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 مملية إمداد التقرير ملى الصعيد الوطني -أوال   

تعتبر الجمهورية التشيييييييييعية ااسييييييييتعرام الدوره الشييييييييام  معوناا هاماا م  معونا  نهجها ال عا    -1
لحماية حقوق اإلنسييييان. ومر  مناوشيييية ور ييييد تن اذ التو يييييا  الصييييادرة س  الجولة الثالثة ل سييييتعرام  
الدوره م  ِوب  الهائا  ااسييتشييارية الحعومية المعنية قحقوق اإلنسييان المذكورة  دناهع قالتعاون مض م و  يية 

التقرير الوطني. واسيييتند ن  اا  ضييي حقوق اإلنسيييان وفريل الابرال التاقض لها في ديوان الحعومةع الذه  سد  ي 
التقرير إلى معلوما  مقدمة م  هائا  حعومية ومنظما  غار الحعومية سلى حد سيييييييييوال. وناوشييييييييي  تل  

 الهائا  التقرير وسلق  سليه ثم وافق  سليه الحعومة. 

 تنفيذ التوصيات الصادرة من االستعراض السابق -ثانيا   

تو يييةع  177لثالثة ل سييتعرام الدوره الشييام . ووبل   تو ييية في الجولة ا  201تلق  تشيييعيا   -2
تو يييييييييييييييية. ون يذ ع  و تقول بتن ايذع معظم التو ييييييييييييييييا  المقبوليةع إلى مياني  قع    24  ب اا  و حياطي  سلمي 

وترد المعلوما  المتعلقة بتن اذ التو ييا  في  وسيال مصين ة موا يي.ياا.   اا.التو ييا  التي  حاط  بها سلم
إلى تقرير منتصف اا يد م  الت ا ا  س  تن اذ ك  تو ية. ويستند التقرير  يضوترد في الجدو  المرفل مز 

 .2020المدة لعال 

 (37و  36و  22إلى    1-115االلتزامات الدولية )التوصيات   -ألف 

  ييدو  تشيييعيا سلى البروتوكو  اارتياره ات احية حقوق الا   المتعلل ببيض األط ا  و اال األط ا   -3
. و يييييييييييدو  سلى البروتوكو  اارتياره ات احية حقوق  2013في المواد اإلقاحيةع في سال    واسيييييييييييتا   األط ا  

. و مر  تحلا ا قشيي ن تن اذ العهد الدولي الااذ قالحقوق ااوتصييادية  2016األشييااذ يوه اإلساوةع في سال 
سليه  ورار قشي ن التصيديل  واامتماعية والثقافية و ثر التصيديل سلى البروتوكو  اارتياره للعهدع ثم  مل  اتااي 

التعيدي   التشييييييييييييييري.يية   2019ع قعيد  ن  سياد  تقايم الوفيال قيالتزامياتهيا. واستميد  في سيال  2025حتى سيال  
.  ال زمة للتصييديل سلى ات احية اسييانبو ع ومض يل ع ا تزا  تسييعى إلى تحقال إمماي سييياسييي قشيي ن التصييديل 

تعلقة قحماية حقوق مميض العما  المهامري  و فراد  سرهمع  وا تومد راط حالية للتصديل سلى اات احية الم
المتعلقة قالشيييييييييييعول األ يييييييييييلية والقبليةع   169مثلما هو الحا  قالنسيييييييييييبة ات احية منظمة العم  الدولية روم 

المتعلقية قيالعميا  المنزلاا ع ومعياهيدة حظر األسييييييييييييييلحية النووييةع ألن هيذه   189وات ياحيية منظمية العمي  روم  
 الموا يض تعالج في سياق التزاما  دولية  ررى.

لحقوق اإلنسييييييانع و نشيييييي   المجل  الحعومي اا  حعومي اا  ع سان  تشيييييييعيا م و يييييي 1998وفي سال  -4
ن. وهناك هائا  اسيتشيارية  ررى  المعني قحقوق اإلنسيان بو ي ه هائة اسيتشيارية دالمة لقضيايا حقوق اإلنسيا

معنية ق ولية الروما والمسياواة با  الجنسيا  وحقوق األشيااذ يوه اإلساوة. وفي إطار مميض هذه الهائا ع 
يتعاون ممثلو الدولة وربرال م  المجتمض المدني وال ئا  المسييييييتهدفة سلى حماية حقوق اإلنسييييييان. وتشييييييا   

ي هذه الهائا  وتتولى تنسيال سملها وتبل  الحعومة قالنتالج  م و  ية حقوق اإلنسيان منصي  نال  الرلي  ف
التي تم التو ييييييييييي  إلاها. وتتمث  إحدى مهال الم و ييييييييييية في تقديم التقارير إلى هائا  المعاهدا  ور يييييييييييد 
وتنسييييال تن اذ تو ييييياتها. وسييييتوا يييي  تشيييييعيا تاوير تل  اهليا . وتركز سلى المهنية والسييييمعة األر حية  

 ار المرشييحا  لعضييوية هائا  المعاهدا   و غارها م  هائا  األمم المتحدة. وتسيم سييلاا  والنزاهة لدى ارتي 
 الدولة المرشحا  ويتاذ وزير الاارمية ورار ترشيحهم.
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في المالة م  الدر  القومي اإلممالي في    0,13و لا  نسيييييييييييبة المسييييييييييياسدة اإلنمالية الرسيييييييييييمية   -5
ي الموارد. وتسيييييعى تشييييييعيا ماهدة إلى زيادة المسييييياسدة ع سلى الرغم م  حدوث زيادة حسيسية ف2020 سال

اإلنمالية الرسييييييييييييمية سلى المدى الاوي ع و النظر إلى نسييييييييييييبة نمو الدر  القومي اإلمماليع ل  تتمع  م  
. وتتووف زيادة 2030في المالة م  الدر  القومي اإلممالي قحلو  سال   0,33زيادة حصيييييتها لتصييييي  إلى 
 ة المقدمة م  تشيعيا سلى اإلرادة السياسية وتاور اوتصادها.المساسدة اإلنمالية الرسمي 

 (34و  32إلى    23-115اإلطار المؤسسي لحماية حقوق اإلنسان )التوصيات   -باء 

يؤده ديوان  ما  المظالم إلى حد كبار دور المؤسسة الوطنية التشيعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.   -6
ع سيينوا   6 حياته. وينتا  مجل  النوال  ما  المظالم لمدة وهناك وانون راذ ينظم ارتصييا يياته و يي 

ويتووض منه  دال وظي ته قصيورة مسيتقلة ونزيهة. وتر يد لديوان  ما  المظالم مازانية را ية ومعت  ألدال مهامه.  
 ربرال.   105موظ اا و   154ولديه    2022ملاون كرونة تشيعية في سال    158و لا  مازاناته  كثر م   

ويتصيييييير   ما  المظالم بنال سلى شييييييعاوى  و قمبادرة منه. ويجوز له درو  معات  السييييييلاا ع   -7
  وإمرال التحسيقا ع وطل  الوثالل وطرح األسييئلة. ويمعنه طل  تصييحيخ األراال  و سييول السييلوك. وفي حا  

ه التو ييييييييية سدل التعاونع يمع  ألما  المظالم  ن ياار السييييييييلاا  العليا  و الحعومة  و الجمهور. ويمعن 
قإ يدار تشيريعا   و تعديلها  و الاع  فاها  و تااار السيياسيا  الحعومية و/ و اإلمرالا  اإلدارية. ويقول  
قإمرال البحوث وتنظم المؤتمرا  والمناسييبا  إليكال الوسي ونشيير اهرال والاتابا  التوماهية. ويبل  مجل   

 نترن .النوال قعمله وينشر مميض المعلوما  س   نشاته سلى اإل

 وتا   ارتصييا ييا   ما  المظالم الوفال قالاالبية العظمى م  مبادر قاري . وتسييتام   يي حياته -8
  األساسيةع التي تركز سلى الحعم الرشاد في اإلدارة العامةع قارتصا ا  في مجا  الحماية م  سول المعاملة

ت احية حقوق األشييااذ يوه اإلساوة.  والتماازع وفي ر ييد مراساة حقوق مواطني ااتحاد األورو ي وتن اذ ا
ويمعنه ك  يل  م  معالجة العديد م  وضايا حقوق اإلنسان. ويتعاون  ما  المظالم مض الحعومة والبرلمان  
ويقدل إلاهما تو يييييا  قشيييي ن حماية حقوق اإلنسييييان. كما يقدل تعليقا  سلى اللوالخ والسييييياسييييا  الحعومية 

ن مض الابرال وممثلي المجتمض المدني. و نال سلى هذه التجر ةع المقترحة قشييييييييييي ن حقوق اإلنسيييييييييييان. ويتعاو 
 تااط الحعومة لتعدي  واية ديوان  ما  المظالم في المسيييتقب  القري  بهد  استماده رسيييمياا كمؤسيييسييية وطنية 

 لحقوق اإلنسانع قما يشم  تعاا  ممث  لحقوق الا  .

 (49و 47و  46و 45و  35و  33-115مكافحة التمييز )التوصيات   -جيم 

  ين  وانون معافحة التمااز سلى المسيييياواة في المعاملة والحماية م  التمااز قسييييب  العرق  و األ يييي   -9
اإلثني  و نوي الجن   و الما  الجنسييي  و العمر  و اإلساوة  و الدي   و المعتقد  و الر ه. وتتوافل  سييبال 
  التمااز الواردة في القيانون توافقياا تيامياا مض ووانا  ااتحياد األورو يع وا توميد راط لتوسييييييييييييييض ناياويه. وإلى مياني  

م مجاا  محددة )مث  وانون العم (ع تحظر التمااز  وانون معافحة التماازع هناك ووانا  تشيعية  ررى تنظ
اا  مض االتزاما  الدولية. ويحظر ماثاق الحقوق والحريا  األسيياسيييةع بو يي ه مزل اا  سلى  سيي   ررىع تمشييي 

إلى القالمة الدولية الموحدة  اا م  الدسييتور التشيييعيع التمااز في التمتض قالحقوق والحريا  األسيياسيييةع اسييتناد
   التمااز الواردة في الجدو  المرفل.التي تتضم   س

وين  القانون سلى سدة ريارا  لحماية  ييييحايا التمااز. ويمع  للضييييحايا التمار  ييييدور ورار   -10
وضييالي ي مر بووف التماازع وإزالة سواحبهع وحصييو  الضييحايا سلى تر ييية معقولةع قما في يل  التعوي  

 1  000 ل المحاكم في وضيييييييييايا معافحة التمااز إلىالمالي س  األ يييييييييرار غار المالية. وتم تا ي  رسيييييييييو 
ع يمع  نظال المسيياسدة 2018قغية تحسييا  الو ييو  إلى العدالة. ومنذ سال   2017كرونة تشيييعية في سال  

القييانونييية المجييانييية مقييدمي الشييييييييييييييعيياوى م  طليي  المشييييييييييييييورة القييانونييية  و الاييدمية القييانونييية م  ِوبيي  محييال.  
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كرونة تشييييييييعية مض إمعانية اإلس ال م  سيييييييدادها. وتقدل المسييييييياسدة القانونية في   100رسيييييييول الال    وتبل 
طل  التحقال م  اا اإلمرالا  القضييييالية واإلدارية و مال المحعمة الدسييييتورية. ويجوز لضييييحايا التمااز  يضيييي 

وسدل مان  هائا  الت تيش التي يمعنها فرم غراما . وتشييييع  الضييييواقط المتعلقة قالمسيييياواة في المعاملة 
 م  برامج سملها السنوية.اا التمااز مزل

ويقدل ديوان  ما  المظالمع بو ي ه الهائة الوطنية المعنية قالمسياواةع المسياسدة قصيورة منهجية لضيحايا   - 11
التماازع ويجره قحوثاا ويصييييدر تقارير وتو يييييا  قشيييي ن التمااز. ويقول  ما  المظالم بتحلا  دساوى التماازع  

لضييييحايا قشيييي ن كي ية الدفاي س  حقووهمع وينشيييير سلى مووعه الشييييبعي معلوما  وتعليما   ويقدل المسيييياسدة ل 
للدفاي مشيييييي وسة بتو يييييييا  وظرال. كما ينظم دورا  تدريبية لموظ ي اإلدارة العامةع ويتعاون مض المحاما  في  

    الحقوق والوامبا  تقديم المسييياسدة القانونية لضيييحايا التماازع ويتحاور مض مقدمي الادما ع ويتيخ معلوما  س 
األكاديمية القضيييالية  لجميض الجها  ال اسلة. فعلى سيييبا  المثا ع يشيييارك  ما  المظالم في تثسيا القضييياة في 

 التي تنظم دورا  في مجا  معافحة التمااز ل الدة الموظ ا  القضالاا   و تتعاون مض شركال دولاا .

 (38-115التنمية المستدامة )التوصية   -دال 

 ، الذي يحدد 2030اإلطار االسدتراتيجي للجموورية التشديكية لعا   ع استمد  الحعومة 2017سال    في  -12
للعقد المقب  قغية تحسيييا  نوعية حياة السيييعان التشييييعاا ع  أولويات التنمية المسددتدامة ملى المدا اليويل

الوثيقة قمشاركة امتماعية    قااستناد مباشرة إلى  هدا  التنمية المستدامة والمساهمة في تن اذها. وود  سد 
  ع تم  الموافقة سلى راة تن اذ تتضيييييييم  تدابار 2018واسيييييييعة النااق شيييييييمل  مميض ال ئا  المعنية. وفي سال  

  ع وافق  الحعومة سلى راة التن اذ الثانية2022محددة لتحقال مميض األهدا  ومؤشييييرا  الر ييييد. وفي سال 
  غ لتها ااستراتيجيا  الحعومية األررى.ع والتي تتناو  المجاا  التي 2025حتى سال 

ويشييييع  التركاز سلى احترال حقوق اإلنسييييان وإسمالها  حد المبادر األسيييياسييييية للتنمية المسييييتدامة.  -13
وتركز األهدا  في سييياق اإلطار ااسييتراتيجي سلى المسيياواة با  الجنسييا ع والحصييو  سلى العم  ال للع 

وااسييييتبعاد اامتماسيع ومشيييياركة الجمهور في رسييييم السييييياسييييا  العامةع والتعليم الجامضع ومعافحة التمااز  
 قما في يل  المنظما  غار الحعومية.

 (39-115األممال التجارية وحقوق اإلنسان )التوصية   -هاء 

ع استمد  تشييييييييييييييعيا  و  راة سم  وطنية لةسما  التجارية وحقوق اإلنسيييييييييييييانع 2017في سال  -14
وتو يييييييا  للشييييييركا  قشيييييي ن كي ية منض انتهاكا  حقوق اإلنسييييييان ومعالجة   تتضييييييم  مهال الهائا  العامة

سواوبها. وتشيم  التو ييا  المومهة إلى الشيركا  االتزال قعدل انتهاك حقوق اإلنسيانع وإنشيال ظليا  تحقل  
دارليةع ومنض المااطر التي تم  حقوق اإلنسيانع وو يض إمرالا  للتصيده لها وإزالة سواوبها. وفي سيياق  

األنشيييييييياةع ينباي  ن تاون األسما  التجارية شيييييييي افة و ن تتعاون مض الشييييييييركال اامتماساا  والمجتمض  هذه 
المدني. وتااي لوالخ ااتحاد األورو ي المزمض إ ييدارها قشيي ن ااسييتدامة مراساة الشييركا  لحقوق اإلنسييان 

  ن والتصيييده لها في  نشييياتها م   م  فرم التزال سلى الشيييركا  الابارة بتحديد مااطر انتهاكا  حقوق اإلنسيييا 
  و  نشاة فروسها  و س س  السيمة الاا ة بها.

وتتنياو  راية العمي  كيذلي  مسييييييييييييييؤولييا  األسميا  التجياريية س  سييييييييييييييلوكهيا في اليداري  والايار .  -15
وتاضيض هذه المسيؤوليا  للقانون الجنالي ووانون المسيؤولية الجنالية لةشيااذ ااستباريا  ووانون الجنخ. 

سلى الجرالم التي ترتابها الايانا  التشييييييعية في  اا لنااق اإلوليمي للقانون الجنالي التشييييييعي  يضييييي وينابل ا
الاار ع و ه مرالم يرتابها شا  في الاار  م  ش نها  ن تعود قالن ض سلى شاصية استبارية في تشيعيا.  

  القانونية المنابقة في  ويمع  رفض دساوى في تشيييييعيا قشيييي ن منخ ارتاب  رار   را يييياها وتنته  االتزاما
 الاار ع قما في يل  االتزال قاحترال حقوق اإلنسان. وترى تشيعيا  ن  عوك القانون الجنالي كافية.
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 166و  100إلى    98و 81و  60و 56و  46و  42و 40-115إدماج الروما )التوصدددديات   -واو 
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قشيييييييييييييي ن تحقال    2030-2021ة ع وافق  الحعومة سلى اسييييييييييييييتراتيجية مديدة لل تر 2021في سال  -16
المسييياواة ألولية الروما وإدمامهم ومشييياركتهم. وهي تهد  إلى سع  ااتجاها  السيييلبية قشييي ن حالة الروما 

إلى إحراز  اا في تشيعياع وا سيما في مجاا  التعليم واإلسعان والعمالة والصحة. وتهد  ااستراتيجية  يض
ار م  الروما وغالبية السيييعانع و يييمان الحماية ال عالة للروما تقدل في القضيييال سلى الت اوتا  با  مزل كب 

م  التمااز ومعاداة الاجرع وتشيييييجيض الروما سلى إثرال ثقافتهم ولاتهم وتاويرهما. وتمو  ااسيييييتراتيجية م  
 مازانية الدولة ومازانيا  األواليم والبلديا  وااتحاد األورو ي.

 2020تح  إشيييييييرا  الحعومة ومنذ سال  2019تى سال وتوا ييييييي  وكالة اإلدما  اامتماسيع ح -17
تح  إشيرا  وزارة التنمية اإلوليميةع سملها لتحقال اإلدما  المحلي قشيع   فضي . وتتمث  مهمة الوكالة في  
تقديم الدسم م  ِوب  الابرال للبلديا  المتعاونةع وا سييييييما في مجاا  اإلسيييييعان والعمالة والمديونية والادما   
اامتماعية ودسم األسيير والصييحة واألم  والعم  المجتمعي والمشيياركة. ويمع  للتعاون مض الوكالة  ن يسيياسد 

بر يد اا  وا  ااتحاد األورو ي. وتقول الوكالة  يضي البلديا  سلى ت ما  الدسم المالي لإلدما  اامتماسي م   م 
شييييام  ل سييييتبعاد اامتماسي وتقدير ت ثارهع وم  ثم تو ييييي ق ن تتاذ الحعومة تدابار تشييييري.ية وسييييياسيييياتية. 

سلى اإلدما  اامتماسي. والهد  م  ااسييييييتراتيجية المتعلقة اا  وتركز وزارة العم  والشييييييؤون اامتماعية  يضيييييي 
 . 2030في المالة وب  سال    20دد مجاا  ااستبعاد بنسبة قالروما هو ر   س 

وتشيييييجض ااسيييييتراتيجية سلى توفار فرذ العم  للروما وإمعانية تنظيم المشييييياريض. وسييييياتم تحدي    -18
األدوا  السييييياسيييياتية القالمة الداسمة لتوفار فرذ العم  لتناسيييي  السييييعان الروما قشييييع   فضيييي ع وا سيييييما  

الدسم سلى األشيااذ المعر يا  لاار فقدان وظال هم واألشيااذ المحروما   النسيال والشيبال. وسياركز 
م  التعليم. وسيياولى اهتمال راذ لةمها  م  الروما ال تي لديه   ط ا . وسييتشييم  األدوا  المشييتريا  

ل الدسم لعدة مشياريض  اا الحعومية قصيورة مسيؤولة امتماعي  ودسم تنظيم المشياريض اامتماعية. وحتى اهنع ود 
 اا.سام 30شال حتى س   14 500شا ع بانهم  كثر م   22 000شمل  حوالي 

وتهد  ااسييتراتيجية إلى تعزيز فرذ حصييو  الروما سلى السييع  ال لل. وسييتاون إحدى األدوا   -19
األسييييياسيييييية هي استماد وانون لدسم إسيييييعان ال ئا  يا  الدر  المنا   والمعر ييييية للتماازع قم  في يل  

. وسييياؤده م هول 2025ع وسيييادر  حاز التن اذ في سال  2023سييييقدل إلى الحعومة في سال الروماع والذه 
وانوني + إلى معالجة إمعانية الو يو  إلى السيع  س  طريل و يض إطار 2021سيياسية اإلسيعان التشييعية 

لتنسييال ا  وتوفار التموي  الاافيع وزيادة توفار ومودة المسيياك  المعرو يية لإليجار. وسيياومه الدسم إلى مها  
المعنية قاإلسيييييييعان  و الوكاا  العقارية اامتماعية  و تعاونيا  الشيييييييقل اامتماعية  و  يييييييناديل الضيييييييمان 
البلدية التي تدسم دفض اإليجارا ع إلى مان  التدابار الرامية إلى تحسا  ك الة استادال الااوة في المباني في  

اامتماعية  يتضيم  ك  مشيروي إنمالي حصية م  الشيقل  المناطل المسيتبعدة. وم  الناحية المثاليةع ينباي  ن  
وفل وواسد    لمنض ال صييي  العنصيييره في السيييع . وتعد وزارة التنمية اإلوليمية برامج اسيييتثمارية لبنال وتجديد الشيييقل 
قالمسيع .    شي افة وغار تماازية. كما يوفر ااتحاد األورو ي الدسم لإلسيعان اامتماسي إلى مان  دسم ااحت ا  

منظمة غار   12بلدية و 16وزارة العم  والشييؤون اامتماعية مشييروي إسييعان امتماسي قالتعاون مض ون ذ  
وتتعاون وكالة شييييييقة.  705في  اا شيييييياصيييييي   2 633ع ُودل الدسم إلسييييييعان 2020حعومية. و حلو  نهاية سال 

. وم  المقرر للاار اإلدما  اامتماسي مض سدة بلديا  في تاوير نظم إسيييييعان األسييييير الم.يشيييييية المعر ييييية  
و يييض  دوا  لتحسيييا  فرذ حصيييو  الروما سلى الدسم السيييعني ومنض رموسهم إلى مسييياك  دون المسيييتوى 

في المالة. باد  ن مميض األنشييييييييياة تعتمد سلى  10المالولع وينباي  ن تترامض هذه النسيييييييييبة إلى  و  م  
اسييييتيعال األسيييير الم.يشييييية المعر يييية  رغبة البلديا  في معالجة مسيييي لة اإلسييييعان في المناطل التاقعة لها و 

 للاار في مساك  سادية.
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ويتمث   حد  هدا  ااسييييييييييتراتيجية في الحد م   ومه سدل المسيييييييييياواة التي يتعرم لها الروما في   -20
مجا  الصييييييحة س  طريل دسم المسيييييياواة في الحصييييييو  سلى الادما  الصييييييحية وإمعانية الحصييييييو  سلاها  

دة التوعية ق همية الرساية الصييحية ومنض تدهور األو يياي الصييحية. ومنذ وم  األدوا  الرليسييية زيا اا.محلي 
يدسم توفار الصيحة لةشيااذ المعر يا  لاار  اا ع ن ذ معهد الصيحة العامة الحعومي مشيروس2018سال 

ال قر وااسييتبعاد اامتماسيع و نشيي  المعهد مراكز إوليمية لتعزيز الصييحة. وينظم منسييقو المراكز امتماسا  
مض المنسييقا  اإلوليماا  لقضييايا الروماع ومديره معاهد الصييحة العامة اإلوليميةع وممثلي األطبالع  منتظمة

واإلدارا  الصييييييييحية واامتماعية اإلوليمية والبلديةع والمنظما  غار الحعومية وغارها م  الجها  ال اسلة. 
ع  2020في سال   اا وسييييييييا 50ويضيييييييم ك  مركز وسييييييياال في مجا  الدسم الصيييييييحيع بل  سددهم  كثر م   

بلدية بها مناطل تعاني  82معظمهم م  الروما. وإلى مان  العوا ييم اإلوليميةع يعم  الوسيياال في حوالي 
م  اإلوصيال اامتماسي. و اإل يافة إلى  نشياة الدسم الصيحي الجماسيع يقدل الوسياال مسياسدة ومشيورة  

  حاا  في مجا  توفار الرساية الصييحية شيياصييية قشيي ن ماتلف القضييايا الصييحية. وسيياتم تثسيا المهناا  الصيي 
 قصورة تراسي الجوان  الثقافية واامتماعية.

وفي مجا  التعليمع تهد  ااسيييتراتيجية إلى القضيييال سلى التمااز وفصييي  الروما في التعليمع س   -21
ون طريل تقيديم توماهيا  قصييييييييييييييورة منهجيية للميدارر والبليديا  التي تمو  الميدارر وتحيدد منياطقهيا. و التعيا

  مض وزارة التعليم والشيييييبال والريا ييييية ووكالة اإلدما  اامتماسيع تتلقى المدارر األدوا  ال زمة لمنض التمااز
اا ومعالجته سلى ال ور. وستتولى م تشية المدارر التشيعية ر د النظال برمته. وستعم  الوزارة قانتظال  يض

 ليم  ط ا  الروماع تمشييييييياا مض المبادر الحديثة لحماية و صييييييورة مادانية سلى ممض وتحلا  البيانا  المتعلقة بتع 
البيانا ع مض التركاز بومه راذ سلى المدارر وال صييييو  الدراسييييية التي تتضييييم   سداد كبارة م  الت ماذ  
  الروما. والهد  م  يل  هو ر   سددهم إلى النصييييف ور   سدد ت ماذ الروما الذي  يتعر ييييون للتمااز

س  طريل  اا لة. وُتدسم المسيياواة في فرذ حصييو   ط ا  الروما سلى التعليم  يضيي في الما 10إلى  و  م  
. ويتلقى  ط ا  الروما 2017سييينوا ع الذه بد  في سال  5التعليم اإللزامي وب  المدرسيييي لةط ا  م  سييي  

   الدسم في التعليم وب  المدرسيي س  طريل العم  المجتمعي وسيداد رسيول ريام األط ا   و توفار الومبا 
في المالة. وفي إطار   80المدرسيية م   م  مضياس ة سدد  ط ا  الروما في التعليم وب  المدرسيي لاتجاوز  

التعليم اابتداليع ينصيييييي  التركاز سلى التوميه المهني الذه يهد  إلى زيادة تعزيز موا ييييييلة التعليم ومنض  
  المالي س  طريل المنخ الدراسييييية واإلسانا . التسييييرل المدرسييييي المبعر. وفي التعليم الثانوه والعاليع يقدل الدسم 

وتقدل المشيييييورة م  ِوب  المدارر والمنظما  غار الحعومية بهد  ر   معد  التسيييييرل المدرسيييييي المبعر 
 في المالة والتعليم العالي  80في المالةع فضيييييييي ا س  زيادة إتمامهم للتعليم الثانوه إلى  15ألط ا  الروما إلى  

س  طريل    ألو . وم  المهم  يضاا توفار الدسم المالي لةنشاة الترفاهية ألط ا  الروما في المالة سلى ا   10إلى  
 البلديا   و المدارر  و المنظما  غار الحعومية.

سلى مزرسية تر يية الانيازير   2018وم  الااوا  اإليجيابيية للايايية اسييييييييييييييتحواي الحعومية في سيال   -22
وما‘‘ ر   الحرل العالمية الثانية في ’’لاتي  و بيسييعو‘‘.  الاالنة في مووض ’’معسييعر ااستقا  النازه للر 

  2018إدارة النصييييييييي  التذكاره في لاتي. وفي سامي  اا ع تولى متحف ثقافة الروما رسيييييييييمي 2018ومنذ سال 
ع تم تنظيا المبنىع وإمرال  قحاث  ثرية وتنظيم مساققة معمارية. وتم اإلس ن س  التصميم ال الز 2019و

ع سلى  ن يعتم  العم  قحلو   2022و د   إزالة مزرسة تر ية الانازير في  يييييييييييييييا سال   2020في سال 
استقا  النازه . كما  ساد بنال مووض معسييييعر ا2025نهاية العال. وسيييييعتم  النصيييي  التذكاره قحلو  سال 

للروما ر   الحرل العالمية الثانية في ’’هودونا  يو كونشييييييييتاتو‘‘ وافتتخ نصيييييييي  تذكاره مديد هناك في  
. وهناك نشييياط مديد يتمث  في إنشيييال فري لمتحف ثقافة الروما في براقع  طلل سليه اسيييم مركز 2020سال 

 ؤسيسيا  معارم  و دورا  تدريبية  و محا يرا  الروما والسينتيع وسيي تتخ العال المقب . وتنظم مميض هذه الم 
 مدرسية وتحت   قجميض المناسبا  الهامة في تاريخ الروما.
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راال ومرالم الاراهية. ويااي القانون الجنالي الجرالم م  وبا  يعاو  القانون التشيييييييييييييعي سلى  -23
التهديدا  الااارةع واا ييييييياهادع والتشيييييييهار ق ه شيييييييع   و سرق  و إثنية  و مجموسة م  النارع ومرالم  

س  إنشيييال  و دسم   التحري  سلى الاراهية  يييد  ه مجموسة. ويشيييم  يل  ومض الحقوق والحريا ع فضييي ا 
اا  إلى ومض حقوق اإلنسييان والحريا   و التعبار س  التعاطف مض هذه الحركة. واستبار   و تعزيز حركة تهد 

ع يعاو  القانون سلى مريمة الترويج لمث  هذه الحركا . وتجره المقا يييييياة سلى الهجما   2022م  سال  
 لقت   و األيى العني ة التي تسييييييتهد  المجموسا   و األفرادع  و الجرالم الجنالية يا  الدوافض العنصييييييرية مث  ا 
سيييييل  الحرية اا البدني  و التعذي   و غاره م   يييييرول المعاملة ال إنسيييييانية والقاسيييييية. ويشيييييم  يل   يضييييي 

الشاصية  و اارتاا ع ويجاز القانون فرم سقو ة مشددة. ويؤرذ التحري  سلى الاراهية في الحسبانع 
ي  سلى الاراهية م  الظرو   مث  مريمة إسييييييييالة اسييييييييتعما  موظف سمومي لسييييييييلااته. كما يعتبر التحر 

لمعت  المدسي العال األسلىع انا   سدد اا المشييددة للعقو ة. وتابل السييلاة القضييالية هذه المبادر. ووفق
 في اهونة األرارة.اا ط ي اا األشااذ الذي  حوكموا سلى مرالم الاراهية انا ا 

لا  الجنالية. ويجوز للمحعمة ويمع  لجميض  يييييييييييييحايا الجريمة الماالبة قالتعوي  ر   اإلمرا -24
ع  2018 ن ت مر الجاني المدان قالتعوي  س  األ يييييييييرار  و اإل ييييييييياقا  الناممة س  الجريمة. ومنذ سال  

اسييييتادال األموا  المت تية م  ممتلاا  الجاني لدفض ماالبا  الضييييحايا. ويلزل القانون المتعلل اا يمع   يضيييي 
لاف واحترال كرامتهم. وللضييييحايا الحل في الحصييييو  سلى قالضييييحايا السييييلاا  العامة قمعاملة الضييييحايا ب 

معلوما  شيييياملة س  حقووهم ووامباتهمع والمسيييياسدة الن سييييية  و القانونية  و غارها م   شييييعا  المسيييياسدةع 
وحماية الاصييييو يييييةع والحماية م  اإليذال الثانوهع والحصييييو  سلى المسيييياسدة المالية في ظرو  محددة. 

لى الضييييييحايا الضييييييع ال بومه راذع قم  فاهم  ييييييحايا الجرالم التي تقض قسييييييب   إاا وتقدل المسيييييياسدة مجان 
اانتمال القومي  و العروي  و اإلثني  و الديني  و الابقي  و غاره م  اانتمالا  التي تعرم األشيييييااذ  
قشييييييييييييييعي  متزاييد لاار اإلييذال. ويوفر مقيدمو المسيييييييييييييياسيدة المعلوميا  القيانونيية والمعونية لموامهية األزميا   

لمشيييييييييييورة الن سيييييييييييية واامتماعية وغارها. وتوفر وزارة العد  الدسم المالي لهذه األنشييييييييييياة. وتوفر المراكز  وا
 اإلوليمية لادما  المراحبة والوساطة المعلوما  القانونية و رامج الصلخ.

  ع 2026- 2021ع تبن  الحعومة الم هول السييياسيياتي لمعافحة التار  والاراهية لل ترة 2021وفي سال  -25
لذه يعم   الم اهيم السييييييياسيييييياتية السيييييينوية السيييييياققة. ويركز الم هول سلى حماية  ييييييحايا الجريمة و نال  ا 

اا تدبار  38سلى   2022-2021ودرة المجتمض الديمقراطي سلى الصيمود. وتشيتم  راة العم  لل ترة  وتعزيز 
حعومية. والهد  م  التدابار هو: ن ذ  قالتعاون مض اإلدارة العامة ومؤسييييييييسييييييييا   كاديمية ومنظما  غار 

تعزيز حماية  يييييحايا الاراهيةز وتعزيز ودرا  هائا  إن اي القانون سلى منض التار  وكشييييي ه وإسادة إدما  
س    األشييييييااذ المتارفا ع وتعزيز نزاهة السييييييلاا  العامة وووا  األم ز وإيكال الوسي والتثسياع فضيييييي ا 

لبية. وتركز دالرة المراحبة والوسياطة سلى تحديد حاا  التار   النجاح في إدما  األوليا  في مجتمض األغ
 وإسادة اإلدما  اامتماسي للمجرما .

وتتمتض الشيييييرطة التشييييييعية والمدسون العامون قابرا  متاصيييييصييييية في مجا  مرالم الاراهية. ولدى  - 26
الاشيف س  مرالم الاراهية   الشيرطة  رصيالاون في دالرة الشيرطة الجنالية والتحسيقا  الجنالية تم تدريبهم سلى 

وتقايمها. ويمع  لضييييييييييباط الشييييييييييرطة والمدسا  العاما  اسييييييييييتادال مجموسة م  اإلمرالا  للتحقال في مرالم  
وتم إسيداد  داة منهجيية قشيييييييييييييي ن رايال الاراهيية    اا. الاراهيية وفل راوا  محيددة في الحياا  األكثر شييييييييييييياوسي 

ن قابرا  متاصيصية في مجا  معافحة مرالم الاراهية  شيبعة اإلنترن  ورارمها. ويتمتض المدسون العامو  سلى 
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سلى مميض مسييييييتويا  نظال اادسال العال. وهناك تعليما  دارلية تقتضييييييي م  المدسا  العاما  إي ل المزيد  
م  ااهتميال لتحيدييد دوافض الجياني ليدى التحقال في مرالم الاراهيية. ويجي  سلى معياتي  اادسيال العيال األدنى 

 اا. مدسي العال األسلى قجرالم الاراهية الجديدة للتمعا  م  مراوبتها احق  ن تبل  معت  ال 

وتلقى القضييييييياة والمدسون العامون و يييييييباط الشيييييييرطة التدري  سلى الاشيييييييف س  مرالم الاراهية   -27
ومقا اة مرتاباها. وتنظم وزارة الدارليةع قالتعاون مض الشرطةع دورا  تدريبية سنوية لضباط الشرطة قش ن 

ويعقد امتماي   اا.شيياصيي  130يا  الراهنة التي توامه النظال واألم  العاما ع يحضييرها قانتظال حوالي  التحد
سيينوه لضييباط ااتصييا  المعناا  قاألوليا  مض المنسييقا  اإلوليماا  لشييؤون الروما. ولتاوير ك الة التعام  

 الة التعام  مض ثقافا   ررى.  مض األوليا ع ُينظم تدري  سييييييييييينوه ت اسلي بهد  تقايم التجر ة الذاتية في ك
وهناك دورا  ماصييييييصيييييية لتلبية ااحتياما  المحددة لوحدا  شييييييرطية معانة. وتعقد األكاديمية القضييييييالية 
دورا  تدريبية وحلقا  دراسييييييية للقضيييييياة والمدسا  العاما  والموظ ا  القضييييييالاا  المسيييييياسدي ع مض التركاز  

   ررى مث  الجريمة السييابرانيةع وحقوق الضييحايا المعر ييا   سلى الاراهية والعنصييرية وكره األمان  وموا يييض 
للجريمة قشييييع  راذع والدراسييييا  المتعلقة قالروماع والتار ع وما إلى يل ع ويحضييييرها مئا  األشييييااذ  

ع  برل معت  المدسي العال األسلى واألكاديمية القضيييييييييالية ومعت  المؤسيييييييييسيييييييييا   2018وفي سال   اا.سييييييييينوي 
التاقض لمنظمة األم  والتعاون في  ورو ا مذكرة قشيييييييييييي ن تن اذ ببرنامج تدري  الديمقراطية وحقوق اإلنسييييييييييييان  

. 19 -المدسا  العاما  في مجا  معافحة مرالم الاراهيةب. وت رر بدل  نشيياة التدري  قسييب  مالحة كوفاد
ع وم  المقرر سقد ث ث حلقا  دراسيييية  ررى  2021وسقد  حلقة دراسيييية واحدة في تشيييري  األو / كتو ر  

 .2022سال  في

ويسيتند التعليم المدرسيي سلى مميض المسيتويا  إلى ااحترال المتباد  والتسيامخ والتضيام  و يون  -28
كرامة مميض الدارسييييا . وتدمج هذه المبادر في إطار البرامج التعليمية لا  مسييييتوى تعليمي وفي برامج التعليم  

طاريةع سييييياتم التركاز سلى التثسيا المدني والتثسيا المدرسيييييي. وفي إطار التنسيخ الحالي للبرامج التعليمية اإل 
في مجا  حقوق اإلنسان إلى مان  التثسيا اإلس مي. وسيستمر إي ل ااهتمال للوواية األولية في المداررع 
مض تقيديم اليدسم الميالي للتيدريي  والبرامج الووياليية للميدارر والمنظميا  غار الحعوميية. وتنشييييييييييييير وزارة التعليم  

الريا ييية سلى مووعها الشيييبعي وثالل منهجية س  منض العنصيييرية وكره األمان . وفي إطار الحملة  والشيييبال و 
الحعومية المعنونة بمعان للجميضبع ُتدر  هذه المو يوسا  في  نشياة حلقة العم  اإلس ميةع مما ي تخ مجااا  

تااط وكالة اإلدما  اامتماسي للت ماذ لمناوشة نظرتهم إلى اهرري  والتسامخ وما لديهم م   ومه تحام . و 
لتدري  المعلما  سلى ااسييييت ادة م  هذه األنشيييياة وإ ييييدار مواد دراسييييية للمناوشيييية في ال صييييو . وفي إطار  
النشياط المعنون ’’يمعننا  ن نتحدث‘‘ع سيتوفر الوكالة  دوا  للتوا ي  غار العنياع وتمع  م  تعر  الشيا  

مض   لصييييرايع و يييييانة الع وا  وفقاا لمبادر العدالة التصييييالحيةع سلى سواط ه وتقايمهاع والاشييييف س  مصييييادر ا 
للمعلما  وغارهم م  الموظ ا  التر ويا . وتسييييييتمر سلى اإلنترن  ووسييييييال  التوا يييييي  اا  توفار التدري  احق

مناقة    300مشيييييييييترك و 7 000اامتماسي الحملة اإلس مية المعنونة ’’دون كراهية‘‘ع قمشييييييييياركة حوالي  
 متاقض سلى فيسبوك.  77 000م  المشجعا  و 73 000رالية م  الاراهية في مميض  نحال البلدع و

حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسددددي وميااري الووية الجنسددددانية وحاملي   -حاء 
 )43-115صفات الجنسين )التوصية  

المعاشييييييرة با  المثلاا  في تشيييييييعيا مشييييييابهة في كثار م  النواحي لو ييييييض الزوا  قشييييييا   م   -29
اراث واالتزاما . ومض يل ع ا تزا   الجن  اهررع ورا يية في تنظيم الع وا  با  الشييريعا ع ووانون الم

مض   اارت فا  والمة  سياسياا في وانون األسيرة  و الضيمان اامتماسي. وا تزا   شيعا  الزوا  والمعاشيرة ماتل ةع 
ع رفع  المحعمة الدسييتورية الحظر الم روم سلى السييماح للشييركال المثلاا   2016 نها متقار ة. وفي سال  
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مما سييمخ لهم بتقديم طلبا  التبني سلى  نهم  سييرة وحادة الوالد. و يد  المحعمة  المسييجلا  بتبني األط ا ع  
ااسترا  قاألبوة للشييييييركال المسييييييجلا  المسييييييتقري  في الاار . وسييييييتدسم الحعومة تعدي  اا الدسييييييتورية  يضيييييي 

لبرلمانية  الشيييروط القانونية المتعلقة قالشيييركال المسيييجلا  في القانون المدني وفي موان   ررى. وفي الدورة ا
الحاليةع ودم  مجموسة م  النوال اوتراحاا للمرة الثانية قمسييياواة زوا  المثلاا  قالزوا  قشيييا  م  الجن   

 اهررع لا  المناوشة لم تنته قعد.

 (87إلى    82-115حقوق األشخاص مقيدي الحرية )التوصيات   -طاء 

. وتشيتم  2025سيجون حتى سال ع وافق  الحعومة سلى م هول السيياسية العامة لل2016في سال  -30
 هدافها سلى توفار بائة ظمنة في السيجون وتهائة الظرو  للمعاملة اإلنسيانية للسيجنال. ويهد  الم هول إلى 
و ييييييييض  سداد  و  م  النزال في الزنازي  والار  وتحسييييييييا  معايار الحب . وسيييييييياتم توسيييييييييض الحد األدنى 

دابار فنية وتنظيمية. وود تحسيين   و يياي السييجون قشييع  قسييب  ت  2024م  سال اا  لمسيياحة الزنازي  استبار 
منتظم في اهونة األرارة. ويجره قشيييييييع  تدريجي تجديد السيييييييجون وتوسييييييييعها وتجديد الزنزانا . كما يزداد 
اإلن اق سلى السييييجون قانتظال. وتدسم التعدي   في السييييياسيييية الجنالية فرم سقو ا  بديلة قغية الحد م  

 اكتظا  السجون.

تمتث  السيييييجون للمعايار الصيييييحية القانونية. ويتلقى السيييييجنال ومبا  منتظمة وفل شيييييروط وحيم و  -31
تتوافل مض المتالبا  الصييييييحية. وتؤرذ في ااستبار التقالاد الثقافية والدينية للسييييييجنال في شييييييتى المجاا   

ارك السييجنال في  وفقاا لما تسييمخ قه سملية إدارة السييجون. وهناك وسيياوسيية يعملون في مميض السييجون. ويشيي 
  برامج س مية تم تااي ها حديثاا مض احتياما  فئا  محددة )مث : النسال والقصر(  و حاا  )مث : المديونيةع
وتعاطي المادرا ع والعنف األسيييييييره(. ويجره تعزيز توظيا السيييييييجنال دار  السيييييييجون ورارمها. ويجره 

إسادة إدما  السييييييييجنال. وفي سييييييييج  ماريسييييييييهع  التركاز سلى الرساية ر   فترة العقال و عدهاع إلى مان  
لنماي  مابقة في بلدان  ررىع حا  يو يييييييض اا إنشيييييييال ما يسيييييييمى قالسيييييييج  الم توح وفق 2017في سال  تم

السيجنال في بائة م توحة مشيابهة للحياة الابي.ية تهائةا إلط ق سيراحهم. وسييابل هذا الم هول في سيجون  
 اا. ررى  يض

لقانون الادما  الصيحية الاا يةع الذه يتضيم  العديد اا الجراحي وفق  وُتجرى سمليا  اإلرصيال -32
م  الضييييييمانا  لحماية حقوق المر ييييييى. والشييييييرط األسيييييياسييييييي للجراحة هو طل  المري  طوساا و مح  

واإل يييييياقة بهور منسييييييي مثب  طبيااع وارتاال مريمة   ااعسام 21إرادته. وم  الشييييييروط األررى بلوق سيييييي  
رار مث  هذه الجريمةع وسدل مدوى  و اسيييييييييييييتحالة الع   الابي. وتسي م طلبا   منسييييييييييييييةع وزيادة احتما  تا

اإلرصييال م  وب  لجنة ربرالع قعد الحصييو  سلى ر يا  مسييتقلا  سلى األو  م  الابرالع وتدسو المري  
إلى حضييييييييييييييور امتميياسهيياع وتبلاييه قابيعيية الجراحيية وظثييارهييا الييدالميية ومايياطرهييا المحتمليية وتتحقل م  فهم 

وسدل ومود  ه إكراه. ويج   ن توافل اللجنة سلى الجراحة قاإلمماي. ويسييييييتثني القانون إرصييييييال  المري   
األشييااذ الذي  يقضييون سقو ة قالسييج   و ره  ااحتجاز. وا يمع  إمرال اإلرصييال لمر ييى يوه  هلية 

احة  وانونية محدودة. وا يمع  للمر يييييييييييى الذي  ياضيييييييييييعون لع   ووالي  و احتجاز  مني الاضيييييييييييوي لجر 
اإلرصييييييال إا في حاا  مبررة قشييييييع  راذع و موافقة لجنة الابرال والمحعمة. ويج  سلى اللجنة إب ق 
هؤال المر ييييى ق ن اإلرصييييال ا يمنحهم الحل في اإلفرا  سنهم. وناوشيييي  اللجنة تسييييعة طلبا  في ال ترة 

 طلبا  ورفض  البسية. 3ع ووافق  سلى 2019إلى سال  2012م  سال  
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 (130و  91إلى    88-115االتجار بالبشر )التوصيات   -ياء 

. 2023-2020تاضيييض معافحة ااتجار قالبشييير ل سيييتراتيجية الوطنية لمعافحة ااتجار قالبشييير  -33
وحدد  ااسيييتراتيجية  ر ض  ولويا  هي: معافحة ااتجار قاألط ا ع وتعزيز تحديد الضيييحاياع ومنض ااتجار 

والتعاون الوطني والدولي في معافحة ااتجار قالبشيييير. وسييييتدرل الشييييرطة    قالبشيييير وتقديم المسيييياسدة إلاهمع
التشيعية سلى تحديد الضحايا والتعاون مض الضحايا الضع الع مض توفار مواد را ة إليكال الوسي. وسيجره 
إ يييدار توماها  للسيييلاا  العامة قشييي ن تحديد األط ا  الضيييحايا وتقديم المسييياسدة لهمع إلى مان  التدري .  
وسييجره إسداد وثيقة إس مية أل يحال العم  والموظ ا  قشي ن الحقوق واالتزاما  فيما يتعلل قمنض اسيتا   
العمالة. ويشارك  باط الشرطة المعناون قاألوليا  في منض ااتجار قالبشر والاشف سنه في مناطل األوليا   

ية قشيييييييي ن االتزال قإنهال العم  القسييييييييره  والمناطل المعزولة امتماعياا. كما شييييييييارك  تشيييييييييعيا في مبادرا  دول 
 . 2030و شعا  الرق المعا رة وااتجار قالبشر و سو   شعا  سم  األط ا  في العالم قحلو  سال 

  وتنظم وزارة الدارليةع قالتعاون مض المؤسييسييا  العامة والمنظما  غار الحعومية والشييركال الدولاا ع -34
شيييييييييييير. ويقول المركز الوطني لمعافحة الجريمة المنظمة بتدري  حلقا  تدري  منتظمة قشيييييييييييي ن ااتجار قالب 

 رصييييالاي الشييييرطة قاسييييتمرار في مجا  معافحة ااتجار قالبشيييير. ويشييييم  التدري  الم تشييييا  العاملا  في  
م تشييييييا  العم ع والموظ ا  القنصيييييلاا  في السييييي ارا  التشييييييعيةع واألرصيييييالاا  اامتماساا ع والموظ ا  

  . وتنظم األكاديمية القضيالية حلقا  دراسيية للقضياة والمدسا  العاما  قشي ن معافحة  المعناا  قحماية الا
 ااتجار قالبشرع قاستادال األدوا  التي يتيحها مجل   ورو ا.

ويوا ييييي  برنامج دسم وحماية  يييييحايا ااتجار قالبشييييير سملهع حا  يوفر مراكز إيوال للضيييييحايا  -35
  280سييييييلاا  إن اي القانون. وودل البرنامج المسيييييياسدة ألكثر م    وردما   ررىع ويحثهم سلى التعاون مض

ويمع  لةمان   ييحايا ااتجار قالبشيير الذي  يسيياهمون في الاشييف س  الجريمة ويتعاونون مض  اا.شيياصيي 
سيلاا  إن اي القانون الحصيو  سلى تصيريخ إوامة طوي  األم  لحمايتهم. ويشيم  البرنامج العودة الاوعية  

سلى ن قة الدولة س  طريل معت  المنظمة الدولية للهجرة في براق. و حايا ااتجار قالبشر إلى بلد المنش   
هم  شيااذ  يع ال الحا  بومه راذ وفقاا للقانون المتعلل قضيحايا الجريمةع ويتمتعون قالحقوق المحددة  

  س ه. وتقدل المعلوما  للضحايا الذي  ا يتحدثون التشيعية بلاة ي همونها.

 (143إلى    126و  97إلى    95-115مساواة بين الجنسين )التوصيات  ال -كاف 

.  2030-2021ع استمد  تشييييعيا ااسيييتراتيجية الحعومية للمسييياواة با  الجنسيييا  2021في سال  -36
 وتتناو  ااسيتراتيجيةع في مملة  مورع التمثا  المتسياوه للجنسيا  في منا ي   ينض القرارع وفي سيوق العم  

 يةع والموازنة با  العم  والحياةع ومعافحة العنف الجنسانيع والقوال  النماية الجنسانية. وفي األسما  التجار 

وا تزا  تهائة الظرو  للتوفال با  العم  والحياة األسيييييييرية م   ولويا  الحعومة في مجا  دسم  -37
واسيييييتقرار    ع وافق  الحعومة سلى م هول سيييييياسييييية األسيييييرةع مض التركاز سلى  همية2017األسيييييرة. وفي سال 

األسيير ودسم السييع  ميسييور التال ةع والتعليم وب  المدرسييي ورساية األط ا ع و شييعا  العم  المرنةع والعودة 
 ييال قعيد  9استمياد بيد  الرسيايية في فترة ميا قعيد الوادة لميدة    2018المبعرة إلى سييييييييييييييوق العمي . وتم في سيال  

 . واسُتمد اسييتحقاق طوي  األم  لمدة تصيي  2022سال يوماا استباراا م   14وادة الا  ع و  ييبح  هذه المدة 
ع   ييييييييييييييبخ ليدى 2018م  سيال  اا  ألولئي  اليذي  يقيدمون رسيايية طويلية األمي  ألويار هم. واستبيار اا  يومي   90إلى  

ع يقدل التموي  قشيييع   2021في ريام األط ا . ومنذ سال اا  األط ا  م  سييي  الثالثة  ماك  مضيييمونة وانون 
منهجي م  المازانية الوطنية لادما  الرساية لةط ا  في مرحلة ما وب  المدرسييييييية. كما تم  زيادة الع وة 

  قمعان سم  مشييييتركع 2021الممنوحة للوالدي  وتعديلها للسييييماح قمزيد م  المرونة. ويسييييمخ القانون منذ سال 
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سيييييييييييييينوا ع ومقيدمي الرسياييةع    10 ط يا  دون سيييييييييييييي     قياليدوال الجزلي لم  ليديهم 2022ويسييييييييييييييمخ منيذ سيال  
إسداد اسييييتراتيجية اا ولل ئا  المسييييتهدفة األررى. ويجره حالي اا  سام  55واألشييييااذ الذي  تزيد  سمارهم س   
 مديدة للسياسا  المتعلقة قاألسرة.

الجنسييا  قالمسيياواة في األمر. ووتارة سييد ال جوة في األمور با   اا  وثيقاا وترتبط المصييالحة ارتباط -38
في تشيييييييييييييييعييا هي األسييييييييييييييري مقيارنية ببليدان ااتحياد األورو ي. وتركز وزارة العمي  والشييييييييييييييؤون اامتمياعييةع  

في المالة لتحقال المسييييييييياواة‘‘ع سلى المسييييييييياواة في األمور م  ر   توعية   22مشيييييييييروسها المعنون ’’ في
  المشيييروي تحلا  ال جوة   يييحال العم  والموظ ا  وغارهم م  الجها  ال اسلة الرليسيييية. وتشيييم  مارما

في األمورع واسييييتا سا  الر هع وإ ييييدار تعليما  قصييييورة منهجية أل ييييحال العم  والموظ ا ع و حعال 
الذه يمع     LOGIBقشييييييي ن اات احيا  الجماعية النمويميةع ونموي  شيييييييبعي لحسيييييييال الروات ع و رنامج  

م تشييا  العم  الحعومية م  التحقل    المؤسيسيا  م  مرامعة سيياسية الروات  لديها. وهناك منهجيا  تمع 
م  المسيييياواة في األمر وتمع  معت  العم  م  الترويج للمسيييياواة في األمر. وسييييتقترح راة العم  المقبلة 

 للمساواة في األمور تدابار محددة لتقلي  ال جوة في األمور با  الجنسا .

تمثا  الجنسيييييييا  في السيييييييياسييييييية وم  الموا ييييييييض الهامة األررى في ااسيييييييتراتيجية المسييييييياواة في  -39
ومنا يييي   يييينض القرار. وسيييييجره إسداد مبد  توماهي منهجي لإلدارة العامة بهد  دسم التنوي في الادمة  
العامة. وُفرم سلى الشييييركا  المدرمة في البور يييية التزال وانوني ق ن تضييييم   تقاريرها السيييينوية معلوما  

سلى التدوال في مسي لة  اا نسياني. وُتشيجض الشيركا   يضي س  تمثا  الجنسيا  في إدارتها وس  دسم التنوي الج
المسيييياواة با  الجنسييييا . و ُسد دلا  للمسيييياواة با  الجنسييييا  لةحزال والحركا  السييييياسييييية. وتععف الحعومة  
سلى إسداد تشييريض قشيي ن التمثا  المتسيياوه للجنسييا  في القوالم اانتاابية. وتقول قع  الايانا  السييياسييية 

 ورة طوعية.بتابال الحص  قص

وم  األولويييا  إزاليية القواليي  النماييية والتحازا  الجنسييييييييييييييانييية قصيييييييييييييورة منهجييية وفعيياليية في مميض   - 40
القااسا  وسلى مميض المسيييييييييييتويا  اامتماعية. وفي مجا  العمالةع يجره تدري  المسيييييييييييتشييييييييييياري  المهناا   

جنسييييييييانية سند سرم فرذ  ووسيييييييياال العم  وغارهم م  موظ ي معت  العم  سلى تجن  القوال  النماية ال 
العمي . وا يزا  فهم وتابال المسيييييييييييييياواة با  الجنسيييييييييييييا  في المجتمضع وفقياا لقيانون التعليمع  حيد  هيدا  التعليم  
الرليسيييية. وسييييجره تعزيز معافحة القوال  النماية الجنسيييانية س  طريل تنسيحا  البرامج التعليمية اإلطارية. 

  لحملة الحعومية المعنونة ’’هذه هي المسييياواة ‘‘ سلى المووض الشيييبعي وتعالج الصيييور النماية  يضييياا س  طريل ا 
 متاقض سلى فيسبوكع كما تعرم في المواد الترويجية.  4  000متص خ و   3 600للحعومة الحا   سلى  

وا تزا  معافحة العنف األسيييييره والعنف الجنسييييياني تشيييييع  إحدى األولويا  الحعومية الرليسيييييية.  -41
الوواية وحماية    2022-2019وتعالج راة العم  المتعلقة قمنض العنف األسييييييييره والعنف الجنسيييييييياني لل ترة 

المتاحة    الضييييييحايا والو ييييييو  إلى العدالة. وتشييييييم  األولويا  الرليسييييييية الادما  اإلوليمية المتاصييييييصيييييية
لةشييييييييااذ المعر ييييييييا  لاار العنف و ط الهمع مث  توفار الم مف  و دور اإليوال في الحاا  الاارلة  

المسيياسدة الهات ية  و برامج س   األشييااذ العني ا . وتسييهم راة العم  في تعزيز التدري  والتوميه    و
متماساا  وسييييييييلاا  حماية الا    المنهجي والتعاون المتباد  با  المه  المسيييييييياسدة مث  األرصييييييييالاا  اا

والعاملا  في مجا  الرساية الصييحية و ييباط الشييرطة والقضيياة والمدسا  العاما . كما تتضييم  منض العنف 
 س  طريل  نشاة التوعية والتعليم في المدارر التي تن ذ في إطار مشاريض حعومية محددة.

كجريمة منالية تتمث  في إسييالة معاملة    وا يزا  العنف األسييره والعنف الجنسيياني يعاو  سلاهما - 42
شيييا  ي.يش في المسيييع  ن سيييه. وتشيييم  اإلسيييالة  يضييياا ما يلي: األيى الجسيييده )الجسييييم(ع  و ااتجار 
قالبشيير  و الحرمان م  الحرية الشيياصييية  و تقاادها  و القمض  و ااغتصييال  و اإلكراه الجنسييي  و التهديد 

 يال.  10د الشييييييييييييا  المعتدى م  المسييييييييييييع  لمدة  وصيييييييييييياها الااار  و المااردة. ويمع  للشييييييييييييرطة طر 
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سيييييييييياسة اتااي تدبار  ولي يحظر سلى   48يمع  للضييييييييييحية  ن تال  م  المحعمة في غضييييييييييون   يل ع و عد
المعتده درو  المسيع  والمناقة المحياة قهع ويحظر  ه اتصيا  قالضيحية. ويسيتمر هذا اإلمرال لمدة شيهر  

للقانون المدنيع يمع  للضييييييييييحية  ن تال  م  المحعمة إقعاد اا ووفق    شييييييييييهر. و المث ع   6ويمع  تمديده حتى 
 شيييييييهرع مض إمعانية تارار اتااي هذا القرار. ويمع  حظر    6المعتده م  المسيييييييع  المشيييييييترك لمدة ا تتجاوز  
قموم  اإلمرالا  الجنالية. ويتيخ القانون المتعلل قالجرالم اا  ااتصييييييييا  قالضييييييييحية  و درو  المسييييييييع   يضيييييييي 

ع فإن النسيييال ال تي يتعر ييي   2021إلزال األشيييااذ العني ا  قالاضيييوي لع   سيييلوكي. ومنذ سال   البسيييياة 
ل غتصال وإسالة المعاملة م  ِوب  شا  لصال به   و ي.يش في المسع  ن سه يعتبرن  حايا  .ي ا   

ذ  قشييييييييييع  راذع دون الحامة إلى تقايم الحاا  قشييييييييييع  فرده. ويمعنه  اسييييييييييتادال الاط السييييييييييار  الاا 
 ‘‘. Bílý kruh bezpečíقمساسدة  حايا الجريمة والعنف األسرهع الذه تديره المنظمة غار الحعومية ’’ 

وينظم وانون الادما  الصيييييحية حقوق المر يييييى قما يتماشيييييى مض المعايار الدوليةع قما في يل   -43
والشرط المسبل أله تدر    ات احية حماية حقوق اإلنسان وكرامته فيما يتعلل قالتابيقا  الباولومية والابية.

طبي هو موافقة المري  الحرة والمسييتنارة إا في حاا  الاوارر مث  إنقاي الحياة. وللمري  الحل في  ن 
يحترل ويعام  قعرامة ومراساة واحترال رصييييو يييياتهع وله الحل في الحصييييو  سلى الادما  الصييييحية سلى 

ارتيار مقدل اا دة والسييييي مة. ويحل للمري   يضييييي مض  يييييمان الجو اا  المسيييييتوى المناسييييي  وفي بائة  و  تقااد
الادمة الصيييييييحيةع وطل  ر ه طبي ظرر واتااي ورار قشييييييي ن ومود مهة  ررى  ثنال التدر  الابي. ويج   
إب ق المري  قما يلي: سيب  المرم ومرحلته وتاوره المتووضع وغرم وطبيعة الادما  الابية المقترحة  

طر المحتمليةع والاييارا  األررى وميدى وم لمتهيا وفواليدهيا وماياطرهياع  وفياليدتهيا المتووعية وسواوبهيا والمايا
والع   اإل افي ال زل والقاود والتو يا  المتعلقة بنمط حياتهم فيما يتعلل قحالتهم الصحية. ويتم تدري  

اية في  فيما يتعلل بهذه المبادر. وينابل ك  هذا قابيعة الحا  سلى الرساا كافي اا  المهناا  الصيييييييييحاا  تدريب 
 مجا   مرام النسال والتولاد.

وتهد  ااسيييتراتيجيةع إلى مان  م هول السيييياسييية المتعلقة قاألسيييرةع إلى تحسيييا  الرساية التولادية  -44
والرساية ال حقة للوادة س  طريل تعزيز مراساة رصييييييييييو ييييييييييية المر ة  ثنال الماامع واحترال رغباتها التي 

وادةع  و الحييد م  التييدر   الابييية غار الضييييييييييييييرورييية مض ك يياليية  سر يي  سنهييا فيمييا يتعلل قييالماييام وال
ع  نشيي   حد مسييتشيي يا  الوادة في براق  و  مركز 2018المسييتوى العالي الحالي للرساية والتولاد. وفي سال  

مض اا للمسيييييياسدة سلى الوادة يوفر واب   لإلشييييييرا  سلى الماام والتولاد بنال سلى ورار الابا . وتمشييييييي 
لرساية األل والا    ثنال الحم  و ثنال  اا مديداا  ظمة الصييييييييييييحة العالميةع تعد تشيييييييييييييعيا اهن م هوممعايار من 

 الوادة و عدها.

 ( 165إلى   163و  108و  107و  104و   95- 115حقوق األشخاص ذوي اإلماقة )التوصيات   -ال  

األهلييية القييانونييية و ققى فقط ع  لاى القييانون المييدني الجييديييد الحرمييان الايياميي  م   2014في سييال   -45
كم ي  رار إيا لم يتوفر ريار ظرر. و در  القانون تدابار داسمة مث  اإلس ن المسبلع اا سلى تقاادها مزلي 

والمسيياسدة في اتااي القرارع والتمثا  م  ِوب   حد  فراد األسييرةع والو يياية دون تقااد األهلية القانونية م   م   
ساوة في الحياة الاومية دون الحد م   هلاتهم القانونية. ويجره اهن تابال النظال مسياسدة األشيااذ يوه اإل 

الجديد إلى مان  تدري  القضيييييياة والموظ ا  القضييييييالاا  واارصييييييالاا  الصييييييحاا  واامتماساا  وغارهم م  
اتلف الحقوق  الجها  ال اسلة. وتر د وزارة العد  استادال األدوا  الجديدة ومستوى القاود الم رو ة سلى م 

المع ولة لةشييييييييييييااذ يوه األهلية القانونية المحدودة )الحل في التصييييييييييييوي  والزوا  والمسييييييييييييؤولية األبوية(.  
 وسانظر في اتااي مزيد م  التدابار استناداا إلى الابرة الاويلة المعتسبة ق ض  الممارسة العملية. 
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  مميض األشييااذ اهرري . ومض يل ع   ويتمتض األشييااذ يوو اإلساوة قالحل في التصييوي  شيي نهم شيي ن  -46
اا  وادر   يمع  للمحعمة  ن تقا د  هلاتهم القانونية فيما يتعلل قممارسيية حل ااوتراي. وتسيم المحعمة ما إيا كان الشييا  

سلى فهم معنى اانتاياقيا  والارم منهيا ونتيالجهياع ويجي   ن تبرر  ه واود سلى النحو الوامي . وتععف 
ديد م  شيي نه الحد م  ااوتراي غار المباشيير فقط دون تقااد ااوتراي المباشيير. الحعومة سلى و ييض وانون م

وتن  القوانا  سلى سدة تدابار تيسييييييييير حل ااوتراي لةشيييييييييااذ يوه اإلساوة. وإيا لم يتمع  النار  م  
ي  الحضور إلى معان ااوتراي ألسبال  حية  و غارهاع فيمعنه اإلدال قصوته في المنز  في  ندوق اوترا 

. في حا  ومود حوامز تمنض الو ييو  إلى معان ااوتراي اا متنق . ويمع  اسييتادال هذا الصييندوق المتنق   يضيي 
وإيا كان النار  ا يقر   و يعت  وا يمعنه و يييييض س مة سلى وروة ااوتراي قسيييييب  إساوة مسيييييديةع فيمع  

في  شييييعا  يسييييه  الو ييييو  اا  يضيييي مسيييياسدته م  ِوب  نار  ظرر. وتنشيييير المعلوما  المتعلقة قاانتااقا   
إلاهاع وتنشيرها منظما  األشيااذ يوه اإلساوة با   سضيالها. وهناك راط لنشير معلوما  في المسيتقب  

 قش ن الو و  دون سسبا  إلى  ماك  ااوتراي.

  ويعتبر وانون الادما  الصيييحية موافقة المري  الحرة والمسيييتنارة شيييرطاا مسيييبقاا إلمرال سملية التعسيم.  -47
وا يمع  تعسيم مري  يه  هليية ويانونيية محيدودة إا ألسييييييييييييييبيال طبيية راارة. ويعاي ولي  مر المري  

ر يه في  الموافقة سلى التعسيمع ولا  يج   ن يشيييييييييارك المري  قشيييييييييع  كام  في سملية الموافقة و ن يؤرذ  
ة تدسو المري  إلى  ااستبار قشيييييع  يناسييييي  نضيييييجه ال اره. وُيمنخ إين التعسيم م  ِوب  لجنة ربرال مسيييييتقل 

حضييور اامتماي المتعلل قه وتبلاه قشييع  م هول قابيعة التدر  الابي وسواحبه الدالمة والمااطر المحتملة. 
ويجيي   يضييييييييييييييياا  ن توافل المحعميية سلى التييدريي  سقيي  موافقيية اللجنيية سليييه. و ييالتيياليع فييإن سمليييا  تعسيم 

  معززة تمنض التدر  غار القانوني في حقووهم. األشييييااذ يوه األهلية القانونية المحدودة تاضييييض لضييييمانا 
 ولي  لدى تشيعيا  ه معلوما  س  وووي انتهاكا  واسعة النااق في الما ي لتل  القواسد. 

ويحظر التمااز سلى  سييييييييييييييار اإلسياوية في العمي  والمهنية وفي س ويا  العمي  والايدميا  قجميض  -48
شييييييييييااذ يوو اإلساوة ققدر متزايد م  الحماية في   نواسهاع قما في يل  األمور. وفي تشيييييييييييعياع يحظى األ

سيييوق العم . ويحل لهم الحصيييو  سلى دسم شييياصيييي قما في يل  المشيييورة وإسادة التدري  والوسييياطة في  
التوظيا وظرو  العم  المناسيييييييييبة والمسييييييييياسدة في ااحت ا  قالوظي ة  و تااارها. ويتم قالمث  دسم العم  

 اا.موظ  25شييييييا  واحد سلى األو  م  يوه اإلساوة م  با  ك   الحر. وُيلزل   ييييييحال العم  بتوظيا 
في المالة   50ور   يل ع يج  سلاهم إما شييييرال منتجا   و ردما  م    ييييحال سم  يوظ ون  كثر م  

  م  األشيييييييييااذ يوه اإلساوة  و   يييييييييحال المشييييييييياريض م  يوه اإلساوةع  و دفض مبال  مالية لمازانية الدولة.
 في المالةع يمع  أل يييحال العم  الحصيييو    50كان سدد الموظ ا  م  األشيييااذ يوه اإلساوة  كثر م    وإيا 

م   مور هؤال األشيييييييييااذ والتااليا األررى المرتباة بهم. كما تسييييييييياهم  75سلى تعوي  يصييييييييي  إلى 
م    لعم  الحعومة قشيع  متزايد في توظيا األشيااذ يوه اإلساوة  و في تااليا توظي هم. ويمع  أل يحال ا 

 الحصو  سلى رصم سلى  ريبة الدر . اا األشااذ يوه اإلساوة  يض

 152إلى    150و  148إلى   60و  144و  46و 42و  40-115حقوق اليفل )التوصددديات   -ميم 
 (162إلى    154و

ع  2029-2021ع وافق  الحعومة سلى ااستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الا    2020في سال  -49
التي تهيد  إلى حميايية حقوق مميض األط يا  في تشيييييييييييييييعييا قيالتعياون مض اإلدارة العيامية والابرال والمنظميا  

دما   غار الحعومية. وتسييتند ااسييتراتيجية إلى ات احية حقوق الا   وإلى وثالل اسييتراتيجية  ررى تشييم  اإل
اامتماسي والرساية الصيييييحية والتعليم واألم  والسيييييياسييييية األسيييييرية. والهد  م  يل  هو إنشيييييال نظال لدسم 
األط ا  واألسييييييير المعر ييييييية للاار قحا  تتاح لا  ط   فرذ متسييييييياوية للحياة الاريمة. ول سيييييييتراتيجية 

قصيورع ومشياركة األط ا ع  رمسية  هدا  فرعية هي: نظال دسم موحدع و ائة  سيرية ظمنةع ومعالجة  ومه ال
 لتن اذ ااستراتيجية. 2024-2021وتحسا  نوعية الحياة. واستمد  راة سم  لل ترة 
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م  الرساية في المؤسيسيا    وتعاي التشيريعا  الحالية األولوية لتوفار الرساية في  سير بديلة بداا  -50
 صييي  ط   س  ساللته فقط كم ي لةط ا  الذي  ا تتمع   سيييرهم م  تنشيييئتهم. ويمع  للمحعمة  ن ت مر ق 

 3 رار. ويمع  و ض الا   في مؤسسة للرساية لل ترة الزمنية الضرورية فقط. وُيعاد تقايم حالة الا   ك   
 شييييييييييييهر م  وب  المحعمةع لتحديد ما إيا كان م   6 شييييييييييييهر م  ِوب  الجهة المعنية قحماية األط ا ع وك  

لدى  سيييييييييييييرة بديلة. والسيييييييييييييلاا  المعنية قحماية الا   ملزمة الممع  إسادة الا   إلى األسيييييييييييييرة  و إيداسه 
حالة األط ا  وو يض راط فردية للحماية. ويتم قشيع  تدريجي تقااد الرساية المؤسيسيية لةط ا  دون  بتقايم
 ع قاستثنال األسبال الصحية.2025م  سال اا استبار اا سنوا ع وستحظر تمام 4س  

سيييييتراتيجية في توسييييييض نااق الرساية األسيييييرية البديلة وإ ييييي ال ويتمث   حد األهدا  الرليسيييييية ل  -51
الاياقض المهني سلاهيا. وزاد   مور اهقيال قيالتبني وتاار  سييييييييييييييلول تيدريبهم المهني. ويتلقى اهقيال قيالتبني  
الدسم م  الجها  المعنية قحماية الا   ويمعنهم اسييييييتادال الادما  الداسمة  و المؤوتة. ويحصييييييلون سلى 

سيييييياسة في مجا  رساية األط ا . وتععف وزارة العم  والشييييييؤون  24إلزامي لمدة ا تق  س  تدري  سيييييينوه 
اامتماعية سلى إسداد سيياسية مديدة للرساية األسيرية البديلة. وس وة سلى يل ع فإنها تقول بتاوير شيبعا   

لذل ع لادما  دسم متعددة التاصيييييصيييييا  لةسييييير التي لديها  ط ا   يييييع ال ولةسييييير الحا ييييينة. ونتيجة 
يتناو  سدد األط ا  المودسا  في مؤسسا  الرسايةع بانما يتزايد سدد األط ا  المودسا  في  سرية بديلةع 
وااهتمال قع الة األط ا . وفي المسيييييتقب ع م  المقرر إ ييييي ح نظال حماية الا   برمتهع مض التركاز سلى 

 الووايةع وردما  دسم األط ا ع ومساسدة األسر.

ر التي ليديهيا  ط يا  يوو إسياوية ااسييييييييييييييت يادة م  مجموسية ريدميا  امتمياعيية مثي  ويمع  لةسيييييييييييييي  -52
المسيياسدة الشيياصييية المقدمة لةشييااذ في بائتهم اامتماعية الابي.يةع وردما  الرساية  و المسيياسدة  و 

لمراكز  القرالة. ويمع  لآلقال الذي  يقدمون الرساية ألط ا  يوه إساوة ااسيييييت ادة م  الادما  التي تقدمها ا
وال.يادا  الاارمية  و مراكز الرساية النهارية  و الرساية األسيبوعية. وفي إطار مميض هذه الادما ع يتلقى 
األط ييا  المسييييييييييييييياسييدة والرسيياييية ال زمتا  ويتم تاوير وييدراتهم ومهيياراتهم مهنييياا. وتوفر دور األط ييا  يوه 

  يا  الصييييييييلة. وتدفض تال ة ردما  السييييييييع  اإلساوة  ماك  إوامة طويلة األم  مض ردما  الرساية والع 
م  ِوبيي  اهقييال وهي محييددة قموميي  القييانون. ويقييدل الييدسم لآلقييال في مجييا  الرسيياييية المبعرة لهؤال اا  مزلييي 

األط ا  س  طريل توفار التدري  المجاني والمشييورة. وتسييعى الحعومة إلى تحوي  الرساية م  المؤسييسييا   
 حياة األسرية.إلى المجتمعا  المحلية ودسم ال

وا تزا  الجمهورية التشييييييييييييعية تعتبر العنف  يييييييييييد األط ا  غار مقبو  سلى اإلط ق في مميض  -53
البائا  قما في يل  األسيييييييييييرة. وتحظر العقو ا  البدنية والن سيييييييييييية في المدارر ومرافل الرساية اامتماعية  

مناسيييييبة دون تهديد لصيييييحة الا    و نموه الصيييييحية. ويمع  لآلقال اسيييييتادال  سيييييالا  الت دي  قصيييييورة    و
الت ثار سلى كرامته اإلنسييييانية. وفي المسييييتقب  القري ع سيييياتضييييم  هذا الحظر استبار  ن العقال البدني   و

والن سيي وغار يل  م  التدابار المهانة يشيع  مسياسياا قالارامة اإلنسيانية للا  . وسياتبض يل  تنظيم حم    
 اإليجابية للتر ية وتقديم الدسم لآلقال واألمها  واألط ا .تثسيا وتوعية قش ن األسالا  

ويعاو  القانون الجنالي التشيييييعي قال ع  سلى قاال األط ا  بو يييي ه مريمة اتجار قالبشيييير تتمث   -54
في اسييتادال ط   في الجن   و غاره م   شييعا  ااستدال الجنسييي  و التحرك. ويمع  و ييف ااسييتا   

 نه مريمة استدال منسييييي  و تارير بهد  الجماي  و إكراه منسييييي  و اغتصييييال. الجنسييييي لةط ا  كذل  ق 
إنتا  مواد إقاحية لةط ا   و التعام  معها قاريقة  ررىع  و اسيييييييتا   ط   في إنتا  مواد اا  ويجرل  يضييييييي 

ور  إقاحية  و المشياركة في سرم إقاحي لا  . ويعر   اسيتا   األط ا  في المواد اإلقاحية ق نه إسداد  ي 
 و فاديوها   و برنامج حاسيييو ي  و إلاتروني  و  ه سم  إقاحي ظرر يتم فيه سرم  ط ا   و اسيييتا لهم 
ق ه شيييع . وُيعرا  الباال في السيييوابل القضيييالية سلى  نه ممارسييية الجن  مض شيييا   و اإلثارة الجنسيييية  

 س  طريل ااتصا  الجسده مقاب   مر.
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 ع ال بومه راذ وتا   لهم الحقوق الواردة  س ه. وتركز   واألط ا   حايا الجرالم هم  حايا -55
للمعايار الدولية. ودسم  وزارة الدارلية  اا الشيييييييييييييرطةع لدى التحقال في الجرالمع سلى احتياما  األط ا  وفق

غرفة اسييتجوال را يية في مديريا  الشييرطة اإلوليمية معنية بتن اذ راوا  إمرالية مض األط ا    77إنشييال 
شيهودع ويجره إنشيال المزيد منها. ويع   المتاصيصيون في التعام  مض األط ا  توفار الحماية  الضيحايا وال

لةط ا   ييييحايا الجرالم والشييييهود سلاها م  اإليذالع ويجره قاسييييتمرار توسيييييض نااق ارتصييييا يييياتهم. وهناك  
لعاما ع و رصيالاي تاوير للتعاون  يضياا با  الشيرطة التشييعيةع وسيلاا  حماية الا  ع والمحاكمع والمدسا  ا 

سلم ن   األط ا ع واألطبال الن ساا ع والابرال في مجا  الرساية الصحيةع والمداررع ومرافل رساية األط ا ع  
وغار يل  م  الجها  ال اسلة يا  الصيلة. وتشيم  األنشياة الووالية محا يرا  للمدارر اابتدالية والثانويةع  

   المدرسيع والمهناا  الصحاا  في مستش يا  األط ا . وللموظ ا  التر ويا  في مرافل التعليم وب 

وتشيم  ارتصيا يا   ما  المظالم و نشياته حقوق الا    يضياا. وتشيم  اإل ي حا  المذكورة  س ه  - 56
 النظر في تعاا  ممث  راذ يتولى مهمة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لةط ا  دسماا لحماية حقوق الا  . 

 (179و 178و  125إلى    110-115ع )التوصيات  التعليم الجام -نون  

يعد التعليم الجامض والحد م   ومه سدل المسياواة في الو يو  إلى التعليم مض تحقال  وصيى ودر م   -57
  +.2030التنمية إلمعانا  مميض األط ا  والت ماذ والا ل م   ولويا  اسيتراتيجية سيياسية التعليم الحعومية 

  . وتشييييم  تدابار هذه الااة تحسييييا  وتوحاد2020- 2019تعلقة قالتعليم الجامض كما استمد  راة العم  الم 
  ردما  المشيورة في المدارر ومراكز المشيورة التر وية وتعزيز المهارا  التر وية الاا ية في التدري  الجامعي

تعليم الت ماذ  وزيادة التاوير المهني للمعلما . ويرد اإلطار األسياسيي للتعليم الجامض في المرسيول المتعلل ب 
يوه ااحتياما  التعليمية الاا ييييييييييية والت ماذ الموهو ا . وكان الهد  م  تعدي ته في ال ترة المشيييييييييييمولة  

 قالتقرير هو تبسيط النظال وزيادة فعالاته دون المسار قمستوى الدسم المقدل ل رادى الت ماذ.

اسييييييييييتيعال الت ماذ يوه ااحتياما  الاا يييييييييية إلى وفي التعليم اابتداليع ا تزا  األولوية تتمث  في   -58
   وصييى حد ممع  في التعليم العال اسييتناداا إلى حالتهم الصييحية  و رل اتهم الثقافية  و اامتماعيةع وما إلى يل ع 
مض اتاياي تيدابار دسم كيافيية. وا يمع  إلحياق هؤال الت مايذ بتعليم رياذ إا في حيالية سيدل ك يايية اليدسم 

ع  2020-2019لا سلى تو يييية م  مركز المشيييورة التر وية وموافقة اهقال. وفي العال الدراسيييي  المقدلع و نا
قيالملحل اإلطياره الاياذ ببرنيامج    تم إنهيال التعليم الاياذ للت مايذ يوه اإلسياويا  العقليية الا ي يةع سم ا 

نظال التعليم العالع س  طريل  التعليم للمرحلة اابتدالية. ويسييييمخ هذا البرنامج اهن بتوفار التعليم في إطار  
ع و يييييع  وزارة التعليم 2017-2016و يييييض راة تعليمية فردية سلى سيييييبا  المثا . ومنذ العال الدراسيييييي  

والشيييبال والريا ييية تقديرا  مشيييروطة لعدد الت ماذ م   ولية الروما في مميض المدارر اابتداليةع وتر يييد  
ما  المظالم قشييييع  سيييينوه التقدل المحرز في مجا  التعليم  تن اذ التااارا  في الممارسيييية العملية. وير ييييد  

 في المالة. 90الجامض. ويستمر ارت اي إدما  الت ماذ م   ولية الروما في التعليم العال حا  بل  حوالي 

وتنظم وزارة التعليم والشبال والريا ةع قالتعاون مض المعهد التر وه الوطنيع دورا  تدري  للمعلما    - 59
التعليم الجامض وتدسم التاوير المهني للمسييييييييتشيييييييياري  التر ويا  فيما يتعلل قإدما  الت ماذ م   ولية  في مجا   

الروما في التعليم العال. كما تدسم األدوا  التشيييييييييييايصيييييييييييية الجديدة لتقايم احتياماتهم التعليمية. و سد  الوزارة  
ذ يوه ااحتياما  التعليمية الاا ييييييية. وفي  مجموسة معلوما  س  التعليم الجامض والتااارا  في تعليم الت ما 

ع اسيتضياف  مميض العوا يم اإلوليمية ندوا  إس مية ركز  سلى التعليم الجامضع وتدري  2018- 2017ال ترة 
اها  م  مديره دور الحضيييانة والمدارر اابتدالية وموظ ي مراكز المشيييورة التر وية. وتنشييير قاسيييتمرار في  

المتعلقييية قيييالتعليم الجيييامض. كميييا يشيييييييييييييمييي  إسيييداد وتيييدريييي  المعلما  النهج المراعيييية  مووض الوزارة مميض المواد  
 ل ستبارا  الثقافية واامتماعية ال زمة لتعليم األوليا . ويقدل الدسم ن سييييييه لمسيييييياسده المعلما  وموظ ي مراكز 

اا  مسيياسده معلما   المشييورة التر وية والن سييية. وسييتحدد التشييريعا  والمنهجيا  وظالف في نظال التعليم لتع 
 وتر ويا  امتماساا  و رصالاا  امتماساا ع مض توحادها ودسمها قالتموي  قشع  منهجي في النظال التعليمي.
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 (109إلى    101-115التعقيم غير القانوني )التوصيات   -سين 

فقط قالتو يييييا  المتعلقة قإنشييييال ظلية تعوي  را ييييةع لانها استمد  في اا   حاط  تشيييييعيا سلم -60
 1م  اا  قشييييي ن تقديم تعويضيييييا  لةشيييييااذ الذي  تم تعسيمهم قشيييييع  غار وانوني استبار اا وانون  2021سال 

كرونة  300  000. ويحدد القانون الشيييييييييروط ال زمة لتقديم مبل  لمرة واحدة ودره  2022كانون الثاني/يناير  
 . 2012ظيار/مارر    31و   1966تموز/يوليه    1تشييعية لةشيااذ الذي  تم تعسيمهم قصيورة غار وانونية با   

 ويعد التعسيم غار وانوني إيا كان دون موافقة حرة ومسيييييتنارة. ويج  تقديم الماالبة قالتعوي  إلى وزارة الصيييييحة 
. ويج   ن يحدد طل  التعوي  ووالض الحالة مث  المرفل الصحي وتاريخ وظرو   2024حتى نهاية سال 

لبا  وفل إمرال إداره يمع   ن ياضض للمرامعة القضالية. التدر  الجراحي. وتب  وزارة الصحة في الماا
سيييينوا .   10التال  م  السييييج   الابية ال زمة  و إت فها ق ه شييييع  ظرر لمدة اا ويحظر القانون  يضيييي 

ع  منها   65ماالبة قالتعوي ع وتم  الموافقة سلى    325ع سيييييييييجل  وزارة الصيييييييييحة  2022تموز/يوليه    25وحتى  
النظر في طلبا   ررى لعدل إثبا  سدل وانونية التعسيم قسب  اافتقار للوثالل  ماالبةع وُسلل 75ورفض   

إدرا  تعدي   سلى سدل تابال فترة التقادل العامة سلى اا الابية. ووفقاا لهذه اهلية الاا ةع ا يعتزل حالي 
سوى وضيالية للتعوي   الماالبا  السياققةع قسيب  مبد  اليقا  القانوني. ومض يل ع فإن اهلية ا تمنض رفض د

 س  سمليا  تعسيم غار وانونية.

للقييانون المتعلل اا  وتنابل وواسييد التعسيم سلى األشييييييييييييييايياذ يوه األهلييية القييانونييية الاييامليية. ووفقيي  -61
قادما   يييحية محددةع ا يمع  إمرال التعسيم إا بنال سلى طل  معتول  و قموافقة راية م  المري . 

لى الاباي  تقيديم معلوميا  معتو ية للمري  حو  طبيعية التيدري  وسواحبيه ووبي  التيدري  الجراحيع يجي  س
الدالمة ومااطره المحتملة. ويتم التوحيض سلى سييج  المعلوما  م  ِوب  الابا  والمري  وشيياهدع ويو ييض  
في السييج   الابية. وُنشيير  اسييتمارة للموافقة المسييتنارة في مجلة وزارة الصييحةع ويمع  للمرافل الصييحية  

تادمها قصيييييورة مباشيييييرة  و ك سيييييار للنماي  الاا ييييية بها. وود ترمم  إلى لاة الروما. وهناك فترة   ن تسييييي 
للتعسيم اا  يوميي   14 يييال با  تقييديم المعلومييا  ومنخ الموافقيية سلى التعسيم ألسييييييييييييييبييال طبيييةع و  7تقيي  س    ا

ي المري  ألسييييبال غار طبيةع م   م  إساال المري  الوو  للنظر في مميض الظرو . ويج   ن يعا
موافقته النهالية وب  العملية مباشيييييييرة. وتدسم وزارة الصيييييييحة كذل  التوعية العامة قحقوق المر يييييييى وتدري  

 األطبال في هذا المجا .

 (201إلى    180-115حقوق الرمايا األجانب )التوصيات   -مين 

األساسيةع ر   لماثاق الحقوق والحريا  األساسيةع يمع  لةمان  ممارسة مميض الحقوق  اا وفق -62
  الحقوق المع ولية للمواطنا  فقط. وين  الماثياق سلى تنظيم ماتلف لبع  الحقوق ااوتصيييييييييييييياديية واامتمياعيية 
والثقيافيية. ويمع  توظيا األمان  الذي  يحملون تصيييييييييييييياريخ إوامة ورر  سمي . وا يحتيا  المشييييييييييييييمولون 

بة ل مئا  م   وكرانيا إلى تصييييييييريخ سم . قالحماية الدولية وم  لديهم إوامة دالمة  و حماية مؤوتة قالنسيييييييي 
األولى م  بدل اإلمرالا .   6يحل لمقدمي طلبا  الحماية الدولية العم  في تشيعيا ر   األشهر اليييييييييي  وا

 و عد يل ع يمعنهم طل  الحصو  سلى تصريخ سم  والبح  س  سم  قشع  وانوني.

ااسيييييتا   والعم  القسيييييره الذه يمع  تقايمه سلى ويتمتض العما  األمان  قالحماية الااملة م    -63
للوالخ وانون العم ع ويمع  لم تشييييييييا  اا   نه اتجار قالبشييييييير. ويشيييييييع   و  ودر م  اسيييييييتا   العما  انتهاك

العم  فرم غراما  سلى   حال العم . وتتعاون م تشيا  العم  مض سلاا  إن اي القانون والشرطة في  
 ما  والتحقال في الحاا  ومعاحبة الجناة.مجا  الحماية م  استا   الع
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ويتمتض األمان  المسيمون قشيييييع  وانوني في تشييييييعيا قالتااية بت ما  امتماسي مماث  للمواطنا   -64
التشييييييييعاا . وفي حا  مزاولتهم  نشييييييياة مدفوسة األمرع فإنهم يسييييييياهمون في نظم الت ما  قشيييييييروط مماثلة 

سلى البدا  بن   الشييييروط المابقة سلى المواطنا  التشيييييعاا .  فترا  الت ما (ع ويمعنهم الحصييييو    )مث 
و النسييييبة لةمان  م  البلدان التي لديها ات احيا  ثنالية مض تشيييييعيا في مجا  الضييييمان اامتماسيع يمع   

 21 ن تؤرذ في ااستبار فترا  الت ما  السيارية في البلدان األ يلية. وفي الوو  الحا يرع  برم  تشييعيا  
 للمهامري .اا كبار اا م  هذا القبا ع تااي معظم البلدان التي تعتبر مصدر  اا ات او

ويرتبط الحصييو  سلى الرساية الصييحية قالمسيياهمة في الت ما  الصييحي العال  و الت ما  الصييحي   -65
التجارهع قاسييتثنال الرساية الاارلة التي تقدل في مميض الحاا . ويااي الت ما  الصييحي العال األشييااذ  

ملا  في تشييييييييييعيا واألمان  الذي  لديهم إوامة دالمةع وطالبي الحماية الدوليةع ومقدمي طلبا  الحماية. العا
واألمان  الذي  يحملون تصييييياريخ إوامة  ررى يج  سلاهم الحصيييييو  سلى ت ما   يييييحي تجاره  ثنال فترة  

ر ت ما   يييييحي يوفر بتوفا اا ع   يييييبح  شيييييركا  الت ما  ملزمة وانون 2021اإلوامة في تشييييييعيا. ومنذ سال  
رساية  يحية شياملةع قما في يل  الرساية المتعلقة قالحم  والوادة. كما يااي الت ما  الصيحي العال مميض 

م  فترة اإلوامة لتمعا  اهقال م  تقديم طل  الحصييييييييييييييو  سلى اا يوم 60األط ا  حديثي الوادة ر    و  
وسييييسيييتمر في المسيييتقب  تبسييييط إمعانية حصييو    اا.احقاإلوامة الدالمة مض التااية قالت ما  الصيييحي العال 

 األط ا  سلى الت ما  الصحي العال.

ات ياحيية منياع ووانون  اا  تامي  وتمتثي  التشييييييييييييييريعيا  المتعلقية قالحمياية الدوليية ومميارسييييييييييييييتهيا امتثيااا  -66
  لةمان   سيييييييييرية. ويجوز ااتحاد األورو يع والتزاما  تشييييييييييعيا الدولية األررىع قما في يل  مبد  سدل اإلسادة الق 

طلي  الحصييييييييييييييو  سلى الحميايية اليدولييةع دون  ه سسبيا ع إميا فور درولهم البليد سبر مايار دولي  و في  
 يال  و في  ماك   7مراكز ااسييييييييييييتسبا   و في مراكز شييييييييييييرطة األمان   و في مرافل ااحتجاز ر    و  

ة وب  انتهال اإلمرالا . ويمع  لم شيييييم    ررى يحددها القانون. وا يمع  طرد  منبي يال  الحماية الدولي 
األسيييييييرة قالنسيييييييبة للاا يييييييعا  للحماية الدولية س  طريل تقديم طلبا  التمار اللجول  و الحماية ال رعيةع  

 يشم  ودول  فراد األسرة إلى تشيعيا. وينظم وانون إوامة األمان   و اي األشااذ سديمي الجنسية. قما

لبي اللجول البقال في مركز ااسييييييتسبا  لل ترة ال زمة لتحديد هوياتهم  للقانونع يج  سلى طااا ووفق -67
ولل ح  المتعلل قالجوان  األمنية  و المااطر الصحية. وا يتعرم ملتمسو الحماية الدولية لتقااد الحرية 

لية في  وا ااحتجاز. وفي حا  تقااد حريتهمع يج  إ يدار ورار قاحتجازهم مض منحهم الحل في المرامعة القضيا 
غضييون  يال. وا يمع  مالقاا احتجاز األط ا  ملتمسييي اللجول  و األسيير التي لديها  ط ا . و عد التحديد األولي 
للهويييةع ينقيي  مقييدمو الالبييا  إلى مركز م توح حايي  يمعنهم البقييال طواعييية مض  فراد  سيييييييييييييرهم  ثنييال النظر في  

صييييييييو  سلى السييييييييع  والاعال وردما  النظافة األسيييييييياسييييييييية الالبا . و ثنال فترة اإلوامةع يحل لمقدل الال  الح 
والرساية الصييييييحية األسيييييياسييييييية المجانية وتعليم األط ا  والادما  الن سييييييية واامتماعية وغار يل  م  الادما  
الضيروريةع قما في يل  المسياسدة القانونية المجانية. وتم تاايا المرافل اسيتيعال األسير التي لديها  ط ا . وإيا 

قدمي الالبا  موارد ماليةع فيمعنهم المسيييييييياهمة في تااليا اإلوامة. ومض يل ع يمعنهم ااحت ا  قما يع   كان لم 
الحد األدنى م  سييييييييب  ال.يش ألن سييييييييهم وألفراد  سييييييييرهم المعالا . ويج  سلى وزارة الدارلية وإدارة مرافل اللجول 

 تحديد وتلبية  ه احتياما  محددة لةشااذ الضع ال. 

ي ظرو  وانونية محددة احتجاز األشيييييييييييااذ المسيما  في تشييييييييييييعيا قشيييييييييييع  غار  ويجوز ف  -68
وييانوني. وفي البييدايييةع يقض سلى سيياتل السيييييييييييييييلاييا  العيياميية التزال وييانوني بتقايم التييدابار البييديليية مثيي   
الحضييييييييييور اإللزامي إلى ماافر الشييييييييييرطة  و مراحبة اإلوامة. وا يسييييييييييتادل ااحتجاز إا كم ي  رارع 

يومييااع ويمع  فقط   180  للايياييية م  المحتجزي . ويجيي   ا تتجيياوز فترة ااحتجيياز  وهنيياك سييدد ولايي 
يومياا قيالنسيييييييييييييييبية لةمياني  اليذي  يقياومون سمليية اإلقعيادع وهو ميا ا يحيدث سمليياا.   545تميدييدهيا حتى  
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وطوا  فترة ااحتجازع يج  سلى الشييييييييييرطة  ن تسيم قاسييييييييييتمرار  سييييييييييبال ااحتجاز وتنهيه إيا لم تعد  
األسبال والمة. ويج  سلى الشرطة  يضاا توعية األمان  قإمعانية المرامعة القضالية ل حتجاز سلى  

  اا.وإيا ومد  المحعمة  ن ااحتجاز غار وانونيع وم  اإلفرا  س  الشيييا  األمنبي فور   فترا  منتظمة. 
ل. وسو ييياا س  يل ع يجوز كما ُيلزل األمنبي بدفض قمبل  محدد لتااية تااليا اإلوامة واإلساشييية في المرف

 فرم هذه التااليا سلى  اح  العم  الذه وظ هم قشع  غار وانوني.

قشيييييييييع  اا متووعاا وا يجوز احتجاز ط    منبي غار مصيييييييييحول بذويه إا إيا كان يشيييييييييع  تهديد -69
مصيييييييييالخ الا    قالنظال العالع سلى  ن ُتراسى في الوو  ن سيييييييييه اا  راار   معقو  لةم  العال  و يا  إر اا 

يتعرم القصييييييييير غار المصيييييييييحو ا  ل حتجاز. وا يحتجز األط ا   اا ال ضيييييييييلى. وم  الناحية العمليةع ولم
المرافقون لوالديهم ب  يبقون معهم في مرفل اإليوال إيا تعذر  ييمان رسايتهم رار  المرفل. والحد األوصييى  

دون إمعانية التمديد. ويعون ااحتجاز    اا يوم 90ل ترة احتجاز األسيير والقصيير غار المصييحو ا  بذويهم هو  
في مرافل ماصييييصيييية فقط لةسيييير التي لديها  ط ا  ونسييييالع وود مرى تعدي  هذه المرافل قشييييع  كبار في  
السيييينوا  األرارة لتناسيييي  احتياماتهم ودر اإلمعان. وتم تقلا  المااطر األمنية إلى  دنى حد ممع  وتعدي  

 . فهي توفر  نشييييياة ترفاهية ومسييييياسدة وانونية مجانية ورساية طبية  المرافل لتاون م لمة لةسييييير واألط ا
ومشييييييورة امتماعيةع وما إلى يل ع م  ِوب  موظ ا  مدناا  محترفا . ويوفر التموي  ال زل قانتظال ألماك  
السييييييييييييييع  في مميض مرافل اللجول وااحتجيازع وُيتياح ألما  المظيالم والمنظميا  اليدوليية زييارتهيا وفحصييييييييييييييهيا 

ل. و صيييي ة سامةع تبذ  تشيييييعيا وصييييارى مهدها لعدل احتجاز  سيييير لديها  ط ا  إا في مرافل مهائة قانتظا
 مض المعايار الدولية. اا  قصورة م لمةع تمشي 

 واستناداا إلى مووف الحعومةع ا تشارك تشيعيا في برنامج ااتحاد األورو ي للنق  وإسادة التوطا .   - 70

 تعودات اليوعيةحالة تنفيذ تشيكيا ال -ثالثا   

 2014-2011ثم في    2007-2006انضيم  تشييعيا إلى مجل  حقوق اإلنسيان فور إنشياله في   -71
ل ترة وايية تمتيد   2022في اانتاياقيا  الجزليية التي مر  في  ييار/ميايو  اا  . وانتابي  حيديثي 2021-2019و

التعهدا  الاوعية التي تلتزل  . ولدى ترشيحهاع واع  تشييعيا سلى ن سيها العديد م  2023حتى نهاية سال  
بها منذ يل  الحا . وا يييييالع  تشييييييعيا بدور نشيييييط في  سما  المجل  ر   فترة سضيييييويتها وفي فترا   

س  وايا  المقرري  الاا ييا  وظليا    ررى. فعلى سييبا  المثا ع اوترح  و يد  القرارا  الرليسيييةع فضيي ا 
تو يية. وتقدل  1 260لشيام  السياققةع ودم  تشييعيا المجل  األررى. ور   موا  ااسيتعرام الدوره ا

للمنظما  غار الحعومية والمجتمض المدني في سيييييييييياق سم  المجل  م   م  حماية حقوق  اا را ييييييييي اا دسم
اإلنسيييييان سلى الصيييييعادي  الوطني والدولي. وتتعاون مض هائا  المعاهدا  في س  طريل الوفال قالتزاماتها  

للم و ييييية السييييامية لحقوق اإلنسييييان وظليا  األمم المتحدة اا  مالي اا تقدل دسم الدولية سلى النحو الوام . كما
األررىع مث  الاونيسيييييييييييييا وهائة األمم المتحدة للمر ة و رنامج األمم المتحدة اإلنمالي ولجنة بنال السيييييييييييي ل 

ان ملاون كرونة تشييييييعية سلى مشييييياريض تعزيز حقوق اإلنسييييي  70حوالي  اا  وتشيييييارك في  سمالها. وتن ل سييييينوي 
 والديمقراطية في بلدان ثالثة. وت ي تشيعيا قمعظم التعهدا  األررى س  طريل تن اذ التو يا  المذكورة  س ه. 

 2022-2018قضايا أخرا تتعلق بحقوق اإلنسان في تشيكيا في الفترة  -رابعا   

مشييار إلاها تضييم  تن اذ التو يييا   هم القضييايا المتعلقة قحقوق اإلنسييان في تشيييعيا في ال ترة ال -72
 س ه. وا تزا  سمليا  التعسيم اإللزامية مشيييييروطةع م  با   مور  ررىع قااسترا  القانوني بنوي الجن .  
ويععف م وم حقوق اإلنسييييييان والسييييييلاا  العامة والابرال سلى و ييييييض وواسد مديدة تتماشييييييى مض معايار  

 حقوق اإلنسان.
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  التي تسيبب ع قاإل يافة إلى اهثار ااوتصيادية   19- د وفي السينوا  األرارةع مر  تشييعيا قجالحة كوفا  -73
واامتماعيةع في فرم واود كبارة سلى حرية التنق  واإلوامةع وحرية التجمضع والحل في الحياة الاا يييييييييييييية  

ع والحل في ممارسيية األسما  التجاريةع والحل في التعليمع وغارها م  الحقوق. وود  لا  المحاكم واألسييرية
درور تعلمتها الحعومة الحالية وتعتزل ودر اإلمعان تابال القاود الضيييييرورية فقط في    قع  القاود. وهناك

 المستقب ع قما يتماشى مض حماية حقوق اإلنسان.

اا ويتمثي  التحيده األكبر هيذا العيال في الحرل في  وكرانييا وتيدفل ال مئا  األوكراناا . واسييييييييييييييتنياد -74
  األوكراناا  الحصييييييييو  سلى الحماية المؤوتة في تشيييييييييعياع إلى إلى ووانا  ااتحاد األورو يع يمع  ل مئا 

مان  الو يو  إلى سيوق العم  والرساية الصيحية والدسم اامتماسي والتعليم. وتسيعى الحعومةع سلى كافة  
المسيتويا ع إلى إيجاد السيب  الا الة بنجاح تايا هؤال ال مئا  مض المجتمض التشييعيع مض توفار الحماية  

 حقووهم.الاافية ل
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