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 -١يعرررا البررل األسررود يف هررذه الوثيقررة راته يا ر التو رريا املنبثقررة عررن الولررة الثالثررة
لالستعراا الردور الارامل .وجرات الوثيقرة كنتيجرة لععمرل املاررتني يرؤ املتسارا اة،وميرة
وممثعي الاعطة القضائية والنياية العامة وحامي حقوق اإلنارا واةرر األساسرية واملنظمرا
غري اة،ومية.
 -٢وأثن ررات اةر روار التل رراععي ال ررذ ج ررر يف  ٢٢ك ررانو الثاين/ين رراير  ٢٠١٨تعق ررب الب ررل
األسررود  ١6٩تو ررية .ويف إرررار مارررور تقريررر اللريررمل العامررل املعتمررد قبررل البررل األسررود ١٥١
تو ر ر ر ررية  ١-١٠4إىل 7-١٠4؛  ١-١٠٥إىل  )١44-١٠٥منه ر ر ر ررا  ١44تو ر ر ر ررية قبعه ر ر ر ررا
كتو يا كانر إمرا يف ررور التنليرذ أو ف تنليرذها .للعرل .وأحراا البرل األسرود ععمرا يرثال
تو ر رريا  ١-١٠7و ٢-١٠7و )3-١٠7يف حر ررؤ تحرك ر ر  ١٥تو ر ررية ملوا ر ررعة النظر ررر يهر ررا
 ١-١٠6إىل .)١٥-١٠6
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ويف هذا الصدد يبد البل األسود ريه التععيقا التالية.

اوالا -ال حتظأأا التواأأيات التاليأأة بأأد أل اجلبأأل األسأأود  1-106إىل 3-106
و 7-106إىل  8-106و 14-106و.15-106
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و يما يعي أسباب هذا املوقف:

1-106؛  - 2-106يتكررد البررل األسررود املوقررف املتجلررذ اررالل الولررة الثانيررة لالسررتعراا
الردور الاررامل اإلةرا ة  .)A/HRC/23/12/Add.1وقررد عرز القررانو الرذ اعتحمررد مرتارا يار
األجان ررإل اإلر ررار الق ررانوين ةماي رة حق رروق امله رراجرين املقيم ررؤ يص ررلة قانوني ررة يف الب ررل األس ررود.
ولذلك ليس من الضرور التصديمل ععب اتلاقية العمال املهاجرين.
 - 3-106يعتزم البل األسود التزاما اتما يتحاؤ حالة األشرجلا وو اإلعاقرة .و.إلةرا ة
إىل تع ررديل التار رريل املتعع ررمل فق رروق املتل ررف واةق رروق وا الص ررعة س رريعال امنض ررمام إىل اتل رراق
مرراك تعزيرز املروارد الباررية واملاليرة مرن أجررل تنليرذه تنليرذا كرامال .وموراو لرف املارتول والو ررات
.ملتزاما الناشئة عن امنضمام احملتمل إىل امتلاق جير النظر يعناية يف إم،انيا التصرديمل
ععيه كما جتر مااورا ععب الصرعيدين الرورال والردو ..وإو يحتارذ مرا سربمل يف امعتبرار ونظررا
ل،و البل األسود يصلته يعردا مرشرحا لالنضرمام إىل امُتراد األورو ،يروائم تارريعاته الورنيرة
مل معايري امُتاد األورو ،إ هذه التو ية غري مقبولة يف الوق الراهن.
عرف جرمية التعذيإل يف القانو النائي يف الزت الذ ينظم الرائم املرت،بة ةرد
 - 7-106تح َّ
حقر رروق وحر ررر اإلنار ررا وامل ر روارن .والار رر،ل األساسر رري لعجرمير ررة النائير ررة منصر ررو ععير رره يف
اللقرة  ١اليت يرد يها أ كل من تابإل يف أمل شديد أو معاانة شديدة سوات جاد أو عقعيا
لعاجلص اآلارر لعحصرول منره أو مرن رررف لر ععرب اعررتاف أو مععومرا أارر أو ملعاقبتره
أو ترهيبره يصررورة غرري قانونيررة أو لعضر أ ععيرره أو ترهيبره أو لعضر أ ععرب ررررف لر أو عررل
ولررك ألسررباب أاررر قائمررة ععررب التمييررز يعاقررإل .لاررجن ملرردة ت ررتاو يررؤ سررتة أشررهر و ررس
سررنوا  .وتررنص اللقرررة  ٢ععررب شرر،ل مو رروف مررن جرميررة التعررذيإل النائيررة إو ُترردد أنرره عنرردما
يرت،ررإل هررذه الرميررة النائيررة مو ررف عمررومي وهررو يتصرررف يصررلته الر يررة أو عنرردما تحرت،ررإل
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مبوا قته الصرحية أو الضمنية أو عندما ي،و مو ف عمومي حرا شجلصا ار ععب ارت،راب
الرمية إنه يعاقإل .لاجن ملدة ترتاو يؤ سنة ومثاين سنوا .
وإة ررلات ر ررايل الرمي ررة النائي ررة عع ررب التع ررذيإل مت ر روائم م ررل اتلاقي ررة مناهض ررة التع ررذيإل
وامتلاقية األورويية ملنل التعذيإل واملعامعة أو العقوية الالإنارانية أو املهينرة .ويرتد ُتعيرل تعريرف
رعة والرميرة النائيرة املنصرو ععيهرا يف القرانو
التعذيإل الروارد يف اتلاقيرا دوليرة أارر وا
النررائي إىل اسررتنتاج أ الرراين الررذ يرت،ررإل جرميررة تعررذيإل جنائيررة مي،ررن أ ي،ررو أ شررجلص
اررر إىل جانررإل الاررجلص الررذ يتصرررف يصررلته الر يررة وأ هررذا شرر،ل مو رروف مررن الرميررة
النائيررة إوا ارت،بهررا املو ررف العمررومي وهررو يتصرررف يصررلته الر يررة .ومررن اررالل هررذا التجررر
توسررل تارريعا البررل األسررود ملهرروم التعررذيإل .لررنص ععررب أ مرت،ررإل الارر،ل األساسرري قررد
ي ،ررو أ ش ررجلص أل املمارس ررة تب ررؤ أ التع ررذيإل مي ،ررن أ ميارس رره أيض ررا أعض ررات املنظم ررا
اإلجراميررة وغريهررا مررن املنظمررا وهررو أمررر تتكررده أيضررا الا روايمل القضررائية لعمح،مررة األوروييررة
ةقوق اإلناا .
وتعريررف التعررذيإل ال روارد يف القررانو النررائي مت روائم ًامررا مررل تعريررف التعررذيإل ال روارد يف
املادة  ١من اتلاقية مناهضة التعذيإل .ولذلك إ هذه التو ية غري مقبولة.
 - 8-106تعتررزم اة،ومررة الارررور يف إجررات ُتعيررل لنطرراق العقررو .وعرردم قايعيررة تطبيررمل مبرردأ
تقررادم الررائم النائيررة يف القررانو النررائي ممررا سرريبؤ .لتلصرريل مررن الناحيررة املنهجيررة مررا إوا كررا
هناني تباين يرؤ نطراق العقرو .املقرررة وعردم قايعيرة تطبيرمل مبردأ التقرادم ععرب الررائم النائيرة يف
القانو النائي يما يتععمل .لرائم النائيرة اللرديرة مرل مراعراة التجرارب املقارنرة وجترارب الردول
األعضات يف امُتاد األورو ،والو ئمل الدولية وا الصرعة املتععقرة .لتعرذيإل .واسرتنادا إىل نترائف
التحعيل ستارر اة،ومة يف تنايمل نظامي لنطاق العقو .ويف حرل مار لة عردم قايعيرة تطبيرمل
مبدأ التقادم ععب يعض الرائم النائية مبا يف ولرك جرميرة التعرذيإل ممرا سريتد إىل تنظريم هرذه
املا لة يا،ل مناسإل وشامل .ولذلك إ هذه التو ية غري مقبولة.
 - 14-106تحنظَّم ما لة إم،انية الو ول يا،ل ملصل يف امسرتاتيجيا القائمة من أجرل
إدمرراج األشررجلا وو اإلعاقررة و ررايتهم مررن التمييررز مبررا يف ولررك اطررأ العمررل وا الصررعة.
وُترردد اطررأ العمررل املترزام يوةررل معررايري إم،انيررة الو ررول وُتارؤ وتوسرريل نطرراق التارريعا
القائمة يا إم،انية الو ول وكذلك مبوا رعة ت،ييرف وإعرادة ينرات البيئرة املاديرة ووسرائل النقرل
واهلياكررل األساسررية لعنقررل وت،نولوجيررا املععومررا وامتصررام واملرا ررمل وا رردما العامررة مررل
مراعاة ملهوم التصميم الاامل .ولذلك لريس مرن الضررور وةرل اسررتاتيجية منلصرعة إلم،انيرة
الو ول.
 - 15-106لرريس وةررل تو ررية يا ر ا مف األشررجلا عرردميي الناررية يف البعرردا مقبرروم
أل ولك م يع،س اةالة الوقائعية و قا لنتائف ار ندات عرام هلرتمت األ رراد .وم يارمن قرانو
الناية إبم،انية وقور األ راد املولودين يف البل األسود يف حالة انعدام الناية .ولعتوعية أبمهيرة
اةصررول ععررب و ئررمل هويررة شجلصررية ستتوا ررل األناررطة مررن أجررل تاررعيأ الضرروت ععررب أمهيررة
الومدة يف إرار النظام الصحي واملتزام يتاجيل األرلال يف سجال البل األسود أو يعدالم
األ ررعية ويررامف دعررم هررتمت األ رراد وتقررد املارراعدة هلررم يف البررل األسررود .وقررد داوررذ ترردايري
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إلناررات سررجال األ رراد الررذين يعياررو يف البررل األسررود ول،ررن م حيمعررو جناررية أ يعررد يف
حؤ تحقدَّم إليهم املااعدة أساسا يف ماتورنا الروما واملصريؤ.

اثني ا -التوا أأيات ال أأر ني اظ أأر فيو أأا الحقأ أ ا وال أأر حتظ أأا ب أأد أل ام أأل م أأن اجلب أأل
األسود وستي َّنفذ
 4-١٠6إىل  6-١٠6و ٩-١٠6إىل .١3-١٠6

اثلثا -فيمأ أأا يتعلأ أأق وميأ أأمل التواأ أأيات املقبولأ أأة يقأ أأد اجلبأ أأل األسأ أأود ضأ أأمن
التعليقات التالية
الف -الصكوك القانونية الدولية والتعاون ممل آليات حقأوق اإلنسأان واإلرأار امليسسأ
حلماية حقوق اإلنسان
 -٥سيوا ررل البررل األسررود العمررل ععررب التنليررذ اللعررال لارررار القررانوين واملتسارري ا مررل
وتررو ري التمويررل لعمررل م،تررإل حررامي حقرروق اإلناررا واةررر األساسررية .وسرريتم الرتكيررز ععررب
عمعيا التو يف الديدة وععب التدريإل والتععيم مل الرتكيز يوجه اا ععب م،ا حة التمييز
ومنل التعذيإل.
 -6وسياررتمر تنليررذ الترردايري واألناررطة لضررما كلرراتة اإلرررار املتسارري والتنليررذ ال،ام ررل
لعص،وني الدوليرة املصردق ععيهرا والتارريعا الورنيرة .وسريتم امةرطالر .ألنارطة إلنارات ليرة
ورنيررة لتقررد التقررارير واملتايعررة وعمعيررة ملتوحررة وقائمررة ععررب أسررار الرردارة ماتيررار املرشررحؤ
منتجلا .هيئا معاهدا حقوق اإلناا .

ابء -مناهضة التميي
 -7س ررتعطب األولوي ررة لعتنلي ررذ ال،ام ررل لالس ر ررتاتيجيا ال رريت تض ررل اط ررأ عمعه ررا الت رردايري
الرئياررية وُترردد التمويررل الررال م مررن امليزانيررة لتنليررذها يف لررال القضررات ععررب مجيررل أشرر،ال التمييررز
وتعزي ررز حق رروق اإلنا ررا وحق رروق األقعي ررا وح ررر م .وس رريجر الرتكي ررز عع ررب األنا ررطة املتص ررعة
مب،ا حة التمييز ةد مجيل األقعيا اإلثنية واللئا املهماة من أجل إدماجهم يصرورة كامعرة يف
مجيل شرائن ا تمل.
 -٨وس ررتحعتمد عم ررا قري ررإل اس ررتاتيجية الاياس ررة املتععق ررة .ألقعي ررا لعل رررتة ٢٠٢3-٢٠١٨
واسرتاتيجية ُتاؤ نوعية حياة املثعيا واملثعيؤ ومزدوجي امليل الناي وم اير اهلوية الناانية
وحررامعي ررلا الناررؤ لعلرررتة  ٢٠٢3-٢٠١٩إىل جانررإل القررانو الررذ سررينظم الارراكا
يؤ املثعيؤ.
 -٩وسرريتم امةررطالر أبنا ررطة مررن أج ررل اعتمرراد الق ررانو املتععررمل .هلوي ررة الناررانية ال ررذ
سرريم،ن مررن ت يررري الررنس .وم يتضررمن النظررام القررانوين لعجبررل األسررود أ أح،ررام قانونيررة تعررزم
م رراير اهلويررة الناررانية  .ضررور لعمعيررة جراحيررة لعحصررول حالررة مدنيررة معينررة .وو قررا لالئحررة
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القواعررد املتععقررة .ملعررايري الطبيررة لت يررري الررنس لرريس لعقواعررد القانونيررة ثررري ععررب ُتديررد اهلويررة
الناانية وم مي،ن أ يا،ل ت يري النس شررا لعهوية الناانية.

ييأل -مكافحة اإلرهاب
 -١٠سيوا ل البل األسود قضاته ععب التعرذيإل وتعزيرز كلاتتره يف تطبيرمل الصر،وني الدوليرة
املص رردق ععيه ررا .وتحق رردَّم يص ررورة ما ررتمرة دورا تدريبي ررة إىل امل ررو لؤ امل،عل ررؤ إبنل رراو الق ررانو .
ويحض ررطعل أبنا ررطة لتحا ررؤ الظ ررروف يف مرا ررمل الا ررجو يف ح ررؤ ُت رردد الو ئ ررمل امسر ررتاتيجية
املعتم رردة األنا ررطة الرامي ررة إىل ُتا ررؤ ررروف إقام ررة األش ررجلا ما ررعو ،اةري ررة .وتحق رردَّم الرعاي ررة
الصحية لعاجنات يف وحدا الاجو ويف مجيل متساا الرعاية الصحية العامة.
 -١١ويف اللرررتة القادمررة سررتحواجه التحررد يف لررال ايررة األشررجلا ماررعو ،اةريررة مررن
س ررعوني الا ررررة وة ررما إج ر ررات ُتقيق ررا يا ر ر ادع رراتا التع ررذيإل واملعامع ررة القاس ررية هل ررتمت
األشجلا من قبل أ راد الاررة.
 -١٢وقد اعتحمد ا طة الر.عية وا طرة الارنوية لعرز را الريت يقروم را إىل اهليئرا واملرا رمل
م،تررإل حررامي حقرروق اإلناررا واةررر األساسررية الررذ يتصرررف أيضررا يصررلته اآلليررة الوقائيررة
الورنيرة وأ رربحتا أكثرر يرررو ا .ووسرل ريررمل اآلليرة الوقائيررة الورنيرة أناررطته لتارمل أيضررا الررز را
املواةيعية.

دال -إاالح اجلواز القضائ وحماربة الفساد
َّارن
 -١3لتعزيز استقالل القضات ونزاهته سيجر الرتكيز ععرب موا رعة تنليرذ إررار قرانوين َّ
والتدريإل املاتمر يف الها القضائي وادمة النيايرة العامرة .ويضرمن تنليرذ اإلررار املرذكور نزاهرة
ا عس القضائي وتطبيمل األح،ام املتععقة .ملاتولية الت ديبية املواتمة مل املعايري الدولية.
 -١4وتبقررب م،ا حررة اللارراد مررن األولررو امس ررتاتيجية الرئياررية لعح،ومررة .وقررد ف مجررل
اإلر ررار الق ررانوين واملتسا رري مل،ا ح ررة اللا رراد وسيض ررمن تنلي ررذه اللع ررال م،ا ح ررة اللا رراد يف
القطاعؤ العام وا ا وم،ا حة الرمية املنظمة واللااد الر يل املاتو .

هاء -حرية التعبري وحرية اإل ال
 -١٥يعمل البل األسود يار،ل م،ثرف ععرب تعزيرز اإلررار القرانوين مرن أجرل ةرما التمترل
دو عوائمل فرية التعبرري وحريرة الصرحا ة امل،لرولتؤ يف الدسرتور .وسريعاح اقررتا لقرانو وسرائأ
اإلعررالم املزمررل ررياغته فعررول لايررة عررام  ٢٠١٨ما ر لة تررو ري ررر متارراوية لميررل وسررائأ
اإلعررالم لعحصررول ععررب التمويررل اة،ررومي يف حررؤ أ مررن املقرررر أيضررا اعتمرراد اق ررتا لعقررانو
املعرردل لقررانو اإلواعررة والتعلزيررو يف البررل األسررود مررن أجررل تعزيررز ليررة امسررتقالل الاياس ري-
املتساي لعب اإلواعي العام .وعالوة ععب ولك سيحعدَّل قانو وسائأ اإلعالم اإلل،رتونية من
أجل تعزيز استقالل منظم وسائأ اإلعالم اإلل،رتونية.
 -١6ويرردين البررل األسررود يارردة مجيررل امعتررداتا ععررب الصررحليؤ وممتع،ررا م .وةررل مجيررل
القضررا الرريت تاررمل العنررف ةررد الصررحليؤ سررت،ثف اهليئررا اة،وميررة املجلتصررة عمعهررا يار
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ُتديررد هويررة م ررت،ا هررذه األعمررال يف حررؤ سررتجر أيضررا ُتقيقررا تتاررم .ل،لرراتة واللعاليررة
والنزاهررة لضررما حريررة التعبررري ال،امعررة ومنررل اإل ررال مررن العقرراب .وتعمررل َّرراكم البررل األسررود
ي،لراتة ونزاهرة واسرتقاللية يف مجيرل حرام ديرد الصرحليؤ وامعتردات ععريهم وارت،راب العنررف
ةرردهم مررن اررالل تطبيررمل التا رريعا الورنيررة واملعررايري القانونيررة الدوليررة .وتحعررد هررذه اةررام
أولوية يف عمل ادمة النياية العامة .ويف اللرتة القادمة سيتم الرتكيز ععب تنليذ سياسا جنائية
مناسبة ملرت،ا الرائم النائية.

واو -مكافحة االجتار ابألشخاص
 -١7تنلرذ اهليئررا اة،وميرة املجلتصررة .سرتمرار األناررطة الرواردة يف التو رريا  .وقرد أحناررئ
اآلليا القانونية واملتساية املالئمة لتحقيمل ال،لاتة يف م،ا حة امجتار .لبار .وتقروم اة،ومرة
يصورة منهجية ير د وتاجيل ُتقيمل األهداف امسرتاتيجية يف ا ام التالية :الوقاية والتععريم؛
وُتديد هوية ةحا امجتار .لبار؛ وتقد املااعدة لعضحا و ايتهم وإعادة إدماجهم؛ ور رل
دعرراو جنائيررة عالررة؛ والتعرراو اإلقعيمرري والرردو.؛ والتنارريمل والا رراكة .وقررد ف تعزيررز القرردرا
املهنيررة .وجيررر امةررطالر أبناررطة وقائيررة وتثقيليررة لتوعيررة األرلررال والارر،ا الرومررا واملص رريؤ.
وستحعتمد اسرتاتيجية جديدة مل،ا حة امجتار .لبار .مستناد إىل ُتعيل النتائف الاايقة.
 -١٨وتح َّنلرذ أنارطة لت،ثيرف التعرراو اإلقعيمري مرن ارالل التوقيررل ععرب يروتوكروم ثنائيرة مررل
البعردا ا راورة يار الوقايرة والتحديرد املارررتني احملتمرل) هلويرة ةرحا امجترار .لبارر ومالحقررة
الضالعؤ يه جنائيا.

زاي -مكافحة العنف املن يل والعنف ضد النساء واألرفال
 -١٩سيتم امةطالر أبناطة ل را التنليذ اللعال لعقوانؤ وامسررتاتيجيا واطرأ العمرل
يف هذا ا ال.
 -٢٠وستحصرراا ا طررأ الورنيررة لتحاررؤ ارردما الرردعم العامررة وارردما الرردعم املتجلصررص
لض ررحا العن ررف و ق ررا متلاقي ررة إس ررطنبول .وس ررتحلتن مراك ررز األ م ررا واملالجر ر لض ررحا العن ررف
املنررز ..وجيررر حاليررا تعررديل التوتوكررول املتععررمل .إلج رراتا املتجلررذة ةررد العنررف املنررز .والوقايررة
واةماية منه .ويحثقَّف املو لو يف املتساا يار،ل مارتمر يف الوقر الرذ حجترر يره رال
التوعية .وستححدد رريقة عمل قاعدة يياان ةحا العنف املنز..
 -٢١وأحنا ريمل عمل مل،ا حرة العنرف املنرز .والعنرف ةرد املررأة وسريقوم يوةرل ليرا لعررد
املناسررإل يف الوق ر املناسررإل يف حررام العنررف .وتحعرراح حررام الررنن ععررب وجرره الارررعة مررن
أجررل ايررة ةررحا العنررف املنررز ..وقررد أحتيح ر لعمحرراكم األساسررية م روارد كا يررة لتم،ينهررا مررن
ت ررو ري ما رراعدة قانوني ررة عال ررة .وأحعطير ر لعمح رراكم مب رراد توجيهي ررة لتنمي ررة ا رردما ما رراعدة
الضحا والاهود يف املاتقبل.
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حاء -املساواة بني اجلنسني
 -٢٢تتماشررب التو رريا املقدمررة مررل ا ررام احملررددة يف الاياس را الورنيررة لعمارراواة يررؤ
الناؤ .ويحضطعل حاليا أبناطة لتنليذ اطة العمل الثالثة لتحقيمل املااواة يؤ النارؤ مبرا يف
ول ررك التم ،ررؤ الاياس رري وامقتص رراد لعم ررأة والرعاي ررة الص ررحية والتعع رريم والقض ررات عع ررب التميي ررز
املتعرردد واةمايررة مررن مجيررل أشرر،ال العنررف .وسررتحعدَّل التارريعا امنتجلاييررة إلاتحررة ًثيررل 4٠يف
املائ ررة لعنا ررات يف الا ررعطة التار رريعية األم ررر ال ررذ سيا ررهم يف تعزي ررز الاياس ررا العام ررة املتععق ررة
يتحاررؤ وةررل املررأة يف مجيررل ا ررام الرريت تعرررف انعرردام تروا جنارراين .وسرريتم التاررديد يقرروة
ععررب منررل عمعيررا اإلجهرراا امنتقررائي عررن رريررمل ترردايري مراقبررة منتظمررة واإلشرراف ععررب عمررل
متساا الرعاية الصحية العامة وا ا ة.

راء -حقوق ال فل
 -٢3سينصإل الرتكيرز ععرب التنليرذ اللعرال لاررار القرانوين وامسررتاتيجي املع َّرز  .ومرن املتوقرل
اعتم رراد ا طر ررة الورني ررة الدير رردة ل رل ررال لعلر رررتة  ٢٠٢٠-٢٠١٨فع ررول لاير ررة عر ررام ٢٠١٨
وستحصرراا أيضررا اس ررتاتيجية تنميررة اةضررانة لعلرررتة  .٢٠٢٢-٢٠١٨وجيررر امةررطالر أبناررطة
ترمي إىل تعزيز دور لعس حقوق الطلل وا ردما امجتماعيرة يمرا يتععرمل .لعمرل مرل األرلرال
واألسررر .وسررتحنلَّذ اس ررتاتيجية منررل العنررف ةررد األرلررال و ررايتهم منرره لعلرررتة .٢٠٢١-٢٠١7
وستوا ررل اةمررال واألناررطة التععيميررة عمررل التوعيررة مبار لة ايررة األرلررال مررن العنررف املنررز.
والعقويررة البدنيررة ومنررل الررزواج املب،ررر م سرريما يف أوسرراا الارر،ا الرومررا .وجيررر حاليررا إعررداد
قاعدة يياان شامعة لرعاية األرلال.

ايء -األقليات والروما
 -٢4سيوا ل البل األسود العمرل ععرب ُتارؤ وةرل األقعيرا واألقعيرا القوميرة األارر
عز الردعم املتسارري ملمارسرة حقرروق األقعيرا وحر ررا وحلر
وم سريما الرومررا واملصرريؤ .وسرريح َّ
و اية اهلوية الورنيرة والثقا يرة والع ويرة والدينيرة ضرال عرن ينرات قردرا ا رالس الورنيرة ل قعيرا
واألقعيا القومية األار .
 -٢٥وسيوا ررل البررل األسررود تنليررذ األناررطة املتععقررة .لتنليررذ ال،امررل مس ررتاتيجية اإلدمرراج
امجتماعي لعروما واملصريؤ لعلرتة  ٢٠٢٠-٢٠١6وتو ري التمويل ال،رايف مرن امليزانيرة لتنليرذها.
وسينصررإل تركيررز األناررطة ععررب و ررول الارر،ا مررن الرومررا واملص رريؤ إىل التععرريم وسرروق العمررل
وادما الرعايرة الصرحية والار،ن .وسيارتمر الرتكيرز ععرب مبراد الت،امرل واإلنصراف والرودة
وامستمرارية يف التععيم وُتاؤ املدارر واإلجنا ا امجتماعية.

اف -األشخاص ذوو اإل اقة
 -٢6ستحنلَّذ تدايري دف إىل ُتاؤ وةل األشجلا وو اإلعاقة يف مجيل قطاعا اةيراة
يمررا يتععررمل إبم،انيررة الو ررول واملارراركة والعمالررة والتععرريم والرعايررة امجتماعيررة والصررحية .وتحعر َّرز
.س ررتمرار الق رردرا املهني ررة لععم ررل م ررل األش ررجلا وو اإلعاق ررة .وو ق ررا لنت ررائف ُتعي ررل مطايق ررة
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تارريعا البررل األسررود مررل قررانو حظررر التمييررز ةررد األشررجلا
األشجلا وو اإلعاقة ف حىت اآل تعديل سبعة قوانؤ.

وو اإلعاقررة واتلاقيررة حقرروق

 -٢7واهلردف العررام مسررتاتيجية التععرريم الارامل لعجميررل يف املاررتقبل  )٢٠٢٥-٢٠١٩هررو
التم،ررؤ مررن إاتحررة التععرريم واملارراواة يرره لميررل األرلررال واسررتمرارية التععرريم الاررامل ونوعيتره مررن
ةظة اكتااف أ عقبة /عوية يف النمات دف ةما املااركة ال،امعة واللعالة يف ا تمل.

ال  -الاليئون والنازحون واملشردون داخليا
 -٢٨سرريح َّنلذ اإلرررار امسررتاتيجي والقررانوين القررائم مررن أجررل إجيرراد حررل دائررم ملار لة الالجئررؤ
والنررا حؤ واملاررردين دااعيررا .وقررد أ رربن مررن املم،ررن إجيرراد حررل دائررم لوةررعهم القررانوين يلضررل
امع ررتاف .ةررمل يف إقامررة اعتياديررة أو متقتررة و قررا لقررانو األجانررإل يف حررؤ يررتم تنرراول ماررائل
الا،ن من االل التانمف اإلقعيمي لاس،ا .

ميأل -خفض حاالت انعدا اجلنسية
 -٢٩يررنص القررانو الديررد املتععررمل .ألجانررإل ععررب إناررات ليررة ُتديررد حالررة انعرردام الناررية
وععررب امةررطالر .ألناررطة الال مررة لالع ررتاف يوةررل األشررجلا عرردميي الناررية ل،رري يتمتع روا
فقوقهم و قا لالتلاقيا املصدق ععيها.
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