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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة التاسعة والعشرون
 ٢٦-١٥كانون الثاين/يناير ٢٠١٨

مووو و ورتوواع املعلوموواع املقدمووة مووة املصوواع شوواح ة امل وول ة ش و ن
شر يا*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماع أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١٦مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .والتقرير موجز للمعلوماا اققدما ما  ٢٠جها ما ااهاا بااح
اقص االإ عم عملا ا االس ااتعراض ال اادوري الش ااامل( .)١وه ااو مق ا كدل م ج ااقل م ااوجز قا ااداً ابحل ااد
األقصى لعدو القلما  .وخيصص فرع منفصل إلسهاما اقؤسس الوطنا حلقوق اإلنسان اقعتمد
بناء على التقاد القامل مب اوئ ابريس.

اثنيا -املعلوموواع املقدمووة مووة امللسسووة الوق يووة حلقوووق اإلنسووان املعت وودة ووا
على التقيد الكامل مب ادئ ابريس
 -٢أفاااو مقتاام حااامط اقاواطني م هوريا بارباا ن الدولا عريفاال ،م الفااة اقايفااا ،
اسااتقاللاتو ووااروع العماال فاااو لليف اار ،مبااا م نلا ما الااال نكاااه لا ععالماا جااار فاهااا
أرفااع اقسااؤولي احلقااوماي( .)٢وأكااد اققتاام أن اسااتقاللاتو اقالا ا والتنكاما ا والووافا ا ُعكريفاال
لليف ر بس م فرض مزياد ما اإلجاراءا اإلواريا علاى يصااص االعتمااوا م اقازاناا و عااي
اقووفي اادو( .)3وأوبى حامط اقواطني بارباا دوالاا عاديال علاى القاانون اقتعلا اامط
اقواطني عزيزاً لواليتو واستقاللاتو وابلتيفلط ع فقر استإداث منصم أمي مكامل الاص معين
قااوق ال فاال ،وهااو مااا قااد يااؤوي عم شااتال جهااوو اقؤسس ا  ،واعاااً عم أن عماال ابألحاار  ،علااى
عزيز قدرا اققتم م جما حقوق ال فل(.)4

__________

*

مل حترر هذه الوثاق ق ل عرساهلا عم ووائر الة ابألمه اقتإد .
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 -3وأكااد مقتاام حااامط اق اواطني أن ا لا ا الوطنا ا قنااع التعااذيم مل ُعااز وأوبااى بااز و
مواروها ال شري (.)٥
 -4وأوبى مقتم حامط اقواطني برباا ابعتماو القانون الذي ينكه اقعاجر بي جريقي
ما ا نف ااس اا اانس وق ااانون ي اانكه ا عر القانوناا ا اقة ا ا عل ااى ع ااديل اا اانس واهلويا ا اانس ااانا
(التإااو ) ،وبتعااديل القااانون اقتعل ا سااس النكااال التعلامااط لقااط كاار ب اراح ً التمااااز علااى
أس ااامل اقا اال اانس ااط واهلوي ا اانس ااانا  ،و ع ااديل الق ااانون اان ااائط لق ااط اارل ب اراح ً العنص اري
والتعصم القائه على أسامل اقال اانسط واهلوي اانسانا (.)٦
 -٥ورأ مقتاام حااامط اقاواطني أن ما اليااروري ةااات ال ريقا اقت عا م االتاااار القيااا
ما أجال يفامان اساتقاللاتهه( .)7وأفااو اققتاام ن عادل اوفر اقسااعد القانوناا اشاناا يشااقل
عائقااً ااو وون وبااو األجاايفاص ما الفضااا اليااعاف عم العدالا  ،وأوبااى ابعتماااو القااانون
اقتعل ابقساعد القانونا اشانا (.)٨
 -٦وأجااار مقتاام حااامط اقاواطني عم جهااوو الساال ا م سا ال حتسااي معاملا السا ناء
رغااه احلاج ا عم قثااال مسااتو التإسااانا الااي ط ارأ علااى وااروع اإلي اواء م العديااد م ا
ااواناام( .)9وأوبااى اققتاام بااز و فعالا ا رلاااا الرقابا الدااللا ا ما أجاال اإلسااهال م يفاامان
احةال حقوق األجيفاص احملرومي م حريتهه(.)١٠
 -7ونكر مقتم حامط اقواطني أن اليةط الذي يتعارض لاو اإلعاالل ي ادو جلاااً م وجاوه
جىت ،ةاوح بي أجقا اليةط الصاري والياةط اقساتة ،وأناو حاذر ماراراً ما التهديادا الاي
يتعارض هلاا الصاإفاون وقماع حريا اإلعاالل وفارض الرقابا والرقابا الذا اا ( .)١١وأفااو اققتام ن
ال اض السائد م برباا كقل غت مؤا ا قمارس احل م حري التع ت ابلقامل(.)١٢
 -٨وأكاد مقتام حاامط اقاواطني أن القاانون اادياد اقتعلا ابلت معاا العاما اقعتمااد م
عال  ،٢٠١٦يقاد حريا الت ماع ابلنكار عم عاارض القااوو الزماناا واققاناا  ،الاي يفريفاها علاى
حري الت مع ،مع الدستور(.)١3
 -9وأفاااو مقتاام حااامط اق اواطني ن ايا اق ارأ م ا العناال لاساال فعالا ابلقاادر القااام(.)١4
وأوباى اققتام بارباا ابعتمااو اساةا ا ا وطناا قناع وقماع العنال اقنازع وعنال العشات وال ا
عمل ،وبيمان ايان دابت بشأن منع العنل وويفع ج ق م اخلادما لفائاد النسااء يفاإا
العنل(.)١٥
 -١٠وأوبااى مقتاام حااامط اق اواطني بارباا ابعتماااو القااانون اقتعلا ابقساااوا بااي اانسااي
متشااااً مااع اقعااايت الدولا ا  ،وابلتقاااد مب اادأ قااافؤ الفاارص ورفااع مسااتو متثااال اق ارأ م اقناباام
اإلواري (.)١٦
 -١١ونكار مقتاام حااامط اقاواطني أنااو ال يوجااد نكااال قنااع ومقافإا واااهر األطفااا الااذي
يعاشااون ويعملااون م الش اوارع( .)١7وأكااد اققتاام أن التش اريع اقتعل ا ابلقااانون والنكااال العااامي
ال يعاماال األطفااا الااذي تارسااون التسااو وال ةاااء وغاات نل ا م ا أجااقا االسااتةال معامل ا
اليإا ( .)١٨وأوبى اققتم برباا بيمان معامل األطفا الذي يعاشون ويعملون م الشوارع
معامل اليإا ويفمان حتساي أويفااعهه ما الاال التعلااه و اوفت اخلادما الصاإا واحلمايا
االجتماعا وس ل الوبو عم العدال (.)١9
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 -١٢ونكر مقتم حامط اقواطني أن التمااز على أسامل اإلعاقا ال يازا تثال أحاد أجاقا
التمااز األكثر جااوعاً م بارباا علاى الارغه ما وجاوو قاانون الااص قناع التماااز يفاد األجايفاص
()٢٠
نوي اإلعاق  .وأكد اققتم ار فاع معد ال الا م أوساا األجايفاص نوي اإلعاقا فياالً
ع وجوو بعواب عةض ممارس حقوقهه م الصإ والتأمي والتعلاه والتقاعد(.)٢١
 -١3ونكاار مقتاام حااامط اق اواطني أنااو لاااس هنااا نكااال لتااوفت الرعاي ا الااار اقؤسسااا
ابقفه ااول احلقاق ااط يت ل ااع عم واضا ا الك ااروع اقعاش ااا ل ج اايفاص نوي اإلعاق ااا العقلاا ا و/أو
الذهناا م اشتماع احمللاط( .)٢٢وأوباى اققتاام ةملا أماور منهاا عنشاااء رلاا مساتقل لرباد نفاااذ
ا فاقا ا حق ااوق األجاايفاص نوي اإلعاق ا  ،و ااوفت نك ااال الاادما ال اااص ااه يتس ااه ابالس ااتدام
اقالا  ،وحتسي اإلطار القانوين و نفاذ دابت رمط عم و فربهه م العمل(.)٢3
 -١4ورأ مقتا اام حا ااامط اق ا اواطني أن م ا ا اليا ااروري اسا ااتإداث ا اادابت وأنش ا ا وقائا ا ا م ا ا
أجل منع نامط واهر عز ال الب م الصافوع اقدرساا واقادارمل ،الاي متاس أبنااء الروماا م معكاه
احلاااال  ،في االً ع ا اسااتإداث اادابت إللةاااء العااز ( .)٢4وأكااد اققتاام أن الويفااع االجتماااعط -
االقتصاوي الذي عاشو أقلا الروما القوماا يساتدعط اوير القادرا اقؤسساا ورباد و نفااذ التادابت
واألنش اققرر على حنو فعا (.)٢٥
 -١٥وسالط مقتاام حااامط اقاواطني الياوء علااى ألاا األما القاانوين ابلنسا لل فاال وألاا
عاتح س الو عند الوالو بصرع النكر ع ويفع والد ال فل(.)٢٦

اثلث ا -املعلوماع املقدمة مة املصاع األخرى شاح ة امل ل ة
ألف -اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان

()٢7

 -١٦ب ااي جمل ااس أورواب أن مف ااوض اشل ااس أع اارب ع ا قلق ااو بش ااأن وروو ق ااارير ع ا جه ااوو
متيافر ي ذهلا بعض السااساي وبعض وسائل اإلعالل للنال م اساتقاللا أماي اقكاامل ومقانتاو
األالالقا ا  ،وحااي رئاااس الااو راء وحقومتااو علااى ايااان اااع التاادابت الال م ا للإفااا التااال علااى
نزاه أمي اقكامل الصريب ونزاه مؤسستو(.)٢٨
 -١7وأجاار الورقا اقشااةك  ١عم جوانام قصااور م مقتام حاامط اقاواطني ،مباا م نلا
عاادل وجااوو عج اراء للااتكله مالئااه ل طفااا  ،وأوباال ب ارباا ن اااور ،علااى وجااو الساارع  ،عم
عنشاء مؤسس الاب حلماي حقوق ال فل شمل بالحاتها معاا الشقاو (.)٢9
 -١٨ووعاال الل ن ا األوروبا ا ققافإ ا التعااذيم واقعامل ا أو العقوب ا الالعنسااانا أو اقهان ا
(ان جملس أورواب ققافإ التعذيم) السل ا الصربا عم ث ال ،ورمبا و  ،مستو التمويل
احلاع اقيفصص لآللا الوطنا قنع التعذيم يفم مازانا مقتم أماي اقكاامل ،واقةحال الل نا
أن يُنكار م عنشااء وحااد أو عوار منفصال اتبعا لآللاا الوطناا قنااع التعاذيم اتبعا ققتام أمااي
اقكامل(.)3٠
 -١9وأوباال الل ن ا األوروبا ا قناهي ا العنص اري والتعصاام التابع ا شلااس أورواب ن مت اان
اقفوض اقعين ماي اقساوا بالحا ناو قيا التمااز قه منص و(.)3١
برباا ك
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اب  -ت فيووال االلتواموواع الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووانن موويل مراعوواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة ني القطاعاع

اقساوا وعدل التمااز

()3٢

 -٢٠أفاااو جملااس أورواب ن مفااوض اشلااس اعااةع دح ارا قاادل م جمااا النهااوض قااوق
اقثلاااا واقثلاااي ومزووجااط اقااال اانسااط ومةااايري اهلوي ا اانسااانا وحاااملط باافا اانسااي،
لقنااو الحاات اسااتمرار واااهر كراها ا اقثلاااي وممارسا التماا از يفاادهه( .)33وأوباال منكم ا العفااو
الدولاا ا بي اامان أن يت ااا ق ااانون مقافإا ا التماا ااز واقف ااوض اقع ااين ابلتماا ااز هل ااؤالء األج اايفاص
وللمنكمااا الااي متااثلهه احلصااو علااى اي ا فعلا ا والوبااو عم س ا ل االنتصاااع الفعال ا (.)34
وأوباال مؤسس ا  XY-Spectrumةمل ا أمااور منهااا عورا نااا اااانس كأسااامل حماادو م ش اريعا
مقافإ التمااز(.)3٥
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

ح الفرو م احلاا واحلري واألمان على جيفصو

()3٦

 -٢١أبلةل ان جملس أورواب ققافإ التعذيم عا وروو عادو ك ات ما االوعااءا اقتعلقا
بتعاارض األجاايفاص الااذي يشاات و م ار قااا ه أفعاااالً عجراماا لسااوء اقعاملا ااساادي علااى أياادي
الشرط (.)37
 -٢٢وفاما يتعل ابلتوباا بشاأن التعاذيم( )3٨اققدما عم بارباا م عاال  ٢٠١٢م عطاار
االستعراض الدوري الشامل اخلاص ا ،أوبى مركاز بلةاراو حلقاوق اإلنساان ةملا أماور منهاا أن
تيفااذ بارباا التاادابت الال ما ققافإا اإلفااال ما العقاااب عا جارائه التعااذيم واقعاملا الالعنسااانا
واقهانا وأن اوائه التعرياال القااانوين للتعااذيم متاجااااً مااع االلتزامااا الناجااض عا ا فاقاا مناهيا
التعااذيم( .)39والحك اال ان ا جمل ااس أورواب ققافإ ا التع ااذيم وجااوو أوج ااو قصااور فام ااا يتعل ا
ابلتااأالر م اإلال ااار ابالحت ااا وعاتحا عمقاناا اال صااا ابحملااامي اقعانااي ويفااعل أواء هااؤالء
احملامي م منع سوء اقعامل  ،وعدل مراعا السري م الفإوص ال ا الاي خيياع هلاا األجايفاص
احملت زون(.)4٠
 -٢3وأوب اال ان ا ا جملا ااس أورواب ققافإ ا ا التع ااذيم ن يوجا ااو و ي اار الدااللا ا ا واقا اادير
اإلقلاما ا للشاارط رسااال حا م ا مؤواهااا أن عساااء معامل ا احملت ازي عااد نالف ا للقااانون ومنافا ا
للمعااايت اقهنا ا وساااعاقم علاهااا ابلعقااواب اقناس ا ( .)4١وأوباال ان ا جملااس أورواب ققافإ ا
التعذيم أيياً السل ا اقيفتص بيمان التإقا م كل اوعاء يتعل بسوء اقعامل  ،ومبإاسا
ك ااار اقس ااؤولي بش ااأن مس ااؤولااوه اإلواري ا اق اجاار  ،ودورا حق ااه م الق ااانون اادي ااد اقتعل ا
ابلشرط ينص على رلا مستقل للتكله م الشرط (.)4٢
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عقام العد  ،مبا م نل مسأل اإلفال م العقاب ،وسااو القانون

()43

 -٢4أفاااو جمموعا الاادو اقناهيا للفساااو التابعا شلااس أورواب ن ووائاار القياااء والناابا
العاما تعاارض ،ابعت ارهااا ما فااروع الساال علااى مااا ي اادو ،لتااأثت الااارجط غاات مشااروع ويفااةو
تارسها السااساون ووسائط اإلعالل ،و ن الس م ا الر الذي يدعو للقل فاماا يتعلا ابلتاوا ن
بااي ساال ا الدول ا يتمثاال م يفااعل وور اامعا ا الوطنا ا  ،الااي مل ي ا لع مبهامهااا م اقراق ا
بشقل است اقط وهاوع(.)44
 -٢٥وأفاااو انا احلقااوقاي الدولا ا ن بارباا ق لاال التوباااا اقتعلقا ابسااتقال الساال
القيااائا الااي قاادمل م عطااار االسااتعراض الاادوري الشااامل ،وأجاار عبااالحا قانونا ا  ،ومااع
نل  ،ال يزا عطارها القانوين يتا للسل تي التنفاذي والتشاريعا ممارسا ريثات غات مشاروع علاى
جملس القياء األعلى وجملس الدول لالوعاء العال(.)4٥
 -٢٦وأكد ان احلقوقاي الدولا أن السل التشريعا مارسل ريثتاً ال تق عنقاره علاى
عاي القيا واقدعي العامي وعزهله ،مما يهدو استقاللاتهه(.)4٦
 -٢7وأوبل ان احلقوقاي الدولاا مبناع اامعاا الوطناا ما االيفا الع ي وور م عااي
وعااز القيااا ور ساااء احملاااكه واقاادعي العااامي ون اواب اقاادعي العااامي ودسااناو عملا ا االتاااار
و عاي ر ساء احملاكه للقيا كل م احملقم الاي يت اع هلاا( .)47وأوبال جمموعا الادو اقناهيا
للفساو برباا مبوابل عبالح نكال قااه أواء القيا واقدعي العامي ،ب ارق ما لتهاا اساتإداث
مزي ااد ما ا مع ااايت التقا اااه الن ااوعط( .)4٨وحث اال انا ا احلق ااوقاي الدولاا ا عل ااى اعتم اااو التع ااديال
الدستوري الراما عم است عاو ممثلط السل التنفاذي والتشريعا م عيوي جملس القياء األعلى
وجملس الدول لالوعاء العال(.)49
 -٢٨ووعاال ان ا احلقااوقاي الدولا ا عم يفاارور ااوالط الص ارام م التإقا ا م احلاااال اقتعلق ا
مبمارس يفةو سااسا على القيا واقدعي العامي ومعاق اانا  ،وأوبل بويفاع عجاراءا مقننا
حلماي القيا واقدعي العامي م التع كدي على استقاللاتهه واستقالهله الفروي وحااوهه اقهين(.)٥٠

 -٢9وأكااد منكم ا العفااو الدولا ا أن حال ا اإلف ااال م ا العق اااب ع ا اا ارائه اقنص ااوص
علاهااا م القااانون الاادوع ال ازا سااائد م ب ارباا ،فمنااذ اسااتعراض عااال  ،٢٠١3اسااتمر اادين
عدو لوائ االوال الي قدمها مقتم اقدعط العال اقعين ةرائه احلارب واقالحقاا القياائا الاي
أجنزوا الدائر اخلاب ةرائه احلرب م حمقم بلةراو احمللا (.)٥١
 -3٠وأجااار منكم ا هاااوم رايااتس وو ااا عم وقاال التقاادل ،علااى مااا ي اادو ،رغااه اعتماااو
االس اةا ا ا اقتعلق ا ة ارائه احلاارب ،والااي حتاادو معااايت عع اااء األولوي ا لقيااا معان ا  ،وااللت ازال
مبإاكم ك ار اقسؤولي الذي يشت و م ار قا ه جرائه حرب .وم الفة باي كاانون الثاين/ينااير
وحزيران/يوناو  ،٢٠١7أبدر مقتم اقادعط العاال اقعاين ةارائه احلارب الئإا اواال واحاد يفاد
جاايفص واحااد فقااط( .)٥٢وأوباال الل ن ا األوروبا ا قناهي ا العنص اري والتعصاام التابع ا شلااس
أورواب ن نفذ السل ا اسةا ا ا حماكم مر قيب جارائه احلارب علاى حناو فعاا و عاةع علنااً
ن ماذاب سريييناتشاا شاقل عابو اعاا ( .)٥3وأوبال منكما العفاو الدولاا دع ااء األولويا
م التإقاا واقالحقا القيااائا للقياا اقعقااد الااي يشاات و م أن يقاون قاااو أو ر ساااء رالاارون
مسؤولي جنائااً ع اارائه اقنصوص علاها م القانون الدوع(.)٥4
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 -3١وأك ااد منكما ا العف ااو الدولاا ا أن مقت اام اق اادعط الع ااال اقع ااين ةا ارائه احل اارب يواج ااو
حتد ك ت م عجراء التإقاقا  ،مبا م نل يفعل اقساعد الي يتلقاها م جع التإقاا
م ج ارائه احلاارب ،وودياادا م ا مسااؤوع الشاارط السااابقي والش اواغل اقتعلق ا بقاادرا وحااد
اي الشهوو( .)٥٥ونكر جملس أورواب أن مفوض اشلس سلط الياوء علاى يفارور زوياد مقتام
اقدعط العال اقعين ةرائه احلارب ةمااع اقاوارو الال ما  ،و عزياز نكاال ايا الشاهوو ،والتإقاا م
اع حاال وديد ويويل الشهوو اق لغ عنها ومقايفا اقسؤولي عنها على حنو فعا (.)٥٦
 -3٢وأكاد انا جملاس أورواب ققافإا التعااذيم أن راجاع العادو اإل ااع للسا ناء يعااز
م اققال األو إلنفان قانون العفاو لعاال  ٢٠١٢ولااس عم و اساتيفدال التادابت غات االحت ا يا
اقتاح ( .)٥7وجدو ان جملس أورواب ققافإ التعذيم علاى ألاا مراعاا الساري م الفإاوص
ال اا ا ال ااي خيي ااع هل ااا السا ا ناء و ااوالط الدقا ا م سا ا ال اإلب ااااب ال ااي ق ااع م السا ا ون
م ا أجاال عوهااار عاازل أكااي علااى التصاادي لسااوء اقعامل ا الااي يتعاارض هلااا الس ا ناء علااى أياادي
اق ااووفي( .)٥٨وق اادمل ان ا جمل ااس أورواب ققافإ ا التع ااذيم وب اااا بش ااأن ل ا أم ااور منه ااا
حتس ااي الرعاي ا ا الص ااإا النفس ااا والعقلا ا ا للس ا ا ناء وع ال ا ا العق ااا ال ااي حت ااو وون حص ااو
الس ناء م احل س االحتااطط والس ناء احملقول علاهه على الرعاي اقتيفصص (.)٥9
 -33وأفاااو مقتاام اقؤسسااا الدتقراطاا وحقااوق اإلنسااان التااابع قنكما األما والتعاااون م
أورواب ن ال عث ا الااي أوفاادها لتقااااه االنتيفااااب م ناسااان/أبريل  ٢٠١7اللصاال عم أن اقتنافسااي
م االنتيف ااااب الرةس ااا رك اال هل ااه حريا ا نك اااه احلم ااال االنتيفاباا ا  .ولقا ا اهلامنا ا م لا ا
احلمااال كاناال قرج ا االئااتالع احل ااكه ،الااذي اسااتفاو م ا غمااوض احلااد الفاباال فعلا ااً بااي
احلمل االنتيفابا واألنش الرنا  .فالتة ا اإلعالما غت اقتوا نا ووروو اوعااءا موثوقا شات
عم ممارس اليةط على الناال ي ومووفط اهلااكل التابع للدول وعساء استعما اقاوارو اإلواريا
جعاال اقعرك ا غاات متقافض ا  .ومل سااتيفدل رلاااا التنكاااه والرقاب ا اسااتيفداماً فعاااالً للإفااا علااى
نزاه اقنافس (.)٦٠

احلر

األساسا واحل م اقشارك م احلاا العام واحلاا السااسا

()٦١

 -34أعربل الل ن األوروبا قناهي العنصري والتعصام عا قلقهاا ال االغ الساتمرار صااعد
ال اب القراها م التصر ا العام م برباا ،وهو ال اب عاوه بفعل التة ا اإلعالما الواسع .
ويس ااتيفدل السااس اااون ووس ااائط اإلع ااالل لة ا حتريي ااا ومس اااض وقوما ا النزع ا  ،و فاقم اال ح ااد
التو را اإلقلاما م من ق يوغوسالفاا السابق ( .)٦٢وأفاو الل ن األوروباا قناهيا العنصاري
والتعصم بعدل فعالا ا شريعا مقافإ ال اب القراها وجرائه القراها العناف (.)٦3
 -3٥وأكد الل ن األوروبا قناهي العنصري والتعصم عحرا قدل ولق القانون اانائط
ال يانص علاى معاق ا ما تااارمل التإاريض علاى كراهاا ااماعااا اقوجاوو الاار بارباا ،مثلمااا
ال يعاقاام وائم ااً علااى اقشااارك م أنش ا ااماعااا العنص اري  ،والساال ا العام ا لاااس علاهااا
التازال ع ااايب بتعزيااز اقساااوا ( .)٦4وأفاااو جملااس أورواب ن مفااوض اشلااس جاادو علااى يفاارور فاارض
عقواب مناس وراوع على مر قيب اع جرائه القراها منعاً لتقرارها(.)٦٥

 -3٦وأفاااو منكم ا العفااو الدولا ا ن ب ارباا مل نفااذ ابلقاماال التش اريعا الااي ويفااعل م
عال  ٢٠١٢ليمان حتدياد جارائه القراهاا والتإقاا فاهاا ومقايفاا مر ق اهاا ،وأوبال اقنكما
بيمان وفر الوعط القامل بي أفراو الشرط وأعيااء الناابا العاما والقيااء مبساؤولااوه م هاذا
الصدو(.)٦٦
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 -37وأوبل الل ن األوروبا قناهي العنصاري والتعصام ن يعتماد اليقاان واحلقوما مادو
سلو حتكر ال اب القراهاا  ،و ن ياع السال ا اساةا ا ا بشاأن مقافإا ال ااب القراهاا م
الفياء اإللقةوين و عز التنكاه (الذايت) لإلعالل م أجل منع ال اب القراها (.)٦7
 -3٨وأفاو الورق اقشةك  ٥ن بارباا قادمل التزاماا فاماا يتعلا ابلتوبااا نا الصال
ري ا قااوي اامعاااا اققدم ا م عطااار االسااتعراض الاادوري الشااامل لعااال  ،٢٠١٢ومااع نل ا ،
ال زا منكما اشتمع اقدين والناج ون م برباا يتعريفون حلمال التشهت واالعتداءا (.)٦٨
 -39وأوبل الورق اقشةك  ٥برباا ابيان دابت لتهاض باضا رمنا وموا اا يساووها االحاةال
للم تمااع اقاادين ،بوسااائل منهااا علةاااء التاادابت القانونا ا والسااسااا ا الااي قاااد احل ا م قااوي
اامعاا م وون مير(.)٦9
 -4٠وأفاااو الورقا اقشااةك  4ن حالا اقاادافعي عا حقااوق اإلنسااان م بارباا رالااذ م
التادهور .فقاد ار فاع معاد حاواوث االعتااداء علاى الناجا ي ابطاراو مناذ عاال  ،٢٠١4ما وون
أن فعل سل ا الدول جاضاً للتصدي هلذه االعتداءا ( .)7٠وأجاار منكما العفاو الدولاا عم
انقماش احلاز اقتاح للمادافعي عا حقاوق اإلنساان م بارباا وعم قلقهاا ما اوا ر اإلباال عا
عريفهه لالعتداء ااسدي واللفكط ،مبا م نل ج ال شهت ن وي على مواقال متاازيا
ومعاوي للمرأ يفد اقدافعا ع حقوق اإلنسان(.)7١
 -4١وأفاو الورق اقشاةك  ٥ن بارباا مل نفاذ أ ً ما التوبااا اخلماس اقتعلقا ابقادافعي
عا حقااوق اإلنسااان الااي قاادمل م عطااار االسااتعراض الاادوري الشااامل لعااال  .)7٢(٢٠١٢وأكااد
الورق أن برباا مل تيفذ دابت كافا لصون هذه احلقوق ،فسل ل اليوء على أعما التيفويال
واالعتداء واقيايق الي يتعرض هلا اقدافعون ع حقوق اإلنسان والصإفاون الذي يتنااولون م
قاريرهه قيا حساس  ،مباا م نلا حقاوق اقثلااي واقثلااا ومزووجاط اقاال اانساط ومةاايري
اهلوي اانسانا  ،أو العدال االنتقالا أو الفساو أو مساءل احلقوم ( .)73وأوبل الورقا اقشاةك ٥
برباا ةمل أمور منها عجراء حتقاقا نزيها وجاامل وفعالا م ااع حااال االعتاداء علاى هاؤالء
وميايقتهه ويويفهه و قدمي اانا عم العدال (.)74
 -4٢وأوبل الورق اقشةك  4برباا دهنااء حالا اإلفاال ما العقااب علاى االعتاداءا الاي
سااتهدع الناج ا ي ،وأوباال احلقوم ا بويفااع حااد قمارس ا ريثتهااا علااى وسااائط اإلعااالل وحلمل ا
التشااهت ابلنش ا اء واقنكمااا بس ا م انتقاااو الساال ا ( .)7٥وأوباال الورق ا اقشااةك  ٥ن ياادي
ك ار اقسؤولي احلقوماي علناً ميايق نش اء اشتمع اقدين والصإفاي ويويفهه(.)7٦
 -43وأفاااو الورقا اقشااةك  ٥ن احلقوما مل تيفااذ اادابت فعالا رمااط عم التنفاااذ القاماال
للتوباا اقتعلق ري التع ت والوبو عم اقعلوماا الاي قادمل م عطاار االساتعراض الادوري
الش ااامل لع ااال  ،٢٠١٢وأك ااد الورقا ا اقش ااةك  ٥أن الص ااإفاي اقس ااتقلي ووس ااائط اإلع ااالل
الااذي يشااققون م سااسااا الدولا  ،مااا الاوا يواجهااون ،م اقمارسا العملاا  ،عاادواً ما القاااوو
التعسفا وااليف هاو( .)77وأكد جملس أورواب أن مفوض اشلس كاان قاد أفااو ن ممارسا أعماا
العنل يفد الصإفاي ما الل ؤثر على حقهه م حري التع ت(.)7٨
 -44وأك ا ااد الورق ا ا اقش ا ااةك  ٥أن الص ا ااإفاي م ب ا ارباا م ا ااا ال ا اوا يتعريف ا ااون للمي ا ااايق
والتيفويل والتهديدا واالعتداءا ااسدي  ،ما ييا ر بعياهه عم ممارسا رقابا نا اا لتفااوي
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التعاارض ألعمااا انتقاماا ( .)79ونكاار منكما هاااوم رايااتس وو ااا أن االعتااداءا علااى الصااإفاي
ع ااز عم ن اااوهله قي ااا حساسا ا  ،مب ااا فاه ااا جا ارائه احل اارب والفس اااو احلق ااومط ويف ااعل اادابت
التصدي الي تيفذها الدولا  ،رغاه ق او بارباا ابلتوبااا اققدما م عطاار االساتعراض الادوري
الشامل الساب اخلاص ا( .)٨٠وأكد جملس أورواب أن مفوض اشلس وعا السال ا الصاربا عم
أن قون على مستو التزامها اإل ايب ب دء حتقاقا فعال م اع حاال العنل ااسدي أو
التهديدا اللفكا الي ستهدع الصإفاي(.)٨١
 -4٥وأفاااو منكما العفااو الدولاا ن التاادالل احلقااومط م وسااائط اإلعااالل ا واو م عهااد
رئاس الو راء احلاع واب يقتسط ب ة جيفصا م الاال و اه أعيااء احلقوما علاى الصاإفاي
اقسااتقلي الااذي ينتقاادون احلقوم ا أو اارون حتقاقااا بشااأن األنش ا احلقوما ا ( .)٨٢وأوباال
منكم هااوم راياتس وو اا بارباا ن ادي علنااً وما وون مواربا ااع االعتاداءا الاي ساتهدع
الصإفاي ووسائط اإلعالل لالنتقال منهه بس م عملهه(.)٨3
 -4٦وأكد الورق اقشةك  ٥أن عال  ٢٠١4جهد عقرار جمموع م القواني اادياد الاي
فاارض عدوي ا وسااائط اإلعااالل ،غاات أن عملا ا الصيفص ا وسااائط اإلعااالل أو  ،م اقمارس ا
العملا  ،عم و ركز ملقا وسائط اإلعالل احمللا م أيدي جها معان ( .)٨4وأوبل منكم
العفو الدولا برباا بدعه االستقاللا التإريري و عدوي وساائط اإلعاالل ،مباا م نلا عا طريا
والط قدر أكي م الشفافا م اإلعال وغت نل م اإليراوا (.)٨٥
 -47وأفاو الورق اقشةك  ٥ن قانون الوبو عم اقعلوماا العاما ال يتماجاى متامااً ماع
اقعااايت األوروبا ا وين ةااط مواباال عزياازه لياامان عنفااان ق ارارا اقفااوض اقعااين ري ا الوبااو عم
اقعلومااا نا األلاا العاما  ،الااذي يشاارع علااى نفاااذ هااذا القااانون ،مبااا م نلا م احلاااال
الااي قااون فاه اا طل ااا الصااإفاي واألف اراو نا باال ابلفساااو أو م احلاااال اقتعلق ا بتااور
مسؤولي ك ار م احلقوم (.)٨٦
 -4٨وأوبل الورق اقشةك  ٥برباا بتعديل قانون الت معا العام لعال  ٢٠١٦م أجل
يفاامان احلا م حريا الت مااع ابلقاماال ،علااى أن يشاامل التعااديل بوجااو الاااص ،القاااوو اقفرويفا
علااى مقااان الت مااع ومسااوغا حكاار ومنااع الت مااع ،وما أجاال عاتحا سا ل اقراجعا القيااائا
واالنتصاع الفعا م حاال احلرمان م هذا احل بصور غت مشروع (.)٨7

حكر اع أجقا الرق

()٨٨

 -49أفاااو الورق ا اقشااةك  4ن أعلااى نس ا م ا يفااإا االذااار ابل شاار الااذي حاادو
هااويتهه م ب ارباا كااانوا م ا مواطناهااا ،ومعكمهااه عاارض لالسااتةال م الااداالل ،وبااانهه نس ا
ك اات ما األطفااا ( .)٨9وأفاااو الورقا اقشااةك  ١ن عاادو التقااارير الااي شاات عم االجاات اه م
حاال اذار ابل شر بي اقهاجري والالجضي ،قد ا واو الال السنوا اخلمس اقايفا (.)9٠
 -٥٠وحا ااي فري ا ا اخل ا اياء اقعا ااين ابلعما اال علا ااى مقافإ ا ا االذا ااار ابل شا اار م جملا ااس أورواب
الساال ا علااى ايااان مزيااد ما اخل اوا لياامان حتديااد هويا اااع يفااإا االذااار علااى النإااو
اقناساام ،وا اااع هنااا اساات اقط لتإديااد هويا يفااإا االذااار ألغاراض االسااتةال م العماال عا
طري ش اع فتاا العمل م الق اعا الي يقون فاها هذا االحتما أكي(.)9١
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 -٥١وأج ااار الورق ا ا اقش ااةك  ١عم أن االذ ااار ابألطف ااا يع ااد جرت ا ا جنائا ا ا ولق ا ا با ااع
األطفااا م حااد نا ااو لاااس كااذل  ،وعم أن الدول ا مل عتمااد بعااد اس اةا ا ا وال ا عماال جديااد ي
قنااع ومقافإا االذااار ابل شاار و ايا اليااإا ( .)9٢وأوباال الورقا اقشااةك  ١بارباا ن اااور
وون عب اء عم اعتماو اسةا ا ا م هذا الق ال وذرل باع األطفا (.)93
 -٥٢وأوب اال الورقا ا اقش ااةك  4ابلعم اال ما ا عل ااى ايا ا هويا ا وس ااالم يف ااإا وج ااهوو
االذار(.)94

احل م اخلصوبا واحلاا األسري

()9٥

 -٥3نك اار مركا ااز بلة ا اراو حلقا ااوق اإلنسا ااان أن الس اال ا اقعنا ا ا مل عتما ااد ال ا ا عما اال لتنفاا ااذ
اسةا ا ا اي ال اا الشيفصاا الاي سانل م منتصال عاال  ،٢٠١٠وأن العدياد ما أحقاال
الق اواني األالاار الااي اعتمااد ق اال قااانون اي ا ال اااا الشيفصااا مل ق ا تماجااى معهااا ،وأن
مشاااكل ك اات وهاار م جمااا ايا ال اااا الشيفصااا بس ا م عاادل وجااوو لاوائ اانكه جماااال
()9٦
حماادو  ،مثاال اقراق ا ابلفاااديو ،والتسااوي اق اجاار ،والتاادقا األمااين ،ومعااا ال اااا ال اومةي ا .
وأوبى اقركز برباا بس قاانون جدياد حلمايا ال ااا الشيفصاا يساتند عم الالئإا الاي ويفاعها
االحتاو األورويب وابيان اع التدابت الال م ليمان التمتع ابحل م اخلصوبا و ايتو(.)97
 -٣احلقوق االتت ادية واال ت اعية والثقافية

احل م العمل وم وروع عمل عاول وموا ا

()9٨

 -٥4نكاار مركااز بلة اراو حلقااوق اإلنسااان أن التعااديال الااي أُواللاال علااى قااانون العماال م
عااال  ٢٠١4متاال م ا وون أن ذاار مناقش ا عام ا كمااا ين ةااط ،وأوبااى دج ارا اااع الشااركاء
االجتم اااعاي م ا ااع اقراح اال عن ااد ع ااديل القا اواني األساس ااا ال ااي اانكه جمموعا ا ما ا حق ااوق
اقواطني(.)99
 -٥٥واسااتنقر مركااز بلةاراو حلقااوق اإلنسااان عرياال القااانون للإ ا م اإليفاراب الااذي ياانص
علاو قانون نكاه اإليفرااب احلااع ،وأوباى ابعتمااو قاانون جدياد بشاأن اإليفارااب يشاار م
ععداوه اع الشركاء االجتماعاي(.)١٠٠

احل م اليمان االجتماعط

()١٠١

 -٥٦وأكاد مركاز بلةاراو حلقاوق اإلنساان أن الفاة األالات ما عاال  ،٢٠١٢جاهد اعتمااو
قانوني دان م أجور مووفط الق اع العاال واقعاجاا التقاعديا  ،ماا سا م م عفقاار ماواطين
برباا أكثر ،وأوبى دلةاء قانون الالئإ اقؤقت بشأن طريق وفع اقعاجا التقاعدي (.)١٠٢

احل م التعلاه

()١٠3

 -٥7جدو الورق اقشةك  ١على أن أطفا القر النائاا وال لاد غات اقت اور واقنااط
الريفا يواجهون بعوب ابلة م احلصاو علاى التعلااه ق ال اقدرساط ،م حاي أن علااه األطفاا
نوي اإلعاق ا ال يتق اادل ابل ااو ت اق لوبا ا ( .)١٠4وأوب اال الورق ا با ارباا ن واب اال بث ااا نفا ااذ
سااس ا هنااا التعلاااه الشااامل لل ماااع م ا وون اسااتثناء ،و و جهااوو منااع التساارب اق قاار م ا
اقدارمل بي أطفا الفضا اليعاف (.)١٠٥
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 -٤حقوق أشخاص حمددية أو فئاع حمددة

النساء

()١٠٦

 -٥٨أكااد الورق ا اقشااةك  4ار فاااع عاادو النساااء الل اوايت قااتل م سااااق التعاارض للعناال
اقن اازع وعن اال العش اات .وأك ااد أن الدولا ا ال متلا ا نكاما ااً لرب ااد وحتلا اال ه ااذه الك اااهر  ،وأهن ااا
مل عتمد اسةا ا ا وطنا جديد قناع ااع أجاقا العنال يفاد اقارأ م الفاة ،٢٠٢٠-٢٠١٦
وأهنا مل يع هن اً منكمااً ققافإا القوالام النم اا والتماااز يفاد اقارأ  ،و عزياز اقسااوا باي اانساي،
والقياء على اع أجقا العنل يفد النساء والفتاا م نكال التعلاه(.)١٠7
 -٥9وأجار جملس أورواب عم أن مفاوض اشلاس وعاا السال ا عم يفامان التإقاا م ااع
أعمااا العناال يفااد اق ارأ  ،مبااا م نل ا العناال العااائلط ،ومقايفااا اانااا علااى حنااو فعااا (.)١٠٨
وأوبل الورقا اقشاةك  4بارباا ةملا أماور منهاا مواءما التشاريعا اانائاا ماع معاايت االحتااو
األورويب ابلقامل ،و عزيز اي اقرأ م العنل اانساين ،ويفمان وفت احلماي القانوناا الفعالا
والدعه النفسط واالجتماعط لليإا (.)١٠9
 -٦٠ونكا اار الورق ا ا اقشا ااةك  4أن مث ا ا بلا ااد مل نشا ااا رلاا ااا لتإقا ا ا اقسا اااوا (.)١١٠
وأوباال الورق ا ب ارباا دنش اااء رلاااا ووافا ا لتنفا ااذ سااس ااا مقافإ ا التماا ااز واقس اااوا ب ااي
اانسااي وربااد عملا ا التنفاااذ ،وبياامان مشااارك منكمااا اشتمااع اقاادين ،وال ساااما اقنكمااا
النسائا  ،م عطار األفرق العامل لصااغ القواني واخل ط االسةا ا ا وال ط العمل(.)١١١
 -٦١ونكر ائاتالع جا اب الروماا الصارب ( )KROSأن نسااء وفتااا الروماا ياواجه التماااز
اقتعاادو الق اعااا  ،وأجااار عم الاازوا اق قاار والاازوا اقاادبر وعواق همااا االجتماعا ا  ،وكااذل عم
است عاو فتاا الروما م النكال التعلامط ،ما يؤوي عم است عاوه م سوق العمل(.)١١٢

األطفا

()١١3

 -٦٢أفاو اق اور العاقا إلهناء اع أجقا العقوبا ال دناا الاي متاارمل يفاد األطفاا ن
احلقوم ق لل العديد م التوباا اقتعلقا كار العقوبا ال دناا م ااع األمااك الاي قادمل
م عطار االستعراض الدوري الشامل لعال  ،٢٠١٢ومع نل فقد ُس قانون منع العنل العائلط
لعااال  ٢٠١٦ما وون أن عاااأ مسااأل العقوبا ال دناا  ،وال ازا هااذه العقوبا مشااروع م اقنااز
ومؤسسا الرعاي ال ديل والرعاي النهاري غت التعلاما (.)١١4
 -٦3وأفاااو الورقا اقشااةك  4ن احلاااال الااي يقااون فاهااا ال فاال يفااإا م اجاار للعناال
ال ييااع للربااد الفعااا  ،و ن مراكااز الرعايا االجتماعا ا ال ازا تمس ا ابقمارسا اقتمثل ا م
عيداع األطفا لد أسر حايفن م وون أن يس نل وفت احلماي القيائا هله(.)١١٥
 -٦4وأوبل الش ق الدولا للقياء على بةاء األطفا م السااح ا ساوي برباا بتعريل
وذاارمي ساسااتةال األطفااا م اقاواو اإلابحاا س ،متشااااً مااع التعاااريل الاوارو م الصااقو القانوناا
الدولا واإلقلاما  ،وبتعريل وذرمي ساستةال األطفا م اقواو اإلابحا االفةايفاا س ،وعقارار م ادأ
الوالي القيائا الار احلدوو اإلقلاما م احلاال الي يقون فاها اااين جيفصااً يقااه عااو م
برباا ويزعه أنو ار قم جرت م اخلار (.)١١٦
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 -٦٥وأوبل الش ق الدولا أيياً ،مور م لتها عديل القانون اقتعل ابلتادابت اخلابا
قنااع ج ارائه االعتااداء علااى احلري ا اانسااا الااي سااتهدع ال ُقصاار م ا أجاال شااديد القاااوو علااى
الوبااو عم ال اااا الاوارو م سا ل ماار قيب ااارائه اانسااا ( .)١١7وأوباال الورقا اقشااةك 4
ب ارباا بتعااديل التش اريعا اانائا ا م ا أجاال عزيااز حقااوق اليااإا األحااداث ،و و ااايتهه
و نكاه اقسؤولا الفروي للمهناي م حاال قاعسهه ع اي ال فل(.)١١٨
 -٦٦وأوبل الورق اقشةك  ١برباا ابيان دابت قفل اجتما الدساتور اادياد امهوريا
ب ارباا علااى يفااما عام ا بشااأن حقااوق ال فاال واق اااوئ العام ا اقنصااوص علاهااا م ا فاقا ا
حقوق ال فل وابعتماوها القانون التنكامط اقتعل قوق ال فل(.)١١9

األجيفاص نوو اإلعاق

()١٢٠

 -٦7أفاو منكم اق اور الصربا بشأن حقاوق األجايفاص نوي اإلعاقا العقلاا ن عياداع
األجيفاص نوي اإلعاق العقلا م مؤسسا الرعاي ال يزا هاو ساخلدما س الساائد الاي قادمها
احلقوما علاى الاارغه ما جهاوو هااذه األالات واإلباالحا اااريا ( .)١٢١وأفااو جملااس أورواب ن
مفوض اشلس جد السل ا العمل ،مبشارك نش م األجيفاص نوي اإلعاق  ،علاى ععاداو
و نفا ااذ ال ا ا ج ااامل وطموحا ا س ااتند عم سااسا ا ع اادل اس ااتيفدال اقؤسس ااا م لقا ااً م ق اادمي
الدما الرعاي واالستعايف عنها ابخلدما اشتمعا (.)١٢٢
 -٦٨وأجااار ج ا ق اق اااورا االبتقاري ا م جمااا قاادمي الاادعه النفسااط االجتماااعط ( )PINعم
استمرار عرض األجيفاص نوي اإلعاق العقلا والنفسا االجتماعا للتمااز م سوق العمل(.)١٢3
 -٦9وأفاااو منكم ا اق اااور الص اربا بشااأن حقااوق األجاايفاص نوي اإلعاق ا ن النساااء نوا
اإلعاق اققاما م مؤسسا الرعايا ومؤسساا ال ام النفساط معريفاا أكثار خل ار اإلياذاء
واالعتداء اانسط واالغتصاب علاى أيادي النازالء ا الاري و/أو اقاووفي( .)١٢4وأوبال منكما
اق اااور الصاربا بارباا كاار عالياااع النساااء نوا اإلعاقا لوسااائل منااع احلماال واإلجهاااض ما
وون احلصو علاى موافقا مساتنت مانه وبويفاع رلااا عملاا وجمديا لتقادمي الشاقاو و ادابت
للإماي م العنل الذي تارمل م اقؤسسا (.)١٢٥
 -7٠وأوباال منكم ا هاااوم رايااتس وو ااا ب ارباا ماي ا األطفااا والش ا اب نوي اإلعاق ا
اقااووعي م اقؤسسااا م ا األن واالعتااداء ،ويفاامان متتااع األجاايفاص نوي اإلعاق ا قهااه م
الصإ  ،مبا م نل حقهه م عع اء موافق حر ومستنت على لقط العال ال يب(.)١٢٦
 -7١وأفاو جملس أورواب ن مفوض اشلس أعرب عا قلقاو ألن األجايفاص نوي اإلعاقا م
برباا قد رمون متاماً م األهلا القانونا  ،ووعا السل ا عم أن وائه على حنو كامل وفعاا ،
القواني واقمارساا احمللاا نا الصال ماع اقعاايت الدولاا ( .)١٢7وأوباى مركاز بارباا لتعزياز حا
األج اايفاص نوي اإلعاق ا م الع اااا اقس ااتقل ب ارباا ةملا ا أم ااور منه ااا اس اات عمقانا ا الوب ااو
اقاااوي عم اااع مراكااز االق اةاع ل جاايفاص نوي اإلعاقا وعلةاااء القاعااد الدسااتوري الااي قيااط
مبنع األجيفاص احملرومي م األهلا القانونا م التمتع التصويل(.)١٢٨
 -7٢وأوباال منكم ا اق اااور الص اربا ب ارباا بتعااديل ومواءم ا التش اريعا واقمارسااا الااي
ي اام ع اادل اس ااتيفدال احلرم ااان م ا األهلا ا القانونا ا أساس ااً حلرم ااان األج اايفاص نوي اإلعاق ا
العقلا م حريتهه(.)١٢9
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األقلاا والشعوب األبلا

()١3٠

 -73أجا ااار الل ن ا ا االستشا اااري التابع ا ا شلا ااس أورواب اقعنا ا ا ابال فاقا ا ا اإلطاري ا ا حلماي ا ا
األقلاا القوما عم األحقال التشريعا اقتعلق قوق األجيفاص اقنتمي عم األقلاا القوما ،
واعتيوا جدير ابلثناء ،لقنها نكر أن برباا ال زا فتقر عم هنا جامل واسةا ا ط إلوماا
ااهريت كااره األجاناام والتعصاام
األقلاااا القوما ا م اشتمااع الصااريب .وأجااار الل ن ا عم اسااتمرار وا ج
()١3١
الديين وعم وقوع اعتداءا عنصري يفد أجيفاص ينتمون عم أقلاا قوما .
 -74وأوبل برباا بتعزيز اقشارك الفعال ل قلاا القوما م العملاا االنتيفابا ومعااا
يفااعل متثااال هااذه األقلاااا م اإلوار العام ا ( .)١3٢وأوباال بارباا أيي ااً بتنقااا قااانون اشااالس
الوطنا ل قلاا القوما م أجل يفمان اقشاارك الفعالا ل جايفاص اقنتماي عم أقلااا قوماا
م اع اقسائل الي ومهه(.)١33
 -7٥وفامااا يتعل ا ابلتوباااا اقتعلق ا بعاادل التمااااز يفااد الرومااا الااي قاادمل م عطااار االسااتعراض
الدوري الشامل لعال  ،٢٠١٢أفاو الورق اقشةك  ٢ن الروما ما الوا يتعريفون ،م كثت م
األحاان ،للتمااز واقمارسا التماازي  ،وال ساما م جماال العمل والتعلاه والساق ( .)١34وأفااو
الل ن األوروبا قناهي العنصري والتعصم التابع شلس أورواب ن حاال ممارس العنل يفاد
الرومااا حتاادث بقثاار ( .)١3٥وأوبااى اقركااز األورويب حلقااوق الرومااا بارباا دعااالن عوانتهااا اماااع أجااقا
وح اااال التماا ااز الق ااائه عل ااى األب اال اإلث ااين ال ااذي ر ق ااو جه ااا فاعلا ا عاما ا و/أو الابا ا ،
وال ساما ماا يساتهدع منهاا جمتماع الروماا ،واقعاق ا علاهاا ،والقيااء علاى ااع أجاقا الفصال
اققاين والعز م األحااء اقةلق ويفمان اقسااوا م اقعاملا واحلصاو علاى اخلادما شتمعاا
الروما م برباا(.)١3٦
 -7٦وأف اااو الورق ا ا اقشا ااةك  3ن عج ا اراءا التصا اادي للتماا ااز يفا ااد الروما ااا اقن ثق ا ا ع ا ا
التوباا اققدم م عطار االستعراض الدوري الشامل لعال  ٢٠١٢ال نفذ ابلقامل على الرغه
ما اخل اوا اإل اباا اقتيفااذ  ،وأوباال بتعزيااز عومااا الرومااا م عملاا نفاااذ وربااد اساةا ا ا
عوم ااا الروم ااا م اشتم ااع ( )٢٠٢٥-٢٠١٦و ااوفت اقا اوارو التقناا ا واقالاا ا القافاا ا لتنفا ااذ ه ااذه
االسةا ا ا (.)١37
 -77وأكااد ائااتالع جا اب الرومااا الصاارب أن نسا اساات عاو الرومااا ما العماال م اقؤسسااا
العام قاو صل ،على ما ي دو ،عم  ١٠٠م اقائ ( .)١3٨وأكد االئتالع أن نسا متثاال الروماا
م اامعا الوطنا وم اهلاضا التمثالا احمللا واإلقلاما يفعاف للةاي (.)١39
 -7٨وأج ااار الورق ا اقش ااةك  3عم مس ااتوطنا الروم ااا غ اات الرنا ا حا ااي و ااروع الع اااا
قاسااا والتهديااد ابإلالااالء القسااري قااائه ابسااتمرار( .)١4٠وأوباال الورقا اقشااةك  3بارباا بتااوفت
الفرص للروما م اقستوطنا غت الرنا للوباو عم اهلااكال واخلادما األساساا  ،وكفالا أما
احلاااا للرومااا م اااع احلاااال  ،ويفاامان عاادل الل ااوء عم عالااالء مسااتوطنا الرومااا قسااراً ق اال
استنفاو اع التدابت ال ديل األالر والتشاور مع اشتمعا احمللا اقتيرر و وفت ال دائل هلا(.)١4١
 -79وأك ااد الورقا ا اقش ااةك  3أن ممارس ا التماا ااز ج ااقا نتلف ا م التعل اااه ه ااو العام اال
الرئاسط الذي يهدو حقوق أبناء جمتمع الروما م حقل التعلاه( .)١4٢وأكد اقركاز األورويب حلقاوق
الة ر أن نس عمتال مرحل التعلاه االبتدائط باي أطفاا الروماا أقال بقثات ( ٦3م اقائا ) مقارنا
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ابألطفا غت الروما ( 94,٥م اقائ )( .)١43ونكر الورق اقشةك  3أن الفاة اقايفاا جاهد
عح ارا بعااض التقاادل ،ومااع نل ا ف ا ن نس ا حيااور األطفااا الرومااا م ماادارمل التعلاااه اخلاااص
ال ازا مر فع ا للةاي ا  ،وال ازا اقمارس ا اقتمثل ا م نقاال أطفااا الرومااا م ا اقاادارمل العاوي ا عم
مدارمل التعلاه اخلاص ُمت ع على ن اق واسع للةاي (.)١44
 -٨٠وأوبل الورق اقشةك  3برباا ابستإداث دابت ودع عم علةااء عاز أطفاا الروماا
م اقدارمل و وفت التعلاه اااد هله م وون االستناو عم أسس متاازي  ،ودجراء قااه حلال الروما
اققا اادي م م ااا يع اارع مب اادارمل سالتعل اااه اخل اااصس وعاتحا ا االنتق ااا الف ااوري عم اق اادارمل العاويا ا
والدعه التعلامط اإليفام هله(.)١4٥
 -٨١وأكد الورق اقشةك  ١أن نكال القاه عند األطفاا والشا اب يت اذر فااو بويفاوح الت اعاد
اإلثااين والتعصاام والتإاااز( .)١4٦وأوباال الورق ا اقشااةك  ١ب ارباا ةمل ا أمااور منهااا عورا ميااامي
وب اراما تعل ا بثقاف ا األق اوال الااي عاااا م ب ارباا وقاااه اشتمااع اقتعاادو الثقافااا والتسااام والتعااايا
السلمط ،م اقنها الدراسط العاوي اخلاص ةماع اقستو التعلاما و اع األطفا (.)١47

اقهاجرون والالجضون وملتمسو الل وء واقشروون وااللااً

()١4٨

 -٨٢أويفإل منكم العفو الدولا أن عشرا ا الع م الالجضي نقلوا عي بارباا ،مناذ
عااال  ،٢٠١3قصااد التمااامل احلماي ا الدولا ا م االحتاااو األورويب م معكااه احلاااال ( .)١49وأكااد
مركااز بلة اراو حلقااوق اإلنسااان أن ب ارباا كاناال قااد جاارعل ،منااذ عااال  ،٢٠١٥م ااوفت اقااأو
()١٥٠
العت ااارا عنسااانا للمهاااجري ما وون أن ااذ جهااوواً إلقارار بااف قانوناا هلاؤالء األجاايفاص .
وأكا ااد منكم ا ا هاا ااوم رايا ااتس وو ا ااا أن ب ا ارباا ق لا اال ابلتوبا ااا نا الصا اال اققدم ا ا م عطا ااار
االستعراض الدوري الشامل لعال  ،٢٠١٢ومع نلا فا ن عادو ملتمساط الل اوء الاذي منإاتهه باف
الالجااا م عااال  ٢٠١٦مل يت اااو  ١9جيفص ااً ،وم  9حزيران/يوناااو  ،٢٠١7مل متاان هااذه الصااف
ألي جيفص ،وال يزا هنا رالع ال ل ا الي مل ي ل فاها(.)١٥١
 -٨3وأكااد منكما العفااو الدولاا أن وكالا األما العسااقري اوعاال ،م ناسااان/أبريل ،٢٠١7
أن اانااوو الصاارب اقنتش اري علااى احلاادوو منااذ منتصاال عااال  ،٢ ٠١٦قااد منع اوا سعش ارا ا العس
م الالجضي واقهاجري عند احلدوو اققدونا وال لةاريا ما الادالو أو العاوو  ،منتهقاي باذل
م دأ عدل اإلعاو القسري ( .)١٥٢وأوبل منكم العفو الدولا برباا ابالمتناع عا ممارسا الصا كد
غت اقشروع واالستيفدال اقفر للقو (.)١٥3
 -٨4وأوبااى مركااز بلة اراو حلقااوق اإلنس اان ب ارباا ةمل ا أمااور منهااا حتديااد بااف كاال أجناايب
موج ااوو م عقل اااه الدولا ا واي ااان ال ا اوا قانوناا ا بن اااء عل ااى نلا ا  ،و اا ا م اادأ ع اادل اإلع اااو
القسري  ،ويفمان فعالا س ل االنتصاع القانونا م عطاار عجاراءا الل اوء ،وعنشااء نكاال فعاا
ومنسا ما أجاال عومااا الالجضاي م اشتمااع( .)١٥4وأوباال منكما هااوم رايااتس وو ااا بارباا
ةمل ا أمااور منهااا مااا يلااطج عباادار وجاهااا وايفااإ عم أف اراو الشاارط اادعوهه عم معامل ا ملتمسااط
الل وء واقهاجري معامل تسه ابالحةال و نس ه مع التزاما برباا م جما حقوق اإلنسان(.)١٥٥
 -٨٥وأوب اال منكما ا العف ااو الدولاا ا بي اامان اج ااتما الق ااانون اقق ااةح بش ااأن الل ااوء عل ااى
جداو منا ملزم لت ا اإلجاراءا  ،مباا م نلا التسا ال وعبادار ب اقاا اهلويا وال ل اا
وعجراء اققابال لتإديد بف الالجا على أسامل فروي وال عون(.)١٥٦
GE.17-19420
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 ونكر منكم هااوم راياتس وو اا أن بارباا فتقار عم اإلجاراءا الرناا لتقادير السا-٨٦
 ما يعرض األطفا األكي سناً قعاملتهه معامل ال الةي باد،فاما يتعل ابألطفا غت اقصإوبي
 ب ارباا بياامان التإديااد١  وأوباال الورق ا اقشااةك.)١٥7(احلصااو علااى احلماي ا اققفول ا لل فاال
 بصاارع النكاار عمااا عنا كااانوا م ا ملتمسااط،األوع اماااع األطفااا و س ا الهه منااذ اللإك ا األوم
.)١٥٨(  وعنشاء نكال عنساين لتقدير الس فت القرام، الل وء أو الالجضي أو اقهاجري
)١٥9(

عدتو اانسا

 ن الفض ااا األكثا اار عريف ا ا خل اار انعا اادال اانس ااا شا اامل٢  أف اااو الورق ا ا اقشا ااةك-٨7
األجيفاص غت اققادي م س ل اقوالاد واألجيفاص غت حمدوي اانساا واألجايفاص اققاادي
 وساالط اقركااز األورويب حلقااوق الة اار اليااوء علااى.)١٦٠( م س ا ال يفاااعل أو مل عااد متاح ا
عدل حاا العديد م أبناء الروما م بارباا لوعئا سا ال اقوالااد نتا ا االسات عاو االجتمااعط
 وأوبى برباا بتعديل قانون السا ال ليامان، والتمااز وحرك التشريد القسري م التسعاناا
.)١٦١(ًس ال اع اقوالاد فورا
 أنااو ال يوجااد حااىت ا ن با ملاازل قااانو ً يتااا سا ال األطفااا3  وأكاد الورقا اقشااةك-٨٨
 وأوب اال الورقا ا.)١٦٢(الروم ااا اقول ااووي ما ا أل ال حتم اال الوعئا ا الال ما ا م السا ا ال ف ااور والوو ااه
 لياامان اسااتفاو اااع،  مبااا م نل ا التعااديال التش اريعا،  ب ارباا بتنفاااذ الت ادابت الال م ا٢ اقشااةك
 ما ا وون متاا ااز، األطف ااا اقول ااووي م با ارباا ما ا عملاا ا سا ا ال الا اوالوا م حانه ااا ف ااور الا اوالو
.)١٦3( وبصرع النكر ع ويفع رابئهه م حاي الويفع القانوين أو حاا الوعئ الال م
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