالي ووة عم و الل و طة يف جم وواة العن وود اجلنس ووي
والعند اجلنساا لاي رتة  2021-2019يف إطار ا لية املالية الن و ية .ويهدا هذا املل وع إل إنلاا
نظا معايومات مج مل افحة اجل اةم اجلنسانية والعند اجلنسوي ومنعهموا؛ والتودريى عايوى تقيويم املخواط
والعم عايى الت العند العاةايي الل تلم ال ات الضعي ة ونز ،لر.
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 -27وتتي الدولة يف الوقت احلاض خدمات يف  19مكي أ مة خم ا لألط اة يس إواليا
تسو و إوالي ووا  64امو و أة .وت وودي
ط وول ويف س ووتة م اك ووي أ م ووة خم ووة لاينس وواا ض ووحااي العن وود الع وواةايي ا
منظمات نز ومية اسة من م اكي األ مة هذه.

196

-28
امل أة.

ويُ تقوى عموا ق يوى إدخواة تعوديلت إضوافية لتعييوي التلو يعات القاةموة يف جمواة العنود ضوود

عدل التميي واحلقوق االجتماعية (التوصيات 25-24؛ )31-28

()12

 -29يق إ لل ا دمات ال تماعية ضمن أولوايت السياسة ال تماعية يف راي اراي .وقد اعتُمد
يف عا  2019قانون ا دمة ال تماعية( )13دا وسّي ليات التخطي لايخدمات و ويايها وم اق تهوا
ور وودها و ايدة ودوووا وك ااوووا واسووتدامتها .وأاتل القووانون ف ووة جلمي و األشووخاة لايح وووة عايووى
ا و وودمات ال تماعيو ووة املتا و ووة عمومو ووا .وفبضو ووافة إل ،لو وور يو وونص القو ووانون عايو ووى تقو وودمي خو وودمات
متخ ة يف الة خط يتهدد رو خاة ياة ال د أو حت أو مناة أو للستجارة ل تيا ات
ف ة معينة .ولتعميق فهم التدارز التل يعية اجلديدة أر ئ اتريخ ردا ن ا ،القانون ستة أشه إل ناية 1
و /يولي .2020
عايى األط اة فحسوى رو

 -30وتتوا عمايية إ اا ابيداع يف منسسات ال عاية الل ل تقت
تلووم أيضووا ك ووار السوون واألشووخاة ،وي ابعاقووة و،لوور موون خوولة الس ورتاتيجية الوطنيووة لاي عايووة
الطوياية األ وخطة العم التن يذية لاي رتة  .2021-2018ويتسم دعم هذه ال ات فلتعقيد ويتطايى
تضوواف اجلهووود رووّي وي و املنسسووات املعنيووة لتقوودمي مووا يايووي موون ال عايووة ال ووحية وا وودمات ااتمعيووة
وا وودمات ال تماعيووة الس و نية ودعووم مقوودمي ال عايووة أف و اد األس و ة املعووالّي .ونو ووى قووانون ا دمووة
ال تماعي ووة س ووتُ ايق دور ال ووال ّي ،وي ابعاق ووة القاةم ووة حباي وووة  1ك ووانون الصاا/ين وواي  2035وس وويعاد
إ لل دور ك ار السن وفقا ملعايز اجلودة املتعايقة فل عاية الس نية حبايوة  1كانون الصاا/يناي .2025
وقد ُوفِّن ت فل ع خدمات رعاية س نية جمتمعية وداعمة.

 -31و وودمات ال عايووة املنيليووة أغيووة خا ووة أيضووا يف رعايووة ك ووار السوون واألشووخاة ،وي ابعاقووة
نن فيهم األط اة ،وو ابعاقة .وحبايوة اية عا  2019جله إل خدمات مساعد شخ ي أو مساعد
وو ِّمند بو  13 164مساعدا شخ يا وا تماعيا
ا تماعي أو مساعد منيمج أ يد من  18 661شخ ا ُ
ومنيليووا .ويف الوقووت ،ات و تلووهد ش و ة ا وودمات ال تماعيووة ااتمعيووة لوودعم ال ووات الضووعي ة تطووورا
مضط دا .ومنذ كانون األوة/ديسمرب  2019است ادت  559منسسة ا تماعية جمتمعية من ف ة لدعم
ورعاي ووة  10 287فل ووا م وون ال ووات الض ووعي ة .وافتُتح ووت رت ووويض م وون الدول ووة  630منسس ووة ا تماعي ووة
وُيطَّو و لو ويايدة األمو وواة املخ َّ ووة لتمويو و ا وودمات
جمتمعي ووة ل عاي ووة األط وواة تسو و  14 459ط وولُ .
ال تماعية سنواي.
 -32وتت و و احل ومو ووة سياسو ووة لايحمايو ووة ال تماعيو ووة وابدمو وواج ال تمو وواعي وتعييو ووي عم و و ال و ووات
الضوعي ة مسرتشودة ن وادئ عود التمييوي وا ورتا ال اموة ابنسوانية ووي وة مو وا لايمسواوة يف ال و ة
واملساواة يف املعاماية جلمي املواطنّي ال اي اريّي ر ا النظ عن إثنيتهم .وتُو َّ سياسات سول العم
النلووطة ل ووة األشووخاة العوواطايّي عوون العمو ل ورتات طويايووة مموون ليسووت ئووم موونهلت أو ئووم مسووتوى
تعاييمي متدن.
 -33وتندرج سياسة النهول رعمالة الل اب ضمن األولوايت األخ ى ائامة .ويول اهتما خاة
لايل اب دون سن ا امسة والعل ين نز املدررّي ونز العامايّي؛ والذين انقطعوا عن الدراسة .ويف هذا
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ال دد جن رايد لايسنة ا امسة عايوى التووامج يف تن يوذ ا طوة الوطنيوة لتن يوذ ضومانة اللو اب األورويب

لاي رتة

2020-2014

رتنسيق رّي املنسسات ومنظمات الل اب واللكاا ال تماعيّي.

 -34وأفادت وكالة العم يف عا  2018رتسجي  65 074شخ ا عاطل عون العمو ملودة طويايوة
يف ك و شووه ؛ وقوود ت ا عووت هووذه األرقووا رنس و ة  25,8يف املاةووة مقارنووة رعووا  .2017ويف ال وورتة مووا رووّي
كانون الصاا/يناي و و /يولي ُ 2019س ِّنج  49 810أشخاة عاطايّي ملدة طويايوة عايوى أسواس معودة
ش ووه ي يف املتوسو و  .وق وود ت ا و و ه ووذا الو و قم رنسو و ة  29يف املاة ووة مقارن ووة فل وورتة ،او ووا يف ع ووا .2018
وشهدت رطالة الل اب يف ال ايد يف عا  2018ت ا عا ك زا مقارنة رعا  .2017وو و املعودة السونوي
لايل اب العاطايّي املسجايّي الذين ت أعمارهم إل  24عاما ما جمموع  10 023شخ ا ومصايوا مون
الع وودد ابو ووامج لألش ووخاة الع وواطايّي نسو و ة  4,9يف املاة ووة .وخ وولة ال وورتة م ووا ر ووّي ك ووانون الصاا/ين وواي
و و /يولي  2019و عدد الل اب العواطايّي ال وال ّي  24عاموا موا جمموعو  9 386كمعودة شوه ي
وهو ما ميص ت ا عا رنس ة  7,9يف املاةة مقارنة رعا .2018

ويع وود عاي ووى تن ي ووذ السو ورتاتيجية الوطني ووة ووض ال قو و والنه ووول فبدم وواج ال تم وواعي

-35
لعا  2020الول اعتمودت يف عوا  2013مون خولة إعوداد خطو عمو تلوم سونتّي وتقودمي تقواري
رله ا ( .)14وين وى تكيوي خطوة العمو لاي ورتة  2020-2019عايوى تودارز العمالوة والتعايويم .وأايوت أرو
األنل ووطة األخ و و ى :النه ووول فبدم وواج ال ع وواة ل ووات ااموع ووات الناةي ووة؛ و ايدة مس ووتوايت األ ووور
املتوسووطة والوودنيا؛ وضوومان احل وووة عايووى ال عايووة ال ووحية ،ات اجلووودة؛ ووي ووة الظ و وا والضووما ت
لايمساواة وامللاركة ال اماية لألشخاة ،وي ابعاقة يف وي منا ي احلياة العامة

 -36ويسواهم الوورب مج التلو يايي رلووهن تقوودمي ال وذاا و/أو املسوواعدة املاديووة األساسووية موون ووندول
املساعدة األورويب ألشد ال ات ما لاي رتة  2020-2014يف تن يذ ائدا الووطة املتمصو يف خ وض
ع وودد األش ووخاة ال ووذين يعيل ووون يف ال ق و نق وودار  260 000ش ووخص ووىت ع ووا  .2020ويف يي و ان/
يونيو  2019ارت و امل ايووم اللووه ي املخ ووص ملنحووة التدف ووة موون  74,83ليوود راي وواري إل  91,10ليوود
راي اري أي ريايدة نس تها  21,7يف املاةة .وفبضافة إل ،لر توسو نطوال املسوت يدين مون املسواعدة
من  210 000اليا إل بو  255 000شخص.

مكارح ررة العنصر ررية والتعص ررا وجر ررا ا الكراتي ررة (التوص رريات 65؛ 67؛ 76-72؛
79-78؛ 86-81؛ 116؛ )162
 -37ي ت اوا ،إ ااات لتعييي م افحة اةم ك اهية املصاييّي وم اي ي ائوية اجلنسانية من خلة
قووانون العقوووفت رتطوووي ال و وك التل و يعية القاةمووة وفسووتخدامها اسووتخداما كووامل .ونو ووى قووانون
العقوفت ودد احمل مة العقورة املط قة عايى اجل مية امل ت ة م م اعاة در ة ا طو الوذي ميصايو ال عو
لايجمه ووور وم ت ووى ال ع و ودواف و ارت وواب ال ع و وأي م و وا أخ و ى و ي ي ووة أو تل ووديدية .ووفق ووا
لايقوانّي السارية يدخ التح يض عايى العن ية يف عداد م وا تلديد العقورة.
 -38ويف شو اأب/فرباي  2019نلو م توى املو ندعي العوا إرشوادات لايتن يوذ العمايوي لايقو ار ابطواري
ال ووادر عوون جمايووس أوروف  2008/913/JHAرلووهن م افحووة أشو اة ومظوواه معينووة موون العن و ية وكو ه
األ انى من خلة أ ا قانون العقوفت .وفضل عن ،لر يُع د عايى إعداد امل ا النهاةية من
امللاري املتعايقة فبرل عن الت العند العواةايي و و اةم ال اهيوة .و وق لضوحااي اجلو اةم وىت يف
اةم ال اهية يف إ ااات ما ق احملاكمة أن يُ ايَّ وا حبقووقهم يف اب و ااات اجلناةيوة واحل ووة عايوى
احلمايو ووة لسو وولمتهم وسو وولمة أقو ووار م؛ وأن يُ ايَّ و ووا رتقو وود اب و و ااات؛ وأن شو وواركوا فيهو ووا؛ وأن يقو وودموا
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مايتمسات ومذك ات واعرتاضات؛ والستعانة نحا ؛ واحل وة عايى خدمات ت وة كتارية و/أو ش هية
ونز ،لور .ويُ و أيضوا نو وى قوانون املسواعدة القضواةية احل ووة املتسواوي عايوى العدالوة واملسواعدة
ال قضاةية نا يف ،لر احل وة عايى الستلارات وامللورة القانونية وإعداد الواثةق.
ِّ
وع نِّدة قانون املعونة القضاةية م ات عديدة لي احل وة عايوى املعونوة
 -39ومنذ عا ُ 2015نم ُ
القضاةية ألوس جمموعة مون ال وات ال تماعيوة الضوعي ة مو الرتكيوي عايوى األقاييوات ابثنيوة .ونُ ِّظنموت
أيضا خدمة ائاتد املتعايقة فملعونة القضاةية الوطنية األولية وم اكوي امللوورة ابقاييميوة فعت ارهوا أشو ال
ديدة يف نظا املعونة القضاةية تكي عايى ال ات الضعي ة.

 -40وتُوونظَّم فنتظ ووا دورات ت وودريى يف مواضووي حم ووددة تتعاي ووق ن ووا يايووي :األنل ووطة ال عال ووة لض و اأب
الل و طة يف ري ووة متعووددة ابثنيووات؛ و قووول ابنسووان؛ واملسوواة املتعايقووة فألقاييووات؛ وتقاليوود جمتمعووات
ال وما وثقافتهم؛ وإات ة مقاررة لايملاك لضمان النظا واألمن يف جمتمعات معينوة .وتونظم أيضوا وكالوة
املسوواعدة ال تماعيووة دورات توودريى لايم شوودين ال تموواعيّي لتحسووّي مهوواراوم يف العم و م و ممصايووي
ااتمعات ابثنية والنهول إبدما هم ال تماعي.
 -41وراي وواراي ه ووي م وون ر ووّي ال وودوة املل وواركة ال وول فدرت إل طاي ووى دع ووم م وون م ت ووى املنسس ووات
الدميق اطيوة و قوول ابنسوان لتن يووذ التياماووا .وجلنوة منو التمييوي هوي هوة التنسوويق الوطنيوة فيموا يتعايووق
جبم و املعايوم ووات امل ت ط ووة جب و اةم ال اهي ووة وتق وودمي ه ووذه املعايوم ووات إل م ت ووى املنسس ووات الدميق اطي ووة
و قووول ابنسووان التووار ملنظمووة األموون والتعوواون يف أوروف( .)15وقوود ن ووذ م تووى املنسسووات الدميق اطيووة
و قول ابنسان ملاري رةيسية منها مل وع فلتعاون م اليونس و  -عالت ودي ملعواداة السوامية مون
خوولة التصقيوود  -م ووادئ تو يهيووة لواضووعي السياسوواتع .وت وووت هووذه امل ووادئ التو يهيووة إل الاي ووة
ال اي اري ووة ونل و و ت يف كو ووانون الصاا/ينو وواي  .2020ومتارع ووة لتايو وور اجلهو ووود سو ووتنظم يف و وووفيا يف ،ار/
مووارس  2020ايقووة عم و وطنيووة لواضووعي السياسووات ومنسسووات توودريى املعايمووّي .وقوود قوودمت و ارة
ا ار ية ويل يف إطار املساعدة ابمناةية ال ليوة ال اي اريوة حلايقول عمو إقاييميتوّي لتودريى واضوعي السياسوات
عايى الت دي ملعاداة السامية من خلة التصقيد يف منطقل ن ب ال ايقان وأوروف الل قية و،لر ضومن
إطار ين ذ فلشرتاك م اليونس و ومنظمة األمن والتعاون يف أوروف واملن اليهودي العاملي.
 -42ويف يي ان/يوني و  2019نظمووت ايقووة دراسووية ملوورتكة رووّي وكالووة احلقووول األساسووية التارعووة
للواد األورويب(/)16م تى املنسسات الدميق اطية و قول ابنسان وو ارة ا ار يوة .وائودا مون ايقوة
العم ال فيعة املستوى هذه هو إ،كاا الوعي رض ورة تعييوي قودرة راي واراي عايوى الت ودي جلو اةم ال اهيوة
الدع وواا الع ووا وو ارة الع وودة
وق وود أاي ووت أيض ووا ش ووقا تقني ووا مو و ال وواعايّي م وون ااتمو و امل وودا واللو و طة و ن
والو ارات املعنية.
 -43وفل نم من أن قانون العقوفت ل ينص عايى م وا تلوديدية يف احلوالت الول ت ت وى فيهوا
اجل و اةم روودواف ك و ه املصاييووّي أو م وواي ي ائويووة اجلنسووانية فايوويس هنوواك مووا مين و موون النظ و يف اوووا ،هووذه
الدواف كظ وا لتلديد العقورة عند وديدها.
 -44ويف جم وواة التصقي وود والتنل و ة عاي ووى التس ووام ومناهض ووة التميي ووي ُد نِّرب يف ع ووا  2018م ووا ييي وود
عن  200معايم .وتعاونت جلنة من التمييي م املنظمات املدنية املعنية فملصاييات واملصاييّي وميدو ي املي
اجلنسووي وم وواي ي ائويووة اجلنسووانية و ووامايي و ات اجلنسووّي وعقوودت ايقووات عم و رلووهن املواضووي
املت اية فحلماية من التمييي استنادا إل األسس الل ت احلماية من .
 -45ويوونظم سوونواي مه ووان وووفيا لاي خ و فملصاييووة رتع واون وثيووق م و ال ايديووة وق ووات إن ووا ،القووانون.
وشهد احلدث املنظم يف عا  2019ملاركة  7 000شخص.
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 -46ويف يي ان/يوني  2019نظمت أوة دورة تدري ية وطنية رلهن موضوع اةم ال اهية ل اةدة
الل و طة مل وودة ثلث ووة أاي  .ونظم ووت الت وودريى منسس ووة  .Youth LGBT Organization Deystvieورك ووي
ر مج التدريى عايوى عماييوة تلو القوالوى النمطيوة واأل وا املسو قة يف سوايوك ال و د الول توندي إل
أفعاة يييية .وان ى الرتكيي رو خاة عايى م هو ضعد املصاييات واملصاييّي وميدو ي املي اجلنسوي
وم اي ي ائوية اجلنسانية و التهم يف راي اراي .وشارك يف التودريى  52ضوار شو طة مون ويو قطاعوات
الل طة يف ال ايد .وتنظم يف إطار املل وع أرر دورات تدريى إقاييمية ووا دة وطنية يف عا .2020
 -47ويف عا  2019عينت و ارة ا ار ية منسقا يف إطوار اللو ة األوروريوة لايمنسوقّي احل ووميّي
املعنيووّي رقضووااي املصاييووات واملصاييووّي وميدو ووي املي و اجلنسووي وم وواي ي ائويووة اجلنسووانية و ووامايي و ات
اجلنسّي.

تع ي حرية الردير واملعتقرد؛ ومنات رة ب راك الكراتيرة (التوصريات 62-61؛ 66-64؛
77؛ )129
مووي ابطووار القووانوا ال اي وواري احلووامج احل مووة اللخ ووية .وتُايو اوي احملطووات اب،اعيووة والقن ووات
-48
التاي ييونيوة ال تنلوئ أو ت وت حمتوووايت وو ل عايوى التع وى الوووطة القوومي أو السياسوي أو ابثووة أو
الدية أو الع قي أو تلويد فجلو اةم والعنود .وتلوز نتواةج ر ود ال وت اب،اعوي والتاي ييووا إل أن معظوم
مقدمي خدمات ابعل ي ذلون ما يف وسعهم لتناوة املوضوع املتعايق فملساة ابثنية تناول موضوعيا.
 -49ويوونص التو ي و املتعايووق ف وودمات ابعلميووة السوومعية ال و ية الووذي اعتموود يف عووا
عايووى تعييووي القواعوود املناهضووة طوواب ال اهيووة و ظو التحو يض عايووى العنوود أو ال اهيووة أو األفعوواة
ابرهاريو ووة يف ا و وودمات ابعلميو ووة السو وومعية وال و و ية .وتس و و ي القواعو وود أيضو ووا عايو ووى من و ووات ت و ووادة
ال يديوهات .وينص قانون اب،اعوة والتاي ييوون أيضوا عايوى أ وا تايوي مقودمي ا ودمات ابعلميوة ننو
إنلاا وتو ي ر امج و ل عايى ال اهية استنادا إل الع ل أو نوع اجلنس أو الدين أو القومية .وخولة
فرتة السنة الوا دة امل عية أُ در ق اران ناةيان  -أ دغا ضود احلويب السياسوي  ATAKAر و ت
مقد ا دمة ابعلمية السمعية ال ية عALFA TVع (لستخدام أو افا قا،عة وخطاب ال اهية)
وإل جمموعة عنوفا لاي تع (ل صها العند).
 -50ويف ال رتة مون كوانون الصاا/ينواي  2017إل يي ان/يونيو  2018قُو نِّد دعوم مون مييانيوة الدولوة
2018

ألنلطة تلييد وت ميم ما يييد عن  100مسجد وأُن ق أكص من  200 000أورو عايوى تو ميم دور الع وادة
وامل اا ابدارية ألت اع الداي ت ال اثولي ية واليهودية واألرمينية والربوتسوتانت ونزهوا .وقودمت املدي يوة
املتخ ووة املعنيووة فلطواةوود الديني وة التارعووة اايووس الووو راا مسوواعدة ماليووة لنل و أكص و موون  20كت وواف
لألدريات الدينية والدراسات العايمية وال تماعية يف شىت املعتقدات.

 -51وشووارك  11ضووارطا موون و ارة الداخاييووة يف ايقووة دراسووية تدري يووة عوون معوواداة السووامية و و اةم
ال اهية :التحدايت وابم انيات وتو يات لايمستق  .وعينت و ارة الداخايية ضارطا رفيعا يف الل طة

الوطنية مسنول عن التوا

م الطاة ة اليهودية يف راي اراي.

 -52ويف إط ووار ااي ووة عام ووة ع وووفيا  -مدين ووة التس ووام واحل م ووةع وقع ووت عم وودة وووفيا واملنس ووق
الوووطة مل افحووة معوواداة السووامية ورةوويس منظمووة اليهووود يف راي وواراي عشووالو ع ريووان عويعووا ضوود خطوواب
وت عوودد موون اللخ وويات امل موقووة
ال اهيووةع و،لوور يف أيايوة/سو تمرب  .2018ويف أواةو عووا  2019رو ن
و خ ون فيديوهات عايى فايس وك يعاينون فيها دعمهم لذلر ال يان .وا تم مصق ون وقادة مون ااتمو
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املدا ومسنولون
عايي .

وميون ك ار و عماا رايدايت ودرايوماسيون راي واريون بمهوار دعمهوم لاي يوان ووقعووا

 -53ونظم ووت أوة مس ووزة لايتس ووام عويع ووا م وون أ و و راي وواراي ويع ووا م وون أ و و أوروفع يف ،ار/
مووارس  .2019وشووارك يف هووذه املسووزة أكص و موون  1 500شووخص .وو هووت خلئووا دعوووة قويووة ل و ة
ال وا ضد خطاب ال اهية داخ ااتم ال اي اري.
 -54وقد اوذت راي اراي تدارز الة مل افحة التع ى الدية عايوى ضووا دعمهوا بعولن وخطوة
عم روتوماك الايذين أقو ا خولة املون الوو اري املخ وص حل يوة الودين واملعتقود يف العا ومة واشونطن.
ويف تلو ين األوة/أكتووور  2019عينووت راي وواراي منسووقا معنيووا حب يووة الوودين واملعتقوود نسووتوى رفيو داخو
و ارة ا ار ية.

حقرروق اخارراان املنتمررني لي اخلليررات لررر ررريلا الرومررا (التوصرريات 26؛ 32؛
35؛ 60-56؛ 136؛ 144؛ 151-150؛ )161-153
 -55يُ ر د تن يذ السرتاتيجية الوطنية بدماج ال وما يف وهورية راي واراي( )17مون خولة من وة
ال وود والتقي وويم وامل اق ووة( .)18وتتض وومن ه ووذه املن ووة معايوم ووات عاي ووى املس ووتويّي ابقاييم ووي وال وووطة مو و
منش ات ،ات اية جلم ال يا ت .و م ا رباا ابقاييميون املعنيون فملساة ابثنيوة ومسواة ابدمواج
ريا ت عن تن يذ خط عم ال ايدايت و نمعو وا يف تقواري يقودمو ا إل أمانوة ااايوس الووطة لايتعواون
يف جماة املساة ابثنية وابدماج( .)19ويُتوق اعتمواد اسورتاتيجية ديودة ملوا رعود عوا  2020حبايووة ايوة
تل و و ين األوة/أكت ووور  2020رع وود إجن ووا امل اي ووة النهاةي ووة م وون عمايي ووة التقي وويم .وس وويتم إع ووداد الوثيق ووة
الس ورتاتيجية اجلديوودة رتعوواون وثيووق م و وي و اجلهووات املعنيووة نوون فوويهم ااتم و املوودا لاي ومووا وممصايووو
ابدارات ال ايدية وااتمعات احملايية واملنظمات نز احل ومية.
 -56ويف س ي الت دي لايتحودايت الول تعيوق النودماج ال تمواعي وابدمواج املسوتدا لألقاييوات
أع وودت إ و و ااات معق وودة م وون خ وولة العمايي ووة املت اماي ووة عابدم وواج ال تم وواعي والقت ووادي لاي ووات
الضووعي ةع يف عووا  .2018و مو هووذا الوونهج املت امو رووّي إ و ااات ت مووي إل وسووّي فو ة احل وووة
عايى العم والتعاييم وا دمات ال تماعية وال حية وموا هة القوالى النمطية الساي ية وقد ُخ ت
ل مييانية تييد عن  100ماييون ليد راي اري .ومون خولة هوذه امل وادرات سويتم ووديت ا طو ال ايديوة
بدم وواج ال وم ووا يف ووّي يتوا و فل عو و تن ي ووذ مل وواري لايسو و ن ال تم وواعي اجلدي وود وإع ووادة التهي ووة
العم انية والتنمية.
 -57ويف عووا  2018نُ ووذت  1 286دورة تدري يووة ل اةوودة  22 259موون ض و اأب الل و طة العووامايّي يف ري ووة
متعووددة ابثني ووات .ورك وويت دورات التوودريى ه ووذه عاي ووى من و انتهاك ووات الق ووانون وعايووى أس وواليى الس ووتجارة
ال عالة عند تايقي إشعار وعد السمال رت عيد التوت يف املناطق الل يعيس فيها الس ان ال وما.
 -58ويف جمواة التعايوويم تُ و املعامايووة نووز التمييييووة جلميو التلميووذ نوون فوويهم أول وور املنتمووون إل
األقاييات .ومن األولوايت ال ةيسية استم ار األط اة ممن هم يف سن التعاييم ما ق املدرسي والتعايويم يف
املدرسة .ومنذ يي ان/يوني ُ 2018وضعت لية داةمة لايعم امللرتك رّي املنسسات من أ تسجي
األط واة والتلميوذ الوذين راي ووا سوون التعايويم ابلياموي ق و املدرسووي واملدرسوي وك الوة اسوتم ارهم يف نظووا
التعايوويم نوون يف ،لوور أرنوواا ال ومووا .وأ يووت ايرات إل  17 294ريتووا شووارك فيهووا أكصو موون  1 280موون
املعايمّي ومدي ي املدارس وامل شدين ال تمواعيّي وضو اأب اللو طة ومووم ي ال ايودايت والوسوطاا وممصايوي

GE.20-02196

11

A/HRC/WG.6/36/BGR/1

ااتم املدا ونزهم ..وأس ،لر لايم ة األول عن تسجي  19 077ط ل يف م اية التعايويم ابلياموي
ق املدرسي واملدرسي أو إعادوم إل نظا التعاييم يف السنة الدراسية .2018/2019
 -59ويساعد تعيّي وسطاا التعاييم الذين ظون فلق وة يف أوساأب ال ات الضعي ة بقناع ا فا
عايى السمال ألرناةهم فلدراسة يف وقيق أهداا ا لية .ووفقا ملكي ابدماج الرتروي لألط واة والطاي وة
من األقاييات ابثنية ُعِّنّي حبايوة تل ين األوة/أكتور  2019ما جمموع  997وسيطا ت رواي يعمايون م
أرنوواا ال ووات الضووعي ة يف رايل األط وواة أو املوودارس الرتداةيووة أو الصانويووة أو العاييووا نووا يف ،لوور
املدارس العاييا لايتعاييم املهة.
 -60ووفقا لايتل ي ال اي اري فإن التهمّي ال حي إليامي يف ال ايد .و ق ل شوخص لديو نيموّي
ووحي احل وووة عايووى مسوواعدة ط يووة حمووددة النوووع والقوودر والنطووال توودف موون مييانيووة ال ووندول الوووطة
لايتووهمّي ال ووحي .ويف احلووالت الوول تتجوواو نطووال التووهمّي ال ووحي توووف و ارة ال ووحة التموي و موون
مييانيووة الدولووة لايخوودمات الط يووة ،ات األولويووة موون ق ي و  :ال عايووة الط يووة يف الووة الط ووارئ وو ووّي
األط اة ىت سن  18ور امج فحص املواليد اجلدد لاي لد امل عن األم ال الوراثيوة ومعاجلتهوا يف
الوقووت املناسووى ومووا إل ،لوور .وتُ وود مييانيووة أيضووا لعماييووات التلووخيص والعوولج يف املستل و يات
لألشخاة الذين ليس ئم دخ و/أو ممتاي ات شخ ية لايمساغة يف عمايية التهمّي ال حي.
 -61وتعود ال عايوة الوقاةيوة ل وحة األمهوات واألط وواة مون األولووايت فلنسو ة جلميو سو ان ال ايوود
نن فيهم األقاييوات .و وق لايحوامو الايوواش ئون نيموّي وحي إ و اا فحووة دوريوة مضومونة واخت وارات
خوولة فوورتة احلم و العووادي وإ و اا كلوووا إضووافية خوولة احلم و الووذي ينطوووي عايووى خموواط والتوليوود
ضوومن نطووال الت طيووة الوول ي ايهووا ال ووندول الوووطة لايتووهمّي ال ووحي .أمووا احلوامو الايوواش لوويس لووديهن
نيمووّي ووحي ونووز قووادرات عايووى وم و الن قووات فيحووق ئوون السووت ادة م و ة وا وودة موون فحووص جموواا
وجت و و ى ايرات لاي ي وووت تق وود فيه ووا فح وووة ط ي ووة ومل ووورة جماني ووة لايحوام و و
خ وولة احلم و و والتولي وودُ .
ولألط اة ىت سن الصالصة م الرتكيي عايى ال ات املهددة ول سيما الس ان ال وما.
 -62ويلو الوسووطاا يف ااوواة ال وحي ووياا موون سياسووة مسوتدامة أث تووت فعاليتهووا .إ ،يسوواغون
مس وواغة ك ووزة يف ت ش وويد نط ووال رو و امج الوقاي ووة يف أوس وواأب السو و ان ال وم ووا ول س وويما و و ار األط وواة.
وي وودعمون أيض ووا التصقي وود والتوعي ووة يف جم وواة ال ووحة وين ووذون أنل ووطة إرش وواد ا تم وواعي فعال ووة داخو و
ااتمعات احملايية .ويف عا  2018رايم عددهم  230وسيطا حيا يعمايون يف  115رايدية.
حوة وتواك هوا اولت لايتوعيوة وحماضو ات ودورات تدري يوة لويايدة املع فوة ال وحية
 -63وتس ق ال
ا
يف مواضووي شووىت .ويف عووا  2018أ و ي مووا جمموع و  2 346فح ووا فلسووتعانة اررو و وودات متنقايووة
خمت ووة يف طووى النسوواا .وفبضووافة إل ،لوور نُظمووت  175اايووة توعيووة (أايووت مووا يييوود عوون 25 500
شخص) لتوضي ميااي عماييات التح ّي الل ينص عاييها الرب مج اليمة الوطة لتقوية املناعة .واستم
العم امللرتك يف أوساأب ال ات األشد تع ضوا لايمخواط يف إطوار رو جمّي :عالوقايوة مون فوزوس نقوص
املناع ووة ال لو و ية والسو و واب ووافت املنقول ووة نس وويا وم اق ته ووا يف ااتمع ووات احملايي ووة الض ووعي ة لاي وم وواع
وعوسّي استدامة الرب مج الوطة مل افحة الس ع.
 -64وتط ووق شو وأب اجلووودة ن سووها فيمووا يتعايووق فمليوواه املسووتخدمة لايلو ب واألنو ال املنيليووة ل اةوودة
وي املواطنّي ر ا النظ عن أ ايهم ابثة أو ف ة األقاييوة الول ينتموون إليهوا .وتلوز ريوا ت املعهود
اب اةي الوطة إل أن  99,4يف املاةة من الس ان يست يدون من الل ة العمومية ل مداد فملياه.
 -65ويف جم وواة العمال ووة تن ووذ احل وم ووة ع ووددا ك و وزا م وون األنل ووطة ال امي ووة إل ايدة نيهيو و ال وم ووا
العاطايّي فلتلجي عايوى إدموا هم يف شوىت التوداريى والوربامج وامللواري وو يويهم عايوى امللواركة فيهوا.
12

GE.20-02196

A/HRC/WG.6/36/BGR/1

ويلج عماة الوساطة األشخاة العاطايّي عايى التسجي والايجوا إل ا دمات الوسيطة الل تقدمها
م اتى العم  .ويف عا  2018است اد  43 844من العاطايّي الذين عنفوا أن سهم ا م من ال وما من
وعِّنّي  79شخ ا عاطل كوسطاا لايعم  .وكنتيجة لعمايهم يف عا 2018
خمتايد أنلطة سول العم ُ .
ُس ِّنج  5 177شخ وا عواطل مون أ و ال وموا يف م اتوى التسوجي  .وخولة ال ورتة املمتودة مون كوانون
الصاا/يناي إل و /يولي  2019ردأ  9 844شخ ا العم يف السول األولية .وعايى مدى ال رتة ،اوا
املمولة من مييانية الدولة.
 1 168شخ ا عايى العم يف إطار الربامج َّ
 -66ولتحسو ووّي م و و وا الس و و ن اسو ووتم تن يو ووذ األنلو ووطة ال اميو ووة إل و و و ا و و اة والسو ووجلت
وج سووايطات احل ووم الووذاش احملاييووة عايووى تن يووذ التنظوويم
لوا،هووا أساسووا ط و التهي ووة العم انيووة .وتُلو َّ
العم اا لايمناطق الس نية الل ي ون معظم ساكنيها من ال وما وإدمواج منواطق ديودة لتهي وة السو ن.
وخ أموواة موون مييانيووة احل ومووة بعووداد خو اة وسووجلت ووسووّي مووا هووو قوواةم موون ال و التحتيووة
وتُسو َّ
التقنية وتطوي ر وتية أخ ى يف املناطق الس نية لاي وما.
 -67ويف إط ووار ال وورب مج التلو و يايي لتنمي ووة األق وواليم( )20ين ووذ ع وودد م وون املل وواري ال امي ووة إل ت وووفز
الس ن ال تماعي احلديت لاي ات الضعي ة ومنها ف ة ال وما .ويلم ،لر إنلاا أو إعادة نيهي ما
يييد عن  500و دة س نية؛ ورناا مل وئ؛ ودور لايسو ن املنقوت أو م اكوي إيوواا يف احلوالت الطارةوة؛
ووسّي ال التحتية التعاييمية والس ن ال تماعي؛ ووديت ال نية التحتية ال تماعية وما إل ،لر.

اخولاع ا السجون؛ واملعاملة أثناا االحتجاز (التوصيات 89-88؛ )116-115
 -68أعد ر مج لتدريى املوم ّي اجلدد وإ ااات عم ملن إسااة املعاماية والعنود روّي السوجناا
وال سوواد يف السووجون يف راي وواراي و،لوور يف إطووار ملو وع عدعووم تن يووذ قو ارات احمل مووة األوروريووة حلقووول

ابنسووا ن ومعووايز وتو وويات الايجنووة األوروريووة ملن و التعووذيى واملعامايووة أو العقورووة اللإنسووانية أو املهينووة
(إ لل السجون)ع  .وأعد ر مج إضايف بعادة التههي ل اةدة ال ات الضعي ة يف السجون.
واكتم يف عا  2018إعوداد اجلويا الصواا مون الورب مج الووطة ل اي

واراي PHARE BG2004/016-711

-69
الووذي ي مووي إل ت شوويد نظووا السووجون .واسووتم رووذة هووود دؤورووة ب وولل النظووا موون خوولة إدخوواة
تع ووديلت تلو و يعية بات ووة إم اني ووة تط ي ووق قواع وود أكصو و م ون ووة فيم ووا يتعاي ووق فبي ووداع األومج لايس ووجناا
ونقايهم وابف اج املل وأب وس النت اا التعويضية والوقاةية.
وويض مييود مون ال ول يات ملودي ي السوجون وهوو
 -70ومن رّي النقاأب ال ةيسوية يف اب ولل ت ُ
مووا نسوون موون األداا الووومي ي لاينظووا و اد موون ك ووااة ال وود .وتعووي ت هووذه العماييووة رت ووويض مييوود موون
ال وول يات لايمو ندعّي العووامّي لايملوواركة يف ويو م ا و اوووا ،القو ارات ابداريووة يف أموواكن ال تجووا
فيمووا يتعايووق فحلقووول ال ديووة أو اايووة ال وواع العووا  .ووضو ويو أفعوواة إدارة السووجون فل عو مل اق ووة
احمل مة ابدارية .وعايى إث هذه التدارز ونزها من تدارز إعادة التههي يو د ا ن  6 120سوجينا يف
عدد السجناا يف عا 2013
نظا السجون الذي يس بو  8 500سجّي .وعايى س ي املقارنة و
حمتجويا يف وّي أن سوعة م اكوي العتقواة يف ال ايود
إل  9 400سجّي .وهناك فبضافة إل ،لور  862ا
ت ايووم هوواا  .1 235وي يوود جمايووس أوروف ان عوودد السووجناا يف راي وواراي ت ا و رنسو ة  25يف املاةووة خوولة
السنوات العل املاضية.

 -71وتست يد أيضا املدي ية العامة لتن يوذ العقووفت( )21مون ملو وع عرودا العمو فل ود ابل ورتوا
والتقاري السارقة لايمحاكمة يف ممارسة السايطة ال اي ارية املعنية فمل اق ة خارج السجونع .وقد ردأ العم
فمل اق ووة ابل رتونيووة يف راي وواراي يف نيسووان/أر ي  .2019ويط ووق هووذا النظووا عايووى األشووخاة ا اضووعّي

GE.20-02196

13

A/HRC/WG.6/36/BGR/1

لتوودارز امل اق ووة خووارج السووجون والسووجناا الووذين يعمايووون يف مواقو العمو ا ار يووة أو السووجناا الووذين
ُيضعون ل قامة اجلربية .وقد اقتُة يف ااموع  250من أ هية امل اق ة العاماية فلرتدد ال اديوي  50منهوا
ميودة فلتعقى رواسطة السوات .
 -72و م و ر و مج عا وودمات اب وول ية وال تج ووا السووارق لايمحاكمووةع ملوواري القرتا ووات
احملتج ويين نوون فوويهم املنتمووون إل ف ووات
ال اميووة إل وسووّي الظ و وا املاديووة وال ووحة ال ي يووة لايسووجناا و ا
ضو و وعي ة؛ و ايدة ق و وودرات ضو و و اأب امل اق و ووة خ و ووارج الس و ووجون؛ ومس و وواعدة الس و ووجناا يف إع و ووادة إدم و ووا هم
ال تماعي والستعداد بطلل س ا هم.
 -73وفبض ووافة إل ،ل وور أع وودت اس ورتاتيجية لتط وووي املدي ي ووة العام ووة لتن ي ووذ العق وووفت وخ وودماوا
ابقاييميووة .ويُتوق و أن وسوون هووذه الوثيقووة مهووارات القيووادة وإدارة السووجناا وإعووادة نيهي و اجلنوواة م و
إات ووة التعوواون وال و ة لتجديوود األداا الووومي ي لايمنظمووة .وت ووّي الوثيقووة امل ووادئ التو يهيووة واألولوووايت
وامل ادرات ال ةيسية ل رتة تد لصلث سنوات.
 -74ويسووتم اوووا ،إ و ااات لتحسووّي م و وا السووجون وم افووق ال تجووا  .ورتن يووذ فوورتة الووربامج
ورتمم اس ووة س ووجون
اجلدي وودة لللي ووة املالي ووة الن و ي ووة لاي وورتة  2021-2014س وويقا س ووجن دي وود؛ وس و َّ
ومهووا يف السووجون وأموواكن ا تجووا وفقووا لايمعووايز األوروريووة وستُنلووه إدارات لايع ووور ومكووي ديوود
لتدريى العامايّي.
 -75واو ووذت و ارة الداخايي ووة ع ووددا م وون ت وودارز الت وودريى وإ،ك وواا ال وووعي ال امي ووة إل ع وود الس وومال
احملتجيين .وشارك ض اأب و ارة الداخايية يف ا تماع عم نظمت جلنوة هايسون ي ال اي اريوة
إبسااة معاماية ا
رلوهن موضوووع احلووق يف احل وووة عايوى خوودمات احملووامي واملسوواعدة القضواةية خوولة ال تجووا يف خموواف
الل طة .وفبضافة إل ،لور تن وذ و ارة الداخاييوة خطوة عمو لايودفاع القوانوا ال عواة خولة ال تجوا
التمهيودي .وقود وع دليو ي موي إل رنواا مهوارات ضو اأب اللو طة فيموا يتعايوق ف ورتا احلقوول اب اةيووة
لألشخاة وابعاقات الذهنية و/أو الن سية وال تماعية.
 -76و ق لل طة احلدود التارعة لو ارة الداخايية أن وتجي أ انى عربوا احلدود ر ورة نوز قانونيوة
وئذا ال ل يست ودر أمو كتوايب ل ورتة ل تييود عون  24سواعة .وُ واة هونلا األشوخاة إل السوايطات
املخت ة رهنا رطايو هم احل ووة عايوى احلمايوة الدوليوة أو عود طايو هم إايهوا .ورعود ال تجوا فوورا يُطايو
ك شخص عايى قوق واملسونولية القانونيوة و قو يف احل ووة عايوى املعونوة القضواةية .ويط وق ضو اأب
الل و طة امل اي ووّي حب اسووة احلوودود دلي و  Frontexرلووهن قووول ابنسووان األساسووية وامل ووادئ التو يهيووة
ب ااات طايى احلماية .وت د م وضية شنون الل ّي وجلنة هايسن ي ال اي ارية وي احلدود وم افق
احملتجيين يف منطقة احلدود.
احملتجيين وئما احلق يف الو وة إل األشخاة ا
إيواا ا

لص ررالق الق رراا؛ ومكارح ررة الفس رراد واجلرمي ررة املن(م ررة (التوص رريات 114-109؛
)124-121
 -77ن ذ يف عا  2018عدد من التدارز ال عالة ال امية إل ضمان استقللية السايطة القضاةية .ويف
إطار ممارسة التعيّي يف املنا ى القضاةية القيادية الل أرسيت نو ى التعديلت األخوزة عايوى قوانون
السايطة القضاةية يُتقيد ف لل افية وابعلن عن إ و ااات التنوافس .وتتوال الرتشويحات للو منا وى
رؤس و وواا ابدارات عاين و ووا عاي و ووى موق و و اااي و ووس األعاي و ووى لايقض و وواا( )22م فق و ووة رس و ووزهم الذاتي و ووة والت و و و ي
فملمتاي ات وم در أمواة احل وة عايى املمتاي ات وع ل عن م هومهم لايعم يف منا وى ال ؤسواا
ابداريّي .و و لايق ضاة وال يا ت القانونيوة نوز ال حبيوة ومنسسوات التعايويم العوامج واملنظموات العايميوة
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واملنظمووات املهنيووة لايقضوواة وامل و ندعّي العووامّي واحملققووّي والوويملا والسووايطات واملنسسووات أن يقوودموا إل
ااايس األعايى لايقضاا رااهم عن منهلت امل شحّي األخلقية واملهنيوة .ويُسوتم إل امل شوحّي للو
منا ى ال ؤساا ابداريّي لايمحاكم أما اجلمعيات العامة لايمح مة املعنية.
 -78وتلم التعديلت الل أدخايت منخ ا عايى قانون السايطة القضاةية تعييي ل يات م تلية
ااايووس األعايووى لايقضوواا يف جمووالت رةيسووية .وقوود اعتموودت امل تلووية قواعوود التحقووق موون ت وواري املاي يووة
الل يقودمها القضواة واملو ندعون العوامون واحملققوون وقواعود إ و اا التحقوق مون النياهوة وتضوارب امل واع
وعماييات التحقق من الستقللية واألخلقيات املهنية.

أُطايووق مل و وع رلووهن عدعووم رنوواا قوودرات امل تلووية التارعووة لايمجايووس

 -79ويف ش و اأب/فرباي
األعاي ووى لايقض ووااع س ووعيا إل ت ش وويد إ و ااات التحق ووق م وون نياه ووة القض وواة .وتل ووم املل وواري والو وربامج
األخ و ى ،ات ال وواية الوول توودعم سوويادة القووانون واسووتقللية السووايطة القضوواةية مووا يايووي :التن يووذ اجلوواري
للسرتاتيجية املعدلة رلهن موا اية إ لل السايطة القضاةية؛ وعمل وع احل وة ال عاة عايى العدالةع.
ويف إطار عمل وع ر مج العدالةع الذي تن ذه ا لية املالية الن و ية يول الرتكيي رو خاة لايملاري
ال اميووة إل :تطوووي سووايطة قضوواةية م اعيووة مل وواع الط و ؛ وإ،كوواا الوووعي فل ووات الضووعي ة فيمووا يتعايووق
فلوقايووة واحلمايووة موون العنوود العوواةايي واجلنسوواا وموون التمييووي؛ والتوودارز ال عالووة بعووادة نيهي و ضووحااي
العند العاةايي وإعادة إدما هم والعم م اجلناة ونز ،لر.
2019

 -80واعتموود الربملووان يف كووانون الصاا/ينوواي  2018قووانو ديوودا يتعايووق ن افحووة ال سوواد ون ووادرة
املاي يووات احملووو ة ر ووورة نووز قانونيووة عموول رتو وويات ليووة ال وود الدوليووة .ويسوود هووذا القووانون م ووامن
الضعد الناوة عن جتيا ابطار التنظيمي يف إطار م افحة ال ساد .وقد أنل ت هي ة مو دة مل افحة
ال سوواد  -هووي جلنووة م افحووة ال سوواد واحلجووي عايووى املاي يووات احملووو ة رط يقووة نووز ش و عية وهووي تضووم
وماةد التحقق من ت اري املاي ية الل يدمج ا ك ار املسنولّي احل ووميّي وال وت يف تضوارب امل واع
ويف املاي ية احملو ة رط يقة نز ش عية.
 -81و اات التعديلت احلديصة عايى قانون اب ااات اجلناةية رتدارز لضمان وودة العمو يف القضوااي
املتعايقووة ر سوواد املسوونولّي ال فيعووي املسووتوى .وسووتع ل ا ن عايووى احمل مووة اجلناةيووة املتخ ووة قضووااي ال سوواد
املتعايقووة فلن وواب؛ وأعضوواا احل ومووة ون وواب الووو راا؛ والوكووالت والايجووان احل وميووة وأعضوواا ااايووس األعايووى
لايقضاا ومل تلّي يف م تلية ااايس األعايى لايقضاا؛ والعمدات ورؤساا ااالس ال ايدية ونزهم.
 -82وقوود اعتموودت يف عووا  2018تعووديلت عايووى القووانون التجوواري لتضوومّي التلو يعات ال اي اريووة معيووارا
عاليا من الل افية وت ادة املعايومات ألن ال الض ي ة فيما يتعايق فللكات التجارية الل ئا ص.
ايت يف كوانون األوة /ديسومرب 2018

 -83وعايى إث الت ال رّي م تى امل ندعي العا وو ارة الداخاييوة شو
و دة متخ ة ملرتكة رّي املنسستّي لودعم التحقيقوات يف اجلو اةم الول تقو ضومن نطوال اخت واة احمل موة
اجلناةيوة املخت وة (نوا فيهوا و اةم ال سواد واجلو اةم املاليوة) .وأُدخو نطووال ع و ي مل افحوة ال سواد .وتن وذ أنلووطة
لتحديد املاي يات ال ألالية املنقولة والعقارية الل مت احل وة عاييها من اةم ال ساد وتعق ها.
 -84وخلة ال رتة امللمولة فلتق ي ن ذت اللو طة  10عماييوات متخ وة لتوثيوق و اةم ال سواد
وج ويو ابرلنوات عون ال سواد يف منسسوات سوايطات الدولوة
وا تجي إث ها  95موم ا مودنيا .وتُس َّ
الل تُتايقى يف خ الطوارئ ائات ي رقم  112ويتايقى امل اي ون معايوموات عون إم انيوة إيوداع إرول لودى
املنسسة املعنية.
 -85ونتيجووة لايتوودارز والسياسووات املتخووذة عايووى موودار السوونوات القاييايووة املاضووية ت ا عووت األسووال
اب امي ووة وقي وودت ف و ة األنل ووطة اب امي ووة وف و ة وقي ووق ع ووافت اجل مي ووة املنظم ووة لاي س ووى ن ووز
GE.20-02196

15

A/HRC/WG.6/36/BGR/1

امللو و وع .ويف ال وورتة م وون  1و /يوليو و  2018إل  30يي ان/يونيو و  2019ن ووذت و ارة الداخايي ووة
عماييووة خمت ووة .واعرتضووت أنلووطة  121ع ووارة لايج ميووة املنظمووة .وروش و  272إ و اا سووارقا لايمحاكمووة
و 66إ اا ناةيا .وأدين  701شخص يف ّي أدين  99شخ ا يف إطار إ ااات احملاكمة.

244

االجتار ابلبشر (التوصيات )108-101
 -86اوووذت الايجنووة الوطنيووة مل افحووة الجتووار فل ل و ( )23إ و ااات حمووددة لتعوودي قووانون م افحووة
الجتووار فل لو يف عووا  2019لتهكيوود دورهووا فعت ارهووا منسووقة تن يووذ ليووة اب الووة الوطنيووة .وفضوول عوون
،ل وور فق وود تع ووي دوره ووا يف وو و وواييو و ال ي ووا ت املتعايق ووة فلجت ووار .ويت وووخى م وون التع ووديلت مواام ووة
التلو يعات ال اي اريووة م و القواعوود الدوليووة يف جموواة إات ووة فوورتة التعووايف والتهمو ودعووم قووول الضووحااي.
وأتيحو ووت ف و و ة قانونيو ووة ل و ووت مل و ووئ متخ و ووة و و ووص ل قو ووا بعو ووادة إدمو وواج ضو ووحااي الجتو ووار
فألشخاة وتوضي تقدمي املساعدة واحلماية لايضحااي من األط اة.
 -87ووا ووايت الايجنووة وديوود ال ووات الضووعي ة يف ال ايوود لاي لوود عوون الجتاهووات احملووددة وأشو اة
الستقطاب والست لة وو هات الجتار فل ل  .وجتو ي إدارة الايجنوة الوطنيوة مل افحوة الجتوار فل لو
سوونواي عايووى األقو ثوولث اوولت وطنيووة لايوقايووة وجمموعووة موون أنلووطة وأ ووداث إ،كوواا الوووعي .وتُوونظم
أعموواة الوقايووة وتُن ووذ فلش ورتاك والتعوواون م و الايجووان احملاييووة مل افحووة الجتووار واللوكاا الووذين يعمايووون
رلو م اشو مو األقاييووات .وقوود أ يووت يف عووا  2018مووا يييوود عوون أكصو موون  40اايووة حماييووة لايوقايووة
وابعوول وو ووايت إل أكصو موون  30 000شووخص .وموون خوولة األكادمييووات السوونوية الطوعيووة التارعووة
لايجنووة الوطنيووة مل افحووة الجتووار فل لو و ى توودريى الطاي ووة موون خوولة ويو أبوواا ال ايوود مو الرتكيووي
عايى األط اة املنتمّي إل األقاييات .وقد شارك هاا  120ط ل يف األكادميية يف عامي  2018و.2019
 -88وتو َّ و اجلهووود أيضووا ل ويايدة القوودرة املهنيووة لسووايطات مووا ق و احملاكمووة والسووايطات القضوواةية
وامل شدين ال تمواعيّي وال وح يّي نوا يف ،لور تايور اجلهوود الول تتنواوة الجتاهوات الناشو ة وعماييوة
التحديوود والوقايووة واحلمايووة وتعييووي عوود تسووام اجلمهووور م و الظوواه ة .ويف عووا  2018عقوودت أكص و
ود نِّرب أكص من  2 000اخت ا ي .ويف عا  2019ان ى التدريى
من  30دورة تدري ية متخ ة؛ ُ
عايى ال وار رّي الجتار فل ل وابنرتنت والت نولو يات اجلديدة.
 -89و و نِّووة الايجن ووة الوطني ووة مل افح ووة الجت ووار فل ل و وت وود ا وودمات املك ووية عاي ووى دع ووم ض ووحااي
الجتووار فل لو  .وكانووت يف عووا  2019اسووة م اكووي متخ ووة معنيووة رضووحااي الجتووار يف موودينل فووار
ورورنوواس :ثلثووة م اكووي س و نية (مايج و ن منقتووان ومايجووه وا وود بعووادة ابدموواج عايووى املوودى الطوي و )
ومك ويين لايملووورة .وتوودي املنظمووات نووز احل وميووة هووذه امل اكووي وفقووا لقواعوود العم و الوودنيا املن وووة
عاييها .ومنذ رداية العا و ىت اية يي ان/يوني  2019قدمت هذه امل اكوي ال عايوة ل و  14فل وا و وت
اثنّي منهم م أط ائم (أررعة أط اة يف ااموع).
 -90وركووي التعوواون الوودومج يف جموواة الجتووار عايووى تعييووي املنظووور األورويب ووسووّي التعوواون مو رايوودان
ن ب ال ايقان.

حقوق ال فل (التوصيات 100-99؛ 120-118؛ 128-125؛ 140-137؛ )149-147
-91

وفقا لتق ي ر د تن يذ السرتاتيجية الوطنية عرؤية من أ

إ اا ابيداع يف منسسات ال عاية

يف راي وواراي ع ك ايووت األنلووطة املن ووذة خوولة ال وورتة امللوومولة فلتق ي و ووق األط وواة يف ري ووة أس و ية ويف
احل وة عايى ال عاية وا دمات ،ات اجلودة وفقا ل تيا اوم ال دية .ونُ ذ إ ولل رعايوة الط و مون
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خلة التدارز امل ينة يف خطة العم املتعايقة رتن يذ السرتاتيجية الوطنية .وتواكى العديد من املنظمات
نوز احل وميوة وتتعهوود عماييوةا إ وواا ابيوداع يف منسسووات ال عايوة .وتو و اجلهووود أيضوا بووو تعييوي نتوواةج
عماييووة إ وواا ابيووداع يف منسسووات ال عايووة والت ايووى عايووى رعووض مواقوود اجلمهووور السوواي ية إ اا األط وواة
القادمّي من م اكي ا تماعية.
 -92ويُظه واييو ريوا ت عوا  2019ت ا عوا يف عودد األط واة املقيموّي يف املنسسوات املتخ وة
القاةمة وعددها  .21وي جمموع األط اة والل اب املو ودين اليا يف م اكي ال عاية املنسسية .476
وقوود أُنايقووت اووس دور لألط وواة احمل و ومّي موون ال عايووة الوالديووة رعوود تقيوويم ف و دي ل تيا ووات هوونلا
وعايوق إيوداع األط واة ال ال وة أعموارهم وىت  3سونوات ممون ليسووا مون ،وي ابعاقوات يف دور
األط اةُ .
ال عاية الط ية وال تماعية يف أاير/مايو .2018
 -93وينص قانون ا دمة ال تماعية عايى إنلل وي الدور القاةمة املخ ة لألط اة احمل ومّي
م وون ال عاي ووة الوالدي ووة ودور ال عاي ووة الط ي ووة وال تماعي ووة لألط وواة يف أ و ل يتج وواو  1ك ووانون الص وواا/
ين وواي  .2021وعن وود نق و األط اة/اللو و اب م وون املنسس ووات املتخ ووة تن ووذ ت وودارز وأنل ووطة معق وودة
ومت امايووة وتقوود ا وودمات ال تماعيووة يف ااتم و احملايووي .ويووودع األط وواة يف م اكووي ابقامووة األس و ية
يت يو ال ال ون الل اب إل الدور النتقالية احملمية لكتساب املهارات الل مة لايعيس فستقللية.
 -94وقوود شووهد نظووا ا وودمات ال تماعيووة توسووعا ك وزا ر ض و اب وول ات ال اميووة إل وسووّي
التخطي وإ اا ابيداع يف منسسات ال عاية وتقدمي مييود مون ا ودمات ال تماعيوة واألسو ية .وحبايووة
عا  2019أتيحت يف ااتم احملايي  327مكيا ا تماعيا تس  10 799ط ل وأس ة.
 -95ودعمووا لعماييووة الت ووة أُدخايووت تعووديلت عايووى ر و امج توودريى ا فا املت نووّي وأُدخايووت م ووادئ
تو يهية ون ذت يف املمارسة العمايية .وت مي هذه التدارز إل موا اية العمو خدموة لايم وايحة ال ضوايى
لايط وت مي إل دعم األس ووي ة أفض الظ وا لنماا األط اة ووقيق منهلوم ال اماية.
 -96ويف عووا  2018أدخايووت الوكالووة احل وميووة حلمايووة الط و ( )24مو املنسسووات التعاييميووة امل ووادئ
التو يهيووة واألدوات ا ا ووة رتعييووي قووول األط وواة يف ال ي ووة ال عاييووة وال قميووة .وأ و ،لوور العم و يف
املنظومووة التعاييميووة عايووى دعووم األط وواة يف ووالت ان وواة األروووين والنوياع رووّي األروووين؛ وإات ووة قواعوود
لسلمة األط اة والطاي ة عايى ش ة احلاسوب يف منسسات احلضانة واملدارس وابنرتنت ونز ،لر.
 -97ونظم يف عا  2019/2018عدد من احلملت ابعلمية والتوعوية رلهن الت دي لايعند ضد
األط اة تن يذا لايرب مج الوطة حلماية الط  .وأعدت حة خا ة عايوى ابنرتنوت م نسوة لايحمايوة
الوطنيووة ع يوواة ر وودون عنوود موون أ و وي و األط وواةع ( .)www.decabg.euوتل ووم وي و امل ووادرات
األط واة مون املنسسوات ال تماعيوة والتعاييميووة فضول عون م اكوي رعايوة الط و  .وامل ويى مون ،لور هووو
ووت األط وواة عاي ووى امل ووادرة وم وونحهم ف ووة تنظ وويم ي وواة من ووة ومهمون ووة وممتع ووة وإ اري ووة يف ااتمو و .
ونسوواعدة امل شوودين (امل رووون واملخت ووون الن سوويون وامل شوودون ال تموواعيون) تض و قواعوود لايعلقووات
ال عض م ال عض لتهي ة ري ة من التوا تُست عد فيها وي أش اة العند.
وفللو اكة مو اليونيسويد نظموت منسسوة أموّي املظوا يف عوا  2018ماةودة مسوتدي ة رلوهن

-98
عالعنوود ضوود األط وواة :اجلوانووى القانونيووة ملنع و ووديوود هويووة م ت ي و وابروول عن و والسووتجارة إ ااه
وتوودخلت املنسسووات يف راي ووارايع .و قووس املنتوودى احلالووة ال اهنووة يف راي وواراي موون منظووور املعووايز الدوليووة
السارية والتل يعات ال اي ارية املط قة حلماية األط اة من أي ش من أش اة العند.
 -99ولايحوود موون الي ووات املخال ووة لاينظووا القووانوا والقوويم األخلقيووة نووص املل و ع عايووى عوودد موون
اجل اةم نو ى قانون العقوفت .وجتَّ الي ات القس ية واملساكنة اليوا ية.
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 -100وميص و تق وودمي ال وودعم امل ووامج لألس و ال وول ل ووديها أرن وواا رع وودا هام ووا م وون سياس ووة الط و واألس و ة.
وهناك  11نوعا من املن الل تقد لألس ة نو ى قانون األس ة .وهذه التعويضات شه ية وتقد دفعة
وا دة .ومعظم التعويضات األس ية تقد ر و ا النظو عون دخو األسو ة .ويكوي القوانون عايوى التودارز
املت اماية والت اع رّي خمتايد األنظمة  -ال تماعية وال حية والتعاييمية.
 -101وردأ العمو رنموو،ج رودي لايعمو مو الطاي وة مون املودارس الداخاييوة واملودارس الداخاييوة الرترويوة
ال تماعية وب لل تنظيمات هذه املدارس وأداةها .وفلنظ إل اب لل اجلاري لعدالة األط واة يف
إطار مل وع و ارة الرترية والعايو ( )25عدعم الو وة املت افئ والتنمية اللخ يةع أعدت منهجية لتقييم
ا تيا ات الطاي وة اجلوابّي إل سوايوك منحو ا تتضومن م وادئ تو يهيوة لتن يوذه .وأعودت خطوة ف ديوة
الوة عايوى ودة .واعت وارا مون كوانون األوة/ديسومرب 2018
لدعم الطاي ة املخال ّي لايقانون حبسى كو
و عدد الطاي ة املقيمّي يف املدارس الداخايية واملدارس الداخايية الرتروية ال تماعية  111طال ا.
 -102ويُع د اليا عايى يانة قانون ديد رلهن احليدان عن اب و ااات اجلناةيوة وفو ل تودارز
ت رويووة عايووى القا و ين .وي مووي مل و وع القووانون إل تلووجي اجلووابّي األ ووداث عايووى التقيوود فلقووانون
روودعم إد مووا هم يف ااتمو وو يوويهم عايووى ،لوور موون خوولة توودارز ت رويووة ملةمووة .ويسووتند امللو وع إل
تط يووق مسووتوى أق ووى موون اايووة امل وواع ال ضووايى لايقا و يف ا ورتا كام و ل امت و وك امووة الضووحية.
ويُتوخى أن ت اعي التدارز ال دية النماا اجلسدي وال ي واألخلقي وال تماعي لايجان  .وين ي أن
ت ووون لايمل وواركّي الرتر ووويّي مع ف ووة حبق ووول الط و وفملع ووايز الدولي ووة ملعاماي ووة القا و ين .وس ووتن ذ وي و
األنلووطة يف هووذه العماييووة يف ت اع و ات م و ا فا واألو ووياا وسوواة األشووخاة الووذين ي عووون قانونيووا
القا ما ُيالد ،لر م احل ال ضايى أو يعيق اب ااات.
 -103وت تخذ تدارز خا ة فيما يتعايق فألط اة لضمان ينهم من امللاركة يف اب ااات اجلناةية
رن س قدر ملاركة ساة املعنيّي فلعماييوة .ويف هوذا ال ودد وي ت تعوديلت عايوى قوانون اب و ااات
اجلناةيووة رتجسوويد أ ووا التو يو  2016/800/EUرلووهن الضووما ت اب اةيووة لألط وواة امللووت وم أو
املتهمّي يف قضااي ناةية.
 -104ويف إطووار مل و وع ين ووذ ضوومن ر و مج التعوواون ال اي وواري  -السويس و ي أنل و ت تسووعة مقووار
متخ ووة ديوودة و هوويت نعوودات تتووي السووتماع لأل ووداث والقا و ين واسووتجوا م يف ووو ودي
وهي تسمى عال ا اليرقااع .وتتي هذه ال ا ا ا وة إ و اا اجلايسوات يف وو يسووده الوود واألموان
دون موا هة رّي الط وامللاركّي ا خ ين نن فيهم املتهم.
 -105وتظو و رعاي ووة ق ووول األط وواة ،وي ابعاق ووة وإعمائ ووا أولوي ووة ق وووى عاي ووى وودوة أعم وواة
احل ومووة .وقوود افتُووت يف عووا  2018أوة مك ووي لايخوودمات املت امايووة لألط وواة ،وي ابعاقووة وامل ووارّي
ام ال ميمنة .وي مي إل وسّي الة حة األط اة ،وي ابعاقة واألم ال امليمنة وضمان وئم
عايى و ي خدمات ال عاية الط ية وا دمات ال تماعية الل مة ومساعدة األس عايى من ابغاة.
 -106والتعايوويم أولويووة وطنيووة وين ووذ وفقووا مل وودأ ضوومان احل وووة املت ووافئ عايووى تعايوويم يوود وإدموواج ك و
ووة
ط وتايميذ استنادا إل املساواة وعد التمييي والتسام و ون التنوع الصقايف وابدمواج .ويُ و
األط اة والتلميذ ،وي ال تيا ات الرتروية ا ا ة عايى تعاييم يد رتهي ة ال ي ة الداعمة الل مة.
ويسج األط اة ،وي ابعاقة يف املدارس العامة أو املهنية ،ات ال اية ويتايقون أيضوا مسواعدة
-107
َّ
مون خولة  47مكويا لتقودمي الودعم الرترووي ا واة .ويتوال تعايويمهم يف امل اكوي املعنيوة رتنسويق مو فو ل دعوم
النموواا اللخ ووي يف املوودارس .والتحووق اليووا فملوودارس  3 172ط وول رعوود خضوووعهم لتقيوويم ن سووي ت روووي
ش ووام  .وتن ووذ وووج خمتاي ووة تل ووم األس و ة واملل ووورة ال دي ووة واجلماعي ووة وال ت وواة فلعط و و ووص
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العوولج امل تو ووة و و وا امللوواركة األرويووة و ايرات املنووا ة ونووز ،لوور .وتتووال أيضووا م وواد راي ووة ر اي و
ر ن ك ز ويتال الدعم لايرتوة إل ل ة ابشارة ويتال أيضا معايمون استلاريون يف هذا اااة.
 -108ولايت ايووى عايووى أسو اب النقطوواع امل و عوون املدرسووة روودأ يف عووا  2018إدخوواة تعوودي عايووى
نظا املييانيات امل َّول تودرزها يوت سويتوقد ويو املنسسوات الدراسوية أيضوا عايوى ويا يكوي عايوى
األط وواة م وون ال ووات الض ووعي ة و وويا يتعاي ووق فلل وق اجل و ايف وابقاييمووي .وتس ووتخد األم وواة ابض ووافية
امل ووودة لتعيووّي فو ل وم شوودين ا تموواعيّي ووسووطاا ت رووويّي أو مسوواعدين برقوواا التلميووذ يف املدرسووة؛
وتتال دروس إضافية فلاي ة ال اي ارية أو و دات تعاييمية إضافية لايتلميذ نز ال اي ار يف احلضا ت.
 -109وقود ا داد عوودد الوودروس املخ ووة يف التعايويم ابضووايف ابليامووي فلاي ووة واألدب ال اي وواريّي ويف
امل وواد األخ و ى لايتلميووذ نووز النوواطقّي فل اي اريووة .وتن ووذ أيضووا أنلووطة لتقوودمي التعايوويم ابضووايف يف إطووار
ملو وع عدعووم النجووالع .ويهوودا هووذا امللو وع إل وي ووة الظو وا املصايووى لتقوودمي رعايووة متميووية موون أ و
وس ّي النتاةج التعاييمية لايطاي ة ،وي ابعاقة نون فويهم املنتموون إل ف وات ضوعي ة وإل ال وموا .ويلوم
املل وع  1 500مدرسة.

حرية وسا ط اإلعالل (التوصيات )134-130
 -110يتوي قوانون اب،اعوة والتاي ييووون الضوما ت الل موة حل يوة التع ووز لاي وح يّي رسو منهوا املوواد
املخ ووة الوول توونص عايووى اووايتهم .ومي وون التع ووز عوون أي رأي حب يووة يف خوودمات وسوواة ابعوول .
ول و لاي وح يّي وامل ودعّي املتعاقودين مو مقودمي خودمات وسواة ابعول أن يتايقووا أي تعاييموات
أو تو يهات يف ممارسة أنلطتهم من أي أف اد و/أو واعوات خوارج سوايطات إدارات وسواة ابعول .
ول يُايي مقدمي خدمات وساة ابعل فل لد عن م ادر املعايومات ما ي ون اللوخص املعوة
ُيض ب ااات يف احمل مة أو إ ااات طعن أما جمايس وساة ابعل ابل رتونية.
 -111ووفقا لل تهاد القضاةي لايمح مة األوروريوة حلقوول ابنسوان فوإن تط يوق العقووفت اجلناةيوة
يف قضووااي التلووهز لوويس م طووا يف وود ،اتو  .ول يل ووق قضوواةيا عايووى القووذا والتلووهز نو ووى قووانون
الدعواا العوا  .وفضول عون ،لور فوإن
العقوفت إل إ،ا قد الضحية شو وى رلوه ا دون ملواركة مون ن
العقوفت الو يدة الل يونص عاييهوا قوانون العقووفت ال اي واري هوي ال اموات .ويف معظوم القضوااي ُميون
الس ال من املسنولية اجلناةية ىت ل يدان امل ت ون يف ود ،اووم مو موا يرتتوى عايوى ،لور مون ت عوات
قانونية .وتنص مقرت ات تعدي قانون العقوفت عايى و يض م ايم ال امات وىت يتسو اايوة يوة
التع ز لدى ال وح يّي ونوزهم مون اللخ ويات العموميوة ونوا ود مون إم انيوة فو ل عقووفت ماليوة
م طة ونز متناس ة.
 -112وتق و وود راي و وواراي فنتظ و ووا معايوم و ووات إل من و ووة جماي و ووس أوروف لاينه و ووول حبماي و ووة ال و ووحافة وس و وولمة
ال ح يّي .ويُ ايم م تى امل ندعي العا جبمي الت نادعواا وديودات أو هجموات ضود ال وح يّي يف املن وة.
وجتم و ارة ا ار ية فنتظا معايومات عن مستجدات القضااي أ ت سايها إل املن ة يف ش وديصات.
 -113وقد ن ذت وقيقات س يعة نز منحا ة يف وي القضااي املتعايقة فئجمات عايى ال ح يّي ورعض
هذه القضااي مع ول ا ن أما احملاكم .وأرست و ارة الداخايية ا لية الل مة لاينظ فورا يف أي هجمات.
 -114ويع د عايى مناقلة قانون ديد لوساة ابعل  .وي مي هذا القانون إل إدخاة تعديلت
عايى وي وساة ابعل العمومي؛ والتو ي ال قمي؛ والت دي لألخ ار الياة ة؛ وإدخاة لواة الواد
األورويب ،ات ال اية.
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حقوق اخااان عوي اإلعالة (التوصيات )146-142
 -115تن َّ ذ السرتاتيجية الوطنية لألشخاة ،وي ابعاقة لاي رتة  2020-2016وفقا للتيامات الدولة
نو ووى ات اقيووة األمووم املتحوودة لألشووخاة ،وي ابعاقووة( .)26وقوود اعتُموود عوودد موون الن وووة القانونيووة
اجلديوودة لتحسووّي نوعيووة يوواة األشووخاة ،وي ابعاقووة نووا يف ،لوور قووانون األشووخاة ،وي ابعاقووة
(الذي ردأ ن ا،ه منذ  1كانون الصاا/يناي  .)2019ويتي القانون إطارا قانونيا ديدا شامل لايعلقات
العاموة يتعايووق فلنهوول حبقووول األشوخاة ،وي ابعاقووة واايتهوا و ووو ا ودعوم إدمووا هم ال تموواعي.
قوقهم ر ورة ورت ك امتهم ال ل ية رتط يق ج ف دي وتقييم ال تيا ات اللخ ية.
وتُ
 -116وينص القانون أيضا عايى استحداث جمايس لاي د يضطاي نهوا الورتويج لت اقيوة األشوخاة
،وي ابعاقة و و ا ور دها .ويتهلد من تسعة أعضاا  -ممصلن من م تى أمّي املظا وممصلن من
جلنوة منو التمييووي و 4ممصايوّي موون املنظموات املعنيووة فألشوخاة ،وي ابعاقووة وممصو وا وود مون األوسوواأب
األكادميية .وقد عقد ااايس ا تماع األوة يف و /يولي .2019
 -117واعتمد عدد من الايواة واملنهجيوات ال اميوة إل ت سوي اب و ااات واملمارسوات ،ات ال واية
وممارسووة ال قارووة عايووى ابن ووال وتقوودمي معوودات مسوواعدة وإعووداد تقييمووات ف ديووة ورنوواا ري ووة عم انيووة
متيس و ة الو وووة ون ووز ،لوور .ويف الس وونوات األخ ووزة أومج تكي ووي خوواة لتط وووي النل وواأب القت ووادي
املسووتق والل وكات والتعاونيووات املتخ ووة لألشووخاة ،وي ابعاقووة .وأنل و ت م اكووي العمالووة احملميووة
لدعم إدماج األشخاة ،وي ابعاقات الداةمة املتعددة يف سول العم لتهي ة م وا لاينلاأب املنتج
والعم اايي وخدمات الدعم اللخ ي.
 -118ويهدا قانون املساعدة اللخ ية اجلديد إل مساعدة األشخاة ،وي ابعاقة عايوى ممارسوة
قوقهم واحل وة عايى إم انيات لايعويس املسوتق وامللواركة ال عالوة يف ااتمو احملايوي واحل ووة عايوى
شووىت ا وودمات .وي و تقوودمي املسوواعدة اللخ ووية املسووتندة إل تقيوويم فو دي ل تيا ووات الوودعم وفقووا
 619 587شخ ا يف الن د األوة من عا  2019عايى
لت اقية األشخاة ،وي ابعاقة .وقد
م ويااي ماليووة شووه ية تتناسووى م و در ووة ابعاقووة .وتايقووى  7 467شخ ووا مسوواعدة حمووددة ائوودا أايووت
أدوات املساعدة واملعدات واأل هية الط ية واملك ات اللخ وية وموااموة ال يوت و/أو خودمات إعوادة
ابدماج واست جار س ن رايدي و،لر عايى أساس شه ي.
 -119ويتووي الوورب مج الوووطة عمسوواعدو األشووخاة ،وي ابعاقووةع العمالووة لألشووخاة العوواطايّي يف
أنلوطة تتعايووق رتحسوّي نوعيووة األشوخاة ،وي ابعاقووات الداةموة أو العوياب امل وارّي امو ال خطووزة.
وي مي أيضا إل احلد من عودد األشوخاة ،وي ابعاقوة واألشوخاة امل ضوى يف املنسسوات املتخ وة
جباي هم إل ري ة أس ية وتيسز إم انية خايق العمو يف ا ودمات ال تماعيوة .ويسوت يد كو سونة لا
من األشخاة العاطايّي من الل يف إطار هذا الرب مج.
 -120وتن ووذ جلن ووة من و التميي ووي ااي ووة عراي وواراي املتيس و ة الو وووةع وتق وود ش ووهادات لاي ي ووة املعماري ووة
املتيسو ة الو وووة تلووجيعا ألفضو املمارسووات .وقوود أسو ،لوور عوون روودا  400مايوود يهوودا إل ايدة
إم انية الو وة إل املواق يف ال ايد.
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حقوق الالجئني وامللاجرير (التوصيات )182-166
 -121اعتُموود قووانون وودد ش و وأب ومعووايز التعاقوود م و األ انووى املسووت يدين موون الايجوووا أو احلمايووة
الدولي ووة وتن ي ووذ ات اق ووات إدم ووا هم أو إ اةه ووا مم ووا يسو و عمايي ووة تس ووجي ه وونلا وكمو و ق ووانون الايج وووا
واملها ين .وتنظم الوكالة احل ومية لل ّي( )27دورات إعلمية لايتع يد ذا القانون.
 -122وميص تقدمي املعايومات لألشوخاة يف إ و ااات احل ووة عايوى احلمايوة الدوليوة شو طا ل موا يف
عمو املنسسووات ال اي اريووة املعنيووة .وتُقو َّود ل و مايووتمس جلوووا تو يهووات رلووهن قوق و ووا اتو خوولة
إ ااات من احلماية الدولية و،لر فلاي ة الل ي همهوا .وتتضومن هوذه التو يهوات معايوموات م واية
عن اب ااات وقاةمة فملنظمات الل تقد خدمات شىت منهوا املعونوة القضواةية .وتتوال موواد إعلميوة
لعية ر ية تع ا حبقول األشخاة ووا اوم فضل عن معايومات عن الوقاية من الجتار فل ل .
 -123وي اعي ابيواا يف م اكي الستق اة نوع نس مقد الطايى وع ق وسن و الت اليوا ية ونوع
الضووعد وم ووا إل ،ل وور .وت اع ووى يف ال ووة القا و ين نووز امل ووحورّي وعلق ووتهم م و األق ووارب ال ووار
أو األف اد املسنولّي عنهم نو ى القانون أو الع ا .و و ى تقيويم فو دي سوى كو الوة عايوى ودة
ي اعى في التط يق القانوا لايح م ا ند الذك وامل ايحة ال ضايى لايط  .ول يتم إيواا أي أط اة م
فل ّي من نز أقار م.
وُي َّص ل طالى جلوا نز م حوب أو مقد طايى قا ممص من إدارة ال ايدية وم شد
ُ -124
ا تموواعي رعوود التلوواور مو مدي يووة املسوواعدة ال تماعيووة يف ال ايديووة والوكالووة احل وميووة حلمايووة الط و .
و دد عودد املمصايوّي وفقوا لعودد األط واة نوز امل وحورّي ل وي يتسو لايممصايوّي القيوا رعمايهوم ر عاليوة
وا ورتا امل وواع ال ضووايى لايط و  .ويسووتند التقيوويم إل احلا ووة إل احلمايووة وإل إ وواد و طويو األ و
ومستدا  .ويُضمن ّي الط نز امل حوب أو لوالدين من ايّي إل سون ال ايوو يف ري وة تسوتجيى
ل تيا ات وورت قوق .
 -125وقوود قُو نِّد موونخ ا مقوورتل لتعوودي قووانون الايجوووا والل ووّي إل جمايووس الووو راا .وتوونص ملوواري

التعوديلت عايووى ايدة الضوما ت اب اةيووة ملايتمسووي الايجووا ل سوويما أشودهم ضووع ا  -أي القا و ين
نز امل حورّي وفقا مل ادئ الل عية وا رتا امل ايحة ال ضايى لايط .
 -126وقوود افتتحووت يف أاير/مووايو  2019نكووي الوكالووة احل وميووة لل ووّي يف وووفيا منطقووة أمووان
لايقا و ين نووز امل ووحورّي تس و  100قا و وتقوود فيهووا ال عايووة عايووى موودار السوواعة واألس و وع .ويُتوق و
افتتال منطقة أمان اثنية تس  138قا ا.
 -127ويف ك م اية من م ا إ ااات وديود مكوي الل وئ يعمو موم وو الوكالوة احل وميوة لل وّي
م و وال وودي األط وواة ال ووذين ي ووتم إي وواؤهم يف و وودات إقاييمي ووة بطلعه ووم عاي ووى النظ ووا التعاييم ووي يف راي وواراي.
وج الوال و وودون و ووديصي الو و وووة عاي و ووى تس و ووجي أرنو وواةهم يف امل و وودارس واحلض و ووا ت .وتتو ووال أيض و ووا م و وواد
ويلو و َّ
إعلميووة عوون احلووق يف الو وووة إل النظووا التعاييمووي واسووتمارة ل روول رووذلر .وقوود أسو ،لوور خوولة السوونة
الدراسية  2019-2018عن تسجي  130ط ل يف سن التعايويم يف املودارس ال اي اريوة وسو عة أط واة يف رايل
األط وواة .ويوووف النق و جمووا  .ويتووال الو وووة إل املوودارس احل وميووة أو ال ايديووة نووا يف ،لوور احل وووة عايووى
التعاييم والتدريى املهنيّي ملايتمسي الايجوا عايى قد املساواة م املواطنّي ال اي ار .ويُتعاقود مو معايموّي لتقودمي
ووص تعايوويم الاي ووة ال اي اريووة لاي ووال ّي والقا و ين عايووى الس وواا يف ك و و وودة موون الو وودات ابقاييميووة لايوكالووة
احل ومية لل ّي .وتقد املنظمات نز احل ومية أيضا دروسا لتعاييم الاي ة ال اي ارية.
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 -128وتن ووذ الوكال ووة احل ومي ووة لل ووّي رلو و مس ووتق وتل ووج املنظم ووات ن ووز احل ومي ووة عاي ووى
م ووادرات ملوورتكة م و ااتمعووات احملاييووة واأل انووى ت مووي إل املسوواعدة يف تعايووم الاي ووة ال اي اريووة وابملووا
فلصق افة ال اي ارية .ويعقد ا رباا حماداثت ودورات م مايتمسي الايجوا رلهن مواضي شىت منها هي
الدولووة واألع و اا والتقاليوود يف ااتم و ال اي وواري ونووز ،لوور .ونسوواعدة موون األوسوواأب األكادمييووة تُوونظم
أ داث رايضية وثقافية منتظمة فمللاركة م مايتمسي الايجوا.
 -129وينق و األشووخاة الووذين يطاي ووا احلمايووة الدوليووة إل دور ابي وواا املنقووت لأل انووى التارعووة
لوو ارة الداخاييوة( .)28ويُسووتند يف ا تجوا /إيواا موواطة ال ايودان األ ن يووة يف الودور ا ا ووة ل يوواا املنقووت
لأل انى فق عايى األسوس القانونيوة وت ودر لضو اأب اللو طة تعاييموات رلوهن السوايوك الوا وى ات اعو
إ اا األ انى الذين يتم إيواؤهم .وقد شارك موم و هذه الودور يف عودد مون الودورات التدري يوة يف جمواة
العم الن سي م األشخاة الضع اا والتعام م العتدااات والتمييي ونز ،لر .ونظمت ايقات
عم و روودعم موون م وضووية شوونون الل ووّي وجمايووس أوروف واليونيسوويد واملنظمووة الدوليووة لايهج و ة رلووهن
مواضي ائج ة ومن ،لر العم م القا ين نز امل وحورّي .وتتخوذ تودارز لايح واى عايوى الظو وا
الل موة يف م افوق ا تجوا األ انوى نوا يف ،لور تقودمي معوو ت نذاةيوة عايوى مودار السواعة واألسو وع.
وتتال ل شخص ال ة يف الت اة اقارر أو فلدواة القن ايية أو الدرايوماسية.
 -130وقوودمت م وضووية قووول ابنسووان عايووى إث و ايروووا ل اي وواراي يف عووا  2018تو وويات حمووددة
فيما يتعايق رس وسّي الظ وا يف م افق ال تجا /ابيواا وهي تو يات ي تن يذها تدر يا.
Notes
United Nations Human Rights Council.
Ministry of Foreign Affairs.
National Human Rights Institutions.
National Coordination Mechanism on Human Rights.
Council of Europe.
Office of the High Commissioner for Human Rights.
Commission for Protection against Discrimination.
National Statistical Institute.
Ministry of Interior.
Ministry of Labour and Social Policy.
Operational Programme Human Resources Development.
Questions related to children, the Roma and to persons with disabilities are addressed in the relevant
sections.
Social Service Act.
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=378
Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organisation for Security and
Cooperation in Europe.
EU Fundamental Rights Agency.
National Strategy for Roma Integration in the Republic of Bulgaria.
System for Monitoring, Evaluation and Control.
National Council for Cooperation on Ethnic and Integration Issues.
Operational Program “Regions in Growth” 2014-2020.
General Directorate Execution of Penalties.
Supreme Judicial Council.
National Commission for Combating Trafficking in Human Beings.
State Agency for Child Protection.
Ministry of Education and Science.
Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
State Agency for Refugees with the Council of Ministers.
Specialized homes for temporary accommodation of foreigners in MoI.
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