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 اإلنسان حقوق جملس
 الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق
 والثالثون الثالثة الدورة

 ٢٠١٩ مايو/أاير ١٧-٦

 *الربتغال بشأن املصلحة أصحاب من املقدمة للورقات موجز  
 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلومات -أوالا  
 دورية مراعاة مع ،١٦/٢١و 5/١ اإلنسان حقوق جملس بقراري عملا  التقرير هذا أُعد   -١

  هتتا  ٧ متت  املقدمتتة املرلومتتا  لورقتتا  متتو   التقريتتر وهتتذا الشتتام   التتدوري االستتررا 
 ابحلتتتد تقيتتداا  متتتو   شتت   يف مقتتتد   وهتتو الشتتتام ، التتدوري االستتتتررا  إىل مصتتل ة صتتاح ة
  (١)ال لما  لردد األقصى

 املصلحة صاحبة اجلهات من املقدمة املعلومات -اثنياا  
 حلقااااوق الدولياااة واهليئاااات اآلليااااات مااا  والتعااااون (٢)الدوليااااة االلتزاماااات نطااااق -ألف 

 (3)ناإلنسا
 علتتى الءتغتتا  أورواب جمللتتس التتتابع ابل شتتر االجتتار مب اف تتة املرتتي اخلتتءا  فريتت  شتعع -٢

   (4)ال شرية ابألعضا  االجتار مل اف ة أورواب جملس اتفاقية على التصدي 
تصدي  ابلتوقيع الءتغا  النووية األسل ة على للقضا  الدولية احلملة وأوصت -3  على وال

  (5)النووية األسل ة حلظر املت دة األمم مراهدة على السرعة و ه

__________ 

  مل حترر هذه الوثيقة ق   إرساهلا إىل دوائر الرتمجة الت ريرية ابألمم املت دة  *

 A/HRC/WG.6/33/PRT/3 املت دة األمم 

 Distr.: General العامة اجلمعية 

20 February 2019 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/33/PRT/3 

GE.19-02830 2 

 السلطا  أن أورواب جمللس التابرة القومية األقليا  حلماية االستشارية اللعنة والحظت -4
 يف وذلك ،٢٠٢٠-٢٠١3 للفرتة الروما جمتمرا  إلدماج وطنية اسرتاتيعية اعتمد  الءتغالية

  (٦)الروما طائفة إدماج بشأن األورويب للحتاد الوطنية االسرتاتيعيا  إطار

 (٧)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -ابء 
 ابلترتتتديل  أورواب جمللتتتس التتتتابع ابل شتتر االجتتتتار مب اف تتتة املرتتي اخلتتتءا  فريتتت  رحتت  -5

 ذلك، ومع ابل شر  االجتار بشأن اجلنائي القانون أح ا  على الءتغا  أدخلتها اليت التشريرية
ئمة يف ابلرق" الش يهة و"املمارسا  "االستر اد" ملسألة الصريح اإلدراج أن رأى فقد  أش ا  قا

ية الفرا  التنفيذ يف تسهم أن مي   اجلنائي، القانون م  ١٦٠ املادة مبو   االستغل  فاق  الت
   (8)ابل شر االجتار م اف ة بشأن أورواب جملس

 م اف تتتة قتتانون ترتتدي  أن والترصتتت  الرنصتترية ملناهضتتة األوروبيتتتة اللعنتتة والحظتتت -٦
 أ   م  تغيريا  سيدخ  اجلديد القانون أن إىل إشارة أي يرطي ال ،١8/٢٠٠4 رقم التميي 
  (٩)به املوصى الن و على ابلتميي ، املترلقة الش اوى تقدمي إ را ا  وتسريع ت سيط

 الطفت  حقتوق بتر يت  املرنية الوطنية اللعنة تدعيم مسألة 3 املشرتكة الورقة والحظت -٧
 عتتدد تقليت  علتى املطتتا  هنايتة يف والرمت  إليهتتا املوكلتة ابملهمتة بفراليتتة الوفتا  بغيتة ومحايتهتا،
   (١٠)الرعاية مؤسسا  يف املودعني األطفا 

 مل اف تة واملؤسستي القتانوي اإلطتار بوضتع االجتار مب اف ة املري اخلءا  فري  ورح  -8
 االجتتتار مبستألة املرتتي املرصتد وإنشتتا  وطنيتة عمتت  خطتط اعتمتتاد ذلتك يف مبتتا ابل شتر، االجتتار
 ملسألة االهتما  م  م يد إيل  ين غي أنه الفري  يرى ذلك، ومع الداخلية  لوزارة التابع ابل شر
  (١١)الءتغا  يف الت ايد يف آخذة مش لة وهي الرم ، يف االستغل  ألغرا  االجتار

 األورويب االحتاد تو يه احمللية تشريراهتا ضم نت الءتغا  أن ١ املشرتكة الورقة والحظت -٩
2011/93/UE يف األطفتتا  واستتغل  لألطفتا  اجلنستيني واالستتتغل  االعتتدا  م اف تة بشتأن 

  (١٢)١٠3/٢٠١5 رقم القانون ابعتماد وذلك اإلابحية، املواد
 سياق يف اجلنس يف االستغل  ألغرا  ابألطفا  االجتار أن ١ املشرتكة الورقة وذكر  -١٠

  رمية املمارسة هذه ترتء أبن وطال ت اجلنائي، القانون يف برد صراحة جتر  مل والسياحة السفر
  (١3)القانون مبو   مستقلة

 ذكر  اإلابحية، املواد يف األطفا  استغل  حيظر الرقواب  قانون أن م  الرغم وعلى -١١
 ب يتتع املترلت  االختيتتاري الءوتوكتو  متتع يتماشتى رمستي ترريتت  يو تد ال أنتته ١ املشترتكة الورقتة

 ابعتمتاد اللعنتة وأوصتت اإلابحيتة  املتواد إنتتاج يف األطفا  واستغل  األطفا  وبغا  األطفا 
ية االختياري الءوتوكو  مع يتماشى اإلابحية املواد يف األطفا  الستغل  ترري  فاق  حقوق الت
 االستغل  بشأن حمددة وطنية عم  خطة اعتماد إىل أيضاا  ١ املشرتكة الورقة ودعت  (١4)الطف 

 يف لألطفتتتتتا  اجلنستتتتتي االستتتتتتغل   وانتتتتت  مجيتتتتتع إدراج األقتتتتت  علتتتتتى أو لألطفتتتتتا ، اجلنستتتتتي
   (١5)الطف  حبقوق املترلقة الوطنية االسرتاتيعية

 محايتة ،٧/٩٩ رقتم القتانون مبو ت  توفر، الوطنية التشريرا  أبن اخلءا  فري  ورح  -١٢
 املريانديس  جملتمع اللغوية ابحلقوق رمسي اعرتا  وذلك مريانديس، بلغة للناطقني اللغوية احلقوق
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ية نظا  لتر ي  مناس ة حلو  إجياد هبد  احمللي املريانديس جمتمع مع حوار بد  إىل ودعت  احلما
 للغتا  األورويب امليثاق خل  م  ذلك يف مبا املريانديس، وتراث افةوثق بلغة والنهو  القائم

  (١٦)األقليا  لغا  أو اإلقليمية

 الاادوي القااانون مراعاااة ماا  اإلنسااان  حبقااوق املتعلقااة الدوليااة االلتزامااات تنفياا  -جيم 
 الساري اإلنساين

 الشاملة املسائل -١ 

 (١٧)التميي  وعد  املساواة  
 الرقتتواب  قتتانون ترتدي   تترى أنته األساستتية لل قتتوق األورويب االحتتاد وكالتتتة ذكتر  -١3

 أي علتتى ستنوا  ومختتس أشتهر ستتة بتتني تترتاو  ملتتدد ابلستع  عقتواب  يفتتر  أصت ح حيت 
و ال راهية أو التميي  على حتر  دعائية ألنشطة يرو ج أو منظمة يش   شخص  ضد الرن  أ
 التتدي  أو القتومي أو اإلثتي األصتت  أو اللتون أو الرنصتر بستت   أشتخا  جمموعتة أو شتخص

   (١8)اجلسدية أو الذهنية اإلعاقة أو اجلنسية امليو  أو اجلنس نوع أو اجلنس أو
نظر إعادة ضرورة إىل الءتغا  نظر القومية األقليا  حلماية االستشارية اللعنة ولفتت -١4  ال
 التتتدابري مت  امل يتد وضتع طريت  عت  وخاصتتة الرنصتري، التمييت  لشت اوى االستتعابة آليتا  يف

  (١٩)ك ري  حد إىل أتثريها وزايدة والفرالة ال املة املساواة لتر ي  اإلجيابية
 الرنصرية أش ا  مجيع مل اف ة  هودها تر ي  على الءتغا  االستشارية اللعنة وحثت -١5

نه وقالت اجملتمع  يف الفئا  مجيع اندماج وتر ي  والن ذ والوصم التهميش وجتن  والترص ،  إ
 مراق ة اجلناة ومراق ة قوية، إدانة الترص  أو الرنصرية مظاهر مجيع إدانة أمور، مجلة يف ين غي،
   (٢٠)صارمة
 حد وضع أ   م  حازمة تدابري إىل لل ا ة الءتغا  انت اه االستشارية اللعنة ولفتت -١٦

 إىل والوصتو  الرمت ، وفتر  واإلس ان، الترليم، على احلصو  جماال  يف الروما ضد للتميي 
   (٢١)الص ية الرعاية مراف 
ي  مناهضة تشريرا  تو د ال أنه اال تماعية لل قوق األوروبية اللعنة والحظت -١٧  للتمي

  (٢٢)الرم  نطاق خارج الس  أساس على التميي  م  الس  ك ار  حلماية

 والسياسية املدنية احلقوق -٢ 

 (٢3)شخصه على واألمان واحلرية احلياة يف الفرد ح   
 اللإنستتتانية أو القاستتتية الرقوبتتة أو واملراملتتتة الترتتتذي  ملنتتع األوروبيتتتة اللعنتتتة ذكتتر  -١8
ملة يراملون أهنم ذكروا قابلتهم الذي  السعنا  م  الرديد أن الترذي ( منع )جلنة املهينة أو  مرا

 مشلتهتتا التتيت املرافتت  يف الرتتيش يترو  فتت ن ذلتتك، ومتتع الستعون  متتويفي  انتت  متت  حستنة
ماا  ملئمة غري كانت  ستواب ، وسع  املرك ي لش ونة وسع  كاسياس،  يف وخباصة ال ايرا ،  متا
  (٢4)واملهينة اللإنسانية املراملة م  ضرابا  فيها اإلقامة تش   وقد السعنا  إلقامة
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 مراملة سو  ممارسا  معقاا مطل التسامح عد  رسالة بتر ي  الترذي  منع جلنة وأوصت -١٩
نني، إبنفاذ امل لفني للمويفني التأكيد وين غي احلرية  مسلويب األشخا  يهم مب  القوا  ك ار  ف
 إسا ة أش ا  م  ش   أي أن املناس ، التدري  خل  م  السياسي، املستوى على املويفني
  (٢5)القضائية للملحقة مرت  وها خيضع  نائية  رمية يش   احملتع ي  مراملة
 يف وفتاة حالة ك   يف ابلت قي  مستقلة  هة قيا  بضمان الترذي  منع جلنة وأوصت -٢٠

 عوام  أي ذلك يف مبا الوفاة، إىل املفضية والوقائع الوفاة، س   أمور، مجلة يف لت دد، السع 
ي  إ را  ين غي ذلك، على وعلوة حدوثها  جتن  ابإلم ان كان  إذا وما ذلك يف سامهت  حتل
  (٢٦)استخلصها مي   اليت الرامة الدروس يف النظر بغية السع  يف وقرت وفاة حالة ل  

 (٢٧)القانون وسيادة الرقاب، م  اإلفل  مسألة ذلك يف مبا الرد ، إقامة  
 مناهضتتة )جمموعتتة أورواب جمللتتس التابرتتة للفستتاد املناهضتتة التتدو  جمموعتتة إىلداا استتتنا -٢١

 والقضاة الءملانيني على املط قة ابألنظمة املترلقة والشفافية واملسا لة الن اهة قضااي ف ن الفساد(،
 السلوك حت م اليت القواعد اآلن حىت حتدد ومل االهتما   م  ي في ما جتد مل الرامني، واملدعني
ثلث ابلفئا  املترلقة القواعد تضمني إىل الءتغا  الفساد مناهضة جمموعة ودعت  (٢8)املهي  ال

 ون اهتتة صتلحيا  وتر يت  القتائم، القتانوي اإلطتار وتر يت  الفستاد، منتع منظتور أعتله املتذكورة
 ملموستتة نتتائ  حتقيتت  بغيتة الفستتاد مل اف تة ومنهعتي متستت  هنت  وتر يتت  الرقابتة، مؤسستا 
   (٢٩)تر ي ها ومواصلة

ية احملاكم لقضاة دورية تقييما  إ را  ب فالة الفساد مناهضة جمموعة وأوصت -٢٢  االبتدائ
 الستتتتلوك ملرتتتايري وامتثتتتاهلم نتتت اهتهم متتت  للت قتتتت  الثانيتتتة الدر تتتة حمتتتاكم قضتتتاة وتفتيش/تقيتتتيم

  (3٠)القضائي
 احملتتتاكم عتت  الصتتتادرة األح تتا  إىل اجلمهتتتور عامتتة وصتتتو  بتيستتري اجملموعتتتة وأوصتتت -٢3

  (3١)االبتدائية
 تقتتتدمي إ تترا ا  بت ستتتيط والترصتت  الرنصتتترية ملناهضتتة األوروبيتتتة املفوضتتية وأوصتتت -٢4

 أن املفوضية اعتء  متابرة، تقرير ويف الثقافا   بني واحلوار للهعرة الرليا اللعنة إىل الش اوى
  (3٢)تنفذ مل هذه توصيتها

 ستتتتت   إىل الوصتتتتو  وإاتحتتتتة فراليتتتتة زايدة علتتتتتى الءتغتتتتا  االستشتتتتارية اللعنتتتتة وحثتتتتت -٢5
 هيئتة استقللية كفالة  ع  فضلا  الرنصري، ابلتميي  املترلقة الش اوى لتقدمي احمللية االنتصا 

 مت  املترتاكم ال تم ملراجلتة عمليتة تتدابري تتختذ أن الت ديتد و ته على وطل ت الش اوى  تلقي
 بتتتتني واحلتتتتوار للهعتتتترة الرليتتتتا املفوضتتتتية لتتتدى مرلقتتتتة يلتتتتت التتتتيت ابلتمييتتتت  املترلقتتتتة الشتتت اوى
  (33)الثقافا 

ية للشؤون الرامة املفتشية حتوي  إم انية يف ابلنظر الترذي  منع جلنة وأوصت -٢٦  الداخل
 املويفني  ان  م  املراملة بسو  املترلقة الش اوى مجيع يف ابلت قي  م لفة مستقلة هيئة إىل

 م  مي نها وضع يف ستعرلها املفتشية صلحيا  زايدة أن رأ  كما  القوانني  إبنفاذ امل لفني
  (34)فرالة حتقيقا  إ را  لضمان الرا  املدعي م ت  إىل الدعم تقدمي
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 الت دث يف احل  ذلك يف مبا مب ا ، االسترانة ح  ضمان الترذي  منع جلنة وأوصت -٢٧
  (35)احلرية سل  فرتة بداية منذ انفراد، على إليه
 متت  عتد  قتتد املتدي القتانون أن األساستتية لل قتوق األورويب االحتتتاد وكالتتة والحظتت -٢8
 يف ال تت عنتد الرائلي، الرن  بس   محاية أوامر فر  يف ابلنظر الرا  للمدعي السما  أ  

  (3٦)الوالدية املسؤوليا 

 (3٧)السياسية واحلياة الرامة احلياة يف املشاركة يف واحل  األساسية احلراي   
 الرتشتتتتتح أو التصتتتتتويت حتتتتت  أن األساستتتتية لل قتتتتتوق األورويب االحتتتتتتاد وكالتتتتتة ذكتتتتر  -٢٩

 احل  هذا وأن األورويب، االحتاد مواطي غري فئا  م  خمتارة جملموعة م فو  الوطنية للنتخااب 
 رعااي برتشح ويسمح الءتغا  يف يريشون الذي  الءتغالية ابللغة الناطقة ال لدان مواطي يشم 
  (38)اثلثة بلدان

 (3٩)الرق أش ا  مجيع حظر  

 مبتتنح يستتمح الءتغتاي القتتانون أبن ابل شتتر االجتتار مب اف تتة املرتتي اخلتءا  فريتت  رحت  -3٠
 الستتلطا  متع وترتاوهنم الشخصتي وضترهم أستاس علتتى ابل شتر االجتتار لضت ااي إقامتة تصتريح

 االجتتتتار ضتت ااي استتتتفادة ت فتت  أن إىل الءتغاليتتة الستتتلطا  دعتتا الصتتتدد، هتتذا ويف املختصتتة 
  (4٠)للتعديد قاب  إقامة تصريح على احلصو  يف احل  م  كاملة  استفادة

  جملموعتة ابل شتر االجتتار مستألة جما  يف التدري  لتوفري امل ذولة ابجلهود الفري  ورح  -3١
 امللحقا  عدد زايدة هو أمور، مجلة يف التدري ، هد  ي ون أن وين غي املرنيني  م  ك رية

  (4١)ترويضا  على الض ااي حصو  وضمان ابل شر، املتعري  وإدانة القضائية
 ودعتتتتا ابل شتتتتر، االجتتتتار بتهمتتتتة اإلداان  عتتتدد تتتتتدي إزا  القلتتتت  عتتت  الفريتتتت  وأعتتترب -3٢

 عد  الحظ كما  احملاكم  يف القضااي وعر  الت قي  إ را ا  يف الثغرا  حتديد إىل السلطا 
 حتستني ختل  مت  الثغترة هتذه مراجلتة علتى الستلطا  وحت    االجتتار، لض ااي ترويضا  منح

 الترتتوي  يف حقهتم بشتأن للضت ااي املرلومتا  تتتوفري وزايدة القانونيتة املستاعدة علتى احلصتو 
 لضتت ااي وآمنتة ملئمتة إقامتتة أمتاك  تتوفري علتتى الءتغتا  الفريت  وحتت   (4٢)املتابرتة وإ ترا ا 
 االجتتار لضت ااي احملتددة االحتيا تا  تليب اخلدما  أن م  والتأكد الر ا ، فيهم مب  االجتار،
   (43)ابل شر
 لضمان الءتغا  ودعا ابل شر، االجتار ض ااي ع  ال ياان  مجع برملية الفري  ورح  -33
 حلمايتتة اللزمتة التتدابري مراعتاة متع الرئيستية، الفاعلتتة اجلهتا  مجيتع مت  إحصتائية بيتاان  مجتع

  (44)الشخصية ال ياان 
 مت  اعت تاراا  هجترميت مت القستري الت واج أن مت  الترغم علتى أنته ١ املشترتكة الورقتة وذكتر  -34

 ألن امل  ر، ال واج ممارسة متاماا  حتظر ال الءتغالية التشريرا  ف ن ،٢٠١٦ الثاي/نوفمء تشري 
 السادستة ست  يف األطفتا  علتى وجيت  ستنة  ١٦ بت لل واج القانونية الس  حيدد املدي القانون
 ل   إذا املدي، السع  م ت  م  أو القانوي الوصي أو الوالدي  م  إذن على احلصو  عشرة
 أي دون ستتتتتنة ١8 للتتتتت واج القانونيتتتتتة الستتتتت  ت تتتتون أبن ١ املشتتتتترتكة الورقتتتتتة وأوصتتتتتت األمتتتتر 
   (45)استثنا 
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 اجلهود م داا م ي ت ذ  أن السلطا  على أن االجتار مب اف ة املري اخلءا  الفري  ويرى -35
 الرعايتة جمتا  يف الرتاملني مت  وغريهم األعضا  زراعة جما  يف الراملني الط يني املهنيني لتوعية

   (4٦)األعضا  ن ع بغر  ابل شر االجتار مبش لة الص ية،
 ٢5/٢٠١٦ رقتم القتانون اعتماد إزا  القل  ع  للعميع التظاهر ح  منظمة وأعربت -3٦
   (4٧)ابلوكالة احلم  ممارسة شروط، مبو   جيي ، الذي ،٢٠١٦ متوز/يوليه يف

 (48)األسرية واحلياة اخلصوصية يف احل   
 األزواج أو املت و تتا  النستتا  أن األساستتية لل قتوق األورويب االحتتتاد وكالتتة الحظتت -3٧

 املدنيتتة حتالته  عت  النظتتر بصتر  النستا  مجيتتع وكتذلك اجلنستني، متت  أو املثليتني املتستاكنني
 أنتته الوكالتة والحظتت  (4٩)اإلجنتاب علتتى املستاعدة علتى احلصتو  هلتت  حيت  اجلنستية ميتوهل  أو

   (5٠)٢٠١٦ عا  منذ األطفا  ت ي املثليني األزواج إبم ان أص ح
 القتتتوانني  وانتت  برتت  دستتتورية عتتتد  رأ  الدستتتورية احمل متتة أن الوكالتتة والحظتتت -38

 احلركة ع  بياان  تشم  اليت الوصفية ال ياان  على احلصو  مث  ابملراق ة، تسمح اليت الوطنية
  (5١)واملوقع

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق -٣ 

 (5٢)ومواتية عادلة عم  يرو  ويف الرم  يف احل   
 ضتم  اجلنستانية اهلويتة إدراج إىل أد  تشتريرا  اعتمد  الءتغا  أن الوكالة ذكر  -3٩

 األوروبيتة اللعنتة وتشتري  (53)وامله  التويي  جما  يف أساسها على التميي  حيظر اليت األسس
 علتى متييت  دون واملهت  التوييت  يف واملراملتة الفتر  ت تافؤ يف احلت  إىل اال تماعية لل قوق
 بني إال األ ور مبقارنة يسمح ال األ ور يف املساواة تشريع أن إىل وأشار  اجلنس، نوع أساس

  (54)نفسها الشركة يف يرملون مويفني
 االجتتتار أن أوضت ت الستلطا  أن ابل شتر االجتتار مب اف تتة املرتي اخلتءا  فريت  وذكتر -4٠

 والرمالتتة القتد  وكتترة وال نتا  ال راعتتة قطاعتا  يفستتاا أسا حيتدث الرمتت  يف االستتغل  ألغترا 
توخى ابل شر االجتار مل اف ة الثالثة الوطنية الرم  وخطة  (55)الرتفيهية وامللهي املن لية ر ي  ت  ت

 مث  املخاطر عالية القطاعا  على خا  بو ه الرتكي  مع وقائية، بصورة الرم  تفتيش عمليا 
 املستتؤولية جمتتا  يف املمارستتا  أفضتت  تر يتت  تتتتوخى كمتتا  الرتفيهيتتة، وامللهتتي والفنتتادق ال راعتة

  (5٦)للشركا  اال تماعية
تخذ أن للسلطا  ين غي أنه واعتء ابلفر ، اختذ  اليت ابلتدابري اخلءا  فري  ورح  -4١  ت

 ابل شر االجتار مبخاطر التوعية أنشطة تنظيم يف االستمرار خل  م  سيما وال أخرى خطوا 
 اإلطار واستررا  املؤقت، والرم  التويي  وكاال  رصد وتر ي  الرم ؛ يف االستغل  ألغرا 
ي  والتراون الرم ، مفتشي والية نطاق وتوسيع املن ليني؛ الرما  بشأن والتنظيمي التشريري  الوث

  (5٧)اإلنسان وحقوق التعارية ابألعما  املترلقة التو يهية امل ادئ مع متشيا اخلا ، القطاع مع
 متا لديته لتيس الرمت  تفتتيش نظتا  أن اال تماعيتة لل قتوق األوروبيتة اللعنتة وذكتر  -4٢

  (58)املهنيتني والسلمة ابلص ة املترلقة للتشريرا  االمتثا  لرصد ال شرية املوارد م  ي في
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 (5٩)اال تماعي الضمان يف احل   
 متتتتتت  األدىن احلتتتتتتد كفايتتتتتتة  عتتتتتتد  اال تماعيتتتتتتة لل قتتتتتتوق األوروبيتتتتتتة اللعنتتتتتتة الحظتتتتتتت -43

 استتتتت قاقا  علتتتى احلصتتتو  يف املراملتتتة يف املستتتتاواة وأن ،(٦٠)املتتتر  حالتتتة يف االستتتت قاقا 
 اإلعتتتاان  علتتى حصتتوهلم عتتد  عتتت  فضتتلا  املتتواطنني، لغتتري م فولتتتة غتتري اال تمتتاعي الضتتمان
   (٦١)األسرية

 (٦٢)مناس  مريشي مستوى يف احل   
 لإلحصا  الوطي املرهد م  املقدمة لإلحصا ا قاا وف أنه إىل ١ املشرتكة الورقة أشار  -44
 االست راد أو الفقر براث  يف الوقوع خلطر مررضني الس ان م  املائة يف ٢3.3 ف ن ،٢٠١٧ عا  يف

  (٦3)السابقة ابلسنوا  مقارنة الفقر نس ة يف الطفي  الرتا ع م  الرغم على اال تماعي،
 لل رمتتتان الترتتتر  احتمتتا  أن األساستتتية لل قتتتوق األورويب االحتتتاد وكالتتتة والحظتتت -45

  (٦4)أطفا  لديها اليت لألسر ابلنس ة ب ثري أعلى الءتغا  يف الس   م  الشديد
 الستتتلطا  اختتتذهتا التتيت التتتدابري أن اال تماعيتتة لل قتتوق األوروبيتتة اللعنتتة والحظتتت -4٦

 اللعنتتة والحظتت (٦5) الرومتا  مت  الست ان ملرظتم ابلنست ة كافيتة  غتري الست   يترو  لت ستني
 ويف م ريتتة، يترو  يف يريشتتون ي التون ال الرومتتا طائفتة أفتتراد أن األقليتا  حلمايتتة االستشتارية

(٦٦)األساسية اخلدما  إىل وتفتقر الس ان بقية ع  مر ولة مناط 
 أورواب جملس مفو  وشعع .

 للفئا  اإلس ان احتيا ا  تل ية إىل الرامية الءام  تنفيذ مواصلة على الءتغا  اإلنسان حلقوق
 إىل وأشتار التءام ، هتذه مت  كاملتة  استتفادة الرومتا استفادة وضمان اجملتمع، يف ضرفاا  األكثر
  (٦٧)الروما طائفة أفراد فيها يريش اليت امل رية املستوطنا  على القضا  ضرورة
 إىل ،املالية التخفيضات ألن قلقه ع  اإلنستتان حلقتتوق أورواب جملتتس مفتتو  وأعرب -4٧

  رتالفق حدة زايدة إىل أدت ،ص يةتال ةتالرعاي إىل ولتوالوص اءتوال هرب النق  أسرار زايدة  ان 
 مت  الرديد بقيا  املرت طة املخاطر على وشدد الس   ك ار  تم ثريتل  اعيتاال تم ت رادتواالس
 يف املتمثتت  اإلضتايف التدخ  علتى احلصتو  أ ت  مت  الرعايتة دور مت  الست  ك تار  إبختراج األستر
نفذ أن ين غي ل   الرعاية، دور م  الس  ك ار  إبخراج الرتحي  ومع التقاعدية  روات هم  ذلك ُي

 يف مبا مراملة، إسا ة حلدوث تفادايا  واألسر الس  ل  ار إضايف وبدعم شاملة سياسا  إطار يف
   (٦8)واإلمها  الرن  ذلك
 احل وميتة غتري املنظمتا  ألن أستفه عت  اإلنسان حلقوق أورواب جملس مفو  وأعرب -48

يدة، صرواب  توا ه الضريفة الفئا  إىل اخلدما  وتقدمي اإلنسان حقوق جما  يف الراملة  مت ا
  (٦٩)املالية األزمة بس   منها الدعم يلتمسون الذي  األشخا  عدد ت ايد م  الرغم على

 (٧٠)الص ة يف احل   
يهة يرو  يف املرضى وضع إزا  قلقه ع  الترذي  منع جلنة وفد أعرب -4٩  ابلسعون ش 
 أن الوفتتد والحتظ بيست و  ستتع  لستع  التتابع كتروز  ستتانتا يف الرقليتة األمترا  مستشتفى يف

 ونق  إبغلقها وأوصت النفسيني املرضى ومراجلة لرعاية عل ية بيئة توفر أن مي نها ال املؤسسة
  (٧١)مناس  ص ي مرف  إىل املرضى
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 أي أو الرلج رف  فرصة التميي  على قادر مري  أي إبعطا  الترذي  منع جلنة وأوصت -5٠
 ابلرتلج املترلقتة الضتماان  إطتار يف أنته، إىل وأشتار  الطتيب  التتدخ  أشت ا  م  آخر ش  

 الطرت  إم انيتة وإاتحتة النفستي الطت  جمتا  يف خار ية  هة م  رأي التماس ين غي القسري،
  (٧٢)مستقلة سلطة أما 
 عت ز  لألسترة شتاملة سياستة بوضتع املترلقتة اخلطتة أن إىل ٢ املشترتكة الورقتة وأشتار  -5١

 الورقتة وأوصتت  (٧3)واإلجنابيتة اجلنستية الصت ية الرعايتة إىل الشت اب وصو  حتسني إىل احلا ة
 والشتت اب األطفتتا  مشتتاركة زايدة يف للمستتامهة تشتتاركية ومنهعيتتا  استترتاتيعيا  ابستتتخدا 
  (٧4)واإلجنابية يةاجلنس وحقوقهم بص تهم املترلقة األمور يف ومت ينهم

 (٧5)الترليم يف احل   
 الذي "Programa Escolhas" لءانم  ابل شر االجتار مب اف ة املري اخلءا  فري  تطرق -5٢

 واالقتصتادية اال تماعيتة الفئتا  م  والش اب لألطفا  اال تماعي اإلدماج تر ي  إىل يهد 
 غتري والترلتيم املدرستي اإلدمتاج تشتم   التيت املتوختاة التدابري م  الرديد وهناك ضرفا  األكثر
 املها ري ، ألحفاد واجملتمرية املدنية واملشاركة الرم ؛ لسوق والتعهي  املهي والتدري  الرمسي؛

 امل  ر االنقطاع ق ي  م  مشاك  يوا هون الذي  الروما طائفة م  والش اب األطفا  سيما وال
  (٧٦)احلماية تدابري أو للوصاية اخلضوع أو ال طالة أو الدراسة ع 
 لوضتع صتارمة تتدابري تتختذ أبن الءتغتا  األقليا  حلماية االستشارية اللعنة وأوصت -53
 التغيتت  ملنتع تتدابري وحتديتد منفصتلة؛ فصتو  يف الرومتتا طائفتة مت  التلميتذ وضتع ملمارستة حتد

 احلقتوق وكالة وقدمت  (٧٧)الفتيا  سيما وال الروما، طائفة أطفا  بني املدارس م  والتسرب
  (٧٩)مماثلة توصيا  اإلنسان حلقوق أورواب جملس ومفو  (٧8)األساسية

 مرحلة يف لألطفا  واألس وعي اليومي الدوا  فرتة أن اال تماعية احلقوق جلنة والحظت -54
  (8٠)مفرطة بصورة طويلة اإلل امي الترليم

 حمددة فئات أو حمددين أشخاص حقوق -٤ 

 (8١)النسا   
 تر يتت  إىل الراميتتة اجلهتتود االرتيتتا  متتع األقليتتا  حلمايتتة االستشتتارية اللعنتتة الحظتت -55

رتء اليت للمرأة املهنية املهارا  تر ي  طري  ع  الروما جمتمع داخ  اجلنسني بني املساواة  م  ت
  (8٢)ك    اجملتمع ويف الروما جمتمرا  داخ  املرأة، لتم ني األساسية الشروط

 (83)األطفا   
ثت الءتغا  أن األساسية احلقوق وكالة ذكر  -5٦  تترل  أح ا  عدة لتشم  تشريراهتا حد 

 ق يت  مت  اجلديتدة، الت نولو يتا  إىل حمتددة إشتارا  وتتضتم  األطفتا  ضتد اجلنسية ابجلرائم
  (84)الوطي الصريد على السيءانية اجلرمية ل ش  نظا  إنشا 

 يف املاليتتة التخفيضتا  أثتر علتى الضتو  اإلنستتان حلقتوق أورواب جملتس مفتو  وستلط -5٧
 األطفتا ، ضتد املن ي الرن  زايدة وخطر لألطفا ، ابلنس ة واالست قاقا  اال تماعي الدعم
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 كفايتتة  عتد  علتى ختا  بو ته الضتو  وستلط األطفتا   عمالتة يهتور جتتدد احتمتا  عت  فضتلا 
 عتت  فضتتلا  هلتتم، منفصتتلة ستت   منتتاط  وختصتتيص الستت  ، علتتى الرومتتا طائفتتة أفتتراد حصتتو 
  (85)ألطفاهلم منفصلة دراسية فصو  ختصيص

 أقت ، وبدر تة ،ومرتءاا  مقصتداا  ترتدُ  الءتغتا  ألن القلت  عت  ١ املشترتكة الورقتة وأعربتت -58
 إىل تدرجيي بش   تت و  وهي اجلنس، يف االستغل  ألغرا  االجتار ض ااي لألطفا راا مصد
 يف زايدة السياحية املناط  وتشهد األطفا ، على اجلنسي االعتدا   رائم ملرت يب مفضلة و هة
  (8٦)والسياحة السفر سياق يف اجلنسي االستغل  ألغرا  ابألطفا  االجتار
 التشريرا  وتردي  اجلنس مبمارسة للرضا القانونية الس  ب ايدة املشرتكة الورقة وأوصت -5٩

 االجتتار لتعترمي حمتددة قانونيتة أح ا  واعتماد عشرة، الثامنة دون األطفا  مجيع محاية لضمان
  (8٧)والسياحة السفر سياق يف اجلنسي واالستغل  اجلنس ألغرا  ابألطفا 

رية تدابري م  يل   ما اختاذ على الءتغا  (88)الن ارويت جلنة وحثت -٦٠ بري إي أو تشري  تدا
 أو التتوطي الصتتريدي  علتى تنستتي   هتتا  أو ال يتاان  جلمتتع آليتتا  تريتني أو إلنشتتا  أخترى
 اجلنسيني واالعتدا  االستغل  ياهرة وتقييم مراق ة أ   م  املدي، اجملتمع مع والتراون احمللي،
 أهنتا يفترت   ها  م  املرت  ة اجلنسي االعتدا  حاال  وخباصة عا ، بش   األطفا  على
  (8٩)ثقة حم 
 اجلهتتود مبواصتتلة الءتغتتا  جمللتتس ابل شتتر االجتتتار مب اف تتة املرتتي اخلتتءا  فريتت  وأوصتتى -٦١

 ابالجتاهتا  املترلقتة ال  توث نتتائ  ابستتخدا  وذلتك ابألطفتا ، االجتار منع جما  يف امل ذولة
 وإذكتا  ال لتد، أحنتا  مجيتع يف األطفتا  مع الراملني املهنيني وتدري  توعية ومواصلة اجلديدة،
 فريت  وحت     (٩٠)املهتا ري  لألطفتا  ختا  اهتمتا  وإيتل  املدرستي، الترلتيم طريت  عت  التوعي
 األطفا  الحتيا ا  امللئمة واخلدما  الدعم توفري لت سني  هود بذ  على الءتغا  اخلءا 
  (٩١)مناس ة إقامة أماك  توفري ذلك يف مبا االجتار، ض ااي

 (٩٢)اإلعاقة ذوو األشخا   
 عليتتتتتته أُطلتتتتتت  التتتتتذي ابملشتتتتتتروع األساستتتتتية لل قتتتتتتوق األورويب االحتتتتتتاد وكالتتتتتتتة رح تتتتتت -٦٢
"Significativo Azul"، اإلعاقتا  ذوي لألشتخا  اخلاصتة ابحلمايتة التوعية إىل يهد  الذي 

  (٩3)التواص  جما  يف واحتيا اهتم املترددة اإلعاقا  أو الذهنية
 يقتتتد  التتذي ابستتتتقللية الرتتيش دعتتم منتتتوذج اعتمتتد  الءتغتتتا  أن الوكالتتة والحظتتت -٦3

 ختل  التعري يتة املشتاريع مت  جمموعتة طريت  ع  اإلعاقة ذوي لألشخا  الشخصية املساعدة
  (٩4)٢٠٢٠-٢٠١٧ الفرتة
 التيت اال تماعي، الضمان مراك  إطار يف إدماج" "م ات  إنشا  إىل الوكالة واشار  -٦4
 وعت  اإليتوا ، دور عت  ومرلومتا  متخصصة مساعدة وأسرهم اإلعاقة ذوي لألشخا  تقد 
 واالست قاقا  الرمالة، قضااي ع  ومرلوما  التأهي ، إعادة ومراك  الوييفي، النشاط مراك 

  (٩5)التقنية واملساعدة اال تماعية
 اال تمتاعي للتضتام  الءتغتاي الوطي للحتاد التابرة التراونيا  أن الوكالة والحظت -٦5

 للتضتام  الوطي االحتاد ومؤسسا  للتأهي  الوطي املرهد مع ابالشرتاك الرا ، األم  وشرطة
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 الذهنيتة اإلعاقتا  ذوي األشخا  ضد الرن  منع على ترك  برام  وضرت قد اال تماعي،
   (٩٦)له والتصدي

 (٩٧)األصلية والشروب األقليا   

 جتتاه عملتي هنت  اختتاذ تواصت  الءتغتا  أن األقليا  حلماية االستشارية اللعنة ذكر  -٦٦
 األقليتتتتا  ملمثلتتتي املتاحتتتة الفتتتر  ل تتت  القوميتتتتة، األقليتتتا  حلمايتتتة اإلطاريتتتة االتفاقيتتتة تنفيتتتذ

  (٩8)حمدودة املذكورة الرملية يف للمشاركة احل ومية غري واملنظما 
ية  موارد ختصيص ضمان على أورواب جمللس اإلنسان حقوق مفو  وح    -٦٧ فيذ كاف ن ت ل  ل

  (٩٩)الروما طائفة إلدماج الوطنية للسرتاتيعية الفرا 
 مجيع هد  على السلطا  الرنصرية ملناهضة األوروبية املفوضية حثت ،٢٠١3 عا  ويف -٦8

 مرلوما  أي تقدمي لرد  وابلنظر الروما  جمتمرا  لفص  املستخدمة املادية واحلوا   اجلدران
 تقرير يف املفوضية، رأ  الروما، جمتمرا  لفص  املستخدمة املادية احلوا   أو اجلدران هذه ع 

  (١٠٠)  ئي بش   تنفيذها مت التوصية أن للمتابرة،
 صتورة تتروي  تواصت  اإلعتل  وسائط أن األقليا  حلماية االستشارية اللعنة وذكر  -٦٩
ية اجلهود م  م يد بذ  على وحثت النمطية  الصور ع  فضلا  واملها ري ، للروما سل ية فرل  ال

  (١٠١)اإلعل  وسائط عء النمطية والقوال  الرنصرية نشر مل اف ة
 حمتتتدودة تتت ا  ال الرامتتة الشتتؤون يف الرومتتتا مشتتاركة أن االستشتتارية اللعنتتة والحظتتت -٧٠

ية االسرتاتيعية إعداد لدى حمدود نطاق يف إال الروما ممثلي مع التشاور جيري وال للغاية   الوطن
 جمتمرتا  إبدمتاج املرتي االستشتاري الفريت  يف متنهم القليت  ويُشترك الرومتا، جمتمرتا  إلدمتاج
 يوا هتتون الرومتتا، فتتيهم مبتت  املهمشتتة، الفئتتا  إىل املنتمتتني األشتتخا  أن كمتتا  احملليتتة  الرومتا
  (١٠٢)واالقتصادية اال تماعية احلياة يف بفرالية املشاركة يف ك رية  عق ا 
 أبن استقصتتائية، لدراستتا قتاا وف األساستتية، لل قتتوق األورويب االحتتاد وكالتتة وأفتاد  -٧١
 يف 58و ٦3 بنس ة الر ا ، م  أكء بصورة اإلثي األص  بس   ابلتميي  يشررن الروما نسا 
  (١٠3)التواي على املائة
قافة تروي  يف تنظيماا  أكثر هن  اعتماد إىل الءتغا  االستشارية اللعنة ودعت -٧٢ فة ث ئ  طا
   (١٠4)املرنيني األشخا  مع الوثيقني والتراون ابلتشاور الءتغاي، اجملتمع م     اا  بوصفها الروما

 (١٠5)داخلياا  واملشردون اللعو  وملتمسو والل ئون املها رون  
 بني احلوار تر ي  إىل الرامية املشاريع تنفيذ الءتغا  مواصلة االستشارية اللعنة الحظت -٧3

 املها ري  إدماج لتيسري املتخذة التدابري وتنفيذ والرنصرية، الرنصري التميي  وم اف ة الثقافا 
   (١٠٦)اجملتمع ت ام  وحتقي 
 لرتتودة بتترام  وضتع علتتى الءتغتتا  ابل شتر االجتتتار مب اف تتة املرتي اخلتتءا  فريتت  وحت    -٧4

 الوا ت  الن تو علتى تراعتي وأن طوعيتة الرتودة ت ون أن ويفض  أوطاهنم، إىل االجتار ض ااي
 القسترية، اإلعتادة عتد  يف حقهتم ذلتك يف مبتا وكترامتهم، وستلمتهم األشتخا  هؤال  حقوق
   (١٠٧)الفضلى الطف  مصاحل مل دأ ال ام  االحرتا  األطفا ، حالة يف وين غي،
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 اختتتاذ تتتتوخى (٢٠٢٠-٢٠١5) للهعتترة االستترتاتيعية اخلطتتة أن اخلتتءا  فريتت  وذكتتر -٧5
 املها ري ، إدماج خل  م  اجلنسني بني واملساواة واملواطنة الرم  يرو  تر ي  تشم  تدابري

 الرنصتتري والتمييتت  املرلتت ، غتتري الرمتت  وخاصتة الرمتت ، يف املشتتروع غتتري االستتتغل  وم اف تة
  (١٠8)ابل شر واالجتار

 املري املرصد لتم ني املتخذة ابخلطوا  الرنصرية ملناهضة األوروبية املفوضية ورح ت -٧٦
 أ رهتا اليت ابلدراسا  الرتحي  ع  فضلا  ال ياان ، مجع م  اهلعرة ومرصد الروما مبعتمرا 

  (١٠٩)واملها ري  الروما أوضاع ع  املؤسسا  هذه
 ال لتتدان حنتو ع تور بلتد ترتتتء الءتغتا  أن االجتتار مب اف تة املرتتي اخلتءا  فريت  والحتظ -٧٧

 علتى تتوزيرهم مت  و يت ة فترتة برتد خيتفتون اللعو  ملتمسي م  الرديد وأن األخرى، األوروبية
  (١١٠)ابل شر االجتار ض ااي م  كانوا  إذا ما حتديد دون حيو  الذي األمر اللعو ، مراك 
رية غري أو التشريرية التدابري م  يل   ما اختاذ على الءتغا  الن ارويت جلنة وحثت -٧8  التشري

 تلقي م  اللعو  أزمة سياق يف اجلنسيني واالعتدا  االستغل  ض ااي األطفا  مت ني لضمان
  (١١١)الرا لة النفسية الرعاية وخباصة الرل ية، املساعدة
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