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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والعشرون
 ٢٠١٨الثاين/يناير  كانون  ٢٦-١٥

 *موجز ورقات أصحاب املصلحة بشأن رومانيا  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

 معلومات أساسية -أوالا  
، مددم مراعددار ةوقيددد  ١٦/٢١و ٥/١أُعدده اددلا الر ريددر عرددي  ل ددراق  إلنددد    ددو  ا ن ددان  -١

إىل  (١) ب  مصدنة زهد  ادا ١4راض الهوق  الشامل. والر رير مدوز  لنرعنومداا اد همد  مد  االسرع
 الكنراا. قصى لعهةعرني  االسرعراض الهوق  الشامل. واو م ّهم يف شكل موز  ت يها  ابحله األ

 املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة -اثنياا  
 (3)والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان (٢)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

أواي أبن تصه  قومانيا عنى االتفاقيد  الهوليد  حلرايد    دو  ايدم العرداج ادهدازري   -٢
والربوتوكددددوج االرريدددداق  ادنةدددديل ابلعهدددده الددددهوي ا ددددا  ابحل ددددو  االقرصدددداةي   (4)وأفددددراة أسددددرا 

 .(٥)واالزرراعي  والث افي 

 (٦)ار الوطين حلقوق اإلنساناإلط -ابء 
ومفددوض إلندد  أوقواب حل ددو   ٢وال ظددا الوققدد  ادشدد ك   ١ال ظددا الوققدد  ادشدد ك   -3

و ددا ادفددوض  .(7)٢٠١4ا ن ددان إ يدداي ا يلدد  الومنيدد  حلرايدد    ددو  األمفدداج والربدد  يف عددام 
و دا ادفدوض احلكومد   جاحلكوم  عنى ختصيص ما يكفي م  ادواقة لضران عرنها لشكل فعا

 .(٨)جعنى ختصيص ما يكفي م  ادواقة لضران عرل ا يل  لشكل فعا
__________ 
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أبن قومانيا ال متنك مؤس د  م در ن  تعد   ٢وعيور عنى ذلك، أفاةا الوقق  ادش ك   -4
حبراي    و  األمفاج والشباب. وُكنف أ ه ندواب أمدا ادظدامل لرن دييل اد دائل ادرصدن  حب دو  

، قفدددد  ٢٠١٦الشددددباب واألسددددرر وادر اعددددهي  واألشددددوا  ذو  ا عاقدددد . ويف عددددام األمفدددداج و 
وأوادا الوققد   .(9)إبنشاي منصب أما مظامل يعد  حبرايد    دو  ال فدل تشريعيا   الربدان اق ا ا  

اهقا  (١٠)مم ثيث تواياا إبنشاي منصب أما مظامل يع  حب و  ال فل، متشيا   ١ادش ك  
 .(١١)٢٠١3ق  الشامل لعام يف االسرعراض الهو 

، ق ب مفوض إلن  أوقواب حل و  ا ن ان ابلواليد  الواسدع  ادرنو د  ٢٠١7ويف عام  -٥
لآللي  الوقائي  الومني ، الد  تعردل يف إمداق مكردب أمدا ادظدامل، وابلد يتقاا الد  قامدا  دا لعدهة  

 .(١٢)٢٠١4كبري م  مؤس اا الرعاي  منل عام 

الدوليذذذة املتعلقذذذة إلقذذذوق اإلنسذذذانا مذذذع مراوذذذاة القذذذانون الذذذدو   تنفيذذذال االلتزامذذذات -جيم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطاوات -١ 

 (١3)اد اوار وعهم الرريي   
( ابعرراة اس اتيجي  دنم الررييد  ومكافةرد ، ور دم عردل ACCEPTأواا قال   ال بوج ) -٦

 .(١٥)وقهما النجن  األوقولي  دنااض  العنصري  والرعصب تواي  مماثن  .(١4)سنوي  لرنفيلاا
وذكدددرا منظرددد  إن ددداذ ال فولددد  يف قومانيدددا أن أمفددداج الرومدددا، وأمفددداج األسدددر الف دددرير،  -7

واألمفددداج الدددلي  يعيشدددون يف ادنددداميل الريفيددد ، واألمفددداج ذو  ا عاقددد ، واألمفددداج الدددلي  عرَّفدددوا 
يداا وادثنيدا وم ةوزدي اديدل ا ن دي وم داير  ا ويد  ا ن دي  مدا  الدوا أنف ه  عندى أمد  مد  ادثن

 .(١٦)يرعرضون لنرريي  يف ق اعاا مثل الرعني  والرعاي  الصةي 
وأشددداق مركددد  العردددل مددد  أزدددل اد ددداوار و  دددو  ا ن دددان إىل ت ددداقير تفيددده أبن ر ددداب  -٨

اديددددل ا ن ددددي وم دددداير  ا ويدددد   الكراايدددد  اسددددرهها مائفدددد  الرومددددا وادثنيدددداا وادثنيددددا وم ةوزددددي
وأعددددرب مفددددوض إلندددد  أوقواب حل ددددو  ا ن ددددان عدددد  قن دددد  إ اي كثددددرر الرصددددر اا  .(١7)ا ن دددداني 

وأشدداقا قال دد  لددرو قكيددو سدديكولوقوم إىل ت ايدده  .(١٨)ادعاةيدد  لنرومددا يف ا  دداب العددام وال ياسددي
ائل الرواادددل االزررددداعي ادشددداعر ادعاةيددد  لنهن ددداقيا ور ددداب الكراايددد  ادوزددد  ضدددها  يف وسددد

وال نددواا ا رباقيدد  الدد  امددرلا لرسددائل معاةيدد  لن ددكان ا ن دداقيا أةىل  ددا سياسدديون وممثنددون 
 .(١9)لوسائل ا عيم

وال ظا  .(٢٠)ا ليغ ع  زرائ  الكرااي  ال ي اج حمهوةا   أنوأشاقا قال   ال بوج إىل  -9
يب معنومددداا تشددري إىل عدددهم فهدد  ضدددبا  الشدددرم  وكالدد  احل دددو  األساسددي  الرالعددد  ليحتدداة األوقو 

وأشداقا  .(٢١)لكيفيد  الرة يديل يف الرةيد  كدهافم مد  ةوافدم ا رميد عدهم معدرفره   رمي  الكرااي  و 
 .(٢٢)قال   ال بوج إىل عهم وزوة لياانا شامن  ُُترم لشكل منهجي ع  زرائ  الكرااي 

ى ضدران عدهم الر دامع مدم وشجم مفوض إلن  أوقواب حل و  ا ن دان ال دن اا عند -١٠
وإةاندد  ايددم  دداالا ر دداب الكراايدد  وزددرائ   ،(٢3)ر دداب الكراايدد  وت ددهب ادددلنبا إىل العهالدد 

 .(٢4)الكرااي  حب م وةون أ  لب 
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وأوادددا النجنددد  األوقوليددد  دنااضددد  العنصدددري  والرعصدددب لضدددران ت بيددديل الرشدددريم الدددل   -١١
ال ياسدديا الددلي  يددهلون لبيدداانا عنصددري   وابعرردداة  ظددر الرةددري  عنددى الكراايدد  عنددى ايددم 

أ كدددام قانونيددد  لشدددمن االلرددد ام لوقدددف الررويدددل العدددام لنرنظرددداا الددد  تدددرو  لنعنصدددري  والررييددد . 
وأواددا ابعرردداة مهوندد  ل واعدده ال ددنو، يف الربدددان، تبددا ال واعدده الرنظيريدد  والع ددوابا ا اادد  

 .(٢٥)  أعضاي الربدانجبرن  أموق لينها أ  ر اب عنصر  يهي ل
و ددا مفددوض إلندد  أوقواب حل ددو  ا ن ددان قومانيددا عنددى إيدديي ااررددام رددا  لوضددم  -١٢

وعنى غراق ذلك، أواا النجن  األوقوليد  دنااضد   .(٢٦)سجل   اب الكرااي  وزرائ  الكرااي 
م لوضددم نظددام شددامل  رددم البيدداانا ادرعن دد  لر بيدديل أ كددا ٢٠١4العنصددري  والرعصددب يف عددام 

ال دددانون ا ندددائي الددد  حتظدددر العنصدددري  والررييددد  العنصدددر . وينب دددي أن ي دددجل ادددلا النظدددام عدددهة 
الرة ي اا ال  فرةرها الشرم ، وال ضايت احملالد  إىل اددهعي العدام، وعدهة ال ضدايت الد  مل تفصدل 

قوليدد  ، ال ظددا النجند  األو ٢٠١7ويف عدام  .(٢7)فيهدا احملدداك  لعده، وال ددراقاا النهائيد  لنرةدداك 
 .(٢٨)دنااض  العنصري  والرعصب أن الا النظام الشامل  رم البياانا مل يوضم لعه

 ظدر  ٢٠١١وأفاةا وكالد  االحتاة األوقويب لنة و  األساسي  أبن ال انون ادهين لعام  -١3
عيقدداا ادعاشددرر وال كددداا لددا شوصددا مددد  نفدد  ا ددن ، و ظدددر االعدد اا  ددله العيقددداا 

وقغدد  ذلددك، ألن دا قال دد  ال بددوج ومركد  العرددل مدد  أزددل  .(٢9)دربمدد  يف لنددهان أردر وابل كداا ا
اد ددداوار و  دددو  ا ن دددان عددد  مبددداةقر  زدددراي اسدددرفراي عندددى تعدددهيل الهسدددروق لرةهيددده الرعريدددف 

وال ددو ومركدد  العرددل مدد  أزددل اد دداوار  .(3٠)لددا قزددل وامددرأر ال ددانوين للسددرر ابعرباقاددا  وازددا  
تفاع م رو  الرعصب ُتاه ادثنياا وادثنيا وم ةوزي اديدل ا ن دي وم داير  و  و  ا ن ان اق 

 .(3١)ا وي  ا ن اني  م  زانب العهيه م  الشوصياا العام  ريج محن  االسرفراي
وذكرا قال د  ال بدوج أن ا ويد  ا ن داني  مل تدهق  ادرا   يف قائرد  معدايري عدهم الررييد   -١4

وال يوزده أ   .(3٢)ل لهقز  كبدرير   دو  م داير  ا ويد  ا ن داني وأن ال ن اا ما  الا ترجاا
لروتوكوج ميب قمسي أو ةوقاا تهقيبي  لنرهنيا العامنا يف إلاج ت هب رهماا الرعاي  الصدةي  
د دداير  ا ويدد  ا ن دداني ،  ة عنددى ذلددك أن عددهة األرصددائيا النف دديا وادهنيددا ال بيددا الددلي  

. وال ي  ي الرمما الصةي العرومي الرهريا ال بي  ا ااد  يل زها  ي همون اله ا هماا قن
 له الفل . و  ب الرشريم ادرعنيل لر يري االس ، كدب عندى م داير  ا ويد  ا ن داني  أن ينجدؤوا 

لن دددددانون  مرناقضدددددا   إىل احملددددداك . ويف غيددددداب أنظرددددد  وقدددددوانا واضدددددة ، أادددددهقا احملددددداك  تف دددددريا  
 .(33)ا   الرامي  إىل أتكيه ا وي  ا ن اني يرعنيل جبوانب ا ر  فيرا

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (34) يل الفرة يف احليار واحلري  واألمان عنى شوص   
كرقا النجن  األوقولي  دكافة  الرعليب وغريه مد  ضدروب الع ولد  أو ادعامند  ال اسدي   -١٥

موظفي إنفداذ ال دانون أبن أ  شدكل مد  أشدكاج أو اليإن اني  أو ادهين  أتكيه توايرها لرلكري 
دددرا أيضدددا   أبنددد  ال ينب دددي لنشدددرم  أن  إسددداير ادعامنددد  يشدددكل زرميددد  يعاقدددب عنيهدددا ال دددانون. وذكَّ

ت روهم ال دور، أثنداي عرنيداا الروقيدف، إال عنده الضدروقر ال صدو ، وأبن ال شديي يدربق الرعامدل 
النجند  تواديرها أبن توضدع ال دن اا  لعنف مم أ  شوص لعه ال ي رر عنيد . وابدثدل، كدرقا

 ريم موظفي ال جون، مب  فيه  أعضاي قواا الردهرل، يف ايدم ال دجون، أبن إسداير معامند  
 .(3٥)احملرج ي  تشكل زرمي  يُعاقب عنيها ال انون
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و ددددا مفددددوض إلندددد  أوقواب حل ددددو  ا ن ددددان قومانيددددا عنددددى ضددددران الرة يدددديل الفددددوق   -١٦
وي ادعامند  عندى يده مدوظفي إنفداذ ال دانون وفدرض الع دوابا الراةعد  والفعاج يف ايم اةعاياا س

  .(3٦)ادناسب  عنى مرتكيب اله األفعاج
وأواا  ن  إلن  أوقواب دكافة  الرعليب أبن ال يكدون ال بيدب النف دي الدل   مدر  -١7

روقر يف النجند  ا ااد  الد  متندك ادي ي  أتكيده ضد ابلعي  غري ال دوعي يف اد رشدفى، عضدوا  
وأواا  ن  إلن  أوقواب دكافة  الرعليب أبن ير  ابنرظام إليغ  .(37)االسرشفاي غري ال وعي

ايددددم ادرضددددى )أو ممددددثنه  ال ددددانوين، إذا كددددانوا ال مينكددددون األانيدددد  ال انونيدددد ( حبددددالره  وابلعددددي  
 . لنةصددوج عنددى مواف دد  ادددري  قبددل لددهي أ  عددي ادواددوا  دد ، وأبن ي ددعى األمبدداي ةائرددا  

واب ضاف  إىل ذلك، أواا النجن  ابختاذ تهالري لضران الرريي  الواضع يف ال دانون لدا ا يدهاع 
 .(3٨)غري ال وعي ومعا   ادري  ةون احلصوج عنى مواف ر 

وذكدر مركد  العردل مد  أزدل اد داوار و  دو  ا ن دان أن ا دهماا ادروصصد  اد همدد   -١٨
ونفدد  وأن ادددؤالي الضددةايت مُينعددون مددد  ةرددوج اديزددد  لضددةايت العنددف ا  ددده  أو ا ن ددي مر

 .(39)ادكفول  لضةايت العنف ادن ي ف م
وأشداق إىل أن الددرباما وا ددهماا الراميد  إىل منددم ومكافةدد  العندف ادندد ي انةقر وضددعيف   -١9

 .(4٠)الررويل، قغ  الرشريعاا ال ائر  ادرعن   ابلعنف ادن ي
اسددد اتيجي  ومنيددد  لشدددمن العندددف ا ن ددداين، وتعدددهيل ال دددانون ادرعنددديل وأوادددى لوضدددم وتنفيدددل  -٢٠

 .(4١)فعاال   ابلعنف ادن ي وتوسيم ن اق  ليشرل ايم أشكاج العنف ا ن اين وضران تنفيله تنفيلا  

 (4٢)إقام  العهج، مبا يف ذلك م مل  ا فيا م  الع اب، وسياةر ال انون  
الرعدددليب تواددديرها لن دددن اا مبدددنع ايدددم األشدددوا  كدددرقا  نددد  إلنددد  أوقواب دكافةددد   -٢١

الدددلي  ت دددنبه  الشدددرم   دددريره  احلددديل يف إلددديغ أ ددده أقددداق   أو شدددوص  ردددر لوضدددعه  مندددل حلظددد  
سنبه  احلري . وميك  أن ختضم مماقس  ادلا احلديل لدبع  االسدرثناياا عندهما ت درهعي ذلدك ادصدنة  

اددله االسددرثناياا حمددهةر لوضددون يف ال ددانون  ادشددروع  لنرة يدديل الددل  ُتريدد  الشددرم  شددري   أن تكددون
أبن تكفدددددل ال دددددن اا متكدددددا اددددددؤالي  وأوادددددا النجنددددد  أيضدددددا   .(43)ومشدددددفوع  لضدددددراانا مناسدددددب 

 .(44)دا ينص عني  قانون قومانيا األشوا  أنف ه  م  الرةهث يف كنف ال ري  مم حمام وف ا  
ل شدددوص يصدددل إىل مراكددد  وةعدددا ال دددن اا إىل اختددداذ الردددهالري الي مددد  لضدددران إرضددداع كددد -٢٢

سداع  مد  وادول ، لفةدص مديب  ٢4اال رجا  الرالع  لنشرم ، يف أقرب وقا ممك ، ويف موعه أقصاه 
 .(4٥)كري  أرصائي ميب يف م رواف ادرك  أو يف ال ج ، ويف ظروا تضر  ا  ام ال ري  ال بي 

غدددددري وأواددددا أبن تضدددداعف ال ددددن اا زهوةاددددا لوضدددددم سياسدددد  تركدددد  عنددددى الرددددهالري  -٢3
 .(4٦)اال رجا ي  والرهالري البهين  لن ج 

منبث   ع   (47)وال و مرك  العرل م  أزل اد اوار و  و  ا ن ان أن عهر تواياا -٢4
االسرعراض الهوق  الشامل تهعو قومانيا إىل ضدران وادوج الفلداا الضدعيف  إىل العهالد . وذكدر 

وج الفلداا الضدعيف  إىل العهالد . وقداج إن أن  مل يُبلج سو  ال نيل لرلليل الع باا ال  تعييل وا
مي انيددد  قومانيدددا ادوصصددد  لنر ددداعهر ال انونيددد  ضدددعيف . وال ي دددرويف ضدددةايت الررييددد ، يف أغندددب 
األ يددددان، الشددددرو  الي مدددد  لنةصددددوج عنددددى اد دددداعهر ال انونيدددد . ومل ُتشددددجَّم األشددددكاج البهيندددد  

 .(4٨) ، وال تُ هم إال عنى ن ا  حمدهوة زدها  لنر اعهر ال انوني ، م  قبيل رهماا احملامار اجملاني
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وأوادددا النجندددد  قومانيدددا لوضددددم وتنفيددددل اسددد اتيجي  ومنيدددد  لشددددمن الوادددوج إىل العهالدددد ، لصددددا  
الفلدددددداا الضددددددعيف ، و يتةر ادي انيدددددد  ال ددددددنوي  ادوصصدددددد  لنر دددددداعهر ال انونيدددددد ، وإنشدددددداي مراكدددددد  

وة تعيديل ط  داا اد داعهر ال انونيد  لنرعنوماا ال انوني  يف كدل م امعد . وأوادا إب الد  أ  قيد
 .(49)غري احلكومي ، مثل رهماا احملامار اجملاني ، وادراك  ا امعي  لنوهماا ال انوني 

وأوادددا النجندددد  األوقوليددد  دنااضدددد  العنصددددري  والرعصدددب إبنشدددداي  ليددد  م ددددر ن  دعا دددد   -٢٥
ن دددان توادددي  مماثنددد  وقدددهم مفددوض إلنددد  أوقواب حل دددو  ا  .(٥٠)الشددكاو  اد همددد  ضددده الشدددرم 

 .(٥١)٢٠١٦و ٢٠١4عامي 

 (٥٢)احلريتا األساسي   
النجنددد  األوقوليددد  دنااضددد  العنصدددري  والرعصدددب لرعدددهيل قدددانون احلريددد  الهينيدددد   وأوادددا -٢٦

لروفيددف الشددرو  الدد  يرعددا عنددى ا رعيدداا الهينيدد  اسددريفا اا لكددي يُعدد ا  ددا ك ائفدد  ةينيدد  
 .(٥3)قال   ةيني  أو

 (٥4)أشكاج الر  ظر ايم   
أشاقا  ن  األمراا يف اتفاقي  إلن  أوقواب لشمن إزدراياا مكافةد  االُتداق ابلبشدر،  -٢7

وفرييل ا رباي ادع  ابلعرل عنى مكافة  االُتاق ابلبشدر إىل ا  دواا الد  اختدلوا قومانيدا لوضدم 
ر لنرهنيددا ادعنيددا، تشددريعاا دكافةدد  االُتدداق ابلبشددر، وتددوفري الرددهقيب يف إلدداج االُتدداق ابلبشدد

 .(٥٥)وإذكاي الوعي العام ابالُتاق ابلبشر، ومنم االُتاق ابألمفاج، ضر  أاهاا أرر 
وأواا  ن  األمراا يف اتفاقي  إلن  أوقواب لشدمن إزدراياا مكافةد  االُتداق ابلبشدر  -٢٨

الراميد  إىل مندم وفرييل ا رباي ادع  ابلعرل عنى مكافة  االُتاق ابلبشر قومانيا لركثيف زهوةاا 
االُتاق ألغراض االسر يج يف العرل واالُتاق ابألمفداج، وحت دا أسداليب الرعدرا عندى ضدةايت 
االُتددداق ابلبشدددر يف الوقدددا ادناسدددب وت دددهب اد ددداعهر  ددد ، وحت دددا سدددبل حتهيددده اد ددداعهر الددد  

 .(٥٦)ي  رازها األمفاج ضةايت االُتاق، وضران  صوج ضةايت االُتاق ابلبشر عنى الرعو 
وق ددددب فريدددديل ا ددددرباي ادعدددد  ابلعرددددل عنددددى مكافةدددد  االُتدددداق ابقتفدددداع معددددهالا ا ةاندددد   -٢9

ابالُتددداق ابلبشدددر، وقأ  أنددد  ينب دددي لرومانيدددا أن توااددددل اختددداذ الردددهالري الي مددد  لضدددران الرة يدددديل 
 االسددرباقي يف زددرائ  االُتدداق ابلبشددر وحماكردد  مرتكبيهددا لنجددان، وفددرض ع ددوابا فعالدد  ومرناسددب 

وينب ددددي أن حترددددي  .(٥7)وقاةعدددد ، مبددددا يف ذلددددك عنددددهما يكددددون مرتكبواددددا مدددد  ادددددوظفا العرددددوميا
ال ن اا ضةايت االُتداق ابلبشدر والشدهوة عنيد  وأن متندم أعرداج ال ايدب أثنداي الرة يديل ورديج 

 .(٥٨)إزراياا احملاك  ولعهاا

 احلقوق االقتصادية واالجتماوية والثقافية -٣ 

 (٥9)احليل يف الصة   
لددد يتةر يف عدددهة ادصدددالا لفدددريو  ن دددص ادناعددد  البشدددري  لدددا  3أفددداةا الوققددد  ادشددد ك   -3٠

الفلددداا الضدددعيف . ومل ينفاندددل الدددربانما الدددوم  دكافةددد  فدددريو  ن دددص ادناعددد  البشدددري   رددد  الدددُنها 
  إىل الرزددداج الدددلي ا هيدددهر ادرعن ددد  ابلوقايددد  مددد  فدددريو  ن دددص ادناعددد  البشدددري  ومل يكددد  موزهدددا  
مركدد   إىل أوزدد   مياقسددون ا ددن  مددم الرزدداج. وأة  ط ددم شددراي الع دداقري ال ددائ  عنددى نظددام ال
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تضدداقب وث ددراا، مددا أثددر عنددى إمكانيدد   صددوج ادرضددى الددلي  تشددرنه  لددراما العددي  مبضدداةاا 
وتفر در االسد اتيجي  الومنيد  لنرودهقاا  .(٦٠)الفريوساا العكوس  عنى العي  والرعاي  الصةي 

إىل الدددهع  ادددداي وا  دددم الرشددد يني  الي مدددا لروسددديم ن دددا  تدددهريا  ٢٠٢٠-٢٠١3لنفددد ر 
الوقاي  م  فريو  ن دص ادناعد  البشدري /ا يه  مد  رديج اسدرههاا األشدوا  الدلي  يرعدامون 

إىل الددهع  الددل  ت همدد   ادوددهقاا عدد  مريدديل احل دد . وت ددرنه تددهريا احلدده مدد  الضددرق أساسددا  
 .(٦١)زهاا ماحن  راقزي 

أن و هاا الرعاي  الصةي  ترف  تدوفري اال ريازداا العيزيد   3وذكرا الوقق  ادش ك   -3١
ادرعن دد  ابلروليدده وأمددراض الن دداي لنرصدداابا لفددريو  ن ددص ادناعدد  البشددري ، مددا أة  إىل عددهم تن ددي 

ىل العدي  الددلاو أو ا زهدداض غددري ادددممون، أو تعرضدد  الن داي لنعددي  ال دديب الكددايف، أو  ددوئه  إ
لنرريي  وعهم إفصا ه  ع  إادالره  لفدريو  ن دص ادناعد  البشدري  لده  مندبه  ردهماا الرعايد  
الصةي . ومل يُعاَقب  ىت اآلن أ  شوص عنى  االا الرريي  ضده األشدوا  ادصدالا لفدريو  

 .(٦٢) ، ومل توثيل اله احلاالان ص ادناع  البشري  يف رهماا الرعاي  الصةي
ابعررددداة االسددد اتيجي  الومنيددد  لشدددمن فدددريو  ن دددص ادناعددد   3وأوادددا الوققددد  ادشددد ك   -3٢

البشددري /ا يه  وختصدديص مي انيدد  كافيدد  لرنفيددلاا، وضددران تددوفري ادعنومدداا والرددهقيب لنرددوظفا 
لفدددريو  ن دددص ادناعددد  ال بيدددا لشدددمن فدددريو  ن دددص ادناعددد  البشدددري  و  دددو  ادرضدددى ادصدددالا 

البشري ، واعرراة تشدريعاا ُتيد  إزدراي ارربداق فدريو  ن دص ادناعد  البشدري  ةون مواف د  الوالدهي  
وأوادددا لرع يددد  سدددبل احلصدددوج عندددى  .(٦3)للشدددوا  الدددلي  ت دددل أعرددداقا  عددد  الثامنددد  عشدددرر

ةون، و يتةر العدددي  ا لدددهاي مددد  إةمدددان شدددبائ  األفيدددون، وتوسددديم ن دددا  العدددي  الصدددياين ابديثدددا
 .(٦4)لراما توفري ا لر واحملاق  وةعرها

وال دددو مركددد  العردددل مددد  أزدددل اد ددداوار و  دددو  ا ن دددان اقتفددداع معدددهج محدددل ادراا ددداا  -33
أن ال دانون يشدد    3وذكددرا الوققد  ادشدد ك   .(٦٥)وعدهم وزدوة اسدد اتيجي  ومنيد  لنصددة  ا  اليد 
صة  ا ن ي  وا  الي   ىت س  ال اةسد  عشدرر، مواف   الوالهي  لنةصوج عنى رهماا قعاي  ال

لكدددد  م ددددهمي الرعايدددد  الصددددةي  يشدددد مون، يف ادراقسدددد  العرنيدددد ، مواف دددد  الوالددددهي  إذا كددددان سدددد  
وأوادا ابعررداة اسد اتيجي  ومنيد  لشدمن الصدة  واحل دو   .(٦٦)الشوص ادع  ةون الثامند  عشدرر

 .(٦7)ا هماا الي م  لهع  األمهاا ادراا ااا ن ي  وا  الي ، ومنم محل ادراا اا، وضران 

 (٦٨)احليل يف الرعني   
أشاق اجملن  الوم  لن يب إىل قن  ن ب  الررويل العام يف نظام الرعني ، ال سيرا عدهم   -34

كفاي  الررويل ادوصص لنهياكل األساسي  لنرهاق  واددواة الرعنيريد  وتدهقيب ادعنردا. وأ داج 
م  النف داا العامد  ادوصصد  لنرعندي  ُوزهدا إىل أغد  شدرائع  كبريا    ز يا  عنى ةقاساا تبا أن 

ورنصددا منظردد  إن دداذ  .(7٠)وألنددا اجملندد  عدد  مشددكن  تددر، ادهقسدد  يف سدد  مبكددرر .(٦9)اجملررددم
ال فولددد  يف قومانيدددا إىل أنددد  يف ظدددل ت ايددده معدددهج الر دددرب ادهقسدددي، واقتفددداع عدددهة األمفددداج غدددري 

كفايد  متويدل الرعندي  العدام، كدب عندى قومانيدا أن ترودل تدهالري تضدر    ادنرة ا ابدهاق ، وعدهم
 .(7١) صوج ايم األمفاج عنى الرعني  ابجملان وجبوةر عالي 

م   وذكر مرك  العرل م  أزل اد اوار و  و  ا ن ان أن ال لي  ا ن ي  لي ا ز يا   -3٥
أن موضوع ال لي  الصةي  يف ادندااا  3 وأوضةا الوقق  ادش ك  .(7٢)ادنااا الهقاسي  ا ل امي 
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ويروقدف عندى  ادهقسي  يشرل لع  عناار ال لي  ا ن ي . غري أن الا ادوضوع ما  اج ارريداقيت  
 .(73)ويدددهقانب أسددداتلر األ يدداي مددداةر ال ليددد  ا ن دددي  قغدد  أمددد  غدددري مدددهقلا لدددللك قددراق ادهقسددد .

شامن  لن لي  يف إلاج الصة  ا ن ي  وا  الي  يف  إبةقا  ماةر إل امي  3وأواا الوقق  ادش ك  
ادندددااا الهقاسدددي ، وضدددران أن ت دددوم ال ليددد  ا ن دددي  عندددى أةلددد ، وتراعدددي االعربددداقاا ا ن ددداني  

ابسدرةهاث ةوقاا تهقيبيد  لنرعنردا يف إلداج  ٢وأواا الوقق  ادشد ك   .(74)وتكون غري متيي ي 
ادنظرددداا غدددري احلكوميددد  ادروصصددد  مددد  الرعريدددف ل ضدددايت الصدددة  ا ن دددي  وا  اليددد ، ومتكدددا 

 .(7٥)الصة  ا ن ي  وا  الي  يف ليلاا الرعني  النظامي
وأواى مرك  العردل مد  أزدل اد داوار و  دو  ا ن دان لرصدري  وتنفيدل لدراما الرث يدف  -3٦

 .(7٦)يف إلاج   و  ا ن ان يف ادهاق 

 حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة -٤ 

 (77)األمفاج  
أ الا منظر  إن اذ ال فول  يف قومانيا عندى ةقاسداا تشدري إىل إسداياا لفظيد  وز دهي   -37

ضدددده األمفدددداج، ت ددددروهم، يف اندددد  أمددددوق، كمسددددنوب ترلددددو  يف ادددددهاق . وترتكددددب االعرددددهاياا 
ا  ددهي ، يف كثددري مدد  األ يددان، ضدده األمفدداج الددلي  يعيشددون يف ادندداميل الريفيدد ، وضدده الصددبيان، 

وذكدددر مفدددوض إلنددد  أوقواب حل دددو  ا ن دددان أن األمفددداج يف ادؤس ددداا  .(7٨)ضدده أمفددداج الرومددداو 
 .(79)ول يوة غري قانوني  يعانون م  ا مهاج ا  ه  والعامفي وخيضعون لنع اب البهين

 يتةر يف  ددددددواةث االعرددددددهاي ا ن ددددددي عنددددددى األمفدددددداج  ١وال ظددددددا الوققدددددد  ادشدددددد ك   -3٨
عدرض األمفداج لصدوقر مر ايدهر   در االسدر يج ا ن دي واسدر ي   واالسر يج ا ن ي  د . وير

عدد  الرعددهييا ال انونيدد   ١وألن ددا الوققدد  ادشدد ك   .(٨٠)عددرب شددبك  ا ن نددا يف ادددواة ا اب يدد 
الدد  أزريددا دكافةدد  االسددر يج ا ن ددي للمفدداج. وُشددهةا الع ددوابا عنددى أعردداج االعرددهاي 

يف ال دداليل(.  عامددا   ١٦سددن  ) ١٨ا ن ددي واالغرصدداب ادرتكبدد  ضدده ضددةايت ت ددل أعردداقا  عدد  
 قدده ُعددهج قددانون الع ددوابا لرضددرين  تعريفددا  وكددرم ال ددانون اددرا   اسددروهام األمفدداج يف الب دداي. و 

عدددد  ن ددددص يف  ١ومددددم ذلددددك، ألن ددددا الوققدددد  ادشدددد ك   .(٨١)لنرددددواة ا اب يدددد  ادرعن دددد  ابألمفدددداج
 .(٨٢)ا هماا ادروصص  والهع  اد هم للمفاج ضةايت االسر يج ا ن ي

إةمدا  تكدون جبرن  أموق لينها ت هب ردهماا أتايدل وإعداةر  ١وأواا الوقق  ادش ك   -39
للمفدددداج ضددددةايت االسددددر يج ا ن ددددي، وإةقا  م ددددمل  االسددددر يج ا ن ددددي  مصددددرر  رصيصددددا  

للمفدداج يف منددااا تددهقيب ادهنيددا ادعنيددا لرع يدد  قددهقو  عنددى الرعددرا عنددى األمفدداج ضددةايت 
 .(٨3)االسر يج ا ن ي

 .(٨4)مبكددددررعدددد  اسددددررراق مشددددكن   وا  األمفدددداج يف سدددد   ١وألن ددددا الوققدددد  ادشدددد ك   -4٠
وأوادددا لرصدددري  محددديا إعيميددد  لشدددمن ادودددامر والع دددوابا ا نائيددد  ادرعن ددد  ابلددد وا  ادبكدددر 

 .(٨٥)ابالسر يج ا ن ي للمفاج أو
وأعددرب مفددوض إلندد  أوقواب حل ددو  ا ن ددان عدد  قن دد  إ اي العددهة الكبددري مدد  األمفدداج  -4١

 .(٨٦)لبنده وادازروا لنعردل يف ا داق مفل تركه   اب اد  يف ا ٨٠ ٠٠٠اد يبا، إذ يوزه  واي 
وةعا قومانيا إىل منم فصل األمفاج ع  أسدرا ، وةعد  إعداةر إةمدا  ادؤالي األمفداج يف أسدرا ، 

 .(٨7)وتوفري الرعاي  البهين   يثرا   يل ذلك مصنة  ال فل الفضنى
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وأعدددددرب ادفدددددوض عددددد  قن ددددد  إ اي  الددددد  أمفددددداج الشدددددواقع الدددددلي  يعدددددانون مددددد  ا قصددددداي  -4٢
وأشداق إىل عدهم ختصديص أمددواج عامد  لردوفري محايد  أكثددر  .(٨٨)رداعي والعندف وسدوي ادعامندد االزر

و ددددا ادفددددوض قومانيددددا عنددددى ضددددران الواددددوج الفعنددددي ألمفدددداج  .(٨9)ألمفدددداج الشددددواقع تكددددامي  
 .(9٠)الشواقع إىل الرعني  وا هماا الصةي  وادمو  وال لاي

مكافة  االُتاق ابلبشر يف إلن  أوقواب ضدروقر أن وقأ  فرييل ا رباي ادع  ابلعرل عنى  -43
 .(9١)تواال ال ن اا اختاذ ا  واا الي م  لضران ت جيل ايم األمفاج عنه الوالةر

، ال دددو ادفدددوض ل نددديل إيدددهاع عدددهة كبدددري مددد  األمفددداج يف مؤس ددداا ٢٠١4ويف عدددام  -44
  يف اددله ادؤس دداا، وعددهم الرعايدد ، وليددنه  أمفدداج ذوو إعاقدد ، وعددهم كفايدد  الرعايدد  اد همدد   دد

، ق ددددب ادفددددوض ل ازددددم عددددهة ٢٠١7ويف عددددام  .(9٢)وزددددوة لددددراما لينر دددداج إىل مر ندددد  الرشدددده
األمفدداج ادددوةعا يف مؤس دداا لفضددل ا هددوة ادروااددن  الدد  تبددل ا ال ددن اا لر ددوير رددهماا 

 .(93) ا لهين  ذاا مالم أسر . وشجم قومانيا عنى اتباع اله ال ياس  وختصيص مواقة كافي 
وألن ددددا منظردددد  إن دددداذ ال فولدددد  يف قومانيددددا ووكالدددد  احل ددددو  األساسددددي  الرالعدددد  ليحتدددداة  -4٥

 .(94)األوقويب ع  ن ب  ملويد  عاليد  مد  األمفداج ادعرضدا   در الف در أو االسدربعاة االزررداعي
يف إمداق تنفيدل االسد اتيجي   ٢٠١٦وأشاقا الوكال  إىل   م  دكافة  الف ر لهأ العرل  دا عدام 

 .(9٥)٢٠٢٠-٢٠١٥الومني  لنةه م  الف ر لنف ر 
وألن دددا منظرددد  إن ددداذ ال فولددد  يف قومانيدددا عددد  اقتفددداع معدددهج وفيددداا الرضدددم ووفيددداا  -4٦

صوج عنى الر عي . وقالا إن فدر  األمفاج ةون س  ا ام  . وأشاقا إىل اخنفاض فر  احل
واددوج أمفدداج ادندداميل الريفيدد  إىل رددهماا الرعايدد  الصددةي ، مبددا يف ذلددك الرعايدد  ال بيدد  األوليدد ، 

 .(9٦)أقل م  الفر  ادرا   ل ريا 
لعهم  صوج الشباب عنى فر  العرل. وذكرا أن ردرباا  ٢وأفاةا الوقق  ادش ك   -47

حلصدوج الشدباب عندى عرددل، لكد  ادلا الردهقيب غددري  عيدداقيت  م الردهقيب الدهارني أادبةا شدرما  
وأشاقا وكال   .(97)مران لنكثري م  الشباب لعهم ةفم أزوق لنررهقلا يف الا النوع م  الرباما

احل دددو  األساسدددي  الرالعددد  ليحتددداة األوقويب إىل توادددياا قدددهمرها ادفوضدددي  األوقوليددد  إىل قومانيدددا 
الددد  ودددها إىل ضدددران  صدددوج األشدددوا  الدددلي  ت دددل  ترنددداوج تنفيدددل ر ددد  ضدددران الشدددباب،

أعردداقا  عدد  ا ام دد  والعشددري  عنددى عددروض عرددل زيددهر النوعيدد  ومتكيددنه  مدد  احلصددوج عنددى 
فدر  الددرعن  اد ددررر، أو متكيدنه  مدد  احلصددوج عندى فرادد  تددهقيب مهد  يف غضددون أقلعدد  أشددهر 

 .(9٨)م  تركه  لنرهقس  أو م  ل الره 
أوقواب حل و  ا ن ان إبل اي ع ول  ال ج  عنى ال صر. غري أند  وق ب مفوض إلن   -4٨

ال ددو ل ندديل اسددررراق وزددوة األمفدداج يف ال ددجون أو يف ظددروا شددبيه  ابل ددج ، ةون احلصددوج 
 .(99)عنى الرعني  الكايف

ابنعهام الهع  وخب ر إعداةر إيدلاي الضدةايت مد  األمفداج عنده  ١وأفاةا الوقق  ادش ك   -49
وأفداةا وكالد  احل ددو  األساسدي  الرالعد  ليحتدداة األوقويب  .(١٠٠)زدراياا ال ضددائي إشدراكه  يف ا 

لعهم وزوة ليل  ميئر  للمفاج يف احملاك . وال توزه حمكرد  مروصصد  إال يف لراسدوا، لينردا 
 .(١٠١)ينص ال انون عنى إنشاي حماك  مروصص  يف ايم أحناي البنه
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 (١٠٢)األشوا  ذوو ا عاق   
ادواقة ال انوني  أن عهة األشوا  ذو  ا عاق  يف مراك  الرعاي  االزرراعي   ذكر مرك  -٥٠

، قهم مفوض إلن  أوقواب حل و  ا ن ان مي ظاا ٢٠١7و ٢٠١4ويف عامي  .(١٠3)قه  اة
 وأفداة أبن العهيده مد  األشددوا  ذو  ا عاقد  يعيشدون يف ادؤس داا ال بيد ، ومعظرهدد  .(١٠4)مماثند 

 .(١٠٥)لنف ي يف م رشفياا األمراض ا
وال و ادفوض الر اقير ادرعن   مبا يوازه  األشوا  ذوو ا عاقد  مد  ظدروا معيشدي   -٥١

سيل  ووريش ازرراعي وسوي معامن  يف مؤس اا الرعاي  وقن  الفدر  ادرا د  أمدامه  لنوادوج 
  وأشدداق إىل ا  صدداياا الرمسيدد  الدد  تبددا وفددار عددهة كبددري مدد  األشددوا  ذو  .(١٠٦)إىل العهالدد 

 .(١٠7)ا عاق  يف مؤس اا اتلع  لو اقر الصة  يف ال نواا األررير
، ق ددددب مفددددوض إلندددد  أوقواب حل ددددو  ا ن ددددان ابعرردددداة اسدددد اتيجي  ٢٠١7ويف عددددام  -٥٢

ودددها إىل إكددداة سدددبل أردددر  لرعايددد  األشدددوا  ذو  ا عاقددد  رددداق   ٢٠١٨-٢٠١٦ لنفددد ر
إىل إغددي  مؤس دداا الرعايدد  ال هميدد  وةعددا ال ددن اا  .(١٠٨)مؤس دداا الرعايدد  الكبددرير وال هميدد 

وقدهم مركد   .(١٠9)وختصديص مدواقة كافيد  لر دوير أسداليب لهيند  ترديع الرعايد  ةاردل اجملرردم احملندي
 .(١١٠)ادواقة ال انوني  تواياا مماثن 

وعدديور عنددى ذلدددك، أشدداق مفدددوض إلندد  أوقواب حل ددو  ا ن دددان إىل وزددوب الرة يددديل  -٥3
االةعاياا ادرعن   ابألفعاج غري ادشروع  ادرتكب  ضه األشدوا  الدلي  ل رع  وفعالي  يف ايم 

و دا قومانيدا عندى  .(١١١)يعيشون يف مؤس اا الرعاي ، وت دهب اد دؤولا عد  ذلدك إىل العهالد 
حت ا الرشريعاا احملني  واعرراة تهالري عرني  لضران الوادوج الفعندي للشدوا  ذو  ا عاقد  

وأواددددى مركدددد  ادددددواقة ال انونيدددد  ابلرة يدددديل يف  .(١١٢)انونيدددد  ادرعن دددد   دددد إىل ايددددم ا زددددراياا ال 
الظروا ال  أةا إىل وفار األشوا  ذو  ا عاقد ، اددوةعا يف مراكد  الرعايد  االزرراعيد  ويف 

 .(١١3)ةون وقوع مثل اله احلاالا  م رشفياا األمراض النف ي ، وابحلينول
ان عهة الع باا الد  متندم األشدوا  ذو  ا عاقد  وال و مفوض إلن  أوقواب حل و  ا ن  -٥4

مدد  العدديش ابسددر يلي ، مبددا يف ذلددك االفر دداق إىل لددهائل لنرعايدد  ادؤس ددي ، وضددعف إمكانيدد  واددو   إىل 
احليددد  العدددام وا دددهماا العامددد . وال يددد اج األشدددوا  ذوو ا عاقددد  يعدددانون مددد  اقتفددداع معدددهج الب الددد  يف 

 .(١١4)لواوج إىل سو  العرل عنى قهم اد اوار مم اآلرري افوفه  ويوازهون اعوابا يف ا
و ددددا مفددددوض إلندددد  أوقواب حل ددددو  ا ن ددددان قومانيددددا عنددددى ضددددران إمكانيدددد  واددددوج  -٥٥

األشدددوا  ذو  ا عاقددد  إىل البيلددد  اداةيددد  وا دددهماا، مبدددا يف ذلدددك ردددهماا الن دددل، عندددى قدددهم 
يف ال  ددداعا العدددام وا دددا ،  اد ددداوار مدددم اآلردددري ، وضدددران وادددو   الفعندددي إىل سدددو  العردددل

وةعددددا ال ددددن اا إىل معا دددد  أوزدددد  الرةيدددد   .(١١٥)وتشددددجيم توظيددددف األشددددوا  ذو  ا عاقدددد 
اجملررعددي ضدده األشددوا  ذو  ا عاقدد ، وإىل ويلدد  ليلدد  زامعدد  تشددجم عنددى إةمددا  األشددوا  

 .(١١٦)يف اجملررم اتما   ذو  ا عاق  إةمازا  
 دددان ل نددديل أن األشدددوا  ذو  ا عاقددد  قددده وال دددو مفدددوض إلنددد  أوقواب حل دددو  ا ن -٥٦

مدد  األانيدد  ال انونيدد  ومدد  إلروعدد  مدد  احل ددو  لينهددا احلدديل يف الرصددويا وال شددع  ُ رمددون متامددا  
وأشددداق ادفدددوض إىل أن احلرمدددان مددد  األانيددد  ال انونيددد  خيضدددم لضدددراانا، لينهدددا  .(١١7)لينروددداب

وازددب احملكردد  االسددرراع إىل الشددوص ادعدد . ليدده أن ردد  شددواغل أُعددرب عنهددا إ اي عددهم الردد ام 
 .(١١٨)لع  احملاك   لا الوازب
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 دداا ولفدا مفدوض إلند  أوقواب حل دو  ا ن ددان إىل ت داقير تشدري إىل أن ق سداي ادؤس -٥7
يُعيَّنون، يف أغنب األ يان، أواياي عنى األشوا  اللي  يعيشون يف مؤس او ، قغد   داالا 
تضاقب ادصا  ادركن . وقاج إن الررثيدل ال دانوين للشدوا  ذو  ا عاقد  غدري ميئد ، ل دبب 

وقدّهم مركدد   .(١١9)عدهم تعيدا وادي أو ل ددبب تضداقب ادصدا  لدا الواددي واألشدوا  ادعنيدا
 .(١٢٠)ة ال انوني  مي ظاا مماثن ادواق 
وةعدا مفدوض إلند  أوقواب حل دو  ا ن ددان ال دن اا إىل مرازعد  الرشدريعاا احملنيدد  يف  -٥٨

مد  اتفاقيد    دو  األشدوا  ذو  ا عاقد  ل يد  وضدم نظدام و يده يعد ا حبديل  ١٢ضوي ادداةر 
مدددم اآلردددري  يف ايدددم األشدددوا  ذو  ا عاقددد  يف الررردددم ابألانيددد  ال انونيددد  عندددى قدددهم اد ددداوار 

زوانب احليدار. و دا قومانيدا عندى وضدم قدوانا وسياسداا ت درعي  عد  نظدام الوكالد  يف اختداذ 
ال راقاا لنظام الهع  يف اختاذ ال راقاا، وضران االع اا ابألشوا  ذو  ا عاقد  كمشدوا  

لي  يف أ  تهرل يف يرررعون لنف  ادكان  ال  يرررم  ا اآلررون يف احملاك  وميكنه  ال ع  لفعا
 .(١٢١)  ه  يف األاني  ال انوني 

لددرباما  وال ددو ادفددوض أن ن ددب  كبددرير مدد  األمفدداج ذو  ا عاقدد  تن ددوا تعندديره  وف ددا   -٥9
رااددد   ددد ، يف مدددهاق  لدددلو  اال ريازددداا ا ااددد  أو مدددهاق  عاةيددد ، كردددا ال دددو اخنفددداض 

اددددهاق  العاةيددد  تدددرف  عددداةر  وال دددو أن  .(١٢٢)معدددهالا وادددو   إىل مؤس ددداا الرعندددي  العددداي
إىل تعدددرض األمفددداج ذو  ا عاقددد ، يف لعددد  احلددداالا،  ت دددجيل األمفددداج ذو  ا عاقددد ، مشدددريا  
و ا ادفوض قومانيا عنى تع يد  الرعندي  ا دامم،  .(١٢3)دعامن  سيل  م  زانب معنريه  وأقرام 

إىل الرعنددي  العدداة ،  ووضددم أاددهاا مرو دد  لن ددل األمفدداج ذو  ا عاقدد  مدد  الرعنددي  ا ددا   دد 
 .(١٢4)وضران واوج األشوا  ذو  ا عاق  إىل ايم مؤس اا الرعني 

 (١٢٥)األقنياا  
ذكددددرا النجندددد  األوقوليدددد  دنااضدددد  العنصددددري  والرعصددددب أن ال ددددانون ادرعندددديل ابألقنيدددداا  -٦٠

 .(١٢٦)ال ومي  مل يعرره لعه
لرددددالم دنظردددد  األمدددد  وأشدددداق ت ريددددر مكرددددب ادؤس دددداا الهمي راميدددد  و  ددددو  ا ن ددددان ا -٦١

إىل أن لكدددل أقنيددد  قوميددد  معددد ا  دددا احلددديل يف م عددده وا ددده يف  ٢٠١٦والرعددداون يف أوقواب لعدددام 
ومدددم ذلدددك، ال ظدددا النجنددد   .(١٢7)إلنددد  الندددواب، وأن عربددد  ا ر ددد  يف ادائددد  ال تن بددديل عنيهدددا
الد  ُ دهةا ألانيد  ادرشدةا يف  ادائ األوقولي  دنااض  العنصري  والرعصب أن عرب  ا ر   يف 

 .(١٢٨)االنرواابا احملني  ميك  أن تعييل قهقر األقنياا ال ومي  ا ثني  عنى انرواب ممثنيها
أن تنفيدددل أ كدددام ال دددانون ادرعنددديل اب ةاقر العامددد ، الدددل  ي ضدددي  4وذكدددرا الوققددد  ادشددد ك   -٦٢

ت يدددده فيهددددا ن ددددب  إلررعدددداا األقنيدددداا ابسددددروهام ل دددداا األقنيدددداا لءشدددداقر إىل أمسدددداي األمدددداك  الدددد  
 .(١٢9)ما ف را ال دن اا احملنيد  شدر  العربد  ل ري د  ت ييهيد  . وكثريا  يف ادائ ، مل يك  مرضيا   ٢٠ ع 

اسددروهام ل دداا األقنيدداا فيرددا يرعندديل ابل ددن اا ا ةاقيدد  ويددنص عنددى زددوا  أن  ويددنظ  ال ددانون أيضددا  
 ٢٠ن دره  يف اجملررعداا احملنيد  الد  ميثندون فيهدا أكثدر مد  ي هم ممثنو األقنيداا ال نبداا ويرن دون الدرة ل

 .(١3٠)ما تنفل األ كام ذاا الصن  م  ال انون يف ادائ  م  ال كان. ومم ذلك، انةقا  
وأوضةا النجند  األوقوليد  دنااضد  العنصدري  والرعصدب أن ال دكان ا ن داقيا مدا  الدوا  -٦3

واعردربا قال د  لدرو قكيدو سديكولوقوم أن  .(١3١)ال دكانيف ادائد  مد   ٦كدرب أقنيد  لن دب  أميثندون 
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وذكدرا  .(١3٢)ألعضداي األقنيد  ا ن اقيد  قده انرهكدا يف ال دنواا األردرير احل و  ادكفول  قدانوان  
أن أمسدداي الشددواقع يف العهيدده مدد  ادندداميل، الدد  ميثددل ا ن دداقيون ن ددب  كبددرير مدد   4الوققدد  ادشدد ك  

وألن ددا قال دد  لددرو  .(١33)أ اةيدد  الن دد  أو ثنائيدد  الن دد  ز ئيددا   سددكاما منددل  مدد  مويددل، مددا  الددا
يف  7٥قكيددو سدديكولوقوم عدد  ةعدداو  قضددائي  ضدده إلددال  حمنيدد  دندداميل يشددكل فيهددا ا ن دداقيون 

ادائدد  مدد  إلرددوع ال ددكان، ألن عبدداقر يةاق البنهيدد ي ُكربددا ابلن دد  ا ن اقيدد . وأمددرا احملدداك  إب الدد  
 ذلدددك، ألن دددا قال ددد  لدددرو قكيدددو سددديكولوقوم عددد   ددداالا اضددد هاة واب ضددداف  إىل .(١34)العبددداقر

ل بب اسروهام اجملررم ا ن اق  لرمو  ومعنومداا ترعنديل لرةهيده ا ويد  وعد  قضدايت قفعدا ضده 
ق سدداي البنددهيتا ا ن دداقيا واجملددال  احملنيدد  ا ن اقيدد  لرفددم عندد   يكنددر عنددى مبدداين ا ةاقر احملنيدد . 

ام قضدائي  حتظدر قفدم ادلا العند  فدو  ادؤس داا أو يف أ  مكدان وأشاقا إىل ادهوق عدهر أ كد
 .(١3٦)وقهما النجن  األوقولي  دنااض  العنصري  والرعصب مي ظاا مماثن  .(١3٥)عام
وذكرا قال   لرو قكيدو سديكولوقوم أن قدراقاا اجملدال  احملنيد  ال يُد ز  ايعهدا إىل ا ن اقيد  يف  -٦4

ن ا ن ددداقيون أغنبيدد . وال ترددان االسدددرراقاا الرمسيدد  ابلن دد  ا ن اقيددد  يف البنددهيتا الدد  يشدددكل فيهددا ال ددكا
 .(١37)قال   لرو قكيو سيكولوقوم إىل عهم اعرراة ثنائي  الن   يف ال ضاي أغنب األ يان. وأشاقا

أبن ال ن اا  اولدا ابسدررراق ت ييده  ديل الرجردم ال دنري  4وأفاةا الوقق  ادش ك   -٦٥
النام د  اب ن اقيد ، ال سديرا مد  رديج فدرض قيدوة قبدل ولعده اال رفداج ال دنو  جملررعاا  يكنر 

وقدهما قال د  لدرو  .(١3٨)ليوم  ري  شعب  يكنر، وفرض ز اياا وع دوابا عندى ادشداقكا فيد 
 .(١39)قكيو سيكولوقوم مي ظاا مماثن 

ضدددران جبرنددد  أمدددوق لينهدددا تعدددهيل الرشدددريعاا ذاا الصدددن  ل 4وأوادددا الوققددد  ادشددد ك   -٦٦
امرثا ا الكامل ليلر اماا الناشدل  عد  ادعاادهاا ادصده  عنيهدا لشدمن   دو  األقنيداا وكفالد  

وعنددددى وزدددد  ا صددددو ، أواددددا النجندددد  األوقوليدددد   .(١4٠)الرنفيددددل الكامددددل ل ددددانون ا ةاقر العامدددد 
  دنااضدد  العنصددري  والرعصددب لضددران ت بيدديل مبددهأ اد دداوار يف ادعامندد  فيرددا يرعندديل لعددرض الرمددو 

 4وأوادددا الوققددد  ادشددد ك   .(١4١)الومنيدد  وا قنيريددد  واسدددروهامها ومعا ددد  أ  ردددر   دددلا ادبدددهأ
لضران احليل يف  ري  الرجرم للقنياا ةون متيي   كردا أوادا، عندى وزد  ا صدو ، لضدران 

 .(١4٢)عهم ت ييه   و  ادشاقكا يف اال رفاج ليوم  ري  شعب  يكنر ومنظري 
ع  العهيه م  الرةهيتا ال  يوازههدا األمفداج ادنرردون إىل  4 ك  وألن ا الوقق  ادش -٦7

وأوضدددةا قال دد  لدددرو قكيددو سددديكولوقوم أن  .(١43)أقنيدداا يف احلصدددوج عنددى الرعندددي  لن ددره  األم
ادنااا ادهقسي  الومني  ُعهلا لن دران للمفداج ا ن داقيا لهقاسد  الرومانيد  كن د  أزنبيد ، لدهال  

 .(١44)ألم. ومم ذلك، مُبيل الا الرعهيل عنى تيميل ادر ن  االلرهائي  ف مم  ةقاسرها كن ره  ا
أن مواة الروصصاا ادهني  ما  الا ُتهقَّ  ابلن   الرومانيد  يف العهيده  4وذكرا الوقق  ادش ك  

مدد  ادددهاق  الثانويدد  الدد  تددهقان  ابلن دد  ا ن اقيدد ، ل ددبب ن ددص ادعنرددا ال دداةقي  عنددى الرددهقي  
 .(١4٥)ا ن اقي  ابلن  
لضدران اد داوار يف  صدوج األقنيداا عندى الرعندي ، لوسددائل  4وأوادا الوققد  ادشد ك   -٦٨

األقنيداا، ويف الرعندي  الر د   منها إ ال  أ  عوائيل ماةي  أو مالي  يف احلصوج عندى الرعندي  لن داا
الرومانيدد  كن دد   وأواددا لضددران أن يددرعن  تيميددل األقنيدداا الن دد  .(١4٦)وادهدد  لن دداا األقنيدداا

اثني  م  مر ند  قيتض األمفداج إىل ادر ند  الثانويد ، وذلدك ابعررداة مندااا ةقاسدي  منفصدن  تنديب 
 .(١47)ا ريازاو  الن وي 
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إىل النردددائا الددد  توادددل إليهدددا أ ددده البةدددوث، مشدددرير إىل أن  4وأشددداقا الوققددد  ادشددد ك   -٦9
اتقيدا قومانيدا وتعد   ال والدب النر يد  ال ائرد . معظ  كردب الرداقيا ادهقسدي  ت فدل ةوق األقنيداا يف 

وأواددددا الوققدددد  لرن دددديع ادنددددااا  .(١4٨)وال تعكدددد  الكرددددب ادهقسددددي  اددددوقر ادددداةق  لنرنددددوع الددددهي 
الهقاسي  وكرب الرداقيا ادهقسدي  مبدا ك ده تندوع الث افداا ومنظدوق األقنيداا وي يدل ال والدب النر يد  

 .(١٥٠)وقهما النجن  األوقولي  دنااض  العنصري  والرعصب تواياا مماثن  .(١49)والرةي اا
يف ادائد  مد  الرومدا  7٠وال و مفوض إلن  أوقواب حل و  ا ن ان ل نيل أن أكثر م   -7٠

 .(١٥١)يف ادائ  منه  ف م يعرنون 3٥يعيشون حتا رم الف ر، يف  ا أن حنو 
عددد  قن ددد  إ اي  الددد  ا سدددكان اد قيددد  الددد  وأعدددرب مفدددوض إلنددد  أوقواب حل دددو  ا ن دددان  -7١

يعيشددها الرومددا. فرندداميل سددك  الكثددري مدد  الرومددا مفصددول  عدد  غرياددا وتفر ددر إىل ادرافدديل األساسددي ، 
وتعدداين مدد  االكرظدداً، فضددي  عدد  أن سددكان اددله ادندداميل معرضددون لشددكل رددا    ددر ا ردديي 

ن دان أن عرنيداا ا رديي ال  در  وذكر مرك  العرل مد  أزدل اد داوار و  دو  ا  .(١٥٢)ال  ر 
ألفددراة الرومددا قدده أاددبةا مماقسدد  شددائع . ولددهون الواددوج إىل ادرافدديل وا ددهماا األساسددي ، واديدداه 
ا اقي ، ت ررر معاانر األشوا  اللي  يرعرضدون لعرنيداا ا رديي ال  در  مد  الف در واالسدربعاة 

 .(١٥3)نهيتا احملني  لعرنياا ا ريي ال  ر االزرراعي. وال ينظ  ال انون الوم  كيفي  قيام الب
وذكر مفوض إلن  أوقواب حل و  ا ن ان أن العهيه م  إلررعاا الروما ال ت اج تعاين  -7٢

م  أثر عرنياا ا ريي ال  ر  والفصل يف ال ك ، ما يؤة ، يف كثري م  األ يان، إىل عدهم 
  ومددد  الوادددوج إىل الرعايددد  الصدددةي  متكددد  أفدددراة ادددله اجملررعددداا مددد  احلصدددوج عندددى واثئددديل ا ويددد

وأفدداة مركدد  العرددل مدد  أزددل اد دداوار و  ددو  ا ن ددان أبن الرشددريم  .(١٥4)والرعنددي  وسددو  العرددل
ادرعنيل اب سكان العام ي ضي أبن تضم ال ن اا احملني  معايري لروصيص ال ك  االزررداعي، 

ا الضعيف . أما إزراياا الر هم ما أة  إىل مماقس  غري مر اوي  ت ربعه يف معظ  األ يان الفلا
ل نددب لنةصددوج عنددى سددك  ازرردداعي فهددي شددهيهر البريوقراميدد  وت ددرنه إىل واثئدديل ا ويدد  الدد  

 .(١٥٥)مينكها العهيه م  الروما. واب ضاف  إىل ذلك، انا، شع يف اد اك  االزرراعي  ال
يل الرشددريعاا مدد  وةعددا مفددوض إلندد  أوقواب حل ددو  ا ن ددان قومانيددا إىل االلردد ام لرعدده -73

أزل منم عرنياا ا ريي ال  ر  غري ال انوني  لنروما، وإعاةر ت بيديل قدانون الر داةم عندى ادهم 
اد ددداك  غدددري اددددررص  دددا، وإات ددد  سدددبيل انرصددداا قضدددائي فعددداج لددد  أثدددر إي دددايف تن دددائي ضددده 

رنيدداا عرنيدداا ا ردديي ال  ددر ، وال ددران إبزددراي مرازعدد  كامندد  دبددهأ الرناسددب واحلدده مدد  ع
والنجندددد   (١٥7)وقددددهم مركدددد  العرددددل مدددد  أزددددل اد دددداوار و  ددددو  ا ن ددددان .(١٥٦)ا ردددديي ال  ددددر 

تواياا مماثن . وأواى مرك  العرل م  أزل اد اوار  (١٥٨)األوقولي  دنااض  العنصري  والرعصب
و  و  ا ن ان ل يتةر طصصاا ادي اني  ال نوي  لءسكان االزرراعي وتعهيل قانون ا سدكان 
العام م  أزل وضدم إمداق ومد  واضدع لءسدكان االزررداعي يع دي األولويد  لنفلداا الضدعيف ، 

 .(١٥9)مبا يف ذلك الروما
وقواب حل ددو  ا ن ددان أندد  عنددى الددرغ  مدد  الر ددهم احملددر  يف إةمددا  وذكددر مفددوض إلندد  أ -74

أمفاج الروما يف نظام الرعني ، فإن ن ب  عالي  م  الروما ال ت اج لهون تعندي  قمسدي وأن معدهالا 
وعندى الدرغ  مد   .(١٦٠)الر رب ادبكدر ألمفداج الرومدا أعندى لكثدري مد  مروسدم ادعدهالا الومنيد 

يد  يشدكين عدامنا اداما يدهفعان أمفداج الرومدا إىل تدر، ادهقسد ، أشداق أن الفصل والبيلد  ادعاة
مفوض إلن  أوقواب حل و  ا ن ان إىل أن الف ر ادهقم او ال بب الرئي ي لنروقدف ادبكدر عد  
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وذكدددددددرا النجنددددددد  األوقوليددددددد  دنااضددددددد  العنصدددددددري  والرعصدددددددب أن قدددددددانون الرعندددددددي   .(١٦١)الهقاسددددددد 
لنفصددددل يف الرعنددددي . و ددددا مفددددوض إلندددد  أوقواب حل ددددو   ال يرضددددر  تعريفددددا   (١٦٢)٢٠١١ لعددددام

ا ن دددان قومانيدددا عندددى تع يددد  إةمدددا  أمفددداج الرومدددا يف النظدددام ادهقسدددي. وأكددده عندددى ضدددروقر أن 
 .(١٦3)ت رفيه ال ن اا، عنى حنو أفضل، م  رهماا الوس اي ادعنيا ابلروما يف ادهاق 

سدددددد اتيجي  إةمددددددا  الرومددددددا وق ددددددب مفددددددوض إلندددددد  أوقواب حل ددددددو  ا ن ددددددان ابعرردددددداة ا -7٥
، وإبنشدددددداي فريدددددديل عامددددددل مشدددددد ، لددددددا الددددددو اقاا لرن ددددددييل تنفيددددددل اددددددله ٢٠٢٠-٢٠١٢ لنفدددددد ر

وةعدددا  .(١٦4)االسددد اتيجي . ليددده أنددد  أعدددرب عددد  قن ددد  إ اي الع بددداا ا يكنيددد  ال ائرددد  أمدددام تنفيدددله
جي ، مفدددوض إلنددد  أوقواب حل دددو  ا ن دددان قومانيدددا إىل ختصددديص متويدددل كددداا لرنفيدددل االسددد اتي

وتع يدددد   ليرهددددا الرنفيليدددد  عنددددى اد ددددرو  ادركدددد  ، وضددددران م ددددايل  ال ددددن اا احملنيدددد  عدددد  تنفيددددل 
، قدددددهما النجنددددد  األوقوليددددد  دنااضددددد  العنصدددددري  والرعصدددددب ٢٠١4ويف عدددددام  .(١٦٥)االسدددد اتيجي 

، أثنا النجن  األوقوليد  دنااضد  العنصدري  والرعصدب عندى ٢٠١7ويف عام  .(١٦٦)تواياا مماثن 
مددددد  ادبددددداةقاا الددددد  اختدددددلوا احلكومددددد  لضدددددران تدددددوفري الررويدددددل الكدددددايف وإع ددددداي الددددد ر  العهيددددده 

ليس اتيجي . غري أما ال ظا عهم وزوة  لي  لضران م ايل  ال ن اا احملني  أمام ال ن اا 
 .(١٦7)ادرك ي  فيرا يرعنيل لرنفيل االس اتيجي 

اسدرةهاث نظدام  ردم ليداانا أمهيد   وأكه مفدوض إلند  أوقواب حل دو  ا ن دان إلدهةا   -7٦
مصددنف    ددب اجملروعدداا ا ثنيدد ، مددم ادراعددار الوازبدد  دبدداةة ال ددري  وادواف دد  اد ددرنرير ومتكددا 

 .(١٦٨)األشوا  م  الرةهيه اللاو ال وعي  ويره  والنررائه  إىل إلروع  معين 
كداا كدان ل يلدا  وذكرا النجن  األوقولي  دنااض  العنصري  والرعصب أن ن يل قة ادررن -77

وال ظددا قال دد  لددرو قكيددو  .(١٦9)ومل يُفصددل لعدده يف عددهة كبددري مدد  قضددايت قة ادررنكدداا الهينيدد 
سدديكولوقوم ال ضددايت ادعن دد  ا اادد  ابدررنكدداا الدد  ادداةقاا النظددام الشدديوعي مدد  كني دد  الددروم 

قاا الد  كاندا الكاثوليك والكنائ  ا ن اقيد . وعديور عندى ذلدك، أعيده أتمدي  العهيده مد  الع دا
وأواا النجند  األوقوليد  دنااضد  العنصدري  والرعصدب أبن تع دي  .(١7٠)قه أعيها إىل أاةا ا

ال ددددددن اا ةفعدددددد  قويدددددد  لر ددددددوي  اد البدددددداا ادرعن دددددد  إبعدددددداةر ادررنكدددددداا إىل األقنيدددددداا الهينيدددددد  
وال ومي /ا ثنيددد ، وأن تضددد نم لدددهوق قيددداة  يف  دددل ن اعددداا ادنكيددد  لدددا الكني ددد  األقثوذك دددي  

 .(١7١)والكني   اليوانني  الكاثوليكي 

 (١7٢)ادهازرون واليزلون ومنرر و النجوي  
أواددددا النجندددد  األوقوليدددد  دنااضدددد  العنصددددري  والرعصددددب لضددددران تنفيددددل لددددراما إةمددددا   -7٨

، ولري ددري ادراقسدد  كددامي    أرددر  مدد  احلرايدد  تنفيددلا   اليزلددا واألشددوا  الددلي  منةددوا أشددكاال  
لري حمدهةر ت ددرهها، عندى سددبيل الفعنيد  لنةديل يف العرددل واحلصدوج عندى ال ددك  مد  ردديج تدها

 .(١73)ادثاج، أقابب العرل وق اع ا سكان
Notes 
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