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كررانو    26تعرررح ومومررة مجةوريررة عت يررا عررن تقررديرها  الررة التحرراور الرر  عحقررد     
  إطرررررار الرررررردورة الرابعرررررة والعارررررررين ل ريررررر  األمرررررم املتحرررررردة العامرررررل املعرررررر   2016الثاين/ينررررراير 

باعستعراض الدوري الاامل )يحاار إليه   هذا التقرير باسم اعستعراض(، وتقدم، بعد مزيد من 
 . 96-120إىل  1-120راء التالية باأ  التوصيا  من البحث، اآل

 توايات إضافية خضعت لم يد من البحث  
 ال يمكأأن لالتفيأأا ان تقأأدل فأأي الو أأت 7-120إلى  5-120؛ 3-120إلى  120-1

وسرتبحث عت يرا إممانيرة التقردي  عار  هرذه  الراهن ردًا  اطعًا بشأنن تنفيأه هأهل التواأيات 
مررررة  نررررة القارررراء عارررر  التمييررررز العنقررررري، وسررررتبحث إممانيررررة القررررموس. وستواصررررل التعرررراو  

اععرررتاب باصتقررال الايفنررة   نالرررر البمةررا  املقدمررة مررن األلرررراد. وسررتقدم معاومررا  بارررأ  
 تن يذ هذه التوصيا    ا ولة الثالثة لمستعراض. 

)الجأأأأأأأأأأأأأأأأأأ اء  23-120؛ 19-120؛ 16-120؛ 12-120؛ 8-120؛ 120-4
؛ 31-120؛ 27-120 ختيأأأاري التفا يأأأة مناهضأأأة التعأأأهي  ؛المتعلأأأق بأأأالبروتو و  اال

 مقبولة   66-120؛ 120-32
)الجأأ ء المتعلأأق بأأالبروتو و  االختيأأاري التفا يأأة  13-120؛ 11-120إلأأى  120-9

يأأأاً  18-120و 17-120؛ 15-120مناهضة التعهي   إلى  سرررتبحث  مقبولأأأة يً 
عت يرررا إممانيرررة اعنارررمام إىل الالوتوكرررول اعصتيررراري عت اقيرررة مناهارررة التعرررذي  وتارررميل  ليرررة 

 وطنية وقائية. 
. كمرررا    1992اعت اقيرررة مازمرررة لمت يرررا منرررذ عرررام  ونُفأأأهت بالفعأأأل  مقبولأأأة 120-13

بررار مجيررة  ومررام القررانو  ا نررائف متوالقررة  امررا  مررة  ومررام اعت اقيررة، وياررمل  لرر   ررما  اعت
كررانو    3 لعررال التعررذي  جرررائم لوجرر  القرروانا ا نائيررة الوطنيررة. وباب ررالة إىل  لرر ، بررد    

مررن القررانو  املتعارر  برربجراءا  برردء ن ررا   (1)24سررريا  تعررديم  املررادة  2015األول/ديلررمال 
ل  و القرررانو  ا نرررائف وت بيقررره، وهرررف التعرررديم  الررر  ترررنأ عاررر     التعرررذي  يعررر   يارررا  ال عررر

اعمتنرراا الررذي ع يررسثر لحلرر  عارر  إدراس الاررحية  و إراداررا، وإدررا  ياررا  عارر  إدراس  رر أ 
 ثالث وإرادته، وبذل   تثل التاريعا  الوطنية ألومام اعت اقية. 

اناررررررما عت يررررررا إىل مجيررررررة القررررررموس الدوليررررررة  لأأأأأأل تُقبأأأأأأل  26-120إلى  120-20
املةراجرين.  مرا ملرألة التقردي  عار  اعت اقيرة األساسية حلقوق ابنلا ، وتامن محايرة وقروق 

 لايلا م رووة عا  جدول  عمال احلمومة   الوقا الراهن. 

__________ 

التقريررر الررروا   بارررأ  ابطررار القرررانوين املتعاررر  بامللررسولية القانونيرررة عرررن التلررب    المراهيرررة القوميرررة  و ابثنيرررة،  (1)
مرن  93اعنعزال القومف  و اب رار باللرممة ابقايميرة ويرديل الرمروو الوطنيرة  )ال قررة دعوة إىل القااء عا  

 (.  2014 يونيهوزيرا / 17عجتماا جماس الووراء    33احملار رقم 
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يأأأأأأاً   30-120إلى  120-28 سررررررتبحث عت يررررررا إممانيررررررة اعناررررررمام إىل مقبولأأأأأأة يً 
 اعت اقية الدولية حلماية مجية األ  ال من اعصت اء القلري. 

عارر      مجيررة األ رر ال   عت يررا  الدسررتور مررن 91املررادة  تررنألأأل تُقبأأل   120-33
متلررراوو   مرررام القرررانو  واحملررراكم. وتح بررر  وقررروق ابنلرررا  دو   ييرررز مرررن  ي نررروا . و حدرجرررا 
 ومرام  كثرر ت قريم  مناهارة لاتعرذي    القرروانا الق اعيرة، مثرل قرانو  العمرل وقرانو  التعارريم 

بانتالرررام. ويعاقررر  كرررل مرررن وقرررانو  وقررروق املر ررر ، وقررروانا  صرررر ، وتحلرررتممل هرررذه القررروانا 
القانو  ا نائف وقانو  امل ال ا  ابدارية عا  انتةاس والر التمييز، وجيوو ملن وقرة  رحية هرذه 

 ا رمية    حيمف وقوقه  مام احملممة   إطار إجراءا  إدارية. 
يأأأاً  120-34 جيرررري واليرررا  إعرررداد القرررانو  املتعاررر  بالترررداب  الوقائيرررة القلررررية  مقبولأأأة يً 
يتقررل  ررا مررن إجررراءا  قانونيررةص كمررا يررري صررياةة ابجررراءا  القانونيررة الرر  تم ررل امتثررال  اومرر

القررروانا الوطنيرررة ألومرررام ات اقيرررة اسررر نبول. وباملثرررل، جيرررري إدصرررال تعرررديم  عاررر  ابجرررراءا  
القانونيررررة لمررررف تررررنأ عارررر  إممانيررررة ملرررراءلة  ي  رررر أ جنائيررررا  إ ا  حلرررر  ا رررر رابا  ن لررررية 

 لوقا ن له، ع تعتزم عت يا و ة قانو   امل وويد ملمالحة العنل  د املر ة. بالاحية. و  ا
انالررررررررر الررررررررررد عارررررررر  التوصرررررررررية  نُفأأأأأأأأهت بالفعأأأأأأأأأل  38-120؛ 37-120؛ 120-35
. ويم ررررل دسررررتور عت يررررا 33-120 رقررررم . وتررررر  عت يررررا    ابطررررار القررررانوين الررررراهن ةرررر  كرررراب 

أل رر ال دو   ييررز عارر  العمررل والاررما  وابجررراءا  القانونيررة األصررر  لاباررد وقررول مجيررة ا
اعجتماعف وتمالس ال رل. وجيرِّم القرانو  ا نرائف التمييرز القرائم عار  اعنتمراء ابثر   و القرومف 
 و العرقف إ ا ترت  عا  هرذا التمييرز  ررر جلريم، وجيررِّم كرذل   لعرال التحرريك عار  المراهيرة 

الدينيررة )لررا    لرر  ص رراح المراهيررة(. وعررموة  عارر    و العرداوة القوميررة  و ابثنيررة  و العرقيررة  و
لاعقوبرررة. وباملثرررل، يقرررر القرررانو   ماررردِّدا    لررر ، يحسصرررذ الررردالة العرقرررف   اععتبرررار باعتبررراره  رلرررا  
 امللسولية ا نائية عن ا رائم  ا  القاة بالعنل املنزيل. 

اللا ا  امل تقرة، لرا  تر  عت يا    هذا التقييم ينبغف    تقوم به لل تُقبل  120-36
 ليةا احملاكم،   إطار قاية بعينةا، أل  القوانا ع ميمن    تتناول مجية احلاع  املممنة. 

يأأأأاً  120-39 جيررررري تعررررديل التاررررريعا  إيررررث تررررنأ عارررر  إممانيررررة إلقرررراء  مقبولأأأأة يً 
ة. و  امللسولية ا نائية عا    أ إ ا ترت  عا  لعل إجرامف ارتمبه ا  راح ن لف لاارحي

الوقرررا ن لررره، جيررر     يسصرررذ   اععتبرررار    امللرررسولية ا نائيرررة هرررف  ص رررر   رررمال امللرررسولية 
ررد إحلرراق إصررابة  القانونيررة، و   امللررسولية ابداريررة تثبررا   عت يررا عارر  العنررل، لررا    لرر  تعم 

ا  واحلريررا  بدنيررة  قررل ص ررورة. ونررود    نوجرره اعهتمررام إىل    اعت اقيررة األوروبيررة حلقرروق ابنلرر
األساسررية تقررر بررأ  ا رميررة ابداريررة مررن ويررث املاررمو  واملعررمي القررانوين  اثررل ا رميررة ا نائيررة إ ا 

 اصتال املامو  لقط من ويث ملتو  الارر. 
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مرررن القرررانو  ا نرررائف امللرررسولية  150تثبرررا املرررادة  مقبولأأأة  ونُفأأأهت بالفعأأأل  120-40
 و العرداوة بلرب  نروا ا رنس  و العمرر  و ابعاقرة  و  ي لعل حيرض عا  المراهيرة عن ا نائية 

باأ   (2) ي صقائأ  صر  لاا أ، إ ا ترت  عا   ل   رر جليم. كما    التقرير الوا 
من القانو  ا نائف ينأ عا   رورة مراعاة  سرس  150األساس الذي وح عا من  جاه املادة 

، (3)  ميثراق احلقروق األساسرية لمُتراد األورويوالر التمييز املقررة   القانو  الدويل، لا    لر
عنررد تعريررل ال اررا  املاررمولة باحلمايررة. و  الوقررا ن لرره، ستواصررل عت يررا تثقيررل امللررسولا   

 سا ا  إن ا  القانو    جمال ممالحة جرائم المراهية. 
 مقبولة   120-41
يأأأأاً  مقبولأأأة  120-42 اسررررتممال قائمررررة عحقررررد  مارررراورا  صررررالاء   عت يرررا باررررأ  يً 

الالرروب املاردِّدة لاعقوبررة عار  النحررو احملردد واليررا    القرانو  ا نررائف. و سر ر  لرر  عرن اصتيررار 
هنج بدراج جرمية من قاة   ا رزء اارال مرن القرانو  ا نرائف،  ردب إثبرا  امللرسولية ا نائيرة 

تماعيرة معينرة. لمرثم ، عا  التحريك عا  المراهية  و العداوة بلب  انتماء الا أ إىل لاة اج
إ ا حلقررا بالاررحية إصررابا  بدنيررة بلرري ة  و متوسرر ة  و ص رر ة، وثبررا   الوقررا ن لرره    
األلعال ا نائيرة ارتحمبرا لغررض إثرارة المراهيرة،  و التحرريك عايةرا،  رد   ر ال عار   سراس 

من القانو  ا نائف مياةم ا نلف، ليحعتال ا اين ملسوع  قانونا  لوج  كل من املادة  ا  القاة 
مررررن القررررانو   150الرررر  تثبررررا امللررررسولية القانونيررررة عررررن التلررررب    ابصررررابا  البدنيررررة، واملررررادة 

ا نررائف. كمررا    عت يررا ملررتعدة   الوقررا ن لرره بعررادة إررث إممانيررة اععرررتاب برردالة معرراداة 
 لاعقوبة.  مادِّدا   املثايا ومعاداة مغايري اهلوية ا نلانية باعتبار  ل   رلا  

ونُفأأأهت   مقبولأأأة 94-120إلى  92-120؛ 88-120؛ 87-120؛ 120-43
  19ُتّلن ابطار القانوين امل ب    عت يا بدصول قانو  الايفروء ا ديرد ويرز الن را    بالفعل  

. ويم ررل هرذا القرانو  إعمررال وقروق ابنلرا  وتعزيزهررا عنرد اسررتقبال 2016كرانو  الثاين/ينراير 
. لزيرد مرن الت قريل الايفوء، وينأ   الوقا ن له عا  ابجرراءا  العمايرة المجاا وماتملف

ويقاف القانو   يارا  برأ  تحقريبم بالعنايرة الواجبرة املعاومرا  املتعاقرة بمرل  ر أ يارتمس الايفروء 
وبالو رررة احملررردد هلرررذا الاررر أ  ررردب منرررة  ي إجرررراء قرررد يعر ررره لا  رررر. ويم رررل القرررانو    

  األ د  ع ا . الوقا ن له وقوق ال اا 

  مقبولة  120-44

__________ 

من ميثاق احلقوق األساسية لمُتاد األوروي )عدم التمييز( عار  والرر التمييرز عار   ي  سراس   21تنأ املادة  (2)
نس،  و العررق،  و الارو ،  و األصرل ابثر   و اعجتمراعف،  و اللرما  الوراثيرة،  و الاغرة،  و الردين كا ، كا 

 و املعتقد،  و الرر ي اللياسرف  و ةر ه،  و اعنتمراء إىل  قايرة قوميرة،  و الثرروة،  و املولرد،  و ابعاقرة،  و اللرن، 
  و امليل ا نلف. 

 امللسولية اعجتماعية لااركا .  (3)
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تتواصرررررل العمايرررررا  الراميرررررة إىل احلرررررد مرررررن عررررردد  مقبولأأأأأة  ونُفأأأأأهت بالفعأأأأأل  120-45
، كمرررا 1961األ رر ال عرردميف ا نلررية، ولقررا  عت اقيررة ص رررك ورراع  انعرردام ا نلررية لعررام 

   تثل التاريعا  احملاية ألومام هذه اعت اقية وألومام ات اقية وقوق ال  ل.
اصتررار  عت يررا هنيفررا  تحن ررذ   إطرراره اللياسررا  ا ديرردة عررن طريرر   لأأل تُقبأأل  120-46

وثائ  خت يط اللياسا  ال  تعدها اللا ة امل تقة   جمال حمدد. ومن مث تحن ذ  وجه التحل ن 
ليمرررا يتعاررر  إقررروق ابنلرررا  واعبتمرررارا    االرررال احملررردد. وترررر  عت يرررا    هرررذا الرررنةج  ثبرررا  

  نه  نل  األسالي  بعمال وقوق ابنلا .ك اءة، و 
ال يمكأأن لالتفيأأا ان تقأأدل فأأي الو أأت الأأراهن ردًا  اطعأأاً بشأأنن تنفيأأه هأأهل  120-47

وع تعترررزم عت يرررا اآل  و رررة ص رررة عمرررل ملرررتقاة بارررأ  األعمرررال التيفاريرررة ووقررروق التواأأأية  
 ةاألعمال التيفارية امللرسول منح تلةيم  ملسسلا  ا ، ولمنةا ستواصل   الوقا ن لهابنل

مرررف وقرروق ابنلررا . وقرررد بررّا تقيرريم لعمايررة و رررة ص ررة عمررل وطنيرررة ُترتم و ُترر الرر اجتماعيررا  
اج مبرراد  مررم املماثاررة. وتحت ررذ ص رروا   ررو إد رررورة تعزيررز القررموس القائمررة الرر  تارريفة القرري

تماعيرة لاارركا    البارد. مبادرا  اعت اق العاملف لألمم املتحردة، وتعزيرز منةراج امللرسولية اعج
ويةررردب هرررذا املنةررراج إىل تيلررر  تبرررادل يرررارح اارررالاء وُت يرررز اخترررا  موقرررل موورررد مرررن جانررر  

مباد  توجيةية وتوصيا  عن  وطرح صحاح العمل من ويث امللسولية اعجتماعية لااركا ، 
يفررررف، منة باررررملطريرررر  تقيرررريم  لاررررل املمارسررررا ، وكررررذل  لزيررررادة امللررررسولية ولتعزيررررز الرررروعف، 

  بعمقا  العمل، ومحاية البياة، ووقوق ابنلا ، وجماع   صر .
  مقبولتان  49-120؛ 120-48
لامسسلرا  التعايميرة  الدراسريةجيري و ة املقرررا  مقبولة  ونُفهت بالفعل   120-50

  مبد  التنوا   التعايم.  ب ولقا  لامعاي  الدولية، ويح 
  مقبولة  120-51
يأأ 120-52 ع تعترررزم عت يررا إنارراء نالررام جديرررد لرصررد ومتابعررة التوصررريا   اً مقبولأأة يً 

املتعاقررة إقرروق ابنلررا . وستواصررل عت يررا   الوقررا ن لرره ُتلررا التنلرري  والتعرراو  ليمررا بررا 
ة قدمررراملسسلرررا    هرررذا االرررال، لرررا    لررر    جمرررال تبرررادل املعاومرررا  املتعاقرررة بالتوصررريا  امل

  وتقييم إممانية تن يذها.
  مقبولة  120-53
ن ذ  عت يا  ومام القرار املتعا  إرية الدين وعدم مقبولة  ونُفهت بالفعل   120-54

التمييررز. ويررنأ القررانو  ا نررائف عارر  امللررسولية ا نائيررة عررن التحررريك عارر  المراهيررة الدينيررة  و 
لاعقوبرررة. وباملثرررل، يرررنأ القرررانو   ا  دماررردِّ  ا   رلررباعتبررراره العررداوة الدينيرررة، ويعررررتب بالررردالة الررردي  

ا نائف عا  امللسولية ا نائية عن التمييز القائم عا  اعنتماء الدي ، إ ا ترت  عا  هذا التمييرز 
   رر جليم.
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  مقبولة  60-120؛ و58-120إلى  120-55
جنودهررا الرررذين  كرررر  تاررررين الثرراين/نولمال،  11عت يررا،    ُتيررفلأأل تُقبأأأل   -120-59

، وع ياررارس     ار/مررارس 16الدولررة رايررا  بيرروم سررق وا  ررحايا   يرروم عكبايلررا. وع ُتت ررل 
عار  مرن القرانو  ا نرائف  (1)74هذه املناسبة كبرار امللرسولا وع  عاراء احلمومرة. وترنأ املرادة 

رائم  رررد ابنلرررانية، اببرررادة ا ماعيرررة، وا ررر ارتمررراح امللرررسولية القانونيرررة عرررن تالئرررة الارررالعا  
وا رررائم  ررد اللررمم، وجرررائم احلرررح. وقررد د بررا عت يررا عارر  إدانررة ا رررائم  ررد ابنلررانية الرر  
ارتمبتةررا الررنالم الاررمولية، وترردين  ياررا  احملرقررة، وُتيررف  كررر   ررحايا الررنالم الاررمولية، وترردعم 

وريرة  ةا باردا  دميقراطيرا ، التثقيل والتذك  باحملرقرة والبحرويف   هرذا االرال. وتم رل عت يرا، بوصر
  التيفمعا  والتالاهرا  اللامية وورية اععتقام.

يأأأأاً  64-120؛ 120-61 مت يررررا الوصررررول إىل لتاررررمن التاررررريعا  احملايررررة  مقبولأأأأة يً 
احملررراكم والتحقيررر    األلعرررال ا نائيرررة املرتمبرررة  رررد املثايرررا  واملثايرررا ومزدوجرررف امليرررل ا نلرررف 

ة وورراماف صرر ا  ا نلررا، ومعاقبررة ا نرراة. و ررن نسيررد  رررورة مواصرراة ومغررايري اهلويررة ا نلرراني
ُتلررا عمايررة تن يررذ التاررريعا    الواقررة العماررف، و لرر ، مررثم ، باررما  تثقيررل امللررسولا   
سا ا  إن ا  القانو  من  جرل تيلر  التحقير  ال عرال   ا ررائم و رما  اخترا  موقرل مناسر  

  ورة تقدمي الدعم إىل الاحايا واختا  تداب  لتثقيل ا مةور.ياه الاحايا، ونسيد  ياا   ر 
مجية   رمال التمييرز حمالرورة   عت يرا، لرا    لر   مقبولة  ونُفهت بالفعل  120-62

التمييز القائم عا   ساس اهلوية ا نلانية  و امليل ا نلف لاار أ. و  والرة انتةراس احلقروق، 
يرررا احلمايرررة القانونيرررة لايفميرررة، بغرررك النالرررر عرررن امليرررل ا نلرررف تم ررل التارررريعا  امل ّبقرررة   عت 

 . 33-120لاا أ. انالر  ياا  الرد عا  التوصية رقم 
وهررررو  -تم ررررل الدولررررة، لوجرررر  الدسررررتور، محايررررة الررررزواج ودعمرررره  لأأأأل تُقبأأأأل  120-63

اعرتباط با رجل وامر ة. ومة  ل ، جيوو ألي  ر أ    يقريم إريرة عمقرة ارتبراط صاصرة مرة 
 أ  صررررر   الباررررد، بغررررك النالررررر عمررررا إ ا كانررررا هررررذه العمقررررة وواجررررا   و نوعررررا   صررررر مررررن  رررر

اعرتباط. وع توجد عقبا   مام األ  ال الذين يعياو  معا ، سرواء عرن طرير  عمقرة وواج  و 
 ي نوا  صر مرن اعرتبراط،   تلروية العمقرة املاديرة بيرنةم عرن طرير  املعرامم  املدنيرة امل تا رة 

 ل  صرين.مة    ا
، بررد  سررريا  2014تارررين األول/ كترروبر  15   مقبولأأة  ونُفأأهت بالفعأأل  120-65

القلرري  دإليره، وهرف املرادة الر  ترنالم التقيير (1)69تعديم  قانو  العمج ال يب، بب رالة املرادة 
لامر   الرذين  حدصاروا امللتار يا  الن لرية دو  مروالقتةم، واملر ر  الرذين صردر  مرر عمجةرم 

طررابة طرريب. وقررد يحلررمح بتقييررد مررريك،   ي ا  إلزاميرر ا  ترردب  باعتبرراره يب بامللتارر يا  الن لررية ال رر
لارررررما  سرررررممة املرررررريك  (1)69دو  موالقتررررره، لقرررررط   احلررررراع  املنقرررررول عايةرررررا   املرررررادة 
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الر  ُتردد ابجرراء الرذي يرنالم  (4)واأل  ال اآلصرين. وجيري واليا  إعداد عئحرة جمارس الرووراء
قررردم الرعايرررة القرررحية لنرررزعء مسسلرررا  عمايرررة تقيررريم املر ررر  باسرررت دام الوسرررائل التقييديرررة. وتح 

لررره  املوصررروب يبلتأكرررد مرررن العرررمج ال رررباولقرررا  لاحالرررة القرررحية لااررر أ، الرعايرررة اعجتماعيرررة 
 يا . وع يحلرت دم العرمج . و  احلاع  احلادة، جيوو إدصال املر ر  إىل امللتارهوإعادة تأهيا

  بالقدما  المةربائية   مراكز الرعاية اعجتماعية.
يأأأاً  120-67 عاررر  ترررداب  إعرررادة  (5)790ترررنأ عئحرررة جمارررس الرررووراء رقرررم  مقبولأأأة يً 

، لرررررا    لررررر  تقررررردمي امللررررراعدة الن لرررررية لانلررررراء الرررررمع تعر رررررن لاعنرررررل التأهيرررررل اعجتمررررراعف
  تتوقل ويادة عدد وسعة دور ابيواء عا  التمويل املتاح.سه، . و  الوقا ن لهلن اعجتماعية

 ررر عئحررة اعُترراد األوروي العامررة حلمايررة البيانررا   مقبولأأة  ونُفأأهت بالفعأأل  120-68
باملروارررررة األصررررر ة لمعتمررررراد، واررررردب إىل تن يرررررذ إصرررررموا  اعُتررررراد األوروي   جمرررررال محايرررررة 

ا جة ابجررراءا  القانونيررة الوطنيررة   صررمل عرراما، مررن البيانررا . ولررد  اعتمرراد المئحررة، سرررتح
   جل ُتلا المئحة احلالية املتعاقة إماية البيانا  الا قية.

ينأ قانو  مسسلا   من الدولة عار   ليرة املراقبرة.  مقبولة  ونُفهت بالفعل  120-69
لراقبرررة إجرررراءا   ويرررنأ القرررانو  عاررر  قيرررام احملممرررة والنائررر  العرررام، الرررذي يحعترررال هيارررة ملرررتقاة،

 و ررةم، باب ررراب يم، برردوره، ووكررمء النيابررة الررذين مسسلررا   مررن الدولررة. ويقرروم النائرر  العررا
عا  التحقيقا  العماية، وابجرراءا  اعسرت باراتية، وإجرراءا  ممالحرة التيفلرس الر  تن رذها 

دولررة ملراقبررة مسسلررا   مررن الدولررة ونالررام محايررة  سرررار الدولررة. وباملثررل، ختاررة مسسلررا   مررن ال
 احملممة   بعك احلاع  ولقا  لإلجراءا  ال  حيددها قانو  التداب  العماية.

  مقبولة  120-70
ليس بوسة عت يا املوالقة عا  النتائج ال  ورد    التوصية املتعاقة  لل تُقبل  120-71

  ع  ودوثةا   الباد.باألنا ة ة  القانونية ال  يحدّ 
  مقبولة  74-120إلى  120-72
تاارس األقايا    عت يا ماراركة نار ة   االرالا  مقبولة  ونُفهت بالفعل  120-75

اعجتمررراعف واللياسرررف. وتم رررل احلمومرررة ماررراركة عثارررف األقايرررا    عمايرررة و رررة اللياسرررا  
س واخترررررا  القررررررارا ، ومنةرررررا املاررررراركة   األلرقرررررة العامارررررة املاررررررتكة برررررا املسسلرررررا  و  االررررررال

اعستاارية، واملااركة    لرقرة املناقارة واملنترديا  واألنار ة األصرر . وتتعرزو ماراركة األقايرا  
  تن يذ ماارية املنالما  ة  احلمومية التابعة لألقايا .لالدعم املايل املنتالم  ول  ياا  بت
__________ 

الررر  (4) عئحررة جماررس الررووراء  ابجررراء الررذي يررنالم تقييررد املر رر  باسررت دام الوسررائل التقييديررة، وقائمررة املررواد الرر  حيح
 اعوت اظ  ا   مسسلا  العمج ال يب الن لف واحملالور ورودها    حنا  الباائة )ال رود( . 

 إجراءا  تقدمي صردما  إعرادة التأهيرل اعجتمراعف لابرالغا الرذين هرم  رحايا  790عئحة جماس الووراء رقم  (5)
 العنل،  و الذين ارتمبوا العنل . 
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ف لتيلررر  إدمررراج تمميرررذ الرومرررا   النالرررام التعايمررر مقبولأأأة  ونُفأأأهت بالفعأأأل  120-76
  ختقيأ لقول ملتقاة لتمميذ الروما. 2014-2013لمت يا، توقل منذ العام الدراسف 

يأاً  96-120؛ 85-120؛ 83-120؛ 80-120؛ 120-77 يتمترة  مقبولة يً 
ة  املواطنا جبمية احلقوق اعقتقادية واعجتماعية والثقالية، ولعالم احلقروق اللياسرية، كراحل  
  عاررروية األورررزاح اللياسررررية. و  الوقرررا ن لرررره، ستواصرررل عت يرررا تن يررررذ الترررداب  الراميررررة إىل 

ا  تارررريفية عمررررل عثاررررف األقايررررا  وتيلرررر  إدمرررراجةم   االتمررررة وإتاوررررة لرررررل التيفنرررريس لا ارررر
الاررررعي ة اجتماعيررررا . وستواصررررل عت يررررا تن يررررذ محاررررة إعمميررررة نارررر ة باررررأ  إممانيررررا  و ررررروط 
التيفنررريس، تارررمل تنالررريم  يرررام إعمميرررة منتالمرررة، ونارررر مرررواد مرجعيرررة، وتقررردمي التررردري  الرررموم 
بعرداد األ ر ال عصتبررارا  التيفنريس. وستواصررل عت يرا تزويررد عثارف األقايررا  وةر  املررواطنا 

 . 75-120 مةارا  الاغة المت ية. انالر  ياا  الرد عا  التوصية رقم بلبل ُتلا
مقبولأأأأأأأأأأأأأة  ونُفأأأأأأأأأأأأأهت  84-12؛ 82-120؛ 81-120؛ 79-120 ؛120-78
تعديم  قانو  ا نلية، الر  اردب إىل  سريا  2013تارين األول/ كتوبر  1بد     بالفعل 

يحعررررتب بأط رررال ةررر  املرررواطنا ُتلرررا وتبلررريط عمايرررا  التيفنررريس واكتلررراح ا نلرررية. لمرررثم ، 
عرردميف ا نلررية بوصرر ةم مررواطنا عت يررا عنررد تلرريفياةم   سرريفم  املواليررد بنرراء  عارر  رةبررة و 

 ود الوالردين. وستواصرل عت يرا تاريفية مرنح ا نلرية المت يرة ألط رال ةر  املرواطنا. و  والرة 
جررراءا  احملررددة   القررانو . اارر أ إممانيررة ال عررن   القرررار ولقررا  لإلل ترراحرلررك التيفنرريس، يح 

  وستتواصل توعية ا مةور باحلقوق   ال عن   قرار رلك التيفنيس.
  مقبولة  95-120؛ 91-120إلى  89-120؛ 120-86

    


