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أولً -معلومات عامة عن اليوانن
ألف -اخلصائص الدميغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية للدولة
 -1اليووو ن د وود رو اتريووخ دويووع دووداأ يمووود ور أووودم المصووور .وووود يووان ل ح ووارة اليو يووة
ووجنازاهتووا جم الوواالس الةياسووة الدميقراديووة والس ةووسة والم وووم والوقافووة والسعووون أثوور يو جم يو
أحناء المامل وأسه ت وسهاماأ يبرياأ جم تشكيع احل ارة احلديوة.
 -2وأُ وون االسووتقالس الةياسووي ل يووو ن املما وورة كودوون دروتويوووس لعوودن لمووام  ،1830جم
أ قوواح بوورح االسووتقالس موود احلكووم المو وواو .وأرسوويت بوودود الب ود موون لووالس س ة و ة موون
املماهداس واالتساوياس الدولية لالس السرتة .1947-1830
 -3ودموود احلوورح المامليووة الوا يووة ،أ ووبحت اليووو ن
ويا ت من دني األ اء ال  51املؤسةني لألمم املتحدة.

وواأ ش و اأ جم الع ووام الوودو ا ديوود

 -4وجم أ قاح اهنيار الديتاتورية المةكرية اليت دامت سوب سوعواس ،اسوتُميدس الدميقراديوة
جم ووام  .1974وجم المووام سةووخ ،التووار الشوومن اليووو و قة بيووة سووابقة جم اسووتستاء دسووتور
الشكع ا هور ل حكم .وا تُ د جم ام  1975دسوتور دديود ال يوااس هوو القوا ون األساسوي
ل ب د رةم ل و خ لتمديالس متتالية.
 -5وأ و ووبحت اليو ووو ن و وواأ جم ا ا و ووة االوتصو ووادية األوروديو ووة و ووذا جم أوس يو ووا ون
الواو/يعاير  1981وا ت ور مع قة اليورو جم أوس يا ون الواو/يعاير .2001
 -6وجم ب ووني يا ووت الي ووو ن مع ووذ هناي ووة احل وورح الماملي ووة الوا ي ووة د ووداأ مص وودراأ ل ه وورة ،ف هن ووا
شووهدس مودووة موون اا وورة الع اميووة وةووري الع اميووة معووذ التةووميعياس .وووود ت ووور م و اا وورة
الق ووو  ،ال ووذ وادهت ووخ الي ووو ن تق ي وودايأ دة ووبن موومه ووا ا وراجم و احل وودود ا اردي ووة لالحت وواد
األورويب ،فش و ووكع أزم و ووة ه رة /و وووء جم و ووام  .2015ود و ووذلت الي و ووو ن ده و وووداأ دب و ووارة ق و ووار
املهادرين والالدئني احملتوادني واسوتقباام د ريقوة و ةوا ية جم ا وار األماميوة ،كةوا دة وحتور مون
الةووكان احمل يووني أي واأ .وموون الوامووج أن ووة بادووة ور ودووود اس ورتاتي ية شووام ة دوي ووة األدووع
ملما ة ي دوا ن هذه املشك ة اليت تتخذ أي اأ أدماداأ أورودية و املية.
 -7ووفقواأ ألبوودب البيووا س ا بصوواةية لوووزارة سياسووة اا وورة شووبا /ف اير  ، 2018فو ن
وودد ر ووااي الب وودان الوالو ووة املقي ووني دش ووكع و ووا وو جم الي ووو ن د و و  513 709وفقو واأ لتم ووداد
الةكان واملةاين لمام  ،2011د دد سكان اليو ن  10 816 286ة ة .
 -8واألو يوة الوبيودة املموورت مسوا رمسيواأ جم اليوو ن هوي أو يووة ديعيوة ،أال وهووي األو يوة املةو ة
جم تراويووا ،الوويت ُبوودد وموومها كودوون مماهوودة لوووزان لمووام  .1923وتتكووون األو يووة املة و ة موون
ثالب ال و اس خمت سة يمود أ ع أفرادهوا ور البوموا واألتورا وة ور الروموا ،والودين ا سوالمي
هو القاسم املشرت دني مكو هتا اآل سوة الوذير .ولكوع ال و وة مون هوذه اا و واس ل وة تتحودب
مسا وتراثها وتقاليدها الوقافية اليت حت ابالبرتام الكامع من وبع الدولة اليو ية .واب موافة ور
االمتواس الكامع ملماهدة لوزان ،ف ن سياسوة اليوو ن وتشوريماهتا تمكوق القوا ود واملموايري املما ورة
و الت بيو االلتيوار
املتم قة حبقوق ا ةان وت مها مومو التعسيوذ .والتشوري اليوو و يوع
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ل ش وريمة ا سووالمية في ووا يتم و دووبمر األمووور املتص و ة دقووا ون األسوورة وامل ورياب ابلعةوون لألو يووة
املة ة جم تراويا .ووفقاأ ل قوا ون  ،2018/4511املمت ود جم يوا ون الواو/يعواير  ،2018خت و
األمووور املووذيورة أ وواله اللتصوواا املسوويت ،و سووبيع االسووتوعاء فق و  .و و أ بوواس ،تووع
التشوريماس راس الص و ة و أ ووخ ال جيوووز ل حووايم أن تعسووذ و وراراس املسوويت ورا مووا تمارمووت م و
الدستور اليو و.
 -9ووفقاأ ألبدب ديا س در مج األمم املتحودة ا اواةي  ، 2016تصوعف اليوو ن جم فئوة
الب وودان راس التع يووة البشورية املرتسمووة دووداأ ،وهووي حتتووع املريووا  29موون أ ووع  188د ووداأ ووو ي واأ.
ولكعها أتثرس أتثراأ شديداأ ابألزموة االوتصوادية المامليوة .وتو وت أدور الةياسواس الماموة الراميوة ور
التص وود لألزم ووة ور ب وود يب ووري جم ا ت وواد ت وودادري التقشو و  ،ق وون مساوم وواس مو و املؤسة وواس
املمعيووة ،واملسومووية األوروديووة ،والبعووا املريووا األورويب ،و ووعدوق العقوود الوودو  .وووود أثوور الريووود
االوتصواد فيهوا أتثورياأ ابل واأ ،وأسوسر وون امو راابس ادت ا يوة وهودد العةويج االدت وا ي ،وهووذا
ودوخ ا صووا ،ال عوة الودعيوة حلقووق ا ةوان .و
وتعسوذ اليوو ن باليواأ اتساوواأ أُدو ورم
ما وثفقتخ،
م و املؤسةوواس اآل سووة الووذير جم ح/أةة و ق  ،2015وهووي تةووم داهوودة ،جم سووياق تعسيووذ
االتسوواق ،ور يايووة بقوووق األشووخاا الووذين هووم جم أشوود بوواالس ال ووم  .وجم الووووت سةووخ،
أن استدامة الدفيْن المام اليوو و مةوةلة بامسوة ابلعةوبة ملةوار االوتصواد اليوو و وتمايوا
تؤيد
احلقوووق االوتصووادية واالدت ا يووة والوقافيووة وابرتامهووا .ولووالس الةووعواس األلوورية ،ا تقووع االوتصوواد
اليووو و ور بال ووة م وون اال تموواو االوتص وواد  .ومياا ي ووة ووام  2018سووتكون ل وور مياا ي ووة يام و
تقدميها جم ودار در مج التكي املا الراهن.

ابء -اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين للدولة
 -10دبقاأ ل ادة  1 1من الدستور ،تمت اليو ن " هورية رائسية درملا ية" .وتورد في وا ي وي
املبادئ األساسية لع ام احلكم اليو و:
مبدأ الةيادة الشمبية .وفقاأ ل ادة  3 1مون الدسوتور ،فو ن " يو الةو اس
أ
مةووت دة موون الشوومن وواة ووة موون أدووع الشوومن واألمووة وتتمووني مارسووتها دبقواأ ملووا هووو معصوووا
يخ جم الدستور"
ح دوواد ووام احلكووم هووو " هوريووة درملا يووة" املووادة  1 1موون الدسووتور وهووذا
احلكم ال خي ل تعقيج ،وفقاأ ل ادة  1 110من الدستور
ج مبو وودأ الدميقراديو ووة الت وي يو ووة وال ملا يو ووة .وردس عا و وور الدميقراديو ووة املباشو وورة جم
و شاء ام االستستاء
املادة  44من الدستور اليت تع
مبدأ سيادة القا ون .يصون الدستور ابرتام دد من احلقوق املد ية والةياسوية
د
واالوتص و ووادية واالدت ا ي و ووة والوقافي و ووة املو و وواد  25-4وحي و ووي الكرام و ووة ا ة و ووا ية امل و ووادة . 2
مبدأ السصع دني الة اس املادة  ، 26والتاام احملايم دمدم ت بي القوا ني الويت
ي ا يع
تتمو ووارا م و وواميعها م و و الدسو ووتور املو ووادة  ، 4 93واالسو ووتمراا الق و وواةي ل ق و ووا ني ا داريو ووة
امل و و ووادة  ، 95واس و و ووتقالس الق و و وواء وبو و و و األفو و و وراد جم الو و و وووس ور احمل و و ووايم املو و و وواد ، 1 20
و 26و100-87
GE.18-20313

3

HRI/CORE/GRC/2018

مب وودأ دول ووة الر اي ووة االدت ا ي ووة .ت ووع امل ووادة  1 25م وون الدس ووتور ،و ورابة
ه
وبرفيواأ ،و مبوودأ "دولووة الر ايووة االدت ا يووة جم اووع سوويادة القووا ون" .ويصووون الدسووتور ال و ووة
و
من احلقوق االدت ا ية ا ر أد ه وحي ر وساءة مارسة احلقووق املوادة  ، 3 25ويوع
أن "ل دولو ووة احل و و جم م البو ووة ي و و امل و ووادعني ابلوفو وواء دوادو وون الت و ووامن االدت و ووا ي والو ووود "
و و و و وي و و ووود ادت ا ي و و ووة جم س و و ووياق مارس و و ووة احلق و و وووق املد ي و و ووة
امل و و ووادة  . 4 25ي و و ووا ي و و ووع
املاداتن  1 17و. 3 106
 -11ودبق و و و واأ ل دس و و ووتور ،ف و و و و ن الة و و و و ة التش و و و وريمية ميارس و و ووها ال مل و و ووان ورة و و وويق ا هوريو و و ووة
املادة  . 1 26والة اس التشريمية المامة معودة ابل ملان .وتقتصر س اس رةويق ا هوريوة
و دار ووا ني ال ملوان و شورها .ويتكوون ال ملوان مون ال وق وابود ،وهوو يتوةل ،
راس الص ة
وفق واأ ل قووا ون اال تخووايب الةووار  ،موون  300ووو الع وواح  ،ويعتخوون ملوودة أرد و سووعواس وون
دريو االوورتاب املباشوور المووام تووع املووادة  3 51و أال يقووع ودد أ وواء ال ملووان وون 200
. 300
وأال يايد
 -12وميكن و الع ام اال تخايب اليو و ق خ ام "الت ويع العةيب املمواز" ،وهوو شوكع مون
أشكاس الت ويع شوبخ العةويب مو مكافوةة األة بيوة :ميوعج احلواح الوذ يسووز قيوريوة األ وواس املودر
مسووا  50مقمووداأ ومووافياأ .أمووا األب وااح الص و رية فيعب ووي أن تصووع ور تبووة ا تخاديووة تب و  3جم املاةووة
بىت تكون مو ة جم ال ملان .وتةا د هذه األبكام احلاح أو اةتال األبوااح الوذ يسووز قة بيوة
حتقي األة بية امل قة  151مقمداأ من أ وع  300مقمود درملواو ويهود رلوا ور
ةبية
تماي ووا االسو ووتقرار احلك ووومي .ووو وود اسو ووتخدم الق ووا ون اال تخو ووايب احل ووا ل و وورة األور جم ا تخو وواابس
أاير/مووايو  .2012وهووو حي ووا  50مقمووداأ درملا يواأ ل حوواح أو اةووتال األبوااح الووذ حيصووع و
أة بية األ واس املدر مسا .ف را فاز أي بواح أو اةوتال أبوااح كوا ال يقوع ون  40.4جم املاةوة
موون األ وواس ،ف و ن هووذه املقا وود ا مووافية احمل وووزة سووتكون يافيووة ل و ان األة بيووة جم ال ملووان.
أمو ووا املقا و وود املتبقيو ووة والبو ووال و ووددها  250مقمو ووداأ ،فيو ووتم توزيمهو ووا ابلتعاسو وون وفق و واأ ل عةو ووبة املئويو ووة
لأل واس الصحيحة اليت بصع يها يوع بواح .ووود أل و القوا ون  ،2016/4406املمت ود جم
توز/يوليو ووخ  ،2016مكافو ووةة األة بيو ووة املو ووذيورة أ و وواله ،كودو وون بكو ووم سو وويدلع بيو ووا العسو ووار جم
اال تخواابس موا دمود القادموة ،ورلوا دمود ا ت وواد القوا ون .و والوة و رلوا ،لسور القوا ون راتووخ
سن االورتاب ور  17سعة.
 -13و الرةم من أن الدستور جييا ،جم ارو مميعوة ،تسووير الةو ة التشوريمية وا ت واد
القو ووا ني التع ي ي ووة ا داري ووة ،ي ووام و ووا ون رمس ووي أ و ووا ون يمت ووده ال مل ووان لتع وويم وودد م وون
الق ااي ،كا فيها مارسة احلقوق املد ية ويايتها املادة . 1 72
 -14وتصون املادة  29من الدستور ب تشكيع األبااح الةياسية واال و ام وليهوا حبريوة،
وجين أن يةواهم تع ويم هوذه األبوااح و هوا جم سوري أ واس احلكوموة الدميقراديوة دكوع بريوة.
ووفقاأ ل ادة سةها ،حيو لألبوااح الةياسوية احلصووس و الود م املوا مون دا ون الدولوة مون
أد ووع ت ي ووة سقاهت ووا اال تخادي ووة والتشو و ي ية ،و و العح ووو احمل وودد جم الق ووا ون .ويتم ووني أن ُحت وودد
م ا س الشسافية في ا يتم ابلعسقاس اال تخادية جم الع م األساسية لت ا األبااح.
 -15والةو ة التعسيذيووة تووارة دصووورة مشوورتية دووني رةوويق ا هوريووة واحلكومووة .ويووع م رةوويق
ا هوريووة مهووام مؤسةوواس ا هوريووة املووادة  30موون الدسووتور  .ويعتخوون موون وبووع ال ملووان ملوودة
4
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مخووق س ووعواس لكع ووخ ل وون يُة وواءس سياس ووياأ أمام ووخ أو ي ورهتن دوقت ووخ .ويش وورت بص وولخ و أة بي ووة
م ودووة تت وووع جم ث وووي أ وواس العوواح جم املوورب تني األور والوا يووة وثالثووة أمخوواة أ وواهتم جم
املرب ووة الوالوووة وورا مل حيق و األة بيووة امل ودووة ،يووتم بووع ال ملووان ويعتخوون ال ملووان ا ديوود رةوويق
ا هورية قة بية ثالثة أمخاة أ واس العواح أو ،ورا مل تتحق هذه األة بية ،فباألة بيوة امل قوة
أو ،جم هناي ووة امل ووا  ،ابألة بي ووة العة ووبية ل ع وواح .وميو ووع رة وويق ا هوري ووة الدول ووة و الص ووميد
الوودو  .ويقوووم رةوويق ا هوريووة دتميووني رةوويق الوووزراء موون لووالس ود وراء يووة مشوواوراس تكسووع
ابورتام مبوودأ األة بيووة .ودبقواأ ل ووادة  41موون الدسووتور ،جيوووز لورةيق ا هوريووة ويتمووني يووخ بووع
ال ملووان جم اووع اوورو لا ووة .وووود ُبووددس أدموواد هووذه الةو ة دشووكع ووارم حبيو ال تم ووع
مبدأ الةيادة الشمبية .وجم اع ارو دارةة وةري متوومة ،جيوز لرةيق ا هوريوة أن ي وة ،دعواء
اوورتا مون ال وق الووزراء ،ور و ودار وووا ني راس م وامني تشوريمية ،رهعواأ ابملوافقوة الالبقوة
ل ملووان يهووا املووادة  . 1 44وجيوووز ل ووخ أي واأ ا ووالن وون ودوراء اسووتستاء جم أ قوواح وودور
ورار من ال ملان املادة  . 2 44ولوخ احل جم معج الصسج والمسو .وال يصوبج أ ووا ون يصودره
الرةيق سار املسموس ما مل يوو يخ الوزير املخت .
 -16ويع الدستور أي واأ و وام لوةدارة الالمريايوة ل دولوة املوادة  101ويصوون ودوود
وس ووري ووع الةو و اس احلكومي ووة احمل ي ووة م وون املة ووتويني األوس والو وواو امل ووادة  . 102وجم ود ووار
دوور مج يوواليكراتيق " "Kallikratisا وواا د و "اايكووع ا ديوود ل حكووم الووذا والالمريايووة" ،الووذ
دلووع بيووا العسووار جم يووا ون الواو/يعوواير  ،2011تووت و ووادة هيك ووة ا دارة الالمريايووة وختسووير
ودد الب وودايس ،و قووع الةو اس ور املةووتوي احمل وي .ويودوود باليواأ  325د ديووة سو اس يووة
مون املةوتوي األوس و 13مع قوة سو اس يوة مون املةوتوي الووواو  .ويوتم ا تخواح الةو اس
احمل ية من املةتويني األوس والواو ابالورتاب المام املباشر يع مخق  5سعواس.
 -17والةو و ة الق وواةية تارس ووها احمل ووايم املكو ووة م وون و وواة وواديني يت تم ووون ابالس ووتقالس
الوووايسي والشخصووي .وال جيوووز ل حووايم أن ت ب و  ،جم و ووية مميعووة ممرومووة يهووا ،أ وووا ون
تتمووارا م وواميعخ م و الدسووتور وم و رلووا ،ف و ن األبكووام التش وريمية الوويت تم وون احملك ووة الم يووا
ا ا ة دم دستوريتها جم بالة ت ارح أبكام احملايم الم يوا دشوةن دسوتورية األبكوام املوذيورة
أ اله تمت الةية ا تباراأ من اتريخ شر احلكم املم  ،أو ا تباراأ من التاريخ احملدد كودن رلوا
احلكووم .وتووع املووادة  8موون الدسووتور و مبوودأ "القامووي ال بيمووي" ،وهووذا يم و أال ُحي وورم أ
شخ من القامي املخص لخ حبكم القا ون مود رةبتوخ ،وتعو تشوكيع وو شواء وان و واةية
و ايم استوعاةية.
 -18ويع

الدستور

و شاء احملايم املد ية وا عاةية وا دارية.

 -19واحمل ووايم املد ي ووة م وون الدرد ووة األور والوا ي ووة ه ووي احمل ووايم املد ي ووة احمل ي ووة ،وه ووي احمل ووايم
االدتداةية ايم مكو ة من واا وابد و ايم مكو ة من دة و اة و ايم االستئعا .
 -20واحمل ووايم ا عاةي ووة م وون الدرد ووة األور والوا ي ووة ه ووي احمل ووايم ا عاةي ووة احمل ي ووة ،وه ووي ووايم
الص ج من و وابد ومن ثالثوة أ واء  ،و وايم االسوتئعا مون ثالثوة أ واء ومون مخةوة
أ وواء  ،واحملووايم املخت ووة الوويت تشووار فيهووا هيئووة احمل سووني ،و ووايم االسووتئعا املخت ووة الوويت
تشار فيها هيئة احمل سني ،و ايم األبداب.
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 -21واحملووايم ا داريووة موون الدردووة األور والوا يووة هووي احملووايم ا داريووة االدتداةيووة موون
وابد ومن ثالثة أ اء واحملايم ا دارية لالستئعا .

ووو

 -22واحملايم الم يا الوالب هي :احملك ة الم يا املد ية وا عاةيوة  ، Pagos Areiosالويت تصودر
األبك ووام املتم ق ووة ابل م ووون دش ووةن العق ووا القا و ي ووة ،جم الق ووااي املد ي ووة وا عاةي ووة و الةو وواء
وال ووق الدول ووة ،وه ووو احملك ووة ا داري ووة الم ي ووا ،ويب ووت جم املعاز وواس املتم ق ووة ابلق ووا ون ا دار ،
و ك ووة مرادم ووي احلة وواابس ،املة ووؤولة وون مرادم ووة سق وواس الدول ووة واايئ وواس احلكومي ووة احمل ي ووة
واايئو وواس القا و يو ووة األلو ووري ،وتو ووارة التصا و ووها جم الق و ووااي املتم قو ووة ابملماشو وواس التقا ديو ووة.
والتص وواا احملك ووة الم ي ووا ا ا ووة ،املكو ووة م وون و وواة م وون احمل ووايم الم ي ووا ال وووالب ،وجم و ووااي
ووددة ،أسوواتذة جم القووا ون ،يش و ع اسووتمراا اال تخوواابس ال ملا يووة واالسووتستاءاس واسووتمراا
م ون أبكام "القوا ني الرمسية" ووا ني ال ملان  ،من بي ت ادقها م الدسوتور أو تسةوريها،
جم بالة ودود لال دوني احملوايم الم يوا الووالب وبوع ا الفواس املتم قوة اب تبوار وا ودة موا مون
ووا د القا ون الدو "وا دة مقبولة وماأ".
 -23واب موافة ور احملووايم الم يووا الوووالب واحملك ووة الم يووا ا ا ووة ،يووع الدسووتور أي واأ و
ك ووة لا ووة تب ووت جم ال وود اوي املتم ق ووة ابألبك ووام ا ادئ ووة والتمة ووسية وجم املعاز وواس املتم ق ووة
جب يو أ وواب الرواتوون واملماشوواس التقا ديووة ل ق وواة املوواداتن  99و ، 2 88ف والأ وون ك ووة
لا ة ل بت جم التهم املودهة مد الوزراء أو مد رةيق ا هورية املاداتن  86و. 3 49
 -24وختووت احملووايم المةووكرية واحملووايم البحريووة و ووايم الق وواس ا ويووة اب وراةم الوويت يرتكبهووا
األف و وراد المةو ووكريون ،ابسو ووتوعاء ت و ووا الو وويت خت و و  ،وفق و واأ ألبكو ووام وو ووا ون المقو وووابس المةو ووكر
أو الق ووا ني ا ا ووة ،اللتصوواا احملووايم ا عاةيووة الماديووة .و والأ ابملووادة  4 96موون الدسووتور،
ال يك ووون ل ح ووايم المة ووكرية أ التص وواا كحاي ووة امل وود يني .ويت تو و الق وواة المة ووكريون
ابالستقالس الوايسي والشخصي.
 -25وال يود وود تش وري وودد ي ووع م املع وواس ة ووري احلكومي ووة ،ال وويت و وود ختت ووار أب وود أش ووكاس
الشخصووية اال تباريووة املعصوووا يهووا جم القووا ون املوودو موووع ا ميووة ،املؤسةووة ،الشوورية املد يووة
ةري الت اريوة  .ودودر ا شوارة ور أن تةو يع أ ميوة خي و اللتصواا احملوايم ،دون أ
تدلع من دا ن الة اس ا دارية .وجم هذا الصدد ،يقتصر التودوي الوذ دريوخ احملك وة و
التحق ما ورا يان ود مت استيساء الشرو املقررة لتة يع ا مياس.

اثنياً -اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف -قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان (التذييل  2للمبادئ التوجيهية املنسقة)
 -26وودوت اليووو ن و يو مماهووداس بقوووق ا ةووان الرةيةووية جم ودووار األمووم املتحوودة
ا ر التذييع  2ل بادئ التوديهية املتم قة دشكع و توي الوثيقة األساسية  ،وهي:
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 -1التفاقيات والربوتوكولت الدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان
•

المه و و و و وود ال و و و و وودو ا و و و و وواا ابحلق و و و و وووق االوتص و و و و ووادية واالدت ا ي و و و و ووة والوقافي و و و و ووة
القا ون 1985/1532

•

المهد الدو ا اا ابحلقوق املد ية والةياسية القا ون 1997/2462

•

ال وتويوووس االلتيووار امل حو ابلمهوود الوودو ا وواا ابحلقوووق املد يووة والةياسووية
املتم ابلبالةاس السردية القا ون 1997/2462

•

ال وتوي وووس االلتي ووار الو وواو امل ح و و ابلمه وود ال وودو ا وواا ابحلق وووق املد ي ووة
والةياسية املتم إبل اء قودة ا دام القا ون 1997/2462

•

ي و و و أشو و ووكاس الت ييو و ووا المعصو و وور املرسو و وووم

االتساويو و ووة الدوليو و ووة ل ق و و وواء و و و
التشريمي 1970/494

ي أشكاس الت ييا مد املرأة القا ون 1983/1342

•

اتساوية الق اء

•

ال وتوي وووس االلتي ووار التساوي ووة الق وواء و ي و أش ووكاس الت يي ووا م وود امل ورأة
املتم إبدراءاس الشكاوي السردية والتحقيقاس القا ون 2001/2952

•

اتساوي و ووة معاه و ووة التم و ووذين وة و ووريه م و وون م و ووروح املمام و ووة أو المقود و ووة القاس و ووية
أو الالو ةا ية أو املهيعة القا ون 1988/1782

•

ال وتويوووس االلتيووار التساويووة معاه ووة التمووذين املتم و دقيووام اايئوواس الودعيووة
والدولية داايراس معت ة ور أماين االبت از القا ون 2014/4228

•

اتساوية بقوق ال سع القا ون 1992/2101

•

ال وتوي و ووس االلتي و ووار التساوي و ووة بق و وووق ال س و ووع املتم و و و إبش و ورا األدس و وواس جم
العاا اس املة حة القا ون 2002/3080

•

ال وتويو وووس االلتيو ووار التساويو ووة بقو وووق ال سو ووع املتم و و دبي و و األدسو وواس ود و وواء
األدساس واست الس األدساس جم املواد ا اببية القا ون 2007/3625

•

اتساوية بقوق األشخاا رو ا اوة القا ون 2012/4074

•

ال وتويو و و وووس االلتيو و و ووار امل ح و و و و ابتساويو و و ووة بقو و و وووق األشو و و ووخاا رو ا اوو و و ووة
القا ون 2012/4074

•

االتساوي و و و ووة الدولي و و و ووة حل اي و و و ووة ي و و و و و األش و و و ووخاا م و و و وون االلتس و و و وواء القة و و و وور
القا ون . 2014/428

 -27وابلعة و ووبة ملخت و و و ودو و وراءاس البالة و وواس السردي و ووة ،و وودوت الي و ووو ن و و و ال وتوي و وووس
االلتي ووار امل حو و ابلمه وود ال وودو ا وواا ابحلق وووق املد ي ووة والةياس ووية ،وال وتوي وووس االلتي ووار
امل ح و ابتساويووة الق وواء و ي و أشووكاس الت ييووا موود امل ورأة ،وال وتويوووس االلتيووار امل ح و
ابتساوية بقوق األشخاا رو ا اوة ،ووب ت إبدراء البالةاس السردية جم ودار املادة  22من
اتساوية معاه ة التمذين.
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 -2اتفاقيات األمم املتحدة والتفاقيات األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان
•

اتساويو و و و و و ووة مع و و و و و و و درميو و و و و و ووة ا ابدة ا ا يو و و و و و ووة واملماوبو و و و و و ووة يهو و و و و و ووا املرسو و و و و و وووم
التشريمي 1954/3091

•

االتساوي ووة ا ا ووة ابل وورق لم ووام  1923دص ووي تها املمدل ووة لم ووام  1955املرس وووم
التشريمي 1954/2965

•

االتساوية ا ا ة دوم الالدئوني لموام  1951املرسووم التشوريمي 1959/3989
ودروتويواا لمام  1967وا ون ال وارئ 1968/389

•

االتساوية املتم قة دوم األشخاا دميي ا عةية القا ون 1975/139

•

ام روما األساسي ل حك ة ا عاةية الدولية القا ون 2202/3003

•

اتساوي و ووة األم و ووم املتح و وودة ملكافح و ووة ا رمي و ووة املع و ووة و و و الودعي و ووة لم و ووام 2000
ودروتويوالهووا املتم قووان ككافحووة هتريوون املهووادرين وون دريو الو والبحوور وا ووو،
ومعو و االد ووار ابألش ووخاا ،ووا ووة العة وواء واألدس وواس ،وو م ووخ واملماوب ووة ي ووخ
القا ون . 2010/3875

 -3اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 -28وودوت اليووو ن و "االتساويوواس األساسووية" الو ووان و و ثووالب موون أ ووع أرد و موون
"االتساوياس املتص ة كةاةع احلوي ة" ،كا فيها اتساويوة املشواوراس الوالثيوة مموايري الم وع الدوليوة
اتساوية مع ة الم وع
لمام  1976روم  144القا ون  1981/1176ال زاس التصدي
الدولية روم  129مم قاأ  .واب موافة ور رلوا ،ودوت اليوو ن و  60اتساويوة ملع وة الم وع
الدولية ،ال تااس  51معها سارية.
 -29وم و وون د و ووني اتساوي و وواس مع و ووة الم و ووع الدولي و ووة امل و ووذيورة جم الت و ووذييع  2د و وويم ل ب و ووادئ
ما ي ي:
التوديهية ،دوت اليو ن
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•

اتساوي و و ووة ت بيو و و و الراب و و ووة األس و و ووبو ية جم املعشو و و و س الص و و ووعا ية لم و و ووام 1921
روم 14

•

االتساوي و و ووة املتم ق و و ووة ابلم و و ووع ا و و و و
القا ون 195/2079

أو ا لاام و و ووي لم و و ووام  1930رو و و ووم ، 29

•

اتساوية دشةن تستيش الم ع لمام  1947روم  ، 81القا ون 1955/3249

•

اتساوي ووة احلري ووة العقادي ووة وياي ووة بو و التع وويم لم ووام  1948رو ووم  ، 87املرس وووم
التشريمي 1961/4204

•

اتساوية ب التع يم العقايب واملساومة ا ا ية لموام  1949رووم  ، 98املرسووم
التشريمي 1961/4205

•

اتساوية املةاواة جم األدور لمام  1951روم  100القا ون 1975/46
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•

اتساويو و ووة ال و و و ان االدت و و ووا ي املمو و ووايري الو و وود يا لمو و ووام  1952روو و ووم ، 102
القا ون 1955/3251

•

اتساوي و و و و ووة ول و و و و وواء الم و و و و ووع ا و و و و و و
التشريمي 1961/4221

لم و و و و ووام  1957رو و و و و ووم  ، 105املرس و و و و وووم

•

اتساويو و و ووة دشو و و ووةن الرابو و و ووة األسو و و ووبو ية جم الت و و و ووارة واملكاتو و و وون لمو و و ووام 1957
روم  ، 106القا ون 1981/1174

•

اتساويو و ووة دشو و ووةن الت ييو و ووا جم االسو و ووتخدام واملهعو و ووة لمو و ووام  1958روو و ووم ، 111
القا ون 1984/1424

•

اتساوية دشةن سياسة الم الة لمام  1964روم  ، 122القا ون 1984/1423

•

اتساوي و ووة احل و وود األدا لة و وون االس و ووتخدام لم و ووام  1973رو و ووم  ، 138الق و ووا ون
روم 1981/1182

•

اتساوي و و ووة الو و و وواس الم و و ووع جم ا دم و و ووة المام و و ووة لم و و ووام  1978رو و و ووم ، 151
القا ون 1996/2405

•

اتساويووة تكووافؤ السوورا واملةوواواة جم املمام ووة ل م وواس موون ا عةووني :الم وواس رو
املةؤولياس الماة ية لمام  1981روم  ، 156القا ون 1985/1576

•

اتساوي و و و و ووة أسو و و و و ووأ أش و و و و ووكاس و و و و ووع األدس و و و و وواس لم و و و و ووام  1999رو و و و و ووم ، 182
القا ون .2001/2918

 -4اتفاقيات مؤمتر لهاي للقانون الدويل اخلاص
التااماس العسقة لمام 1973

•

االتساوية املتم قة ابلقا ون املع ب

•

االتساويووة املتم قووة ابال ورتا ابلق وراراس راس الص و ة ابلتااموواس العسقووة وتعسيووذها
لمام 1973

•

االتساوية املتم قة اب وا ن املد ية لاللت ا الدو لألدساس لمام 1980
و و الص و ووميد ال و وودو

•

اتساوي و ووة ياي و ووة األدس و وواس والتم و وواون في و ووا يتم و و ابلتب و و
لمام 1993

•

االتساوية املتم قوة اباللتصواا والقوا ون املع بو واال ورتا وا سوار والتمواون جم
الاس املةؤولية األدوية وتدادري ياية األدساس لمام .1996

 -5اتفاقيات جنيف وغريها من املعاهدات املتعلقة ابلقانون اإلنساين الدويل
•
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اتساويو ووة دعي و و األور لتحةو ووني بالو ووة ا رب و و واملرم و و مو وون أف و وراد الق و وواس
املة حة جم امليدان لمام  1949القا ون 1956/3481
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•

اتساويووة دعي و الوا يووة لتحةووني بالووة ا رب و واملرم و والعووادني موون الةووسن
ال ارو و و و و و و ووة م و و و و و و وون أف و و و و و و وراد القو و و و و و و وواس املة و و و و و و و حة جم البح و و و و و و ووار لم و و و و و و ووام 1949
القا ون 1956/3481

•

اتساويو و و ووة دعي و و و و الوالوو و و ووة املتم قو و و ووة كمام و و و ووة أسو و و ووري احلو و و وورح لمو و و ووام 1949
القا ون 1956/3481

•

اتساويووة دعي و الرادمووة املتم ق ووة حب اي ووة املد يي وون جم ووووت احلوورح لمووام 1949
القا ون 1956/3481

•

ال وتويوووس ا موواجم التساويوواس دعيو املمقووودة جم  12ح/أةةو ق ،1949
املتم و و و و حب اي و و ووة مو و و ووحااي املعاز و و و واس املة و و و و حة الدولي و و ووة ال وتويو و و وووس األوس
لمام  1977القا ون 1198/1786

•

ال وتويوووس ا موواجم التساويوواس دعيو املمقووودة جم  12ح/أةةو ق ،1949
املتم و و حب ايو ووة مو ووحااي املعاز و وواس املة و و حة ةو ووري الدوليو ووة ال وتويو وووس الوو وواو
لمام  1977القا ون 1992/2105

•

اتساوي ووة أواتوا دش ووةن ب وور اس ووتخدام وتك ووديق وو ت وواج و ق ووع األل ووام امل ووادة
لألفراد وتدمريها لمام  1987القا ون . 2002/2999

 -30وجم ودار ال ق أورواب ،دوت اليو ن
•

االتساويوة األوروديووة حلقوووق ا ةووان ودروتويوالهتووا األروووام ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1
14 ،13 ،11 ،8

•

امليواق االدت ا ي األورويب القا ون 1984/1426

•

ال وتويوس ا ماجم امل ح ابمليواق االدت ا ي األورويب القا ون 1998/2595
ال وتويوس و
املمدس ل يواق االدت ا ي األورويب القا ون 1996/2422

•

10

ال و ة من املماهداس ااامة:

و

وام

•

ال وتويوس ا مواجم امل حو ابمليوواق االدت وا ي األورويب الوذ يوع
ل ت اس ا ا ية القا ون 1998/2595

•

امليواق االدت ا ي األورويب املعقج القا ون 2016/4359

•

االتساوي ووة األورودي ووة ملعو و التم ووذين أو املمام ووة أو المقود ووة الالو ة ووا ية أو املهيع ووة
القا ون 1991/1949

•

اتساوي و و ووة ياي و و ووة األفو و و وراد في و و ووا يتم و و و و ابملما و و ووة اآللي و و ووة ل بي و و ووا س الشخص و و ووية
القا ون 1992/2068

•

اتساوية ياية بقوق ا ةان ويرامتخ في ا يتم ابلت بيقواس البيولوديوة وال بيوة:
االتساوية املتم قة حبقوق ا ةان وال ن األبياةي القا ون 1998/2619
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•

ال وتويوس ا ماجم التساوية ياية بقوق ا ةوان ويرامتوخ في وا يتم و ابلت بيقواس
البيولوديووة املتم و كعو استعةووا( البشوور القورار الوووزار  4898املووؤر(  21تشورين
األوس/أيتودر 1998

•

االتساوية األورودية دشةن مارسة بقوق ال سع القا ون 1997/2502

•

اتساوي و ووة دش و ووةن ياي و ووة األدس و وواس م و وون االس و ووت الس ا عة و ووي واال ت و ووداء ا عة و ووي
القا ون 2008/3727

•

االتساوية املتم قة إبدراءاس مكافحة االدار ابلبشر القا ون . 2013/4216

 -31واب مافة ور رلوا ،و وراأ لكوون اليوو ن وواأ جم االحتواد األورويب ،ف هنوا م اموة ووا و أ
كيواق االحتاد األورويب ل حقوق األساسية وهي ت ب دشكع يامع تشريماس االحتواد األورويب جم
ميدان بقوق ا ةان.
 -32وأل ورياأ ،حتوورتم اليووو ن ابرتام واأ اتم واأ التااموواس الوودوس املشووارية كودوون "البموود ا ةوواو"
ملع ة األمن والتماون جم أورواب.

دال -األطر القانونية حلماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -1حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الدستور
 -33يت و و ن الدسو ووتور اليو ووو و ال و و ووة شو ووام ة مو وون احلقو وووق واحل و ورايس املد يو ووة والةياسو ووية
واالوتصووادية واالدت ا يووة والوقافيووة ،ت ووي ي واأ ي و بقوووق ا ةووان املدردووة جم املماهووداس
الدولية حلقوق ا ةان.
 -34و و ودووخ التحديوود ،فو ن احلقوووق املد يووة والةياسووية املعصوووا يهووا جم الدسووتور هووي
التالية:

GE.18-20313

•

املةاواة أمام القا ون املادة 1 41

•

املةوواواة دووني ا عةووني املووادة  2 4وا ت وواد توودادري لا ووة لتمايووا املةوواواة دووني
الردع واملرأة املادة 2 116

•

املةاواة جم األه ية لش ع وايسة من وااة ا دمة املد ية املادة 4 4

•

مةامهة ةري تيياية ولكن ةبية جم العسقاس المامة املادة 5 4

•

املةاواة جم أداء الوادباس المةكرية املادة 6 4

•

أداء ا دمة البدي ة ل ةتعكسني م ريايأ شر تسةر كودن املادة 4

•

ب و و و ي و و و األشو و ووخاا جم تشو و ووكيع شخصو و وويتهم حبريو و ووة واملشو و ووارية جم احليو و وواة
االدت ا ية واالوتصادية والةياسية ل ب د املادة 1 5

•

احلو و جم احل اي ووة امل ق ووة ل حي وواة والش وور واحلري ووة ،د وور الع وور وون ا عة ووية
أو الم و وورق أو ال و ووة ،أو املمتق و ووداس الديعي و ووة أو الةياس و ووية وم و وون ب و وور تةو و و يم
األدا ن املالبقني دةبن هم ي عام ني من أدع احلرية املادة 2 5
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•

احل جم احلرية الشخصية املادة 3 5

•

برية التعقع وا وامة املادة 4 5

•

احل جم ياية الصحة وااوية ا يعية ،ف الأ ن احل جم احل اية من التودلالس
ال بية األبياةية املادة 5 5

•

احل و و جم احلصو وووس و و املم ومو وواس واملشو ووارية جم الت و و املم ومو وواس املو ووادة 5
أل

•

احل جم الةالمة الشخصية املادة 6

•

ب ر ت بي القا ون ا عاةي قثر ردمي املادة 1 7

•

ب ر التمذين املادة 2 7

•

ب و وور املصو ووادرة المامو ووة ل ت كو وواس و قودو ووة ا و وودام ،مو ووا و وودا جم احل و وواالس
املعصوووا يهووا جم القووا ون ابلعةووبة عايووة ارتكبووت جم ووووت احلوورح وتورتب مسووا
1
املادة 3 7

•

احلو و جم احلص وووس و و تم وووير مل وون ُبك ووم وويهم أو وم ووموا ره وون االبت وواز
الةوواد ل حاي ووة أو تمرم ووا ق شووكع موون األشووكاس حلرموواهنم موون ب وريتهم
دصورة ةري ادلة أو ةري وا و ية املادة 4 7
جم واا خمص

لخ كودن القا ون املادة 8

•

ب الشخ

•

احل جم برمة املعازس واحلياة ا ا ة واحلياة األسرية املادة 9

•

احل جم ياية املم وماس والبيا س الشخصية املادة  9أل

•

احل جم تقود الت اسواس ل يوة ور الةو اس الماموة والتواام هوذه األلورية ابلورد
يها ل ياأ م تبيان األسباح املادة 10
املادة 11

•

برية الت

•

برية تكوين ا مياس املادة 12

•

احل جم احلرية الديعية املادة 13

•

برية التمبري وبرية الصحافة املادة  ، 14كا جم رلوا احلو جم الورد لألشوخاا
الذين ت رروا دةبن شر أو د ةري دوي السقرة 5

•

برية الب ا را ي والت سايوو املادة 15

•

برية السن والم م والبح والتم يم املادة 16

•

احل جم امل كية املادة 17

__________

1

12

دودر ا شوارة ور أن اليوو ن وودوت و ال وتويووس روووم  13امل حو ابتساويوة يايووة بقووق ا ةوان واحلورايس
األساسية املتم إبل اء قودة ا دام جم ي ال رو .
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•

احل جم سرية الرسواةع و يو أشوكاس املراسوالس أو االتصواالس ااا يوة األلوري
املووادة  19وب وور اسووتخدام األدلووة الوويت يووتم احلصوووس يهووا د وورق ةووري وا و يووة
املادة 3 19

•

جم احلصوووس و احل ايووة القا و يووة موون احملووايم والرتافو أمامهووا

 -35و الوة

بو يووع شووخ
املادة . 20

رلا ،يرسخ الدستور ال و ة من احلقوق االدت ا ية:

•

ياية األسرة والاواج واألمومة وال سولة املادة 1 21

•

ياي ووة األس وور املتم ووددة األدس وواس ،ورو ا او ووة ،وو وودام احمل وواردني جم أوو وواس
الةو و م واحل وورح ،وم ووحااي احل وورح ،واألرام ووع ،واأليت ووام ،ف و والأ وون األش ووخاا
الذين يما ون من ا تالالس دد ية أو ق ية مةتمصية املادة 2 21

•

احل جم الصحة وا ت اد تودادري لا وة مون أدوع يايوة الشوباح واملةوعني ورو
ا اوة ،ووةاثة احملتادني املادة 3 21

•

احل جم الةكن املادة 4 21

•

ب و و و األش و ووخاا رو ا او و ووة جم الت ت و و و دت و وودادري تكس و ووع ايتس و وواءهم ال و ووذا
وا دمادهم امله ومشاريتهم جم احلياة االدت ا ية واالوتصادية والةياسوية ل ب ود
املادة 6 21

•

احل جم الم ع املادة 22

•

احل جم األدر املتةاو

•

احل جم التساوا حبرية ل تو ع ور اتساق ع ا ي املادة 2 22

•

بو و م ووواسي ا دم ووة املد ي ووة وم ووواسي اايئ وواس احلكوميو وة احمل ي ووة أو ةريه ووا م وون
اايئ و وواس القا و ي و ووة ا ام و وومة ل ق و ووا ون الم و ووام جم ودو و ورام اتساو و وواس و ووع ا ي و ووة
املادة 3 22

•

ب ر أ شكع من أشكاس الم ع القةر املادة 4 22

•

احل جم ال ان االدت ا ي املادة 5 22

•

برية تكوين العقاابس واحل جم ا مراح املادة 23

•

احل جم ياية البيئة املادة . 24

ن الم ع املتةاو القي ة املادة 1 22

 -36و ووالوة و و رل ووا ،ت ووع امل ووادة  25م وون الدس ووتور و ورابة و و مب وودأ دول ووة الر اي ووة
االدت ا ية ،ومبدأ احلقوق السردية اليت ال حتكم فق المالووة دوني الدولوة واألفوراد دوع حتكوم أي واأ
المالوة دوني األفوراد أ سةوهم ،ف والأ ون مبودأ التعاسون في وا يتم و ابلقيوود املسروموة و مارسوة
احلقوق األساسية.
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القيود املسرومة

مارسة بقوق ا ةان

 -37ال جيووز فوورا ويووود و مارسووة بقووق ا ةووان وال ورا أ يووان معصوووا و رلووا
جم القا ون ،و ح يان خيدم املص حة المامة ،و ج يان يهد ور ابرتام مبدأ التعاسن.
 -38ومبوودأ التعاسوون معصوووا يووخ ورابة جم املووادة  1 25موون الدسووتور .فووال جيوووز ق
بو وواس مو وون األب و وواس أن تو ووؤثر القيو ووود املسرومو ووة و و مارسو ووة احلقو وووق الدسو ووتورية و و أ و و ها
أو دوهرها.
 -39و ووالوة و رل ووا ،حت وور امل ووادة  3 25م وون الدس ووتور وس وواءة مارس ووة بق وووق الس وورد
ويقتصوور ممووا وسوواءة امل ارسووة و احلوواالس الوويت يووتم فيهووا مارسووة احل و ل وورا خيت و التالف واأ
وامحاأ ن ال را الذ سن من أد خ.
 -40وال ي و ووتم تم ي و و احل و ورايس السردي و ووة وال كود و وون الش و وورو الص و ووارمة املعص و وووا يه و ووا جم
املووادة  48موون الدسووتور جم بالووة احلوورح أو التمبئووة المامووة دةووبن األل ووار ا ارديووة أو التهديوود
الوشوويا لألموون القووومي ،ويووذلا جم بالووة اال قووالح املة و ج الووذ يهوود ور ا دابووة دع ووام
احلكم الدميقرادي  .وددر ا شارة ور أن الدستور اليو و ال ية ج دتم ي أ من احلقوق الويت
ال جيوز معج استوعاء معها كودن املادة  2 4من المهد الدو ل حقوق املد ية والةياسية.
 -2إدماج صكوك حقوق اإلنسان يف النظام القانوين الوطين
 -41وفقاأ ل ادة  1 28من الدستور" ،ووا د القوا ون الودو املقبولوة دشوكع وام ،ويوذلا
املماهووداس الدوليووة ،ا تبوواراأ موون موافقووة القووا ون يهووا وموون دلواووا بيووا التعسيووذ وفق واأ ل شوورو
ا ا وة دكوع معهووا ،تشوكع دواءاأ ال يت واأ مون القوا ون احمل ووي اليوو و وجيون أن تكووون اوا ال بووة
األدا ون و
أ أبكام خمالسة اا .وت ب ووا د القا ون الدو واملماهداس الدولية
أن يكون رلا داة اأ أساة املمام ة ابملوع.
 -42وخت و املماه ووداس الدوليووة حلق وووق ا ة ووان ل تصوودي
ابملادة  2 36من الدستور.

يه ووا م وون وبووع ال مل ووان ،والأ

 -43واملماهووداس الدوليووة اووا ال بووة و أ بكووم تش وريمي خمووال اووا .واحملووايم م امووة جم
و ووية ووددة مرفو ووة أمامهووا دموودم ت بيو أ وووا ون ووي يتمووارا م و مماهوودة دوليووة ،كووا فيهووا
مماهداس بقوق ا ةان.
 -44ودمد ودماج املماهداس الدوليوة جم الع وام القوا وو اليوو و ،ميكون االبت واج مسوا مباشورة
أمووام احملووايم ،ويووذلا أمووام الة و اس ا داريووة ،مووا دامووت تتةووم د وواد التعسيووذ الووذا  .وتةووتعد
احمل ووايم اليو ي ووة أيو وور ف ووةيور ل وودي و وودار أبكامه ووا ور أبك ووام املماه ووداس الدولي ووة حلق وووق
ا ةان .وهعا المديود مون األبكوام الصوادرة ون احملوايم احمل يوة دببفقوت ،و ودوخ ا صووا،
االتساويوة األوروديوة حلقووق ا ةووان ،والمهود الودو ا واا ابحلقوووق املد يوة والةياسوية وةوريه موون
مماهو ووداس بقو وووق ا ةو ووان .ومو وون املتوو و و أن يةو ووت ر هو ووذا الو ووعهج جم املةو ووتقبع ألن األوسو ووا
القا و ية ،كا جم رلا الق اة واحملامني ،أ بحت أيور وملاماأ ابملماهداس الدوليوة حلقووق ا ةوان
و ووع هيئوواس الر وود التادمووة اووا .ي ووا يووور االهت ووام الوادوون ور الة وواد الق وواةية ل هيئوواس
الق اةية الدولية ،ف الأ ون املالب واس ا تاميوة واآلراء راس الصو ة والتم يقواس الماموة ل هيئواس
14
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املعشووةة كودوون مماهووداس األمووم املتحوودة أو الم ووع الووذ ام و مت دووخ ليوواس الر وود الدوليووة
أو ا و ي يووة األلووري .وتشووري ال عووة الودعيووة حلقوووق ا ةووان ،ولصو واأ مكتوون أمووني امل ووامل
الي ووو و ،دش ووكع معه ووي ور مماه ووداس بق وووق ا ة ووان الدولي ووة وا و ي ي ووة وتةرتش وود مس ووا جم
تقاريرهووا وتو ووياهتا .و ووالوة و رلووا ،فو ن ل و الم ووع الودعيووة حلقوووق ا ةووان أتلووذ و
ودخ التحديد ابلتو ياس اليت تقدمها هيئاس املماهداس دمد رها جم التقارير الدورية ل يو ن.
 -45وف الأ ن رلا ،تمر املادة  1 28من الدستور املمام ة ابملوع دو سها ووة تشريمية
اووا ال بووة و ي و القوا وود اآل سووة الووذير .ديوود أن وا وودة املمام ووة ابملوووع ال تةوور و و ووااي
بقوق ا ةان.
 -46وجم ا تام ،جير تعسيذ االتساوياس الدولية املتم قة حب اية بقوق ا ةان جم ديئة مؤاتيوة
دودخ لاا لدردة أن الع ام القا وو اليو و يمرت كبدأ تصدرها تشريمياأ سواةر القووا ني وكبودأ
تعسيذ أبكامها واالبتكام وليها مباشرة ،م ولاام يافة احملايم ،جم الووت سةخ ،دمدم ت بي أ
وا ون تتعاىف م اميعخ م املماهداس الدولية.
 -3سبل النتصاف يف حالت الدعاء ابرتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان
 -47حت ووي املووادة  20موون الدسووتور احل و ا دراةووي األساسووي لكووع شووخ جم ال وووء ور
احملوايم واحلصوووس و احل ايووة القا و يووة موون دا بهووا .وتتووةل احملووايم موون و وواة وواديني يت تمووون
ابالستقالس الوايسي والشخصي املادة  87من الدستور .
 -48و و ة ورار مووا سووب ريووره ،حي و ل حووايم ،دووع يرتتوون يهووا أي واأ ،جم ودووار املةوواةع
املمرومة يها ،استمراا دستورية القوا ني وا دراءاس ا دارية و/أو امتوااا ل ماهداس الدولية
الوويت وودوت يه ووا اليووو ن .وجيوووز ول وواء الق ووا ني ا داري ووة التع ي يووة والسرديووة م وون وبووع احمل ووايم
ا دارية ألسباح دة معها ا تهايها ل قا ون املادة  . 95ي ا أن ا تها الدستور أو املماهداس
الدوليووة الوويت وودوت يهووا اليووو ن يمتو أي واأ "ا تهايواأ ل قووا ون" .وابلتووا  ،فو ن أ شووكع موون
أشكاس اال تصا املعصوا يها جم القا ون اليو و هو ،جم الووت راتخ ،سوبيع ا تصوا مود
اال تهايوواس املا ومووة حلقوووق ا ةووان واحل ورايس األساسووية املكرسووة جم الدسووتور و/أو مماهووداس
بقوق ا ةان.

سبع اال تصا القا و ية امل ت ةة أمام احملايم املد ية
 -49ون س ووبع اال تص ووا القا و ي ووة ال وويت ميك وون الت اس ووها أم ووام احمل ووايم املد ي ووة االدتداةي ووة جم
العحو احملدد جم مدو ة ا دراءاس املد ية.
معاز اس القا ون ا اا هي "ا دراءاس"،
 -50وجم مم م احلاالس ابستوعاء ما يمت "د واوي و رية"  ،جيووز تقود ال مون ور وايم
الةواء.
االستئعا في ا يتم ابملةاةع املومو ية وا دراةية
سبيع اال تصا القا وو املت وع ابل من جم العقر أموام احملك وة
 -51ومت الع يذلا
الم يا املد ية وا عاةيوة  . Areios Pagosوجم مووع هوذه احلواالس ،ال تقووم احملك وة املوذيورة أ واله
كرادمة وواة الق ية ،دع ما ورا يا ت القراراس الصادرة ن احملوايم مون الدردوة األور والدردوة
الوا ية حيحة من العابية القا و ية.
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سبع اال تصا القا و ية امل ت ةة أمام احملايم ا عاةية
يهو ووا القو ووا ون مو وود األبكو ووام الصو ووادرة و وون احمل و وايم
 -52ون أه ووم وسو ووي ة ا تصو ووا يو ووع
االدتداةيووة هووي ال موون .وجيوووز تقوود ال مووون موود القوراراس الصووادرة وون احملووايم االدتداةيووة ،سوواء
يخ أو املد ي ابحل املدو أو املود ي الموام ،مسود ول واء احلكوم أو ختسوير
من دا ن املد
المقودووة .و و أ بوواس ،ف و ن الق ورار دشووةن ال موون ال ميكوون أن يووؤد  ،موون بي و املبوودأ ،ور
يوخ .ومو رلوا ،ووفقواأ لقوا ون ا دوراءاس ا عاةيوة ،ال ُحي ور فورا
املود
تشديد المقودة
قودووة تك ي يووة ،مل يةووب فرمووها موون ابح ا ووة ،رةووم أ ووخ يووان يعب ووي فرمووها كودوون القووا ون.
ومم م وراراس ايم الدردة األور خت ل من يةبيع لال تصا  .ي ا ميكن ال من أي اأ جم
دمر القراراس الصادرة ن ااالق الق اةية جم مرب ة ما وبع احملاي ة.
 -53وجيوز تقد ال من دشةن العقر أموام احملك وة الم يوا املد يوة وا عاةيوة مون دور املود
يخ أو املد ي المام مد القراراس الويت تتخوذها ااوالق الق واةية أو احملوايم ا عاةيوة مون الدردوة
األور والدردة الوا ية.
 -54وددر ا شارة ور أ خ جم ي ودراءاس ال من ،جيوز االبت اج أموام احملك وة املختصوة
ق ا تها لألبكام راس الص ة من مماهداس بقوق ا ةان اليت دوت يها اليو ن.

سبع اال تصا القا و ية أمام احملايم ا دارية
 -55ال بوواس املتم قووة إبل وواء األبكووام امل امووة الصووادرة وون الةو اس ا داريووة دةووبن دوواوز
هذه األلرية س اهتا ،يع ر فيها ،من بي املبودأ ،ال وق الدولوة احملك وة ا داريوة الم يوا الوذ
يبت جم األبكام الصادرة ن ايم الدردة األور والدردة الوا ية .وجم احلاالس املذيورة أ اله،
يو األشووخاا ال وووء مباشوورة ور احملك ووة ا داريووة الم يووا .وتعوودرج دموور فئوواس د بوواس
حيو
ا ل اء م ن التصاا احملايم ا دارية.
 -56ول ح ووايم ا داري ووة المادي ووة االلتص وواا األ و و ي ل ب ووت جم الق ووااي ك ارس ووة واليته ووا
الق وواةية ابلكام ووع أ ال تقتص وور و و مراوب ووة وا و ي ووة السم ووع امل م ووون في ووخ وجي وووز ال م وون جم
القراراس الصادرة عها أمام ال ق الدولة .وجم فئاس مميعة من الق ااي يكون ا ق الدولة أي اأ
البية البت جم الق ااي من لالس مارسة واليتخ الق اةية ابلكامع.

م التموير ورد اال تبار
 -57ون امل وواد  106-104موون القووا ون االسووتهال ملدو ووة الق ووا ني املد يووة اليو يووة ،تووع
أبكام دشةن مةؤولية الدولة ن األفماس ةري املشورو ة الويت ترتكبهوا أدهواة الدولوة .وي بو
امان دشةن املةؤولية:
 -58أ ت و ووع امل و وواداتن  105و 106م و وون الق و ووا ون االس و ووتهال ملدو و ووة الق و و ووا ني املد ي و ووة
اليو يووة و املةووؤولية املومووو ية ل دولووة ،الوويت ال بادوة فيهووا لودووود تقصووري موون دا وون أدهوواة
الدولة  -سواء يان متم وداأ أو واأ ون ومهواس  -د يوة أتييود مةوؤوليتها جم هوذه احلالوة .وتعشوة
مةؤولية الدولة عدما تتوفر الشرو املةبقة التالية يمها:
•
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•

أن تكون األفماس ةري القا و ية أو ا مهاس ود اورتفتها أدهاة الدولة أو املواسوون
الرمسيون جم ودار مارستهم لوادباهتم الرمسية

•

أن تشكع هذه األفماس ةري القا و ية ا تهاياأ لقوا د القا ون احمل ي كوا جم رلوا
الدس ووتور ،واملماه ووداس الدولي ووة ال وويت وودوت يه ووا الي ووو ن ،والقو ووا ني الرمسي ووة
والق ووا ني ا داري ووة  .ومو و ه ووذا ،ال تتح ووع الدول ووة أ مة ووؤولية ورا م ووا يا ووت
األبكام املعتهكة ختدم جم املقام األوس املص حة المامة .ي ا أن أ ش ة أو أودخ
وصووور اايئ وواس التعسيذيووة وا داري ووة وب ووىت التش وريمية والق وواةية ،ووود تعش ووة عه ووا
مةو ووؤولية الدولو ووة عو وودما تكو ووون وو وود تو ووت جم ا تهو ووا ل قوا و وود املتم ق و وة حبقو وووق
ا ةان

•

ودود الوة سببية دني األفماس أو أودخ القصور ودني ا ةاةر العا ة عها.

 -59وإبمكوان موحااي مووع هوذه اال تهايواس تقود د بواس ل تمووير مود الدولوة راهتوا أموام
احملووايم ا داريووة .وحيووايم دهوواز الدولووة املةووؤوس أو املوا و الرمسووي جم بوواالس ا مهوواس املتم وود
أو ا ووري موون وبووع الدولووة بصوراأ ،دبقواأ ملدو ووة ووا وود سو و المووام ني جم ا دمووة املد يووة اليو يووة
القا ون  ،1999/2683املادة . 38
املبدأ المام ل ةؤولية التقصريية املوادة 104
 -60ح يع القا ون املدو اليو و
من القا ون االستهال ملدو ة القوا ني املد ية  ،ورلا ورا يا ت الدولة تؤد دور ا اا ة المامة.
 -61واملووادة  4 94موون الدسووتور تقوورر ورابة أن األبكووام خت و لة سووار ا لاامووي أي واأ
مد الق اب الموام واايئواس احلكوميوة احمل يوة واألشوخاا اال تبواريني التوادمني ل ق واب الموام ،و
العحو احملدد جم القا ون.
 -62وجيي ووا الق ووا ون  2002/3068لألش ووخاا ال ووذين يته ووون ا دارة المام ووة ابلت ووةلر جم
تعسيووذ بكووم ووادر موود الدولووة أو وةسالووخ أو رفوور تعسيووذه أو تعسيووذه دشووكع وو أن حيتك ووا
ور ااوالق الق واةية الوالثيوة األ واء الويت تشوكع دواءاأ مون احملك وة الم يوا ،وور ال وق الدولووة،
واحملك وة الم يوا املد يووة وا عاةيوة ،و ك وة مرادمووي احلةواابس ،واحملوايم ا داريووة ،واحملوايم ا ا ووة
األلووري .وجم بالووة ثبوووس وودم االمتووواس ةووري امل و ر ،توود و ااووالق املشووار وليهووا س واأ الة و ة
املةووؤولة ور االمتووواس جم ة ووون فوورتة زمعيووة ممقولووة .وجم بالووة اسووت رار وودم االمتووواس ،تسوورا
ااالق الق اةية قودة مالية تدف ل شخ املت رر.
أن ا دارة المامة تكون م امة
 -63وجم الةياق سةخ ،تع املادة  5 95من الدستور
ابالمتواس ل قراراس الق اةية وأن أ لرق اذا االلتاام سيح ع اايئة املةؤولة املةؤولية.
 -64ودو و و و وودر ا شو و و و ووارة يو و و و ووذلا ور أن املو و و و ووادة  198مو و و و وون وو و و و ووا ون ا دو و و و ووراءاس ا داريو و و و ووة
و أن الة و اس ا داري ووة م امووة ابالمتووواس لألبكووام الص ووادرة
القووا ون  1999/2717تووع
دشووةن املعاز وواس املقدمووة أمووام احملووايم ا داريووة ورلووا ابختووار ود وراءاس وجياديووة أو ابالمتعوواب وون أ
ود وراءاس خمالسووة .وأ بالووة وودم امتووواس موون دهووة الة و ة ا داريووة جم االمتووواس ،ي ووا هووو مووذيور
أ وواله ،سووتت وع واوبهووا جم مالبقووة الشووخ املةووؤوس وون التقصووري جم أداء الوادوون ومةووؤوليتخ
الشخصية ن األمرار.
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أن ا تهاياس بقوق ا ةان من لالس أفماس ةري وا و ية يرتكبها
 -65ويعب ي التةييد
أفوراد لوورون تعشووا التاامواأ ابلتموووير ،دبقواأ ل ووادتني  914و 932موون القووا ون املوودو .واألفوراد
الذين مت التمرا لشخصهم دبقاأ ل ادة  57من هذا القا ون ميكعهم الت اة التموير ،داملوا مت
الوفواء ابلشوورو املةوبقة الوواردة جم املوادة  914موون القوا ون .وف والأ ون رلووا ،ا ت ودس وووا ني
لا ووة د ي ووة حتدي وود ووام املة ووؤولية املد ي ووة وون األفم وواس ة ووري القا و ي ووة لألف و وراد .وم وون ديعه ووا،
الق ووا ون  1981/1178دص ووي تخ املم فدل ووة كود وون الق ووا ون  2015/4356دش ووةن "املة ووؤولية
و تموووير األشووخاا الووذين تموفرا شوورفهم
املد يووة لألفموواس املتم قووة ابلصووحافة" ،الووذ يووع
أو تمفرم ووت ي ورامتهم لةس وواءة دواس و ة الص ووحافة ،أو كود وون الق ووا ون  1995/2328دواس و ة
درامج ا را ية والت سايو ية.
 -66واب مووافة ور القوا وود املووذيورة س واأ دشووةن مةووؤولية الدولووة ،ف و ن و ووية التموووير ووود
ف ته ووا األبك ووام المام ووة ل دس ووتور الي ووو و دش ووةن ياي ووة بق وووق ا ة ووان واحل ورايس األساس ووية.
وهعا وشارة رحية ومباشرة ور احل جم التموير جم احلاالس التالية:
•

مواسووو الدولووة الووذين يعتهكووون احلو جم ابورتام احليوواة ا ا ووة وا وامووة ا ا ووة،
هم املةؤولون شخصياأ ن وساءة استم اس الة ة ويتمني يهم دف التموير
يامالأ املادة 2 9

•

وودم ا فوراج وون األشووخاا املوووووفني ،عوودما تكووون احلوودود الامعيووة املعصوووا
يهووا جم املووادة " 2 6ووود ا ق ووت وبووع اختووار ا د وراءاس" ،يةووتتب مةووؤولية
أدهاة الدولة ن اال تقاس ةري القا وو ،عد وووب أمرار املادة 3 6

•

تع تشوريماس ألوري و وام التمووير املةوتح و الدولوة لألفوراد الوذين
برموا مون بوريتهم الشخصوية املوادة  . 4 7وتوع مدو وة ا دوراءاس ا عاةيوة
الع ام اآل الذير جم بواالس ا دا وة أو اال تقواس ةوري القوا و يني أو ةوري
المو ووادلني امل و وواد  . 545-533ووو وود ُو و وودلت األبكو ووام راس الص و و ة كودو وون
امل ووادة  26م وون الق ووا ون  2001/2915حبيو و تتوافو و مو و الةو وواد الق وواةية
ل حك ة األورودية حلقوق ةان.

أبكام رحية ألري وصوا التموير جم القا ون ا عواةي اليوو و:
 -67وميكن الموور
و سووبيع املووواس ،املووادة  137داس الوويت تووعج هووذا احلو لألفوراد الووذين تمرمووا ل تمووذين أو ةووريه
موون مووروح املمام ووة القاسووية والالو ةووا ية الوويت مةووت يورامتهم ،ورلووا موون دوور مووواسي الدولووة
املةؤولني ن اي تهم أو التحقي ممهم أو ا تقاام.
 -68وال وور املت وورر ،ويووذلا ال وور املت وورر مباشوورة موون ارتكوواح األفموواس الوويت يماووون
يهووا القووا ون ،جيوووز لووخ رف و و ووية مد يووة ل و والتموووير ووا سووببتخ ا رميووة لووخ موون أم ورار.
واحملك ة ا عاةية م امة ابلبت جم ا دراءاس املد ية ،وورا موا رأس أهنوا واة وة و أسوق سو ي ة،
اا أن تعج املب امل وح سواء ابلكامع أو داةياأ .ول حك ة ا عاةية يذلا أن حتيع الود اوي
املد ية ا ا ة ابألمرار املادية ور احملايم املد ية .وتع املوادة  69مون القوا ون ا عواةي و أ وخ
جم بالووة فوورا قودووة ماليووة أو ةرامووة ور دا وون تموووير ال ووحية وون ا ةوواةر ويا ووت أمووال
الشخ املخال ال تكسي ل وفاء مسذين االلتاامني ،ف ن التموير ن ا ةاةر هو املس ع.
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 -69وجم و ووااي الق ووا ون امل وودو ،جي وووز ل ووحااي رو ال وودلع امل ووعخسر د وون "مة ووا دة
وا و ية الا ية" .وجم هذه احلالة ،يُمسو الشوخ املمو مون دفو يو الرسووم والعسقواس الوادبوة،
وورا ل ووام األم وور ،يُم ووني ووام أو يات وون وودس لي و ووخ ،ويت ق و أتماد ووخ م وون الدول ووة .ويق وووم أ وواء
الة ة املختصة موع الق اة دتاويد الشخ املم ق مم وماس وا و ية ألري م ودة.
 -70وميك وون لألش ووخاا رو ال وودلع امل ووعخسر د وون املة ووا دة القا و ي ووة ااا ي ووة .وتُقو ودفم
ل حااي دراةم مميعة المع األسر  ،والرق ،واالدوار ابلبشور ،وااللت وا  ،وةريهوا مون ا وراةم
ا ةووي ة ،واألدسوواس مووحااي االةتصوواح ،واالسووت الس ا عةووي ،ومووا ور رلووا مةووا دة وا و يووة
الا ية د ر الع ر ن دل هم .وجم باالس من هذا القبيوع ،يُموني وام ل شوخ املمو ي و
دت وي ووخ ويت ق و أتمادووخ موون الدولووة .وتوواود الة و اس املختصووة موووع املوود ني المووامني الشووخ
املم و و ق مم ومو وواس وا و يو ووة ألو ووري م ودو ووة .وابملوو ووع ،يُكسو ووع ل و ووحااي التمو ووذين وةو ووريه مو وون
ا تهاياس يرامة ا ةان ،والت ييا ،وا وراةم املاسوة ابحليواة واحلريوة والكراموة ا عةوية ،واالسوت الس
ا عةووي ،ومووا شووادخ رلووا ،موون رو الوودلع املووعخسر احل و جم االسووتما ة كحووام ممووني موون وبووع
الدولة لتقد شوكوي دعاةيوة واملشوارية جم ا دوراءاس ا عاةيوة املتخوذة مود ا عواة .وجيووز يوذلا
ل وووفني رو الدلع املعخسر د ن املةا دة القا و ية ااا ية.
 -71وأبدمج القا ون  2017/4478التوديخ األورويب  ،2012/29/EUالذ حيدد مموايري د يوا
دشووةن بقوووق ود ووم ويايووة مووحااي ا رميووة موون ديعهووا دوراةم الكراهيووة  .وجيوووز مووعج ر ووااي د وودان
أفماس عصرية تصوريج وواموة ألسوباح
اثلوة من محااي األفماس المعصرية أو شهود أساسيني
و ةووا ية ور بووني وودور بكووم أو ووسوواس الق ووية املووادة  19ألو موون القووا ون 2014/4251
دصو ووي تخ املمدلو ووة كودو وون القو ووا ون  . 2015/4332و و ووالوة و و رلو ووا ،فبعو وواء و و تمو ووديع
املووادة  41موون القووا ون  2011/3907كودوون القووا ون ُ ، 2015/4332ميعو ودموواد شووخ
أدعوويب ،وميعو موون سووق املع و وموومخ رهوون االبت وواز ،ورا يووان مووحية ألفموواس ودراميووة حت رهووا
املادة  81أل من القا ون ا عواةي واملواداتن  1و 2مون القوا ون  1979/927أو شواهداأ يهوا
وودم شكوي أو مم ومواس دشوةن هوذه األفمواس ور سو اس الشوردة املختصوة ،ورلوا جم ا ت وار
و دار املد ي المام املخت وراراأ جم األمر دشةن ا تبار هذا الشخ األدعيب محية .
 -72ووفق واأ ألبك ووام الق ووا ون  ،2009/3811جيوووز ل ووحااي أي واأ الت وواة التم وووير م وون
الة اس اليو ية في وا يتم و دتمووير موحااي دوراةم المعو املتم ود أو ا وراةم املعصووا يهوا
جم املوواد  323دووارة الرويو  ،و 323ألو االدووار ابلبشوور  ،و 323ابء الةوويابة ا عةووية ،
و 336االةتصاح عدما ترتكن مود القا ورين ،و 339وةوواء األدسواس  ،والسقورتني  1و4
موون  342وسوواءة ممام ووة القا ورين  ،والسقورتني  1و 2موون  348ألو اسووت الس القا ورين جم
امل وواد ا اببيووة  ،و 348ابء التقوورح وون وود موون األدسوواس ألسووباح دعةووية  ،و 348دوويم
زايرة مواو و ولكرتو ي وة تم وورا م وواد واببيووة اس ووتخدم فيهووا أدسوواس  ،و 349الق ووادة  ،و351
االدووار ابلبشوور ألةوراا االسووت الس ا عةووي  ،و 351ألو اال تووداء ا عةووي و القا ورين
مسد الكةن املاد  .و و ودوخ التحديود ،أ شوئت هيئوة ابسوم "هيئوة التموي واس اليو يوة"،
اليت تم ع م ن وزارة المدس والشسافية وبقوق ا ةان ،وهي تبت ،وفقاأ ألبكوام املوادة  3مون
القا ون  ،2009/3811جم د باس التموير املقدموة مون ال وحااي املوذيورين أ واله ،شوري ة أن
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تكون ا راةم ود ارتكبت جم األرامي اليو ية ،وتكون وواموة ال وحااي أو وع وووامتهم املمتواد جم
اليو ن أو جم أرامي دولة و ألري جم االحتاد األورويب.
 -73و الوة و رلوا ،تُمسو موحااي يو ا وراةم الويت خت و ل البقوة الق واةية كودون
احل المام ،و ي املةتسيدين من املةا دة القا و ية ااا ية ،ف الأ ن محااي أفماس االسوت الس
ا عةوي واالدووار والمعو املعووا ول واح الكراهيووة الوويت جيرمهووا القوا ون ،موون دفو الرسوووم املتصو ة
درف الد اوي ا عاةية .واب مافة ور رلا ،ووفقاأ ل ادة  3 51من القا ون ،2014/4251
ت ووعج الةو و اس ا عاةي ووة والق وواةية والش ووردية املختص ووة ،وفقو واأ لألبك ووام راس الصو و ة ،األولوي ووة
ل حااي االدار أثعاء السرتة اليت تُم ام ل تسكري ،من بي م ان يايتهم وسوالمتهم ،وتووفري
لوودماس الرت ووة التحريريووة والرت ووة الشووسوية ،جم بالووة وودم مموورفتهم ابل ووة اليو يووة ،واملم وموواس
املتم قة حبقووهم وا دماس املتابة ام ،اب مافة ور توفري يع ما ي امهم من مةا دة وا و ية.
 -74وت ووع مدو ووة ا د وراءاس ا عاةي ووة ي ووذلا و س ووبيع اال تص ووا الق ووا وو االس ووتوعاةي
ادة فتج الق ية جم بالة أاهر ورار ادر ن احملك ة األورودية حلقووق ا ةوان ودوود لورق
حل و الت ت و كحاي ووة ادلووة أو أل بكووم مومووو ي لوور لالتساويووة األوروديووة حلقوووق ا ةووان
القو ووا ون  . 2000/2865وجيو وور رلو ووا أي و واأ و و الق و ووااي املمرومو ووة و و ال و ووق الدولو ووة
املادة  16من القوا ون  ، 2016/4446وو وااي القوا ون املودو املتصو ة إبدوراءاس و واةية ةوري
لالفية املاداتن  29و 30من القا ون . 2017/4491
 -75و ووة ش ووكع ل وور م وون أش ووكاس رد اال تب ووار املتاب ووة ل ش ووخ ال ووذ ا تهك ووت بقوو ووخ
ا ةا ية ،أال وهو ش ن األبكام اليت يا ت ود فرمتها احملايم ا عاةية من الة ع ا درامي،
دمد دور القرار إب ادة فتج الق ية.
 -76وي ووع الق ووا و ن  2012/4055و 2014/4239و و س ووبيع لال تص ووا الق ووا وو
يت وويج لألدو ورا الت وواة "ترم ووية ادل ووة" دة ووبن د وووس م وودة ا دو وراءاس الق وواةية أم ووام احمل ووايم
ا دارية ،ويذلا أمام احملايم املد يوة واحملوايم ا عاةيوة و ك وة مرادموة احلةواابس .واب موافة ور
رلووا ،جم الق ووااي ا عاةيووة ،جيوووز ل حك ووة املختصووة أن ختسوور المقودووة ل تموووير وون ال وووس
املسر لةدراءاس ،عدما ال يكون رلا تي ة ل ة ارتكبخ املتهم.
 -77وألو و ورياأ ،فو و و ن االتساوي و ووة األورودي و ووة حلق و وووق ا ة و ووان تت و و و ن بك و و واأ لا و و واأ دش و ووةن
م ووعج ال وور املت وورر "ترم ووية ادل ووة" جم ب وواس ب وودوب ا ته ووا لالتساوي ووة امل ووادة  . 41ويش ووري
و أن خيص و دوواء موون مياا يووة
القووا ون  1989/1846ور هووذا االلت واام ،بي و و ووخ يووع
الدولة سار أبكام احملك ة األورودية.
 -4املؤسسات أو اآلليات الوطنية املسؤولة عن رصد تنفيذ حقوق اإلنسان

ل

الم ع الودعية

 -78ا تُ و و وودس ل و و ووة الم و و ووع الودعيو و ووة األور حلقو و وووق ا ةو و ووان ل سو و وورتة ،2016-2014
وام و مت وزارة الموودس والشووسافية وبقوووق ا ةووان دم يووة التعةووي  .وتقوووم الوووزارة بالي واأ ،موون
لالس األما ة المامة ل شسافية وبقووق ا ةوان ،ددراسوة سوبع ووسواةع ت ووير ليوة خت وي فمالوة
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وشوام ة و يووة جم الوواس بقوووق ا ةووان ،مو ألووذ التو ووياس راس الصو ة الصووادرة وون اا ووق
الود حلقوق ا ةان ومع اس اات املدو جم اال تبار.
 -79وجيوور ومو ل ووة ووع ودعيووة دشووةن بقوووق ال سووع ،ت و األما ووة المامووة ل شووسافية
وبقوووق ا ةووان دتعةوويقها ،وتشووار فيهووا ي و و ا وواس اايئوواس احلكوميووة وأمووني امل ووامل املم و
ابألدساس .وستقدفم ا ة دراء مشاوراس امة دشةهنا م ا هاس السا ة جم اات املدو.
ميد اا وق الوود ملكافحوة المعصورية والتمصون ا ور أد ه مون
 -80وتبذس دهود
أدع وم ل ة ع ودعية ملكافحة المعصرية والتمصن.
 -81وجم ال و و وواس بق و و وووق املو و و ورأةُ ،م و و و وودد الو و و و مج ال و و ووود ل ة و و وواواة السم ي و و ووة د و و ووني ا عة و و ووني
ل سرتة  2013-2010بىت هناية ام  .2015وايت ت ياةة ل ة ع ودعيوة دديودة دشوةن
املةاواة دني ا عةني جم هناية ام  .2016وتمت ل ة الم ع هذه كوادة لاردة دري ل ةياسواس
احلكوميووة املتم قووة ابملةوواواة دووني ا عةووني ل سوورتة امل توودة بووىت ووام  .2020وهووي ت ووي الوواالس
الةياس وواس المام ووة التالي ووة :الت اس ووا االدت ووا ي ،والسق وور ،واا وورة واألش ووكاس املتم ووددة ل ت يي ووا،
والمع ا عةاو ،وسوق الم ع ،والتوفي دني احلياة األسرية واملهعية ،والتم يم ،والتودرين ،والوقافوة،
والرايمة ،وا الم ،والصحة ،و ع القرار.
 -82وجم ام  ،2016وا ت وزارة المدس التماون الوثي م ال عة األورودية ملعو التموذين
و ي و أشووكاس املمام ووة أو المقودووة الالو ةووا ية أو املهيعووة موون أدووع تبووادس ا و اس السعيووة وتمايووا
االسرتاتي ية دشةن الةياساس ا البية وتعسيذها.
ع الوزارة جم الاس ودماج ا
 -83وجم ووام  ،2011أد ق ووت الي ووو ن ا د ووار االس ورتاتي ي ال ووود ل وور الروم ووا ،مس وود
مكافحووة الت ييووا وا وصوواء االدت ووا ي ل وور الرومووا موون لووالس ا ت وواد أو موا و ة ت وووير هنووج
شامع دماج ة ور الروموا جم الواالس التم ويم والم وع والر ايوة الصوحية وا سوكان .واسوتعاداأ ور
ا دار اآل الذير ،ا تُ دس اسرتاتي ياس وو ي ية راس ة جم ي معاد اليو ن.
 -5املؤسسات واآلليات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان

اايئاس احلكومية
 -84أُ شئت األما ة المامة ل شسافية وبقوق ا ةان التادمة لووزارة المودس والشوسافية وبقووق
ا ةووان كود وون املرس وووم الرائس ووي  .2010/94واألما ووة المامووة مة ووؤولة وون ووة أم ووور معه ووا
توديد وتمايا بقوق ا ةان واحلرايس األساسية ن دري دذس يوع موا ي وام مون املبوادراس راس
الصو ة ،كووا جم رلووا الوفوواء اباللتااموواس الدوليووة ل ب وود .وجم هووذا ا دووار ،تتووور األما ووة المامووة ،جم
ووة أمووور ،تصو يم ووم و وحتديوود أولوووايس الةياسوواس و وواور الم ووع ل و ان امل ارسووة السم يووة
حلقوووق ا ةووان ،وتتخووذ املبووادراس التش وريمية والتع ي يووة وا داريووة راس الص و ة وتر وود تعسيووذها.
و ووالوة و رلووا ،ميكعهووا التشوواور م و ال عووة الودعيووة حلقوووق ا ةووان وةريهووا موون املع وواس
الودعية أو الدولية دشةن و ااي بقوق ا ةان.
 -85واألما ووة المام ووة ل ة وواواة د ووني ا عة ووني التادم ووة ل وووزارة الدال ي ووة ه ووي اايئ ووة احلكومي ووة
املختصة دتص يم الةياساس املتم قوة ابملةواواة دوني ا عةوني جم يو الق ا واس ور ود تعسيوذها.
وأ شووئت األما ووة المامووة ل ةوواواة دووني ا عةووني كودوون املووادة  27موون القووا ون ،1985/1558
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وي ست دتمايا وحتقي املةاواة القا و ية والسم ية دني ا عةني جم يافة و ا اس احليواة االدت ا يوة
املةتوي املريا وأدهواة وو ي يوة ،مووع
والةياسية واالوتصادية .وتش ع األما ة المامة أدهاة
مرايووا وسووداء املشووورة .وتةووهر األما ووة المامووة و وم و وتعسيووذ ور وود ل و الم ووع الودعيووة
ل ةاواة دني ا عةني جم ي الاالس الةياسة المامة.
 -86وجم ووام  ،2016ام و ُو دتحةووني اايكووع ا دار املةووؤوس وون شووؤون ة وور الرومووا،
موون لووالس و شوواء األما ووة ا ا ووة د وور الرومووا جم وزارة الم ووع وال و ان االدت ووا ي والت ووامن
االدت ا ي القا ون . 2016/4430

 -87وتش و ع املهووام الرةيةووية لألما ووة ا ا ووة املمعيووة اب دموواج االدت ووا ي ل وور الرومووا ،جم
ة أمور ،ما ي ي:
•

حتديد األولوايس وتصو يم مبوادئ توديهيوة دشوةن يو الواالس الةياسوة الماموة
املتص و ة اب دموواج االدت ووا ي ل وور الرومووا وتقوود املقرتبوواس راس الص و ة ور
وزير الم ع وال ان االدت ا ي والت امن االدت ا ي

•

التموواون م و الوووزاراس األلووري املختصووة الصووحة ،والتم وويم ،والبعيووة األساسووية،
والموودس ،و واايئوواس املختصووة و املةووتوي الووود وا و ي ووي واحمل ووي لومو
وتعسيذ ال امج املتم قة دشؤون ة ور الروموا ،ف والأ ون التعةوي والر ود املشورت
دني الق ا اس اذه الةياساس

•

و البيووا س موون الو امج الوويت تةووتهد ودموواج ة وور الرومووا جم اات و وحتديوود
لص وواة املقي ووني م ووعهم جم املخي وواس والت م وواس الة ووكا ية ل ووارج ا د ووار
احل ر

•

ر وود وتقيوويم الةياسوواس راس الص و ة ،كووا جم رلووا تعسيووذ ا دووار االس ورتاتي ي
الود ل ر الروما وو داد التقارير امل ودة

•

ومو التوودادري التشوريمية وا داريووة الالزمووة ل عهوووا اب دووار االسورتاتي ي الووود
ل ر الروما

•

توفري التوديخ والد م التق ل هاس املمعية جم الواس الكشو
يوادهها ة ر الروما وتقيي ها.

ون املشوايع الويت

رلاُ ،يوعت األما ة ا ا ة دو سها ق ة االتصاس الودعية ا ديدة ل ر
 -88و الوة
الروما .وجم هذا ا دار ،تقووم باليواأ دصوياةة ل وة وع مون أدوع تعسيوذ االسورتاتي ياس الودعيوة
وا و ي ية املقررة ل سرتة  2021-2017ورلا استعاداأ ور حتديد أماين د ة ور الروموا ومون
مث تصعيسهم جم فئاس حبةن لصاةصهم.
 -89وكود و و و و و وون الق و و و و و ووا ون  2013/4198ال و و و و و ووذ أدم و و و و و ووج تودي و و و و و ووخ االحت و و و و و وواد األورويب
روم  36/2011أ شا مكتن املقرر الود املم ككافحة االدار ابلبشور مو ن وزارة الشوؤون
ا ارديووة .وتت وووع مه ووة املكتوون جم التموواون الوثي و م و دهوواس التعةووي جم الوووزاراس املختصووة
األلووري ويووذلا مو مع ووة اا وورة الدوليووة واملع وواس ةووري احلكوميووة العاشو ة جم الوواس مكافحووة
االدوار ابلبشوور واملمت وودة موون وبووع معتوودي اات و املوودو التوواد لالحتوواد األورويب .ويعشو املكتوون
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جم األريوان األردمووة السورتاتي ية مكافحووة االدوار ابلبشوور الووايوة ،واحل ايووة ،واملالبقوة الق وواةية،
والش وراية م و اات و امل وودو والق وواب ا وواا  .وامتو وواالأ ل تش وريماس الودعيووة والدولي ووة ،وم وومت
اليو ن ابلسمع اماأ ودعياأ لتحديد ااوية وا بالة ل حااي وال وحااي املسرتموني لالدوار ابلبشور
القرار الوزار  3003املوؤر(  20أي وس/سوبت  . 2016وتم وع اآلليوة ،حتوت وشورا مكتون
املقرر الود املم ككافحة االدار ابلبشر ،ي حور لتعةي األ ش ة ودعاء الشوراياس دوني يو
ا هوواس السا ووة املشووارية جم مكافحووة االدووار ابلبشوور اايئوواس احلكوميووة ،واملع وواس الدوليووة،
واملع اس ةري احلكومية  .وهي تؤيد ودود ام أيور مشوالأ ل كش ن املتوردني جي ن مايداأ
من املهعيني وا هاس املمعية لالخنرا جم ية الكش والتحق مون هويوة القوادمني مو ن هوذه
التدفقاس املخت ة من مهادرين والدئني لدماس اا ورة ،ومستشوو الم وع ،ومقودمو ا ودماس
رلا ،يهد معتدي التشاور الداةم مو اات و
الصحية ،وس اس ا دارة احمل ية  .و الوة
املوودو ور حتةووني التموواون دووني خمت و أ ووحاح املص و حة وور تعةووي أف ووع ل خوودماس املتابووة
يووة االدووار ابلم وواس ،يتموواون مكتوون املقوورر الووود املمو
الوويت يقوودموهنا .ولكووبج ال وون و
ككافحووة االدووار ابلبشوور مو ودارة تستوويش الم ووع موون أدووع تعسيووذ دورامج توودرين مستشووي الم ووع.
واب مووافة ور رلووا ،أ شووةس األما ووة المامووة املمعيووة ابملةوواواة دووني ا عةووني ،ابلتموواون مو مكتوون
املقوورر الووود املمو ككافحووة االدووار ابلبشوور ،عووة ل و اء ملكافحووة االسووت الس ا عةووي ألةوراا
داريووة موون أدووع اسووتمراا ا دووار القووا وو احلووا ا وواا ابلب وواء وملكافحووة االسووت الس ا عةووي
ا دماس ا عةية ألةراا دارية.
ويبج ال ن
 -90وأُ شووا اا ووق الووود ملكافحووة المعص ورية والتمصوون كودوون القووا ون 2015/4356
ويرأسوخ األمووني المووام ل شووسافية وبقوووق ا ةووان التواد لوووزارة الموودس والشووسافية وبقووق ا ةووان.
ودخ ا صوا ،وم الةياساس الرامية ور مع ومكافحة
و ُهد ور اا ق دوالية تش ع،
المعصو ورية والتمص وون ،ور وود تعسي ووذ تشو وريماس مكافح ووة المعصو ورية وتوافقه ووا مو و الق ووا ون ال وودو
واألورويب ،وتماي ووا وتعة ووي األ شو و ة راس الصو و ة ملخت و و ا ه وواس املمعي ووة ،وتماي ووا التم وواون مو و
ا هوواس السا ووة جم اات و املوودو .ويشووار جم وووية اا ووق مو ووون وون الوووزاراس املختصووة،
وال ع ووة الودعي ووة حلق وووق ا ة ووان ،وش ووبكة تة و و يع ب و ووادب المع و و المعص وور  ،ال وويت تش ووار
فيها  38من املع اس ةري بكومية واايئاس األلري ويت وع هدفها الرةيةي جم توثي احلووادب
المعصرية ،ومسومية األمم املتحدة لشؤون الالدئني ،وةريها ي ا يشوار أموني امل وامل اليوو و جم
أ اس اا ق .ومش ت مهام اا ق أي اأ وم ل وة ع ودعية ملكافحة المعصرية والتمصن.
 -91ووفقاأ ل ادة  31من اتساوية بقوق األشخاا رو ا اوةُ ،وني وزير الدولة املةؤوس
ن تكامع أ اس احلكومة كودن القا ون  ،2017/4488ليؤد دور املعة دالع احلكوموة
لتية ووري األ وواس راس الص و ة جم خمت و الق ا وواس و و خمت و املة ووتوايس و ُيوع ووت األما ووة
المامة ل شوسافية وبقووق ا ةوان التادموة لووزارة المودس والشوسافية وبقووق ا ةوان دو وسها دهوة
التعة ووي املرياي وة ل ة وواةع املتم ق ووة دتعسي ووذ اتساوي ووة بق وووق األش ووخاا رو ا او ووة ي ووا ي ووع
تميني دهاس تعةي دالع يع وزارة .وألرياأ ،التريس مؤسةة أموني امل وامل اليوو و
القا ون
دو ووسها ا دووار الووود لتمايووا تعسيووذ االتساويووة املووذيورة سواأ ،ورلووا ابلتموواون مو االحتوواد الووود
لألشخاا رو ا اوة ،وهو مع ة مةتق ة من مع اس اات املدو.
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 -92وأ شة وا ون ا ت د جم تشرين الوواو /وف " 2016اآلليوة الودعيوة لر ود تعسيوذ أبكوام
احملك وة األوروديوة حلقووق ا ةوان" ،الويت يشوار فيهوا مو وون ون وزارة المودس والشوسافية وبقووق
ا ةان األمني المام حلقوق ا ةوان  ،ووزارة الشوؤون ا ارديوة ،وال وق الدولوة القوا وو وييوع
اليو ن لدي احملك ة األورودية حلقوق ا ةان .

ال عة الودعية حلقوق ا ةان
 -93ال عووة الودعيووة حلقوووق ا ةووان هووي اايئووة االستشووارية املةووتق ة ل دولووة اليو يووة املمعيووة
ابملةوواةع املتم قووة حب ايووة بقوووق ا ةووان .وووود أ شووئت كودوون القووا ون  1998/2667وفق واأ
ملبادئ ابريق اليت أورهتا األمم املتحدة ،وهوي تم وع معوذ يوا ون الواو/يعواير  2000وتت تو كريوا
و
و
اس املةووتق ة واملع وواس ةووري احلكوميووة وا امموواس
اال ت وواد ألو  .وترشووج أ وواءب ال عووة الةو ُ
و قوواابس احملووامني وال ملووان واألب وااح الةياسووية والعقوواابس الم اليووة واايئوواس احلكوميووة دون أن
يكون اا ب التصويت .
 -94وتت وووع مه ووة ال عووة الودعيووة حلقوووق ا ةووان جم الر وود الووداةم حل ايووة بقوووق ا ةووان
وتماياها ،و ياةة مقرتباس الةياسوة الماموة راس الصو ة ،وو والم ا هوور ،والعهووا ابألحبواب
املتم قة مسذه املةاةع ،والتماون م املع اس الدولية المام ة جم الاس بقوق ا ةان ،ف والأ ون
املؤسةوواس الودعيووة األلووري املمعيووة حبقوووق ا ةووان .و و ودووخ التحديوود ،تقوووم ال عووة الودعيووة
حلقوق ا ةان كا ي ي :تتعاوس املةاةع املتص ة حب اية بقوق ا ةان ،من ت قاء سةها أو دعاء
و اوورتا موون احلكومووة أو مووؤتر راسوواء ال ملووان أو املع وواس ةووري احلكوميووة وتقوودم التو ووياس
واآلراء واملقرتباس ،كا جم رلا دشةن التودادري التشوريمية وا داريوة وةريهوا مون التودادري الويت تةوهم
جم حتةووني يايووة بقوووق ا ةووان ودوور الدراسوواس راس الص و ة وت و مبووادراس دشووةن تو يووة
الورأ المووام ووسوواة ا ووالم ابملةوواةع املتم قووة اببورتام بقوووق ا ةووان وتتخووذ مبووادراس لتمايووا
اب ورتام بقوووق ا ةووان م و ن ودووار الع ووام التم ي ووي وتبوود رأيهووا جم التقووارير الوويت يمتووام الب وود
تقدميها ور املع اس الدولية دشةن مةاةع بقوق ا ةان وتقيم اتصاالأ مةت راأ مو املع واس
الدوليوة واألدهوواة املوازيوة جم الب وودان األلوري واملع وواس ةوري احلكوميووة الودعيوة أو الدوليووة وتم ووع
ممهوا وتموور ا هوور كواوسهووا دكووع الوسواةع املعاسووبة وت و تقريوراأ سووعوايأ دشوةن يايووة بقوووق
ا ةان وتوع م مريوا توثيو ق حلقووق ا ةوان وتع ور جم تكييو التشوريماس اليو يوة مو أبكوام
القا ون الدو املتم قة حب اية بقوق ا ةان ،وتبد رأيها جم هذا الصودد ور اايئواس املختصوة
جم الدولة .وددر ا شارة ور أن التمديالس التشريمية األلرية ود معحت مايداأ من الود م ل عوة
جم أداةها لواليتها ،كا جم رلا في ا يتم ابلت ويع احلكومي أل ااا.
 -95ول ووالس الة ووعواس املام ووية ،يا ووت ال ع ووة الودعي ووة حلق وووق ا ة ووان شو و ة د ووداأ جم أداء
مهامها .وود ا ت دس ال عة دداأ من التو وياس دشوةن أثور األزموة االوتصوادية و الت تو جب يو
بقوق ا ةان ،مريواة و األدمواد الودعيوة واألوروديوة لألزموة .ووود أولوت اهت امواأ لا واأ ملكافحوة
المعصرية وا ت دس دداأ من التقارير املتم قوة .وجم هوذا الةوياق ،أ شوةس ال عوة الودعيوة ،ابلتمواون
م مكتن مسومية األمم املتحدة لشؤون الالدئني جم اليو ن واملع اس ةري احلكوميوة وةريهوا مون
اايئ وواس" ،ش ووبكة تة و و يع ب و ووادب المع و و المعص وور " جم ووام  2011ورل ووا لتوثي و و احل و ووادب
رلا ،رس ال عة الودعية حلقوق ا ةان جم و ااي من وبيع وم ة ور
المعصرية .و الوة
الروما ،واملةاواة دني ا عةني ،والمع املعا والمع مد املورأة ،ومةواءلة أفوراد الشوردة ،ومكافحوة
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االدووار ابلبشوور ،واوورو ابت وواز املهووادرين ةووري القووا و يني ،وبقوووق الالدئووني وم ت ةووي ال وووء،
وبقوووق ال سووع ،واحلريووة الديعيووة ،والتوقي و جم الوواس بقوووق ا ةووان ،ومووا ور رلووا .وف والأ وون
رل ووا ،تتم وواون ال ع ووة الودعي ووة حلق وووق ا ة ووان تتم وواون مو و ا دو وراءاس ا ا ووة لألم ووم املتح وودة،
وال سي ا جم سياق الواايراس الويت جيريهوا املك سوون دووالايس ا دوراءاس ا ا وة ور اليوو ن ،ويوذلا
م اايئاس ا و ي يوة حلقووق ا ةوان .وألورياأ ،يوورياأ موا يشوار ور أ واس وتو وياس ال عوة الودعيوة
حلقووق ا ةوان جم تقوارير ليوواس بقووق ا ةوان المامليوة وا و ي يووة وووراراس وأبكوام اايئواس شووبخ
الق وواةية والق وواةية .أُدردووت وشووارة ور تقووارير ال عووة الودعيووة حلقوووق ا ةووان جم أيووور موون 30
بك اأ ادراأ ن احملك ة األورودية حلقوق ا ةان وصوا اليو ن .

الة اس املةتق ة
 -96ت و ن املووادة  101أل و موون الدسووتور وأبكووام ألووري أيووور ختصص واأ و شوواء س و اس
مةووتق ة كودوون الدسووتور .ويت ت و أ وواء الة و اس املةووتق ة د و ا س االسووتقالس الشخصووي
وخيتار هؤالء األ اء كودن ورار ادر ن مؤتر راساء اا و واس ال ملا يوة يُتخوذ
والوايسي ُ
اب وواب أو قة بيووة ممووازة ال تقووع وون ةووبة أردمووة أمخوواة أ وواء املووؤتر ،و العحووو املعصوووا
يخ جم املادة  101أل  2من الدستور .والة اس احملددة رابة جم الدستور هي التالية:

GE.18-20313

•

ع و اب الب ويع وخ،
اا ق الود لةرا ة والت سايون ،الذ يشر
وهووو مةووؤوس ،جم ووة أمووور ،وون مووعج تورالي ا وودماس ا را يووة والت سايو يووة
أو دديدها أو ول اةهوا ،ومارسوة الروادوة و شورياس ا را وة/الت سايون ،ا ا وة
معه و ووا أو المام و ووة ،دش و ووةن تقي و وودها ابلتشو و وريماس راس الصو و و ة ،ومو و و ان التع و وووب
و املعافةووة احلوورة جم سوووق
الةياسووي والوقوواجم جم وسوواة ا ووالم ،وا شورا
وساة ا الم ،وفرا ال راماس والتدادري ا دارية والع ر جم د باس اال تصا
دةبن ا ساءاس الشخصية الصادرة ن وساة ا الم

•

الة ة اليو ية حل اية البيا س ،املك سة حب اية البيا س الشخصوية ولصو وية
األفوراد جم اليووو ن ،ودشووكع أيووور حتديووداأ ،حب ايووة املووادعني موون االسووتخدام ةووري
القووا وو لبيووا هتم الشخصووية ومةووا دهتم جم بوواس ثبووت ا تهووا بقووووهم جم أ
رلا ،تقدم الة ة اليو ية حل اية البيا س
و اب من الق ا اس .و الوة
الوود م والتودي ووخ ل وراوبني جم م ووا يبذلو ووخ م وون ده ووود ل وف وواء ابلتاام وواهتم كود وون
القا ون املتم حب اية البيا س الشخصية

•

الة ة املةتق ة حل اية سرية املراسالس واالتصاالس الة كية والالسو كية ،الويت
تعسووذ ودوراءاس مرادمووة احلةوواابس املقووررة وجم بوواالس ال ووارئ ،ت قاةي واأ أو دعوواء
و و شو ووكوي ،ملعش و و س وممو ووداس و سواو وواس وووا و وود ديو ووا س وواثة و و داةو وورة
االسو ووتخباراس الودعيو ووة اليو ي و ووة ،وةو ووري رلو ووا م و وون الو وودواةر املد يو ووة ،وش و وورياس
ومؤسةاس الق اب املدو دشكع وام ،ويوذلا لشورياس لا وة تم وع جم الواس
ا وودماس ال يديووة أو االتصوواالس الة و كية والالس و كية أو ةريهووا موون ا وودماس
املتم قة ابلرد الشبكي واالتصاالس
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•

اا ووق األ و اللتيووار املووواسني ،املةووؤوس وون مو ان تعسيووذ األبكووام املتم قووة
ابلتي ووار وتمي ووني م ووواسي الق وواب الم ووام مو و املرا وواة التام ووة ل ش ووسافية وا ووالن
واملومو ية وا دارة.

أمني امل امل اليو و
 -97ي و و أم ووني امل ووامل الي ووو و كه ووة التوسو و د ووني ا دارة المام ووة واملو ووادعني م وون أد ووع
مةووا دة املووواسني جم مارسووة بقووووهم و حنووو فموواس .واب مووافة ور رلووا ،تت وووع مه ووة أمووني
امل ووامل الي ووو و جم م ووا ي ووي :م و و ان بق وووق األدس وواس وتماياه ووا ،وتش و و ي املة وواواة جم املمام ووة
أساة المرق أو األ ع ا ثو أو الودين أو ةوري رلوا مون
ومكافحة الت ييا جم الق اب المام
املمتقداس أو ا اوة أو الةن أو امليع ا عةي ور د وتمايوا ت بيو تكوافؤ السورا واملةواواة جم
املمام و ووة دو ووني الردو ووع وامل و ورأة جم مةو وواةع التواي و و  ،جم الق و ووا ني المو ووام وا و وواا و و الة و وواء،
الة وا دماس من الق اب المام.
وجم احلصوس
 -98ودو سخ وسي اأ ،يقدم أمني امل امل اليو و تو ياس ومقرتباس ور ا دارة المامة ،لكعخ
ال مي ا س ة فرا المقوابس أو ول اء القراراس ا دارية ةري القا و ية.
 -99ويتك ووون مكت وون أم ووني امل ووامل باليو واأ م وون ا داراس التالي ووة :بق وووق ا ة ووان واحل اي ووة
االدت ا ية والصحة والر اية االدت ا ية و و ية احلياة والمالواس دني الدولة واملوادن وبقوق
ال سع واملةاواة دني ا عةني.
 -100و و و مو وور الةو ووعني ،تو ووور مكتو وون أمو ووني امل و ووامل اليو ووو و مةو ووؤولياس دديو وودة .ف عو ووذ
ام  ،2005يم ع أموني امل وامل ي بودي اايئواس املمعيوة ابملةواواة جم املمام وة املةوؤولة ون تعسيوذ
التشري املتم دت بي مبدأ املةاواة جم املمام ة من دا ن دواةور ا دارة الماموة ،د ور الع ور ون
األ ع المروي أو الدين أو ةريه من املمتقداس أو ا اوة أو الةن أو امليع ا عةي .ووود تموازس
مةووؤولياس مكتوون أمووني امل ووامل يهيئووة لتحقيو املةوواواة ور بوود يبووري موون لووالس ا ت وواد القووا ون
ا ديد ملكافحة الت ييوا جم تشورين الوواو /وف  2016وتمييعوخ دو وسخ اايئوة املةوؤولة ون ر ود
وتمايا تعسيوذ مبودأ املةواواة جم املمام وة .و والوة و رلوا ،اوع أموني امل وامل اليوو و يم وع ،معوذ
ام  ،2006دةو اس مموازة ،دو وسخ اايئوة املختصوة در ود تعسيوذ مبودأ املةواواة جم املمام وة دوني
الردع واملرأة جم الاس الم ع واملهعة ،كا جم رلا معذ ام  2012في وا يتم و ابلعةواء والردواس
المووام ني حلةووامسم ا وواا .وهووو يقوووم معووذ ووام  2011مقووام اايئووة املةووؤولة وون الروادووة ا ارديووة
لم يوواس و ووادة الر ووااي األدا وون و ليوواس االبت وواز الةووادقة لرتبووي هم .وجم ووام ُ ،2013ووني
مكتوون أمووني امل ووامل ،كودوون القووا ون الووذ وودق و ال وتويوووس االلتيووار التساويووة معاه ووة
التمووذين ،دو ووسخ " ليووة الووايووة الودعيووة" .وجم ووام ُ ،2016ووني مكتوون أمووني امل ووامل اليووو و
دو وسخ "اآلليوة الودعيوة ل تحقيو جم بووادب سوووء املمام وة الويت يرتكبهوا املواسوون املك سوون إب سووار
القا ون والمام ون جم مراف االبت از" ،وهي ليوة وموافية ل ع وام الق واةي وا دوراءاس الدال يوة
التةديبيووة ل ة و اس املمعيووة ،وأوي ووت وليهووا املةووؤولية وون و أو تة و يع أو تقيوويم الشووكاوي
املتم قة دتصرفاس األفراد الع اميني جم الشوردة اليو يوة ،ولسور الةووابع اليوو و ،وداةورة ا دسواء
والمام ني جم مراف االبت از أو التحقي فيها أو وبالتها ور الدواةر املةوؤولة ون مارسوة الروادوة
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التةديبية .وجم ام  ،2017ني مكتون أموني امل وامل اليوو و دو وسخ ا دوار الوود لتمايوا تعسيوذ
اتساوية األمم املتحدة ا ا ة اب اوة.
 -101وجم بووني أن مكتوون أمووني امل ووامل اليووو و خمووت ابلشووكاوي املتم قووة ابايئوواس المامووة،
جيوووز لووخ أي واأ الع وور جم أفموواس املووادعني الموواديني جم بوواالس االد وواءاس املتم قووة اب تهووا بقوووق
رلوا ،يمورت
ال سع أو دم املةاواة جم املمام ة دني الردع واملرأة جم ميدان الم ع .و الوة
التشوري املتصووع ككافحووة الت ييووا ابلتصوواا مكتوون أمووني امل ووامل جم الع وور جم الشووكاوي املتم قووة
ابلت يي ووا و أس وواة ووة أم ووور معه ووا األ ووع المرو ووي أو ا ث و أو املمتق وود ال وودين أو ة ووريه م وون
املمتقداس ورلا في ا يتصع دوم مواسي ا دمة املد ية وهو الاس مةوتبمد لوال رلوا مون
التصاا أمني امل امل .
 -102وجم ووام  ،2016ت ق و و مكت وون أم ووني امل ووامل  11 915ش ووكوي ددي وودة .ورة ووم أن
تو ياس أمني امل امل ةري م امة ،ف هنا تُدرة دراسة وافيوة وتؤلوذ جم اال تبوار وهعوا أمو وة يوورية
و التو ووياس واملقرتبوواس الوويت وب تهووا اايئوواس احلكوميووة جم هنايووة امل ووا  .وجم ووام ،2016
زادس العةووبة املئويووة ل ق ووااي الوويت جنحووت فيهووا الوسووادة وون  80جم املاةووة .وابلتووا  ،ف و ن أمووني
امل ووامل اليووو و حي و دوقووة واسوومة موون ا هووور ،ويت ووج رلووا موون التوودف املةووت ر ل شووكاوي
واست ادة الة اس المامة دشكع دعاء لتو ياس مكتن أمني امل امل.

اايئاس األلري  -ال عة الودعية أللالوياس م األبياء
 -103ال عة الودعية أللالوياس م األبياء ،املعشوةة كودون القوا ون  ،1998/2667هوي
هيئة ل اء استشارية مةوتق ة موموو ة حتوت وشورا رةويق الووزراء .وتت ووع مه تهوا جم الع ور جم
اآلاثر األلالوية واالدت ا يوة والقا و يوة املرتتبوة و الت بيقواس احملت وة ل م ووم البيولوديوة .وتقووم
ال عو ووة دصو ووسة أل و و ابلتحقي و و جم ا وا و وون األلالويو ووة واالدت ا يو ووة والقا و يو ووة العاشو ووئة و وون
الت وووراس الم يووة جم ميوودان ووم األبيوواء ،والتكعولوديووا األبياةيووة ،وال وون و ووم الوراثووة وحتوودد
مقرتبوواس الةياسووة المامووة ابلتموواون م و الوووزاراس املمعيووة ،وتقوودم تو ووياس ووددة دشووةن املةوواةع
راس و ة وتتم وواون م و املع وواس الدولي ووة واايئ وواس املمعي ووة ،وتو ووع الي ووو ن جم احملاف ووع الدولي ووة
وت و ا ه ووور و املة وواةع املتم ق ووة ابلت وووراس جم ال وواس التكعولودي ووا األبياةي ووة و و و اآلاثر
املرتتب ووة و و ت بيقاهت ووا وتود ووخ اايئ وواس االستش ووارية احلكومي ووة املمعي ووة جم ال وواس ألالوي وواس ووم
األبيوواء وتعة و ممهووا .وتتووةل ال عووة موون تةوومة أ وواء وويمهم موون الشخصووياس األيادمييووة
يميوعهم رةيق الوزراء لسرتة والية مدهتا مخق سعواس.
 -6احملاكم اإلقليمية أو اآلليات األخرى املعنية حبقوق اإلنسان
 -104خت و و الي ووو ن ،دو ووسها دول ووة درفو واأ جم االتساوي ووة األورودي ووة حلق وووق ا ة ووان ،ل والي ووة
الق اةية ل حك ة األورودية حلقوق ا ةان .وود ا رتفوت حبو تقود البالةواس السرديوة جم 20
تشرين الواو /وف  .1985ولالس السرتة  ،2016-1959أ درس احملك ة األورودية حلقووق
ا ةووان  926بك واأ دشووةن البالةوواس السرديووة املقدمووة موود اليووو ن .وتت وووع املوامووي الرةيةووية
لألبكام الصادرة ون احملك وة دشوةن الق وااي املرفو وة مود اليوو ن في وا ي وي :دووس ا دوراءاس،
واحل و جم اال تصووا السموواس ،واحل و جم اي ووة ادلووة ،واملمام ووة الالو ةووا ية أو املهيعووة ،ويايووة
امل ت كوواس ،واحل و جم احلريووة واألم وون ،وبريووة السكوور والودوودان وال وودين ،وبريووة التمبووري ،وم ووا ور
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رلووا .ويووان ل ة وواد الق وواةية ل حك ووة األوروديووة حلقوووق ا ةووان أتثووري ي و و الع ووام
الق ووا وو ال ووود  .وتش ووياأ مو و التااماهت ووا كود وون االتساوي ووة ،ا ت وودس الي ووو ن الت وودادري التشو وريمية
وا داري ووة والةياس وواتية لتعسي ووذ أبك ووام احملك ووة األورودي ووة واحلي ول ووة دون وو وووب ا تهاي وواس ماث ووة
رلا ،ةقت احملايم اليو ية سوادقها الق اةية
لالتساوية األورودية حلقوق ا ةان .و الوة
م االدتهاداس الق اةية ل حك ة األورودية.
و و ووام
 -105وكود وون ال وتوي وووس ا م وواجم ل يو وواق االدت ووا ي األورويب ال ووذ ي ووع
ل ش ووكاوي ا ا ي ووة ،وُو وودمت  18ش ووكوي ا ي ووة تتم و و ك و ووة واس وومة م وون و ووااي الم ووع
وال ان االدت ا ي وةريها من الق ااي ،ال سي ا جم أ قاح تدادري التقش املمت دة جم سوياق
األزمة املالية اليت يماو معها الب د.
 -106وألورياأ ،دودر ا شوارة ور أن اليوو ن خت و آلليواس الر ود جم ودوار ال وق أورواب ،موووع
ال عووة األوروديووة ملعو التمووذين واملمام ووة أو المقودووة الالو ةووا ية أو املهيعووة التادمووة لت ووا االتساويووة،
واملسومية األورودية ملعاه ة المعصرية والتمصن ،وما ور رلا.

هاء -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -107أُ شووئت عووة داة ووة لا ووة ممعيووة ابملةوواواة والشووباح وبقوووق ا ةووان جم ودووار ال ملووان
اليو و ،وهي مةؤولة ن ودراء البحوب ووم املقرتباس دشوةن الورتويج دالوع األسورة و وام
التم وويم واايايووع االدت ا يووة األلووري ملبوودأ املةوواواة دووني ا عةووني .وتر وود ال عووة ووون وت بيو
اايئ وواس احلكومي ووة ا ووذا املب وودأ .ي ووا تتع وواوس ال ع ووة املة وواةع املتم ق ووة ابب و ورتام بق وووق ا ة ووان
ويايتهووا .و ووالوة و رلوواُ ،ي سووت عووة داة ووة لا ووة در وود تعسيووذ األبكووام الصووادرة وون
احملك ووة األوروديووة حلقوووق ا ةووان .وال عووة الداة ووة ا ا ووة املمعيووة دع ووام الة و ون مةووؤولة وون
دراسة ور د وتقييم بالة املؤسةاس ا البية ،ويذلا ن تقود مقرتبواس لتحةوني اورو
مميشووة الةو عاء ،وحتوودي ودووار املؤسةوواس ا ووالبية ،ودصووسة امووة ،التخ ووي االسورتاتي ي
دشةن املةاةع املتم قة ابلة ون.
 -108وأ شة ال ملان اليو و عة فر يوة ممعيوة ابالدوار ابلبشور جم ودوار ال عوة الداة وة ا ا وة
املمعيووة ابملةوواواة والشووباح وبقوووق ا ةووان .وال عووة مةووؤولة وون ر وود الت وووراس والتحووديواس
التشريمية والتعسيذ المام لةياساس وتدادري مكافحة االدار ابلبشر.
 -109وفي و ووا يتم و و و ابملؤسة و ووة الودعيو و ووة املمعي و ووة حبق و وووق ا ةو و ووان جم الي و ووو ن ،ا و وور أ و و وواله،
السقراس .95-93
 -110وي ووا ُو ومو ووج سو ووادقاأ ،بو ووىت تصو ووبج مماهو ووداس بقو وووق ا ةو ووان الدوليو ووة م امو ووة وو ووا و أ
ل هوري ووة اليو ي ووة ،جي وون التص وودي يه ووا كود وون و ووا ون يمت ووده ال مل ووان .وم وون مث ،ت وورتدم
الصووكو املووذيورة س واأ ور اليو يووة وتعشوور جم ا ريوودة الرمسيووة .وتُم ووم و وواق واس و و
الةو اس احلكوميووة وخمت و أ ووحاح املصو حة و امووة الشوومن ،كووا جم رلووا موون لووالس مووا ورد
ريره جم هذا التقرير من أ ش ة التوقي والتدرين جم الاس بقوق ا ةان.
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 -1التوعية حبقوق اإلنسان  -أنشطة التدريب

تدرين الق اة واملد ني المامني
 -111في ا يتم دتدرين الق واة واملود ني الموامني ،يت و ن معهواج التم ويم األساسوي ل ق واة
واملد ني المامني التاد ملدرسة الق اة الودعية دوراس دراسية ن و ااي بقوق ا ةان ودوراس
متخصصووة وون و ووااي المعصورية ويراهيووة األدا وون ووووا ون األدا وون .و ووالوة و رلووا ،تووع م
املدرسووة الودعيووة ل ق وواة أو توودرج جم معهوواج الدراسووة الةووعو وودة ب قوواس دراسووية هتوود ور
توقيو الق وواة جم الوواس بقوووق ا ةووان في ووا يتصووع كةوواةع موووع بقوووق الالدئووني واملهووادرين،
والمعصرية ودراةم الكراهية ،وال ُقصر ،وا اوة ،والت ييا.
رلا ،سيقوم مكتن املؤسةاس الدميقرادية وبقوق ا ةان ووزارة المودس
 -112و الوة
والشسافية وبقوق ا ةان اليو ية دتعسيذ در مج ميولوخ االحتواد األورويب عوا وخ "اسوتحداب ودوار
شووامع لتصوود المدالووة ا عاةيووة وراةم الكراهيووة" ورلووا ادتووداءأ موون شووبا /ف اير  2017وملوودة
امني .ويتةل املشروب ،في ا يتم ابل ر اليو و ،من ثالثوة أ شو ة هوي 1 :ومكا يوة ودورام
مذيرة تساهم م املدرسة الودعية ل ق واة لتعسيوذ دور مج تودرين ل ود ني الموامني جم الواس دوراةم
الكراهيووة ،و  2حتةووني وا وودة البيووا س املشوورتية املتم قووة اب وراةم املرتكبووة دووداف الكراهيووة الوويت
حتتسظ مسا وزارة المدس والشردة اليو يوة ،و  3حتديود المعا ور الرةيةوية لةياسوة ودعيوة ملكافحوة
د وراةم الكراهيووة و ووياةة دروتويوووس شووامع لك ووع الوودواةر احلكوميووة دشووةن مع و ومكافحووة د وراةم
الكراهية ودروتويوس فر ي دشةن تصد ام المدالة ا عاةية راةم الكراهية.
 -113ومن املتووو أن يس وي ال وتويووالن املوذيوران سواأ ،اب موافة ور التو يوة ،ور مايود مون
التحةني جم تعسيذ التشريماس املتم قة ككافحة المعصرية ،وأن يوؤداي ور مكافحوة دوراةم الكراهيوة
دشكع فماس جم ي وابي احلياة المامة.
 -114و الوة رلا ،يوع ا دوراء األوس ل شوروب املوذيور أ واله ،الوذ سويقرره ويتسو يوخ
مكتوون املؤسةوواس الدميقراديووة وبقوووق ا ةووان واملدرسووة الودعيووة ل ق وواة و  ‘1‘ :تكييو دوور مج
تدرين املد ني المامني جم الاس دراةم الكراهية التاد ملكتون املؤسةواس الدميقراديوة وبقووق ا ةوان
مو و احلال ووة الودعي ووة جم الي ووو ن وو ش وواء دورة مصو و ة لصيصو واأ ا ووم ،و‘ ‘2ت وودرين امل وود ني الم ووامني
اليو يني ليم وا ي دردني ،و‘ ‘3التاام املدرسة الودعية ل ق واة إبدمواج هوذه الودورة املخصصوة دشوكع
داةووم جم هيايووع التوودرين احلاليووة مةووتميعة كوون مت توودريبهم موون موودردني .ويام و ت بي و ال و مج أوالأ جم
معاهج التم يم األساسي واث ياأيتدرين مةت ر ل د ني المامني أثعاء ا دمة.
 -115وفي و ووا يتم و و دتو وودرين احملو ووامني ،أوو ووام المديو وود مو وون قو وواابس احملو ووامني ب قو وواس دراسو ووية
وفمالياس متخصصة ،وُ وسذ دم ها ابلتمواون مو مسوموية األموم املتحودة لشوؤون الالدئوني ،ورلوا
مسد و الم أ اةها وتدريبهم جم الاس الق ااي املتم قة ابا رة.
 -2أنشطة اجمللس الوطين ملكافحة العنصرية والتعصب
 -116تت و ووع وب وودي امله ووام الرةية ووية ل ووق ال ووود ملكافح ووة المعصو ورية والتمص وون ا وور
أ وواله جم ومو و الةياس وواس الرامي ووة ور معو و ومكافح ووة المعصو ورية والتمص وون م وون أد ووع ياي ووة
األشو ووخاا وال و و وواس األش و ووخاا املة و ووتهدفني دةو ووبن الم و وورق أو ال و ووون أو األ و ووع الق و ووومي
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أو ا ث و و  ،أو العة وون أو املعشو ووة االدت ووا ي ،أو الو وودين أو ة ووريه مو وون املمتق ووداس ،أو ا اوو ووة،
أو امليو ووع ا عةو ووي أو ااويو ووة ا عةو ووا ية أو ا صو وواة ا عةو ووا ية ،وم و و ن هو ووذا ا دو ووار ،وم و و ُ
اسرتاتي ية شام ة ملكافحوة المعصورية والت ييوا .ولتحقيو مهاموخ ،ميكون ل وق ،جم وة أموور،
وم و ود وراءاس لتمايووا بقوووق ا ةووان موون لووالس التوقي و  .ولووذلا ،تريووا وبوودي ال و وواس
التوقي جم الاس بقوق ا ةان ومعاه ة المعصرية.
الم ع الوالب اليت شك ها اا ق
 -3الجتار ابلبشر
 -117يُموود توودرين املهعيووني و الكش و دشووكع أو وون هويووة املتوووردني جم االدووار ابلبش ور
دواءاأ أساسووياأ موون سياسوة مكافحووة االدووار ابلبشور جم اليووو ن .ويكوو مكتون املقوورر الووود املمو
ككافحة االدار ابلبشر دهوده لتيةري أ ش ة دعاء القدراس من لالس وواموة شوراية اسورتاتي ية مو
املمهوود احلكووومي ل توودرين املريووا الووود لووةدارة المامووة واحلكووم احمل ووي موون أدووع تعسيووذ احل قوواس
الدراسية الةعوية ملكافحة االدار ابلبشر .وتشار أيور من  15دهة بكومية خمتصة جم احل قواس
الدراس ووية الة ووالسة ال ووذير وجم ال وودوراس التدريبي ووة ا اري ووة دش ووةن مكافح ووة االد ووار ابلبش وور مستش ووو
الم و ووع ،واملواسو ووون ال بيو ووون ،وا دارة احمل يو ووة ،واملدرسو ووون ،ووسو وواة ا و ووالم احلكوميو ووة ،وشو ووردة
احلدود ،وهيئة ال وء ،وداةرة الكش والتحق  ،ومكاتن ا ار  ،والق اة ،ودواةر احل اية .
 -118وجم الووووت سةووخ ،جيوور التموواون م و املع وواس الدوليووة الراةوودة املع ووة الدوليووة ل ه وورة،
ومسومية األمم املتحدة لشؤون الالدئني ،ومكتن األموم املتحودة املمو ابملخودراس وا رميوة لتعسيوذ
دد من الدوراس التدريبية املتخصصة ملواسي و سار القا ون واملد ني الموامني والموام ني جم ا وو
األمامية .وود أدر هذا التدرين ،الذ شار جم تع ي خ مكتن األموم املتحودة املمو ابملخودراس
وا رمي ووة ومكت وون املق وورر ال ووود  ،م وون ف وورتة وريب ووة ية ووان/أدريع  2017جم أثيع ووا وجم س ووالو يا،
كشووارية أيووور موون  80موون املهعيووني والمووام ني امليوودا يني ل ع وواس ةووري احلكوميووة .وأدوور توودرين
ماثووع جم أاير/مووايو  ،2017جم م ووار أثيعووا الوودو  ،شوواريت فيووخ خمت و ا هوواس املمعيووة ويووذلا
المام ون جم امل ار املةؤولون ن حتديد هوية ال حااي احملت ني لالدار ابلبشر ووبالتهم.
 -119وا رتافاأ دكون االدوار ابلبشور اواهرة ادت ا يوة ولويق الورد درميوة ،فو ن األولويوة ابلعةوبة
لةياسووة مكافحووة االدووار ابلبشوور جم اليووو ن تت وووع جم الرتييووا املووادوج و موورورة و سووار القووا ون
و و التصوود لألسووباح ا ذريووة لالدووار ابلبشوور .وجم هووذا الصوودد ،تةتكش و اليووو ن ،موون
لووالس مبووادراس خمت سووة ي و مسووا مكتوون املقوورر الووود  ،سووبع احلوود موون "ال وون المووام" و
ا دماس أو املعت اس العا ة ن االدار ابلبشر من لالس التوقي جم الاس بقوق ا ةوان جم
املدارة وورسواء شوراياس مو الق واب ا واا لومو مبودأ يق وي دمودم التةوامج و ا دوالق
م املةته ا والتمواون مو الق واب الوقواجم دوالق ي وة تو يوة واسومة الع واق تريوا و الادوون
ودوره جم التمامع م املرأة ية مة ما ميق دكرامتها.
 -120ون ي ووة التو يووة المامووة "يةوور القيوود" هووي دوور مج متوا ووع ل تو يووة جي و الق ووا ني ا وواا
والوقاجم جم شراية اسرتاتي ية م اات الةا ي ور مكافحة االدار ابلبشور جم اليوو ن .ويت ووع دواء
موون احل ووة جم "مهردووان يةوور القيوود" ،وهووو مهردووان دو متموودد التخصصوواس ملوودة يووومني ملكافحووة
االدووار ابلبشوور ،وهووو يرمووي ور خمادبووة امووة ا هووور ةووري امل و و بقوواة االدووار ابلبشوور موون
لووالس أ ش و ة و وسوواة ا ووالم د و د ووني الوقافووة والس وون والتو يووة والعش ووا االدت ووا ي .وأو وويم
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املهردوان الوواو لكةور القيود  BtC #2كعاسوبة يووم االحتواد األورويب الماشور ملكافحوة االدوار ابلبشوور،
جم مك ووان مش ووهور جم أثيع ووا تكعود ووليق 23-22 ،تش ورين األوس/أيت وودر  2016وش ووار في ووخ 40
دهووة ممعيووة الة و اس احلكوميووة ،واملع وواس ةووري احلكوميووة ،واملع وواس الدوليووة ،ومع ووة املةووؤولية
ا ا ي ووة ل ش وورياس ،وا امم وواس ،والق وواب الوق وواجم و 150فع ووا أ .وادت ووذح املهرد ووان ه وووراأ ةس ورياأ
م وون  6 000زاة وور اب م ووافة ور بصو وولخ و و د اي ووة ووي ووة م وون وس وواة ا ووالم ووس وواة التوا ووع
االدت ووا ي .وُ ووم م ووؤتر يبووري و ه ووامش املهردووان ،تع وواوس و ووااي رةيةووية مو ووع 1 :التح وودايس
املوادهة في ا يتصع ابلص ة دني هترين املهادرين واالدار ابلبشور جم تودفقاس اا ورة املخت وة ،و 2
الص و ة دووني الب وواء واالدووار ابلبشوور ،و و ودووخ التحديوود تقيوويم ا دووار القووا وو القوواةم واملقار ووة د ووني
الع ووورج املمت وود جم د وودان الش و اس األورويب واووورج "المووامالس جم و وواب ا ووعق" دعوواء و ال وون
و  3القص وور ة ووري املص ووحودني د ووذويهم المرم ووة ملة ووتوي م ووعخسر م وون االس ووت الس وويو وراههم و و
ارتكوواح ا رميووة و  4الق وواب ا وواا واملةووؤولية االدت ا يووة ل شوورياس جم الوواس االدووار ابلبشوور م و
ويووالء اهت ووام لوواا كةووةلة س ة و ة ومووداد ابلم وواس ال تع ووو و ادووار ابلبشوور ،و  5التوقي و جم
الوواس بقوووق ا ةووان جم املوودارة وتوودرين املووواسني احلكوووميني المووام ني جم ا ووو األماميووة مسوود
د ووذح املاي وود م وون ا ه وواس املمعي ووة ل كشو و دش ووكع أو وون هوي ووة املت وووردني ،و  6دور وس وواة
ا الم جم تة ي ال وء ااهرة االدار ابلبشر.
 -121واب مووافة ور رلووا ،يم ووع مكتوون املقوورر الووود  ،وفق واأ ل مووايري الدوليووة وامل ارسوواس
الس و  ،و وشورا أ ووحاح املصو حة الرةيةويني جم الق وواب ا وواا جم تمايووا وو شوواء سالسووع
ومووداد "لاليووة موون الوورق" .وجم هووذا ا دووار ،وو و مكتوون املقوورر الووود مووذيرة تموواون م و شووبكة
 Hellasل ةووؤولية االدت ا يووة ل شوورياس مسوود التو يووة وتع وويم الوودوراس التدريبيووة ل ةووته كني
والمام ني جم املؤسةاس الت ارية.
 -122وألرياأ وليق لراأ ،يهد مكتن املقرر الود  ،دو سخ واأ داة واأ جم اا وق الوود
ملكافحة المعصرية والتمصن التواد لووزارة المودس ،ور تمايوا التوقيو جم الواس بقووق ا ةوان جم
املوودارة ،ابلتموواون م و وزارة التم وويم .ويت وووع ااوود الرةيةووي جم توقيو ال ووالح جم سوون مبكوورة
دشةن احلقوق األساسية والصحة ا عةية وا جنادية.

تدرين أفراد الشردة اليو ية
 -123يت ق األفوراد الع واميون التوادمون ل شوردة اليو يوة دوراس ل تودرين واسوتك اس التودرين
املةتوي الوود  ،جم مودارة أيادمييوة الشوردة ،و و املةوتوي الودو  ،مون لوالس احل قواس
الدراسية راس الص ة كوامي ياية بقوق ا ةان والتصد ل اهرة المع والت ييا المعصريني.
 -124و مةتوي التدرين األساسي ،يدرة دالح مدارة أيادميية الشردة مادة "بقوق
ا ة ووان" ،ي وواس دراس ووة مة ووتقع ،جم س ووياق مو وواد "الق ووا ون الدس ووتور  -بق وووق ا ة ووان"
و" عا وور الق ووا ون الدس ووتور  -بق وووق ا ة ووان و عا وور الق ووا ون ا دار " م وون وب ووع أس وواتذة
دوامميني ممووروفني وموواسني متخصصووني جم ااوواس الم وي .و ووالوة و رلواُ ،دووري اموراس
بوووس موامووي موووع :المعص ورية ويراهيووة األدا وون ،واا وورة جم القوورن احلوواد والمش ورين :ااوووايس
الةياسية ،والع ارج املتبمة جم ا دماج ،واحلدود والتخوم ،والتو ية دشةن املوامي املتم قوة كودم
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املخوودراس وفووريوة ق و املعا ووة البش ورية/ا يدز ،واالدووار ابلبشوور ،ومكافحووة الت ييووا ،وبقوووق
املو ياس واملو يني ومادودي امليع ا عةي وم اير ااوية ا عةا ية وبام ي ساس ا عةني.
 -125و ووالوة و رلووا ،و مة ووتوي التوودرين الم ووا  ،تُمق وود ب قوواس دراس ووية ،و وودواس
و اموراس و ا رت ووت ،جم اليووو ن وجم ا ووارج ،دشووةن موامووي تتم و حبقوووق ا ةووان ،موووع:
احلقوق األساسية وألالوياس الشردة ،وودارة التعوب ،ودراةم الكراهية ،والمعو المعصور دشوكع
ام ،والمع المعصر مد أفراد الت املو ياس واملو يني ومادودي امليوع ا عةوي وم واير ااويوة
ا عة ووا ية ،ومكافح ووة الت يي ووا مو و الرتيي ووا و و الق ووااي ال وويت ت ووؤثر و و ة وور الروم ووا ،وو ووا ون
الالدئووني واحل ايووة القا و يووة لالدئووني جم اليووو ن ،وا دارة الشووام ة ل حوودود ا ارديووة ،والمعصورية،
ول اح الكراهية ،وما ور رلا.

األ ش ة جم الاس التم يم
 -126ت وزارة التم يم وتشار جم المديد من ال امج التم ي ية ،من لالس املدارة االدتداةية
والوا ويووة ،ورلووا مسوود حتقيو ووة أمووور معهووا زايدة التو يووة حبقوووق ا ةووان ،ومعو يو أ وواب
املواو الة بية والمع جم املدارة ،والتحيا و دم املةاواة.
الت ييا والق اء
ال امج املتم قة حبقوق ا ةان والدميقرادية واملوادعة العشو ة ،املودهوة
 -127ومن األمو ة
ل درس ووني جم التم وويم االدت ووداةي والو ووا و  ،م ووا ي ووي :د وور مج "الق ووا ون" دش ووةن املوادع ووة العشو و ة
االحتوواد األورويب  ،واأليادمييووة الصوويسية ل توقيو موون أدووع موادعووة دميقراديووة ،والتوقيو جم الوواس
بقوق ا ةان مريا ويرةال د  -ال ق أورواب  ،وفمالياس التو ية الودعية دقيم ال وق أورواب جم
ودار در مج ديةتالوتا  Pestalozziملم ي املدارة االدتداةية والوا وية ،وما ور رلا.
 -128وتُع م أ ش ة خمت سة دشةن وبياء ريري روة اليهود جم ي املدارة.
 -129وتشووار أة بيووة املوودارة االدتداةيووة والوا ويووة جم الب وود جم دورامج ألووري تريووا و بقوووق
ا ة و ووان اتدم و ووة لالحت و وواد األورويب  ، +Erasmus ،e-twinningوال و ووق أورواب أ و وور أ و و وواله ،
ومع ووة األمووم املتحوودة ل رتديووة والم ووم والوقافووة اليو ةووكو التوقي و موون أدووع الةووالم وبقوووق
ا ةان  ،وما ور رلا.
 -130وددأس وزارة التم يم جم ام  ،2016ابلتماون م ال ق أورواب والشبكة األورودية ملرايا
املم وموواس جم مع قووة أورواب/مرايووا املم وموواس الودعيووة لال ورتا ابملووؤهالس األيادمييووة جم االحتوواد
األورويب  ENIC/NARICجم العوورويج وامل كووة املتحوودة ووي اليووا ،دبووذس ا هووود شوواء "د وواز
س ووسر" لال ورتا ك ووؤهالس التم وويم الم ووا لالدئ ووني ،وه ووو م ووا ية و د و و "د وواز س ووسر م ووؤهالس
الالدئني".
 -131وألورياأ ،تشوار وزارة التم ويم دتودريباس وصورية األدوع مودهوة ملم وي االدتوداةي والووا و
جم الاس بقوق ا ةان اتدمة ا ق أورواب موع در مج  ، Pestalozziوما ور رلا.
 -132ومووافة ور رلووا ،تقوووم هيئ وواس ألووري خمت سووة ،موووع ال ع ووة الودعيووة حلقوووق ا ة ووان،
وداممووة يادوديةوورتاين الودعيووة جم أثيعووا ،وداممووة أرس و و جم سووالو يا وةريهووا ،دتع وويم فماليوواس
ماث ة دشةن بقوق ا ةان مؤتراس ،دبا ة يتيباس ل م ني ،وما ور رلا .
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 -133وفي ووا يتم و اب امموواس واملؤسةوواس التكعولوديووة ،دو ووسها مع وواس راس ودارة راتيووة
ومةتق ة ،ف هنا تشار جم درامج ديدة وتع م فمالياس في ا يتم حبقوق ا ةان.
 -4األنشطة يف جمال الرعاية الصحية
 -134وم ووافة ور و وواس ال و و ا س القا و ي ووة حلق وووق املرمو و جم املةتش ووسياس واألش ووخاا
الذين يما ون من ام راابس ق ية ،ام مت وزارة الصحة ابملبادراس التالية:
•

و شوواء مكاتوون حل ايووة بقوووق املةووتسيدين موون ا وودماس الصووحية جم املةتشووسياس
التادمة ل ع ام الصحي الود  ،ف الأ ن و شاء عة ر د يايوة بقووق املةوتسيدين
من ا دماس الصحية ،م ن وزارة الصحة ،استعاداأ ور القا ون 2016/4368
ش و و و و وور تم ي و و و و ووني كعاس و و و و ووبة الي و و و و وووم األورويب حلق و و و و وووق املرمو و و و و و دت و و و و وواريخ 15
يةان/أدريع  2016و 13يةان/أدريع 2017

•

شر ورار وزار مشرت دتاريخ  4يةان/أدريع  ،2016يشري ور الرتتيباس الويت
تكسووع بص وووس األش ووخاا ةووري امل ووؤمن وويهم و ل وودماس الع ووام الص ووحي
الود

•

ش وور و و ورار وزار دتو وواريخ  10ش ووبا /ف اير  ،2017يشو ووري ور "ود ووار التع و وويم
والتش و يع ا وواا ككتوون يايووة بقوووق املةووتسيدين موون ا وودماس الصووحية جم
مةتشسياس الع ام الصحي الود "

•

ا ال التشريمي ل تع يم ا دار لدواةر الصحة المق يوة القوا ون ، 2017/4461
الذ يتم  ،جم ة أمور ،إب شاء ان يوة و ا يوة ممعيوة ابلصوحة المق يوة ،ف والأ
ن عة لر د ياية بقوق املةتسيدين من لدماس الصحة المق ية

•

تع يم ب قة ع ملدة يوم وابد ،جم  26يةان/أدريع  ،2017دمعوان "الر اية
بقوق املرم "
الصحية العو ية اليت تت حور بوس ا ةان واليت تريا

•

تع وويم ال وووزارة ل وودورة تدريبي ووة مل ووواسي املةتش ووسياس الم ووام ني جم مكات وون ياي ووة
بقوق املةتسيدين من ا دماس الصحية.

•

 -135و الوة و رلوا ،تولوت مديريوة الر ايوة الصوحية األوليوة والووايوة  -القةوم داس :تمايوا
الصووحة والووايووة  -ابلتموواون مو اايئوواس الم يووة واملهعيووة ،ووياةة وومو "الو مج الووود الراةوود
ل ووايووة وتمايووا الصووحة ل ةووعني  ،"Ipioni -الووذ يريووا ،يووع سووعة ،و موموووب خمت و جم
و ووام  2015و و "م و وورا الة و ووكر " وجم و ووام  2016و و "الوواي و ووة م و وون هشاش و ووة الم و ووام
والةووقو "  .وتت وووع ف ةووسة الو مج جم تةو ي ال وووء و أمهيووة الشوويخولة العشو ة والصووحية
من لالس ياية بقوق يبار الةن ،وحتةني و يوة احليواة اوم وألسورهم ،وتمايوا المويش املةوتقع،
واملشارية االدت ا ية ،واال دماج ،ف الأ ن تمايا دورهم و الصوميد االدت وا ي واالوتصواد
والوقاجم.
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 -5املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من اليوانن
 -136د و ال وووب املة ووا دة ا ااةي ووة الرمسي ووة املقدم ووة م وون الي ووو ن املة ووا دة ا ااةي ووة الرمسي ووة
الوعاةيو ووة واملتم و ووددة األد و ورا جم و ووام  238.70 2015م ي و وون دوالر م و وون دوالراس ال و وووالايس
املتح وودة دوالر  ،أ  0.12جم املاة ووة م وون ال وودلع الق ووومي ا ووا ال وودلع الق ووومي ا ووا
لمووام  195 784.80 =2015م يووون دوالر وفقواأ لبيووا س وزارة املاليووة  .ود و و ووا املةووا دة
ا ااةية الرمسية الوعاةية اليت معحتها اليو ن  71.88م يون دوالر لالس ام .2015

توزي املمو ة حبةن وب املمو ة
•

املةامهاس املقدمة ور درامج و عادي مميعة تديرها املع اس الدولية:

•

املع اس 0.35 :م يون دوالر

•

املشاري  0.91 :م يون دوالر

•

ا اء وةري رلا من دوا ن التماون التق  1.25 :م يون دوالر

•

املعج الدراسية والتكالي املتص ة ابل الح من الب دان العامية الذين يدرسون جم
ا امماس اليو ية 9.86 :م يون دوالر

•

الالدئون جم الب د املا ج 59.43 :م يون دوالر.

توزي املمو ة حبةن و اب املمو ة
•

اايايع األساسية وا دماس االدت ا ية 10.24 :م يون دوالر

•

التم يم 9.16 :م يون دوالر

•

الصحة 0.21 :م يون دوالر
املدو 0.72 :م يون دوالر

•

احلكومة واات

•

اايايع األساسية وا دماس االدت ا ية األلري 0.15 :م يون دوالر.

املمو س الشام ة 2.07 :م يون دوالر
•

ا مداد ابملياه والصر الصحي 0.15 :م يون دوالر

•

احل اية المامة ل بيئة 0.19 :م يون دوالر

•

املعج الدراسية ا اممية 1.97 :م يون دوالر.

املةا دة ا ةا ية 0.07 :م يون دوالر
•

تكالي الالدئني 59.43 :م يون دوالر.

 -137ود و و ال و وووب املةو ووا دة ا ااةيو ووة الرمسيو ووة املتمو ووددة األد و ورا الو وويت معحتهو ووا اليو ووو ن جم
وتقدم هذه املةا دة الوزاراس و
ام  166.82 2015م يون دوالر .و
املعسذة اليت تتور ،وف الاس
ُ
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والتصاا يع معها ،معج تويالس ألةراا التع ية الدولية ن دريو املع واس الدوليوة .وتود م
هذه املع اس الب دان العامية ،وتماز بقوق ا ةان ،وتقدم املةا دة جم باالس ال وارئ.
 -138ود و و ال وووب األمو وواس ال وويت معحته ووا الي ووو ن ملؤسة وواس االحت وواد األورويب املمعي ووة دتق وود
املةووا دة ا ااةيووة ا ارديووة  157.90م يووون دوالر ،معهووا  102.46م يووون دوالر حلصووة اليووو ن
جم مياا ية االحتاد األورويب ل تماون ا ااةي ،و 55.44م يوون دوالر ملةوامهة اليوو ن جم الصوعدوق
األورويب ل تع ية.
 -139وودمت اليو ن مةا دة وااةية رمسية كب  7.64م يون دوالر من لالس مع ومة األمم
املتحوودة ،ال سووي ا اليو ةووكو ،واليو يوودو ،ودوور مج األمووم املتحوودة ل بيئووة ،ودوور مج األمووم املتحوودة
ا اوواةي ،وودارة األمووم املتحوودة لم يوواس بسووظ الةووالم ،واتساويووة األمووم املتحوودة ا داريووة املتم قووة
دت ري املعا( ،ومع ة األةذية والارا ة ،ومع ة الصحة الماملية ،واملع ة الماملية لألر واد ا ويوة،
جم بني معحت مب  1.27م يون دوالر ملع اس دولية ألوري مون أدوع تعسيوذ مشواري وااةيوة،
ومشووع رلووا جم املقووام األوس املريووا الوودو ل دراسوواس الارا يووة املتقدمووة جم مع قووة البحوور املتوس و
والويالة الدولية اللتبار البذور.
 -140ودوودر ا شووارة ور أن البُم وود ا وواا حبق وووق ا ةووان يتخ ووع ي و دوا وون املة ووا دة
ا ااةية/ا ةا ية اليت تقدمها اليو ن.
 -141ويعش و وودد يبووري موون املع وواس ةووري احلكوميووة جم اليووو ن جم الوواس بقوووق ا ةووان.
وتشار املع اس ةري احلكومية دشكع معه ي جم وم وتعسيذ الةياساس جم الاالس متعو وة،
موع املةاواة دني ا عةني ،ومكافحة االدار ابلبشر ،وما ور رلا .ويُتشاور مو هوذه املع واس
دش ووةن و ووداد ل و و الم ووع الودعي ووة جم ال وواس بق وووق ا ة ووان .وتش ووار س ووت مع وواس ة ووري
بكومية رةيةية جم وية ال عة الودعية حلقوق ا ةان.
 -142وووود ومو ممهوود الةياسوواس التم ي يووة ،وهووو هيئووة تشوور يهووا وزارة التم وويم ،موون لووالس
ودارة التم وويم املشوورت دووني الوقافوواس ،ود وراءاس دشووةن ا ت وواد أ ش و ة املع وواس ةووري احلكوميووة جم
اليو ن في ا يتم قدساس الالدئني من  5ور  18سعة  .وتقدم املع اس ةري احلكومية در الهوا
التم ي ي ون دريو معصوة وددة و ا رت وت https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/mko/
املوافقة الالزمة لتعسيوذ أ شو تها التم ي يوة .ومسوذه ال ريقوة ،يكسوع توافو الو امج املقدموة
وحتصع
م املمايري التم ي ية الدولية وابتياداس ال و ة الالدئني املةتهدفة مسذه ال امج.
 -143و و ووالوة و و رلو ووا ،اسو ووتحدب ممهو وود الةياسو وواس التم ي يو ووة معصو ووة و و ا رت و ووت
فيهوا يوع املوواد التم ي يوة الويت أ ودس لتم ويم ال وة
http://www.iep.edu.gr/diapolitismiki/
اليو ية ي ة اث ية ل الح املهادرين ،وال الح مون ة ور الروموا ،وأدسواس األو يواس املةو ة جم
تراويا.

واو -عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطين
 -144يقو وووم امل و ووعهج املتب و و جم و ووياةة الوثيق و ووة األساسو ووية املوب و وودة ل يو ووو ن والواثة و و ا ا و ووة
كماهووداس دميعهووا التقووارير األوليووة والدوريووة  ،اب مووافة ور تقريوور االسووتمراا الوودور الشووامع،
ودراء مشاوراس واسمة الع اق دوني يو الووزاراس املمعيوة دتعسيوذ مماهوداس بقووق ا ةوان
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دم ية تعةيقها وزارة الشوؤون ا ارديوة أو الووزارة راس املةوؤولياس احملوددة
راس الص ة ،وت
و/أو ا اس ا ا ة املتم قة ابلق ااي اليت ت يها مماهدة دميعها.
 -145وأ شوا مووالأ ،جم سووياق وياةة أبودب تقريوور دشوةن اتساويوة الق وواء و يو أشووكاس
الت ييووا موود امل ورأة ،فري و امووع مشوورت دووني الوووزاراس كبووادرة موون األما ووة المامووة ل ةوواواة دووني
ا عة ووني .واب م ووافة ور رل ووا ،وده ووت ال وود وة ور يو و املع وواس العة وواةية ة ووري احلكومي ووة
واملع وواس ةووري احلكوميووة العاش و ة جم الوواس املةوواواة دووني ا عةووني لتقوود مةووامهاهتا .ودموود و
املواد ،أ د فري امع مؤل من يبار املةؤولني جم األما ة المامة ل ةاواة دني ا عةوني الصوي ة
العهاةي ووة ل تقري وور .وتول ووت دار ال با ووة الودعي ووة دب و و التقري وور ال وودور امل ووذيور ابل ت ووني اليو ي ووة
يو الووزاراس واايئواس الماموة وال ملوان اليوو و واملع واس ةوري احلكوميوة
وا ك ياية و ُ م
واات املدو وا هاس املمعية األلري جم اليو ن وجم ا ارج.
 -146وامو و مت دص ووياةة التقري وور األو املق وودم ور ال ع ووة املمعي ووة حبق وووق األش ووخاا رو
ا اوة مديريةُ المالواس الدولية التادمة لوزارة الم ع وال و ان االدت وا ي والت وامن االدت وا ي
الوويت يا ووت مك سووة بيعهووا دوودور دهووة التعةووي ألةوراا املووادة  33موون االتساويووة  ،ابلتموواون مو
الوزاراس والة اس واايئاس املمعية واالحتاد الود لألشخاا رو ا اوة.
املووو الشوبكي
 -147ومن أدع و داد تقرير االستمراا الدور الشامع ل يو نُ ،شرس
لوزارة المدس والشسافية وبقوق ا ةان و ُ و ت و واق واسو د ووة مستوبوة ور مشواوراس
امووة م و مو ووي اات و املوودو تهووا األما ووة المامووة ل شووسافية وبقوووق ا ةووان التادمووة ل وووزارة.
وأد ووت ال عووة الودعيووة حلقوووق ا ةووان أ وواءها دم يووة التش واور .وووودم وودد موون مع وواس
اات و املوودو واثة و ل يووة .ودموود رلوواُ ،قوودس د ةووة اسووت اب امووة ملع وواس اات و املوودو
الةالسة الذير ،تها األما ة المامة ل شسافية وبقوق ا ةان.
 -148ووفقاأ ل قا ون املعشا ل عة الودعيوة حلقووق ا ةوان ،تُبود ال عوة رأيهوا بووس التقوارير
ال وويت يام و الب وود تق وودميها ور املع وواس الدولي ووة دش ووةن املة وواةع راس الص و ة .واس ووتعاداأ ور رل ووا
احلكم ،تُقدم املةودة األور ل تقارير املام تقدميها ور هيئواس مماهوداس بقووق ا ةوان التادموة
لألمم املتحدة ور ال عة الودعية حلقوق ا ةان ،اليت يشوار جم وويتها ،ي وا أوموج سوادقاأ،
مخق وثالثون مؤسةوة ت وي أ شو تها الواس بقووق ا ةوان ،كوا فيهوا املع واس ةوري احلكوميوة
الرةيةية الةت .وتودرج تم يقواس ال عوة الودعيوة حلقووق ا ةوان ،قوصو وودر مكون ،جم الوع
العهاةي ل تقرير.
 -149وترتدم ادة املالب اس ا تامية الصوادرة ون هيئواس املماهوداس التادموة لألموم املتحودة
ور اليو يووة وتعشوور و املووو الشووبكي ل عووة الودعيووة حلقوووق ا ةووان .ي ووا تُم ووم و وواق
واس و اايئواس احلكوميوة .ويوورياأ موا تعشور مقواالس راس و ة جم الصوحافة .وسوتبذس دهوود
ومافية لاايدة تم يم تو ياس هيئاس املماهداس والتو ية المامة مسا.
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اثلثاً -املعلومات املتعلقة بعدم التمييز واملساواة ووسائل النتصاف الفعالة
املستوى الدستوري
 -150يورد املبودأ الموام ل ةواواة أموام القوا ون جم املوادة  1 4مون الدسوتور اليوو و ،الويت توع
و أن "اليووو يني متةوواوون أمووام القووا ون" ،وهووي م امووة ل شوور ني وا هوواز الق وواةي و بوود
س وواء .ووفق واأ مل و ون املووادة  ، 1 4جيوون أن تُس فةوور املةوواواة و أهنووا ال تقتصوور و املمام ووة
املتةاوية ل وادعني جم تعسيذ القا ون ،أ وادن اايئاس احلكومية جم ت بي القا ون د ريقة ةوري
تييايووة املةوواواة أمووام القووا ون  ،دووع تشو ع أي واأ التواام املشوورب جم التمامووع مو احلوواالس الشووديدة
الت اثووع د ريقووة مت اث ووة وم و احلوواالس الشووديدة االلووتال د ريقووة خمت سووة عوود سوون أ ووا
و ووا وو املة وواواة جم الت ت و حب اي ووة الق ووا ون  .وجي وون أن تة ووتعد أ ممام ووة تس ووي ية ور مم ووايري
ممقولة وموموو ية أو أن تكوون مو رة دةوبن اورو لا وة أو أسوباح وددة ألوري مون شوةهنا
تمايا املص حة المامة.
 -151ويك ووع احلكووم ا وواا ال ووارد جم املووادة  2 5موون الدسووتور املبوودأ المووام ل ةوواواة أمووام
الةواء جم الت ت حبقووق
ب املوادعني اليو يني واألدا ن
القا ون .ويع هذا احلكم
متةاوية .ووفقاأ ل حكم املذيور" ،يت ت ي األشخاا الذين يميشون دالع األرامي اليو يوة
ابحل اي ووة الكام ووة حلي وواهتم وش وورفهم وبو وريتهم ،د وور الع وور وون دعة وويتهم أو ووروهم أو ل ووتهم
يه ووا
أو ممتق ووداهتم الديعي ووة أو الةياس ووية .ويُة و ج ابالس ووتوعاءاس فق و جم احل وواالس ال وويت ي ووع
القا ون الدو ".
 -152و و ة ورار مووا سووب وي ووابخ ،ف و ن مبوودأ املةوواواة يم و التمامووع م و احلوواالس الشووديدة
الت اثع د ريقة مت اث ة وم احلاالس الشديدة االلتال د ريقوة خمت سوة .و وة مموايري ل تسرووة دوني
هو ووذه احلو وواالس مي يهو ووا الدسو ووتور سةو ووخ .ف الب و واأ مو ووا ت و ورتب هو ووذه املمو ووايري حب ايو ووة دمو وور احلقو وووق
و و ياي ووة األس وورة وال وواواج واألموم ووة
االدت ا ي ووة ااام ووة .وهك ووذا ،ف و و ن امل ووادة  1 21ت ووع
وال سولووة .ووفقواأ ل دسووتور ،تةووتح دموور فئوواس األشووخاا ر ايووة لا ووة .وهووذه السئوواس هووي:
األشخاا روو ا اوة ،واألسر املتموددة األدسواس ،واألشوخاا الوذين يموا ون مون أموراا دد يوة
أو ق ية مةتمصية ،وما ور رلا املادة  2 21و  3و  5و  . 6وتبوني الةوواد الق واةية
ل حايم أن املمايري اآل سة الذير ت ب ابلسمع ملا فيخ مص حة األشخاا املمعيني.
 -153وكودن السقرة  2من املادة  116من الدستور" ،ال يشكع ا ت اد تدادري وجيادية لتمايوا
املةاواة دني الردع واملرأة تييااأ أسواة ووب ا وعق .ويتموني و الدولوة الةوهر و الق واء
أودخ دم املةاواة القاة ة بالياأ ،ال سي ا مد العةاء".
 -154وموون ا وودير ابلووذير أن الت بي و السموواس ملبوودأ املةوواواة يُم وفاز موون لووالس الة و ة املخولووة
ل حايم جم رفر ت بي أ بكم من أ وا ون يعتها مبودأ املةواواة أو األبكوام راس الصو ة
و مبوودأ وودم الت ييووا .وس و ة احملووايم جم وودم ت بي و وووا ون
لالتساويوواس الدوليووة الوويت تووع
يتمارا م و خ م الدستور معصوا يها جم الدستور سةخ املادة . 4 93
 -155وتووع املووادة  1 22ح موون الدسووتور و املةوواواة جم األدوور وون الم ووع املتةوواو
القي ة .ووفقاأ لالدتهاداس الق اةية ل حك ة الم يا ا ا ة ،ف ن هذا احلكم ال يع ب وال و
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المووام ني جم الق وواب ا وواا ولوويق و المووام ني جم الق وواب المووام أو المووام ني حلةووامسم ا وواا
وأ حاح األ اس احلرة .ويشكع الت اثع جم شورو الم وع وا ودماس املقدموة ،ويوذلا الت اثوع
جم املؤهالس ،شرداأ أساسياأ لت بي مبودأ املةواواة جم ودوار قود الم وع .ومون البوديهي أن الر وااي
األدا ن هم أي اأ مةتسيدون من ب املةاواة جم األدور.
 -156واملةوواواة جم الوواس ال وراةن تم و أن و
ابلتعاسن م ومكا ياهتم املادة  5 4من الدستور .
 -157وتع

املادة  6 4من الدستور

ي و امل ووادعني املةووامهة جم العسقوواس المامووة

املةاواة جم وادن ا دمة المةكرية.

املستوى التشريعي
 -158وفقواأ ل ووادة  4موون القووا ون املودو ،يت تو الر ووااي األدا وون ابحلقووق املد يووة سةووها الوويت
يت ت مسا املوادعون اليو يون .ويت تو يو األشوخاا املقي وني دصوورة وا و يوة جم اليوو ن دوعسق
بقوووق ال و ان االدت ووا ي الوويت يت ت و مسووا اليو يووون المووام ون جم اووع الوم و الوووايسي سةووخ،
وابحلو و جم احل اي ووة االدت ا ي ووة ،وابملة وواواة جم احلص وووس و و ا وودماس ال وويت تق وودمها اايئ وواس
أو الويو وواالس المامو ووة ،واملع و وواس احلكوميو ووة احمل يو ووة ،واملعو وواف المامو ووة ،واحل و و جم االستشو ووساء جم
املةتش و و ووسياس والمي و و وواداس المام و و ووة امل و و ووادة  21وامل و و ووادة  26م و و وون و و و ووا ون اا و و وورة واال و و و وودماج
االدت ا ي/القو ووا ون  . 2014/4251و و ووالوة و و رل و ووا ،ي و ووع وو ووا ون اا و وورة واال و وودماج
ا وة األوروديوة التوديوخ 2004/109/EC
شرو معج ا وامة ال وي ة األدع ل
االدت ا ي
أو تصوواريج ا وامووة الودعيووة األلووري ال وي ووة األدووع ،والوويت تووعج يووذلا املةوواواة جم املمام ووة م و
املوادعني .ويرتب ت بيو مبودأ املةواواة جم املمام وة ابل ورا مون ا واموة ومودهتا .وحيو ل هوادرين
ةو ووري الشو وور يني احلصو وووس و و ر ايو ووة و ووحية الا يو ووة ورا يو ووا وا يعت و ووون ور السئو وواس ال و ووميسة.
وجم الووووت سةووخ ،حي و لر ووااي الب وودان الوالوووة احلصوووس و الر ايووة الصووحية ال ارةووة ولوودماس
ال وووالدة د وور الع وور وون وم وومهم الق ووا وو .وميك وون لألدس وواس األدا وون القص وور احلص وووس و و
لدماس مؤسةاس الر اية الصوحية ،د ور الع ور ون ومومهم القوا وو أو ومو والوديهم .وحيو
ألدساس الالدئني وم ت ةي ال وء والر ااي األدا ن ،د ر الع ر ن وممهم القا وو أو وم
التم يم كا جم رلا االلتحاق ابملدارة المامة.
والديهم ،احلصوس
 -159وجم يا ون األوس/دية  ،2016ا ت د ال ملان القا ون  ،2016/4443الذ دس
دشووكع يبووري القووا ون  2005/3304وبووع ووخ ،م وويساأ وليووخ ثالثووة توديهوواس راس و ة موون
توديهوواس االحتوواد األورويب  2000/43/ECاملووؤر(  29بايران/يو يووخ  ،2000دشووةن تعسيووذ مبوودأ
املة و وواواة جم املمام و ووة د و ووني األش و ووخاا د و وور الع و وور و وون أ و و هم المرو و ووي أو ا ث و و  ،والتودي و ووخ
 2000/78/ECامل ووؤر(  27تشو ورين الو وواو /وف  ،2000دش ووةن و ش وواء ود ووار ووام ل ة وواواة جم
املمام و ووة جم الم و ووع واملهعو ووة ،والتوديو ووخ  2014/54/EUل ملو ووان األورويب وال و ووق أورواب املو ووؤر( 16
يةوان/أدريع  ،2014دشووةن التودادري الوويت تيةوور مارسوة احلقوووق امل عوبووة ل م واس جم سووياق بريووة
تعقع المام ني.
 -160ويرسووي القووا ون ودوواراأ تع ي ي واأ شووامالأ وبيووداأ لتعسيووذ مبوودأ وودم الت ييووا ،وحيوودد اايئوواس
املةؤولة ن ياية وتمايا ور د االمتوواس ل بودأ الةوال الوذير ،موا وسو جم هوذا الصودد املهوام
املةعدة ور مكتن أمني امل امل اليو و.
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 -161وأشووكاس الت ييووا احمل ووورة هووي التاليووة :الت ييووا املباشوور ،والت ييووا ةووري املباشوور ،والتحوورو
الووذ يت ةوود جم سو و مرفوووا يقوووم و أبوود دوافو الت ييووا احمل ووورة ،د وورا أو دعيووة وها ووة
يرام و ووة الش و ووخ ووش و ووا ة د و ووو م و وون الرتهي و وون والمداةي و ووة أو ا ها و ووة أو ا رالس أو اال ت و ووداء ،
والتم ي وواس الصووادرة كمام ووة شووخ مووا د ريقووة تييايووة تقوووم و أبوود دواف و الت ييووا احمل ووورة،
والت ييووا دةووبن الووواس مميعووة ممام ووة شووخ مووا د ريقووة أوووع تس وويالأ دةووبن الوتووخ الوثيقووة
دشووخ حي ووع مسوواس مش و ولة دوودواف الت ييووا احمل ووورة  ،والت ييووا القوواةم و التصووور ممام ووة
شخ ما د ريقة أوع تس يالأ ألن ة تصووراأ أ وخ حي وع الةو اس احملوددة املوذيورة سواأ ،والت ييوا
املتمدد األشكاس ،ورفر توفري الرتتيباس املمقولة لذو ا اوة أو املما ني من مرا مامن.
 -162وتت وووع دواف و الت ييووا احمل ووورة في ووا ي ووي :الموورق أو ال ووون أو األ ووع القووومي أو ا ث و
أو العة وون أو ال وودين أو ة ووريه م وون املمتق ووداس أو ا او ووة أو امل وورا امل ووامن أو الم وور أو الومو و
الماة ي أو املريا االدت ا ي أو امليع ا عةي أو ااوية ا عةا ية أو ا صاة ا عةا ية.
 -163ويش ع اق القا ون ،في ا يتم جب ي دواف الت ييا احمل ورة املذيورة أ اله ما ي ي:
•

شوورو احلصوووس و الوايسووة و و الم ووع دشووكع ووام ،كووا جم رلووا ممووايري
االلتيووار وشوورو التوايو  ،جم يو فووروب الم ووع ومةووتوايس التة ةووع اارمووي
امله  ،ف الأ ن شرو وارو التقدم اارمي وامله

•

احلصوووس و
وا ة الم ية

يو أ وواب ومةووتوايس التوديووخ املهو والتوودرين وو ووادة التوودرين

•

التواي و وشوورو الم ووع ،كووا جم رلووا السصووع موون الم ووع ،واألدووور ،والصووحة
والةالمة جم مكان الم ع ،وو ادة التميني ،وو ادة تواي من أ بحوا اد ني
ن الم ع

•

الم وووية واملشووارية جم مع ووة ل م وواس أو أرابح الم ووع أو جم أ مع ووة مهعيووة
ألري.

•

ويش و و ع وواق ه ووذا الق ووا ون ،جم بال ووة الت يي ووا و و أس وواة الم وورق أو ال ووون
أو األ ع القومي أو ا ث أو العةن ،اااالس التالية:

•

احل اية االدت ا ية ،كا جم رلا ال ان االدت ا ي والر اية الصحية

•

املاااي االدت ا ية وال ريبية

•

التم يم

•

احلصوس

ا دماس والة املتابة لمامة الشمن ،كا جم رلا الةكن.

 -164ولكوون دوودر ا شووارة ور أن األبكووام املووذيورة ال تع ب و جم احلوواالس املعصوووا يهووا
حتديووداأ الوويت تو ر الووتال املمام ووة و أسوواة ا عةووية و سووبيع املووواس التوايو جم ا دمووة
المامة وال تق ابألبكام والشرو ا ا وة ابلومو القوا وو لر وااي الودوس الوالووة أو األشوخاا
دميي ا عةية.
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 -165و ووالوة و رلووا ،ف و ن االلووتال جم املمام ووة و أسوواة مسووة متم قووة قبوود دواف و
الت يي ووا امل ووذيورة أ وواله ،وال ووذ  ،دة ووبن دبيم ووة املهع ووة دميعه ووا أو س ووياوها ،يش ووكع م ب واأ مهعيو واأ
دوهرايأ وبامساأ ،ال يمتو "تييوااأ" شوري ة أن يكوون ااود املعشوود مشورو اأ وامل ون متعاسوباأ مو
احلاالس الراهعة املادة . 4
 -166ومن أدع تبديد أ ة وا ،تومج املادة  7مون القوا ون أن ا ت واد أ تودادري لا وة
أو ا دقوواء يهووا مسوود مع و وووووب أم ورار أو التموووير عهووا اسووتعاداأ ور األسووق ال وواردة أ وواله
ال يشكع "تييااأ" ،ما يؤيد تواف "ا دراءاس ا جيادية" م مبدأ املةاواة جم املمام ة.
رلا ،يت و ن القوا ون أبكامواأ دشوةن تووفري الرتتيبواس املمقولوة لألشوخاا
 -167و الوة
أساة الةن.
رو ا اوة أو األمراا املامعة ،ف الأ ن ت ير االلتالفاس جم املمام ة
 -168ولص فصع دميعوخ مون القوا ون  2016/4443حل ايوة موحااي الت ييوا .وور دا ون
احل اية الق اةية ،جيوز ل ر املت رر ،وفقاأ ل ادة  ، 1 8ال وء ور سبع اال تصا ا دارية
االلت اس وواس والش ووكاوي  ،م ووا و وود يس ووي ور س ووحن الق ووا ون ا دار ر الصو و ة أو تمدي ووخ
أو ول اةخ.
 -169وم وون أد ووع تماي ووا ال وودفاب وون م ووحااي الت يي ووا ،ميك وون لألش ووخاا اال تب وواريني ،ال ووذين
يهدفون ور م ان ابرتام مبدأ املةاواة جم املمام وة د ور الع ور ون األسوق املعصووا يهوا جم
القا ون ،أن ميو وا ال ر املت ورر أموام احملك وة املختصوة أو أ سو ة أو هيئوة بكوميوة ،شوري ة
أن يكووون الشووخ املمو ووود أ و موافقتووخ الكتاديووة سووادقاأ املووادة  . 3 8وجيوووز أي واأ اووؤالء
األشووخاا اال تبوواريني التوودلع ي وور اثل و لصووا الشووخ الووذ اد و أ ووخ مووحية أمووام
احملايم املد ية وا دارية املختصة واالستسادة من و ساء من الرسوم راس الص ة.
 -170عو وودما يرف و و األشو ووخاا الو ووذين يمت و و ون أ سةو ووهم مت و ووررين ،ل حك و ووة أو ل هيئو وواس
احلكوميووة املختصووة ،الوووواة الوويت ميكوون االسووتدالس معهووا و وووووب تييووا مباشوور أو ةووري مباشوور،
ي ووخ أن يوبووت ،أو ل هيئ وواس احلكوميووة أن تعش ووا ،أ ووخ مل تك وون هع ووا أ
يتودوون و املوود
ارو تشكع ا تهاياأ ملبدأ املةاواة جم املمام ة املادة  . 1 9وال يع ب قع نء ا ثبواس جم
ا دراءاس ا عاةية املادة . 2 9
الق ااي املد ية
 -171و ووالوة و رلوواُ ،تووعج احل ايووة موود ويووذاء ووابن الشووكوي املووادة  . 10وجيوووز
فوورا قوووابس دعاةيووة في ووا يتم و دتوووفري الة و أو ا وودماس ل هووور كووا يتمووارا م و مبوودأ
املةوواواة جم املمام ووة ،وفق واأ ل ووادة  . 1 11ويمت و ا تهووا ب وور املمام ووة الت ييايووة موون وبووع رح
الم ووع ،في ووا يتم و إبدورام أو رفوور ودورام الوووة ووع ،ف والأ وون و وواس أو وهنوواء ت ووا المالوووة،
كوادة ا تها لقا ون الم ع ويماون يخ د رامة املادة . 2 11
 -172وأهم دا ن مون دوا ون القوا ون  2016/4443هوو تميوني أموني امل وامل اليوو و ،وهوو
سو و ة مة ووتق ة ،اب تب وواره اايئ ووة املة ووؤولة وون ر وود وتماي ووا تعسي ووذ مب وودأ املة وواواة جم املمام ووة جم
ااوواالس ال وويت ي يه ووا القووا ون ،س وواء جم الق وواب المووام أو الق وواب ا وواا ،في ووا يتم و قس ووق
الت ييوا احمل ووورة املووذيورة سواأ .و و ودووخ التحديود ،يةووا د أمووني امل ووامل اليووو و مووحااي الت ييووا
وون دري و الوسووادة أو ،جم بوواس مل حتق و الوسووادة توواةج مرمووية ،إببالووة اسووتعتاداتخ ور اايئووة
وجيوور حتقيقوواس في ووا يتم و دت ييوا
املةووؤولة وون اختووار ا دووراءاس التةديبيووة أو فوورا المقوووابسُ ،
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ما ووم ،جم أ قوواح تقود شووكوي أو كبووادرة معوخ ،ويعشوور التقووارير راس و ة ،ويقوودم راءه دشووةن
تسةري القا ون املادة . 14
 -173واب م ووافة ور رل ووا ،يش ووكع ا ته ووا مب وودأ املة وواواة جم املمام ووة جم الم ووع والتوايو و
ا تهاي واأ لقووا ون الم ووع .واووذا الةووبن ،جيوووز دارة تستوويش الم ووع ،جم ووة أمووور ،ود وراء حبوووب
دش ووةن تعسي ووذ أبك ووام و ووا ون الم ووع ،ودراس ووة الش ووكاوي املقدم ووة م وون م ووحااي الت يي ووا ،وو ووالم
املو ووادعني في ووا يتم و و حبق ووووهم املعص وووا يه ووا جم الق ووا ون  ،2016/4443واخت ووار ودو وراءاس
توفيقية لتةوية املعاز اس السرديوة أو ا ا يوة املتم قوة ابلم وع دوني أرابح الم وع والموام ني .ووفقواأ
ل ادة  24من القوا ون  ،2011/3996جيووز ايئوة تستويش الم وع فورا ةرامواس وداريوة .و و
أ باس ،تتماون هيئة تستيش الم ع تماو أ وثيقاأ م مكتن أمني امل امل.
ددور الةو ة املةوتق ة األدهواة التاليوة املةوؤولة ون ر ود ت بيو مبودأ املةواواة
 -174وت
جم املمام ة وتماياه ،وهي :األما ة المامة ل شسافية وبقوق ا ةان التادمة لوزارة المودس والشوسافية
وبقوق ا ةان ،وودارة احل اية االدت ا ية والت اسا االدت ا ي التادمة لوزارة الم ع وال ان
االدت ووا ي والت ووامن االدت ووا ي ،اب م ووافة ور وودد م وون ا داراس األل ووري دال ووع اايئ وواس
احلكومية ،جم سياق تعسيذ مهامها الرةيةية املادة . 15
 -175و ووالوة و رلووا ،يت و ن القووا ون أبكام واأ دشووةن احل ووار االدت ووا ي د ووني الش وورياء
االدت ووا يني ،وي ووذلا مو و املع وواس ة ووري احلكومي ووة ،م وون أد ووع تماي ووا مب ووادئ تك ووافؤ الس وورا
واملةوواواة جم املمام ووة ،وووود أسووعد ور ال عووة االوتصووادية واالدت ا يووة دوراأ بامسواأ جم هووذا الصوودد
املووادة  . 13واب مووافة ور رلووا ،ريووا دصووورة لا ووة و تموواون "هيئووة املةوواواة جم املمام ووة"
أمو ووني امل و ووامل اليو ووو و م و و ا داراس والو وودواةر املو ووذيورة س و واأ ،ف و والأ و وون مع و وواس الشو وورياء
االدت ا يني املادة . 16
 -176وفي و و ووا يتم و و و و ابلقو و و ووا ني ا عاةي و و ووة القاة و و ووة ملكافح و و ووة الت يي و و ووا ،ا ت و و وود ال مل و و ووان ،جم
أي وس/سووبت  ،2014القووا ون  ،2014/4285املمو وودس ل قووا ون  ،1979/927مسوود تمايووا
التشوريماس ا عاةيووة ملكافحوة المعصورية جم الووبالد وتكييو ا دووار التشوريمي ر الصو ة مو القورار
ا دار ا ق االحتاد األورويب .2008/913/JHA
 -177ويماووون القووا ون  ،2014/4285جم ووة أمووور ،و التح ورير الم و و األفموواس
أو األ ش و ة الوويت ووود تووؤد ور الت ييووا أو الكراهيووة أو المع و موود األف وراد أو ال و وواس األف وراد
و أسوواة الم ورق أو ال ووون أو الوودين أو العةوون أو األ ووع القووومي أو ا ث و أو امليووع ا عةووي
أو ااويووة ا عةووا ية أو ا اوووة ،و حنووو يموورا ل خ وور الع ووام المووام أو يهوودد احليوواة أو احلريووة
أو الةالمة البد ية لألشخاا املذيورين ساأ وو شاء مع ة ما أو مية أشخاا ما ،أايأ يكن
و ها ،تةم دشكع معه ي ور ارتكاح األفمواس الةواد ريرهوا أو املشوارية فيهوا وجم اورو
معصوووا يهووا جم القووا ون ،القيووام ع واأ ابلتةووامج م و ارتكوواح د وراةم ا ابدة ا ا يووة ود وراةم
احلرح وا راةم مد ا ةا ية واحملروة اليهودية وا راةم العازية اليت ا رتفت حبصواا ووراراس وادرة
وون احملووايم الدوليووة أو ال ملووان اليووو و ،أو ابلتق يووع موون شووةن ارتكامسووا أو و كوواره وو كووار موودي
ل ورة هذه ا راةم دةوء ية .وتكوون المقووابس أشود ورامة ورا موا ارتكون هوذه ا وراةم مواو
بكومي .ويع القا ون أي اأ املةؤولية ا دارية لألشخاا اال تباريني أو مياس.
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 -178ودووري تشووديد المقوووابس املسرومووة و د وراةم المعص ورية .فاملووادة ا ديوودة  81أل و الوويت
القا ون ا عاةي رفمت احلد األدا ل مقودة وموا ست المقووابس املاليوة الويت وود تُسورا
أدل ت
دةووبن ا وراةم المعص ورية .وكودوون املووادة سةووها ،يشووكع ارتكوواح درميووة مووا و أسوواة عصوور
أ دةو وبن الم وورق أو ال ووون أو ال وودين أو العة وون أو األ ووع الق ووومي أو ا ثو و أو املي ووع ا عة ووي
أو ا اوووة أو ااويووة ا عةووا ية ،ي ووا أمووي مووؤلراأ ا صوواة ا عةووا ية ارفواأ مشوودداأ ل مقودووة ،جم
بووني أن املووواسني املك سووني إب سووار القووا ون واملوود ني المووامني والق وواة لووديهم سو ة التحقيو وألووذ
الدواف المعصرية احملت ة جم اال تبار جم ي مرابع ا دراءاس ا عاةية .والتمديع التشوريمي األلوري
كودوون القووا ون  ،2015/4356الووذ أل و مسهوووم "الكراهي ووة" موون أريووان ا رميووة ،ييةوور أيو وور
ت بي املادة  81أل  .و الوة رلا ،أُ شا دورم دعواةي دديود املوادة  361ابء مون القوا ون
ا عوواةي يماووون و االسووتبماد املقصووود لألشووخاا دوودواف عص ورية جم مووا يتم و دتوووفري الة و
وا وودماس .واب مووافة ور رلووا ،وودوت اليووو ن جم ووام  2016و اتساويووة ا رميووة ا لكرتو يووة
ا ووق أورواب و و ال وتويوووس ا موواجم امل ح و مسووا املتم و دت وور األفموواس راس ال بيمووة المعص ورية
واليت تعم ن يراهية األدا ن املرتكبة من لالس الع م احلاسودية.
 -179أمووا األفموواس الوويت يماووون يهووا القووا ون ،ف والأ وون أ د وراةم ترتكوون تي ووة لووذلا،
فت وور املقاموواة فيهووا اب تبارهووا موون د وواوي احل و المووام .ويمس و مووحااي هووذه ا وراةم موون دف و
الرسوم الوادبة لدي تقد شكوي دعاةية أو املشوارية ي ور مودو جم ودوراءاس دعاةيوة .وميكون
أي واأ تاويوود موحااي دوراةم الكراهيووة كةووا دة وا و يووة الا يووة وهووم يمسووون موون دفو الرسوووم الوادبووة
لدي تقد شكوي دعاةية أو املشارية جم د ةواس احملوايم الويت تمقود دشوةن د واوي احلو الموام.
و ووالوة و رل ووا ،مي وعج ر ووااي الب وودان الوالو ووة م وون م ووحااي األفم وواس المعص ورية أو م وون الش ووهود
األساسويني يهووا تصوريج ووامووة ألسووباح و ةوا ية .ي ووا يوع تمووديع تشوريمي ا ت ود مووؤلراأ و
أن املهادرين ةري الشر يني الذين يب ون ن دراةم عصرية ال خي مون دراءاس ا ادة.
 -180وود حتةعت ية البيوا س املتم قوة اب وراةم المعصورية دشوكع م حووو ،ويتووو أن
يةووت ر هووذا التحةوون دموود تش و يع ووام احلوسووبة ا ديوود ل حووايم .وووود أ شووئت ليووة ووا وودة
دي ووا س موب ووداتن لتةو و يع م ووا ي وود ووو ووخ م وون بو ووادب دة ووبن المعو و المعص وور ويراهي ووة
األدا ن كا جم رلا االد اءاس املودهة مد أفراد الشردة .
 -181وتت وع أهم التدادري املتخذة جم الاس و سار القوا ون جم و شواء ودارتوني متخصصوتني و68
مكتباأ جم يو أحنواء الب ود وتشو يع لو سوالن ومووو و شوبكة ا رت وت ل شوكاوي املتم قوة
ابلمع المعصر أو املم وماس املتم قة حبقوق ال حااي وولاام أفراد الشردة ابلتحق ما ورا يوان
السمووع ا درام ووي و وود ارتكوون د وودواف عص ورية ويع ب و الش وويء رات ووخ و التحقي و جم الق ووااي
التةديبيووة الوويت تع ووو و سو و ةووري الةو موون أفوراد الشووردة دوواه أشووخاا يعت ووون ور السئوواس
ال ميسة أو الر ااي األدا ون والتعةوي مو املع واس احمل يوة واملع واس ةوري احلكوميوة وتودرين
مووواسي الشووردة .وجم الوواس توودرين أف وراد الشووردة واملوود ني المووامني ،تتموواون اليووو ن م و ال ووق
أورواب ومع ة األمن والتماون جم أورواب.
رلاُ ،وني مخةوة مود ني وامني لا وني ل تحقيو جم ا وراةم المعصورية جم
 -182و الوة
أثيعا ودريايوة وسالو يا وابترا وهرياي يون.
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 -183وي ووا رُي وور س ووادقاأ ،أ ش ووةس ال ع ووة الودعي ووة حلق وووق ا ة ووان ومكت وون مسوم ووية األم ووم
املتح و وودة لش و ووؤون الالدئ و ووني جم الي و ووو ن ،جم و ووام " ،2011ش و ووبكة تةو و و يع بو و ووادب المعو و و
المعصوور " الوويت تشووار فيهووا  35موون املع وواس ةووري احلكوميووة واايئوواس األلووري ،والوويت يت وووع
رلا ،أ شا "اا ق الود ملكافحة
هدفها األساسي جم توثي احلوادب المعصرية .و الوة
المعصرية والتمصن" كشارية دهاس مون ديعهوا ال عوة الودعيوة حلقووق ا ةوان ،وشوبكة تةو يع
ب ووادب المع و المعص وور  ،ومسوم ووية األم ووم املتح وودة لش ووؤون الالدئ ووني ،وأم ووني امل ووامل الي ووو و.
وال وورا موون هووذا اا ووق هووو وم و اسوورتاتي ية شووام ة ملكافحووة المعص ورية ،والتعةووي دووني ي و
ا هاس املمعية ،ور د ت بي التشريماس الدولية واألوروديوة والودعيوة .وتشو ع مهوام اا وق أي واأ
وم ل وة ع ودعية ملكافحة المعصرية والتمصن.
 -184ويُشار ور القا ون  2010/3986دشةن "تعسيذ مبدأ تكوافؤ السورا واملةواواة جم املمام وة
د ووني الرد ووع واملو ورأة جم مة وواةع الم ووع والتوايو و  -مواءم ووة التشو وريماس احلالي ووة مو و تودي ووخ ال مل ووان
األورويب واا ووق األورويب  2006/54/ECالصووادر جم  5توز/يوليووخ  2006وةووريه موون األبكووام راس
الص ة " ،الذ يهد ور وم ودوار تشوريمي واموج وشوامع لتعسيوذ مبودأ املةواواة جم املمام وة دوني
ميد الق اب ا اا والمام.
الردع واملرأة جم مةاةع الم ع والتواي
 -185واب مووافة ور رلووا ،يةووم القووا ون ور تمايووا تموواون ي و اآلليوواس املؤسةووية املختصووة
ل دول ووة في ووا ديعه ووا وم و الش وورياء االدت ووا يني واملع وواس ة ووري احلكومي ووة واملؤسة وواس ،م وون أد ووع
التص ود مل ووا يود وود م وون ف وواس جم ال وواس املة وواواة د ووني ا عة ووني جم س وووق الم ووع ،م ووا جيم ووع م وون
الصمن و وس املرأة ور فرا الم ع وابلتوا يايود مون ممودس الب الوة جم وسو العةواء .ويهود
القا ون ور تش ي الت يري التشريماس االستباوية دةن شوبكة مون األبكوام تصوون التعسيوذ السمواس
ل بوودأ ،موون لووالس تميووني دهوواز خمووت مه تووخ التوودوي املوبوود جم الشووكاوي املتم قووة اب تهووا هووذه
األبكام ،وأي اأ من لالس ام ل ح اية القا و ية املمازة ول مقوابس املعاسبة والراد ة.
 -186ويتة ووم الق ووا ون ك وواس ت بيو و واسو و ل اي ووة ي ووي األش ووخاا الم ووام ني أو املرش ووحني
ل م ع جم الدولة وجم الق اب المام األوس  ،ويذلا جم الق اب ا واا ،جم ودوار أ الووة وع
أساة
أو أ شكع من أشكاس التواي  .وحي ر ي أشكاس الت ييا املباشر وةري املباشر
وووب ا ووعق والومو الموواة ي في ووا يتم و ابحلصوووس و ووع قدوور أو وودم الم ووع أو جم احليوواة
املهعيووة دشووكع ووام ،كووا جم رلووا ممووايري االلتيووار وشوورو التواي و أايأ يووان فوورب العشووا و و
ي مةوتوايس التة ةوع اارموي املهو  ،وشورو الم وع ،واورو الم وع والتوايو  ،والرتويواس،
و أن الت ييووا
و ووم تقيوويم املووواسني .ي ووا أ ووخ يصو وحي وور التحوورو ا عةووي .فالقووا ون يووع
أساة وب ا عق يش ع أي اأ ممام ة شخ موا د ريقوة أووع تس ويالأ دةوبن ت يوريه
القاةم
ووب دعةوخ ،واألموور الوذ يع ووو و تييووا مود شووخ موا و أسواة وووب ا وعق ،وممام ووة
املرأة د ريقة أوع تس يالأ دةبن احل ع أو الوالدة .وجم الووت سةخ ،حي ر القا ون ورابة وهنواء
أو فةخ قد الم وع وبوع الووة الم وع ،ف والأ ون أ ممام وة الحسوة ألوري و أسواة ووب
ا ووعق أو الومو و الم وواة ي أو أ اول ووة ي ووذاء الش ووخ املم و  .وي و و ن احل و جم الم ووودة ور
الم ع دمد ا تهاء ودازة األمومة ف الأ ن أ ودازة ل والدة أو لتعشئة أو تب دسع.
أن أ شخ يمتقد أن مرراأ ود حل دخ تي وة
رلا ،يع القا ون
 -187و الوة
دم االمتواس ألبكام هوذا القوا ون ،بوىت وون يا وت الووة الم وع وود ا تهوت ،حيو لوخ احلصووس
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و احل ايووة موون احملووايم ،ف والأ وون رف و دموون أمووام اايئوواس احلكوميووة املختصووة ودارة تستوويش
الم ووع  ،كووا جم رلووا ود وراءاس الوسووادة الوويت ي و مسووا مكتوون أمووني امل ووامل .وجيوووز ل هيئوواس
القا و ية و ميواس األشوخاا الويت اوا مصو حة وا و يوة هاموة أن ترفو دمعواأ ،ابسوم ال ور الوذ
ت و وورر تي و ووة ال تهو ووا هو ووذا القو ووا ون ودمو وود احلصو وووس و و موافقتو ووخ ،أمو ووام الة و و اس ا داريو ووة
أو الق وواةية املختصووة .وميكون أي واأ أن تتوودلع دفا واأ عووخ أمووام الةو اس ا داريووة أو الق وواةية.
وأل ورياأ ،يووع القووا ون و كووق وونء ا ثبوواس جم بوواالس الت ييووا القوواةم و وووب ا ووعق
ابستوعاء و ااي القا ون ا عاةي .
 -188وود ني مكتن أمني امل امل اليو و دو سخ ا هاز املخت جم ر د تعسيذ مبودأ تكوافؤ
السرا واملةاواة جم املمام ة دني الرداس والعةاء مون بيو فورا احلصووس و الم وع والتودرين
املهو والرتويوة وشوورو الم وع ،ديع وا وموومت ل وة تماو يووة لا وة مو ودارة تستوويش الم وع ،وراأ
ال تبارها اآللية الودعية املختصة جم ر د تعسيذ وا ون الم ع ويذلا جم فرا المقوابس جم بالة
دم االمتواس لخ.

ال امج التم ي ية واحل الس ا المية الرامية ور الق اء

املواو الة بية والتحيا

 -189جم أ قوواح دروتويوووس التموواون املوو و جم توز/يوليووخ  2015دووني األما ووة المامووة ل ةوواواة
د ووني ا عة ووني ووزارة التم وويم ،ش ووار  1 142دالبو واأ م وون د ووالح امل وودارة االدتداةي ووة والوا وي ووة جم
بص و توقيسيووة دشووةن و ووااي املةوواواة دووني ا عةووني جم  14مدرسووة موون موودارة أثيعووا .وأدووري
دالح املدارة االدتداةية والوا ويوة زايراس معت وة ور مقور األما وة الماموة ل ةواواة دوني ا عةوني
بي و أد مهووم ل و اء جم الشووؤون ا عةووا ية اتدمووون لألما ووة المامووة ل ةوواواة دووني ا عةووني و
املةاةع املتم قة ابملةاواة دني ا عةني.
 -190وابلتموواون م و مةتشووس هيال ووة ل توليوود جم أثيعووا ووزارة التم وويم ،وا و ت األما ووة المامووة
ل ةاواة دني ا عةني تقد املم ومواس دشوةن و وااي الصوحة ا عةوية وا جناديوة ل والح املودارة
الوا وية لالس المام الدراسي .2016-2015
 -191وتُع فسووذ ي ووة ل تو يووة المامووة ي وع سووعة ،وهووي تش و ع الوورتويج مل وواد و الميووة دموودة ل وواس
اليو يو ووة ،ا ك يايو ووة ،السر ةو ووية ،األلبا يو ووة  ،وفق و وراس ت سايو يو ووة وورا يو ووة ،ومعاسو ووباس ثقافيو ووة،
وو و و ووال س جم وس و و وواةع العق و و ووع الم و و ووام ،ومق و و وواالس جم الص و و ووحافة ،و و و ووسحة و و و و ا رت و و ووت
 ، www.womensos.grو و ووسحة و و موو و و فيةو ووبو  ،اب مو ووافة ور و و ووال س د اةيو ووة و و
الصووسحاس الشووبكية .ويت وووع هوودفها جم الوورتويج ملوو و وودم التةووامج امل و وزاء المع و موود
العة وواء والستي وواس ،والتم وويم الواسو و الع وواق ل م وم وواس املت وووفرة وون ااياي ووع والت وودادري القاة ووة
في ا يتم حب اية ال حااي من العةاء.
 -192وود شاريت األما ة المامة ل ةاواة دني ا عةني ل رة األور جم مهردان السي م الودو
التاس شر لألدساس والشباح أوملبيا ،يا ون األوس/دية . 2016

األشخاا املعت ون ور السئاس ال ميسة  -تم يم األدساس الالدئني واملهادرين
 -193معووذ أي وس/سووبت  ،2016أ ووبحت ي و امل وودارة مووا وبووع االدتداةيووة واالدتداةي ووة جم
اليو ن اليت ت م أردمة فصووس أو أيوور مووالأ :موا ال و وخ " 13 373مودارة هناريوة موبودة".
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وود اختذ هذا ا دراء وزير التم يم والبحوب والشؤون الديعية من أدع مع الت ييا و ودم املةواواة
جم ي و أحنوواء اليووو ن ،د وور الع وور وون أ التالفوواس واة ووة د رافيووة ،اوتصووادية ،ادت ا يووة،
ومووا ور رلووا  .وجم الةووعة الدراسووية القادمووة ،سيوسو وواق "املوودارة العهاريووة املوبوودة" ليشو ع
أي اأ املدارة الص رية اليت ت م أوع من أردمة فصوس.
 -194وووود أ شووةس وزارة التم وويم ابلعةووبة ل مووام الدراسووي  2017-2016ل ووة ووع دارةووة
لتم وويم األدسوواس الالدئووني واملهووادرين .ويت وووع ااوود الرةيةووي ل وووزارة جم توووفري الوود م العسةووي
واالدت ووا ي لألدسوواس الالدئووني وودمووادهم جم ووام التم وويم اليووو و دموود فوورتة ا تقاليووة حت وريية.
وختت و ا ووة حبةوون السئووة الم ريووة لألدسوواس ،وتُكي و عا وورها وفق واأ لالبتيادوواس وال وورو
ا ا ة لسئوة األدسواس املةوتهدفة حبيو أتلوذ جم اال تبوار أ وواب الةوكن املووفرة لالدئوني ،وموا "جم
املووو " ،أ األشووخاا الووذين ومووموا مؤوتواأ جم مواوو مؤوتووة مستوبووة جم مرايووا ويوواء الالدئووني
أو "لارج املوو " ،أ األشخاا املقي ون جم شق مةتةدرة أو فعادق أو مالدا املةوتسيدون
موون ووام ا وامووة التوواد ملسومووية األمووم املتحوودة لشووؤون الالدئووني أو أموواين ا وامووة األلووري الوويت
تد ها املع اس ةري احلكومية والب دايس .
 -195وابلعةبة لألدسواس الوذين يميشوون جم مرايوا ويوواء الالدئوني ،فو ن وزارة التم ويم والبحووب
والشووؤون الديعيووة دوودأس تعشووا ا تبوواراأ موون المووام الدراسووي  2017-2016مرافو مدرسووية لتم وويم
األدسواس الالدئووني .وهوذه املرافو مصو ة لصيصواأ لتوووفري دور مج ا تقووا حت وري ل و ان دمووج
األدساس الالدئني جم ام التم يم دشكع تدرجيي سواء جم اليو ن أو جم أماين ألري جم أورواب.
ويش ع املعهاج الدراسي مقرراس لتم يم ال ة اليو ية والرايموياس وال واس األدعبيوة ا ك يايوة،
وةريهووا و وووم الك بيوووتر والرتديووة البد يووة والسعووون .ويةووتمان جم توودريق ال ووة اليو يووة وتم هووا
قدلووة املم ووم والكتوون املدرسووية الوويت تُموودها وتةووتخدمها موودارة التم وويم املتموودد الوقافوواس لتوودريق
ال ووة اليو يووة ي ووة اث يووة ،ورلووا دموود تموودي ها دشووكع يامووع .وافتووتج أوس مرفو اسووتقباس جم 10
تشرين األوس/أيتودر  ،2016وأ شئت معذ رلا احلني مراف استقباس مدرسية جم  33مريااأ مون
مرايا ا يواء جم ي أحناء اليو ن حبي ة ت املعواد ا داريوة جم أتيكوا ووسو اليوو ن وةورح
اليو ن وثيةاليا وويبريوة ومقدو يا الوس ومقدو يا الشروية وتراويوا .وأُدموج أيوور مون 3 000
دسع ترتاو أ ارهم دني  15-7سعة جم هذه املراف املدرسية.
 -196وتتماون ثالب وزاراس

فتج املراف املدرسية هذه:

•

وزارة التم و وويم والبحو وووب والشو ووؤون الديعيو ووة أ شو ووةس فريق و واأ و ووامالأ ممعي و واأ إبدارة
وتعةي ور د تم يم الالدئني

•

وزارة الصووحة أ شووةس فريق واأ ووامالأ ممعي واأ دت قوويج الالدئووني في ووا يتم و و ووة
الت قيج

•

وزارة سياساس اا رة مةؤولة ن البعية التحتية ل رايا .

 -197وت و ن املع ووة الدوليووة ل ه وورة قووع األدسوواس دووني املوودارة المامووة االدتداةيووة والوا ويووة
ومرايووا ويوواء الالدئووني ،وتوووفر لألدسوواس امل تحقووني ابملوودارة االدتداةيووة ال و وواس ال ووازم املدرسووية
ال وازم املدرسية الالزمة .ومون أدوع مو ان سوالمة األدسواس وأموعهم ،يُرافو يو
اليت حتتو
األدسوواس موون وبووع مووواسي املع ووة املميعووني لصيصواأ اووذا ال وورا .أمووا ال و وواس ال ووازم املدرسووية
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ألدساس املودارة الوا ويوة فتوفرهوا مسوموية األموم املتحودة لشوؤون الالدئوني .وتووفر الدولوة اليو يوة
ي و الكتوون املدرسووية .و يعووت وزارة التم وويم معةووقني لتم وويم الالدئووني جم ي وع موون مرايووا وي وواء
الالدئووني وتت وووع مه ووتهم الرةيةووية جم م و ان سووالمة أداء املرايووا ،موون لووالس التعةووي وو شوواء
وعواس االتصاس دني خمت األدرا املمعية.
 -198وي وودرة األدس وواس ال ووذين يميش ووون جم أم وواين ووام ووة "ل ووارج املووو و " جم ش ووق وفع ووادق
وما ور رلا جم سو بابية اتدمة ل دارة احلكومية اليو يوة ابلقورح مون أمواين وووامتهم
جم السصوس الدراسية التح ريية ،بي يقدم ام د م وماجم جم التم يم والتدريق مو ن املودارة
المادية امل تحقني مسا .ي ا ي تح األدساس الالدئوون كودارة التم ويم املتمودد الوقافواس الويت تم وع
جم اليو ن.
 -199وابلعة ووبة لألدس وواس ال ووذين تو ورتاو أ ووارهم د ووني  15و 18س ووعة ،ت وودرة ال وووزارة باليو واأ
أشووكاس التم وويم التق و وامله و الرمسووي و/أو ةووري الرمسووي املتوووفرة ورلووا ابلتموواون م و ييووا س موووع
موودارة التوودرين امله و ل قوووي المام ووة ،ومريووا االحتوواد المووام اليووو و ل مووام ني جم الوواس التم وويم
والتم م مدي احلياة ،وما ور رلا.
 -200واب مافة ور ا هوود املشورتية ل ووزاراس ،يةوتعد جنوا تعسيوذ ا وة أي واأ ور مةوامهاس
يب وورية م وون املع وواس الدولي ووة مو ووع املع ووة الدولي ووة ل ه وورة ومسوم ووية األم ووم املتح وودة لش ووؤون
الالدئني وا دارة احمل ية ،ف الأ ن املع اس ةري احلكومية .وود أدس هذه املع اس واايئاس
دوراأ هامواأ جم و وااي مون وبيوع تووفري البعيوة التحتيووة املاديوة التقعيوة جم مرايوا ا يوواء ،و قوع األدسوواس
ور امل وودارة ،وتاوي وود األدس وواس ك و وواس ال و ووازم املدرس ووية ،وت وودريق ال ووة األم مو ووع المردي ووة
والسارسية والكردية الكرماجنية وةريها  ،والد م العسةوي واالدت وا ي لألهوع واألدسواس ،وتم ويم
الكبار ،واأل ش ة ا ددا ية والرايمية ،ف الأ ن توفري املرت ني والوس اء الوقافيني.
 -201وفي ا يتم و دتم ويم تالميوذ ة ور الروموا ،شوةهنم جم رلوا شوةن األدسواس املهوادرين ،فو ن
الق ووا ون األساس ووي املتم و و ابلتم وويم و ووا ون واب وود وبي وود وش ووامع ل يو و  .وم وون أد ووع بص وووس
ودم املةاواة م اآللرين ،يودد ودار مؤسةي
التم يم
ا ا اس اليت توادخ موابس
ل وواا ،وه ووو مب ووني جم مش ووروب "تم وويم أدس وواس ة وور الروم ووا" وخمص و ا ووذه السئ ووة ابل ووذاس م وون
التالميووذ .وتقوووم ا اممووة الودعيووة والكادودية ورتية جم أثيعووا دتعسيووذ هووذا املشووروب ،جم ودووار ال و مج
التعسيووذ لوووزارة التم وويم "التم وويم وال وتم م موودي احليوواة" .ويوووفر ال و مج مم وموواس وأ ش و ة تو يووة
ود ووم متعو ووة س ووتعسذ جم م وودارة التم وويم م ووا وب ووع االدت ووداةي واالدت ووداةي والو ووا و جم تةو و م وون
اف اس الب د.

 -202وفي ا يتم دتم يم األدا ن والماةدين ،ف ن هد وزارة التم يم والشؤون الديعية هوو أن
ت و و ن ،وو وودر ا مكو ووان ،التم وويم املعص و و او ووم ،وأن تمو وواس ي ووذلا مشو ووك ة التةو وورح املدرسو ووي
والرسوح .ودر مج "تم يم األدا ن والماةدين" ،الذ تعسوذه دامموة أرسو و جم سوالو يا ،أي واأ
جم ودار ال مج التعسيذ لوزارة التم ويم "التم ويم والوتم م مودي احليواة" ،مودوخ ور املودارة الماموة
االدتداةيو ووة والوا ويو ووة و و الصو ووميد الو ووود  .وهو ووو يةو ووم ور حتةو ووني األداء املدرسو ووي ل تالميو ووذ
األدا وون والماةوودين وتيةووري ا وودمادهم جم اات و  .وأ ش و ة املشووروب هووي التاليووة :د ووم السصوووس
الدراسية التح ريية ،والعهووا دوتم م ال وة اليو يوة ،وتمايوا التوا وع دوني الوقافواس و مةوتوي
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املدرسووة ،وتوودرين املم ووني واملووال الرتدووو  ،ود ووم ال ووة األم ل ووالح ،ودوور مج الوود م العسةووي،
ورد املدارة ابات احمل ي ،والتوا ع دني املدارة ،وةريها.
 -203وووود ووت األما ووة المامووة ل ووتم م موودي احليوواة التادمووة لوووزارة التم وويم ال و مج التم ي ووي
"تم و وويم املهو ووادرين ال و ووة اليو يو ووة والتو وواريخ اليو ووو و واحل و ووارة اليو يو ووة  "ODYSSEYوت و و
دتعسيوذه .وووود أويووع تعسيووذ املشووروب ور ممهوود الشووباح والووتم م موودي احليوواة .ويهوود املشووروب ور
د م ال الح اليتةاح ال ة ،اب مافة ور املهاراس االدت ا ية راس الص ة والوقافاس األلري
امل ودة لتحقي اال دماج االدت ا ي ام وألسرهم.
 -204و و ووالوة و و رلو ووا ،ويوسو ووي ة لتمايو ووا تم و ووم متعو وووب ومتمو وودد الوقافو وواس ،دو وودأ تش و و يع
املوودارة راس الوودوام الكامووع الوويت ت بو املعوواهج الدراسووية ا ديوودة و أسوواة دورييب معووذ المووام
الدراسو ووي  .2012-2011وتُتو ووا م و و ن هو ووذه املعو وواهج ال و و ووة متعو و ووة مو وون امل و وواد الدراسو ووية
االلتياريووة الرايم وة ،والت ويووع ،وال ووة ا ك يايووة ،واملوسوويق  ،وال ووة األدعبيووة الوا يووة ،والسعووون،
وةريها ف الأ ن مادة "الدراسة والتح ري" ي وموب أساسي.

التدادري الرامية ور حتقي املةاواة دني ا عةني
 -205ت ووعمكق األول وووايس الرةية ووية ل ي ووو ن جم ال وواس املة وواواة د ووني ا عةو وني جم ل ووة الم ووع
الودعيوة ا ديودة دشوةن املةوواواة دوني ا عةوني ل سورتة  ،2020-2016الوويت أ ودهتا األما وة المامووة
ل ةوواواة دووني ا عةووني/وزارة الدال يووة ابلتموواون مو اايئوواس المامووة األلووري واألوسووا األيادمييووة
واات و املوودو ،وهووي تت اش و م و أولوووايس االحتوواد األورويب واألمووم املتحوودة دشووةن املةوواواة دووني
ا عةووني .ون ل ووة الم ووع الودعيووة دشووةن املةوواواة دووني ا عةووني هووي ل ووة راس وواق ود و ،
وتت و ووع أهو وودافها االس و ورتاتي ية احملو ووددة ل سو وورتة ا ديو وودة  2020-2016جم مو ووا ي و ووي :ا دمو وواج
االدت ا ي واملةاواة جم املمام ة ل عةاء ال ووا يووادهن تييوااأ متمودد األشوكاس ومكافحوة المعو
م وود املو ورأة وس وووق الم ووع ،والتوفيو و د ووني وونء الم ووع واأل ب وواء األسو ورية والتم وويم والت وودرين
ووساة ا الم والوقافة والرايمة والصحة والت ويع املتةاو ل رأة جم معا ن ع القرار.
 -206وتش و ع ا ووة ال و ووة متعو ووة موون األ ش و ة األفقيووة جم الوواس الةياسوواس المامووة وموون
الةياسو وواس املتخصصو ووة الم وديو ووة الو وويت تةو ووتهد العةو وواء والردو وواس جم ااو وواالس الو وويت تبو ووني أن
ال مةاواة فيها دني ا عةني.
 -207وجم ودار ااد االسرتاتي ي  2مكافحة المع مد املورأة  ،تقووم األما وة الماموة ل ةواواة
دني ا عةني التادمة لووزارة الدال يوة ،معوذ وام  ،2010دتعسيوذ "الو مج الوود ملعو ومكافحوة المعو
وب ا عق.
مد املرأة" ،وهو أوس ل ة ع ودعية شام ة ومتةقة مد المع القاةم
 -208ويشري "ال مج الود ملع ومكافحة المع مد املرأة" ور ي أشكاس المع القاةم
وب ا عق موع المع املعا  ،واالةتصاح ،والتحرو ا عةي ،واالدار ابلعةاء .
 -209وجم ودووار هووذا الو مج ،أ شووئت شووبكة موون  62دهووازاأ تم ووع ملةووا دة العةوواء مووحااي
وب ا عق .وتش ع هذه الشبكة ما ي ي:
المع القاةم
•

GE.18-20313

ل و و املةو ووا دة اااتسيو ووة الوعو وواةي ال ووة ل ع و وودة روو ووم  ،15900و ع و ووان ال يو وود
ا لكرتوو  sos15900@isotita.grيالمهوا ابل توني اليو يوة وا ك يايوة ال وذان
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يم و ووالن  24سو ووا ة جم اليو وووم و 365يوم و واأ جم الةو ووعة .وهو ووو ل و و ل ةو ووا دة
م ووعخسر التك س ووة ،مت وووفر و الص ووميد ال ووود  ،وس وور  ،يم ووع في ووخ مرش وودون
مدردون جم املةاةع املتم قة ابملرأة
 40مريااأ سداء املشورة و 21مةوي جم ي أحناء اليو ن.
•
 -210وا و وودماس ال و وويت تق و وودمها األده و وواة امل و ووذيورة أ و وواله الا ي و ووة وتشو و و ع ال و وود م العسة و ووي
واالدت ووا ي ،وتق وود املش ووورة القا و ي ووة ف والأ وون املش ووورة جم و ووااي الم ووع ،وت وووفري امل ووةوي جم
باالس ال وارئ ،وتقد املةا دة القا و ية ،عد االوت اء ،ابلتماون م قاابس احملامني احمل يوة.
وم ون مهووام األدهوواة أي واأ التوا ووع م و اايئوواس احمل يووة وا ميوواس املمعيووة لتعسيووذ دوور مج مشوورت
دشووةن توووفري املم وموواس والتو يووة المامووة .ويُقودفم توودرين لوواا و التمامووع مو بوواالس المعو
وب ا عق ل رشدين المام ني جم مرايا وسداء املشورة ،واملالدوا ،وأوةوام املةوا دة
القاةم
اااتسيوة والع ودة ،ول حووامني الوذين يشوواريون جم دورامج تقوود املةوا دة القا و يووة ل عةواء مووحااي
المع و  ،اب مووافة ور املهعيووني الووذين يتمووام ون م و بوواالس موون هووذا القبيووع أ أف وراد الشووردة،
الق اة ،املهعيون الصحيون ،وةريهم .
 -211وتش و و ع ي ووة التو ي ووة المام ووة ب ق وواس دراس ووية راس و و ة ابملوم وووب ،وم ووؤتراأ يتعو وواوس
مومو اأ مميعاأ ،ومواد و المية دمدة ل اس اليو يوة ،ا ك يايوة ،السر ةوية ،األلبا يوة  ،وو وال س
ت سايو ية وورا يوة ،ومعاسوباس ثقافيوة ،وو وال س جم وسواةع العقوع الموام ،ومقواالس جم الصوحافة،
و ووسحة و و ا رت ووت  ، www.womensos.grو ووسحة و و مووو و فية ووبو  ،اب م ووافة ور
الصسحاس الشبكية .واحل وة مةوت رة يوع الموام ويت ووع هودفها جم الورتويج
و ال س د اةية
ملوو و وودم التةووامج امل و وزاء المع و موود العةوواء والستيوواس ،وتم وويم املم وموواس و وواق
واس و وون اايايووع والتوودادري القاة ووة في ووا يتم و حب ايووة ال ووحااي موون العةوواء .وجم فوورتة ال الووة
ا ديدة  2020-2016سي ر تع يم ي ة تو ية ماث ة دديدة.
 -212وابلعةووبة لسوورتة ال الووة ا ديوودة ُ ، 2020-2016ر وود لألما ووة المامووة ل ةوواواة دووني
ا عةوني الت ويووع الووالزم السوت رار ووع هيايووع وأ شو ة الو مج املو ووو أ واله .و
ووسو وواق
ا وودماس م وون أد ووع ت وووفري املش ووورة جم ال وواس الم ووع .و
ووس و و أي و واأ وواق اا و ووة املة ووتهدفة
اب وودماس لتش و ع أي واأ ،ور دا وون العةوواء مووحااي المع و القوواةم و وووب ا ووعق ،العةوواء
محااي الت ييا املتمدد األشكاس الالدئاس ،واألمهاس الوبيداس ،وة ر الروما ،وةريهن .
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Annexes
Demographic Indicators
(Source: Hellenic Statistical Authority)
According to the 2011 Population-Housing Census, the Resident Population of Greece is
10,816,286, of which 5,303,223 male (49.0%) and 5,513,063 female (51.0%) while the
76.6% lives in urban areas and the 23.4% in rural areas. The population density is 81.9
inhabitants per 1km2.
The age composition of the population using five-year age groups is as follows:
• 0–9 years: 1,049,839;
• 10–19 years: 1,072,705;
• 20–29 years: 1,350,868;
• 30–39 years: 1,635,304;
• 40–49 years: 1,581,095;
• 50–59 years: 1,391,854;
• 60–69 years: 1,134,045;
• 70–79 years: 1,017,242;
• 80+ years: 583,334.
The percentage of resident population under 15 and over 65 years of age is 32.8%.
The average size of households in Greece comes to 2,6 persons. As it concerns the
proportion of single-parent households is the 15.3% of the total number of the nuclear
families while the 83.9% out of the single-parent households are headed by women.
Estimated population 1st January by sex and age group
Males
2011

2012

2013

2014

2015

2016

5 453 444

5 423 884

5 366 251

5 313 239

5 268 390

5 224 210

0–4

284 579

282 945

278 331

268 985

256 758

247 104

5–9

272 264

273 924

274 541

277 374

280 498

280 927

10–14

274 829

274 510

273 779

272 910

271 270

270 324

15–19

292 231

284 274

277 802

276 989

273 727

272 492

20–24

328 208

321 358

315 342

301 843

292 470

283 893

25–29

395 491

370 924

341 797

320 257

306 636

295 771

30–34

434 091

426 065

414 569

399 219

379 459

356 834

35–39

424 657

421 896

415 314

410 911

407 210

403 794

40–44

425 198

424 739

417 667

409 929

404 599

399 211

45–49

378 014

381 267

385 554

391 427

397 226

399 945

50–54

360 528

360 731

359 112

355 435

352 642

352 949

55–59

327 044

329 919

330 635

334 029

337 250

337 268

60–64

307 892

307 430

305 820

304 298

304 751

307 859

65–69

253 826

263 110

273 112

281 274

285 907

286 878

70–74

249 849

242 470

233 372

226 603

225 349

230 482

75–79

214 256

214 876

215 267

215 360

214 733

211 288

80–84

144 919

149 547

153 867

157 336

159 496

160 222

Total Greece
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Males

85+

85 568

93 899

100 370

109 060

118 409

126 969

Females
2011

2012

2013

2014

2015

2016

5 669 948

5 662 522

5 637 364

5 613 568

5 589 628

5 559 538

0–4

272 571

270 102

265 354

255 299

242 683

232 845

5–9

260 086

261 460

261 520

264 696

268 000

268 308

10–14

263 925

263 139

262 093

260 840

258 709

257 255

15–19

279 328

273 278

268 380

267 031

263 919

262 253

20–24

313 750

307 573

302 011

291 019

282 664

274 232

25–29

367 501

348 927

327 808

313 894

304 486

297 884

30–34

414 295

409 352

401 684

389 033

372 106

351 318

35–39

417 712

415 608

411 616

410 119

406 955

404 069

40–44

431 569

432 298

426 217

418 849

414 970

410 599

45–49

393 373

396 962

404 643

412 740

420 075

424 661

50–54

381 910

384 775

387 995

388 024

387 191

387 046

55–59

343 636

350 151

355 187

363 167

370 391

375 054

60–64

332 997

332 338

331 088

329 963

332 300

337 000

65–69

279 162

290 782

304 382

315 768

322 401

323 778

70–74

300 159

289 247

275 971

265 246

261 558

266 664

75–79

273 318

276 002

277 672

278 821

278 156

272 752

80–84

202 044

205 080

209 748

214 071

218 280

221 963

85+

142 612

155 448

163 995

174 988

184 784

191 857

Total Greece

Both sexes
2011

2012

2013

2014

2015

2016

11 123 392

11 086 406

11 003 615

10 926 807

10 858 018

10 783 748

0–4

557 150

553 047

543 685

524 284

499 441

479 949

5–9

532 350

535 384

536 061

542 070

548 498

549 235

10–14

538 754

537 649

535 872

533 750

529 979

527 579

15–19

571 559

557 552

546 182

544 020

537 646

534 745

20–24

641 958

628 931

617 353

592 862

575 134

558 125

25–29

762 992

719 851

669 605

634 151

611 122

593 655

30–34

848 386

835 417

816 253

788 252

751 565

708 152

35–39

842 369

837 504

826 930

821 030

814 165

807 863

40–44

856 767

857 037

843 884

828 778

819 569

809 810

45–49

771 387

778 229

790 197

804 167

817 301

824 606

50–54

742 438

745 506

747 107

743 459

739 833

739 995

55–59

670 680

680 070

685 822

697 196

707 641

712 322

60–64

640 889

639 768

636 908

634 261

637 051

644 859

65–69

532 988

553 892

577 494

597 042

608 308

610 656

70–74

550 008

531 717

509 343

491 849

486 907

497 146

75–79

487 574

490 878

492 939

494 181

492 889

484 040

80–84

346 963

354 627

363 615

371 407

377 776

382 185

85+

228 180

249 347

264 365

284 048

303 193

318 826

Total Greece
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Population density

2011

84.30

Residents/sq km

2012

84.02

Residents/sq km

2013

83.39

Residents/sq km

2014

82.81

Residents/sq km

2015

82.28

Residents/sq km

2016

81.72

Residents/sq km
Percentage

0–14

65+

2011

14.64%

19.29%

2012

14.67%

19.67%

2013

14.68%

20.06%

2014

14.64%

20.49%

2015

14.53%

20.90%

2016

14.44%

21.26%

Live Births

Deaths

2011

106 428

111 099

2012

100 371

116 668

2013

94 134

111 794

2014

92 149

113 740

2015

91 847

121 212

2016*

92 837

118 792

* Provisional
Life expectancy at birth
Males

Females

2011

78.0

83.6

2012

78.0

83.4

2013

78.7

84.0

2014

78.8

84.1

2015

78.5

83.7

Total Fertility Rate

51

2011

1.40

2012

1.34

2013

1.29

2014

1.30

2015

1.33
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Social, Economic and Cultural Indicators
(Source: Hellenic Statistical Authority)

Table I
Evolution of the annual rates of change of the Overall Consumer Price Index
(Base Year: 2009=100.0)
Year

Annual rate of change

Annual average rate of change

December Index

Rate of change %

Annual average index

Rate of change %

2010

107 044

5.2

104 713

4.7

2011

109 629

2.4

108 200

3.3

2012

110 510

0.8

109 824

1.5

2013

108 621

-1.7

108 813

-0.9

2014

105 789

-2.6

107 385

-1.3

2015

105 612

-0.2

105 521

-1.7

2016

105 636

0.0

104 649

-0.8

Average monthly household expenditure (purchases, current prices) on goods and
services: 2015–2011 HBS
Value in euro
2015 HBS
Goods and services

2013 HBS

2012 HBS

%

Value

%

Value

%

Total 1 419.57 100.0

1 460.52

100.0

1 509.39

100.0

Food

Value

2014 HBS

Value

2011 HBS
%

Value

%

1 637.10 100.0 1 824.02

100.0

293.30

20.7

299.79

20.5

307.33

20.4

328.57

20.1

355.05

19.5

Alcoholic
beverages and
tobacco

57.27

4.0

58.80

4.0

62.80

4.2

62.71

3.8

66.52

3.6

Clothing and
footwear

83.06

5.9

85.70

5.9

87.38

5.8

95.34

5.8

112.51

6.2

189.21

13.3

195.29

13.4

206.99

13.7

227.07

13.9

230.16

12.6

Housing
Durables

66.49

4.7

72.76

5.0

83.94

5.6

94.97

5.8

110.05

6.0

Health

107.06

7.5

105.76

7.2

104.44

6.9

104.71

6.4

114.58

6.3

Transport

181.64

12.8

184.82

12.7

189.19

12.5

209.88

12.8

240.05

13.2

Communications

58.46

4.1

60.08

4.1

61.91

4.1

68.19

4.2

73.69

4.0

Recreation and
culture

67.95

4.8

68.71

4.7

68.82

4.6

72.87

4.5

85.72

4.7

Education

46.70

3.3

50.84

3.5

50.83

3.4

57.33

3.5

63.71

3.5

Hotels. cafes and
restaurants

141.05

9.9

143.49

9.8

145.55

9.6

160.47

9.8

189.11

10.4

Miscellaneous
goods and
services

127.37

9.0

134.49

9.2

140.19

9.3

154.98

9.5

182.89

10.0

At-risk-of-poverty rate after social transfers by age and gender
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Age
groups

Gender

Total

Total

Unit

2011

2012

1 000 persons

2 349.0

2 535.7

2013

2014

2015

2016

2 529.0 2 384.0 2 293.2

2 255.9
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Age
groups

Gender

Unit

2011

2012

2013

2014

2015

2016

%

21.4

23.1

23.1

22.1

21.4

21.2

1 000 persons

1 130.2

1 216.3

1 207.2 1 169.3 1 126.5

1 098.8

%

20.9

22.5

1 000 persons

1 218.8

1 319.4

%

21.9

23.6

1 000 persons

1 391.9

1 647.3

%

20.0

23.8

24.1

1 000 persons

692.3

808.1

796.9

%

19.9

23.4

23.4

23.4

22.9

22.8

1 000 persons

699.6

839.2

847.6

799.1

740.0

752.2

%

20.2

24.3

24.8

23.6

22.1

22.7

1 000 persons

492.6

367.4

328.6

326.1 3 057.0

278.0

%

23.6

17.2

15.1

1 000 persons

201.7

151.5

133.6

%

21.7

15.9

13.7

1 000 persons

290.9

215.9

195.0

%

25.2

18.3

16.2

16.1

15.2

13.8

1 000 persons

464.6

521.0

555.9

480.4

501.0

490.4

%

23.7

26.9

28.8

25.5

26.6

26.3

Males
22.4

22.2

21.5

21.2

1 321.9 1 214.7 1 166.6

1 157.1

Females

Total
18–64

Males
Females
Total

65+

Males
Females

0–17

Total

23.8

22.0

21.2

21.2

1 644.5 1 577.6 1 487.4

1 487.5

23.5

22.5

22.7

778.4 7 474.0

734.4

14.9

13.7

12.4

130.0 1 178.0

106.6

13.3

11.9

10.6

196.1 1 878.0

171.3

Inequality of income distribution: Gini coefficient

%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

33.5

34.3

34.4

34.5

34.2

34.3

Employment
Primary

Agriculture,
Total forestry and
employed
fishing

Secondary

Secondary
sector
total

Tertiary

Industry
including
energy Construction

Financial,
Trade, hotels real estate,
Tertiary and restaurants, renting and
sector
transport and
business
total communication
activities

Other
service
activities

2009

4 556.00

532.9

962.7

592

370.7

3 060.40

1 428.90

457.3 1 174.30

2010

4 389.80

544.2

859.8

540.2

319.6

2 985.80

1 380.00

438 1 167.80

2011

4 054.30

500.7

717.2

471.4

245.8

2 836.50

1 298.10

432.4 1 106.00

2012

3 695.00

480.5

611.3

410.4

200.9

2 603.20

1 163.20

424.9 1 015.10

2013

3 513.20

481.1

546.6

384.3

162.3

2 485.50

1 114.20

394.2

977.1

2014

3 536.20

479.9

529.7

378.1

151.6

2 526.70

1 146.90

400.2

979.6

2015

3 610.70

465.7

539.4

394.2

145.2

2 605.60

1 206.30

409.7

989.6

2016

3 673.60

454.5

560

412.9

147.1

2 659.00

1 238.90

415.9 1 004.30

Unemployment rate
Year

53

Greece

2009

9.60%

2010

12.70%

2011

17.90%
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Primary

Agriculture,
Total forestry and
employed
fishing

2012

24.40%

2013

27.50%

2014

26.50%

2015

24.90%

2016

23.50%

Secondary

Secondary
sector
total

Tertiary
Financial,
Trade, hotels real estate,
Tertiary and restaurants, renting and
sector
transport and
business
total communication
activities

Industry
including
energy Construction

Other
service
activities

Share of household consumption expenditures on food, housing, health and education as a percentage (%) of the
total value of final consumption expenditure at current prices according to the domestic concept 3

Food and non-alcoholic beverages

15.8

16.8

16.6

16.1

16.4

16.6

L

Housing, water, electricity, gas and other fuels

20.6

22.3

23.9

22.3

21.0

20.6

L

Health

4.1

4.1

3.3

3.9

4.0

4.3

L

Education

2.4

2.4

2.4

2.2

2.2

2.1

L

Debt (Maastricht)4
2010

General Government debt
(EDP mission 4_2017)
(in million euro)

330 570

2011

2012

2013

2014

2015

2016

356 289 305 096 320 511 319 728 311 668 314 897

Analysis of General Government according to COFOG 5, 6, 7, 8
2010

Category 7 (Health) Final consumption
(P3), (in million euro)

2011

2012

2013

2014

2015 2016

14 301 12 465 10 742

9 036

8 039

7 707

L

Category 9 (Education) Final
Consumption (P3), (in million euro)

8 567

8 497

7 997

7 328

6 878

6 631

L

Category 10 (Social Protection) Final
Consumption (P3), (in million euro)

1 638

1 068

662

448

464

450

L

36 174 35 496

L

Total Final Consumption (P3),
(in million euro) 50 275 44 962 41 625 36 949
Category 7 (Health) Final consumption
(P3) — %

28.4

27.7

25.8

24.5

22.2

21.7

L

Category 9 (Education) Final
Consumption (P3) — %

17.0

18.9

19.2

19.8

19.0

18.7

L

3.3

2.4

1.6

1.2

1.3

1.3

L

Category 10 (Social Protection) Final
Consumption (P3) — %

Notes
1 Gross National Income per capita.
2
For years 1995–2014, total population data are revised according to the Census 2011 and refer to
the middle of the year. For year 2015, total population data are as of 1/1/2015.
3 Domestic final consumption expenditure of households includes final consumption expenditure
of non-resident households in the economic territory and excludes final consumption expenditure of
resident households in the rest of the world.
4 Data refers to the General Government consolidated debt according to EDP Mission of April
2017.
5 The breakdown is according to COFOG definitions.
GE.18-20313
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6

Data are according to COFOG 2016 (last mission 20.1.2017).
Data refer to General Government.
8 Available data exist until 2015.
* Provisional data.
7
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2014

2015*

Infectious diseases

3 251

3 405

Total

22

3

Viral hemorrhagic fevers

2

0

Botulism

3

9

Chickenpox with complications (Varicella)

1

0

Anthrax

135

110

1 225

1 495

0

0

38

84

0

0

Rubella (German measles)
Rubella, congenital

Brucellosis
Influenza (laboratory confirmed)
Diphtheria
Malaria

0

0

13

13

Echinococcosis

86

62

Hepatitis acute A

27

22

Hepatitis acute B

3

3

Hepatitis acute C

-

-

Hepatitis, other

1

1

Measles

0

0

Yellow fever

15

17

Whooping cough

29

35

Legionellosis

86

74

Leishmaniasis (dermal, visceral)

36

35

Leptospirosis

10

33

Listeriosis

0

0

Rabies

3

0

Meningitis of unknown type

342

145

Meningitis, viral

128

157

Meningitis, bacterial

65

57

0

0

Plague

1

4

Mumps
Poliomyelitis

Meningococcal disease

0

0

15

11

349

465

90

79

0

2

Syphilis, congenital

2

6

Tetanus

0

0

Tetanus, neonatal

0

0

Toxoplasmosis, congenital

Q Fever
Salmonellosis
Shigellosis

9

17

Typhoid fever

515

466

Tuberculosis

0

0

Cholera

0

0

Other

GE.18-20313
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Source: Hellenic Center for Disease Control and Prevention — KEELPNO (Public Entity of
Private Law under the inspection of the Ministry of Health).
(1) Including only the cases concerning the infectious diseases included in the Greek List of
Diseases for Compulsory Notification which are reported either directly to KEELPNO or to the
Hygiene Divisions and Sections of the Prefectures.
* The data of 2015 are provisional.

Registered students and dropout rates
There is a significant deviation in the dropout rates between school types and grades.
The highest percentage is recorded in vocational training (11%), while the largest number
of pupils drops out at the Gymnasium (4,338 pupils) with a significantly higher percentage
(4.23%) compared to Primary or High Schools.

Registered
Education classification

School type

Primary (compulsory)
education

ISCED 1

Primary (compulsory)
education

ISCED 1

Secondary (compulsory)
education

ISCED 2

Secondary (noncompulsory) education

ISCED 3

Secondary
Vocational (noncompulsory) education

ISCED 3

Student
dropout
Dropouts percentage %

(School period 2013–16)

“Demotiko”
(cohort A–C)

99 984

1 788

1.79%

“Demotiko”
(cohort D–F)

95 805

1 577

1.65%

102 447

4 338

4.23%

78 237

1 499

1.92%

19 800

2 181

11.02%

“Gymnasio”
“General Lykeio”
“Vocational Lykeio”

Source: Information System “myschool” (Jan. 2017), Ministry of Education, edited by: IEP
Student Dropout Observatory.

–

PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION: STUDENT DROPOUT PERCENTAGE %
IN GREEK PUBLIC SCHOOLS (SCHOOL PERIOD 2013–2016)

11.02%

12%
10%
8%
4.23%

6%
4%

1.79%

1.65%

1.92%

2%
0%
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Student dropout by gender and type of school
The following table shows registered students and student dropout rates, by gender and
school type. It is noted that boys show consistently higher drop-out rates than girls at all
levels of education and school type. Greater deviation of individual percentages occurs in
“Gymnasium” (ISCED 2), where boys dropout for about 35% more than girls (4.82% and
3.58% respectively). There is no remarkable differentiation in Primary Education (ISCED
1), while in both, General and Vocational, “Lycea” (ISCED 3), boys “predate” about 15%
of early school leaving towards girls.
Primary Education
(ISCED 1)

Secondary Education
(ISCED 2)

Secondary Education
(ISCED 3)

Registered

%
Dropouts

%
Registered Dropouts

%
Registered Dropouts

Male

51 593

1.81

53 949

4.82

37 005

Female

48 391

1.76

48 498

3.58

Total

99 984

1.79

102 447

4.23

Sex

Secondary-Vocational
Education
(ISCED 3)

Registered

%
Dropouts

2.08

13 857

11.45

41 232

1.77

5 943

9.99

78.237

1.92

19 800

11.02

DROPOUT RATES % BY SEX
(SCHOOL PERIOD 2013–2016)

14%
12%

11.45%

11.02%
9.99%

10%
8%
6%

4.82%

4%
2%

4.23%
3.58%

1.81%

1.79%

2.08%

1.76%

1.77%

1.92%

0%

Students, School Units, Teaching Staff
1. Primary education (kindergartens): Pupils, school units and teaching staff by the
end of school years 2011/12–2014/15

School units
Teaching staff
Pupils

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

5 861

5 792

5 606

5 612

14 018

13 853

13 526

14 573

165 931

166 576

160 994

160 201

5 401

5 309

5 161

5 171

13 320

13 155

12 877

13 803

Public schools
School units
Teaching staff
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Pupils
Pupils-teacher ratio

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

154 396

155 541

151 019

149 764

11.6

11.8

11.7

11.0

2. Primary education: Pupils, school units and teaching staff by the end of school
years 2011/12–2014/15

School units
Teaching staff
Pupils

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

4 746

4 698

4 633

4 560

67 314

65 557

65 329

65 461

633 291

630 043

625 165

639 600

4 392

4 350

4 313

4 253

63 396

61 726

61 582

61 719

590 070

588 382

586 111

600 781

9.3

9.55

9.5

9.7

Public schools
School units
Teaching staff
Pupils
Pupils-teacher ratio

3A. Secondary education: Pupils, school units and teaching staff by the end of school
years 2010/11–2013/14 (Day schools)

School units
Teaching staff
Pupils

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

1 928

1 829

1 827

1 794

67 314

65 557

65 329

65 461

633 291

630 043

625 165

639 600

1 747

1 657

1 659

1 625

45 875

42 226

39 800

35 908

308 697

302 116

299 571

291 458

6.7

7.2

7.5

8.1

99

99

98

98

Public schools
School units
Teaching staff
Pupils
Pupils-teacher ratio
Private schools
School units
Teaching staff
Pupils
Pupils-teacher ratio

2 262

2 197

2 080

2 010

16 328

16 182

15 087

14 042

7.2

7.4

7.3

7.0

3B. Secondary (compulsory) education: Pupils, school units and teaching staff by the
end of school years 2010/11–2013/14 (Evening schools)

Public schools
School units

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

79

72

70

71

887

845

785

737

6 909

6 069

5 292

4 889

7.8

7.2

6.7

6.6

Private schools

3

1

School units

15

5

Teaching staff

71

35

Pupils

4.7

7.0

Teaching staff
Pupils
Pupils-teacher ratio

Pupils-teacher ratio
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4A. Secondary (non-compulsory) education: Pupils, school units and teaching staff by
the end of school years 2010/11–2013/14 (Day schools)

School units
Teaching staff
Pupils

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

1 338

1 320

1 318

1 306

29 837

27 672

27 327

24 345

247 209

247 717

245 892

241 905

1 175

1 159

1 155

1 145

27 365

25 318

25 012

22 183

224 999

226 129

225 189

222 441

8.2

8.9

9.0

10.0

91

90

91

92

1 793

1 834

1 741

1 709

15 280

15 344

14 696

13 875

8.8

8.4

8.4

8.1

Public schools
School units
Teaching staff
Pupils
Pupils-teacher ratio
Private schools
School units
Teaching staff
Pupils
Pupils-teacher ratio

4B. Secondary (compulsory) education: Pupils, school units and teaching staff by the
end of school years 2010/11–2013/14 (Evening schools)
2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Public schools

69

69

70

68

School units

650

499

555

442

6 583

6 016

5 809

5 492

10.1

12.1

10.5

12.4

3

2

2

1

Teaching staff
Pupils
Pupils –teacher ratio
Private schools
School units

29

21

19

11

Teaching staff

347

228

198

97

Pupils

12.0

10.9

10.4

8.8

Pupils-teacher ratio
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Indicators on the political system
The number of recognized political parties at national level, according to our updated
data, amounts to 671 since 1974.
The number of registered voters amounts to 9,903,327. The proportion of the population
entitled to vote cannot be calculated because the available data are relating to different
periods: on the one hand, the census of the population is carried out every decade, while the
electoral lists are reviewed every two months.
The distribution of parliamentary seats, as resulted from the September 2015 elections, is
reflected in the following table:
1.

Coalition of the radical left

145

2.

New democracy

75

3.

Golden dawn

18

4.

Democratic coalition (panhellenic socialist movement-democratic left)

17

5.

Communist party of Greece

15

6.

The river

11

7.

Independent Greeks

10

8.

Union of the centre

9

The percentage of women elected in the Greek Parliament is 18%.
The average voter turnout in the most recent national elections was 56.16%.
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Information on the Administration of Justice

1

Total prison
population
(including pre-trial
detainees)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

11 364

12 349

12 479

12 475

12 693

11 798

9 611

9 560

2

Remand prisoners

3 541

4 050

4 254

4 325

2 861

2 470

2 510

2 829

3

Foreign prisoners

6 307

7 210

7 887

7 875

7 623

6 882

5 289

5 195

4

Female prisoners

554

577

562

557

648

572

486

527

5

Juvenile prisoners
(minors and young
offenders)

510

568

587

600

452

358

245

250

Number of prisoners
for drug related
offences (including
pre-trial detainees)

4 345

4 303

4 136

4 267

3 384

2 872

1 827

2 034

Death sentence
(officially abolished
in 1994)

0

0

0

0

0

0

0

0

823

807

977

1 025

1 041

982

960

941

from 5 to 10 years

2 594

2 385

2 511

2 535

3 557

2 887

2 013

1 798

from 10 to 15 years

1 564

1 584

1 665

1 728

1 979

1 827

1 360

1 150

above 15 years

1 090

1 173

3 100

3 200

2 055

2 244

2 093

2 142

up to 6 months

260

261

290

282

75

66

63

46

from 6 months to
1 year

229

222

252

248

116

126

78

84

from 1 to 2 years

288

253

260

271

206

178

137

150

from 2 to 5 years

765

701

727

835

540

446

326

366

43

29

36

47

27

23

56

10

6

7

8
9

Prisoners serving life
sentence
Prisoners serving
sentence from 5 to 20
years

10 Prisoners serving
sentence from
10 days to 5 years

11 Prisoners for debt

Statistical data on Article 351 Penal Code (trafficking in human beings for sexual
exploitation) and Article 323 A of Penal Code (trafficking in human beings for forced
labour, etc.

Criminal prosecutions for sexual exploitation
Criminal prosecutions for forced labour etc.

2014

2015

2016

36

35

32

25

6

5

5

7

Convictions in first instance for sexual exploitation

39

12

12

7

Convictions in first instance for forced labour etc.

7

1

3

1

13

7

5

2

Acquittal decisions for sexual exploitation
Acquittal decision for forced labour etc.

3

3

1

1

Suspended sentences for sexual exploitation

34

9

16

17

Suspended sentences for forced labour etc.

8

2

1

2

17

10

7

2

Appeals to the judgments at first instance for sexual
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2013

2014

2015

2016

0

1

0

0

Convictions in second instance for sexual exploitation

1

6

1

Convictions in second instance for forced labour

1

0

0

exploitation
Appeal to the judgments at first instance for forced labour etc.

Statistical data on hate crimes

Incidents with a possible biasmotivation

2013

2014

2015

2016

109

80

98

84

15

16

3

Inadmissible cases
Criminal prosecutions initiated

44

28

40

20

Cases filed (perpetrators not identified)

5

16

22

9

Judgments delivered

5

10
5
(8 convictions, (3 convictions,
2 acquittals)
2 acquittals)

Cases under investigation2
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Number of persons and rate (per 100,000 persons) who were arrested/brought before
a court\convicted\sentenced\incarcerated for violent or other serious crimes (such as
homicide, robbery, assault and trafficking)
2015 Crimes

2016 Crimes

Committed Attempted Perpetrators

Homicide
Rape
Robbery
Trafficking in
human beings

Rate per
100 000
persons

Committed

Attempted Perpetrators

Rate per
100 000
persons

86

169

355

0.80

81

132

264

0.75

122

56

142

1.13

155

82

193

1.43

4 136

338

2 038

39.90

4 738

325

1 913

43.80

32

117

0.30

25

99

0.23

Regular Budget of the Hellenic Police
2014

1 382 200 000.00 €

2015

1 525 323 000.00 €

2016

1 527 675 000.00 €

2017

1 544 675 000.00 €

__________
2
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In the same year, 6 cases have already be brought before courts but data collection on court decisions
has not been completed yet.
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