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 مقدمة -أوال   

يف  عضوووا   تووومج وهوريووة راي وواراي أغيووة فل ووة لايوفوواا فلتياماوووا الدوليووة  ول سوويما ر وو تها  اليووا   -1
خووووولة  ولوووووة  2015. وقووووود تايقوووووت راي ووووواراي يف عوووووا  (1)جمايوووووس  قوووووول ابنسوووووان التوووووار  لألموووووم املتحووووودة
تو وووية منهوووا. وقووود  ال ايووود يف   174تو وووية ق ايوووت  182السوووتع ال الووودوري اللوووام  الصانيوووة ا ا وووة  وووا 

تق يوو  تق يوو  منت وود املوودة للسووتع ال الوودوري اللووام   وي كووي ال طوعووا   2018ديسوومرب  كووانون األوة/
احلامج يف املقا  األوة عايى أ دث املستجدات. ويتضمن امل فق  دول  ي ّين  الة اجلهود امل ذولة ملتارعة 

 عن معايومات إضافية. تن يذ التو يات  فضل  
  فلتنسووويق مووو  ويووو  الوكوووالت احل وميوووة (2)وقووود أعووودت هوووذا التق يووو  الووووطة و ارُة ا ار يوووة -2

. وُنلوو  (3)أثنوواا إعووداده ملوواورات مست يضووة موو  املنسسووات الوطنيووة حلقووول ابنسوواناملعنيووة. وأ  يووت 
مل وع التق ي  عايى املوق  الل  ي لو ارة ا ار يوة ل وي يتوال لايمجتمو  املودا إ و اا ملواورات موسوعة 

ذ املهووا    رو وو ها ائي ووة ال ةيسووية املعنيووة رتن يوو(4)رلووهن   أ أق توو   ليووة التنسوويق الوطنيووة حلقووول ابنسووان
 احملددة الناش ة عن التيامات راي اراي الدولية املتعايقة حبقول ابنسان.

وعايووى الوو نم موون التحوودايت ال صووزة الوول ل تووياة ماثايووة  ووو ة راي وواراي عايووى موا وواية  هودهووا  -3
الدؤورووة لتعييووي  قووول ابنسووان واايتهووا نووا يعووود فلن وو  عايووى ويوو  األشووخاة املقيمووّي يف أراضوويها. 

 خَّ   هود أخ ى لتوفز ف ة قانونية  يدة وفعالة يف جماة  قول ابنسان.وتس

 تنفيذ التوصيات املنبثقة عر اجلولة السابقة -اثنيا   

 (14-11؛ 8-1الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان )التوصيات   
 عت راي اراي و/أو  دقت عايى ما يايي:يف ال رتة امللمولة فلتق ي   وقن  -4

 املعدنِّة لت اقية ااية  قول ابنسان واحل ايت األساسية؛ 15الربوتوكوة رقم  •

 ملن  ابرهاب؛ (4)الربوتوكوة ابضايف لت اقية جمايس أوروف •

الربوتوكوووووووة املعوووووودنِّة لت اقيووووووة اايووووووة األفوووووو اد فيمووووووا يتعايووووووق فملعاجلووووووة ا ليووووووة لاي يووووووا ت  •
 اللخ ية؛ 

األورويب لايح ووووم الووووذاش احملايووووي رلووووهن احلووووق يف الربوتوكوووووة ابضووووايف املايحووووق فمليصووووال  •
 امللاركة يف شنون السايطة احملايية.

مووون ات اقيوووة  31وفبضوووافة إل ،لووور  روشووو ت إ ووو ااات لسوووحى و ووو  راي ووواراي عايوووى املوووادة  -5
عايوى اسوت ماة عماييوة اعتمواد خطوة  رلهن وض  األشخاة عدميي اجلنسية. ونع د أيضا   1954 عا 

 .1325رلهن ق ار جمايس األمن التار  لألمم املتحدة  عماينا الوطنية األول

 وقدمت الدولة ما يايي: -6

تق ي هوووا املو وووود اجلوووام  لايتقوووواري  مووون الصالووووت إل ا وووامس عوووون تن يوووذ ات اقيووووة  قووووول  •
 الط  ؛

تق ي هوووا املو ووود اجلوووام  لايتقووواري  مووون العلووو ين إل الصووواا والعلووو ين يف إطوووار الت اقيوووة  •
 مييي العن  ي؛الدولية لايقضاا عايى الت
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 تق ي ها الدوري السادس عن تن يذ ات اقية مناهضة التعذيى؛ •

 ؛العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسيةتق ي ها ال ار  عن تن يذ  •

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

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

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

 2020تق ي ها الوطة عن تن يذ إعلن ومنهاج عمو  ريجوّي يف سويال اسوتع ال عوا   •
 2030املسوتدامة لعووا  سونة عايووى اعتمواده و طوة التنميووة  25العواملي لتن يوذه رعوود مو ور 

 سنوات عايى اعتمادها. 5رعد م ور 
وُقدمت معايومات منتظمة عن متارعة التو يات املن صقة عن وي  هي ات املعاهدات  نا فيها  -7

تايووور املتعايقوووة فللووو اوى ال  ديوووة. واستضووواا ال ايووود ثووولث  ايرات أ  اهوووا م اي وووون روووولايت يف إطوووار 
يف  (6)رعصووة متارعووة معنيووة فئجوو ة أ  وووا م وضووية  قووول ابنسووان -اب وو ااات ا ا ووة لألمووم املتحوودة 

املقووو رة ا ا وووة املعنيوووة ر يووو  األط ووواة واسوووت لئم  نسووويا   2019ورعصتوووان أ  وموووا يف عوووا   ؛2016 عوووا 
  أ ووووو ى املمصووووو  2019واملقوووو رة ا ا وووووة املعنيوووووة نسوووووهلة العنووووود ضووووود املووووو أة. ويف تلووووو ين األوة/أكتوووووور  

احلامج ملنظمة األمن والتعاون يف أوروف املعة نناهضة معاداة السامية  احلاخا  أندرو اللخ ي لاي ةيس 
   ارت راي وووواراي أيضووووا  الايجنووووُة الستلووووارية 2019ري وووو    ايرة رليووووة ل اي وووواراي. ويف تلوووو ين الصوووواا/نوفمرب 

ابنسووان وف يووق ا وورباا للت اقيووة ابطاريووة حلمايووة األقاييووات القوميووة وم وضووة جمايووس أوروف املعنيووة حبقووول 
 املعة ن افحة الجتار فل ل .

 (23-15املؤسسات الودنية حلقوق اإلنسان )التوصيات   

تن يذا  لتو يات الايجنة ال  عية املعنية فلعتماد التارعة لايتحالد العواملي لايمنسسوات الوطنيوة  -8
أمانووة حلقووول ابنسووان  أقوو  أمانووة املظووا   روودعم موون احل ومووة والربملووان  إدخوواة تعووديلت عايووى قووانون 

الوطنيوة نوة املظوا  أماوعايى نظامها الداخايي. ويف الوقت احلاض   ن وذت ويو  التو ويات  وقود  املظا  
طايووووى اعتمادهووووا يف ال  ووووة عألوووودع. وا تمعووووت الايجنووووة ال  عيووووة املعنيووووة  2018يف تلوووو ين األوة/أكتووووور  
ال  وووة عألووودع  يف  وقووو رت اعتمووواد منسسوووة أمانوووة املظوووا  يف راي ووواراي يف 2019فلعتمووواد يف  ،ار/موووارس 
 امتصاة ات  مل ادئ فريس.

ا ة رّي أنواع احلقول ر  ينص عايى اايوة ويو  ف وات احلقوول ول مييي قانون أمانة املظا      -9
 رااهوا رلوهن ملواري  القووانّي ،ات ال واية حبقوول ابنسوان إل أمانة املظا  واحل ايت األساسية. وتقد  

امتصاة التل يعات لاي  وك الدولية وقوانّي الواد  ر حصاجلمعية الوطنية أو إل جمايس الو راا  وتقو  
ات ال وواية. وتوودعم احملووامي العووا  إدارة تُعووّيَّ وفقووا  مل ووادئ اللوو افية وال  ووااة والتعدديووة وعوود  األورويب ،
 التمييي.

عايى مدى السنوات القايياية املاضية  ايدة يف عدد الل اوى أمانة املظا  وقد شهدت منسسة  -10
لضعي ة. وفل نم من ارت اع القت ادية وفحلا ة إل تقدمي الدعم ل عض ال  ات ا -ال تماعية  املتعايقة

 2017يف املاةووة منهووا ورُووت فيهووا يف نضووون سوونة. ف ووي عووا   90عوودد اللوو اوى  فقوود ُفحووص أكصوو  موون 
يف املاةوووة منهوووا. وميوووارس  100منهوووا  أي موووا ينووواهي  12 539شووو وى وروووت يف  12 635موووصل  أودعوووت 

ممووا يضوومن التحسووّي التوودر ي لعموو   م تووى أمووّي املظووا  ويوو   وول يات  القانونيووة وميوووة  ووويل  كافيووا  
هوووذه املنسسوووة. وأ وووور املووووم ّي مت اف وووة مووو  امل ت وووات املدفوعوووة يف القطووواعّي العوووا  وا ووواة كاييهموووا. 
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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 
 تلوووووو ين الصوووووواا/ 21إل  2015تلوووووو ين األوة/أكتووووووور   20 يف ويوووووو  أبوووووواا ال ايوووووود. فخوووووولة ال وووووورتة موووووون

 يو  استق اة خار ي. 80  نظم 2018 نوفمرب
وتنوواأب امانووة املظووا   رو وو ها ا ليووة الوقاةيووة الوطنيووة  مهمووة ال  وود املسووتم  ألموواكن ا تجووا   -11

األشووخاة. وتُ ووتس السووجون واملهوووا   وم اكووي العتقوواة مووو ة وا وودة عايووى األقووو  كوو  سوونتّي  وجتووو ى 
ومات معاي يوما   14فبضافة إل ،لر  ايرات ملعاجلة الل اوى. وتايي  ك  منسسة ان تقد  يف نضون 

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 .

قضوووية تتعايوووق نعاجلوووة  918  تنووواوة موم وووو ا ليوووة الوقاةيوووة الوطنيوووة أكصووو  مووون 2018ويف عوووا   -12
طعنووووا . وهنووواك تو وووو  بوووو وسووووّي أع ووواا عموووو   1 029  مت ال وووت يف 2017  شووو اوى مقدموووة. ويف عووووا

املووووم ّي امل اي وووّي نعاجلوووة اللووو اوى. وو وووص للليوووة الوقاةيوووة الوطنيوووة مييانيوووة كافيوووة لتن يوووذ أنلوووطتها 
وأعمائا اليومية  نو ى القانون. أما األنلطة ابضافية واألنلطة الل ل تدخ  يف نطاقها  فيم ن أن 

 ص ئا أمواة إضافية من مييانية منسسة أمّي املظا .و 
تعموو  نصارووة منسسووة وظووى فعوورتاا املووواطنّي تُعوو  ننوو  التمييووي  (7)ول تووياة جلنووة منوو  التمييووي -13

واحلمايوة منوو  وتعييووي ت وافن ال وو ة. وهووذا موا ث ووت موون خولة عوودد القوو ارات ال وادرة  وعوودد املووواطنّي 
ألوة م ة عدد نز مس ول من اب الت الل  2018قاييمية. فقد ُسجنِّ  يف عا  الذين  اروا امل اتى اب

؛ وفُتحوووووت (2017شووووو وى يف عوووووا   654)شووووو وى  751قووووودمها أفووووو اد مووووون تايقووووواا أن سوووووهم. وأُودعوووووت 
 4 236(؛ و ار امل اتووىا ابقاييميووة وأ ووداثا السووتق اة الوول نظمووت 2017يف عووا   300قضووية ) 721 ماي ووات
 .(2017يف عا   3 821)مواطنا  

وي  و  القوانون السوتقللية التاموة لايجنوة منوو  التمييوي. وجتودر ابشوارة إل أن و ويص املوووارد  -14
تسوو  لايجنووة منوو  التمييووي املاليووة الل مووة لايموووارد ال لوو ية واحلموولت العامووة ل يووياة يطوو ل وووداي . ول ووي ي

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.

 (136 ؛53-48 ؛46-36 ؛27املساواة بني املرأة والرجل )التوصيات   

  الوول اعتموودها (2020-2019)املسوواواة رووّي املوو أة وال  وو   تتقيوود خطووة العموو  الوطنيووة لتعييووي -15
  ن ووادئ السوورتاتيجية الوطنيووة لتعييووي املسوواواة رووّي املوو أة وال  وو  وأهوودافها 2019جمايووس الووو راا يف عووا  

 . وتلم  ا طة تدارز ت مي إل وقيق أهداا من رينها:(2020-2016)وأولوايوا 

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

 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؛ •

 يي املساواة رّي امل أة وال    يف سياسات التنمية ال ي ية؛تعي  •

 ؛2020التلجي  عايى ملاركة سيدات األعماة امل ت ِّ ات يف إطار ر  مج أفق عا   •
 استحداث نظا  فعاة لتهقايم العس  يّي املتقاعدين؛ •
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 تقدمي خدمات ال عاية لألشخاة املايتمسّي لايحماية الدولية؛ •

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

  عقوووود ااايووووس الوووووطة 2019 ب/أنسووووطس  30إل  2018 و /يوليوووو   1وخوووولة ال وووورتة موووون  -16
لايمسواواة روّي املو أة وال  و  اسوة ا تماعوات  ونظووم دورتوّي تودري يتّي لايمنسوقّي املعنيوّي فملسواواة رووّي 

احلاليووة لايقواعوود والسياسووات املعياريووة رلووهن املسوواواة رووّي  اجلوانووىع: اجلنسووّي تناولتووا املوضوووعّي التوواليّي
 ." وانى عمايية -عتن يذ سياسات املساواة رّي اجلنسّي و اجلنسّيع

النسوواا وال  وواة يف وهوريووة راي وواراي يف " ووفقووا  لايمعايومووات املسووتقاة موون الدراسووة الستق وواةية -17
 2018 ب/أنسوووطس  1  مصايوووت النسووواا حبايووووة (8)الووووطة  الووول أ  اهوووا املعهووود اب  ووواةي "2018عوووا  
يف املاةووة موون عموودات  12,8يف املاةووة موون أعضوواا احل ومووة و 23,8يف املاةووة موون النووواب  و 27,1 نسوو ة

ال ايدايت  ويلم  ،لر رةيسة الربملان  و ة ة ال ةيس  وعمدة العا مة. ووفقا  لتق ي  ال نر الدومج عن 
  ت ووووند راي وووواراي ضوووومن أفضوووو  ال ايوووودان أداا  يف العووووا   يووووت 2019 عووووا  يف املوووو أة واألعموووواة والقووووانون

نقطووة. وفبضووافة إل ،لوور   وو ن رايوود  يف امل ت ووة  100 مقيوواس  ووده األعايووىنقطووة موون  93,75 تسووج 
األول يف العووا  يف املنشوو  املتعايووق فألطوو  القانونيووة واملنسسووية الوول تتووي  ف  ووا  اقت ووادية لايموو أة ووسوون 

 املساواة رّي اجلنسّي.
وفيما يتعايق رسوول العمو   ت يود ريوا ت امل توى اب  واةي لايجماعوات األوروريوة أن النسواا  -18
يف املاةوووة مووون املووودي ين )ويسوووج  هوووذان  38,5يف املاةوووة مووون القووووى العامايوووة  ونسووو ة  46,6صاين نسووو ة ميووو

يف املاةوووووة عايوووووى التووووووامج(. وي يووووود امل توووووى  33,9يف املاةوووووة و 46,1املنشووووو ان يف الوووووواد األورويب نسووووو ل 
و ووايت  2018ا  اب  وواةي لايجماعووات األوروريووة أن ال جوووة رووّي اجلنسووّي يف العمالووة يف راي وواراي يف عوو

يف املاةوة يف الوواد األورويب(. ووفقوا  ل يوا ت املعهود اب  واةي الووطة  11,6يف املاةة )مقارو   8,2 إل
يف املاةووة موون أرفب العموو  يف ال ايوود. وقوود ت ا عووت ال جوووة يف  26,7  مصايووت النسوواا نسوو ة 2018لعووا  

يف املاةووة يف  14,4إل  2015اةوة يف عووا  يف امل 15,4األ وور رووّي اجلنسوّي يف ثوولث سوونوات متتاليوة موون 
يف املاةووة يف الووواد األورويب. وتوو ى  16  مقارنووة رنسوو ة 2017يف املاةووة يف عووا   13,6أ إل  2016عووا  

راي وواراي أن إدموواج املوو أة يف احليوواة القت ووادية ميصوو  أموو ا   الووا   ل سوويما أن ال قوو  وابق وواا ال تموواعي 
ا  فنعدا  املساواة واملعاماية نز املتساوية. وتساهم امل أة يف رناا منو  اقت وادي أكصو  ي ت طان ارت اطا  وثيق

 استدامة وم اعاة لاي ي ة.
ووظوووى النسووواا العووواطلت عووون العمووو  ر ووو ة متسووواوية ويلووواركن يف ويووو  الوووربامج وامللووواري   -19

ة خودمات ملمارسوة نلواأب والتدارز يف سول العمو . وتقود  لاينسواا العواطلت عون العمو  ل ورتات طويايو
مهوووة وإدموووا هن يف العمالوووة املسوووتدامة. وتقووودَّ  خووودمات لتلوووجي  السوووايوك اب وووايب يف سوووول العمووو   
وامللاركة يف  ايقات عم  ال حوت عون العمو   وتقودمي ابرشوادات وامللوورة املهنيوة. وُ ون   ووافي ماليوة 

أو مت نيوات ألط واة تقو  أعموارهم ألرفب العم  الذين يستحدثون وماةد ويوم ون أمهوات عوا فت/
امو أة  129 521  ُوم وت 2018سنوات  ل ي يعماين يف أعماة ردوا  كام  أو  يةوي. ويف عوا   5عن 

يف املاةووة موون جمموووع األشووخاة الووذين روودأوا اللوو اأب يف سووول العموو ( و ظووي معظمهوون روودعم  56,5)
  روودأت 2019الصاا/ينواي  و و /يوليوو   مون خوودمات الوسوواطة يف إ واد العموو . ويف ال وورتة موا رووّي كووانون

 ام أة. 77 762العم  
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مكارحررة التمييرر  لررد النسرراا والفتيررات  لررا ا علرري العنرري العررا ل  )التوصرريات   
 (116 ؛98-90 ؛54-49 ؛47
 تلووارك راي وواراي ملوواركة قويووة يف اجلهووود ال اميووة ملنوو  العنوود العوواةايي وم افحتوو . ف ووي شوو اأب/ -20

  اعُتمدت تعديلت تل يعية عايى قانون العقوفت تنظم ااية  قوول ضوحااي العنود  نوا يف 2019 فرباي 
،لر العنود العواةايي. ووودا هوذه التعوديلت التلو يعية إل وسوّي ابطوار القوانوا ملنو  أشو اة السوايوك 

 ل اية.اجلناةي تاير والت دي ئا عايى بو مناسى وشام   من خلة األخذ فملعايز الدولية ،ات ا
وجتوو َّ  ويوو  أشوو اة العنوود العوواةايي. وتنوودرج يف عووداد اجلوو اةم كوو    ميووة ت ت ووى عيف موو وا  -21

 العنووود العووواةاييع  الووول تووودخ  يف تع ي هوووا مووو وا املمارسوووة املنهجيوووة لايعنووود اجلسووودي أو اجلنسوووي أو
قوول اللخ وية  املعنوي  وف ل الت عية القت ادية  والتقييد القس ي لايخ و وية  واحل يوة اللخ وية واحل

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 
إل أن عووودد ضوووحااي العنووود العووواةايي الايوووواش طايووو   (9)يف ن وووس ال يوووت. وتلوووز إ  ووواةيات و ارة الداخاييوووة

د شووهد  ايدة مضووط دة عايووى موودى احلمايووة أو   وواين موون احملوواكم عايووى أواموو  رعوود  التعوو ل ئوون يف ال ايوو
 (.2019 ىت تل ين األوة/أكتور   2 398إل  2014يف عا   1 185السنوات ا مس املاضية )من 

ب ووو ااات السوووارقة لايمحاكموووة يف فواعتمووود م توووى املووودنعي العوووا  م وووادئ تو يهيوووة ل رووول   -22
 الل طة. الت العند العاةايي. وُتسج  وي  احلالت وتُ ايَّم  ا 

ونو ى قانون احلماية من العنود العواةايي  يُعتمود كو  سونة رو  مج وطوة ملنعو  واحلمايوة منو .  -23
ويلارك ممصايو ااتم  الوطة أيضا  يف الرب مج وهو م تول لايجمهور ب  اا مناقلات رلهن . وو َّوص 

ليود راي واري ألنلوطة  450 000 موارد لتموي  ملاري  ال يا ت القانونية نز ال حبية  يت يُ  د م ايم
 من  العند العاةايي واحلماية من   وال  د  واملعونة ال تماعية والن سية والقانونية ونز ،لر.

  وا ووووايت و ارة 2019 ب/أنسووووطس  30إل  2018و 2017يوليوووو   و / 1وخوووولة ال وووورتة موووون  -24
يف إطووار الوورب مج التلوو يايي لتطوووي   ع معووا  ضوود العنوودتن يووذ امللوو وع ع (10)العموو  والسياسووة ال تماعيووة

وتعتووي  الووو ارة إعووداد دراسووات وايياييووة يف جموواة العنوود اجلنسووي  .2020-2014لاي وورتة  (11)املوووارد ال لوو ية
واجلنسووواا  وإ ووو اا دراسوووة استق ووواةية وطنيوووة رلوووهن العنووود تلوووم  عيننوووة مووون األفووو اد  وعقووود مووون  ات 

 ل   .واستحداث نظا  ل  د املساوة رّي امل أة وا

وتلوووارك راي ووواراي ورومانيوووا وهن ووواراي يف ملووو وع دومج تن وووذه منظموووة األمووون والتعوووواون يف أوروف  -25
  السرتاتيجيات واملمارسات ال عنالة يف العدالة اجلناةية مل افحة العند اجلنساا يف أوروف الل قيةرلهن 

أعموواة العنوود  وتعييووي ك ووااة سووايطات يهوودا يف املقووا  األوة إل تلووجي  الضووحااي عايووى ابروول  عوون 
إن وووا، القوووانون وائي وووات القضووواةية  والعوووامايّي يف ااووواة ال وووحي وامل شووودين ال تمووواعيّي. وقووود نُظموووت 

ال ايووودان امللووواركة. ونُ وووذت اايوووة  دورات تدري يوووة لضووو اأب اللووو طة واملووودنعّي العوووامّي والقضووواة مووون ويووو 
وينووودرج أيضوووا  موضووووع اجلوووو اةم  .2019ون األوة/ديسووومرب إعلميوووة يف ال ووورتة مووون  يي ان/يونيووو  إل كووووان

 املتعايقة فلعند اجلنسي ضمن ر  مج التدريى الداخايي يف م تى املدنعي العا .

وسوووّي فعاليوووة عمووو  اللووو طة يف جمووواة العنووود اجلنسوووي ويع ووود عايوووى تن يوووذ ملووو وع رلوووهن  -26
الن و ية. ويهدا هذا املل وع إل إنلاا   يف إطار ا لية املالية 2021-2019  لاي رتة والعند اجلنساا

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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 196  ا لألط اة يس  إواليا  م كي أ مة خم 19وتتي  الدولة يف الوقت احلاض  خدمات يف  -27
وووو  إواليووووا   ط وووول   اموووو أة. وتوووودي   64ويف سووووتة م اكووووي أ مووووة خم  ووووة لاينسوووواا ضووووحااي العنوووود العوووواةايي تسا

 منظمات نز   ومية اسة من م اكي األ مة هذه.

ويُ تقوى عموا ق يوى إدخواة تعوديلت إضوافية لتعييوي التلو يعات القاةموة يف جمواة العنود ضوود  -28
 امل أة.

 (12)(31-28؛ 25-24)التوصيات دل التميي  واحلقوق االجتماعية ع  

يق  إ لل ا دمات ال تماعية ضمن أولوايت السياسة ال تماعية يف راي اراي. وقد اعُتمد  -29
 دا وسّي  ليات التخطي  لايخدمات و ويايها وم اق تهوا  (13)قانون ا دمة ال تماعية 2019يف عا  

ور وودها و ايدة  ودوووا وك ااوووا واسووتدامتها. وأاتل القووانون ف  ووة جلميوو  األشووخاة لايح وووة عايووى 
ا ووووودمات ال تماعيوووووة املتا وووووة عموموووووا . وفبضوووووافة إل ،لووووور  يووووونص القوووووانون عايوووووى تقووووودمي خووووودمات 

اة ال  د أو  حت  أو مناة   أو للستجارة ل تيا ات متخ  ة يف  الة خط  يتهدد رو   خاة  ي
 1ولتعميق فهم التدارز التل يعية اجلديدة  أر ئ اتريخ ردا ن ا، القانون ستة أشه  إل ناية  ف ة معينة.

 .2020 يولي  و /

وتتوا   عمايية إ اا ابيداع يف منسسات ال عاية  الل ل تقت   عايى األط اة فحسوى رو   -30
السووورتاتيجية الوطنيوووة لاي عايوووة   أيضوووا  ك وووار السووون واألشوووخاة ،وي ابعاقوووة  و،لووور مووون خووولة تلوووم

ويتسم دعم هذه ال  ات فلتعقيد  ويتطايى  .2021-2018لاي رتة  التن يذيةخطة العم  و الطوياية األ  
تمعيوووة تضووواف  اجلهوووود روووّي ويووو  املنسسوووات املعنيوووة لتقووودمي موووا يايوووي  مووون ال عايوووة ال وووحية وا ووودمات اا

وا وودمات ال تماعيووة السوو نية  ودعووم مقوودمي ال عايووة أفوو اد األسوو ة املعووالّي. ونو ووى قووانون ا دمووة 
وسوووويعاد  2035كووووانون الصاا/ينوووواي    1ال تماعيووووة  سووووُت ايق دور ال ووووال ّي ،وي ابعاقووووة القاةمووووة حبايوووووة 
 .2025كانون الصاا/يناي    1  حبايوة إ لل دور ك ار السن وفقا  ملعايز اجلودة املتعايقة فل عاية الس نية

 وقد ُوفنِّ ت فل ع  خدمات رعاية س نية جمتمعية وداعمة.

و وودمات ال عايووة املنيليووة أغيووة خا ووة أيضووا  يف رعايووة ك ووار السوون واألشووخاة ،وي ابعاقووة   -31
مساعد   جله إل خدمات مساعد شخ ي أو 2019نن فيهم األط اة ،وو ابعاقة. وحبايوة  اية عا  

مساعدا  شخ يا  وا تماعيا   13 164شخ ا  وُومنِّد بو  18 661ا تماعي أو مساعد منيمج أ يد من 
ومنيليووا . ويف الوقووت ،اتوو   تلووهد شوو  ة ا وودمات ال تماعيووة ااتمعيووة لوودعم ال  ووات الضووعي ة تطووورا  

منسسة ا تماعية جمتمعية من ف ة لدعم  559  است ادت 2019مضط دا . ومنذ كانون األوة/ديسمرب 
منسسوووة ا تماعيوووة  630 وووويض مووون الدولوووة فل وووا  مووون ال  وووات الضوووعي ة. وافُتتحوووت رت 10 287ورعايوووة 

. وُُيطَّووو  لوووويايدة األمووووواة املخ َّ ووووة لتمويوووو  ا وووودمات ط وووول   14 459جمتمعيوووة ل عايووووة األط وووواة تسوووو  
 ال تماعية سنواي .

وتت وووو  احل ومووووة سياسووووة لايحمايوووووة ال تماعيووووة وابدموووواج ال تمووووواعي وتعييووووي عموووو  ال  وووووات  -32
ييوي  وا وورتا  ال  اموة ابنسوانية ووي وة مو وا لايمسواوة يف ال وو ة الضوعي ة  مسرتشودة  ن وادئ عود  التم

واملساواة يف املعاماية جلمي  املواطنّي ال اي اريّي  ر  ا النظ  عن إثنيتهم. وُتو َّ  سياسات سول العم  
النلووطة ل  ووة األشووخاة العوواطايّي عوون العموو  ل وورتات طويايووة مموون ليسووت ئووم موونهلت أو ئووم مسووتوى  

 .تعاييمي متدن  

وتندرج سياسة النهول رعمالة الل اب ضمن األولوايت األخ ى ائامة. ويول اهتما  خاة  -33
لايل اب دون سن ا امسة والعل ين نز املدررّي ونز العامايّي؛ والذين انقطعوا عن الدراسة. ويف هذا 
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 نة اللو اب األورويبا طوة الوطنيوة لتن يوذ ضوماال دد  جن  رايد  لايسنة ا امسة عايوى التووامج يف تن يوذ 
   رتنسيق رّي املنسسات ومنظمات الل اب والل كاا ال تماعيّي.2020-2014لاي رتة 

شخ ا  عاطل  عون العمو  ملودة طويايوة   65 074رتسجي   2018وأفادت وكالة العم  يف عا   -34
ويف ال وورتة مووا رووّي   .2017مقارنووة رعووا   يف املاةووة 25,8يف كوو  شووه ؛ وقوود ت ا عووت هووذه األرقووا  رنسوو ة 

أشخاة عاطايّي ملدة طويايوة عايوى أسواس معودة  49 810  ُسجنِّ  2019يولي  كانون الصاا/يناي  و و /
 .2018مقارنووووة فل وووورتة ،اوووووا يف عووووا   يف املاةووووة 29شووووه ي يف املتوسوووو . وقوووود ت ا وووو  هووووذا الوووو قم رنسوووو ة 

وو و  املعودة السونوي  .2017ارنة رعا  ت ا عا  ك زا  مق 2018وشهدت رطالة الل اب يف ال ايد يف عا  
شخ ا   ومصايوا مون  10 023عاما  ما جمموع   24لايل اب العاطايّي املسجايّي الذين ت   أعمارهم إل 

وخووولة ال ووورتة مووووا روووّي كوووانون الصاا/ينوووواي   يف املاةووووة. 4,9العووودد ابووووامج لألشووووخاة العووواطايّي نسووو ة 
كمعودة شوه ي    9 386عاموا  موا جمموعو   24 ال وال ّي   و   عدد الل اب العواطايّي2019و و /يولي  

 .2018مقارنة رعا   يف املاةة 7,9وهو ما ميص  ت ا عا  رنس ة 
 السوووورتاتيجية الوطنيووووة   ووووض ال قوووو  والنهووووول فبدموووواج ال تموووواعيويع وووود عايووووى تن يووووذ  -35
قودمي تقواري    مون خولة إعوداد خطو  عمو  تلوم  سونتّي وت2013  الول اعتمودت يف عوا  2020 لعا 

عايوى تودارز العمالوة والتعايويم. وأايوت أرو    2020-2019وين وى ت كيوي خطوة العمو  لاي ورتة  .(14)رله ا 
األنلووووطة األخوووو ى: النهووووول فبدموووواج ال عوووواة ل  ووووات ااموعووووات الناةيووووة؛ و ايدة مسووووتوايت األ ووووور 
املتوسوووطة والووودنيا؛ وضووومان احل ووووة عايوووى ال عايوووة ال وووحية ،ات اجلوووودة؛ ووي وووة الظووو وا والضوووما ت 

 اقة يف وي  منا ي احلياة العامةلايمساواة وامللاركة ال اماية لألشخاة ،وي ابع

ل وذاا و/أو املسوواعدة املاديووة األساسووية موون  ووندول رلووهن تقوودمي االوورب مج التلوو يايي ويسواهم  -36
يف تن يذ ائدا الووطة املتمصو  يف خ وض  2020-2014لاي رتة    ات   ما   شد الاملساعدة األورويب أل

 ويف  ييووو ان/ .2020شوووخص  وووىت عوووا   260 000عووودد األشوووخاة الوووذين يعيلوووون يف ال قووو  نقووودار 
ليوود  91,10ليوود راي وواري إل  74,83  ارت وو  امل ايووم اللووه ي املخ ووص ملنحووة التدف ووة موون 2019 يونيوو 

نطوال املسوت يدين مون املسواعدة توسو  وفبضافة إل ،لر   يف املاةة. 21,7راي اري  أي ريايدة نس تها 
 شخص. 255 000 اليا  إل بو  210 000من 

 ؛76-72 ؛67 ؛65مكارحرررة العنصررررية والتعصرررا وجررررا ا الكراتيرررة )التوصررريات   
 (162 ؛116 ؛86-81 ؛78-79
ي ت   اوا، إ  ااات لتعييي م افحة   اةم ك اهية املصاييّي وم اي ي ائوية اجلنسانية من خلة  -37

وفسووتخدامها اسووتخداما  كوووامل . ونو ووى قوووانون قووانون العقوووفت رتطووووي  ال وو وك التلوو يعية القاةموووة 
العقوفت  ودد احمل مة العقورة املط قة عايى اجل مية امل ت  ة  م  م اعاة در ة ا طو  الوذي ميصايو  ال عو  
لايجمهوووور وم ت وووى ال عووو   ودوافووو  ارت ووواب ال عووو  وأي مووو وا أخووو ى و ي يوووة أو تلوووديدية. ووفقوووا  

 عايى العن  ية يف عداد م وا تلديد العقورة.لايقوانّي السارية  يدخ  التح يض 

  نلو  م توى املودنعي العوا  إرشوادات لايتن يوذ العمايوي لايقو ار ابطواري 2019ويف شو اأب/فرباي   -38
رلووهن م افحووة أشوو اة ومظوواه  معينووة موون العن وو ية وكوو ه  JHA/2008/913ال ووادر عوون جمايووس أوروف 

عن ،لر  يُع د عايى إعداد امل ا   النهاةية من األ انى من خلة أ  ا  قانون العقوفت. وفضل  
و و اةم ال  اهيوة. و وق لضوحااي اجلو اةم   وىت يف العواةايي امللاري  املتعايقة فبرل  عن  الت العند 

  اةم ال  اهية  يف إ  ااات ما ق   احملاكمة أن يُ ايَّ وا حبقووقهم يف اب و ااات اجلناةيوة  واحل ووة عايوى 
وسووووولمة أقوووووار م؛ وأن يُ ايَّ ووووووا رتقووووود  اب ووووو ااات؛ وأن شووووواركوا فيهوووووا؛ وأن يقووووودموا  احلمايوووووة لسووووولمتهم
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مايتمسات ومذك ات واعرتاضات؛ والستعانة نحا ؛ واحل وة عايى خدمات ت وة كتارية و/أو ش هية  
ونز ،لور. وُي  و  أيضوا  نو وى قوانون املسواعدة القضواةية احل ووة املتسواوي عايوى العدالوة واملسواعدة 

 قضاةية  نا يف ،لر احل وة عايى الستلارات وامللورة القانونية وإعداد الواثةق.ال

  ُ نِّم وُعدنِّة قانون املعونة القضاةية م ات عديدة لي    احل وة عايوى املعونوة 2015ومنذ عا   -39
ظنِّموت القضاةية ألوس  جمموعة مون ال  وات ال تماعيوة الضوعي ة  مو  الرتكيوي عايوى األقاييوات ابثنيوة. ونُ 

أيضا  خدمة ائاتد املتعايقة فملعونة القضاةية الوطنية األولية وم اكوي امللوورة ابقاييميوة فعت ارهوا أشو ال  
  ديدة يف نظا  املعونة القضاةية ت كي عايى ال  ات الضعي ة.

وتُووونظَّم فنتظوووا  دورات تووودريى يف مواضوووي  حموووددة تتعايوووق نوووا يايوووي: األنلوووطة ال عالوووة لضووو اأب  -40
 طة يف ري وووة متعوووددة ابثنيوووات؛ و قوووول ابنسووان؛ واملسووواة  املتعايقوووة فألقاييوووات؛ وتقاليووود جمتمعوووات اللوو

ال وما وثقافتهم؛ وإات ة مقاررة لايملاك  لضمان النظا  واألمن يف جمتمعات معينوة. وتونظم أيضوا  وكالوة 
العمووو  مووو  ممصايوووي املسووواعدة ال تماعيوووة دورات تووودريى لايم شووودين ال تمووواعيّي لتحسوووّي مهووواراوم يف 

 ااتمعات ابثنية والنهول إبدما هم ال تماعي.

وراي ووواراي هوووي مووون روووّي الووودوة امللووواركة الووول فدرت إل طايوووى دعوووم مووون م توووى املنسسوووات  -41
الدميق اطيوة و قوول ابنسوان لتن يووذ التياماووا. وجلنوة منوو  التمييوي هوي  هوة التنسوويق الوطنيوة فيموا يتعايووق 

 طوووة جبووو اةم ال  اهيوووة وتقووودمي هوووذه املعايوموووات إل م توووى املنسسوووات الدميق اطيوووة جبمووو  املعايوموووات امل ت
. وقوود ن ووذ م تووى املنسسووات الدميق اطيووة (15)و قووول ابنسووان التووار  ملنظمووة األموون والتعوواون يف أوروف

الت ودي ملعواداة السوامية مون ع -و قول ابنسان ملاري  رةيسية  منها مل وع فلتعاون م  اليونس و 
ع. وت ووووت هوووذه امل وووادئ التو يهيوووة إل الاي وووة م وووادئ تو يهيوووة لواضوووعي السياسوووات -ة التصقيووود خووول

 ومتارعووووة لتايوووور اجلهووووود  سووووتنظم يف  وووووفيا يف  ،ار/ .2020ال اي اريووووة ونلوووو ت يف كووووانون الصاا/ينوووواي  
 ايقووة عموو  وطنيووة لواضووعي السياسووات ومنسسووات توودريى املعايمووّي. وقوود قوودمت و ارة  2020 مووارس
ر ية  ويل  يف إطار املساعدة ابمناةية ال ليوة ال اي اريوة حلايقول عمو  إقاييميتوّي لتودريى واضوعي السياسوات ا ا

عايى الت دي ملعاداة السامية من خلة التصقيد يف منطقل ن ب ال ايقان وأوروف الل قية و،لر ضومن 
 املن   اليهودي العاملي.إطار ين ذ فلشرتاك م  اليونس و ومنظمة األمن والتعاون يف أوروف و 

  نظمووت  ايقووة دراسووية ملوورتكة رووّي وكالووة احلقووول األساسووية التارعووة 2019ويف  يي ان/يونيوو   -42
م تى املنسسات الدميق اطية و قول ابنسان وو ارة ا ار يوة. وائودا مون  ايقوة /(16)للواد األورويب

تعييوي قودرة راي واراي عايوى الت ودي جلو اةم ال  اهيوة  العم  ال فيعة املستوى هذه هو إ،كاا الوعي رض ورة 
وقووود أايوووت أيضوووا  شوووقا  تقنيوووا  مووو  ال ووواعايّي مووون ااتمووو  املووودا واللووو طة والدنعووواا العوووا  وو ارة العوووودة 

 والو ارات املعنية.

وفل نم من أن قانون العقوفت ل ينص عايى م وا تلوديدية يف احلوالت الول ت ت وى فيهوا  -43
ف  كوو ه املصاييووّي أو م وواي ي ائويووة اجلنسووانية  فايوويس هنوواك مووا مينوو  موون النظوو  يف اوووا، هووذه اجلوو اةم روودوا

 الدواف  كظ وا لتلديد العقورة عند وديدها.

موووا يييووود  2018ويف جمووواة التصقيووود والتنلووو ة عايوووى التسوووام  ومناهضوووة التمييوووي  ُدرنِّب يف عوووا   -44
نظمات املدنية املعنية فملصاييات واملصاييّي وميدو ي املي  معايم. وتعاونت جلنة من  التمييي م  امل 200 عن

اجلنسووي وم وواي ي ائويووة اجلنسووانية و ووامايي  وو ات اجلنسووّي  وعقوودت  ايقووات عموو  رلووهن املواضووي  
 املت اية فحلماية من التمييي استنادا إل األسس الل ت    احلماية من .

اون وثيووق موو  ال ايديووة وقوووات إن ووا، القووانون. ويوونظم سوونواي  مه  ووان  وووفيا لاي خوو  فملصاييووة رتعوو -45
 شخص. 7 000ملاركة  2019وشهد احلدث املنظم يف عا  
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  نظمت أوة دورة تدري ية وطنية رلهن موضوع   اةم ال  اهية ل اةدة 2019ويف  يي ان/يوني   -46
ركوووي و  .Youth LGBT Organization Deystvieاللووو طة ملووودة ثلثوووة أاي . ونظموووت التووودريى منسسوووة 

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 

شو طة مون ويو  قطاعوات  ضوار  52وم اي ي ائوية اجلنسانية و التهم يف راي اراي. وشارك يف التودريى 
 .2020الل طة يف ال ايد. وتنظم يف إطار املل وع أرر  دورات تدريى إقاييمية ووا دة وطنية يف عا  

  عينت و ارة ا ار ية منسقا  يف إطوار اللو  ة األوروريوة لايمنسوقّي احل ووميّي 2019ويف عا   -47
وم ووواي ي ائويوووة اجلنسوووانية و وووامايي  ووو ات املعنيووّي رقضوووااي املصاييوووات واملصاييوووّي وميدو وووي امليووو  اجلنسوووي 

 اجلنسّي.

 ؛66-64؛ 62-61تع ي  حرية الردير واملعتقرد؛ ومنات رة ب راك الكراتيرة )التوصريات   
 (129 ؛77
 مووي ابطووار القوووانوا ال اي وواري احلوووامج احل مووة اللخ وووية. وتايوويا  احملطوووات اب،اعيووة والقنووووات  -48

حمتوووايت وو ل عايوى التع وى الوووطة القوومي أو السياسوي أو ابثووة أو التاي ييونيوة ال تنلوئ أو ت وت 
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 .

  2018ويوونص التو يوو  املتعايووق ف وودمات ابعلميووة السوومعية ال  وو ية  الووذي اعتموود يف عووا   -49
عايووى تعييووي القواعوود املناهضووة  طوواب ال  اهيووة  و ظوو  التحوو يض عايووى العنوود أو ال  اهيووة أو األفعوواة 
 ابرهاريووووة يف ا ووووودمات ابعلميوووووة السووووومعية وال  ووووو ية. وتسووووو ي القواعووووود أيضوووووا  عايوووووى من وووووات ت وووووادة

ديوهات. وينص قانون اب،اعوة والتاي ييوون أيضوا  عايوى أ  وا  تايوي  مقودمي ا ودمات ابعلميوة ننو  يال 
إنلاا وتو ي  ر امج و ل عايى ال  اهية استنادا  إل الع ل أو نوع اجلنس أو الدين أو القومية. وخولة 

  ر و ت  ATAKAالسياسوي  أ دغا ضود احلويب -فرتة السنة الوا دة امل  عية  ُأ در ق اران  ناةيان 
  (وخطاب ال  اهية قا،عة لستخدام  أو افا  ) عALFA TVمقد  ا دمة ابعلمية السمعية ال   ية ع
 وإل جمموعة عنوفا لاي تع )ل صها العند(.

  قُودنِّ  دعوم مون مييانيوة الدولوة 2018إل  يي ان/يونيو   2017ويف ال رتة مون كوانون الصاا/ينواي   -50
أورو عايوى تو ميم دور الع وادة  200 000مسجد وأُن ق أكص  من  100ألنلطة تلييد وت ميم ما يييد عن 

وامل اا ابدارية ألت اع الداي ت ال اثولي ية واليهودية واألرمينية والربوتسوتانت ونزهوا. وقودمت املدي يوة 
كتووواف    20ة التارعوووة اايوووس الوووو راا  مسووواعدة ماليوووة لنلووو  أكصووو  مووون املتخ  وووة املعنيوووة فلطواةووود الدينيووو

 لألدريات الدينية والدراسات العايمية وال تماعية يف شىت املعتقدات.

معووواداة السووامية و ووو اةم ضووارطا  مووون و ارة الداخاييووة يف  ايقوووة دراسووية تدري يوووة عوون  11وشووارك  -51
. وعينت و ارة الداخايية ضارطا  رفيعا  يف الل طة ق  لايمستال  اهية: التحدايت وابم انيات وتو يات 

 الوطنية مسنول  عن التوا   م  الطاة ة اليهودية يف راي اراي.

مدينوووة التسوووام  واحل موووةع  وقعوووت عمووودة  ووووفيا واملنسوووق  -ويف إطوووار اايوووة عاموووة ع ووووفيا  -52
ويعووا  ضوود خطوواب ريووان ع الوووطة مل افحووة معوواداة السووامية ورةوويس منظمووة اليهووود يف راي وواراي عشووالو ع

  رووتن عوودد موون اللخ وويات امل موقووة 2019ويف أواةوو  عووا   .2018ع  و،لوور يف أيايوة/سوو تمرب ال  اهيووة
و خ ون فيديوهات عايى فايس وك يعاينون فيها دعمهم لذلر ال يان. وا تم  مصق ون وقادة مون ااتمو  
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 واريون بمهوار دعمهوم لاي يوان ووقعووا املدا ومسنولون   وميون ك ار و عماا رايدايت ودرايوماسيون راي
 عايي .

 ع يف  ،ار/ويعووووا  موووون أ وووو  راي وووواراي  ويعووووا  موووون أ وووو  أوروفونظموووت أوة مسووووزة لايتسووووام  ع -53
شوووخص. وو هوووت خلئوووا دعووووة قويوووة لووو ة  1 500وشوووارك يف هوووذه املسوووزة أكصووو  مووون  .2019 موووارس

 ال  وا ضد خطاب ال  اهية داخ  ااتم  ال اي اري.

اوذت راي اراي تدارز  الة مل افحة التع ى الدية  عايوى ضووا دعمهوا بعولن وخطوة وقد  -54
عم  روتوماك  الايذين أقو ا خولة املون   الوو اري املخ وص حل يوة الودين واملعتقود يف العا ومة واشونطن. 

  داخوو    عينووت راي وواراي منسووقا  معنيووا  حب يووة الوودين واملعتقوود نسووتوى رفيوو2019ويف تلوو ين األوة/أكتووور  
 و ارة ا ار ية.

 ؛32 ؛26حقرروق اخارراان املنتمررني لي اخلليررات  لررر ررريلا الرومررا )التوصرريات   
 (161-153 ؛151-150 ؛144 ؛136 ؛60-56 ؛35
مون خولة من وة  (17)ُي    ر د تن يذ السرتاتيجية الوطنية بدماج ال وما يف وهورية راي واراي -55

. وتتضووومن هوووذه املن وووة معايوموووات عايوووى املسوووتويّي ابقاييموووي والووووطة  مووو  (18)ال  ووود والتقيووويم وامل اق وووة
منش ات ،ات  اية جلم  ال يا ت. و م  ا رباا ابقاييميون املعنيون فملساة  ابثنيوة ومسواة  ابدمواج 

 قودمو ا إل أمانوة ااايوس الووطة لايتعواونريا ت عن تن يذ خط  عم  ال ايدايت و منعو وا يف تقواري  ي
حبايووة  ايوة  2020. ويُتوق  اعتمواد اسورتاتيجية  ديودة ملوا رعود عوا  (19)يف جماة املساة  ابثنية وابدماج

  رعوووود إجنووووا  امل  ايووووة النهاةيووووة موووون عماييووووة التقيوووويم. وسوووويتم إعووووداد الوثيقووووة 2020تلوووو ين األوة/أكتووووور  
وثيوووق مووو  ويووو  اجلهوووات املعنيوووة  نووون فووويهم ااتمووو  املووودا لاي وموووا  وممصايوووو  السووورتاتيجية اجلديووودة رتعووواون

 ابدارات ال ايدية  وااتمعات احملايية واملنظمات نز احل ومية.

ويف س ي  الت دي لايتحودايت الول تعيوق النودماج ال تمواعي وابدمواج املسوتدا  لألقاييوات   -56
ابدموووواج ال تموووواعي والقت ووووادي لاي  ووووات امايووووة عأعوووودت إ وووو ااات معقوووودة موووون خوووولة العماييووووة املت 

و موو  هووذا الوونهج املت اموو  رووّي إ وو ااات ت مووي إل وسووّي فوو ة احل وووة  .2018ع  يف عووا  الضووعي ة
عايى العم  والتعاييم وا دمات ال تماعية وال حية وموا هة القوالى النمطية الساي ية  وقد ُخ  ت 

ماييون ليد راي اري. ومون خولة هوذه امل وادرات  سويتم ووديت ا طو  ال ايديوة  100ل  مييانية تييد عن 
بدمووواج ال وموووا  يف  وووّي يتوا ووو  فل عووو  تن يوووذ ملووواري  لايسووو ن ال تمووواعي اجلديووود وإعوووادة التهي وووة 

 العم انية والتنمية.

يف ري ووة موون ضوو اأب اللوو طة العووامايّي  22 259دورة تدري يووة ل اةوودة  1 286  نُ ووذت 2018ويف عووا   -57
متعوووددة ابثنيوووات. وركووويت دورات التووودريى هوووذه عايوووى منووو  انتهاكوووات القوووانون  وعايوووى أسووواليى السوووتجارة 

 ال عالة عند تايقي إشعار  وعد  السمال رت عيد التوت  يف املناطق الل يعيس فيها الس ان ال وما.

ويف جمواة التعايوويم  ُت  وو  املعامايووة نووز التمييييووة جلميو  التلميووذ  نوون فوويهم أول وور املنتمووون إل  -58
األقاييات. ومن األولوايت ال ةيسية استم ار األط اة ممن هم يف سن التعاييم ما ق   املدرسي والتعايويم يف 

املنسسات من أ   تسجي    ُوضعت  لية داةمة لايعم  امللرتك رّي 2018املدرسة. ومنذ  يي ان/يوني  
األط واة والتلميوذ الوذين راي ووا سوون التعايويم ابلياموي ق و  املدرسووي واملدرسوي وك الوة اسوتم ارهم يف نظووا  

موون  1 280 موونشووارك فيهووا أكصوو   ريتووا   17 294نوون يف ،لوور أرنوواا ال ومووا. وأ  يووت  ايرات إل   التعايوويم
وضو اأب اللو طة ومووم ي ال ايودايت والوسوطاا وممصايوي املعايمّي ومدي ي املدارس وامل شدين ال تمواعيّي 
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التعايويم ابلياموي  ط ل  يف م  اية 19 077 ااتم  املدا ونزهم.. وأس   ،لر لايم ة األول عن تسجي 
 .2019/2018التعاييم يف السنة الدراسية  نظا  ق   املدرسي واملدرسي أو إعادوم إل

ويساعد تعيّي وسطاا التعاييم  الذين  ظون فلق وة يف أوساأب ال  ات الضعي ة بقناع ا فا  -59
عايى السمال ألرناةهم فلدراسة  يف وقيق أهداا ا لية. ووفقا  مل كي ابدماج الرتروي لألط واة والطاي وة 

وسيطا  ت رواي   يعمايون م   997ما جمموع   2019من األقاييات ابثنية  ُعّينِّ حبايوة تل ين األوة/أكتور  
أو املووودارس الرتداةيوووة  أو الصانويوووة  أو العاييوووا  نوووا يف ،لووور   أرنووواا ال  وووات الضوووعي ة يف رايل األط ووواة

 املدارس العاييا لايتعاييم املهة.
ووفقا  لايتل ي  ال اي اري  فإن التهمّي ال حي إليامي يف ال ايد. و ق ل   شوخص لديو  نيموّي  -60

مسوواعدة ط يووة حمووددة النوووع والقوودر والنطووال توودف  موون مييانيووة ال ووندول الوووطة   ووحي احل وووة عايووى
لايتوووهمّي ال وووحي. ويف احلوووالت الووول تتجووواو  نطوووال التوووهمّي ال وووحي  تووووف  و ارة ال وووحة التمويووو  مووون 
 مييانيووة الدولووة لايخووودمات الط يووة ،ات األولويووة  مووون ق يوو : ال عايووة الط يوووة يف  الووة الطوووارئ  وو وووّي

  ور امج فحص املواليد اجلدد لاي لد امل    عن األم ال الوراثيوة ومعاجلتهوا يف 18 ىت سن  األط اة
الوقوووت املناسوووى  وموووا إل ،لووور. وتُ  ووود مييانيوووة أيضوووا  لعماييوووات التلوووخيص والعووولج يف املستلووو يات 

 لألشخاة الذين ليس ئم دخ  و/أو ممتاي ات شخ ية لايمساغة يف عمايية التهمّي ال حي.

د ال عايوة الوقاةيوة ل وحة األمهوات واألط وواة مون األولووايت فلنسو ة جلميو  سو ان ال ايوود  وتعو -61
نن فيهم األقاييوات. و وق لايحوامو  الايوواش ئون نيموّي  وحي إ و اا فحووة دوريوة مضومونة واخت وارات 
خوولة فوورتة احلموو  العووادي  وإ وو اا كلوووا إضووافية خوولة احلموو  الووذي ينطوووي عايووى خموواط  والتوليوود 

نطووال الت طيووة الوول ي  ايهووا ال ووندول الوووطة لايتووهمّي ال ووحي. أمووا احلواموو  الايووواش لوويس لووديهن ضوومن 
نيمووّي  ووحي ونووز قووادرات عايووى وموو  الن قووات فيحووق ئوون السووت ادة موو ة وا وودة موون فحووص جموواا 
خوووولة احلموووو  والتوليوووود. وجُتوووو ى  ايرات لاي يوووووت تقوووود  فيهووووا فحوووووة ط يووووة وملووووورة جمانيووووة لايحواموووو  

 اة  ىت سن الصالصة م  الرتكيي عايى ال  ات املهددة  ول سيما الس ان ال وما.ولألط 

ويلو   الوسووطاا يف ااوواة ال وحي  ووياا موون سياسووة مسوتدامة أث تووت فعاليتهووا. إ، يسوواغون  -62
مسووواغة ك وووزة يف ت شووويد نطوووال رووو امج الوقايوووة يف أوسووواأب السووو ان ال وموووا ول سووويما  ووو ار األط ووواة. 

التصقيوووود والتوعيووووة يف جموووواة ال ووووحة وين ووووذون أنلووووطة إرشوووواد ا تموووواعي فعالووووة داخوووو   ويوووودعمون أيضووووا  
 رايدية. 115وسيطا   حيا  يعمايون يف  230رايم عددهم   2018ااتمعات احملايية. ويف عا  

وتس ق ال حوةا وتواك هوا اولت لايتوعيوة وحماضو ات ودورات تدري يوة لويايدة املع فوة ال وحية  -63
فح ووا  فلسووتعانة ارروو  و وودات متنقايووة  2 346  أ وو ي مووا جمموعوو  2018 عووا  يف مواضووي  شووىت. ويف

 25 500اايووة توعيووة )أايووت مووا يييوود عوون  175خمت ووة يف طووى النسوواا. وفبضووافة إل ،لوور  نُظمووت 
شخص( لتوضي  ميااي عماييات التح ّي الل ينص عاييها الرب مج اليمة الوطة لتقوية املناعة. واستم  

الوقايوة مون فوزوس نقوص لرتك يف أوساأب ال  ات األشد تع ضوا  لايمخواط  يف إطوار رو  جمّي: عالعم  امل
ع قولووووة  نسوووويا  وم اق تهووووا يف ااتمعووووات احملاييووووة الضووووعي ة لاي وموووواناملناعووووة ال لوووو ية والسوووو  واب ووووافت امل

 ع.وسّي استدامة الرب مج الوطة مل افحة الس وع

ل اةوودة  فيمووا يتعايووق فمليوواه املسووتخدمة لايلوو ب واألنوو ال املنيليووةوتط ووق شوو وأب اجلووودة ن سووها  -64
وي  املواطنّي  ر  ا النظ  عن أ ايهم ابثة أو ف ة األقاييوة الول ينتموون إليهوا. وتلوز ريوا ت املعهود 

 ل مداد فملياه.يف املاةة من الس ان يست يدون من الل  ة العمومية  99,4 إل أن اب  اةي الوطة

 جموووواة العمالووووة  تن ووووذ احل ومووووة عووووددا  ك ووووزا  موووون األنلووووطة ال اميووووة إل  ايدة نيهيوووو  ال ومووووا ويف -65
العاطايّي  فلتلجي  عايوى إدموا هم يف شوىت التوداريى والوربامج وامللواري  وو يويهم عايوى امللواركة فيهوا. 
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ل تقدمها ويلج  عماة الوساطة األشخاة العاطايّي عايى التسجي  والايجوا إل ا دمات الوسيطة ال
من العاطايّي الذين ع نفوا أن سهم ا م من ال وما من  43 844  است اد 2018م اتى العم . ويف عا  

  2018شخ ا  عاطل  كوسطاا لايعم . وكنتيجة لعمايهم يف عا   79خمتايد أنلطة سول العم . وُعّينِّ 
ل ورتة املمتودة مون كوانون شخ وا  عواطل  مون أ و  ال وموا يف م اتوى التسوجي . وخولة ا 5 177ُسجنِّ  

 شخ ا  العم  يف السول األولية. وعايى مدى ال رتة ،اوا  9 844  ردأ 2019يولي  الصاا/يناي  إل  و /
 عايى العم  يف إطار الربامج املموَّلة من مييانية الدولة. شخ ا   1 168    

اة  والسوووووجلت ولتحسووووّي مووووو وا السوووو ن  اسوووووتم  تن يووووذ األنلوووووطة ال اميووووة إل وووووو  ا وووو   -66
لوا،هوووا أساسوووا   طووو  التهي وووة العم انيوووة. وُتلوووجَّ  سوووايطات احل وووم الوووذاش احملاييوووة عايوووى تن يوووذ التنظووويم 
العم اا لايمناطق الس نية الل ي ون معظم ساكنيها من ال وما وإدمواج منواطق  ديودة لتهي وة السو ن. 

سووّي مووا هووو قوواةم موون ال وو  التحتيووة وُتسووخَّ  أمووواة موون مييانيووة احل ومووة بعووداد خوو اة  وسووجلت  وو
 التقنية وتطوي  ر  وتية أخ ى يف املناطق الس نية لاي وما.

  ين ووووذ عوووودد موووون امللوووواري  ال اميووووة إل توووووفز (20)التلوووو يايي لتنميووووة األقوووواليمويف إطووووار الوووورب مج  -67
لاي  ات الضعي ة  ومنها ف ة ال وما. ويلم  ،لر إنلاا أو إعادة نيهي  ما  الس ن ال تماعي احلديت

و دة س نية؛ ورناا مل وئ؛ ودور لايسو ن املنقوت أو م اكوي إيوواا يف احلوالت الطارةوة؛  500يييد عن 
 ووسّي ال   التحتية التعاييمية والس ن ال تماعي؛ ووديت ال نية التحتية ال تماعية  وما إل ،لر.

 (116-115 ؛89-88أثناا االحتجاز )التوصيات  واملعاملةاخولاع ا السجون؛   

أعد ر  مج لتدريى املوم ّي اجلدد وإ  ااات عم  ملن  إسااة املعاماية والعنود روّي السوجناا  -68
عدعووم تن يووذ قوو ارات احمل مووة األوروريووة حلقووول وال سوواد يف السووجون يف راي وواراي  و،لوور يف إطووار ملوو وع 

ن ومعوووايز وتو ووويات الايجنوووة األوروريوووة ملنووو  التعوووذيى واملعامايوووة أو العقوروووة اللإنسوووانية أو املهينوووة ابنسوووا
 . وأعد ر  مج إضايف بعادة التههي  ل اةدة ال  ات الضعي ة يف السجون.)إ لل السجون(ع

  PHARE BG2004/016-711 الورب مج الووطة ل اي واراي اجلويا الصواا مونإعوداد  2018واكتم  يف عا   -69
الووذي ي مووي إل ت شوويد نظووا  السووجون. واسووتم  رووذة  هووود دؤورووة ب وولل النظووا  موون خوولة إدخوواة 
تعوووديلت تلووو يعية بات وووة إم انيووووة تط يوووق قواعووود أكصووو  م ونووووة فيموووا يتعايوووق فبيوووداع األومج لايسووووجناا 

 ونقايهم  وابف اج املل وأب  وس   النت اا التعويضية والوقاةية.

ّي النقاأب ال ةيسوية يف اب ولل ت وويُض مييود مون ال ول يات ملودي ي السوجون  وهوو ومن ر -70
مووا  سنوون موون األداا الووومي ي لاينظووا  و اد موون ك ووااة ال  وود. وتعووي ت هووذه العماييووة رت ووويض مييوود موون 
ال وول يات لايموودنعّي العووامّي لايملوواركة يف ويوو  م ا وو  اوووا، القوو ارات ابداريووة يف أموواكن ال تجووا  

مووا يتعايووق فحلقووول ال  ديووة أو اايووة ال وواع العووا . ووضوو  ويوو  أفعوواة إدارة السووجون فل عوو  مل اق ووة في
سوجينا  يف  6 120احمل مة ابدارية. وعايى إث  هذه التدارز ونزها من تدارز إعادة التههي   يو د ا ن 

 2013السجناا يف عا  سجّي. وعايى س ي  املقارنة  و   عدد  8 500نظا  السجون الذي يس  بو 
ويا   يف  وّي أن سوعة م اكوي العتقواة يف ال ايود  862سجّي. وهناك فبضافة إل ،لور  9 400إل  حمتجا

خوولة يف املاةووة  25ان عوودد السووجناا يف راي وواراي ت ا وو  رنسوو ة  وي يوود جمايووس أوروف .1 235ت ايووم  هوواا 
 السنوات العل  املاضية.

عرودا العمو  فل  ود ابل ورتوا مون ملو وع  (21)امة لتن يوذ العقووفتاملدي ية العوتست يد أيضا   -71
. وقد ردأ العم  والتقاري  السارقة لايمحاكمة يف ممارسة السايطة ال اي ارية املعنية فمل اق ة خارج السجونع

ويط ووق هووذا النظووا  عايووى األشووخاة ا اضووعّي  .2019فمل اق ووة ابل رتونيووة يف راي وواراي يف نيسووان/أر ي  
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لتوودارز امل اق ووة خووارج السووجون  والسووجناا الووذين يعمايووون يف مواقوو  العموو  ا ار يووة أو السووجناا الووذين 
منهوا  50هية امل اق ة العاماية فلرتدد ال اديوي  من أ  250ُيضعون ل قامة اجلربية. وقد اقُتة يف ااموع 

 ميودة فلتعقى رواسطة السوات . 

ع ملووواري  القرتا وووات ا ووودمات اب ووول ية وال تجوووا  السوووارق لايمحاكموووةو مووو  رووو  مج ع -72
وويين  نوون فوويهم املنتمووون إل ف ووات  ال اميووة إل وسووّي الظوو وا املاديووة وال ووحة ال ي يووة لايسووجناا واحملتجا

عي ة؛ و ايدة قوووووودرات ضوووووو اأب امل اق ووووووة خووووووارج السوووووجون؛ ومسوووووواعدة السووووووجناا يف إعووووووادة إدمووووووا هم ضووووو
 ال تماعي والستعداد بطلل س ا هم.

وخووودماوا  املدي يوووة العاموووة لتن يوووذ العقووووفتوفبضوووافة إل ،لووور  أعووودت اسووورتاتيجية لتطووووي   -73
وإدارة السووجناا  وإعوووادة نيهيوو  اجلنووواة  مووو  ابقاييميووة. ويُتوقووو  أن وسوون هوووذه الوثيقووة مهوووارات القيوووادة 

إات ووة التعوواون وال وو ة لتجديوود األداا الووومي ي لايمنظمووة. وت ووّي الوثيقووة امل ووادئ التو يهيووة واألولوووايت 
 وامل ادرات ال ةيسية ل رتة  تد لصلث سنوات.

امج ويسوووتم  اووووا، إ ووو ااات لتحسوووّي مووو وا السوووجون وم افوووق ال تجوووا . ورتن يوووذ فووورتة الووورب  -74
  سووويقا  سوووجن  ديووود؛ وسووورتمَّم اسوووة سوووجون  2021-2014اجلديووودة للليوووة املاليوووة الن و يوووة لاي ووورتة 

ومهووا   يف السووجون وأموواكن ا تجووا  وفقووا  لايمعووايز األوروريووة  وسُتنلووه إدارات لايع ووور وم كووي  ديوود 
 لتدريى العامايّي.

الووووعي ال اميوووة إل عووود  السووومال واووووذت و ارة الداخاييوووة عوووددا  مووون تووودارز التووودريى وإ،كووواا  -75
ال اي اريوة هايسون ي إبسااة معاماية احملتجايين. وشارك ض اأب و ارة الداخايية يف ا تماع عم  نظمت  جلنوة 

رلوهن موضوووع احلووق يف احل وووة عايوى خوودمات احملووامي واملسوواعدة القضواةية خوولة ال تجووا  يف خموواف  
طوة عمو  لايودفاع القوانوا ال عواة خولة ال تجوا  الل طة. وفبضافة إل ،لور تن وذ و ارة الداخاييوة خ

التمهيودي. وقود و ع 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.

حلدود ر ورة نوز قانونيوة و ق لل طة احلدود التارعة لو ارة الداخايية أن وتجي أ انى عربوا ا -76
سواعة. وُ واة هونلا األشوخاة إل السوايطات  24وئذا ال  ل يست ودر أمو  كتوايب ل ورتة ل تييود عون 

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 

رلوووهن  قووول ابنسوووان األساسووية وامل وووادئ التو يهيوووة  Frontex اللوو طة امل اي وووّي حب اسووة احلووودود دليوو 
ال اي ارية وي  احلدود وم افق هايسن ي ب  ااات طايى احلماية. وت  د م وضية شنون الل  ّي وجلنة 

 إيواا احملتجايين وئما احلق يف الو وة إل األشخاة احملتجايين يف منطقة احلدود.

؛ 114-109اجلرميررررة املن)مررررة )التوصرررريات لفسرررراد و مكارحررررة او لصررررالق الق رررراا؛   
121-124) 

عدد من التدارز ال عالة ال امية إل ضمان استقللية السايطة القضاةية. ويف  2018ن ذ يف عا   -77
إطار ممارسة التعيّي يف املنا ى القضاةية القيادية  الل أرسيت نو ى التعديلت األخوزة عايوى قوانون 

لل افية وابعلن عن إ و ااات التنوافس. وتتوال الرتشويحات للو   منا وى السايطة القضاةية  يُتقيد ف
  م فقوووووة رسوووووزهم الذاتيوووووة  والت ووووو ي  (22)ااايوووووس األعايوووووى لايقضووووواارؤسووووواا ابدارات عاينوووووا  عايوووووى موقووووو  

فملمتاي ات وم در أمواة احل وة عايى املمتاي ات  وع ل عن م هومهم لايعم  يف منا وى ال ؤسواا 
ضاة وال يا ت القانونيوة نوز ال حبيوة  ومنسسوات التعايويم العوامج واملنظموات العايميوة ابداريّي. و و  لايق
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واملنظمووات املهنيووة لايقضوواة واملوودنعّي العووامّي واحملققووّي والوويملا والسووايطات واملنسسووات أن يقوودموا إل 
شوحّي للو    رااهم عن منهلت امل شحّي األخلقية واملهنيوة. وُيسوتم  إل امل   ااايس األعايى لايقضاا

 منا ى ال ؤساا ابداريّي لايمحاكم أما  اجلمعيات العامة لايمح مة املعنية.

وتلم  التعديلت الل أدخايت منخ ا  عايى قانون السايطة القضاةية تعييي  ل يات م تلية  -78
املاي يووة يف جمووالت رةيسووية. وقوود اعتموودت امل تلووية قواعوود التحقووق موون ت وواري   ااايووس األعايووى لايقضوواا

الل يقودمها القضواة  واملودنعون العوامون واحملققوون  وقواعود إ و اا التحقوق مون النياهوة وتضوارب امل واع 
 وعماييات التحقق من الستقللية واألخلقيات املهنية.

عدعوووم رنووواا قووودرات امل تلوووية التارعوووة لايمجايوووس   أُطايوووق ملووو وع رلوووهن 2019ويف شووو اأب/فرباي   -79
ا  إل ت شووويد إ ووو ااات التحقوووق مووون نياهوووة القضووواة. وتلوووم  امللووواري  والوووربامج   سوووعياألعايوووى لايقضوووااع

األخوو ى ،ات ال وواية الوول توودعم سوويادة القووانون واسووتقللية السووايطة القضوواةية مووا يايووي: التن يووذ اجلوواري 
 عمل وع احل وة ال عاة عايى العدالةع.؛ ووا اية إ لل السايطة القضاةيةاملعدلة رلهن مللسرتاتيجية 

الذي تن ذه ا لية املالية الن و ية  يول الرتكيي رو   خاة لايملاري   عمل وع ر  مج العدالةعإطار ويف 
ال اميووة إل: تطوووي  سووايطة قضوواةية م اعيووة مل وواع الط وو ؛ وإ،كوواا الوووعي فل  ووات الضووعي ة فيمووا يتعايووق 

ال عالووة بعووادة نيهيوو  ضووحااي  فلوقايووة واحلمايووة موون العنوود العوواةايي واجلنسوواا  وموون التمييووي؛ والتوودارز
 وإعادة إدما هم والعم  م  اجلناة  ونز ،لر.العاةايي العند 

قووانو    ديوودا  يتعايووق ن افحووة ال سوواد ون ووادرة  2018واعتموود الربملووان يف كووانون الصاا/ينوواي   -80
القووانون م ووامن املاي يووات احملووو ة ر ووورة نووز قانونيووة  عموول  رتو وويات  ليووة ال  وود الدوليووة. ويسوود هووذا 

الضعد الناوة عن جتيا ابطار التنظيمي يف إطار م افحة ال ساد. وقد أنل ت هي ة مو دة مل افحة 
هوووي جلنوووة م افحوووة ال سووواد واحلجوووي عايوووى املاي يوووات احملوووو ة رط يقوووة نوووز شووو عية  وهوووي تضوووم  -ال سووواد 

ّي وال وت يف تضوارب امل واع وماةد التحقق من ت اري  املاي ية الل يدمج  ا ك ار املسنولّي احل وومي
 ويف املاي ية احملو ة رط يقة نز ش عية.

و اات التعديلت احلديصة عايى قانون اب  ااات اجلناةية رتدارز لضمان  وودة العمو  يف القضوااي  -81
ال سوواد املتعايقووة ر سوواد املسوونولّي ال فيعووي املسووتوى. وسووتع ل ا ن عايووى احمل مووة اجلناةيووة املتخ  ووة قضووااي 

املتعايقووة فلنوووواب؛ وأعضوواا احل وموووة ونووواب الوووو راا؛ والوكووالت والايجوووان احل وميووة  وأعضووواا ااايووس األعايوووى 
 لايقضاا  ومل تلّي يف م تلية ااايس األعايى لايقضاا؛ والعمدات ورؤساا ااالس ال ايدية ونزهم.

تعووديلت عايووى القووانون التجوواري لتضوومّي التلوو يعات ال اي اريووة معيووارا   2018وقوود اعتموودت يف عووا   -82
 عاليا  من الل افية وت ادة املعايومات ألن ال الض ي ة فيما يتعايق فلل كات التجارية الل ئا   ص.

 2018 ديسومرب وعايى إث  الت ال رّي م تى املدنعي العا  وو ارة الداخاييوة  شو ايت يف كوانون األوة/ -83
متخ  ة ملرتكة رّي املنسستّي لودعم التحقيقوات يف اجلو اةم الول تقو  ضومن نطوال اخت واة احمل موة  و دة

اجلناةيوة املخت وة )نوا فيهوا  وو اةم ال سواد واجلو اةم املاليوة(. وأُدخو  نطووال ع و ي مل افحوة ال سواد. وتن وذ أنلووطة 
 ها من   اةم ال ساد وتعق ها.لتحديد املاي يات ال ألالية املنقولة والعقارية الل مت احل وة عايي

عماييوات متخ  وة لتوثيوق  و اةم ال سواد  10وخلة ال رتة امللمولة فلتق ي   ن ذت اللو طة  -84
موم ا  مودنيا . وُتسوجَّ  ويو  ابرلنوات عون ال سواد يف منسسوات سوايطات الدولوة   95وا تجي إث ها 

 ون معايوموات عون إم انيوة إيوداع إرول  لودى ويتايقى امل اي 112الل تُتايقى يف خ  الطوارئ ائات ي رقم 
 املنسسة املعنية.

ونتيجووة لايتوودارز والسياسووات املتخووذة عايووى موودار السوونوات القاييايووة املاضووية  ت ا عووت األسوووال  -85
اب  اميوووة وقيووودت فووو ة األنلوووطة اب  اميوووة  وفووو ة وقيوووق ع وووافت اجل ميوووة املنظموووة لاي سوووى نوووز 
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 244  ن وووذت و ارة الداخاييوووة 2019 يي ان/يونيووو   30إل  2018يوليووو   و / 1امللووو وع. ويف ال ووورتة مووون 
إ وو اا  سووارقا  لايمحاكمووة  272ع ووارة لايج ميووة املنظمووة. وروشوو   121عماييووة خمت ووة. واعرتضووت أنلووطة 

 شخ ا  يف إطار إ  ااات احملاكمة. 99شخص  يف  ّي أدين  701إ  اا  ناةيا . وأدين  66و

 (108-101االجتار ابلبشر )التوصيات   
إ ووو ااات حموووددة لتعووودي  قوووانون م افحوووة  (23)الايجنوووة الوطنيوووة مل افحوووة الجتوووار فل لووو اوووذت  -86

لتهكيوود دورهووا فعت ارهووا منسووقة تن يووذ  ليووة اب الووة الوطنيووة. وفضوول  عوون  2019الجتووار فل لوو  يف عووا  
تعووووي  دورهووووا يف ووووو  وواييوووو  ال يووووا ت املتعايقووووة فلجتووووار. ويتوووووخى موووون التعووووديلت مواامووووة  ،لوووور فقوووود

التلوو يعات ال اي اريووة موو  القواعوود الدوليووة يف جموواة إات ووة فوورتة التعووايف والتهموو   ودعووم  قووول الضووحااي. 
وأتيحوووووت فووووو ة قانونيوووووة ل وووووت  مل وووووئ متخ  وووووة و وووووص ل قوووووا  بعوووووادة إدمووووواج ضوووووحااي الجتوووووار 

 خاة وتوضي  تقدمي املساعدة واحلماية لايضحااي من األط اة.فألش

ووا ووايت الايجنووة وديوود ال  ووات الضووعي ة يف ال ايوود لاي لوود عوون الجتاهووات احملووددة وأشوو اة  -87
 الايجنوة الوطنيوة مل افحوة الجتوار فل لو الستقطاب والست لة وو هات الجتار فل ل . وجتو ي إدارة 

ت وطنيووة لايوقايووة  وجمموعووة موون أنلووطة وأ ووداث إ،كوواا الوووعي. وتُوونظم سوونواي  عايووى األقوو  ثوولث اوول
أعموواة الوقايووة وتُن ووذ فلشوورتاك والتعوواون موو  الايجووان احملاييووة مل افحووة الجتووار واللوو كاا  الووذين يعمايووون 

اايووة حماييووة لايوقايووة  40مووا يييوود عوون أكصوو  موون  2018رلوو   م اشوو  موو  األقاييووات. وقوود أ  يووت يف عووا  
شووخص. وموون خوولة األكادمييووات السوونوية الطوعيووة التارعووة  30 000وو ووايت إل أكصوو  موون وابعوول   

   وو ى توودريى الطاي ووة موون خوولة ويوو  أبوواا ال ايوود  موو  الرتكيووي لايجنووة الوطنيووة مل افحووة الجتووار فل لوو 
 .2019و 2018ط ل  يف األكادميية يف عامي  120عايى األط اة املنتمّي إل األقاييات. وقد شارك  هاا 

ووو  اجلهوووود أيضوووا  لووويايدة القووودرة املهنيوووة لسوووايطات موووا ق ووو  احملاكموووة والسوووايطات القضووواةية   -88 وتو َّ
وامل شدين ال تمواعيّي وال وح يّي  نوا يف ،لور تايور اجلهوود الول تتنواوة الجتاهوات الناشو ة  وعماييوة 

قووودت أكصووو    ع2018التحديووود والوقايوووة واحلمايوووة وتعييوووي عووود  تسوووام  اجلمهوووور مووو  الظووواه ة. ويف عوووا  
  ان ى التدريى 2019اخت ا ي. ويف عا   2 000دورة تدري ية متخ  ة؛ وُدرنِّب أكص  من  30 من

 عايى ال وار  رّي الجتار فل ل  وابنرتنت والت نولو يات اجلديدة.

وت  ووود ا ووودمات امل كوووية عايوووى دعوووم ضوووحااي  الايجنوووة الوطنيوووة مل افحوووة الجتوووار فل لووو و وووونِّة  -89
اسووة م اكووي متخ  ووة معنيووة رضووحااي الجتووار يف موودينل فووار   2019لوو . وكانووت يف عووا  الجتووار فل 

ورورنووواس: ثلثوووة م اكوووي سووو نية )مايجووو ن منقتوووان ومايجوووه وا ووود بعوووادة ابدمووواج عايوووى املووودى الطويووو ( 
وم كووويين لايملوووورة. وتووودي  املنظموووات نوووز احل وميوووة هوووذه امل اكوووي وفقوووا  لقواعووود العمووو  الووودنيا املن ووووة 

فل وا   و وت  14   قدمت هذه امل اكوي ال عايوة لوو2019ها. ومنذ رداية العا  و ىت  اية  يي ان/يوني  عايي
 اثنّي منهم م  أط ائم )أررعة أط اة يف ااموع(.

وركووي التعوواون الوودومج يف جموواة الجتووار عايووى تعييووي املنظووور األورويب ووسووّي التعوواون موو  رايوودان  -90
 ن ب ال ايقان.

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

رؤية من أ   إ اا ابيداع يف منسسات ال عاية وفقا  لتق ي  ر د تن يذ السرتاتيجية الوطنية ع -91
ع  ك ايوووت األنلوووطة املن وووذة خووولة ال ووورتة امللووومولة فلتق يووو   وووق األط ووواة يف ري وووة أسووو ية ويف يف راي ووواراي

ال عاية وا دمات ،ات اجلودة وفقا  ل تيا اوم ال  دية. ونُ ذ إ ولل رعايوة الط و  مون  احل وة عايى
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خلة التدارز امل ينة يف خطة العم  املتعايقة رتن يذ السرتاتيجية الوطنية. وتواكى العديد من املنظمات 
يضوا  بووو تعييوي نتوواةج . وتو و  اجلهووود أإ وواا ابيوداع يف منسسووات ال عايوةنوز احل وميوة وتتعهوود عماييوةا 

والت ايووى عايووى رعووض مواقوود اجلمهووور السوواي ية إ اا األط وواة إ وواا ابيووداع يف منسسووات ال عايووة عماييووة 
 القادمّي من م اكي ا تماعية.

ت ا عوا  يف عودد األط واة املقيموّي يف املنسسوات املتخ  وة  2019ويُظه  واييو  ريوا ت عوا   -92
 .476ط اة والل اب املو ودين  اليا  يف م اكي ال عاية املنسسية وي   جمموع األ .21القاةمة وعددها 

وقوود أُنايقووت اووس دور لألط وواة احملوو ومّي موون ال عايووة الوالديووة  رعوود تقيوويم فوو دي ل تيا ووات هوونلا 
سونوات ممون ليسووا مون ،وي ابعاقوات يف دور  3األط اة. وُعايوق إيوداع األط واة ال ال وة أعموارهم  وىت 

 .2018وال تماعية  يف أاير/مايو ال عاية الط ية 

عايى إنلل وي  الدور القاةمة املخ  ة لألط اة احمل ومّي  قانون ا دمة ال تماعيةوينص  -93
 كوووانون الصووواا/  1مووون ال عايوووة الوالديوووة ودور ال عايوووة الط يوووة وال تماعيوووة لألط ووواة يف أ ووو  ل يتجووواو  

وعنووود نقووو  األط اة/اللووو اب مووون املنسسوووات املتخ  وووة  تن وووذ تووودارز وأنلوووطة معقووودة  .2021 ينووواي 
ومت امايوووة وتقووود  ا ووودمات ال تماعيوووة يف ااتمووو  احملايوووي. ويوووودع األط ووواة يف م اكوووي ابقاموووة األسووو ية  

 لية. يت يو   ال ال ون الل اب إل الدور النتقالية احملمية لكتساب املهارات الل مة لايعيس فستقل

وقووود شوووهد نظوووا  ا ووودمات ال تماعيوووة توسوووعا  ك وووزا  ر ضووو  اب ووول ات ال اميوووة إل وسوووّي  -94
وتقدمي مييود مون ا ودمات ال تماعيوة واألسو ية. وحبايووة إ اا ابيداع يف منسسات ال عاية التخطي  و 

  ة.ط ل  وأس 10 799م كيا  ا تماعيا  تس   327  أتيحت يف ااتم  احملايي 2019عا  

ودعمووا  لعماييووة الت ووة  أُدخايووت تعووديلت عايووى روو امج توودريى ا فا املت نووّي وأُدخايووت م ووادئ  -95
تو يهية ون ذت يف املمارسة العمايية. وت مي هذه التدارز إل موا اية العمو  خدموة لايم وايحة ال ضوايى 

 م ال اماية.لايط    وت مي إل دعم األس  ووي ة أفض  الظ وا لنماا األط اة ووقيق منهلو

موو  املنسسووات التعاييميووة امل ووادئ  (24)الوكالووة احل وميووة حلمايووة الط وو   أدخايووت 2018ويف عووا   -96
التو يهيوووة واألدوات ا ا وووة رتعييوووي  قوووول األط ووواة يف ال ي وووة ال عاييوووة وال قميوووة. وأووو  ،لووور العمووو  يف 

ع رووّي األروووين؛ وإات ووة قواعوود املنظومووة التعاييميووة عايووى دعووم األط وواة يف  ووالت ان  وواة األروووين والنوويا 
 لسلمة األط اة والطاي ة عايى ش  ة احلاسوب يف منسسات احلضانة واملدارس وابنرتنت ونز ،لر.

عدد من احلملت ابعلمية والتوعوية رلهن الت دي لايعند ضد  2018/2019ونظم يف عا   -97
األط اة  تن يذا  لايرب مج الوطة حلماية الط  . وأعدت   حة خا ة عايوى ابنرتنوت م  نسوة لايحمايوة 

. وتلوووم  ويووو  امل وووادرات (www.decabg.eu) ع يووواة رووودون عنووود مووون أ ووو  ويووو  األط ووواةعالوطنيوووة 
عيوة والتعاييميووة  فضول  عون م اكوي رعايوة الط وو . وامل ويى مون ،لور هووو األط واة مون املنسسوات ال تما

 ووووت األط وووواة عايووووى امل ووووادرة وموووونحهم ف  ووووة تنظوووويم  يوووواة  منووووة ومهمونووووة وممتعووووة وإ اريووووة يف ااتموووو . 
ونسووواعدة امل شووودين )امل روووون واملخت وووون الن سووويون وامل شووودون ال تمووواعيون(  تضووو  قواعووود لايعلقوووات 

 هي ة ري ة من التوا   ُتست عد فيها وي  أش اة العند.ال عض م  ال عض لت

ماةودة مسوتدي ة رلوهن  2018د  نظموت منسسوة أموّي املظوا  يف عوا  يوفللو اكة مو  اليونيسو -98
 إ ااه والسووتجارة عنوو  وابروول م ت  يوو  هويووة  ووديوود ملنعوو العنوود ضوود األط وواة: اجلوانووى القانونيووة ع

. و قووس املنتوودى احلالووة ال اهنووة يف راي وواراي موون منظووور املعووايز الدوليووة عوتوودخلت املنسسووات يف راي وواراي
 السارية والتل يعات ال اي ارية املط قة حلماية األط اة من أي ش   من أش اة العند.

ولايحوود موون الي ووات املخال ووة لاينظووا  القووانوا والقوويم األخلقيووة  نووص امللوو ع عايووى عوودد موون  -99
 فت. وجت َّ  الي ات القس ية واملساكنة اليوا ية.اجل اةم نو ى قانون العقو 
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وميصووو  تقووودمي الووودعم املوووامج لألسووو  الووول لوووديها أرنووواا رعووودا  هاموووا  مووون سياسوووة الط ووو  واألسووو ة.  -100
نوعا  من املن  الل تقد  لألس ة نو ى قانون األس ة. وهذه التعويضات شه ية وتقد  دفعة  11 وهناك

س ية تقد  ر و ا النظو  عون دخو  األسو ة. وي كوي القوانون عايوى التودارز وا دة. ومعظم التعويضات األ
 ال تماعية وال حية والتعاييمية. -املت اماية والت اع  رّي خمتايد األنظمة 

وردأ العمو  رنموو،ج رودي  لايعمو  مو  الطاي وة مون املودارس الداخاييوة واملودارس الداخاييوة الرترويوة  -101
املدارس وأداةها. وفلنظ  إل اب لل اجلاري لعدالة األط واة يف ال تماعية وب لل تنظيمات هذه 

عدعم الو وة املت افئ والتنمية اللخ يةع  أعدت منهجية لتقييم  (25)إطار مل وع و ارة الرترية والعايو 
ا تيا ات الطاي وة اجلوابّي إل سوايوك منحو ا  تتضومن م وادئ تو يهيوة لتن يوذه. وأعودت خطوة ف ديوة 

  2018لدعم الطاي ة املخال ّي لايقانون حبسى كو   الوة عايوى  ودة. واعت وارا  مون كوانون األوة/ديسومرب 
 طال ا . 111ّي يف املدارس الداخايية واملدارس الداخايية الرتروية ال تماعية و   عدد الطاي ة املقيم

ويُع د  اليا  عايى  يانة قانون  ديد رلهن احليدان عن اب و ااات اجلناةيوة وفو ل تودارز  -102
ت رويووة عايوووى القا وو ين. وي موووي ملوو وع القوووانون إل تلووجي  اجلوووابّي األ ووداث عايوووى التقيوود فلقوووانون  

مووا هم يف ااتموو  وو يوويهم عايووى ،لوور موون خوولة توودارز ت رويووة ملةمووة. ويسووتند امللوو وع إل روودعم إد
تط يووق مسووتوى  أق وووى موون اايوووة امل وواع ال ضوووايى لايقا وو  يف ا ووورتا  كاموو  ل  امتووو  وك امووة الضوووحية. 

ين  ي أن ويُتوخى أن ت اعي التدارز ال  دية النماا اجلسدي وال   ي واألخلقي وال تماعي لايجان . و 
ت وووون لايملووواركّي الرتروووويّي مع فوووة حبقوووول الط ووو  وفملعوووايز الدوليوووة ملعامايوووة القا ووو ين. وسوووتن ذ ويووو  
األنلوووطة يف هوووذه العماييوووة يف ت اعووو  ات  مووو  ا فا واألو وووياا وسووواة  األشوووخاة الوووذين ي عوووون قانونيوووا  

 القا    ما   ُيالد ،لر م احل  ال ضايى أو يعيق اب  ااات.

تخذ تدارز خا ة فيما يتعايق فألط اة لضمان   ينهم من امللاركة يف اب  ااات اجلناةية وت -103
رن س قدر ملاركة ساة  املعنيّي فلعماييوة. ويف هوذا ال ودد   وي ت تعوديلت عايوى قوانون اب و ااات 

م أو رلووهن الضووما ت اب  اةيووة لألط وواة امللووت    وو EU/2016/800اجلناةيووة  رتجسوويد أ  ووا  التو يوو  
 املتهمّي يف قضااي  ناةية.

السويسووو ي  أنلوو ت تسووعة مقوووار  - ويف إطووار ملوو وع ين ووذ ضووومن روو  مج التعوواون ال اي وواري -104
تتووي  السووتماع لأل ووداث والقا وو ين واسووتجوا م يف  ووو ودي  نعوودات متخ  ووة  ديوودة و هوويت 

يف  وو يسووده الوود واألموان  وهي تسمى عال  ا اليرقااع. وتتي  هذه ال  ا ا ا وة إ و اا اجلايسوات 
 دون موا هة رّي الط   وامللاركّي ا خ ين  نن فيهم املتهم.

وتظوووو  رعايووووة  قووووول األط وووواة ،وي ابعاقووووة وإعمائووووا أولويووووة ق وووووى عايووووى  وووودوة أعموووواة  -105
أوة م كوووي لايخووودمات املت امايوووة لألط ووواة ،وي ابعاقوووة وامل وووارّي  2018احل وموووة. وقووود افتُوووت  يف عوووا  

ام ال ميمنة. وي مي إل وسّي  الة  حة األط اة ،وي ابعاقة واألم ال امليمنة  وضمان   وئم 
 ي  خدمات ال عاية الط ية وا دمات ال تماعية الل مة ومساعدة األس  عايى من  ابغاة.عايى و

والتعايوويم أولويووة وطنيووة وين ووذ وفقووا  مل وودأ ضوومان احل وووة املت ووافئ عايووى تعايوويم  يوود وإدموواج كوو   -106
اج. ويُ  و    ووة ط   وتايميذ  استنادا  إل املساواة وعد  التمييي والتسام  و ون التنوع الصقايف وابدمو

 األط اة والتلميذ ،وي ال تيا ات الرتروية ا ا ة عايى تعاييم  يد رتهي ة ال ي ة الداعمة الل مة.

ويسجَّ  األط اة ،وي ابعاقة يف املدارس العامة أو املهنية ،ات ال اية  ويتايقون أيضوا  مسواعدة  -107
م كويا  لتقودمي الودعم الرترووي ا واة. ويتوال تعايويمهم يف امل اكوي املعنيوة رتنسويق مو  فو ل دعوم  47مون خولة 

م لتقيوويم ن سووي ت روووي ط وول  رعوود خضوووعه 3 172النموواا اللخ ووي يف املوودارس. والتحووق  اليووا  فملوودارس 
شوووام . وتن وووذ  ووووج خمتاي وووة  تلوووم  األسووو ة وامللوووورة ال  ديوووة واجلماعيوووة  وال ت ووواة فلعطووو   و  وووص 
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العوولج امل تو ووة  و وو وا امللوواركة األرويووة  و ايرات املنووا ة  ونووز ،لوور. وتتووال أيضووا  مووواد راي ووة ر ايوو   
 ل أيضا  معايمون استلاريون يف هذا اااة.ر ن  ك ز  ويتال الدعم لايرتوة إل ل ة ابشارة ويتا 

إدخوواة تعوودي  عايووى  2018ولايت ايووى عايووى أسوو اب النقطوواع امل  وو  عوون املدرسووة  روودأ يف عووا   -108
نظا  املييانيات امل وَّل تودرزها   يوت سويتوقد  ويو  املنسسوات الدراسوية أيضوا  عايوى  ويا ي كوي عايوى 

ق اجل ووو ايف وابقاييموووي. وتسوووتخد  األموووواة ابضوووافية األط ووواة مووون ال  وووات الضوووعي ة و ووويا يتعايوووق فللووو
امل  ووودة لتعيووّي فوو 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.

س املخ  ووة يف التعايويم ابضووايف ابليامووي فلاي ووة واألدب ال اي وواريّي ويف وقود ا داد عوودد الوودرو  -109
املووواد األخوو ى لايتلميووذ نووز النوواطقّي فل اي اريووة. وتن ووذ أيضووا  أنلووطة لتقوودمي التعايوويم ابضووايف يف إطووار 
ملوو وع عدعووم النجووالع. ويهوودا هووذا امللوو وع إل وي ووة الظوو وا املصايووى لتقوودمي رعايووة متميووية موون أ وو  

ّي النتاةج التعاييمية لايطاي ة ،وي ابعاقة  نون فويهم املنتموون إل ف وات ضوعي ة وإل ال وموا. ويلوم  وس
 مدرسة. 1 500املل وع 

 (134-130حرية وسا ط اإلعالل )التوصيات   

يتوي  قوانون اب،اعوة والتاي ييووون الضوما ت الل موة حل يوة التع ووز لاي وح يّي  رسو   منهوا املووواد  -110
املخ  ووة الووول تووونص عايوووى اووايتهم. ومي ووون التع وووز عووون أي رأي حب يووة يف خووودمات وسووواة  ابعووول . 

 و  لاي وح يّي وامل ودعّي املتعاقودين مو  مقودمي خودمات وسواة  ابعول  أن يتايقووا أي تعاييموات  ول
 . أو تو يهات يف ممارسة أنلطتهم من أي أف اد و/أو واعوات خوارج سوايطات إدارات وسواة  ابعول

يايي  مقدمي خدمات وساة  ابعل  فل لد عن م ادر املعايومات  ما   ي ون اللوخص املعوة  ول
 ُيض  ب  ااات يف احمل مة أو إ  ااات طعن أما  جمايس وساة  ابعل  ابل رتونية.

  فوإن تط يوق العقووفت اجلناةيوة ايمح مة األوروريوة حلقوول ابنسوانووفقا  لل تهاد القضاةي ل -111
عايووى القووذا والتلووهز نو ووى قووانون  يف قضووااي التلووهز لوويس م  طووا  يف  وود ،اتوو . ول يل ووق قضوواةيا  

العقوفت إل إ،ا قد  الضحية شو وى رلوه ا  دون ملواركة مون الدنعواا العوا . وفضول  عون ،لور فوإن 
القضوااي  مُيون  العقوفت الو يدة الل يونص عاييهوا قوانون العقووفت ال اي واري هوي ال  اموات. ويف معظوم 

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 

ن إم انيوة فو ل عقووفت ماليوة التع ز لدى ال وح يّي ونوزهم مون اللخ ويات العموميوة  ونوا  ود مو
 م  طة ونز متناس ة.

وتقوووووود  راي وووووواراي فنتظووووووا  معايومووووووات إل من ووووووة جمايووووووس أوروف لاينهووووووول حبمايووووووة ال ووووووحافة وسوووووولمة  -112
ال ح يّي. ويُ ايم م تى املدنعي العا  جبمي   الت ادنعواا وديودات أو هجموات ضود ال وح يّي يف املن وة. 

 معايومات عن مستجدات القضااي  أ ت سايها إل املن ة يف ش   وديصات.وجتم  و ارة ا ار ية فنتظا  

وقد ن ذت وقيقات س يعة نز منحا ة يف وي  القضااي املتعايقة فئجمات عايى ال ح يّي  ورعض  -113
 هذه القضااي مع ول ا ن أما  احملاكم. وأرست و ارة الداخايية ا لية الل مة لاينظ  فورا  يف أي هجمات.

ويع د عايى مناقلة قانون  ديد لوساة  ابعل . وي مي هذا القانون إل إدخاة تعديلت  -114
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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 (146-142حقوق اخااان عوي اإلعالة )التوصيات   
وفقا  للتيامات الدولة  2020-2016لاي رتة  السرتاتيجية الوطنية لألشخاة ،وي ابعاقةذ تن َّ  -115

. وقوود اعُتمووود عوودد مووون الن وووة القانونيوووة (26)نو ووى ات اقيووة األموووم املتحوودة لألشوووخاة ،وي ابعاقووة
اجلديوودة لتحسووّي نوعيوووة  يوواة األشووخاة ،وي ابعاقوووة  نووا يف ،لوور قوووانون األشووخاة ،وي ابعاقوووة 

. ويتي  القانون إطارا  قانونيا   ديدا  شامل  لايعلقات (2019كانون الصاا/يناي    1)الذي ردأ ن ا،ه منذ 
العاموة يتعايووق فلنهوول حبقووول األشوخاة ،وي ابعاقووة واايتهوا و ووو ا ودعوم إدمووا هم ال تموواعي. 

  تيا ات اللخ ية.وُت     قوقهم ر ورة ورت  ك امتهم ال ل ية  رتط يق  ج ف دي وتقييم ال

وينص القانون أيضا  عايى استحداث جمايس لاي  د يضطاي  نهوا  الورتويج لت اقيوة األشوخاة  -116
ممصلن من م تى أمّي املظا   وممصلن من  -،وي ابعاقة و و ا ور دها. ويتهلد من تسعة أعضاا 

عاقووة وممصو  وا وود مون األوسوواأب ممصايوّي موون املنظموات املعنيووة فألشوخاة ،وي اب 4جلنوة منو  التمييووي  و
 .2019األكادميية. وقد عقد ااايس ا تماع  األوة يف  و /يولي  

واعتمد عدد من الايواة  واملنهجيوات ال اميوة إل ت سوي  اب و ااات واملمارسوات ،ات ال واية   -117
 ووة عم انيوووة وممارسووة ال قارووة عايووى ابن ووال  وتقووودمي معوودات مسوواعدة  وإعووداد تقييموووات ف ديووة  ورنوواا ري

متيسووو ة الو ووووة  ونوووز ،لووور. ويف السووونوات األخوووزة  أومج ت كيوووي خووواة لتطووووي  النلووواأب القت وووادي 
املسووتق  واللوو كات والتعاونيووات املتخ  ووة لألشووخاة ،وي ابعاقووة. وأنلوو ت م اكووي العمالووة احملميووة 

وا لاينلاأب املنتج  لدعم إدماج األشخاة ،وي ابعاقات الداةمة املتعددة يف سول العم   لتهي ة م  
 والعم  اايي وخدمات الدعم اللخ ي.

ويهدا قانون املساعدة اللخ ية اجلديد إل مساعدة األشخاة ،وي ابعاقة عايوى ممارسوة  -118
 قوقهم  واحل وة عايى إم انيات لايعويس املسوتق   وامللواركة ال عالوة يف ااتمو  احملايوي واحل ووة عايوى 

سوواعدة اللخ ووية املسووتندة إل تقيوويم فوو دي ل تيا ووات الوودعم وفقووا  شووىت ا وودمات. وي  وو  تقوودمي امل
عايى  2019شخ ا  يف الن د األوة من عا   619 587لت اقية األشخاة ،وي ابعاقة. وقد     

شخ ووا  مسوواعدة حمووددة ائوودا أايووت  7 467موويااي ماليووة شووه ية تتناسووى موو  در ووة ابعاقووة. وتايقووى 
أدوات املساعدة واملعدات واأل هية الط ية وامل ك ات اللخ وية  وموااموة ال يوت  و/أو خودمات إعوادة 

 ابدماج  واست جار س ن رايدي و،لر عايى أساس شه ي.

ع العمالووة لألشووخاة العوواطايّي يف مسوواعدو األشووخاة ،وي ابعاقووةويتووي  الوورب مج الوووطة ع -119
طة تتعايووق رتحسوّي نوعيووة األشوخاة ،وي ابعاقووات الداةموة أو العووياب امل وارّي اموو ال خطووزة. أنلو

وي مي أيضا  إل احلد من عودد األشوخاة ،وي ابعاقوة واألشوخاة امل ضوى يف املنسسوات املتخ  وة 
لا جباي هم إل ري ة أس ية  وتيسز إم انية خايق العمو  يف ا ودمات ال تماعيوة. ويسوت يد كو  سونة  

 من األشخاة العاطايّي من الل   يف إطار هذا الرب مج.

  وتقووود  شوووهادات لاي ي وووة املعماريوووة عراي ووواراي املتيسووو ة الو ووووةعوتن وووذ جلنوووة منووو  التمييوووي اايوووة  -120
مايوود يهوودا إل  ايدة  400املتيسوو ة الو وووة تلووجيعا  ألفضوو  املمارسووات. وقوود أسوو   ،لوور عوون روودا 

 يف ال ايد.إم انية الو وة إل املواق  
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 (182-166حقوق الالجئني وامللاجرير )التوصيات   

اعُتموود قووانون  وودد شوو وأب ومعووايز التعاقوود موو  األ انووى املسووت يدين موون الايجوووا أو احلمايووة  -121
الدوليووووة وتن يووووذ ات اقووووات إدمووووا هم أو إ اةهووووا  ممووووا يسوووو  عماييووووة تسووووجي  هوووونلا وكموووو  قووووانون الايجوووووا 

 دورات إعلمية لايتع يد  ذا القانون. (27)احل ومية لل  ّيالوكالة واملها  ين. وتنظم 

وميص  تقدمي املعايومات لألشوخاة يف إ و ااات احل ووة عايوى احلمايوة الدوليوة شو طا  ل موا  يف  -122
عموو  املنسسووات ال اي اريووة املعنيووة. وتُقوودَّ  ل وو  مايووتمس جلوووا تو يهووات رلووهن  قوقوو  ووا  اتوو  خوولة 

م  واية إ  ااات من  احلماية الدولية  و،لر فلاي ة الل ي همهوا. وتتضومن هوذه التو يهوات معايوموات 
وتتوال موواد إعلميوة  عن اب  ااات وقاةمة فملنظمات الل تقد  خدمات شىت  منهوا املعونوة القضواةية.

 لعية ر  ية تع ا حبقول األشخاة ووا  اوم  فضل  عن معايومات عن الوقاية من الجتار فل ل .

و الت  اليوا ية ونوع  وي اعي ابيواا يف م اكي الستق اة نوع  نس مقد  الطايى وع ق  وسن  -123
الضوووعد  وموووا إل ،لووور. وت اعوووى يف  الوووة القا ووو ين نوووز امل وووحورّي وعلقوووتهم مووو  األقوووارب ال  وووار 

األف اد املسنولّي عنهم نو ى القانون أو الع ا. و و ى تقيويم فو دي  سوى كو   الوة عايوى  ودة   أو
لايط  . ول يتم إيواا أي أط اة م  ي اعى في  التط يق القانوا لايح م ا ند الذك  وامل ايحة ال ضايى 

 فل ّي من نز أقار م.

وُُي َّص ل   طالى جلوا نز م حوب أو مقد  طايى قا   ممص  من إدارة ال ايدية وم شد  -124
 الوكالووة احل وميووة حلمايووة الط وو .ا تموواعي  رعوود التلوواور موو  مدي يووة املسوواعدة ال تماعيووة يف ال ايديووة و 

و دد عودد املمصايوّي وفقوا  لعودد األط واة نوز امل وحورّي  ل وي يتسو  لايممصايوّي القيوا  رعمايهوم ر عاليوة 
وا وورتا  امل وواع ال ضووايى لايط وو . ويسووتند التقيوويم إل احلا ووة إل احلمايووة وإل إ وواد  وو  طويوو  األ وو  

 ايوو  يف ري وة تسوتجيى ومستدا . وُيضمن   ّي الط   نز امل حوب أو لوالدين من  ايّي إل سون ال
 ل تيا ات  وورت   قوق .

مقووورتل لتعووودي  قوووانون الايجووووا والل  وووّي إل جمايوووس الوووو راا. وتووونص ملووواري   وقوود قُووودنِّ  مووونخ ا   -125
أي القا وو ين  - التعوديلت عايووى  ايدة الضوما ت اب  اةيووة ملايتمسووي الايجووا  ل سوويما أشودهم ضووع ا  

 ية وا رتا  امل ايحة ال ضايى لايط  .نز امل حورّي  وفقا  مل ادئ الل ع

لل  ووّي يف  وووفيا  منطقووة أموووان الوكالووة احل وميووة   ن كووي 2019وقوود افتتحووت يف أاير/مووايو  -126
قا وو  وتقوود  فيهووا ال عايووة عايووى موودار السوواعة واألسوو وع. ويُتوقوو   100لايقا وو ين نووز امل ووحورّي تسوو  
 قا  ا . 138افتتال منطقة أمان اثنية تس  

  ك  م  اية من م ا   إ  ااات وديود م كوي الل وئ  يعمو  موم وو الوكالوة احل وميوة لل  وّيويف -127

مووو  والووودي األط ووواة الوووذين يوووتم إيوووواؤهم يف و ووودات إقاييميوووة  بطلعهوووم عايوووى النظوووا  التعاييموووي يف راي ووواراي. 
وتتوووووال أيضوووووا  موووووواد ويلوووووجَّ  الوالووووودون  وووووديصي الو ووووووة عايوووووى تسوووووجي  أرنووووواةهم يف املووووودارس واحلضوووووا ت. 

عوون احلووق يف الو وووة إل النظووا  التعاييمووي واسووتمارة ل روول  رووذلر. وقوود أسوو   ،لوور خوولة السوونة  إعلميووة
ط ل  يف سن التعايويم يف املودارس ال اي اريوة  وسو عة أط واة يف رايل  130عن تسجي   2019-2018الدراسية 

س احل وميوووة أو ال ايديوووة  نوووا يف ،لووور احل ووووة عايوووى األط ووواة. ويووووف  النقووو  جموووا  . ويتوووال الو ووووة إل املووودار 
التعاييم والتدريى املهنيّي  ملايتمسي الايجوا عايى قد  املساواة م  املواطنّي ال اي ار. ويُتعاقود مو  معايموّي لتقودمي 

يف كوو  و وودة موون الو وودات ابقاييميووة لايوكالووة    ووص تعايوويم الاي ووة ال اي اريووة لاي ووال ّي والقا وو ين عايووى السووواا
 لل  ّي. وتقد  املنظمات نز احل ومية أيضا  دروسا  لتعاييم الاي ة ال اي ارية. احل ومية
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رلوووو   مسووووتق  وتلووووج  املنظمووووات نووووز احل وميووووة عايووووى  لوكالووووة احل وميووووة لل  ووووّيوتن ووووذ ا -128
 م ووادرات ملوورتكة موو  ااتمعووات احملاييووة واأل انووى  ت مووي إل املسوواعدة يف تعايووم الاي ووة ال اي اريووة وابملووا 

افة ال اي ارية. ويعقد ا رباا حماداثت ودورات م  مايتمسي الايجوا رلهن مواضي  شىت  منها هي   فلصق
الدولووة واألعوو اا والتقاليوود يف ااتموو  ال اي وواري ونووز ،لوور. ونسوواعدة موون األوسوواأب األكادمييووة  تُوونظم 

 أ داث رايضية وثقافية منتظمة فمللاركة م  مايتمسي الايجوا.

التارعوووة بيوووواا املنقوووت لأل انوووى ا دورالوووذين   يطاي ووووا احلمايوووة الدوليوووة إل  وينقووو  األشوووخاة -129
الودور ا ا ووة ل يوواا املنقووت . وُيسووتند يف ا تجوا /إيواا مووواطة ال ايودان األ ن يووة يف (28)و ارة الداخاييوةلو

 فق  عايى األسوس القانونيوة وت ودر لضو اأب اللو طة تعاييموات رلوهن السوايوك الوا وى ات اعو  لأل انى
يف جمواة  يف عودد مون الودورات التدري يوة الودورإ اا األ انى الذين يتم إيواؤهم. وقد شارك موم و هذه 

العم  الن سي م  األشخاة الضع اا  والتعام  م  العتدااات والتمييي ونز ،لر. ونظمت  ايقات 
رلوووهن املنظمووة الدوليوووة لايهجوو ة و  نيسووويدعموو  روودعم مووون م وضووية شووونون الل  ووّي وجمايووس أوروف واليو 

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 واألسوو وع. 

 القن ايية أو الدرايوماسية. وتتال ل   شخص ال   ة يف الت اة اقارر  أو فلدواة 

  تو وويات حمووددة 2018وقوودمت م وضووية  قووول ابنسووان  عايووى إثوو   ايروووا ل اي وواراي يف عووا   -130
 .فيما يتعايق رس   وسّي الظ وا يف م افق ال تجا /ابيواا وهي تو يات   ي تن يذها تدر يا  

Notes 

 1 United Nations Human Rights Council. 

 2 Ministry of Foreign Affairs. 

 3 National Human Rights Institutions. 

 4 National Coordination Mechanism on Human Rights. 

 5 Council of Europe. 

 6 Office of the High Commissioner for Human Rights. 

 7 Commission for Protection against Discrimination. 

 8 National Statistical Institute. 

 9 Ministry of Interior. 

 10 Ministry of Labour and Social Policy. 

 11 Operational Programme Human Resources Development. 

 12 Questions related to children, the Roma and to persons with disabilities are addressed in the relevant 

sections. 

 13 Social Service Act. 

 14 https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=378 

 15 Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organisation for Security and 

Cooperation in Europe. 

 16 EU Fundamental Rights Agency. 

 17 National Strategy for Roma Integration in the Republic of Bulgaria. 

 18 System for Monitoring, Evaluation and Control. 

 19 National Council for Cooperation on Ethnic and Integration Issues. 

 20 Operational Program “Regions in Growth” 2014-2020. 

 21 General Directorate Execution of Penalties. 

 22 Supreme Judicial Council. 

 23 National Commission for Combating Trafficking in Human Beings. 

 24 State Agency for Child Protection. 

 25 Ministry of Education and Science. 

 26 Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

 27 State Agency for Refugees with the Council of Ministers. 

 28 Specialized homes for temporary accommodation of foreigners in MoI. 

    


