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 المنهجية -أوالً  
، اقايدا منتفدا املددة املتع دد  5152قددمت ههوريدة كاواايدا، ا كدانون األوس/ديسددمرب  -5

مبتابعة التوصيات املقدمة ا اجلولة األوىل لالسدتعاا  الددوري المدامو. واادع املع ومدات املقدمدة 
باإلضافة إىل هذا التقايا )اجلولة الثانية لالسدتعاا  الددوري المدامو  ا إطار ذلك االستعاا ، 

النمدداا املنه ددر لتاواايددا الاامددر إىل انايددذ اوصدديات االسددتعاا  الدددوري المددامو انايددذا  فعدداال . 
وجدداجت يميددت التقايددا، الددذي اعتمداددب اتتومددة، بالتنسددي  مددت وجارة المددبون ا ارجيددة واألوروبيددة، 

ووجارة  ر: وجارة العددددسو ووجارة الداة يدددةوهليئدددات اإلداريدددة اتتوميدددة املختفدددة، وهدددوبالتعددداون مدددت ا
السياسة االجتماعية والماابو ووجارة الع وم والتع يم والاياضةو ومتتب حقوق اإلنسان وحقدوق 
األق يددات الوطنيددة التددابت تتومددة ههوريددة كاواايدداو ومتتددب املسدداواة بددع اجلنسددع التددابت تتومددة 

يدددة كاواايددداو واملتتدددب اتتدددومر إلعدددادة اإلعمدددار ورعايدددة املسددداكنو ومتتدددب املددددعر العدددام ههور 
             كددددددانون الثددددددا /  52ل دولدددددة ا ههوريددددددة كاواايددددددا. وُعقدددددددت ممدددددداورات مدددددت ا تمددددددت املددددددد  ا 

 ، واعُتمددد جددن  مددن التوصدديات الددجمل قُدددمها ا تمددت املددد  أثنددا  املمدداورات. وُعقدددت5151ينددايا 
 . 5)مماورات أيضا  مت ال  نة الربملانية تقوق اإلنسان وحقوق األق يات الوطنية

             اإلطاااااار المعيااااااري والمزسساااااي وتع يااااا  وحماياااااة حقاااااوق اإلنساااااان منااااا  -ثانياً  
 على الممارسة الجيدة أمثلة - 1262عام 

سدتعا  هدذا اجلدن  مدن إتاقا  بالايان املافو لعم يدة انايدذ التوصديات )اجلدن  الثالد  ، ي -5
ينكيهدددا هدددذا التقايدددا.    الدددجمل8إىل  2)الاقددداات مدددن  أمثلاااة الممارساااة الجيااادةالتقايدددا عدددددا  مدددن 

وسيمتو التقدم التمايعر الائيسر والتحدديات والعقادات الائيسدية، ا الواقدت العم در، ا سدياق 
 . كاواايااعنين ومحاية حقوق اإلنسان، املوضوع األساسر ل ت مة االفتتاحية لوفد  

                      واالنتخابدددددددددات ا  يدددددددددة )ا5155وقادددددددددو إجددددددددداا  االنتخابدددددددددات الربملانيدددددددددة )ا عدددددددددام  -2
)ا  المساواة بين الجنسين أنشطة استهدفت زيااةة تمثيال المارأة ، ناذ متتب 5152عام 

وأجداجت  شتو محالت، وب  فيديوهات، ومماريت دعم ناذها ا تمت املد ، وانظيم مدبراات ،
،  5155رصدا  منه يا  لإلحفا ات اجلنسانية املتاحة ل  مهور. وبعد االنتخابات الربملانية لعام 

، كانت 5152ا املائة. وبعد االنتخابات ا  ية لعام  51كانت نساة املاأة بع أعضا  الربملان 
 5205املقاطعات، و جمالس ا املائة ا 5102نساة عضوية املاأة ا ا الس ع ى النحو التايل: 

ا املائددة ا ا ددالس الا ديددة. وملققددت املسدداواة بددع اجلنسددع  5102ا املائددة ا جمددالس املدددن، و
. 5154و 5152ا املائددددة  ا انتخابددددات ملث ددددر الربملددددان األورو  الددددجمل جددددات ا عددددامر  11)

 . 5151ملنفب الائيس ا االنتخابات الائاسية لعام  وانُتخات اماأة
"بروتوكاااو  ندددا   ع دددى مادددادرة مدددن متتدددب املسددداواة بدددع اجلنسدددع، اعتمددددت اتتومدددة وب -4

لضدددمان اقددددم الددددعم العددداطار واجلنسدددا   اإلجااارا ال المت عاااة فاااي حالاااة العنااا  الجنساااي"
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واتسدددان مدددن جاندددب املبسسدددات املختفدددة. وأُدة دددت اعدددديالت ع دددى القدددانون اجلندددائر، ونُقددد  
جِّع ع ددى عامددة اجلمهددور. وقددام متتددب املسدداواة بددع اجلنسددع وُنمددا ووُ  5154الربواوكددوس ا عددام 

أيضددا  بةهددة ونمددا واوجيددت ااااقيددة جم ددس أوروبددا بمددلن منددت ومتافحددة العنددا ضددد املدداأة والعنددا 
 املننيل. 

، الدعم التقني للتحويل والتأهيال ااارا المزسساال اإليا حيةوا إطار إجاا ات  -1
انايذ مماوع "دعم نظام الاعاية االجتماعية ا إطدار عم يدة  5155بدأ ا اماين الثا /نوفمرب 

اقدددم ا دددمات االجتماعيددة ةددارت املبسسددات" )بانددامد أداة املسدداعدة قاددو االنضددمام، املتددون 
هدددددا هددددذا املمدددداوع إىل جيددددادة إدمددددات مسددددتخدمر اتقددددوق يانميددددة املددددوارد الامدددداية . و  -الاابددددت 

وإىل ضدددمان دعدددم جهدددود ا دددربا  ا انايدددذ ا ددددمات  وا ددددمات ا نظدددام الاعايدددة االجتماعيدددة،
 المام ة وملسع عم ية ملويو املبسسات. 

. ومددن املمتددن، حدد  وأُنهااي عماال المزسسااال المجاارةة تماماااً ماان انهليااة القانونيااة -6
اآلن، إعدددالن أي شدددخ  بدددالج ئاومدددا  جنئيدددا  أو ك يدددا  مدددن األه يدددة القانونيدددة إذا   يتدددن قدددادرا ، 

ة عق يددة، مددن رعايددة احتياجااددب وحقوقددب ومفدداتب المخفددية، أو إذا عددا   حقددوق بسدداب إعاقدد
اآلةاين ومفداتهم ل خردا. وقدد أعداد قدانون األسداة اجلديدد اعايدا ماهدوم اتضدانة فيمدا يتع د  

اتامددان اجلنئدددر مددن األه يدددة القانونيدددة  بنردداق اتامدددان مددن األه يدددة القانونيددة. وقدددد اقددارت إلناميدددة
 م األشخاص من األه ية القانونية إال إذا كان ذلك ضاوريا  تماية حقوقهم.ال ُُيا  حبي 

وا إطددددار ممدددداوع الوقايددددة الددددوطد املعنددددون "العددددية دون عنددددا"، اتعدددداون المدددداطة مددددت  -2
املبسسددات التع يميددة وهيئددات الاعايددة االجتماعيددة واملنظمددات  ددع اتتوميددة ا هيددت املقاطعددات 

الالعنا، واملساواة بع اجلنسع، وعدم التميين. واُعقد ح قات عمو ع ى انويد األطااس بثقافة 
ممددةكة بددع القراعددات، ا إطددار ممدداوع "دعددم ضددحايا اجلدداائم واجلددن ". وعددالوة ع ددى ذلددك، 
أنمدددلت وجارة السياسدددة االجتماعيدددة والمدددااب ال  ندددة الوطنيدددة املعنيدددة بتنايدددذ مح دددة جم دددس أوروبدددا 

لتااهية" بقفد إذكا  الدوعر )لددجت األطاداس والسدااب  بظهدور املعنونة "حاكة مناهضة ةراب ا
ةردداب التااهيددة. وأعدددت ال  نددة ةرددة عمددو لتنايددذ اتم ددة الوطنيددة املعنونددة "مناهضددة ةردداب 

 التااهية ع ى اإلنةنت". 
وا جمدددايل اهل دددداة وال  ددددو  )التعدددداون بدددع وجارة الداة يددددة، وماوضددددية شددددبون الالجئددددع،  -8

التدداوا، ، يدداي انايددذ وحدددة ادريايددة بعنددوان "رصددد أنمددرة السياسددات ا جمدداس واملاكددن القددانو  
اهل ددداة  دددع المددداعية" ا إطدددار املمددداوع املعندددون "اعنيدددن ا تمدددت املدددد  التددداوا، ا جمددداس اهل ددداة 

نمدداطا  عاديددا   52، نُداِّددذ 5154وال  ددو  ا سددياق انضددمام كاواايددا لالملدداد األورو ". وا عددام 
مخددددس إدارات ل مدددداطة وماكددددن اسددددتقااس األجانددددب، وعقدددددت ثددددال  دورات اثقيددددا  ل اصددددد ا

، نُاددذ ممدداوع اقدددم املسدداعدة إىل بولندددا وهن اريددا 5112-5118ملسددبويل المدداطة. وا الاددةة 
  "دعدم وجارة الداة يدة ا PHARE 2005, PPF) 5111إلعدادة امدتيو هياكدو االقتفداد لعدام 

ماكن الستقااس األجانب العاباين"، وأُعددت دراسدة جددوجت إلنمدا  إعداد وثائ  املماريت إلنما  
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مافدددد  إليددددوا  الُقف ددددا ا ماكددددن اسددددتقااس األجانددددب ا جينياددددو. ومددددو س عم يددددة الانددددا  بانددددامد أداة 
                   الددددددددذي سيسددددددددت اق 5154، وبدددددددددأ ا أيار/مددددددددايو 5155املسدددددددداعدة قاددددددددو االنضددددددددمام لسددددددددنة 

 شهاا . 51مدة 

 تنفي  توييال الجولة انولى ل ستعراض الدوري الشامل -ثالثاً  
 (5إلى  6-79؛ 1و 6-79التصديق على الصكوك الدولية )  

صد قت كاواايا ع ى ااااقيدة الهداي بمدلن محايدة األطاداس والتعداون ا جمداس التادد ع دى  -2
اقيدة ةادد  إىل ااا 5155 . وانضدمت كاواايدا ا عددام 5154الفدعيد الددويل )ا نيسددان/أبايو 

. واعتددنم كاواايددا الاددد  ا إجدداا ات التفدددي  ع ددى االاااقيددة 5265حدداالت انعدددام اجلنسددية لعددام 
الدولية تماية هيت األشخاص من االةتاا  القساي. واددعم كاواايدا بنمداا أحتدام الربواوكدوس 

ة، وااحددد  االةتيدداري امل حددد  بالعهددد الددددويل ا ددداص بدداتقوق االقتفدددادية واالجتماعيددة والثقافيددد
إمتانيددة موا مددة امددايعارا وملارسددارا ا  يددة أل دداا  االنضددمام إىل هددذا الربواوكددوس. ومددت ذلددك، 
فإن كاواايا، وفقا  ل ميثاق االجتماعر األورو ، أحد الا دان الق ي ة الجمل يسدم  هلدا جم دس أوروبدا 

 بتقدم شتاوجت هاعية. 
  وسا  هلا أن 5152/5152إلنسان )كما أن كاواايا ماشحة لعضوية جم س حقوق ا -51

 ، ملا يبكد اعاوهنا الاعاس مت ا  س وآليااب. "دعوة دائمة"وجهت 
إىل التفددددي  ع دددى االاااقيدددة الدوليدددة تمايدددة  و  اقادددو كاواايدددا التوصددديات الدددجمل اددددعوها -55

ا  وإىل حقددوق هيددت العمدداس املهددداجاين وأفددااد أسدداهم، بدددالنظا إىل السددياق األورو  األوسددت نراقددد
 ضاورة ملقي  اتماية املناساة ل مهاجاين ع ى الفعيد الوطد. 

 ؛ 11-79؛ 9و 9-71عملياااااة رياااااد نتااااااور االساااااتعراض الااااادوري الشاااااامل )  
 (61-79؛ 79-9
امددددداو اتتومدددددة ا تمدددددت املدددددد  ا األنمدددددرة املتفددددد ة باالسدددددتعاا  الددددددوري المدددددامو،  -55

قاددوس االقةاحددات، واعتمدداد التقدداريا الادي ددة . ورثددو واواصددو ممدداورارا السددابقة )االجتماعددات، و 
       آذار/ 52النمدددداا اجلدددانن املعنددددون "مبسسددددة بيدددت حقددددوق اإلنسددددان" )ا  ممددداركة اتتومددددة ا

اعتماد الوثيقة ا تامية لالستعاا  الدوري المامو ، الكيدا  اللتنام  وهو ااريخ - 5155مارن 
 اتتومة التامو بالتعاون. 

" الدددذي 5156-5152عتمددداد "الربندددامد الدددوطد تمايدددة واعنيدددن حقدددوق اإلنسدددان، وبا -52
اتددداةو ا إطدداره اوصدديات االسددتعاا  الدددوري المددامو واةتفاصددات السدد رات ذات الفدد ة، 
لددديس مدددن الضددداوري اعتمددداد باندددامد مسدددتقو لاصدددد االسدددتعاا  الددددوري المدددامو. وقدددد اُاهدددت 

 . 5)التوصيات وُنمات ا املوقت الماتر
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)اقايا االستعاا  الدوري المامو األوس ، اواصو كاواايدا انايدذ مدا  552ووفقا  ل نقرة  -54
جدددا  ا الوثدددائ  االسدددةااي ية الائيسدددية واتثيدددا جهودهدددا مدددن أجدددو متافحدددة جددداائم التااهيدددة، 

 وضمان اقدم املساعدة القانونية ا انية، وملسع التثقيا ا جماس حقوق اإلنسان.

 (61-79؛ 62و 7-79؛ 9إلى  3-79؛ 6-71سسي والقانوني )اإلطار المز   
اواصددو كاواايددا ملسددع إطارهددا املبسسددر والقددانو . وقددد ُأحدداج اقدددم م حددو  ا اوعيددة  -51

اجلمهددور بقضددية األق يددات والائددات الضددعياة، والاعايددة السددتنية ل عائدددين، واملعاقاددة ع ددى جدداائم 
. واةتدددارت اتتومدددة أن انادددذ بتادددا ة "الربندددامد التااهيدددة، ومحايدددة م تمسدددر ال  دددو  واألجاندددب

جمدداال ، منهددا مددا اع دد   21" )ادددابع ا 5156-5152الددوطد تمايددة واعنيددن حقددوق اإلنسددان 
بالائددات الضددعياة، وإصددالز اجلهدداج القضددائر، وجدداائم اتدداب . ويعددد متتددب حقددوق اإلنسددان 

ايداا  سدنويا  بمدلن انايدذ هدذا الربندامد. وحقوق األق يات الوطنيدة التدابت تتومدة ههوريدة كاواايدا اق
ويتضمن الربنامد ادابع لتدريب املوظاع املدنيع والقضاة وئامر الدولدة ووسدائا اإلعدالم ع دى 

 اراي  األحتام الوطنية والدولية املتع قة حبماية حقوق اإلنسان وادابع مناهضة التميين. 

ع املظددددا  إىل نظددددام محايددددة حقددددوق مبسسددددات أمددددالددددذي اقدمددددب  وباإلضددددافة إىل الدددددعم -56
اإلنسان، يت قى هذا النظام دعمدا  أيضدا  مدن كدو مدن: متتدب حقدوق اإلنسدان وحقدوق األق يدات 
               الوطنيدددة التدددابت تتومدددة كاواايدددا، ومتتدددب املسددداواة بدددع اجلنسدددع التدددابت تتومدددة كاواايدددا )الدددذي

وجلنددة حقددوق اإلنسددانو  و 2)حالددة التسدداد    يسدد و أيددة جيددادة ا التوظيددا أو التمويددو بسدداب
وهيئددات التنسددي  بددع املقاطعددات ا جمدداس حقددوق اإلنسددانو ومنسددقر اجلددودة العامددة ا اهليئددات 
اإلداريدددة ل دولدددةو وجلدددان املقاطعدددات املعنيدددة باملسددداواة بدددع اجلنسدددع. وباضدددو اعدددديالت الدسدددتور 

ات الامسية من أجو اقوية مبسسدة أمدع   بدأ انايذ االفةاض5155  واإلطار القانو  )5151)
املظددا  ومحايددة املددواطنع ا حدداالت انتهدداو اتقددوق مددن جانددب اهليئددات اإلداريددة التابعددة ل دولددة، 

واألشدددخاص االعتاددداريع ذوي السددد رة العامدددة،  واتتدددم الدددذا، ع دددى املسدددتوجت ا  دددر واإلق يمدددر،
  .وا اكم )االلتنام مبادأ الاةة النمنية املعقولة

دددعت االةتفاصدددات إىل سددد رة اتع ددد  باألشدددخاص  -52 وبفددددور قدددانون أمدددع املظدددا ، ُوسِّ
ددت نردداق االةتفاصددات  االعتادداريع والرايعيددع، واعددن ج التنسددي  مددت أمنددا  املظددا  ا اصددع، وُوسِّ
املتع قة با اكم، وأمتن اقدم اوصيات إىل اهليئات اإلداريدة اتتوميدة بمدلن ملسدع سداو محايدة 
حقددوق اإلنسددان )يعددد متتددب حقددوق اإلنسددان وحقددوق األق يددات الوطنيددة التددابت تتومددة كاواايددا 
اقايدداا  بمددلن التنايددذ ، وأُدمددد ماكددن حقددوق اإلنسددان. ويقددوم املتتددب مبهددام هيئددة ماكنيددة ملتافحددة 

ندة بدور اآلليات الوقائية الوطنيدة ملندت التعدذيب. وقدد انُتخادت أمي 5155التميين، ويقوم منذ عام 
 . 5152مظا  جديدة ا عام 

ال  نددة الوطنيددة ل تثقيددا حبقددوق اإلنسددان واملواطنددة الد قااطيددة اعمددو بفددورة  ومددا فتئددت -58
انايدددذ هدددذا الندددوع مدددن التثقيدددا ع دددى هيدددت املسدددتويات، كمدددا  ، ع دددى5151منه يدددة، مندددذ عدددام 
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ر ل مااب. وقدد ُشداع، أكدت أمهية الربنامد املتع   بتثقيا األق يات وإعادة التتييا االجتماع
ا اقدددم الةبيددة املدنيددة ا هيددت السددنوات الدراسددية  ،5151-5154اعتاددارا  مددن العددام الدراسددر 

باملدارن االبتدائية والثانوية ا إطار مقارات وختففات متعددة، وا إطار مقار ياين منافدو 
 م والثقافة والاياضة.ل سنة الثامنة، است ابة ل دعوة العامة الجمل أط قتها وجارة الع و 

منتظمددددة إىل القضدددداة واملدددددعع العددددامع بمددددلن اإلطددددار القددددانو   واُقددددد م دورات ادريايددددة -52
األورو  وا  ددددر ملتافحددددة التمييددددن، مددددن أجددددو إقامددددة نظددددام ل اصددددد اإلحفددددائر ولتوثيدددد  حدددداالت 

 . 4)التميين، ومساعدة الضحايا
حقددوق اإلنسددان )امددمو اتقددوق اإلنسددانية  واُدددر ن ا ك يددة المدداطة مقددارات ا جمدداس -51

 . 1)وحقوق االملاد األورو   إما ا شتو مقارات مستق ة أو ا إطار مقارات أةاجت
" اقدددددم  5151-5155وامددددمو "السياسددددة الوطنيددددة ل مسدددداواة بددددع اجلنسددددع ل اددددةة  -55

ملسدددددتما التثقيدددددا املااعدددددر لندددددوع اجلدددددنس ع دددددى هيدددددت مسدددددتويات التع ددددديم إىل جاندددددب التددددددريب ا
ومسددبويل الدولددة واملددوظاع املدددنيع )ا إطددار ك يددة اإلدارة العامددة التابعددة ل دولددة .   6)ل مدرسددع

 وعالوة  ع ى ذلك، ُيم ت استخدام ال  ة املااعية لنوع اجلنس ا االافاالت العامة والامسية.
ب هيئدددة وفيمدددا يتع ددد  بتثقيدددا وسدددائا اإلعدددالم، يددددر اإلشدددارة إىل الاحددد  الدددذي أجااددد -55

اإلذاعة والت انيون التاوااية لتقفر آرا  املدوظاع بمدلن امد يت املسداواة بدع اجلنسدع ا ئتدوجت 
الددربامد، وأنمددرة متتددب املسدداواة بددع اجلنسددع التددابت تتومددة كاواايددا. وقددد ادداجم املتتددب وطاددت 

ريدة اجلنسدانية ووجع نمااع بملن اثقيا وسدائا اإلعدالم وا دارين، مهدا: "متافحدة القوالدب النم
واعنين الوعر اجلنسا  ل فحافة"، الجمل أصددرها جم دس أوروبدا، و"إدرات املسداواة بدع اجلنسدع ا 
أنمرة الفدحافة" الدجمل أصددرها املداد الفدحايع الددويل. وا إطدار املمداوع املعندون "صدو، ضدد 

لتعدداون مددت ا تمددت العنددا"، الددذي يناددذه متتددب املسدداواة بددع اجلنسددع التددابت تتومددة كاواايددا با
املدددد ، ُعق ددددت ح قدددات عمدددو بمدددلن موضدددوع العندددا اجلنسدددر، وُنمدددات وُوجِّعدددت ع دددى وسدددائا 

 اإلعالم "املاادئ التوجيهية لتقدم التقاريا اإلعالمية بملن العنا املننيل".
ويمهد التعاون بع اتتومة وا تمت املد  ملسنا  مستماا ، كما ُيظى بالتقدديا النمداا  -52

لثالثددر املمددةو بددع متتددب التعدداون مددت املنظمددات  ددع اتتوميددة التددابت تتومددة كاواايددا )الددذي ا
ينسدد  وياصددد انايددذ املناقفددات مددن أجددو مددن  االعتمددادات املاليددة ل م تمددت املددد  ، واملبسسددة 

ة لتهيئدة الوطنية لتنمية ا تمت املد ، وجم س انمية ا تمت املد . واعُتمدت "االسةااي ية الوطنيد
 ".5156-5155بيئة موااية لتنمية ا تمت املد  ل اةة 
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؛ 65-79؛ 93-79؛ 32-79؛ 19-79؛ 12-79؛ 69-79التمييااا  )  
79-69) 
اواصددو اتتومددة انايددذ ادددابع متافحددة التمييددن وفقددا  ل دسددتور وقددانون متافحددة التمييددن  -54

ملعام ددددة املتسدددداوية ا العمددددو،  ، وهددددو نمدددداا يتسدددد  مددددت اوجيهددددات االملدددداد األورو  )ا5112)
واملسدداواة ب ددد  النظدددا عددن األصدددو العاقدددر ، و"الربنددامد الدددوطد تمايدددة واعنيددن حقدددوق اإلنسدددان 

"، و"ةرددة العمددو املتع قددة بإجالددة العقاددات الددجمل اعددوق ملقيدد  املسددداواة ا 5156-5152ل اددةة 
سدددة "املتدة دددة" إىل ". وقدددد أدجت إنمدددا  املبس5151-5152اتقدددوق ا جمددداس التتامدددو، ل ادددةة 

جانب الضحايا والمدتاوجت اجلماعيدة املتع قدة بدالتميين إىل اعنيدن محايدة املدواطنع. ويتادو القدانون 
أيضا  محاية المهود ع ى التميين، وُيدد دائاة واسعة مدن األشدخاص الدذين يدب ع ديهم اإلبدال  

ورو  )حدددداالت مددددت امددددايعات االملدددداد األ 5155عددددن التمييددددن، وااسدددد  ذلددددك القددددانون ا عددددام 
 ، وهو القدانون 5118االستثنا  من حظا التميين . ويتواصو انايذ قانون املساواة بع اجلنسع )

    الددذي ياددا  حظدداا  عامددا  ع ددى التمييددن القددائم ع ددى نددوع اجلددنس أو اتالددة االجتماعيددة أو األسدداية
اهضددة ل تمييددن أيضددا  ا أو امليددو اجلنسددر )جمدداس العمددو، والعمددو، والتع دديم . وأُدجمددت أحتددام من

 ، وُأحاج اقدم ا مساعر اتماية من التميين ومنعب. 2)عدد من القوانع
و وِّس متتدب حقدوق اإلنسدان وحقدوق األق يدات الوطنيدة التدابت تتومدة كاواايدا ممداريت  -51

ها وثيقدة ا تمت املد ، وينس  األنمرة املدُناذة ا إطار "ا رة الوطنية ملتافحدة التمييدن"، بوصدا
اسددةااي ية ردددا إىل ملسددع نظددام متافحددة التمييددن )ا جمدداالت األسدداة، والاعايددة االجتماعيددة، 
             والتع ددددديم، والعمدددددو، والاعايدددددة الفدددددحية، ومحايدددددة األق يدددددات واألجاندددددب، ولوضدددددت وثيقدددددة جديددددددة

 )أُنمئ فاي  عامو هلذا ال ا   . 5158لعام 
ة جداائم التااهيدة، وحظيدت هدذه اآلليدة باالهتمدام مدن هيدت وأُنمئت آليدة فعالدة ملتافحد -56

منددداط  اإلق ددديم وةارجدددب. ويضدددر ت متتدددب حقدددوق اإلنسدددان وحقدددوق األق يدددات الوطنيدددة التدددابت 
تتومدددة كاواايدددا، بوصددداب اهليئدددة املاكنيدددة املعنيدددة قمدددت الاياندددات املتع قدددة قددداائم التااهيدددة، بتنسدددي  

  والدددذي ُي ِّدددو ويناِّدددذ التمدددايعات 5151اائم التااهيدددة )أعمددداس الاايددد  العامدددو املعدددد باصدددد جددد
                     املناهضدددددة ل تمييدددددن وينسددددد  عم يدددددة هدددددت الاياندددددات والتعددددداون بدددددع القراعدددددات. وقدددددد اعُتمدددددد، ا

، االقددةاز الددذي قدمددب الاايدد  العامددو بعنددوان "باواوكددوس بمددلن األنمددرة ا حدداالت 5155عددام 
إىل اعنين أنمرة التحقي  ا هذه اجلاائم ومقاضاة مااتايها. وقد أُعددت  جاائم التااهية" الاامر

لوجارة الداة ية، ومتتب املدعر العام لتاواايا، ووجارة العدس، استمارة ل اصد اإلحفدائر ل  دن  
 واجلاائم، ووضعت وجارة العدس رمنا  فاعيا  ةاصا  جلاائم التااهية الجمل انظاها ئاكم اجلن .

اتتومددددة ال  نددددة الوطنيددددة ملتافحددددة العنددددا ا جمدددداس الاياضددددة،  دددددا منددددت  وشددددت  ت -52
ومتافحة العنفداية وكداه األجاندب ا األحددا  الاياضدية. ووضدعت ال  ندة "ةردة العمدو املعنيدة 
بتنايددددذ بانددددامد ادددددابع التثقيددددا ا متافحددددة العنددددا ا الاياضددددة، ا إطددددار األحدددددا  الاياضددددية 

 اذها وجارة الع وم والتع يم والاياضة، واهليئة املعنية بالتع يم.وةارجها"، وهر ا رة الجمل ان
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، ا قددددى القضدددداة واملدددددعون 5155ويتواصددددو اثقيددددا املسددددبولع القضددددائيع. فاددددر عددددام  -58
، اثقياا  ا جماس التمدايعات األوروبيدة  8)العامون ل دولة، ال سيما أعضا  جلان أةالقيات ا اكم

ن، وذلددك ا إطددار ممدداوع أداة املسدداعدة قاددو االنضددمام "إنمددا  نظددام والتاواايددة املتع قددة بددالتميي
شددامو لتقددديا ح ددم التمييددن" )يناددذه متتددب حقددوق اإلنسددان وحقددوق األق يددات الوطنيددة التددابت 

 تتومة كاواايا، وأمع املظا  .
مدن ةدالس   2)وفيما يتع   بدور وسائا اإلعالم ا ام يت التسام ، اتواصدو األنمدرة -52
 ددر: اإلطددار القددانو  )يددن  قددانون الادد  اإلذاعددر والت انيددو  التدداوا، ع ددى التسددام ، وفهددم مددا ي

واحدددددةام االةدددددتالا، وا فوصدددددية والتاامدددددة، واقدددددديا الندددددان واحدددددةامهم، والتعدديدددددة السياسدددددية 
والدينيدددة و ومحدددالت مناهضدددة التمييدددن )فقددداات ا انيونيدددة والفتدددات ع دددى شددداتة اإلنةندددت . ومدددن 

نرددداق الدددوعر بالتمدددايعات املناهضددددة ل تمييدددن ا جمددداس العمدددو والتوظيدددا، ادددددعم حيددد  اوسددديت 
اتتومة مماريت اتات الربنامد ا تمعر ل توظيا والتضامن االجتمداعر، الدذي امدارو فيدب أيضدا  

 . 51)دائاة العمو التاوااية
ار أن ، باعتاددد‘املسددداواة ا اتفدددوس ع دددى اجلنسدددية‘ 58-28و  اقادددو كاواايدددا التوصدددية  -21

حفددوس فئددات معينددة مددن األجانددب ع ددى اجلنسددية، عددن طايدد  الت ندديس املمي ددن، حدد  أصدديو أليددة 
دولددة ذات سدديادة، وهددو حدد  ال انددتق  منددب كاواايددا، وال ُاسددتثا منددب، بوصدداب مددن املاددادئ العامددة 
 لقانون اجلنسية الدويل. ور م ذلك، يوج جلميت األجاندب الدذين يسدتوفون االشدةاطات القانونيدة

أن ُيفددد وا، بمددداوا متسددداوية، ع دددى اجلنسدددية التاواايدددة عدددن طايددد  الت نددديس، بالتيايدددة العاديدددة، 
 .ايسعا   بينما قد ملفو فئات معينة من األجانب ع ى اجلنسية بماوا أكثا

 (31-79؛ 19-79التع يب وأماكن االحتجاز )  
ليددة ا قانوهنددا اجلنددائر كاواايددا، عمددال  بالتنامارددا الدوليددة، أحتددام الفددتوو الدو   جددتأدر  -25

 فيمددا يتع دد  مبنددت أفعدداس التعددذيب اإلجااميددة ومقاضدداة مااتايهددا. وأُنمددئت اآلليددة الوقائيددة الوطنيددة
 ضمن متتب أمع املظا ، وياي إدةاس اعديالت قانونية لتعنينه.

ولددددجت ا قدددر اقايدددا عدددن التعدددذيب أو السددد وو القاسدددر أو االضدددرهاد، اتخدددذ المددداطة،  -25
مدددايعات اجلنائيدددة وقدددانون متافحدددة التمييدددن، اددددابع لتمدددا اجلدددا ، ا الوقدددت الدددذي مبوجدددب الت

يتادددو فيدددب متتدددب املددددعر ل دولدددة )عمدددال  بااااقيدددة مناهضدددة التعدددذيب  املعاجلدددة المدددام ة ل تقايدددا 
 املتع   بنتائد انتهاو حقوق اإلنسان، ومقاضاة اجلناة ع ى حنٍو فعاس.

وباندا  سد ون جديددة اسدا  و 55)االكتظدا  ا السد ونلتق دي   ويتواصو اختاذ ادابع -22
ا املائددة  امتثدداال  لقددانون  2045متددان ) 2 211متانددا  إىل  2 225رفعددت سددعة السدد ون مددن 

               أمتدددار متعادددة . 51أمتدددار مابعدددة، وح مهدددا  4انايدددذ األحتدددام بالسددد ن )مسددداحة جنناندددة الندددوم 
ا  22022سدددددد ينا  ) 2 825عدددددددد السدددددد نا   ، كددددددان5154امدددددداين األوس/أكتددددددوبا  21وا 
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                . وقدددد أُدرجدددت إدارة نظدددام السددد ون )وجارة الداة يدددة  ا ممددداوع أداة املسددداعدة قادددو 55)املائدددة 
 . 52)5152-5155متوِّن املساعدة ا الاةة االنتقالية وبنا  املبسسات ل اةة  -االنضمام 

موظادا  جديددا ، وُوضدعت ةردا إلنمدا   11قدار اعيدع اجلنائر، من امل وا إطار النظام -24
معهد مستقو ل اعاية الفحية يقدم ةدمات متنوعة )طدب األسداة، والاعايدة الفدحية، واألدويدة، 
والاعايددددة املستمدددداوية . ومبقتضددددى قددددانون التددددلمع الفددددحر اإلجادددداري، يتمتددددت هيددددت األشددددخاص 

              يددددة كاواايددددا، بالتددددلمع الفددددحر. وبدددددأ ا ا ددددادين مددددن حددددايتهم، املقيمددددع بمددددتو دائددددم ا ههور 
انايددددذ ممدددداوع إلعددددادة التتييددددا االجتمدددداعر ملدددددمد املخدددددرات، وذلددددك ا هيددددت  5112عددددام 

 املقاطعات )مبا ا ذلك الس ون . 

 (65-79؛ 52إلى  19-79الجهاز القضاوي )  
، ل سددد رة القضددائية الدددجمل يتاددو الدسدددتور وقددانون ا ددداكم االسددتقاللية واالسدددتقالس الددذا -21

ختضدددت إلشدددااا ا  دددس القضدددائر ل دولدددة. ومُلظدددا هيدددت أشدددتاس التدددلثع ع دددى سدددع اإلجددداا ات 
القضددائية ونتائ هددا والقضدداة. وال يددوج اعددديو أحتددام ا دداكم إال مددن جانددب ا تمددة املختفددة. 

ورددارن ا دداكم عم هددا  ويددب ع ددى اجلميددت التقيددد باألحتددام امل نمددة قانونددا  الددجمل افدددرها ا دداكم.
ع نا  )باستثنا  اتاالت الجمل ُيستاعد فيها اجلمهور . ويتاو قانون ا داكم اجلديدد والدسدتور حد  
األطددااا ا ا اكمددة ا  ضددون فددةة جمنيددة معقولددة مددن ةددالس عم يددة اسددتوا اشددةاطات محايددة 

 انتهاو هذا ات . ات  ا ا اكمة ا إطار جمد معقوس وشاا دفت اعوي  مناسب عند 
.  54)ولضددمان اسددتقاللية اجلهدداج القضددائر، اُتخددذ ادددابع منتظمددة لتعنيددن املهنددة القضددائية -26

الوظددددددائا القضدددددائية، ُشددددددتو ا امدددددداين  الددددددجمل يدددددااد إدةاهلددددددا ع دددددى وب يدددددة انايددددددذ اإلصدددددالحات
نون ع ددى قددانون األكاد يددة القضددائية، وقددا فايدد  عامددو لاحدد  التعددديالت 5154األوس/أكتددوبا 

 . 51)ا اكم، وقانون ا  س القضائر ل دولة، وقانون املدعر العام ل دولة
ولتحقيددد  أع دددى كادددا ة ملتندددة ا عمدددو ا ددداكم، وإنمدددا  نظدددام لاصدددد أعماهلدددا، يضدددر ت  -22

م دددنم بتقددددم جددددوس جمدددد سدددنوي ملهدددام ا تمدددة، واقايدددا  رئددديس ا تمدددة بواجادددات عديددددة. فهدددو
ا تمدددة األع دددى درجدددة وإىل وجارة العددددس. ويُقددددم أيضدددا  إىل ا تمدددة  شدددهاي بالنتدددائد، إىل رئددديس

الع يا مااشاة وا  س القضائر ل دولة ووجارة العدس اقايا سنوي عدن املهدام الدجمل اضدر ت  دا إدارة 
ا ددداكم وعدددن كادددا ة ا ددداكم ا حدددو القضدددايا )مبدددا ا ذلدددك فحددد  األسدددان الدددذي اسدددتند إليدددب 

 ات  ا ا اكمة ةالس فةة جمنية معقولة .ط اات العمال  تماية 
  5152وب ية ملسع نوعية نظام العدالة وقدرااب وكاا اب، ند  قدانون ا داكم اجلديدد ) -28

ع ى إمتانية ااوي  الفالحيات. ولتحقي  اواجن أفضو ا أعاا  العمو وإدةداس ا يدعات ع دى 
ادددادرة. ويقددددم رئددديس ا تمدددة الع يدددا الفدددالحيات الاع يدددة ل محددداكم، طددداز وجيدددا العددددس هدددذه امل

لتاواايدددا اقددداريا سدددنوية إىل الربملدددان التددداوا، بمدددلن أعمددداس السددد رة القضدددائية )امدددمو أنمدددرتها 
ومسددائ ها التنظيميددة وأوجددب قفددورها القانونيددة، واقددةز طاقددا  لتحسددع أعمدداس ا دداكم . واخُتددذت 
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 اإلجداا ات، وذلدك مدن ةدالس "ةردة لتق ي  عدد القضايا  ع ا سدومة ولتقفدع ادابع متثاة
". 5154-5152العمو املتع قة بتنايذ املاادئ التوجيهيدة السدةااي ية اردويا اجلهداج القضدائر، 

وفيما يتع   بالقضايا القد ة، يُوصدى بدالنظا فيهدا حبسدب ااايدب اسد ي ها، ويُقدةز )بالنسداة إىل 
تر خياا عدن رئديس ا تمدة جدن ا  مدن ا اكم األكرب ح ما   اعيع "مديا" إداري ل محتمة ل

               أعادددددددا  إدارة شدددددددبون ا تمدددددددة، ولةكيدددددددن االهتمدددددددام ع دددددددى إ ددددددداج أعمددددددداس ا تمدددددددة بتادددددددا ة وا 
 الوقت املناسب.

وعقددب عم يددات دمددد وظياددر )اعددديالت ع ددى قددانون مقاعددد/أماكن اهليئددات القضددائية  -22
               ملددددددعع العددددامع ل دولدددددة )عم يدددددات الددددددمدوا ، يتواصدددددو ااشددددديد شدددداتة ا ددددداكم5155ا عددددام 
، ب دددج عددددد عم يدددات الددددمد عمدددا 5152 . وا عدددام 5152املوعدددد األقفدددى عدددام  -املدددادي 

فقدد أُدةددو نظدام متتامدو إلدارة م اددات ا داكم )امل اددات  -عم يدات. واتواصدو عم يددة اتوسداة 
ئتمة ب ديدة. ويداي ملددي   61 ارية، وا اإللتةونية  ا هيت ئاكم املقاطعات وا اكم الت

أجهدددنة اتواسددديب ا إدارات سددد و األراضدددر، ويددداي أيضدددا  إنمدددا  شددداتة ا نظدددام اتنولوجيدددا 
، ع ددى إعددادة ااايدددب نظددام العدالدددة 5152املع ومددات املمددةو. واعتدددا وجارة العدددس، منددذ عدددام 

وئدددداكم اجلددددن  ا املندددداط ،  ع ددددى القواعددددد األربددددت، وهددددر: إعددددادة انظدددديم شدددداتة ا دددداكم الا ديددددة
التنظيميددة )ملسددع كاددا ة ا دددمات املسدداعدة و  ومتااددب املدددعر العددام الا ديددةو وإعددادة الةايددب

وإصالز إجاا ات اقدم الرعدون )اإلسدناد اإللتدةو  العمدوائر ل قضدايا ا ئداكم املقاطعدات و 
 واستتماس حوساة النظم.

، القدانون 5154امداين األوس/أكتدوبا  54اوا،، ا وقد طُاز ل تفويت ا الربملان الت -41
 اجلديد املتع   بلماكن ومقاعد متتب املدعر العام ل دولة. 

وأدجت سددددن قددددانون اإلجدددداا ات اجلنائيددددة اجلديددددد إىل اسددددايت واددددعة اإلجدددداا ات ا قضددددايا  -45
اكم الاسدداد، ووضددت نظددام فعدداس لتمددا مددااتن أعمدداس الاسدداد ومقاضددارم. واعمددو إدارات ا دد

املتخففدددة ا إطدددار مدددن التددد جر مدددت متاادددب املددددعر العدددام ل دولدددة وهيئدددات المددداطة مدددن أجدددو 
متافحدددة الاسددداد، وذلدددك مدددن ةدددالس متتدددب مندددت الاسددداد واجلا دددة املنظمدددة. وا قضدددايا اجلا دددة 

عدد قاارات االرام  5155املنظمة والاساد )مبا ا ذلك ع ى مستوجت املسبولع ، اجداد ا عام 
لتسددد يو نتدددائد التحقيقدددات وا اكمدددات واألحتدددام  سددد و التتادددتم الفدددادرة. وأُنمدددئ واألحتدددا

الفددادرة. واُناددذ ا الوقددت الددااهن، بمددتو مبقددت ودائددم، عم يددات مفددادرة املمت تددات الددجمل   
 االستيال  ع يها بلفعاس إجاامية. وياي اعنين قدرات قراع متافحة الاساد التابت لوجارة العدس.

اعنيددددن إطددددار متافحددددة الاسدددداد باضددددو القددددوانع اجلديدددددة، وهددددر: قددددانون منددددت ويتواصددددو  -45
 اضدددددارب املفدددددات، الدددددذي اسدددددتحد  نظدددددام التحقددددد  مدددددن سددددد الت أصدددددوس املسدددددبولع، وعدددددنج

 و وقدانون 5152يس جلنة اضدارب املفدات )ياإلجاا ات الوقائية، وعنج الس وو املهد، ومنت اس
هددو املاددو  املعددد باملع ومددات،  -منفدداا  جديدددا   اتدد  ا اتفددوس ع ددى املع ومددات، الددذي أنمددل
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وكاددو اتمايددة أمددام ا دداكم اإلداريددةو وقددانون املمددةيات العامددة. ويدداي حاليددا  وضددت "اسددةااي ية 
 متافحة الاساد وةرة عم ها"، من أجو منت الاساد ا فاادجت القراعات. 

الت االنتخابية إطارا  قانونيا  فايدا  وأنمل القانون املتع   بتمويو األنمرة السياسية واتم -42
ل حمددالت االنتخابيددة ولإلشددااا ع ددى رويددو األحددناب السياسددية. ووضددت القددانون اتددد األقفددى 
املسدددموز بدددب ل تربعددداتو واشدددةا ع دددى األحدددناب السياسدددية واملاشدددحع املسدددتق ع فدددت  حسددداب 

توميددة ع ددى رويددو اتمددالت مسددتقو لتمويددو محالرددم االنتخابيددة. وامدداا ال  نددة االنتخابيددة ات
االنتخابية، ا حع ياي متتب مااجعة حسابات الدولة مااجعدات سدنوية لعم يدات األحدناب. 

 وياي امديد العقوبات املالية املوقعة ع ى األحناب السياسية ومسبوليها. 

 (66و 62-79؛ 53و 51-79المساعدة القانونية المجانية )  
عدة القانونية ا انية لتلكيد مادأ املساواة بع هيدت املدواطنع، يتواصو ملسع نظام املسا -44

  ع ى 5154مبن فيهم أفااد األق يات الوطنية. وينروي قانون املساعدة القانونية ا انية اجلديد )
إصدالز نظدام املسداعدة القانونيدة األوليدة، واُقددم املسداعدة ا انيدة ا هيدت املسدائو القانونيدة دون 

ل مسددتايد. ويسددهم ذلددك ا اعنيددن اتمايددة القانونيددة املقدمددة لائددات املددواطنع  املاكددن املدداديملديدد 
جددداجت اوسددديت نرددداق  األشدددد ضدددعاا  اجتماعيدددا  واقتفددداديا ، وينيدددو إمتانيدددة التمييدددن )املدددادي . وقدددد

ة املسددداعدة القانونيدددة األوليددددة )ليمدددمو املع ومددددات القانونيدددة العامدددةو وإعددددداد بال دددات إىل ا تمدددد
األوروبيدددة تقدددوق اإلنسدددان واملنظمدددات الدوليدددة ، ودائددداة املسدددتخدمع )األطاددداس األجاندددب الدددذين 
يدددددون أناسددددهم ا كاواايددددا دون صددددحاة ذويهددددم و وبالنسدددداة إىل األجانددددب الددددذين لددددديهم إقامددددة 

يدة، دائمة، التخ ر عن افةا  املعام ة باملثو. وقد ايسدات معدايع ملقيد  املسداعدة القانونيدة الثانو 
                 ال سددديما فيمدددا يتع ددد  بندددوع اإلجددداا ات الدددجمل قدددد اُعتمدددد املسددداعدة القانونيدددة بمدددلهنا وفيمدددا يتع ددد  

 حبفا األصوس. 
، "اقدددم املسدداعدة القانونيددة ا انيددة جلميددت ا تدداجع 55-28و  اقاددو كاواايددا التوصددية  -41

لالستاادة منهدا.  دع  اا  االفةاضات القانونيةإليها"، نظاا  إىل  مو  التوصية واتاجة إىل استي
 أن ذلك ال  نت من مواص ة ملسع اإلطار التمايعر.

 (13إلى  12-79ة )فحرية الصحا  
عمال  بتوصيات ال  نة الربملانية تقوق اإلنسان وحقوق األق يات الوطنيدة، عدن ج متتدب  -46

وي ع دددددى اعدددددا  الفدددددحايع ل تهديدددددد املددددددعر العدددددام لتاواايدددددا أنمدددددرتب ا اتددددداالت الدددددجمل انرددددد
، ويددويل اهتمامددا  ةاصددا  ملقاضدداة اجلندداة. 5151واالعتدددا ، وُيددتاك املتتددب بسدد الت منددذ عددام 

ويا ِّج املتتب وجارة الداة ية باتاالت )من حي  عددها، وأنمرة املدعر العام ل دولة، ووصا 
يع ومدالتر وسدائا اإلعدالم إىل اتد ، والنتي ة . وُقدِّم اقايا بمدلن االعتددا ات ع دى الفدحا

                      ، وإضددددددددددافة 5155هعيدددددددددة الفددددددددددحايع التاواايددددددددددة مددددددددددن أجددددددددددو إعددددددددددداد التتدددددددددداب األبددددددددددي  )
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إدانددداتو وحتدددم  2حتمدددا  م نمدددا  قانوندددا  ) 55 . ويمدددع التقايدددا إىل 5152حددد  حنياان/يونيدددب 
 حاالت رف   وأربعة أحتام  ع هنائية. 2واحد بالربا ةو و

ول ددددا  ملسددددع ُسدددداو اتفددددوس ع ددددى املع ومددددات العامددددة، ُيدددددد قددددانون اتفددددوس ع ددددى  -42
بالتعدداون مددت ا تمددت املددد   املاددادئ التاليددة: اتفددوس  5152ع ومددات )الددذي اعُتمددد ا عددام امل

العدام وا ددا  ع دى املع ومددات، وكمدداس املع ومدات ودقتهددا، واملسدداواة ا اتفدوس ع ددى املع ومددات. 
ون التدددابع املتع قددة بإقامددة دعددوجت اراتدداب جنحددة ا حالددة انتهدداو اتدد  ا اتفددوس وُيدددد القددان

                ع ددددى املع ومددددات: بالنسدددداة إىل اهليئددددات اإلداريددددة اتتوميددددة املختفددددة )اوقيددددت  اامددددة ماليددددة افددددو
 يورو . 5 651يورو  وبالنساة إىل األشخاص املسبولع )اوقيت  اامة افو إىل  52 161إىل 

 11-79؛ 67و 69-79 ؛61-7حقااوق الماارأة ومكافحااة العناا  المن لااي )  
 (61-79؛ 31-79؛ 31و 36-79؛ 15و

يُعد اعنين مماركة املاأة وضدمان املسداواة بدع اجلنسدع أحدد إ داجات قدانون املسداواة بدع  -48
املسداواة بدع اجلنسع. وأدجت هذا القدانون إىل اسدتماار انايدذ السياسدات الوطنيدة القائمدة املتع قدة ب

اجلنسع، وهر السياسات الجمل ملدد، عن طاي  ةرة العمدو، ا داالت املواضديعية )اعنيدن حقدوق 
اإلنسددان املتاولددة ل مدداأة، واملسدداواة بددع اجلنسددع، واتددافب الادداص ا السددوق، والتثقيددا املااعددر 

تتدب املسداواة لنوع اجلنس ، وُأضيا لذلك جماس آةا، هو مماركة املاأة ا الاياضدة. ويمداا م
بدددع اجلنسدددع، التدددابت تتومدددة كاواايدددا، ع دددى هدددذه التددددابع، ويقددددم اقددداريا إىل اتتومدددة ا هدددذا 
الفدد. وجمالس املقاطعات م نمة باعتماد ةرا عمو. وُيم ت التمثيو املتسداوي ا التعيدع ا 

ويُددوىل اهتمددام ةدداص ا املائددة .  41ا  ددس اإلشددااا واإلداري )ال يددوج أن يقددو رثيددو املدداأة عددن 
 . 56)ملماركة املاأة ا اتياة السياسية

ثو اتد من الارالة، والقضا  ع ى التميين ضد املداأة ا سدوق العمدو، وملقيد  اتدافب و  -42
            الاددددداص، األهدددددداا وا ددددداالت املهمدددددة ا إطدددددار "السياسدددددة الوطنيدددددة ل مسددددداواة بدددددع اجلنسدددددع،

ضمن ادابع ردا إىل ما ي ر: اضيي  الا وة ا األجدورو دعدم " الجمل ات5151-5155ل اةة 
انظيم املاأة ل مماريتو ملقي  االاساق بع الواجاات األساية وا اصة واملهنية )التقسيم املتساوي 
ملهدددام األسددداة املعيمدددية ومسدددبوليات الوالددددينو واالسدددتاادة مدددن إجددداجة األبدددوة ، وممددداركة املددداأة ا 

مدديا  مددت الوثيقددة، اواصددو اهليئددات املختفددة القيددام بددالاحو  والتح يددو، وملسددع اتيدداة العامددة. ور
نوعية املبشاات اإلحفائية املتع قدة بوضدت الاجدو واملداأة ا سدوق العمدو، وجيدادة الدوعر بالقوالدب 
النمريدددة وعوائددد  رتدددع املددداأة اقتفددداديا . وُيمددد ت انظددديم التع ددديم قادددو املدرسدددر ا أمددداكن عمدددو 

كددذلك التوعيددة بلمهيددة مادددأ املسدداواة ا األجددا عددن العمددو املتسدداوي القيمددة. وامددمو الوالدددين، و 
التدابع املتخذة اجلمت والاصد املنه يع لإلحفا ات املتع قة بوضت املداأة ا السدوق )الاداق بدع 

 اجلنسع .
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 " ادابع لتوظيا فئدات ةاصدة5155-5155واتضمن "ا رة الوطنية توافن العمو،  -11
مهددددات الوحيدددددات، واألمهددددات ذوات أربعددددة أطادددداس أو أكثددددا، وأمهددددات األطادددداس ذوي هددددر األ

ا املائدة مدن  511النمائية، وأمهات األطااس املفابع بلماا  ةايثة، وذلدك بددفت ت االعتالال
                    شددددددهاا . واُناددددددذ ا إطددددددار "اسددددددةااي ية انظدددددديم ممدددددداريت 55اتدددددداليا الاااددددددب اإلهددددددايل لاددددددةة 

" ادابع ردا إىل اتد من برالة املداأة والتمييدن ضددها ا سدوق العمدو. 5151-5154اأة، امل
واُعددد املدداأة، ال سدديما ذوات املسددتوجت التع يمددر األقددو، وضددحايا العنددا، ومددن يعددانع مددن الارالددة 
الروي ددة األجددو، واملنتميددات إىل األق يددات الوطنيددة، فئددات ضددعياة مددن بددع األشددخاص العدداط ع، 

               تددددددنهن أيضددددددا  انظدددددديم ممدددددداريت. وُُيتاددددددو ا كددددددو عددددددام بدددددداليوم األورو  ل مسدددددداواة ا األجدددددداو 
ا املائددددة لفددددات الاجدددداس ، ويدددداي مل يددددو واوجيددددت املبشدددداات اإلحفددددائية  55)افدددو الا ددددوة إىل 

 املتع قة بتياية اعتماد ادابع اضيي  الا وة القائمة. 
 متهدا مددت اوجيهدات االملداد األورو  بمددلن إجداجة األبددوة ويداي ملسدع التمددايعات وموا -15

واملسدددداواة بددددع اجلنسددددع ا السددددوق، والتعيددددع ا الوظددددائا، واملاااددددات. فمددددثال ، أدت اعددددديالت 
القددانون املتع دد  بدددعم األمهددات واآلبددا  إىل ااسدداق مدددة إجدداجة األبددوة، وحددددت هددذه التعددديالت 

، وسدداوت مدددة التاددد وإجدداجة األبددوة. وملقدد  االاسدداق شدداوا اسددتاادة أحددد الوالدددين مددن اتقددوق
ا املسبوليات واملهام األساية، واإلسهام، وقانون املابيات اجلديد )انظيم األنمرة . وأُعد مل يدو 

 لتحديد سياسة األساة  دا اعتماد اسةااي ية ا املستقاو.
القدددانون مدددا ي دددر:  وا جمددداس مندددت عواقدددب العندددا والتخايدددا مدددن آثددداره، يمدددمو اإلطدددار -15

قدددانون اتمايدددة مدددن العندددا )اعايدددا العنددداو واأل ددداا و والعقوبدددات ، وقدددانون األجاندددب )ُردددن  
افدددداري  إقامددددة مبقتددددة ل دددددواعر اإلنسددددانية، ا حدددداالت األسددددااب اجلديددددة واملددددربرة ذات الرددددابت 

ي ية الوطنيدددة اإلنسدددا ، إىل ضدددحايا العندددا املندددنيل الدددذين اُاكدددوا دون رعايدددة مناسددداة ، و"االسدددةاا
". ويتواصدددو رويدددو أمددداكن إيدددوا  النسدددا  واألطاددداس 5156-5155ل حمايددة مدددن العندددا املندددنيل، 

ضحايا العندا املندنيل، واُقددم املسداعدة ل ضدحايا عدن طايد  مااكدن الاعايدة االجتماعيدة. ويقاضدر 
متتدددب املددددعر العدددام لتاواايدددا اجلنددداة وُيدددتاك بسددد الت ةاصدددة )جدددنس املدددتهم، وجدددنس وعمدددا 

اجلنايةو ونوع اتتم . وُُيتاك بس الت لألفعاس اجلنائية الجمل انروي ع ى عنا  لضحيةو ونوعا
ضددد املدداأة، ويُددوىل اهتمددام السددت واب الضددحايا وينددب إيددذائهم  ددع املااشددا )ال سدديما ا حالددة 
اال تفددداب . وملدددتاك وجارة الداة يدددة بإحفدددا ات مافددد ة عدددن ةفدددائ  العندددا املندددنيل وحالتدددب 

مسددبوس ا المدداطة أشددتاال  متنوعددة  مددن التثقيددا ا جمدداس  4 111ب. وا قددى أكثددا مددن واياهاادد
، اعتمددت اتتومدة "باواوكدوس اإلجداا ات ا 5155العنا املندنيل والعندا ضدد املداأة. وا عدام 

 . 52)حالة العنا اجلنسر"



A/HRC/WG.6/22/HRV/1 

GE.15-02059 14 

              ؛ 19و 19-79؛ 33-79؛ 1و 5-71؛ 63-79حقااااااااااااااوق انطفااااااااااااااا  )  
 (61-79؛ 79-35
               ر ددددم األجمددددة، اواصددددو اتتومددددة اقدددددم مسددددتوجت مناسددددب مددددن الاعايددددة لألطادددداس. فاددددر  -12

، جدداجت اوقيددت الربواوكددوس االةتيدداري الاااقيددة حقددوق الراددو بمددلن آليددات املقاضدداة، 5152عددام 
                   ، قُددددددددم التقايددددددداان الددددددددوريان الثالددددددد  والاابدددددددت بمدددددددلن انايدددددددذ ااااقيدددددددة 5154وا أي وس/سددددددداتمرب 

 حقوق الراو. 
ويُعةا باألسا املنخاضة الدةو ذات األطااس كلسدا ضدعياة اجتماعيدا . ويدن  قدانون  -14

  ع ى اقددم الددعم بددال  مدن املنايدا الددنيا املضدمونة )جيدادات 5154الاعاية االجتماعية اجلديد )
حقاقات األطادداس . كمددا أن اددواجي جيددادة عدددد األطادداس، وال يمددمو دةددو األسدداة املعيمددية اسددت

. وا إطار "اسةااي ية ارويا نظم الاعايدة  58)املعونة االجتماعية مضمونة عن طاي  دعم التع يم
قدانون جديدد  5154" وإصالحات قانون األسداة، اعُتمدد ا عدام 5156-5155االجتماعية، 

املبسسدددات تمايدددة  لألسددداة يتسددد  مدددت املعدددايع الدوليدددة الدددجمل اتضدددمن اختددداذ اددددابع جديددددة ةدددارت
حقوق األطااس، وملدد آليات التنايذ، ورتِّن من اعتماد قاارات ا اكم املتع قة بالاعاية الوالدية 
ددو ملوافقددة الوالدددين ع ددى  اجلنئيددة أو التام ددة لألشددخاص الددذين ُسدد ِّم طا هددم ل اعايددة والقدداار املتمِّ

 ااد طاو.
ك الراو األجنن أو عدم اجلنسية  ا إبدا  وينظم قانون األساة ح  الراو )مبا ا ذل -11

رأيدددب ا اإلجددداا ات املتع قدددة حبقوقدددب ومفددداتب، وبالوصدددر ع يدددب الدددذي  ث دددب ا هدددذه اإلجددداا ات. 
سنة، يوج لب أن يمارو بمتو مستقو ا اإلجداا ات املتخدذة أمدام  54ولدجت ب و  الراو سن 

، اعُتمددددت "االسدددةااي ية 5154اتمرب اهليئددات الدددجمل اتخدددذ قددداارات بمدددلن حقوقدددب. وا أي وس/سددد
"، رمدديا  مددت "اسددةااي ية جم ددس أوروبددا بمددلن حقددوق 5151-5154الوطنيددة تقددوق األطادداس، 

، و"ةرة االملاد األورو  تقوق األطااس" املتوافقة مدت "مادادئ  52)"5151-5155األطااس، 
 . 51)ف  هلا فاع مستقواألمم املتحدة التوجيهية بملن الاعاية الادي ة لألطااس" الجمل خيُ 

ملويدددو دور التلهيدددو ةدددارت املبسسدددات و واعُتمددددت "ا ردددة التنايذيدددة" عمدددال  بدددد "ةردددة  -16
                االجتماعيددددددددة واألشددددددددخاص االعتادددددددداريع اآلةدددددددداين الددددددددذين يناددددددددذون أنمددددددددرة الاعايددددددددة  الاعايددددددددة

م مدددون ا   ". واتدددوةى ا ردددة التنايذيدددة ملقيددد  ةاددد 5158) 5156-5155االجتماعيدددة، 
عدددد األطادداس املددودعع املبسسددات واعنيددن ةدددمات الاعايددة النهاريددة ودعددم األسددا،  دددا منددت 
دددددذ ممددددداوعان ا إطدددددار باندددددامد أداة املسددددداعدة قادددددو  ففدددددو الرادددددو عدددددن أسدددددااب الايولوجيدددددة. ونُداِّ
االنضدددمام، لددددعم التلهيدددو ةدددارت املبسسدددات واعنيدددن إدرات املسدددتايدين مدددن ا ددددمات ا نظدددام 

يددة االجتماعيددة واقدددم الدددعم إىل ا ددربا  ا الددنظم. واُناددذ ممدداريت لتحسددع قدددرات ا ددربا  الاعا
ونوعيددة عم هددم ا دور رعايددة األطادداس والمددااب املفددابع باضددراابات سدد وكية، ولتعنيددن قدددرات  

 كاالة األطااس. 
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لمداتر وفيما يتع د  بدالتثقيا مبادادئ املفدات الاضد ى ل رادو، جداجت ملسدع التواصدو ا -12
بع املبسسات وساو اتفوس ع ى اثقيا. واُقدم إىل االميذ املددارن الثانويدة إعاندات لالنتقداس 
فيما بع املستوطنات، لضمان حفوس التالميذ املقيمع ةارت املااكن اتضاية ع ى التع يم، كما 
أدجت نظدددددام دفدددددت مااادددددات واقددددددم الددددددعم لردددددالب اجلامعدددددة إىل جيدددددادة التحددددداق طدددددالب األسدددددا 

                    الددددددددددددةو املددددددددددددنخا  بدددددددددددالتع يم العددددددددددددايل. وانرددددددددددددوي "االسدددددددددددةااي ية الوطنيددددددددددددة تقددددددددددددوق  ذات
 ادبعا  ا جماس التع يم.  44" ع ى 5151-5154األطااس، 

وأُقدا باتاجددة إىل اددوفع الادداص تفددوس فداادجت التالميددذ ذوي االعددتالالت النمائيددة ع ددى  -18
                     ا املائددددة  ع ددددى التع دددديم ا املبسسددددات العاديددددة  1016) ا ميددددذا   580281التع دددديم، إذ ُيفددددو 

أو ا اصدددة. وقدددد ملقددد  ذلدددك باضدددو باندددامد ل ددددعم املهدددد، وعم يدددات اتيدددا متدددا  ودراسدددر 
واع يمر، وباامد إضافية إلعادة التلهيو. ويهدا ذلك إىل إااحة التع يم هلذه الائة من التالميدذ 

 ثي هم ا النظام التع يمر وا تمت كتو. واعنين إدماجهم ور
واااعددر كاواايددا األولويددات القانونيددة ل حفددوس ع ددى الاعايددة الفددحية، واناددذ س سدد ة مددن  -12

" مدن أجدو اعنيددن 5151-5155التددابع املدرجدة ا "السياسدة الوطنيددة ل مسداواة بدع اجلنسددع، 
او اتفدوس ع يهدا )ملسدع نظدام الوقايدة جودة الاعاية الفحية املقدمة ل نسا  والاتيات واعنين سد

من األماا  ا ايثة واكتمافها ماتاا و ورعاية الفحة اإل ابية ل نسا و والتوعية باألماا  املنقولة 
ادددددبعا  .  25" )5151-5154جنسدددديا   فضددددال  عددددن "االسددددةااي ية الوطنيددددة تقددددوق األطادددداس 

دم التثقيددا الفددحر ا املدددارن مددن ةددالس أربددت وعمددال  بقدداار وجيددا الع ددوم والتع دديم والاياضددة، يُقدد
  الوقايددددة مددددن إدمددددان املخدددددراتو الوقايددددة مددددن العندددداو وحدددددات ادريايددددة، هددددر: اتيدددداة الفددددحيةو

 التثقيا اجلنسر.
وا جماس متافحة العنا املننيل، ردت موا مدة أحتدام القدانون حبيد  اتسد  مدت القواعدد  -61

العندا املندنيل إىل اعنيدن كدو مدن "االسدةااي ية الوطنيددة . وأدجت سدن قدانون اتمايدة مدن  55)الدوليدة
" )ا جمدداالت العنددا اجلنسددر، وااليددار باألطادداس، والعقوبددة 5151-5154تقددوق األطادداس، 

 الادنيددددة، والعنددددا املنددددنيل، والعنددددا ا املدددددارن ، و"االسددددةااي ية الوطنيددددة ل حمايددددة مددددن العنددددا 
القراعددات. واعُتمددد مددا ي ددر: "باواوكددوس السدد وو "، والتنسددي  فيمددا بددع 5156-5155املنددنيل، 

ا حددداالت العندددا فيمدددا بدددع األطاددداس والمدددااب" الدددذي يتضدددمن واجادددات السددد رات املختفدددة 
واعايا "العنا بع األقاان" )ويتضمن أيضدا  "النناعدات" الدجمل ال الةدذ طدابت الاعدو اإلجاامدر ، 

 ، 5154)امددددداين الثدددددا /نوفمرب و"باواوكدددددوس السددددد وو ا حددددداالت إيدددددذا  األطاددددداس وإمهددددداهلم" 
و"ماسدددددوم سددددد وو املدددددوظاع التع يميدددددع تمايدددددة حقدددددوق التالميدددددذ وإبدددددال  السددددد رات املختفدددددة 

. كمددا يسددم  قددانون األجانددب مبددن  افدداي  إقامددة مبقتددة، لدددواٍع إنسددانية، إىل  55)باالنتهاكددات"
سددااب أةدداجت، القاصددا األجنددن الددذي اعددا  ل ه ددا أو وقددت ضددحية جا ددة منظمددة، أو اُدداو، أل

 دون رعاية والدية أو كاالة أو صحاة. 
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سنة  الراتدا م  58إىل  56ويوج اتتم بس ن األحدا  التاار )الذين هم ا سن  -65
سددنوات أو بعقوبددة أشددد، إذا كانددت طايعددة وجسددامة  2فعددال  جنائيددا  يُعاقددب ع يددب بالسدد ن ملدددة 

اع يميدة، واسدت نم األمدا اوقيدت عقوبدة أشدد. اجلا ة واملسدتوجت العدايل ل دذنب ال يسدو  فدا  اددابا 
وباإلضدددافة إىل اوقيدددت عقوبدددة سددد ن األحددددا ، يدددوج أيضدددا  اختددداذ اددددابع أمنيدددة عمدددال  بالقدددانون 

         إصددالحية ادددابع سددنة ، فُتتخددذ 56إىل  54أمددا ا حالددة األحدددا  الفدد ار )مددن عمددا  اجلنددائر.
قاصا الراتابب فعال  جنائيا ، مت اإلبقدا  ع دى  أمنية. ويوج ل محتمة أن ملتم بإدانة شخ  أو

عقوبدددة سددد ن األحددددا . ومددددت إبقدددا  هدددذه العقوبدددة، يددددوج ل محتمدددة أن ملتدددم بادددا  ادددددابع 
     إصدددالحية انردددوي ع دددى اتثيدددا رعايدددة القاصدددا واإلشدددااا ع يدددب، أو إحالتدددب إىل ماكدددن الديدددب، 

 . 52)ع ى مدة التحق  أو فا  التنام ئدد آةا أو أكثا من التنام ملدة ال انيد
، بدالنظا هنائيدا   أن يتدون اددبعا   وال يدوج اتتدم ع دى القاصدا باالحت داج االحتيداطر إال -65

إىل جسامة الاعو الذي اراتاب واجلنا ات املقارة، ع ى أن يتون االحت اج ألقفا فدةة ضداورية، 
االحةاجيددة أو اإلقامددة  إن كددان اهلدددا مددن االحت دداج ال  تددن أن يتحقدد  بترايدد  التدددابع وفقددا

املبقتددة أو االحت دداج االحتيدداطر ا املنددنس. وُُيت ددن هددذا القاصددا ا مبسسددة م  قددة )ريثمددا اُنمددل 
هذه املبسسات، يُراد  قداار الدوجيا بإنمدا  وحددات احت داج ةاصدة ل قفدا داةدو السد ون الدجمل 

 إال أن يتدون ذلدك مضداا  سدُيناذ  دا االحت داج االحتيداطر . وُُيت دن القاصدا مبعدنس عدن الادال ع 
 . 54) بب، وال ُيسم  باحت اجه مت أشخاص بال ع إال مبوافقة ا تمة املختفة

. واعُتمد  51)وملس ن التع يم املقدم إىل أطااس الاوما، كما اُااعى ةفائ  فتيات الاوما -62
م ها، ادابع " وةرة ع5151-5152ا إطار "االسةااي ية الوطنية إلدمات الاوما ا ا تمت، 

ردا إىل وضت سياسة مستدامة وشام ة لتع يم أطااس الاوما، وُةففدت اعتمدادات ماليدة هلدذا 
. وامدددمو التحدددديات ارااددداع معددددس التسددداب مدددن التع ددديم، وختفدددي  ففدددوس ةاصدددة  56)ال دددا 

. وادن  أورسدونل اوما. واُناذ بمتو منتظم أحتام ا تمة األوروبية تقوق اإلنسان ا قضية 
" ع دى سداعة اددابع رددا إىل النهدو  5151-5154السةااي ية الوطنية تقوق األطااس، "ا

 421، أُدرت 5152 بتع يم أطااس الاوما. ويُقدم الددعم أيضدا  إىل آبدا  أطاداس الاومدا: فادر عدام
طادددال  ا  42طادددال  ا باندددامد ئدددو األميدددة، و 446طادددال  مدددن الاومدددا ا باندددامد اع ددديم التادددار )

 املبهالت األوىل . بانامد
. واعتمدت مديايدة شداطة ميدد وري  52)ويُناذ عدد من املماريت ل ا  متافحة التميين -64

                  "بانددددددددامد التدددددددددابع الوقائيددددددددة لنيددددددددادة األمددددددددن واعنيددددددددن إدمددددددددات الاومددددددددا ا ا تمددددددددت". وا أي ددددددددوس/
دليس لتوعيدة أطاداس الاومدا الدذين ، نُظم "معا  األمن والوقاية" األوس ا قاية ني5154ساتمرب 

 . 58)هم ا سن ما قاو املدرسة باألنمرة الوقائية ل ماطة، ولتحاين س وو اتماية الذااية



A/HRC/WG.6/22/HRV/1 

17 GE.15-02059 

 (9-79؛ 11-79؛ 66-79؛ 1-71انشخاص ذوو اإلعاقة )  
ُأحاج اقدم ا ضمان ات  ا اتياة ا ا تمت، باضو "ا ردة التنايذيدة ل تلهيدو ةدارت  -61

الجمل ااكن ع ى الوقاية واقدم ا ددمات والددعم ا تمعدر. ويُتوقدت ملقيد  مدا ي در  ، 52)ت"املبسسا
: ملويددو املندداجس إىل جهددات مقدمددة ل خدددمات ا تمعيددة ا هيددت املقاطعدداتو 5156 حب ددوس عددام

مسدددددتايدا  ةدددددارت  5 142واقددددددم ةددددددمات الددددددعم ا تمعدددددر بتدددددوجع إق يمدددددر متدددددواجنو والهيدددددو 
 . 21) م ات  ا اتياة ا ا تمتاملبسسات واكتسا

، نُادددددذ ممددددداوع "التحويدددددو والتلهيدددددو ةدددددارت ماكدددددن إعدددددادة التلهيدددددو ا 5152وا عدددددام  -66
ستانسيك وماكدن إعدادة التلهيدو ا ج داب"، وذلدك بالتعداون مدت معهدد ا تمدت املاتدوز، و  حد  

أةدداجت ا املمدداوع، . ويدداي إدرات مبسسددات  25)مسددتايدا  ةددارت املبسسددات 564اآلن الهيددو 
                مسددددتايدا  ع ددددى مدددددجت 18مثددددو ماكددددن إعددددادة التلهيددددو ا أوجايل، حيدددد  رُااددددت عم يددددة إسددددتان 

               ، قُدددددددمت ةدددددددمات التلهيددددددو ةددددددارت املبسسددددددات إىل 5152/5154عدددددددة أشددددددها. وا الاددددددةة 
 .  25)مستايدا   282ما جمموعب 

ا املائدددددة مددددددن  51ةدددددارت املبسسدددددات" إىل نقدددددو  ورددددددا "ا ردددددة التنايذيدددددة ل تلهيدددددو -62
مندددنال  ذا أولويدددة. ويةافددد  مدددت ذلدددك  25املسدددتايدين ذوي اإلعاقدددات الذهنيدددة مدددن املبسسدددات إىل 

اوسيت نراق ةدمات اإلستان املنظم الجمل اقدمها املناجس التابعة ل دولدة إىل املاضدى الناسدانيع. 
مدددنهم ا منددداجس منظمدددة  12سسدددات )أودع مايضدددا  ناسددديا  مدددن مب  81، ُأةدددات 5152 وا عدددام

 55، أُودع 5154يدعمها ا تمت، وأودع الااقر لدجت أسدا حاضدنة . وا امداين األوس/أكتدوبا 
 شخفا  ا مناجس منظمة. 

. ويقدوم أمدع املظدا  وأميندة  22)وختضت املبسسات إلشااا منتظم لدتالا أوجدب القفدور -68
قددددة بنيدددارة املسددددتايدين وإعدددداد اقدددداريا إىل الدددوجيا املخددددت  املظدددا  املعنيددددة باألشدددخاص ذوي اإلعا

اتضددمن اوصدديات لتنايددذها. كمددا أل ددت كاواايددا رامددا  املعهددد املعددد بالت ايددد التامددو مددن األه يددة 
 . 24)القانونية

باناجما  مدة كو منها ثال  سنوات  552، ُقدمت اعتمادات مالية إىل 5152وا عام  -62
. ولضدمان اسدتدامة ا دددمات  21)ماليددع يدورو  402ذوي اإلعاقدة ) انادذها هعيدات األشدخاص

جهدة مقدمدة ل خددمات املسداعدة  555  ، اعُتمدت باامد مدرا ثال  سدنوات ل5152ا عام 
. ولضمان اوسيت نرداق شداتة ا ددمات، كا دت وجارة السياسدة الوطنيدة  26)ماليع يورو  402)

 ، 5154اد األورو  )اسددددتماار املنافسددددة ا عددددام والمددددااب التمويددددو املقدددددم مددددن صددددنادي  االملدددد
وكا ددددت وجارة الع ددددوم والتع دددديم والاياضددددة اسددددتدامة ةدددددمات املسدددداعدة ا جمدددداس الددددتع م واسددددتماار 

 اوسعها. 
ويتمتت األطااس ذوو االعدتالالت النمائيدة بداتقوق الدجمل يتمتدت  دا  دعهم مدن األطاداس.  -21

اتييدددا نظدددام التع ددديم لتدددر يتادددو حفدددوس اجلميدددت ع دددى وبتحقيددد  ماددددأ "التع ددديم ل  ميدددت"،   
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التع دددديم. و  اعتمدددداد وانظدددديم قدددداارات ملسدددداعدة األطادددداس ذوي االعددددتالالت النمائيددددة، ولتحسددددع 
أوضددداع األطاددداس املوهدددوبع: أنمدددرة ا ددددمات االستمدددارية اجلوالدددة ا املااكدددن التع يميدددة ا اصدددة، 

ايل واملهد وباامد عمو هلذه الائات من التالميذ. والتنامات ع ى املستوجت ا  ر اممو الدعم امل
                   اددددددددددبعا   52" ع دددددددددى 5151-5154الوطنيدددددددددة تقدددددددددوق األطاددددددددداس،  ةوانردددددددددوي "االسدددددددددةااي ي

 هلبال  األطااس.
  املسدداواة بددع األشددخاص ا ددادين مددن األه يددة 5155ويتاددو قددانون سدد و الندداةاع ) -25

شدخ .  56 111متعع حبقوق التفويت، وقد استااد من هذه الااصدة القانونية واملواطنع املت
ولضمان رتت األشدخاص املدودعع ا املبسسدات حبقدوق التفدويت لالنتخابدات القادمدة، نُادذت 
س س ة من األنمرة )الدعم عن طاي  اهلااا والربيد اإللتدةو ، والتعداون مدت وسدائا اإلعدالم، 

 5152مددا اقدددم، صدددرت أحتددام قانونيددة ا انتخابددات عددام  والنمدداات اإلعالميددة . وبنددا   ع ددى
ددن األشددخاص الددذين ال  تددنهم الوصددوس إىل مااكددن   تددنهم التفددويت بمددتو مسددتقو أو ال رت 

التفويت، بساب إعاقات بدنية أو عدم معافة القاا ة والتتابدة أو أمداا  جسديمة أو اعدتالالت 
التعددديالت املدة ددة ع ددى قددانون انتخدداب  مدنيددة أو ع ددن، أو إعاقددة، مددن التفددويت. كمددا نفددت

ملث ر كاواايا ا الربملان األورو  ع ى افويت متاوا الافدا مبسداعدة أشدخاص آةداين، والتدنام 
 الس رات املختفة بإصدار اع يمات بملن افويت هبال  األشخاص.

 (7-79؛ 11إلى  39-79؛ 3-71االتجار بال شر )  
فحة االيار بالاما مت املعايع الدولية، ياي وضت وثائ  ر م ااساق النظام الوطد ملتا -25

اسةااي ية اتمي ية ا إطار التفدي لالياهات الااهندة، ويتواصدو اعنيدن التعداون بدع القراعدات 
 . واعمدو كاواايدا، 22)ومت الا دان ا اورة بدعم من املنسد  الدوطد املعدد مبتافحدة االيدار بالامدا

تها ا االملددداد األورو ، ع دددى التتيدددا مدددت االياهدددات الدوليدددة مدددن أجدددو مبدددا ر يدددب ع يهدددا عضدددوي
سدديما ا سددياق عم يددات عاددور الا ددد،  مواجهددة النيددادة )ا تم ددة  ا اهل دداة وااليددار بالامددا، ال

 واعنين ادابع االكتماا املاتا ل ضحايا ا تم ع من بع الائات الضعياة.
االيددددار بالنسددددا  )يددددارة اجلددددنس  واألطادددداس )التسددددوس ونظدددداا  إىل ا فددددائ  الددددجمل ريددددن  -22

والا ددا  ، يدداي اعنيددن ادددابع اتمايددة وادددابع اكتمدداا الضددحايا، كمددا اعددن ج التعدداون مددت المدداطة 
ومتتب املدعر العام لتاواايا لضمان مقاضاة اجلناة بتاا ة أكرب. وطاحت اتتومة، ا التقايا 

"، رؤيددة بمددلن 5151-5155نيددة ملتافحددة االيددار بالامددا، السددنوي املتع دد  بتنايددذ "ا رددة الوط
الوضددت الددااهن، ووضددعت األسددان ملنيددد مددن اإلجدداا ات. وامددمو "االسددةااي ية الوطنيددة تقددوق 

 " أربعة ادابع تماية األطااس من االيار. 5151-5154األطااس، 
يدددار بالامدددا"، مدددن ووفقدددا  لدددد "باواوكدددوس السددد وو ا حالدددة العدددودة الروعيدددة لضدددحايا اال -24

إلعددادة الروعيدة إىل الدوطن )االةتفدداص األساسدر لدوجارة الداة يددة بالتعداون مددت املمتدن )فقدا  ا
قراعات أةاجت ومت ا تمت املد  ، كمدا يدب أن اسدتوا العدودة معدايع األمدن ل ضدحية، مبدا ا 
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ذلددك التواصددو مددت املبسسددات ا ب ددد العددودة. ومددن ناحيددة أةدداجت، يقضددر قددانون األجانددب مبددن  
ااب إنسددانية، لألجنددن الددذي يقاددو، بوصدداب ضددحية لاليددار بالامددا، بانددامد اإلقامددة املبقتددة، ألسدد
 املساعدة واتماية.

ويُعد ا تمت املد  شايتا  وطافا  ا ال  نة الوطنية ملتافحدة االيدار بالامدا، وا الاايد   -21
الادددال ع التنايدددذي ل  ندددة. واتدددوىل منظمدددات ا تمدددت املدددد  إدارة ُدور اإليدددوا ، واحددددة ل ضدددحايا 

 وأةاجت لألطااس )روس من مينانية الدولة . 
ومددددن حيدددد  جيددددادة الدقددددة ا التقدددداريا، وأل دددداا  محايددددة ةفوصدددديات الضددددحايا ومنددددت  -26

اعاضددهم إليدددذا   دددع مااشدددا، يُقددددم التثقيدددا إىل وسددائا اإلعدددالم. ويُقددددم أيضدددا  التثقيدددا ا ددددد 
نضددمام "ملسددع نظددام اكتمدداا االيددار اهلدددا ل قضدداة ا إطددار ممدداوع أداة املسدداعدة قاددو اال

 بالاما".

 (67-79؛ 1-79؛ 92إلى  91-79؛ 91-79؛ 11إلى  16-79انقليال )  
                   فيمددددددددا يتع دددددددد  حبمايددددددددة حقددددددددوق أفددددددددااد األق يددددددددات الوطنيددددددددة وضددددددددمان مسدددددددداوارم مددددددددت  -22

                   األق يددددددات اآلةدددددداين، اُناددددددذ "ةرددددددة العمددددددو املعنيددددددة بتنايددددددذ القددددددانون الدسددددددتوري بمددددددلن حقددددددوق
م يدددددون يدددددورو ل خردددددة ا ا دددددك الادددددةة. وا  508"، وُةفددددد  ما دددددج 5152-5155الوطنيدددددة، 

، أُدة ددددت اعددددديالت ع ددددى الدسددددتور وع ددددى ةرددددة العمددددو املددددذكورة اتاددددو املسدددداواة 5151 عددددام
 د  بتنايدذ أق يدة. ويمدع التقايدا املتع 55وعدددها اإلهدايل  -الفاُية بع هيدت األق يدات الوطنيدة 

سدددديما ا جمدددداالت التع دددديم، واالسددددتقالس  ةرددددة العمددددو إىل أن أ  ايددددة التدددددابع اُناددددذ بالاعددددو، ال
 الثقاا، واتقوق الدينية، والد قااطية النيابية.

ول دددا  ملسدددع رثيدددو األق يدددات الوطنيدددة، حدددددت اتتومدددة، ا "ةردددة عمدددو اوظيدددا  -28
ا املائدة عتادة  تفدة  101نساة  "،5154-5155ولة، األق يات الوطنية ا اهليئات اإلدارية ل د

شخفدا  مدن األق يدات  5 215 ، ُعدعِّ 5155عدد املوظاع. وا عام رثيو األق يات من إهايل 
ا املائددة  ا وظددائا )منهددا ا دددمات املهنيددة واملتااددب اتتوميددة . واتواصددو  20228الوطنيددة )

ر حظدددا التعييندددات اجلديددددة ل مدددوظاع واملسدددتخدمع اجلهدددود الااميدددة إىل ب دددو  هدددذه العتادددة )"قددداا
املتع دد  بتنايددذ ةرددة العمدددو  5155املدددنيع" ُمنا ددذ، ويددبثا ع ددى األق يددات . واندداوس اقايددا عددام 

أوجدب القفددور القائمددة، )وهددر عقاددات التعيددع وادلةا إعددالن النتددائد، ملددا يعددوق اإلعمدداس التامددو 
 تقوق األق يات .

ألق يددات الوطنيددة ا التمثيددو ا الربملددان التدداوا،. وُرث ددو األق يددات ويتاددو القددانون حدد  ا -22
بثمانية ملث ع، ع ى النحو التايل: ُرثدو األق يدة الوطنيدة الفدابية بثالثدة ملث دعو وُرثدو كدو أق يدة مدن 

لاانية األق يات الثالثة اإليرالية، واهلن ارية، والتميتية الس وفاكية مبمثو واحدو وُرثو األق يات األ
والاوسدددنية وأق يدددة اجلادددو األسدددود واملقدونيدددة والسددد وفينية، جمتمعدددة، مبمثدددو واحددددو وُرثدددو األق يدددات 
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اليهوديدة والاومدا والا  اريدة والاوسدية والاومانيدة والاولنديدة و النمساوية واألملانية والاوثينيدة واألوكاانيدة 
 والااالكسية، والةكية، جمتمعة، مبمثو واحد. 

القانون أيضا  لألق يات الوطنيدة اتد  ا انتخداب اهليئدات املمث دة هلدا ا وحددات ويتاو  -81
اتتدم الدذا، ا  يددة، واتد  ا اقددةاز اددابع لتحسدع وضددعها واقددم ماشددحع ل هيئدات اإلداريددة 
ل دولددددة ولوحدددددات اتتددددم الددددذا، ا  يددددة. وا انتخابددددات املستمددددارين وملث ددددر األق يددددات الوطنيددددة 

ب ديدة  81وحددة ) 22. ومدن بدع الدد  28)ملدثال   562مستمدارا  و 526،   انتخداب 5155 لعام
مقاطعدددة  الدددجمل يتادددو القدددانون حددد  أفدددااد أق ياردددا الوطنيدددة ا التمثيدددو ا اهليئدددات  55ومديندددةو و

وحددة )كدان األعضدا  املمث دون  65اإلدارية لوحدات اتتم الذا، ا  ية،   إنااذ هذا اتد  ا 
، اختددذت اتتومددة "القدداار 5152. وا عددام  22)وحدددة  56وطنيددة معينددة هددم األ  ايددة ا ألق يددة 

املتع دد  بتمويددو أعمدداس ا ددالس وملث ددر األق يددات الوطنيددة ا مندداط  وحدددات اتتددم الددذا، ا  يددة 
ذات التنميددة االقتفددادية الضددعياة، ملددا هيددل وضددعا  ماليددا  موحدددا  جلميددت ا ددالس واملمث ددع، ب دد  

           جم سدددا   84  يدددورو ل 42 811لنظدددا عدددن املتدددان الدددذي يعم دددون بدددب. وةفددد  هدددذا القددداار ما دددج ا
 ملثال ". 54و

وملتاك وجارة العدس بإحفائيات عن ملث ر األق يات )مبن فيهم املسبولون املوظاون  ا  -85
وطنيدة، واضدر ت ا الس القضائية ع دى النحدو الدذي يتا دب القدانون الدسدتوري بمدلن األق يدات ال

الددوجارة بإعددداد ال ددوائ  التنظيميددة األساسددية ل  هدداج القضددائر. ويددن  قددانون ا دداكم ع ددى إيددال  
االعتاددار الواجددب عنددد اعيددع مسددبويل ومددوظار ا دداكم املمث ددع لألق يددات الوطنيددةو ويددن  قددانون 

لواجددب، عنددد اعيددع ا  ددس القضددائر ل دولددة وقددانون املدددعر العددام ل دولددة ع ددى إيددال  االعتاددار ا
القضاة أو نواب املدعر العدام ل دولدة، ملمث در األق يدات الوطنيدة وفقدا  ألحتدام القدانون الدسدتوري 
بمددلن األق يددات الوطنيددة. وُرددن  األق يددات الوطنيددة اتدد  ا االسددتناد إىل هددذا القددانون عنددد اقدددم 

بإعدددداد واوجيدددت نمددداة ، قامدددت وجارة العددددس 5155ط ادددات لمددد و الوظدددائا المدددا اة. وا عدددام 
إعالميددة بمددلن إنادداذ اتقددوق املتع قددة باسددتخدام ل ددة األق يددات أمددام اهليئددات القضددائية. وأعدددت 

مدن القدانون الدسدتوري بمدلن األق يدات الوطنيدة،  55الوجارة أيضا  م فدقا  إعالنيدا  يمدع إىل املدادة 
"مل يدو الوضدت املتع د  بتمثيدو  5151وهر املادة املتع قة بالتعيع ا ا ك اهليئات. وأُعد ا عدام 

 . 41)األق يات ا اهليئات القضائية"
وا سددددياق انايددددذ القددددانون الدسددددتوري بمددددلن حقددددوق األق يددددات الوطنيددددة، وفيمددددا يتع دددد   -85

مبمدداركة األق يددات ا عم يددة اختدداذ القدداار، يناددذ متتددب حقددوق اإلنسددان وحقددوق األق يددات التددابت 
مو انظديم ح قدات دراسدية رددا إىل النهدو  بعمدو جمدالس ل حتومة س س ة من األنمرة، ام

وملث دددر األق يدددات الوطنيدددة، ب يدددة ملسدددع اتدددوار والتعددداون مدددت هيئدددات اتتدددم الدددذا، ا  دددر. كمدددا 
يمددد ت املتتدددب اسددد يو األق يدددات بفددداتها هدددذه ا التعدددداد السدددتا ، لتدددر يتسدددا هلدددا التمتدددت 

حقدددوق األق يدددات. وقادددو الددددعوة إىل انتخددداب بددداتقوق الدددجمل يتا هدددا القدددانون الدسدددتوري بمدددلن 
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أعضددا  اهليئددات التمثي يددة والتنايذيددة ل حتددم الددذا، ا  ددر، يمدد ت املتتددب أفددااد األق يددات ع ددى 
 الةش ، ويم ت أفااد األق يات ع ى التوجب إىل مااكن االقةاع النتخاب ملث يهم. 

لنحددو الدذي بي نددب اقايدا اتتومددة وقدد ُأحداج اقدددم ا اعنيدن التسددام  بدع األعددااق، ع دى ا -82
السددنوي إىل الربملددان التدداوا،، املتع دد  بتنايددذ القددانون الدسددتوري بمددلن حقددوق األق يددات الوطنيددة. 

 .  45)وقد كث ا املتتب، وجم س األق يات الوطنية، أنمرتهما ا هذا ا اس
فقدد  -ئم التااهيدة   اإلطدار التمدايعر بالنسداة جلداا5152وقد حس ن القدانون اجلندائر ) -84

يُااتددب فعددو إجاامددر بدددافت مددن التااهيددة، ويُعددد اراتدداب أفعدداس معينددة بدددافت مددن التااهيددة ظافددا  
خماِّاددا  ل عقوبددة، ا حددع يُعددد اراتدداب أفعدداس إجااميددة أةدداجت، بدددافت مددن التااهيددة، ظافددا  ممدددِّدا  

اعدددة املسدداواة )ُأضدديات قواعددد ل عقوبددة. ويتندداوس القددانون أفعدداال  إجااميددة ئددددة، مثددو، انتهدداو ق
هددر اتالددة االجتماعيددة، والعمددا، واتالددة الفددحية، واإلعاقددة، والددةا  الددوراثر،  -أةدداجت ل تمييددن 

والتعاع عن اهلوية اجلنسدانية، وامليدو اجلنسدر ، وانتهداو حد  الاداد ا التعادع عدن انتمائدب القدومر، 
 والتحاي  الع د ع ى العنا والتااهية.

                           "االااددددددددداق املدددددددددربم بدددددددددع اتتومدددددددددة وهيئدددددددددة اإلذاعدددددددددة والت انيدددددددددون التاواايدددددددددة، وياسدددددددددر  -81
"، االلتنامددددات املتع قددددة مبحتددددوجت الددددربامد املوجهددددة إىل األق يددددات الوطنيددددة. 5152-5152ل اددددةة 

 وعددالوة ع ددى ذلددك، خيفدد  الفددندوق املعددد بتعنيددن اعدديددة وانددوع وسددائا اإلعددالم اإللتةونيددة
اعتمددادات ماليددة لتمدد يت إنتددات وبدد  بدداامد مسعيددة بفدداية وإذاعيددة اعدددها املبسسددات  ددع الاحبيددة 
واُعد مهمة لألق يات الوطنية. وعمال  مبالحظات أعضا  الربملان، سُيحد   اجلدن  املتع د  بتمويدو 

 الربامد املوجهة إىل األق يات من قانون وسائا اإلعالم اإللتةونية. 
تومدددة اهتمامدددا  ةاصدددا  إلعمددداس حقدددوق أفدددااد أق يدددة الاومدددا القوميدددة ع دددى قددددم وادددويل ات -86

املسدددددداواة مددددددت اآلةدددددداين، مبوجددددددب القددددددانون والوضددددددت الدسددددددتوري املتاددددددوس هلددددددم. وانرالقددددددا  مددددددن 
               لعقدددددددد إدمدددددددات  "، و"ةردددددددة العمدددددددو5151-5152"االسدددددددةااي ية الوطنيدددددددة إلدمدددددددات الاومدددددددا، 

ع دددى حندددو منه دددر اددددابع وبددداامد رددددا إىل متافحدددة التمييدددن " اُنادددذ 5151-5111الاومدددا، 
. ويتوقا ذلك ع ى موافقة الربملدان التداوا، ع دى  45)والعنس، وإىل إدمات الاوما، واعنين التسام 

دعدددم إنمدددا  "اليدددوم العددداملر ل  دددة الاومدددا" وإنمدددا  مقدددارات ل  دددة الاومدددا وآدا دددم وثقدددافتهم قامعدددة 
عقدد . وأولت كاواايدا، بوصداها رئيسدة "الدويل لضحايا ئاقة الاوما"ج اب، وإحيا  ذكاجت "اليوم 

"، أولويددة ملواضدديت ذات صدد ة بالت ابددة التارخييددة ل اومددا ا أوروبددا 5151-5111إدمددات الاومددا، 
 )اعنين التسام  وعدم التميين، ودور شااب الاوما ا إرسا  التسام  . 

" ع دى هددا ئددد 5151-5155نسع، وانروي "السياسة الوطنية ل مساواة بع اجل -82
سدديما نسددا  الاومددا، وُحددددت لددذلك ادددابع ةاصددة  هددو جيددادة نسدداة رثيددو األق يددات الوطنيددة، ال

)منهددا اثقيدددا املدددوظاع واملسدددتخدمع املدددنيع  دددذه املسدددائوو وجيدددادة عدددد مدددن  التع ددديمو ورصدددد 
بدع اجلنسددع التدابت ل حتومددة ا الاياندات اإلحفدائية ا جمدداس التع ديم . وشددارو متتدب املسدداواة 
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املناقمددات واملددبراات املتع قددة بتددو مددن حقددوق اإلنسددان املتاولددة لنسددا  األق يددات والدددعم املددايل 
 .  42)املقدم إىل هعيات نسا  الاوما

ويتادددو اإلطدددار القدددانو  املعاصدددا لنسدددا  األق يدددات املسددداواة ا اتفدددوس ع دددى حقدددوقهن  -88
أق ية ا الديااجة .  55وعددها  -ووفقا  لقائمة هيت األق يات الوطنية )عمال  بالدستور اجلديد 

 .  44)فاد  حبقوقهم 51 111وع ى ذلك األسان أيضا ، يتمتت الس وفينيون املقيمون ا كاواايا )
  انظيم عم ية من  افاري  اإلقامدة الدائمدة 5152واممو اعديالت قانون األجانب ) -82

يتخددذوا  ن ا كاواايددا أو الددذين يعيمددون فيهددا منددذ مولدددهم، والددذين  لتمددمو األجانددب املولددودي
إجاا ات إقامتهم ألسااب مربرة. ويممو القانون أق ية الاوما الجمل اتمتت باوابا قوية مدت كاواايدا، 
             ويمدد ت انايددذ إعددالن ج دداب. واقددةز "االسددةااي ية الوطنيددة ل اومددا" اسددوية هددذه املسددللة حب ددوس 

. ويددنظم القدانون إجدداا ات مدن  اإلقامددة الدائمدة لألطادداس الدذين يعيمددون ا كاواايددا، 5151 عدام
 واألطااس الذين كان لدجت أحد والديهم أو ك يهما إقامة دائمة ا وقت ميالد األطااس. 

وباإلضافة إىل "سياسة اهل داة"، اعتمددت اتتومدة أيضدا  "ةردة العمدو الااميدة إىل إجالدة  -21
"، واقدددةز هدددذه ا ردددة اددددابع 5151-5152ذ حقدددوق األفدددااد ا جمددداس االنددددمات، عوائددد  إنادددا

مسددتماة يدداه األجانددب والالجئددع واألشدددخاص ا اضددعع ل حمايددة الااعيددة، وذلددك ا جمددداالت 
التع دددديم، والاعايددددة الفددددحية، والسياسددددة االجتماعيددددة، والثقافددددة، واإلسددددتان، والعمددددو، ومتافحددددة 

 .  41)نمرة اوعية اجلمهور حبقوق املهاجاين وم تمسر ال  و التميين. وعنجت كاواايا أ

؛ 69-79؛ 9-79؛ 91إلااااااى  96-79؛ 1-71ال جئااااااون والمشاااااارةون )  
 (16و 79-12
صددد قت كاواايددا ع ددى الفددتوو الدوليددة األساسددية، وامددارو ع ددى حنددو فعدداس ا العم يددة  -25

 ، وهدر العم يدة الدجمل 5111ايياو، اإلق يمية الااميدة إىل حدو مسدللة الالجئدع )بددأت بدإعالن سدا 
مددن اإلطددار السياسددر إىل املسددتوجت التقددد. وااُادد  ع ددى ذلددك فيمددا بددع  5155انتق ددت ا عددام 

ب دددان المددااكة، وبالتعدداون مددت كددو مددن ماوضددية شددبون الالجئددع، واملاوضددية األوروبيددة، ومنظمددة 
لتنسدددددي ، والواليدددددات املتحددددددة األمدددددن والتعددددداون ا أوروبدددددا، وجم دددددس الاؤسدددددا  التنايدددددذيع املعدددددد با

شدخ  . وا  24 111أسداة ) 52 111األمايتية، من أجدو إيداد حدو دائدم ملسدللة إسدتان 
موجدددددودين  -شخفدددددا    8 152أسددددداة ) 2 145، سدددددُتقدم الاعايدددددة إىل 5152-5152الاددددةة 

             حاليدددددا  ا صدددددابيا ويقددددديم جدددددن  مدددددنهم ا اجلادددددو األسدددددود والاوسدددددنة واهلاسدددددك )ُيمدددددو معظمهدددددم 
 اجلنسية الفابية .

وب ية وضت سياسات بملن العودة، وإعمار املناط  الجمل دمارا اتاب، اواصو اتتومة  -25
االنردالق مددن االفةاضدات املاليددة واالجتماعيدة. ويتحقدد  ذلدك باسددتياا  معدايع ةرددة العمدو الددجمل  

أساة أةاجت )مبوجب  652 أساة، واتواصو عم ية اوفع مساكن لد 422كا ت اوفع مساكن لد 
وحدددددة  111شددددخ ، املقيمددددع ا  21 111 . وفيمددددا يتع دددد  بإسددددتان الددددد 46)قدددداارات سددددابقة 
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.  42)أسداة  552شخفدا  فقدا ) 458ستنية منظمة، ا مااكن هاعيدة،   إسدتاهنم هيعدا  إال 
اثع وقد فُت ، ثال  ماات، باب اقدم ط اات اتفوس ع ى الاعاية الستنية ةارت املناط  الجمل 

 ، وال ادددناس مددددة 5152ق قدددا  ةاصدددا  ل دولدددة )كدددان آةاهدددا مدددن نيسدددان/أبايو إىل آب/أ سدددرس 
التقدددم ماتوحددة ا ا ددك املندداط . ويددداي انايددذ "بانددامد عددودة العائددددين ونقددو لددواجم األسددا مدددن 
صابيا إىل كاواايا". وا رر صابيا اتاليا النقو إىل اتدود، واتحمو كاواايا اتداليا النقدو مدن 

 .  48)اتدود إىل أماكن اإلقامة
واتعدداون كاواايددا مددت ماوضددية شددبون الالجئددع ع ددى انايددذ بانددامد اإلسددتان اإلق يمددر.  -22

وُرثددددو ماوضددددية شددددبون الالجئددددع ا الاايدددد  العامددددو الددددذي يضددددر ت ا كاواايددددا بعم يددددة اةتيددددار 
السدددتنية وفقدددا  ملعدددايع املسدددتايدين )النظدددا ا الر ادددات املقدمدددة مدددن أفدددااد ل حفدددوس ع دددى الاعايدددة 

الضددعا الددجمل حددددرا املاوضددية والددجمل اعرددر أولويددة لربنددامد اإلسددتان اإلق يمددر . واقددوم ماوضددية 
ا التحقددد  مدددن املسدددتايدين املسدددتحقع ل اعايدددة السدددتنية،  -شدددبون الالجئدددع بددددور استمددداري 

ر، مبددا ا ذلددك وملديددد عناصددا اسددتدامة املمدداريت املمولددة مددن صددندوق بانددامد اإلسددتان اإلق يمدد
اتفددوس ع ددى اتقددوق ا اتيدداة ووسددائو اتيدداة. واددبدي املاوضددية دورا  مهمددا  ا انايددذ املمدداريت 

فهددددر رددددن  موافقتهددددا الددددجمل اتاددددو االسددددتدامة الذاايددددة ل ممدددداريت وملدددددد املسددددتايدين  -اجلديدددددة 
ات املتع قددة بربنددامد املسددتوفع ملعددايع الضددعا، واددبدي دورا  مهمددا  أيضددا  ا إعددداد واوجيددت املع ومدد

 اإلستان اإلق يمر. 
وفيمدا يتع د  بدإيوا  املمدادين والالجئدع، اسدُتخدمت اهلياكدو ا اصدة امله دورة وأُعيدددت  -24

حالدددة املتاقيدددة،  22 هددديتال  حددد  اآلن. ومدددن الدددد 52 581بعدددد ذلدددك إىل أصدددحا ا. وقدددد أُعيدددد 
قر اتددداالت ا سدددياق ادددوفع حالدددة رعايدددة سدددتنية، ويددداي حدددو بدددا 54بددددأت اإلجددداا ات بمدددلن 

الوحددددات السددددتنية. وب يدددة اسددددوية التتددداليا املتاقيددددة املتع قدددة باسددددةداد األمدددواس الددددجمل يسددددتثماها 
مسددددتخدمو املسدددداكن املبقتددددة ا املمت تددددات ا اصددددة، أُدة ددددت اعددددديالت ع ددددى القددددانون املتع دددد  

 542 858و. كمدا أُعيدد بندا  باملناط  الجمل اثع ق قا  ةاصا  ل دولة، اتي  اسوية األمور مدت املدال  
 أساة.  511وحدة ستنية، وياي حاليا  إعادة بنا  مناجس 

ونظددداا  إىل صدددعوبة الظددداوا، اُاادددب عم يدددة اإلقامدددة الدائمدددة ل عائددددين بالمددداوا املواايدددة  -21
، إقامة دائمة ا كاواايا، وأن يتونوا 5225اماين األوس/أكتوبا  8التالية: أن اتون لديهم، ا 

املستايدين مدن باندامد العدودة أو باندامد إعدادة الاندا  أو باندامد الاعايدة السدتنية، وأن اتدون من 
لديهم نية مبكدة ع ى إعادة التوطن بفورة دائمة. ولدجت املوافقدة ع دى مدن  اإلقامدة، اُدوىل أولويدة 

، ألسدااب ل نظا ا ط اات اتفوس ع ى اجلنسية. وعمال  بقدانون األجاندب، ُردن  اإلقامدة املبقتدة
إنسانية، لألجاندب الدذين كدان هلدم، حد  اداريخ اقددم الر دب، ماكدن الالجدئ ملددة عمدا سدنوات 
              ع ددددددددى األقددددددددو، أو كددددددددانوا مدددددددددرجع ا بانددددددددامد إعددددددددادة الانددددددددا  أو بانددددددددامد العددددددددودة أو بانددددددددامد 

 الاعاية الستنية.
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صدددوس اتدددا إىل سدددوق العمدددو ويتلكدددد  ددداز إدمدددات العائددددين ا ا تمدددت بتدددوفع فاصدددة الو  -26
لألجانددددب الددددذين لددددديهم إقامددددة دائمددددة )دون افدددداي  عمددددو  ورددددتعهم بعدددددد مددددن اتقددددوق )منهددددا 
التددددريب املهددددد، والتع دددديم، واملدددن  الدراسددددية، والاعايددددة االجتماعيدددة، واملعددددا  والاعايددددة الفددددحية، 

ة اتددددددوين واسددددددتحقاقات األطادددددداس، ودعددددددم األمهددددددات واآلبددددددا ، والتسددددددهيالت الضدددددداياية، وحايدددددد
 اجلمعيات، والعضوية ا املنظمات املمث ة ل عماس أو أصحاب العمو .

ويااتددددن نظددددام ال  ددددو  التدددداوا، ع ددددى قددددانون ال  ددددو . ورددددت موا مددددة نردددداق اتمايددددة،  -22
واإلجددداا ات، مبدددا ا ذلدددك اتددد  ا املسددداعدة القانونيدددة ا انيدددة وسدددايو االنتفددداا القدددانو ، مدددت 

 ، لضمان اوفع اتماية ل اعايا التابعع ألطااا ثالثدة )عدد ر اجلنسدية، امايعات االملاد األورو 
قددانون املسدداعدة  5151والالجئددع، واألجانددب ا اضددعع ل حمايددة الااعيددة . وسددُيعتمد ا عددام 

الدوليدة واملبقتددة. وفيمدا يتع دد  بتحسدع نظددام ال  دو  األورو  املمددةو، اتعداون وجارة الداة يددة مددت 
 . 42)رو  ل دعم، واتعاون أيضا  بنماا مت ا تمت املد  ا انايذ املماريتاملتتب األو 

واُتخددذ ادددابع لتحسددع نوعيددة اإلقامددة وجيددادة سددعتها. وقددد ملسددنت سددعتها ملسددنا  كاددعا   -28
. واعُتمدددد "باواوكدددوس  11)5155اسدددت ابة  ل نيدددادة املسدددتماة ا عددددد م تمسدددر ال  دددو  مندددذ عدددام 

فع اإلقامددة لالجئددع واألجانددب ا اضددعع ل حمايددة الااعيددة"، مددن أجددو ملسددع السدد وو املتاددت لتددو 
        التنسددي  بدددع مسدددبويل وجارة الداة يدددة املعنيدددع باإلدمدددات وملسدددع مااكدددن الاعايدددة االجتماعيدددة. وا

 ، بدأت عم ية استينهم ا شق  ستنية. 5152عام 
ل  ندددة الدائمدددة املعنيدددة بتنايدددذ عم يدددة ُعيندددت ا"، 5151-5152"سياسدددة اهل ددداة   وعمدددال  ب -22

، اعُتمددددت "ةردددة العمدددو املعنيدددة بإجالدددة 5152إدمدددات األجاندددب، وحدددد دت ال  ندددة املمددداكو. وا عدددام 
                ". وا 5151-5152عقادددات إعمددداس حقدددوق األفدددااد ا جمددداس إدمدددات األجاندددب ا ا تمدددت التددداوا،، 

 تع   بتنايذ ةرة العمو. ، قا ت اتتومة التقايا امل5154عام 
، الدددعم املنه ددر والتخففددر لعم يددات املفدداتة اإلق يميددة 5116واواصددو، منددذ عددام  -511

      ودعددددم الضددددحايا، ب يددددة التوصدددددو إىل ح ددددوس عادلددددة. ويعمددددو نظدددددام دعددددم وجارة العدددددس ا إطدددددار
. وأُنمدئت أيضدا ،  15)وا ئاكم املقاطعات  15)الدائاة املستق ة لدعم الضحايا والمهود -الوجارة 

، جلنة رصد وملسع نظام دعم الضدحايا والمدهود، الدجمل يُنداا  دا اوحيدد السد وو 5151ا عام 
عمدددو ماكدددن االافدددداس الدددوطد املعددددد  5152املتادددت مدددت الضددددحايا والمدددهود. وبددددأ ا روج/يوليددددب 

 ايا والمهود.بالضحايا واألفعاس اإلجاامية واجلن ، الذي يدياه متروعون من هعية دعم الضح
وعمال  بقانون التعويضات النقدية، ُي  لضحايا األفعاس اإلجاامية املنروية ع ى عندا،  -515

، اتفدوس ع دى مدا ي در: التعدوي  عدن اتداليا العدالت 5152اعتاارا  مدن امداين األوس/أكتدوبا 
لتعددوي  عددن يتمتعددون بالتددلمع ا إطددار ةرددة الاعايددة الفددحية اإللناميددة ، وا الرددن )إن كددانوا ال

فقدان اإلياادات، وُي  هلم بمتو  ع مااشا اتفدوس ع دى اعدوي  عدن فقددان الددعم القدانو  
 وع ى اتاليا اجلناجة. 
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و  ا ج كاواايا ح  أي شخ  ا املعا ، وإن كان دفت املعاشات ملددة ئدددة   يتدن  -515
اب الددجمل   اتسدداب فيهددا  ملتنددا  بسدداب إهنددا  عم يددات الدددفت فيمددا بددع الا دددان نتي ددة ظدداوا اتدد

كاواايددا. واندداقة كاواايددا وصددابيا ا الوقددت الددااهن سدداو حددو هددذه املسددللة واتااوضددان مددن أجددو 
                  إبددددداام اااددددداق ثندددددائر بدددددع الا ددددددين بمدددددلن التدددددلمع االجتمددددداعر الدددددذي مدددددن شدددددلنب أن ُيدددددو هدددددذه

 املسللة املع قة.

 (61و 63-79؛ 59إلى  51-79؛ 56-79جراوم الحرب )  
، وبانضدمامها ‘اجلهاج القضائر وحقوق اإلنسان األساسية‘ 52باةتتام كاواايا ل افو  -512

إىل االملددددداد األورو ، التنمدددددت كاواايدددددا باختددددداذ إجددددداا ات ل تحقيددددد  ا قضدددددايا اتددددداب ومقاضددددداة 
مااتايهدددا، وإن كاندددت ا دددك العم يدددة واجهدددت عقادددات نتي دددة عددددم إمتانيدددة التوصدددو إىل اجلنددداة 

سددالفيا السددابقة . وا سددياق و دلددة والمددهود ا إطددار نظددام العدالددة التدداوا، )االنتمددار ا يو واأل
اعنيددن التعدداون اإلق يمددر ا اندداوس األفعدداس اإلجااميددة جلدداائم اتدداب، اددبدي كاواايددا دورا  رياديددا  ا 

ام جلدداائم اإلق دديم. وقددد ملسددن التعدداون اإلق يمددر بددع متتددب املدددعر العددام لتاواايددا واملدددعر العدد
، ومددت متتددب املدددعر 5116اتدداب ا ههوريددة صددابيا الددجمل وقعددت كاواايددا ااااقددا  معهددا ا عددام 

بمدلن مقاضداة مدااتن جداائم  5152العام ل اوسنة واهلاسك )الربواوكدوس املوقدت ا حنياان/يونيدب 
متخففدة  اتاب، واجلاائم ضد اإلنسدانية، واإلبدادة اجلماعيدة . واوجدد أربدت ئداكم )مقاطعدات 

ملقاضددداة مدددااتن جددداائم اتددداب، ا كدددو مدددن أوسدددي ك، ورييتدددا، وسدددا يت، وج ددداب. واعمدددو 
اإلدارات املعنيددددة جلدددداائم اتدددداب )متااددددب املدددددعر العددددام املتخففددددة التابعددددة لتاواايددددا  ا إطددددار 

  ختايددا 5152متااددب املدددعر العددام ل دولددة املوجددودة ا املقاطعددات. وأادداز القددانون اجلنددائر )
 اا  عن ئاكم املقاطعات كر يتسا هلا اوجيب اهتمامها حنو جاائم اتاب. األع

وا قضددايا جدداائم اتدداب، اعُتمددد قدداار يتددي  ل مددهود والضددحايا، الددذين هددم مددن كاواايددا  -514
ويدددلون بمددهادرم أمددام ا دداكم ا ههوريددة كاواايددا، اتفددوس ع ددى وسددي ة مواصددالت منظمددة إىل 

يتسدددن ل محتمدددة ادددوفع وسدددي ة مواصدددالت. ويدددوج  ة لدددوجارة العددددس إن  ا تمدددة ا ماكادددة اابعددد
ل مددهود الددذين هددم مددن ههوريددة كاواايددا وُيسددتدعون ا إطددار املسدداعدة القانونيددة الدوليددة ل مددهادة 
أمام ا تمة الع يدا ا ب  دااد، أو المدهود الدذين هدم مدن صدابيا وُيسدتدعون ل مدهادة أمدام واحددة 

 تدنهم،  لتابعة ل مقاطعات ا كاواايا، وهر ا اكم الدجمل انظدا قضدايا اتداب،من ا اكم األربت ا
إذا ط اوا ذلك، اتفوس ع ى وسي ة مواصالت منظمة إىل ا تمة واتفوس ع ى محايدة المداطة 

 )بالتعاون مت املسبولع بوجارة الداة ية .
سدالفيا السدابقة، وا دن و ة ليو واتعاون كاواايا ع ى حنو كامو مدت ا تمدة اجلنائيدة الدوليد -511

. وا  12)سددديما ا سدددياق اتفدددوس ع دددى الوثدددائ  أو اسددد يمها بانتظدددام هيدددت ط ادددات التعددداون، ال
، وق ددت متتددب املدددعر العددام لتاواايددا "مددذكاة التادداهم بددع متتددب املدددعر 5154أي ددوس سدداتمرب 

مددن أجددو اختدداذ إجدداا ات  "وليددةم اجلنائيددة الدالعددام لتاواايددا ومتتددب املدددعر العددام آلليددات ا دداك
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سدالفيا و أكثا كاا ة ملقاضاة مااتن االنتهاكات اجلسيمة ل قانون اإلنسا  الددويل ا منرقدة يو 
، مدددت األةدددذ ا االعتادددار أن عم يدددة املقاضددداة اقودهدددا ا تمدددة 5225 السدددابقة اعتادددارا  مدددن عدددام

 نائية الدولية، وا اكم ا  ية. سالفيا السابقة، وآليات ا اكم اجلو اجلنائية الدولية ليو 
ويتواصددو بمددتو يددومر التعدداون الدددويل ا اإلق دديم )اقدددم املسدداعدة ا القضددايا ، عمددال   -516

باالاااقدات املربمدة بددع متاادب املددعر العددام. وات قدى متااددب املددعر العدام بيانددات وأدلدة اتع دد  
. وُةففدت ملتتددب  14)ب وُيم دون جنسدديتهاباجلنداة املقيمدع ا الا دددان الدجمل اتاعهددا هدذه املتاادد

 املدعر العام لتاواايا اعتمادات مالية مناف ة لألعماس املتع قة بقضايا جاائم اتاب. 
واتعامددو متااددب املدددعر العددام لتاواايددا مددت قضددايا جدداائم اتدداب دون مليددن، واقاضددر  -512

ا ات كمددددا جدددداائم اتدددداب أيضدددا  أفددددااد اجلددددية التدددداوا، والمددداطة التاواايددددة. وقددددد ُكثاددددت إجدددا 
املتع قددددة بتنايددددذ اسددددةااي ية التحقيدددد   5155"ةرددددة العمددددو لعددددام   ومقاضدددداة مااتايهددددا، عمددددال  ب

                    ". وا5221 إىل عددددددددام 5225واملقاضدددددددداة ا جدددددددداائم اتدددددددداب املااتاددددددددة ا الاددددددددةة مددددددددن عددددددددام 
 يميددددة، ب يددددة جيددددادة ، ُحددددددت أولويددددات وطنيددددة جديدددددة، وروجعددددت األولويددددات اإلق5152عددددام 

اعيددع ئدداكم ومتااددب اابعددة ل مدددعر العددام لتاواايددا خمتفددة قدداائم اتدداب، مددن  التاددا ة. وأدجت
جهدددة، والتنظددديم املتماثدددو ا مدددديايات المددداطة، مدددن جهدددة أةددداجت، إىل جيدددادة كادددا ة اإلجددداا ات 

               صددو فيهددا بعددديُتو  املتخددذة ا الدددعاوجت املافوعددة ضددد جندداة معدداوفع وكددذلك ا الدددعاوجت الددجمل  
 إىل اجلناة. 

               امددددداين الثدددددا / 56بفددددددور حتدددددم بددددداا ة ا   واوفيندددددا وآةددددداونوأُ  ددددد  م دددددا قضدددددية  -518
سدالفيا و . وط ب متتب املدعر العام لتاواايا وثدائ  ا تمدة اجلنائيدة الدوليدة ليو 5155نوفمرب 

تمة، لتر يتسا لنظام العدالة الدوطد املضدر قددما  السابقة ووثائ  متتب املدعر العام هلذه ا 
 ا ملديد اجلناة ا جاائم اتاب املااتاة أثنا  عم ية "العاصاة" وبعدها.

Notes 

1 Indicates the interest of the Parliamentary Committee for Human Rights and Rights of National 

Minorities, which carefully follows and addresses the reports to the responsible UN bodies and the 

alternative report of the civil society, which is particularly expressed in terms of monitoring the UPR 

– in the report preparation phase and in the phase of implementing recommendations. 
2 For example: MFEA published the URP recommendations, and the OGE published the CEDAE; the 

MI placed a banner for the European Human Rights Court and ensured access to other reports in the 

area of human rights. 
3 OGE still has six employees and its financing was reduced by 12% in comparison to 2011. 
4 During 2011–2014, the Judicial Academy (JA) organised training for judicial officials; i.e. for 30 

officials in 2011, 100 in 2012 and 278 in 2013/14 on the application and alignment of legislation with 

the European Convention on Human Rights (ECHR). The State school for judicial officials held two 

workshops (51 attendees) in 2013/14 on criminal law and the civil law aspects of ECHR. Through the 

programme of the Council of Europe, an online course is currently underway for judicial officials on 

the ECHR and Court. A total of 14 Croatian judicial officials participated in three workshops in 

Florence (2013) as part of the project “European judicial cooperation through the practice of national 

courts in the protection of fundamental rights”. In 2014, two JA projects were approved: education of 

judicial officials on the EU Charter on fundamental rights, and on the rights of children. 
5 Subjects taught also include the Constitution, misdemeanour law (asylum; domestic violence) and 

criminal law (hate crimes, crimes against humanity and human dignity – terrorism, slavery, human 
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trafficking), and education and training is provided on 'police authority' (particularly application 

towards children and foreigners; ethics and the code of conduct) and specialist courses (human 

trafficking, hate crimes), while at the High Police School, the courses: Human rights and police 

authority, and Police Ethics are taught (each of 45 hours). 
6 In October 2014, the publication “Recommendation CM/Rec(2007)13 of the Committee of Ministers 

to Member States on gender mainstreaming in education and the Memorandum with substantiation” 

was distributed at the meeting of primary school principals in the City of Zagreb. This publication 

was printed by the OGE in 2010 and is regularly disseminated. 
7 The Constitutional Act on the Rights of National Minorities (CARNM), Labour Act, Act on Same-

sex Unions, Criminal Code (including the prevention of all forms of discrimination in proceedings), 

Free Legal Aid Act, and the National Programme on the protection and promotion of human rights 

2013–2016. 
8 Through the mediation of the JA, 9 judicial officials received training on the EU directives on 

discrimination at the Academy for European Law (Trier) over a three-year period. In 2011, 30 

judicial officials participated at the JA seminar “Together against the discrimination of LGBTIQ 

persons”. In 2014, the JA held 6 workshops on laws in the area of combating discrimination and 

gender equality, for a total of 72 participants. 
9 Reference to the IPA project “Establishing a comprehensive system for protecting against 

discrimination” with five regional round tables, with the participation of the media that contributed to 

raising awareness in electronic and printed reports on the appearance, prevention and mechanisms of 

discrimination. 
10 The project “Stimulating equality on the Croatian labour market” from 2010 (CES in cooperation 

with OHRRNM and research institutions) resulted in the “Collection of good practices in combating 

discrimination and promoting diversity on the labour market” and the “Guidelines” of the same time, 

for including anti-discrimination into labour market policies. Research was conducting among 

unemployed persons and employers on discrimination on six bases (gender, age, disability, ethnicity, 

religious affiliation and sexual orientation). 

 The project “Stimulating diversity on the Croatian labour market” (in partnership between the 

OHRRNM and civil society and the Institute for Development of the Labour Market) from 2011 was 

aimed at strengthening capacities of stakeholders on the labour market (employers, CES, unions, 

coordination for human rights and committees for gender equality), managing diversity and raising 

awareness of discrimination. A special award was introduced for the best practice among employers 

in employing persons of vulnerable groups. 

 In 2012, five regional round tables were organised as part of the project “Equality in diversity” 

(OHRRNM, CES, and Office of the Ombudsman), with three components: strengthening participants 

in the labour market for implementing anti-discrimination principles; Advising employers on anti-

discrimination; Anti-discrimination campaigns at the national level. A network of regional anti-

discrimination contact points has also been established for the purpose of informing and advising, 

and connecting with the ombudsman. Employers received support for the development of anti-

discrimination tools for human resource management and individual training on recognising 

discrimination. A brochure on examples of anti-discrimination practice was published. 
11 See: PART II – paragraph 8. 
12 At the Glina penitentiary, a new facility for 420 prisoners was built (7 rooms adapted for persons 

with disabilities) and the kitchen was adapted, and the adaptation of the old facility is underway. The 

old block for accommodation in semi-open conditions and the prisoner visitor’s centre were fully 

refurbished. Intensive preparations are underway for the construction of additional capacities at the 

Zagreb prison (loan agreement with the CES and drafting of the project documentation). At the 

Bjelovar prison, reconstruction of accommodation units, the kitchen and archives began in 2012, and 

a construction permit was obtained for expansion of the accommodation capacities. 
13 “Support to the Croatian prison system” (EUR 4.69 million) for the improvement of infrastructure 

and for education of the staff of the Administration and IT equipping of the Administration, and for 

assistance in the rehabilitation of juveniles at the Turopolje Juvenile Detention Centre. 
14 The condition of appointment of judges in first instance course is completion of the State School for 

Judicial Officials (attaining knowledge for responsible and independent work), and the foundation for 

further promotion (appointment to higher courts) is a transparent assessment of the competent court 

council on the work of the judge. The Standards from the Constitutional amendments (2010) were 

strengthened by amendments to the Courts Act, Act on the SJC (increasing transparency in the 

appointment of judges, with detailed explanations – points from structured interviews), Act on the 
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State Attorney’s Office, and will be maintained in the future reorganisation of the network of first 

instance judicial bodies (2015). 
15 Representatives: MJ, Croatian Supreme Court, State Attorney's Office of RC, SJC, State Attorney's 

Council, JA, Croatian Judges Association, Croatian Court Advisors’ and Articled Clerks Association, 

Croatian Bar Association, municipal and count courts. 
16 See: PART II – paragraph 3. 
17 See: Part II – paragraph 4. 
18 Includes: co-financing textbooks; transport for secondary school pupils whose families are entitled to 

support; housing in pupil's dorms if the family is entitled to support or has an average monthly 

income below the census level; university study if the children were users of the right to permanent 

accommodation. 
19 In Dubrovnik in March 2014, Croatia hosted of the Council of Europe conference “Growing with 

Children’s Rights” aimed at assessing the progress of this Strategy, and identifying future priorities. 
20 Broken down into four goals: (i) consistent protection of children's rights through the application of a 

standard of high quality social services, with an individualised approach towards the needs of the 

child; (ii) preserving the child's feeling of identity and continuously maintaining contact with the 

family and significant persons, pursuant to the child's best interests; (iii) high quality and coordinated 

activity and intersectoral cooperation of all systems responsible for the provision of child services in 

alternative care/biological families, for the purpose of ensuring a return to the family or finding a 

better solution (adoption or permanent foster care); (iv) preparation of the child for leaving care and 

beginning an independent life. 
21 Refers to the ratification of the Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation 

and Sexual Abuse, and the signing of the Convention on Preventing and Combating Violence against 

Women and Domestic Violence. 
22 In 2013, the Conference on violence in schools was also organised for experts, teachers and 

principals, with an interactive transmission for the public (identified the problems and risks for the 

appearance of violence and priorities, with the aim of prevention). 
23 Juvenile detention is carried out in a separate ward of the Požega penitentiary (closed/semi-open 

conditions) and the Valtura penitentiary (open conditions). Correctional measures laid down in the 

correction ward are also executed at the Juvenile Correctional Facility in Turopolje and the Juvenile 

Correctional Facility in Požega (minors may be categorised into correctional groups: positively 

stimulated groups in open conditions, correctional groups in semi-open conditions, or correctional 

groups with increased care and supervision in closed conditions). 
24 Pertains to the jails at: Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Osijek, Požega, Pula, Rijeka, Sisak, 

Split, Varaždin, Zadar, Zagreb and the prison and jail in Šibenik. 
25 At the beginning of the 2012/13 school year, the following number of Roma children were recorded: 

455 in kindergartens (222 girls and 233 boys); 356 in preschools (170 girls and 186 boys); 5173 in 

primary schools (2561 girls and 2612 boys); 480 in the first grade of 3-year secondary school 

programmes (194 girls and 286 boys), with a total of 503 in secondary education (207 girls and 296 

boys). As an indicator, it should be emphasised that the number of pupils has increased four-fold 

since 2005, and that the gender ratio is even. 
26 Roma parents receive co-financing for kindergartens for children, and for extended school care, 

extracurricular activities, additional lessons in the Croatian language, and assistance for Roma 

assistants for school pupils. In secondary school, all pupils receive a stipend of EUR 652 per year 

(EUR 392 for those repeating a grade). A stipend of EUR 1034 per year has been secured for those in 

tertiary education, that have proclaimed themselves as members of the Roma national minority. 
27 The project “I have a choice” is implemented in schools in Zagreb and in Međimurje County (MI in 

cooperation with civil societies and the Croatian Red Cross) with the purpose of socialisation of 

Roma children (teaching the culture of dialogue, non-violence, human rights and non-discrimination) 

and creating a positive relation towards the police as facilitators. Also, the MSPY is a partner of the 

UNICEF office in the implementation of the project “See them differently, love them the same”, 

aimed at improving foster case for Roma children and stimulating foster care within the Roma 

community (implementation over 6 months to February 2015 in the Međimurje, Varaždin and Istrian 

Counties). 
28 For the special project implemented by police entitled “Living my life without violence“, see PART 

II – paragraph 7. 
29 More details on the Plan are provided in the section on children’s rights. 
30 See: PART II – paragraph 5 for support to the process via the EU. 
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31 Of which: 71 beneficiaries of the Zagreb Rehabilitation Centre and 93 beneficiaries of the Stančić 

Rehabilitation Centre. It should be emphasized that 14 beneficiaries within the regionalisation 

process have been included in the organised housing programme in the areas they come from, three 

beneficiaries have been returned to their biological families, and one has been housed with a foster 

family. 
32 A total of 281 beneficiaries are included in the organised housing programme of social welfare 

homes, and 97 beneficiaries in the organised housing programme secured by the civil society. 
33 Two homes for mentally ill adults, ‘Breznica Đakovačka’ (124 beneficiaries) and the ‘Dragočajac 

Family Home’ (22 beneficiaries) have been closed. In the transfer of beneficiaries, the principle of an 

individual approach and cooperation with beneficiaries was followed, for the purpose of finding a 

permanent form of care. 
34 See: PART II – paragraph 6. 
35 Of which: 35 associations for the period 2010–2013; 52 associations for the period 2011–2014; 12 

institutional supports for the Federation of Associations for Persons with Disabilities; 30 projects of 

associations for persons with disabilities. 
36 For: 631 beneficiaries using personal assistance services; 52 sign language interpreters; 16 seeing 

accompaniments for the blind. 
37 Since the establishment of the human trafficking prevention system (2002), RC successfully 

cooperates with the CoE, OSCE, ICMPD, UNDOC, UN mechanisms, including the Human Rights 

Council, and uses IPA projects to adapt the system. 
38 Specifically: 14 councillors and 24 representatives of the Albanian NM; 22 councillors and 15 

representatives of the Bosnian NM; 1 representative of the Bulgarian NM; 7 councillors and 6 

representatives of the Montenegrin NM; 12 councillors and 10 representatives of the Czech NM; 19 

councillors and 20 representatives of the Hungarian NM; 4 councillors and 9 representatives of the 

Macedonian NM; 2 councillors and 6 representatives of the German NM; 1 representative of the 

Polish NM; 17 councillors and 11 representatives of the Roma NM; 2 representatives of the Russian 

NM; 4 councillors and 2 representatives of the Ruthenian NM; 6 councillors and 6 representatives of 

the Slovak NM; 9 councillors and 13 representatives of the Slovenian NM; 143 councillors and 24 

representatives of the Serbian NM; 13 councillors and 10 representatives of the Italian NM; 1 

councillor and 8 representatives of the Ukrainian NM and 1 representative of the Jewish NM. 
39 In 2012, a total of 12,990 officials and employees worked in the executive bodies of LSG (an 

increase of 75): 594 or 4.57% were members of one of the 22 NM (increase of 2); 71 or 0.55% were 

of unknown affiliation (increase of 10) and 3 or 0.023% of officials and employees were of the 

Islamic affiliation (increase of 1). The highest number are Serbs (331), and Italians (90), followed by 

Bosnians (43), Hungarians (32), Slovenians (25), Czechs (20), Montenegrins (15), Slovaks (9), 

Macedonians (8), Germans (6), Ruthenians (3), Albanians (3), Roma and Jewish (2 each), and one 

representative each of the Austrian, Bulgarian, Polish, Romanian and Russian NMs. 
40 Following the reported derogation of employment by counties, round tables were organised (in 

Osijek, Vukovar, Gospić) for the purpose of encouraging minority representatives to take advantage 

of their right to preference in employment in those bodies (Art. 22, CARNM). 
41 As part of the organisation to mark the 10th anniversary of the adoption of the CARNM, a formal 

commemoration was held and attended by experts, representatives of SAB, representatives of 

minorities, members of minority associations, representatives of local and regional governments, and 

members of the council of national minorities. An analysis of the status was presented. 
42 For example, the Međimurje Police Directorate, in line with the Strategy, adopted a programme of 

preventative measures to increase security and social inclusion of the Roma. Implementation of the 

project “Increasing citizen awareness for the purpose of more effective implementation of the 

CARNM, combating stereotypes and prejudices towards the Roma” is under implementation, while 

workshops were held to affirm the issues of status rights of the Roma and statelessness. 

In September 2014, under the organisation of the “Roma Association”, the police became actively 

involved in the project “TRAvel – Travel, Variety, Equality and Learning”, which encompasses the 

prevention of all types of violence, legal regulation and information on the responsible institutions 

that offer support to potential victims. The target groups are young people (including the Roma) from 

Croatia, Hungary and France, and their leaders. 

At the commemoration of Human Rights Day in 2012, a round table was organised in Zagreb in 

cooperation with the CoE (as part of the “Enough” campaign) on the prejudices towards the Roma, 

aimed at raising awareness and overcoming stereotypes. The campaign promotes the informative and 

educational roles of the media in combating discrimination and raising the awareness of journalists on 
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the importance of promoting anti-discrimination messages in the media. In 2012, financial support 

was provided to the Festival on human rights films (and two discussions were held: “Roma in 

Europe” and “Roma in film and visual arts)”. 
43 The office has financed the drafting of the internet portal for young Roma women, aimed at providing 

information in the area of education and employment. Also, financial support has gone to the work of 

the Croatian Club of Albanian Women 'Queen Teuta', to organise the regional cultural event 'Queen 

Teuta'. 
44 Particularly through representatives in the National Minority Council, and 9 councillors and 13 

representatives of the Slovenian national minority, and through the Federation of Slovenian Societies. 

The programmes of 10 Slovenian cultural societies are financed from the budget. 
45 'World Refugee Day' is commemorated and a round table was organised on the life and customs of 

this population, including exhibits and sporting activities. In 2013, MI held a workshop on the need 

for media coverage on asylum seekers, asylees and migrants. In 2013, Croatia successfully chaired 

the “MARRI Initiative”, which encompasses the areas of migration, asylum, border management, 

visa regime, consular aspects and the return of displaced persons, with the aim of improving the 

movements of people in the Western Balkans. 
46 For 212 families, addresses have been determined, though the accommodations are not yet accessible; 

for 407 families, securing accommodations is underway, while the remaining 5505 cases are 

unresolved applications by former holders of tenancy rights have been forwarded to the first degree 

state administration bodies. 
47 In detail: 3 exile/refugee settlements; 2 hotels; 2 facilities for the care of the elderly, sick and infirm; 

4 social and health care institutions (capacity 14 persons). The plan envisages care for 217 families, 

as follows: at the time of realisation (40 refugee families from Kosovo accommodated in the refugee 

settlement Mala Gorica are awaiting the move to the new Dumače settlement); 41 in the housing care 

programme; 106 in the social welfare system; 2 pursuant to the Reconstruction Act. Another 9 

families are awaiting the determination of the type of permanent solution; for 18 who have secured 

accommodation, the procedures of moving out of the organised housing is being initiated. 
48 In 2012, 12 organised return convoys were carried out for 23 families (29 persons) from Serbia into 

Croatia. In 2013, 15 convoys were organised for 28 families (28 persons), and in 2014, 7 convoys for 

14 families (14 persons). 
49 See: PART II – paragraph 8. 
50 The capacities of the Zagreb Shelter for Asylum Seekers has been expanded and permits the 

accommodation of an additional 600 persons. In June 2014, the renovations to the Kutina Shelter for 

Asylum Seekers was completed, which is intended for the housing of families, unaccompanied 

minors, and other vulnerable groups of asylum seekers. Also, the Ježevo Foreigners Reception Centre 

is undergoing renovations to improve the existing capacities. 
51 The service secures: psychological assistance and information on the rights of victims and witnesses; 

mediation in securing the physical protection of witnesses in war crimes cases who come to Croatia 

from abroad to testify, and for witness from Croatia who testify abroad; notifies victims, witnesses 

and their families of the release of prisoners; performs technical tasks for the Board for monetary 

compensation to the victims of criminal acts pursuant to the Act of the same name; allocates just 

monetary compensation for unfounded arrests and the unjustified conviction of persons. Its task is 

also the institutionalisation and development of the support system within the judiciary, and the 

coordination of the work of departments for the support to victims and witnesses in courts. 
52 There are seven Departments for support to victims and witnesses in the county courts (Zagreb, 

Vukovar, Sisak, Zadar, Osijek, Split and Rijeka). 
53 Evident in the final report of Chief Prosecutor Brammertz to the UN Security Council and from the 

final annual report presented in October 2014 by Tribunal president Meron to the UN General 

Assembly. 
54 See: SAORC website. 

    


