
GE.18-08973(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والثالثون

 من جدول األعمال 6البند 
 الدوري الشاملاالستعراض 

 *تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل  
 اجلبل األسود  
 إضافة  

آراء بشأأأأأأأنن االسأأأأأأأتنتايات وواو التواأأأأأأأيات  وااللت امأأأأأأأات ال و يأأأأأأأة    
 والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________ 

رر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدةمل *  . ُتح

 A/HRC/38/13/Add.1 األمم املتحدة 

 Distr.: General اجلمعية العامة 

5 June 2018 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/38/13/Add.1 

GE.18-08973 2 

املنبثقررة عررن الولررة الثالثررة يعرررا البررل األسررود يف هررذه الوثيقررة  راته يارر   التو رريا   -١
نتيجرة لععمرل املاررتني يرؤ املتسارا  اة،وميرة  كالوثيقرة  جرات  لالستعراا الردور  الارامل. و 

  واملنظمرا  اإلنارا  واةرر   األساسرية وممثعي الاعطة القضائية والنياية العامة  وحامي حقوق
 غري اة،ومية.

  تعقررررب البررررل ٢٠١٨و  الثاين/ينرررراير كرررران  ٢٢وأثنرررات اةرررروار التلرررراععي الررررذ  جررررر  يف  -٢
 ١٥١تو ررية. ويف إرررار مارررور تقريررر اللريررمل العامررل املعتمررد  قبررل البررل األسررود  ١6٩األسررود 

  تو ررررررررررية قبعهررررررررررا ١44(  منهررررررررررا ١44-١٠٥ إىل ١-١٠٥؛ 7-١٠4 إىل ١-١٠4تو ررررررررررية  
مرا  يرثال  كتو يا  كانر  إمرا يف ررور التنليرذ أو ف تنليرذها .للعرل. وأحراا البرل األسرود عع

تو ررررية ملوا ررررعة النظررررر  يهررررا  ١٥( يف حررررؤ تحر كرررر  3-١٠7و ٢-١٠7و ١-١٠7تو رررريا   
 .(١٥-١٠6 إىل ١-١٠6 
 ويف هذا الصدد  يبد  البل األسود ريه التععيقا  التالية. -3

 3-106إىل  1-106ال حتظأأا التواأأيات التاليأأة بأأد أل اجلبأأل األسأأود   -اوالا  
 .15-106و 14-106و 8-106إىل  7-106و
 و يما يعي أسباب هذا املوقف: -4

يتكررد البررل األسررود املوقررف املتجلررذ اررالل الولررة الثانيررة لالسررتعراا  - 2-106؛ 106-1
ررد مرتارا  يارر   قررد (. و A/HRC/23/12/Add.1الردور  الاررامل  اإلةرا ة  عرز  القررانو  الرذ  اعتحم 

ة حقررروق املهررراجرين املقيمرررؤ يصرررلة قانونيرررة يف البرررل األسرررود. األجانرررإل اإلررررار القرررانوين ةمايررر
 ولذلك  ليس من الضرور  التصديمل ععب اتلاقية العمال املهاجرين.

يعتزم البل األسود التزاما  اتما  يتحاؤ حالة األشرجلا  وو  اإلعاقرة. و.إلةرا ة  - 106-3
ة  سررريعال امنضرررمام إىل اتلررراق إىل تعرررديل التارررريل املتععرررمل فقررروق املتلرررف واةقررروق وا  الصرررع

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 

والردو.. وإو يحتارذ مرا سربمل يف امعتبرار ونظررا  ععيه كما جتر  مااورا  ععب الصرعيدين الرورال 
مُتراد األورو،  يروائم تارريعاته الورنيرة النضرمام إىل ال،و  البل األسود  يصلته يعردا  مرشرحا  ل

 مل معايري امُتاد األورو،   إ  هذه التو ية غري مقبولة يف الوق  الراهن.
ي  يف الزت الذ  ينظم الرائم املرت،بة ةرد تحعرَّف جرمية التعذيإل يف القانو  النائ - 106-7

حقرررروق وحررررر   اإلناررررا  واملرررروارن. والارررر،ل األساسرررري لعجرميررررة النائيررررة منصررررو  ععيرررره يف 
اليت يرد  يها أ  كل من تابإل يف أمل شديد أو معاانة شديدة  سوات جاد   أو عقعيا    ١ اللقرة

أو مععومرا  أارر  أو ملعاقبتره  ععرب اعررتافعحصرول منره أو مرن رررف  لر  للعاجلص اآلارر 
أو ترهيبره يصررورة غرري قانونيررة  أو لعضر أ ععيرره أو ترهيبره أو لعضرر أ ععرب ررررف  لر   أو  عررل 

سررتة أشررهر و ررس  يررؤولررك ألسررباب أاررر  قائمررة ععررب التمييررز يعاقررإل .لاررجن ملرردة ترررتاو  
أنرره عنرردما  إو ُتررددععررب شرر،ل مو رروف مررن جرميررة التعررذيإل النائيررة  ٢سررنوا . وتررنص اللقرررة 

رررإل  يرت،رررإل هرررذه الرميرررة النائيرررة مو رررف عمرررومي وهرررو يتصررررف يصرررلته الر يرررة  أو عنررردما تحرت، 
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مبوا قته الصرحية أو الضمنية  أو عندما ي،و  مو ف عمومي حرا شجلصا   ار ععب ارت،راب 
 مثاين سنوا .و سنة  يؤالرمية   إنه يعاقإل .لاجن ملدة ترتاو  

مررررل اتلاقيررررة مناهضررررة التعررررذيإل  النائيررررة ععررررب التعررررذيإل مترررروائموإةررررلات رررررايل الرميررررة  
وامتلاقية األورويية ملنل التعذيإل واملعامعة أو العقوية الالإنارانية أو املهينرة. ويرتد  ُتعيرل تعريرف 
التعذيإل الروارد يف اتلاقيرا  دوليرة أارر  وا   رعة والرميرة النائيرة املنصرو  ععيهرا يف القرانو  

تاج أ  الرراين الررذ  يرت،ررإل جرميررة تعررذيإل جنائيررة مي،ررن أ  ي،ررو  أ  شررجلص النررائي إىل اسررتن
 اررر  إىل جانررإل الاررجلص الررذ  يتصرررف يصررلته الر يررة  وأ  هررذا شرر،ل مو رروف مررن الرميررة 

التجرررر    صررررف يصرررلته الر يررة. ومرررن اررالل هرررذاالنائيررة إوا ارت،بهرررا املو ررف العمرررومي وهررو يت
تعررذيإل .لررنص ععررب أ  مرت،ررإل الارر،ل األساسرري قررد توسررل تاررريعا  البررل األسررود ملهرروم ال

أعضرررات املنظمرررا  ي،رررو  أ  شرررجلص  أل  املمارسرررة تبرررؤ أ  التعرررذيإل مي،رررن أ  ميارسررره أيضرررا  
  وهررو أمررر تتكررده أيضررا  الارروايمل القضررائية لعمح،مررة األوروييرررة اإلجراميررة وغريهررا مررن املنظمررا 

 ةقوق اإلناا .
نررائي مترروائم ًامررا  مررل تعريررف التعررذيإل الرروارد يف وتعريررف التعررذيإل الرروارد يف القررانو  ال 

 من اتلاقية مناهضة التعذيإل. ولذلك   إ  هذه التو ية غري مقبولة.  ١املادة 
تعتررزم اة،ومررة الارررور يف إجرررات ُتعيررل لنطرراق العقررو.  وعرردم قايعيررة تطبيررمل مبرردأ  - 106-8

املنهجيررة مررا إوا كررا  لتلصرريل مررن الناحيررة سرريبؤ .ممررا تقررادم الرررائم النائيررة يف القررانو  النررائي  
نطراق العقرو.  املقرررة وعردم قايعيرة تطبيرمل مبردأ التقرادم ععرب الررائم النائيرة يف هناني تباين يرؤ 

القانو  النائي  يما يتععمل .لرائم النائيرة اللرديرة  مرل مراعراة التجرارب املقارنرة  وجترارب الردول 
لو ئمل الدولية وا  الصرعة املتععقرة .لتعرذيإل. واسرتنادا  إىل نترائف األعضات يف امُتاد األورو،  وا

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 

 شامل. ولذلك   إ  هذه التو ية غري مقبولة.املا لة يا،ل مناسإل و 
تحنظَّم ما لة إم،انية الو ول يا،ل ملصل يف امسرتاتيجيا  القائمة من أجرل  - 106-14

إدمرراج األشررجلا  وو  اإلعاقررة و ررايتهم مررن التمييررز  مبررا يف ولررك اطررأ العمررل وا  الصررعة. 
ؤ وتوسرريل نطرراق التاررريعا  وُترردد اطررأ العمررل املتررزام يوةررل معررايري إم،انيررة الو ررول وُتارر

القائمة يا   إم،انية الو ول  وكذلك مبوا رعة ت،ييرف وإعرادة ينرات البيئرة املاديرة ووسرائل النقرل 
واهلياكررل األساسرررية لعنقررل وت،نولوجيرررا  املععومررا  وامتصرررام  واملرا ررمل وا ررردما  العامررة مرررل 

رتاتيجية منلصرعة إلم،انيرة مراعاة ملهوم التصميم الاامل. ولذلك  لريس مرن الضررور  وةرل اسر
 الو ول.
لرريس وةررل تو رررية يارر   ا مف األشررجلا  عررردميي الناررية يف البعرردا مقبررروم   - 106-15

ع،س اةالة الوقائعية  و قا  لنتائف  ار ندات عرام هلرتمت األ رراد. وم يارمن قرانو  أل  ولك م ي
حالة انعدام الناية. ولعتوعية أبمهيرة  م،انية وقور األ راد املولودين يف البل األسود يفإبالناية 

اةصرررول ععرررب و ئرررمل هويرررة شجلصرررية  ستتوا رررل األنارررطة مرررن أجرررل تارررعيأ الضررروت ععرررب أمهيرررة 
الومدة يف إرار النظام الصحي  واملتزام يتاجيل األرلال يف سجال  البل األسود أو يعدالم 

البررل األسررود. وقررد اود ررذ  ترردايري  األ ررعية  ويرررامف دعررم هررتمت األ ررراد وتقررد  املارراعدة هلررم يف
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إلناررات سررجال  األ ررراد الررذين يعياررو  يف البررل األسررود ول،ررن م حيمعررو  جناررية أ  يعررد  يف 
 .الروما واملصريؤ حؤ تحقدَّم إليهم املااعدة أساسا  يف ماتورنا 

التواأأأيات الأأأر نيظاأأأر فيوأأأا الحقأأأاا والأأأر حتظأأأا بأأأد أل  امأأأل مأأأن اجلبأأأل  -اثنياا  
 ود وستينفَّذاألس
 .١3-١٠6إىل  ٩-١٠6و 6-١٠6إىل  ١٠6-4

فيمأأأأا يتعلأأأأق وميأأأأمل التواأأأأيات املقبولأأأأة  يقأأأأد  اجلبأأأأل األسأأأأود ضأأأأمن   -اثلثاا  
 التعليقات التالية

الصكوك القانونية الدولية والتعاون ممل آليات حقأوق اإلنسأان واإلرأار امليسسأ   -الف 
 حلماية حقوق اإلنسان

لعمررل ععررب التنليررذ اللعررال لارررار القررانوين واملتسارري ا مررل سيوا ررل البررل األسررود ا -٥
. وسرريتم الرتكيررز ععررب حقرروق اإلناررا  واةررر   األساسررية وتررو ري التمويررل لعمررل م،تررإل حررامي

عمعيا  التو يف الديدة وععب التدريإل والتععيم  مل الرتكيز يوجه اا  ععب م،ا حة التمييز 
 ومنل التعذيإل.

ضرررما  كلررراتة اإلررررار املتساررري والتنليرررذ ال،امرررل لايري واألنارررطة وسيارررتمر تنليرررذ الترررد -6
نارات  ليرة إلسريتم امةرطالر .ألنارطة و لعص،وني الدوليرة املصردق ععيهرا والتارريعا  الورنيرة. 

ورنيررة لتقررد  التقررارير واملتايعررة  وعمعيررة ملتوحررة وقائمررة ععررب أسررار الرردارة ماتيررار املرشررحؤ 
 حقوق اإلناا .منتجلا.  هيئا  معاهدا  

 مناهضة التميي  -ابء 
سررررتعطب األولويررررة لعتنليررررذ ال،امررررل لالسرررررتاتيجيا  الرررريت تضررررل اطررررأ عمعهررررا الترررردايري  -7

لتنليررذها يف لررال القضررات ععررب مجيررل أشرر،ال التمييررز  مررن امليزانيررة الرئياررية وُترردد التمويررل الررال م
كيرررز ععرررب األنارررطة املتصرررعة وتعزيرررز حقررروق اإلنارررا  وحقررروق األقعيرررا  وحرررر  م. وسررريجر  الرت 

مب،ا حة التمييز ةد مجيل األقعيا  اإلثنية واللئا  املهماة من أجل إدماجهم يصرورة كامعرة يف 
 مجيل شرائن ا تمل.

 ٢٠٢3-٢٠١٨قريرررإل اسررررتاتيجية الاياسرررة املتععقرررة .ألقعيرررا  لعلررررتة  عمررراوسرررتحعتم د  -٨
ومزدوجي امليل الناي وم اير  اهلوية الناانية واسرتاتيجية ُتاؤ نوعية حياة املثعيا  واملثعيؤ 

  إىل جانررإل القررانو  الررذ  سررينظم الاررراكا  ٢٠٢3-٢٠١٩وحررامعي  ررلا  الناررؤ لعلرررتة 
 يؤ املثعيؤ.

اعتمررراد القرررانو  املتععرررمل .هلويرررة النارررانية الرررذ   مرررن أجرررلوسررريتم امةرررطالر أبنارررطة  -٩
نوين لعجبررل األسررود أ  أح،ررام قانونيررة تعررزم ت يررري الررنس. وم يتضررمن النظررام القررا سرريم،ن مررن

لالئحررة  و قررا  و م رراير  اهلويررة الناررانية . ضررور لعمعيررة جراحيررة لعحصررول حالررة مدنيررة معينررة. 
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القواعررد املتععقرررة .ملعرررايري الطبيرررة لت يررري الرررنس  لررريس لعقواعرررد القانونيررة  ثرررري ععرررب ُتديرررد اهلويرررة 
 س شررا  لعهوية الناانية.الناانية  وم مي،ن أ  يا،ل ت يري الن

 مكافحة اإلرهاب -ييأل 
سيوا ل البل األسود قضاته ععب التعرذيإل وتعزيرز كلاتتره يف تطبيرمل الصر،وني الدوليرة  -١٠

املصررردق ععيهرررا. وتحقررردَّم يصرررورة مارررتمرة دورا  تدريبيرررة إىل املرررو لؤ امل،علرررؤ إبنلررراو القرررانو . 
الارررجو   يف حرررؤ ُتررردد الو ئرررمل امسررررتاتيجية ويحضرررطعل أبنارررطة لتحارررؤ الظرررروف يف مرا رررمل 

املعتمررردة األنارررطة الراميرررة إىل ُتارررؤ  رررروف إقامرررة األشرررجلا  مارررعو، اةريرررة. وتحقررردَّم الرعايرررة 
 الصحية لعاجنات يف وحدا  الاجو  ويف مجيل متساا  الرعاية الصحية العامة.

شررجلا  ماررعو، اةريررة مررن ويف اللرررتة القادمررة  سررتحواج ه التحررد   يف لررال  ايررة األ -١١
سررررعوني الاررررررة وةررررما  إجرررررات ُتقيقررررا  يارررر   ادعرررراتا  التعررررذيإل واملعامعررررة القاسررررية هلررررتمت 

 األشجلا  من قبل أ راد الاررة.
وقد اعتحمد  ا طة الر.عية وا طرة الارنوية لعرز را  الريت يقروم  را إىل اهليئرا  واملرا رمل  -١٢

  الررذ  يتصرررف أيضررا  يصررلته اآلليررة الوقائيررة سرريةحقرروق اإلناررا  واةررر   األسا م،تررإل حررامي
ل  ريررمل اآلليرة الوقائيررة الورنيرة أناررطته لتارمل أيضررا  الررز را  الورنيرة  وأ رربحتا أكثرر يرررو ا . ووس ر

 املواةيعية.

 إاالح اجلواز القضائ  وحماربة الفساد -دال 
إررار قرانوين َّاَّرن  لتعزيز استقالل القضات ونزاهته  سيجر  الرتكيز ععرب موا رعة تنليرذ -١3

القضائي وادمة النيايرة العامرة. ويضرمن تنليرذ اإلررار املرذكور نزاهرة  الها والتدريإل املاتمر يف 
 ا عس القضائي وتطبيمل األح،ام املتععقة .ملاتولية الت ديبية املواتمة مل املعايري الدولية.

الرئيارررية لعح،ومرررة. وقرررد ف مجرررل وتبقرررب م،ا حرررة اللاررراد مرررن األولرررو   امسررررتاتيجية  -١4
اإلرررررار القررررانوين واملتسارررري مل،ا حررررة اللارررراد  وسيضررررمن تنليررررذه اللعررررال م،ا حررررة اللارررراد يف 

 القطاعؤ العام وا ا  وم،ا حة الرمية املنظمة واللااد الر يل املاتو .

 حرية التعبري وحرية اإل ال  -هاء 
ررار القرانوين مرن أجرل ةرما  التمترل يعمل البل األسود يار،ل م،ثرف ععرب تعزيرز اإل -١٥

قرانو  وسرائأ لدو  عوائمل فرية التعبرري وحريرة الصرحا ة امل،لرولتؤ يف الدسرتور. وسريعاح اقررتا  
  مارر لة تررو ري  ررر  متارراوية لميررل وسررائأ ٢٠١٨اإلعررالم  املزمررل  ررياغته فعررول لايررة عررام 

عقررانو  لر أيضررا  اعتمرراد اقرررتا  اإلعررالم لعحصررول ععررب التمويررل اة،ررومي  يف حررؤ أ  مررن املقررر 
-يل لقررانو  اإلواعررة والتعلزيررو  يف البررل األسررود مررن أجررل تعزيررز  ليررة امسررتقالل الاياسرراملعررد   

املتساي لعب  اإلواعي العام. وعالوة ععب ولك  سيحعدَّل قانو  وسائأ اإلعالم اإلل،رتونية من 
 م وسائأ اإلعالم اإلل،رتونية.أجل تعزيز استقالل منظ   

ويرردين البررل األسررود يارردة مجيررل امعتررداتا  ععررب الصررحليؤ وممتع،ررا م. وةررل مجيررل  -١6
  يئررا  اة،وميررة املجلتصررة عمعهررا يارر القضررا  الرريت تاررمل العنررف ةررد الصررحليؤ  سررت،ثف اهل
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ُتديررد هويررة مرررت،ا هررذه األعمررال  يف حررؤ سررتجر  أيضررا  ُتقيقررا  تتاررم .ل،لرراتة واللعاليررة 
حريررة التعبررري ال،امعررة ومنررل اإل ررال  مررن العقرراب. وتعمررل َّرراكم البررل األسررود والنزاهررة لضررما  

ارت،راب العنررف و ععريهم  ديرد الصرحليؤ وامعتردات زاهرة واسرتقاللية يف مجيرل حرام  ي،لراتة ون
  مرررن ارررالل تطبيرررمل التارررريعا  الورنيرررة واملعرررايري القانونيرررة الدوليرررة. وتحعرررد  هرررذه اةرررام  ةررردهم

مة النياية العامة. ويف اللرتة القادمة  سيتم الرتكيز ععب تنليذ سياسا  جنائية ولوية يف عمل ادأ
 مناسبة ملرت،ا الرائم النائية.

 مكافحة االجتار ابألشخاص -واو 
ررئ   -١7 تنلرذ اهليئررا  اة،وميرة املجلتصررة .سرتمرار األناررطة الرواردة يف التو رريا . وقرد أحنا 

ئمة لتحقيمل ال،لاتة يف م،ا حة امجتار .لبار. وتقروم اة،ومرة اآلليا  القانونية واملتساية املال
يصورة منهجية ير د وتاجيل ُتقيمل األهداف امسرتاتيجية يف ا ام  التالية: الوقاية والتععريم؛ 

لبار؛ وتقد  املااعدة لعضحا  و ايتهم وإعادة إدماجهم؛ ور رل .وُتديد هوية ةحا  امجتار 
؛ والتعررراو  اإلقعيمررري والررردو.؛ والتناررريمل والارررراكة. وقرررد ف تعزيرررز القررردرا  دعررراو  جنائيرررة  عالرررة

املهنيررة. وجيررر  امةررطالر أبناررطة وقائيررة وتثقيليررة لتوعيررة األرلررال والارر،ا  الرومررا واملصررريؤ. 
 وستحعتم د اسرتاتيجية جديدة مل،ا حة امجتار .لبار .مستناد إىل ُتعيل النتائف الاايقة.

يروتوكروم  ثنائيرة مررل اإلقعيمري مرن ارالل التوقيررل ععرب  أنارطة لت،ثيرف التعرراو  وتحنلَّرذ -١٨
البعردا  ا راورة يار   الوقايرة والتحديرد املارررتني  احملتمرل( هلويرة ةرحا  امجترار .لبارر ومالحقررة 

 الضالعؤ  يه جنائيا .

 مكافحة العنف املن يل والعنف ضد النساء واألرفال -زاي 
التنليذ اللعال لعقوانؤ وامسررتاتيجيا  واطرأ العمرل  ل راأبناطة  سيتم امةطالر -١٩

 يف هذا ا ال.
وستحصرراا ا طررأ الورنيررة لتحاررؤ ارردما  الرردعم العامررة وارردما  الرردعم املتجلصررص  -٢٠

لضرررحا  العنرررف و قرررا  متلاقيرررة إسرررطنبول. وسرررتحلت ن مراكرررز األ مرررا  واملالجررر  لضرررحا  العنرررف 
والوقايررة  العنررف املنررز.املتجلررذة ةررد عررديل التوتوكررول املتععررمل .إلجررراتا  املنررز.. وجيررر  حاليررا  ت

رر   يره  رال  هواةماية من . ويحثقَّف املو لو  يف املتساا  يار،ل مارتمر يف الوقر  الرذ  جتح
 التوعية. وستححدد رريقة عمل قاعدة يياان  ةحا  العنف املنز..

والعنرف ةرد املررأة وسريقوم يوةرل  ليرا  لعررد  وأحنا   ريمل عمل مل،ا حرة العنرف املنرز. -٢١
املناسررإل يف الوقرر  املناسررإل يف حررام  العنررف. وتحعرراح حررام  الررنن ععررب وجرره الارررعة مررن 
أجررل  ايررة ةررحا  العنررف املنررز.. وقررد أحتيحرر  لعمحرراكم األساسررية مرروارد كا يررة لتم،ينهررا مررن 

جيهيررررة لتنميرررة اررردما  مارررراعدة ترررو ري ماررراعدة قانونيرررة  عالررررة. وأحعط يررر  لعمحررراكم مبررراد  تو 
 .يف املاتقبل الضحا  والاهود
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 املساواة بني اجلنسني -حاء 
الورنيررة لعمارراواة يرررؤ  ا تتماشررب التو رريا  املقدمررة مررل ا رررام  احملررددة يف الاياسرر -٢٢

الناؤ. ويحضطع ل حاليا  أبناطة لتنليذ اطة العمل الثالثة لتحقيمل املااواة يؤ النارؤ  مبرا يف 
ولرررك التم،رررؤ الاياسررري وامقتصررراد  لعمررررأة والرعايرررة الصرررحية والتععررريم والقضرررات ععرررب التمييرررز 

يف  4٠ًثيررل إلاتحررةاملتعرردد واةمايررة مررن مجيررل أشرر،ال العنررف. وسررتحعدَّل التاررريعا  امنتجلاييررة 
عنارررات يف الارررعطة التارررريعية  األمرررر الرررذ  سيارررهم يف تعزيرررز الاياسرررا  العامرررة املتععقرررة لاملائرررة 

يتحاررؤ وةررل املرررأة يف مجيررل ا ررام  الرريت تعرررف انعرردام ترروا   جنارراين. وسرريتم التاررديد يقرروة 
ععررب منررل عمعيررا  اإلجهرراا امنتقررائي عررن رريررمل ترردايري مراقبررة منتظمررة واإلشررراف ععررب عمررل 

 متساا  الرعاية الصحية العامة وا ا ة.

 حقوق ال فل -راء 
ل لاررار القرانوين وامسررتاتيجي املعرزَّ . ومرن املتوقرل سينصإل الرتكيرز ععرب التنليرذ اللعرا -٢3

  ٢٠١٨فعررررول لايررررة عررررام  ٢٠٢٠-٢٠١٨ لعلرررررتة اعتمرررراد ا طررررة الورنيررررة الديرررردة ل رلررررال
. وجيررر  امةررطالر أبناررطة ٢٠٢٢-٢٠١٨وستحصرراا أيضررا  اسرررتاتيجية تنميررة اةضررانة لعلرررتة 

تماعيرة  يمرا يتععرمل .لعمرل مرل األرلرال ترمي إىل تعزيز دور لعس حقوق الطلل وا ردما  امج
. ٢٠٢١-٢٠١7واألسررر. وسرررتحنلَّذ اسررررتاتيجية منرررل العنرررف ةرررد األرلرررال و رررايتهم منررره لعلررررتة 

وستوا ررل اةمررال  واألناررطة التععيميررة عمررل التوعيررة مبارر لة  ايررة األرلررال مررن العنررف املنررز. 
الاررر،ا  الرومررا. وجيرررر  حاليررا  إعرررداد والعقويررة البدنيررة ومنرررل الررزواج املب،رررر  م سرريما يف أوسرراا 

 قاعدة يياان  شامعة لرعاية األرلال.

 األقليات والروما -ايء 
ارر   سيوا ل البل األسود العمرل ععرب ُتارؤ وةرل األقعيرا  واألقعيرا  القوميرة األ -٢4

لرر  وسرريحعزَّ  الردعم املتسارري ملمارسرة حقرروق األقعيرا  وحر  ررا  وح وم سريما الرومررا واملصرريؤ.
و اية اهلوية الورنيرة والثقا يرة والع ويرة والدينيرة  ضرال  عرن ينرات قردرا  ا رالس الورنيرة ل قعيرا  

 واألقعيا  القومية األار .
وسيوا ررل البررل األسررود تنليررذ األناررطة املتععقررة .لتنليررذ ال،امررل مسرررتاتيجية اإلدمرراج  -٢٥

ري التمويل ال،رايف مرن امليزانيرة لتنليرذها. وتو  ٢٠٢٠-٢٠١6امجتماعي لعروما واملصريؤ لعلرتة 
وسينصررإل تركيررز األناررطة ععررب و ررول الارر،ا  مررن الرومررا واملصررريؤ إىل التععرريم وسرروق العمررل 
وادما  الرعايرة الصرحية والار،ن. وسيارتمر الرتكيرز ععرب مبراد  الت،امرل واإلنصراف والرودة 

 تماعية.وامستمرارية يف التععيم وُتاؤ املدارر واإلجنا ا  امج

 األشخاص ذوو اإل اقة - اف 
األشجلا  وو  اإلعاقة يف مجيل قطاعا  اةيراة  وةلستحنلَّذ تدايري  دف إىل ُتاؤ  -٢6

 يمررا يتععررمل إبم،انيررة الو ررول واملارراركة والعمالررة والتععرريم والرعايررة امجتماعيررة والصررحية. وتحعررزَّ  
نتررررائف ُتعيررررل مطايقررررة ل وو قررررا  .سررررتمرار القرررردرا  املهنيررررة لععمررررل مررررل األشررررجلا  وو  اإلعاقررررة. 
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ييررز ةررد األشررجلا  وو  اإلعاقررة واتلاقيررة حقرروق تاررريعا  البررل األسررود مررل قررانو  حظررر التم
 األشجلا  وو  اإلعاقة  ف حىت اآل  تعديل سبعة قوانؤ.

( هررو ٢٠٢٥-٢٠١٩واهلردف العررام مسرررتاتيجية التععرريم الارامل لعجميررل يف املاررتقبل   -٢7
ه مررن التم،ررؤ مررن إاتحررة التععرريم واملارراواة  يرره لميررل األرلررال واسررتمرارية التععرريم الاررامل ونوعيترر

 ةظة اكتااف أ  عقبة/ عوية يف النمات   دف ةما  املااركة ال،امعة واللعالة يف ا تمل.

 الاليئون والنازحون واملشردون داخلياا  -ال  
جئررؤ الوالقررانوين القررائم مررن أجررل إجيرراد حررل دائررم ملارر لة ال ذ اإلرررار امسرررتاتيجيسرريحنلَّ  -٢٨

مررن املم،ررن إجيرراد حررل دائررم لوةررعهم القررانوين يلضررل  والنررا حؤ واملاررردين دااعيررا . وقررد أ رربن
امعرررتاف .ةررمل يف إقامررة اعتياديررة أو متقتررة و قررا  لقررانو  األجانررإل  يف حررؤ يررتم تنرراول ماررائل 

 الا،ن من االل التانمف اإلقعيمي لاس،ا .

 خفض حاالت انعدا  اجلنسية -ميأل 
ليررة ُتديررد حالررة انعرردام الناررية يررنص القررانو  الديررد املتععررمل .ألجانررإل ععررب إناررات   -٢٩

وععررب امةررطالر .ألناررطة الال مررة لالعرررتاف يوةررل األشررجلا  عرردميي الناررية ل،رري يتمتعرروا 
 فقوقهم و قا  لالتلاقيا  املصدق ععيها.

    

 


