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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 رابعة والثالثونالدورة ال
 2019تشرين الثاين/نوفمرب  4-15

ورقوووووواو املعلوموووووواو املقدمووووووة موووووو  ا  وووووواو  وووووواح ة امل وووووول ة مووووووو     
 *سلوفينيا بشأن

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماو أساسية -أوالا  
دوريا  ، مع مراعاا  16/21و 5/1 بقراري جملس حقوق اإلنسان أعد هذا التقرير عملا  -1

زهاا  ماان ا هااا   11املرلومااا  املقدماا  ماان ماوز  لوراااا  وهااو  االساتررا  الاادوري الشااام  
ابحلاد اقاصاا  اا ويارد   كا   ماوز  تق  ادإىل االساتررا  الادوري الشاام ،  (1)املصالة صااحة  
  ال لما لردد 

 امل ل ةا  او  اح ة املعلوماو املقدمة م   -اثنياا  
والتعوووواون موووو  اهلليوووواو واةيحلوووواو الدوليووووة حلقوووووق  (2)نطوووواق االلت اموووواو الدوليووووة -ألف 

 (3)اإلنسان
للوااياا  مااان  ن ساالوف ا ا صااداى علاا  اتجماا اا  جملااس أوروابأب 1  أفاااد  الورااا  املشاا   -2

خاالا االسااتررا   (4)، علاا  الاةااو املوصاا  باا وم افةتهمااا والراااض املااا يالاسااا  الراااض  ااد 
  (5)الدوري الشام  الثاين
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م تااااا  أماااااع املقاااااامل املراااااي  قاااااوق اإلنساااااان   مجهوريااااا  سااااالوف ا ا والوراااااا  والحااااا   -3
تجماا ااااا  املترلقااااا  نجماااااجل حااااااال  انرااااادا  ا اسااااا   الأن سااااالوف ا ا مل تصااااادق علااااا  ا 2 املشااااا   

ومجمااو  جملااس أورواب حلقااوق اإلنسااان أبن تصاادق  2  أوصااى الورااا  املشاا    (6)1961 لرااا 
  (7)1961 سلوف ا ا عل  اتجماا   عا 

وأوصاى احلملا  الدول ا  للق ااا  علا  اقسالة  الاوويا  أبن تواااع سالوف ا ا علا  مراهااد   -4
  (8)اقمم املتةد  حلقر اقسلة  الاووي  وتصدق عل ها

 (9)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
أمااع املقاامل املرااي  قااوق م تاا  ا ااانون أفااد  ماقماا  الرجمااو الدول ا  أبن الربملااان عااد   -5
 احلصاوا علا   تا  أماع املقاامل  لا يتا   ملاا اانون ااا مما أوزاد أساسا، 2017 إلنسان   عا ا
  وأفاااد م تاا  أمااع املقااامل املرااي  قااوق اإلنسااان   (10)مبوزاا  مةااادي ابريااس“ املر اا  ألااض”

  (11)طوا  لطل  اعتماد املر   ألضاخلمجهوري  سلوف ا ا أبن  اختذ ابلجمر  
قااامل املرااي  قااوق اإلنسااان، وهااو ه  اا  املأن جملااس أمااع  3  الورااا  املشاا  الحقااى و  -6

هااا  املرا اا  صاااحة  ا ل اامان الترددياا  ووصااوا ماادخل   2018  عااا   ئأنشاا ،استشاااري 
أنااا  مل ياااتم تر اااع أي ماقمااا  الحقاااى  1    غااان أن الوراااا  املشااا  (12)إىل أماااع املقااااملاملصااالة  

ترم    جماا حقوق املثل ا  واملثل ع وم دوزي امل   ا اسي ومغايري اهلوي  ا اساان   وحااملي 
حلقااااوق اا أن مر اااا   3   والحقااااى الورااااا  املشاااا   (13)صااااجما  ا اسااااع لت ااااون ممثلاااا    ا لااااس

بتر يااااا    جماااااأماااااع املقاااااامل، م ل  مل تااااا  اإلنساااااان، وهاااااو وحاااااد  تاق م ااااا  داخل ااااا  أخااااار   برااااا  
حااك  ااانون اكاار أعمالاا  التثق ااض   جماااا حقااوق اإلنسااان، مل يةالرماا  علاا  اإلنسااان و  حقااوق

واا أن اقماااا 3    والحقااااى الورااااا  املشاااا  (14)بسااااة  نقاااا  املااااوارد املال اااا  2019 الثاين/يااااااير
  (15)م ت  أمع املقامل متوا ر  مها املخصص  لتوس ع نطاق 

جماا  برصااد والحاا  مجمااو  جملااس أورواب حلقااوق اإلنسااان أن اهل  اا  املرا اا  ابملساااوا  امل ل   -7
، اد ترا ت  بصادور ااانون “الدفاع عن مةدأ املساوا م ت  ”التم    والتصدي ل ، واليت تدع  

الحقاااى أن املةسسااا  ال تااا اا  1    غااان أن الوراااا  املشااا  (16)2016 احلمايااا  مااان التم  ااا  لراااا 
سالوف ا ا علا  ت ويااد حلقاوق اإلنساان    وكاعع مجمااو  جملاس أورواب(17)ترااين مان نقا  التمويا 

ماااااان اال ااااااطلع بواليتاااااا  علاااااا  لتم  ااااااا  مبااااااوارد إ اااااااف   م تاااااا  الاااااادفاع عاااااان مةاااااادأ املساااااااوا  
  (18)فراا حنو
ترما  ب اما  متخصصا  ن سالوف ا ا تجمتقار إىل ه  ا  مساتقل  أ 3 وذ ر  الورا  املش    -8

حقاوق الطجما   وهااا   اللت اماهتاا مبوزا  اتجماا ا اا لرصد وتر ي  إعماا حقوق الطجم  وفقا  ااتها
افتقااار إىل يل اا  مسااتقل  لرصااد تاجم ااذ اتجماا اا  حقااوق اقكااخاا ذوي اإلعاااا  قن ا لااس املرااي 

  ذا  الصال  للل ا  وال تتاوفر لديا  املاوارد اللتما  للوفاا  ابقكخاا ذوي اإلعااا  ال يجماي ابملهاا
  والحقاااى و الااا  االُتااااد اقوروا للةقاااوق اقساسااا   أن مهاااا  أماااع ا لاااس يقاااو  (19)بواليتااا 

  (20)املها   مهم  إ اف  إحد  الوتارا  وي طلع بتلك موظض يرم  بدوا   ام     هبا
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 الساريإلنسان، م  مراعاة القانون اإلنساين الدويل تنفيذ االلت اماو الدولية حلقوق ا - يم 
 املشرتكة بني القطاعاواملسائل  -١ 

 (21)املساوا  وعد  التم     
و الااااااا  االُتااااااااد اقوروا للةقاااااااوق اقساسااااااا   أن سااااااالوف ا ا اعتماااااااد  ااااااااانون  ذ ااااااار  -9
أكااا اا مااان ترااادد    إ اااار مجمهاااو  زدياااد التم  ااا  املزوانااا  الاااذي دمااا   مااان التم  ااا ، حلمايااا ا

  (22)اخلطن  التم   
ل س لديها س اس  مل افةا  التم  ا  وال س اسا   أن سلوف ا ا 3  والحقى الورا  املش   -10

كاااا  مااااع الت اماهتااااا مبوزاااا  اا مبااااا يتمماااااقزاناااا  والق ااااا  عل ه اه اااا كااااامل  ملاااااع الراصااااري  و ر 
  (23)(2001ديرابن ) إعلن
أبن للعااااا  االستشاااااري  املرا اااا  ابالتجماا اااا  اإل ارياااا  حلماياااا  اقال ااااا  القوم اااا  وأفاااااد  ا -11

اا وماااا تاا الروماااا هااادف، وال سااا ما علااا  كاااة   اإلن ناااى  ااااد اتداد خطاااال ال راه ااا  والترصااا 
  املا اي، و  براجل  الو اع مما  ان عل ا اا بطريق  أا  و وحخلطال ال راه   ول ن  ان ذلك 
  (24)اقح ان يستهدف أال ا  أخر 

نساان التااابع ملاقماا  اقماان والتراااون   إلوذ ار م تاا  املةسسااا  الديقرا  اا  وحقااوق ا -12
التةاااريجل الرلاااي علااا  ال راه ااا  أو الرااااض أو الترصااا  رااااا  علااا  أورواب أن القاااانون ا ااااائي ي

اإلخالا ابلاقاا  الراا  تاطاوي علا  ُتاريجل علا  ابلسعن ملد  تص  إىل ساتع إذا ص غ بطريق  
  (25)عاااراق علااا  اقعاااراق اقخااار قأو اساااتخدا  القاااو  أو نشااار اقف اااار املترلقااا  بتجماااوق أحاااد ا

التةاريجل الرلاي علا  ال راه ا  ر   إىل أن القانون ا اائي، الذي ال جي 3  وخلصى الورا  املش  
مان االتجماا ا  الدول ا  للق اا  علا   4  قت  ا  املاادلاقا  الرا ، ال يجمي مبلاا ك   هتديدإال إذا 

  (26)مج ع أك اا التم    الراصري
وذ اااار  اللعااااا  االستشاااااري  املرا اااا  ابالتجماا اااا  اإل ارياااا  حلماياااا  اقال ااااا  القوم اااا  أن  -13

علا  كاة    املرت ة  تلكال راه  ، مبا   ذلك اقح ا  ا اائ   املترلق  نطال ال راه   وزرائم 
  (27)سااااو    عاااادد ال اااا  ماااان الق ااااااامللحقاااا  الق ااااائ   ذ، ومل تااااتم جم اااااا  مااااا تاح اا ن نااااى،  در اإل

اا اقساساااا   أناااا  ال توزااااد عمومااااوابإل اااااف  إىل ذلااااك، ذ اااار  و الاااا  االُتاااااد اقوروا للةقااااوق 
اقوروا للةقوق اقساس    ظروف مشدد  الرت ال ا رائم بدافع التة    وأفاد  و ال  االُتاد

  (28)أبن  ال توزد عمل ا  حمدد   مع الة ا   واإلحصا ا  بشأن زرائم ال راه  
وأوصاااى اللعاااا  االستشاااااري  املرا ااا  ابالتجماا اااا  اإل اريااا  حلماياااا  اقال اااا  القوم اااا  أبن  -14

 وسااااائ  ت ثااااض ساااالوف ا ا زهودهااااا الرام اااا  إىل م افةاااا  ت ايااااد خطااااال ال راه اااا ، وال ساااا ما  
االزتماعي، وذلك إبدان  اللغا  الردائ ا  الراصاري    ا ااا الراا ، وتر يا  اساتعاب  نقاا  التواص  

علاااا  الاةااااو  الردالاااا  ا اائ اااا    ا اااااا زاااارائم ال راه اااا  وذلااااك ب جمالاااا  أن تةخااااذ   االعتةااااار
  شاااددم بوصاااجمها ظاااروف الوازااا ، عااااد إصااادار اقح اااا ، الااادوافع الراصاااري  الرت اااال ا ريااا 

وحما ماا  ماارت ر ا اارائم ومرااااةتهم علاا   ،للرقوباا  علاا  مج ااع ا اارائم، و اامان التةق اا  الجمراااا
وتر ياا  تاادري  الشاار   واملاادعع وتر ياا  الااوعي الرااا  بسااة  االنتصاااف املتاحاا ، الاةااو املااساا ، 

  (29)الرامع والق ا  عل  تطة   القوانع
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سااااي واهلوياااا  ا اسااااان   واخلصااااائ  ا اسااااان   أن امل اااا  ا ا 1  وذ اااار  الورااااا  املشاااا   -15
  والحقااى و الاا  (30)ماان الدسااتور 14تااذ ر صااراح   اامن أسااةال التم  اا  الااوارد    املاااد   مل

أن اانون احلمايا  مان التم  ا   قار التم  ا   1  االُتاد اقوروا للةقوق اقساس   والورا  املش  
  (31)لترةن ا اساينعل  أساس امل   ا اسي واهلوي  ا اسان   وا

تواج املثل ااااع   علاااا  الاااارغم ماااان أن والحاااا  مجمااااو  جملااااس أورواب حلقااااوق اإلنسااااان أناااا -16
لاا واج لاا  ظماا ساالوف ا ا اعتماد  ف مااا برااد ااانو ا فانن ، 2015عااا  أزااري   اساتجمتا  رفااجل  ااد

وا للةقاوق   واالاى و الا  االُتااد اقور (32)من نجمس ا اسابلاسة  لألتواج املدين، مبا   ذلك 
باع اقتواج مان نجماس ا ااس م اف ا  إىل حاد  ةان ساعل  اقساس   إن القانون زرا  املراكار  امل

  غااان أنااا  ال يسااام  للشااار ا  مااان نجماااس ا ااااس بتةاااي اق جمااااا 2017مااان عاااا  اا للااا واج اعتةاااار 
ا سااالوف ا ا أبن تراااد   1    وأوصاااى الوراااا  املشااا  (33)احلصاااوا علااا  املسااااعد  علااا  اإل اااال أو

عان احلصاوا علا   للشار ا  مان نجماس ا ااس، ف الا لأل جمااا تشريراهتا للسماح ابلتةاي املشا   
  (34)علج اخلصوب  لألتواج من نجمس ا اس

بروتو وال  وتوز ها  بشأن االعا اف القاانوين ابستةداث  1  وأوصى الورا  املش   -17
وي  ا اسان   عل  أساس اح ا  ح  الشخ    أت  د الرعاي  الصة   ملغايري اهلوباوع ا اس 

ماع املرااين الدول ا  واملمارساا  الجم ال   وأوصاى بتةساع اا ومتش  اختاذ القرار بشأن نوع زاس 
والقائما  علا   والق اا  علا  املراملا  التم   يا   اخلاص  مبغاايري اهلويا  ا اساان   اخلدما  الصة  

عان تاوفن التادري  للمها اع  الطة اع، ف الا املها اع نا   راه   مغايري اهلوي  ا اساان   مان زا
الراااملع   جماااا الترلاا م ماان أزاا  الق ااا  علاا  التم  اا  القااائم علاا  أساااس نااوع ا اااس و راه اا  

  (35)ا اسان  ملغايري اهلوي  الترل مي   من الاقا  ظروف مةات  مغايري اهلوي  ا اسان   وأتمع 
أبن تواص  سلوف ا ا م افة  الوصم واالستةراد والتم     د  1  وأوصى الورا  املش   -18

  (36)اقكخاا املصابع بجمنوس نق  املااع  الةشري /اإليدت

 التام   والة    واقعماا التعاري  وحقوق اإلنسان  
أوصى جمموع  الدوا املااه   للجمسااد التابرا   لاس أورواب أبن تا ود  اا  مااع الجمسااد  -19

جماااع مبهاااا  ابملاااوارد املال ااا  والةشاااري  ال اف ااا  قدا  مهامهاااا بجمرال ااا  ف ماااا يترلااا  ابقكاااخاا امل ل  
تاجم ذياا  عل ااا، وال ساا ما   جماااال  إااارارا  الذماا  املال اا ، وت ااارل املصااا ، وممارساا  ال ااغ ، 

ووترا  الدولا  لاوترا  اارارا  الذما  املال ا  ل  وأوصى اللعا  ب جمال  نشار إ(37)الا اه  جمال  وخط   
  (38)إلارارا  الذم  املال   تلك ا  ماع الجمساد إبزرا  فة  مو وعي  وبق ا  موعدها  

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (39)احل    احل ا  واحلري  واقمن الشخصي  
الاوارد  اتاائ  الأكار م ت  أمع املقامل املراي  قاوق اإلنساان   مجهوريا  سالوف ا ا إىل  -20
  مةسسااا  الرعاياا  االزتماع اا  والصااارواب  السااائد اال تقااا  بشااأن  2017 تقريااره لرااا   

  تلاااك املودعااون لصااة  الرقل اا  تترلااا  ابالاايت يوازههااا اقكااخاا الاااذين يرااانون ماان مشااا   
التراااديل  اللتماااا  لقاااانون املسااااعد  االزتماع اااا  وااااانون الصااااة   تحرتماااد برااااداملةسساااا   ومل 
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ألكخاا الذين يرانون من ل عغن الطوع والرلج اختاذ التدابن بشأن اإليداع  الرقل   من أز 
  (40)لصة  الرقل  تترل  ابمشا   

وذ ر  ماقم  الرجمو الدول   أن الترريض القانوين للغتصال   القانون ا ااائي يساتاد  -21
ماان عااد  املوافقاا ، وهااو ابلتاااي  القااو  أو التهديااد ابسااتخدا  القااو  أو اإل ااراه باادالا اسااتخدا  إىل 
  وأوصاااى أبن تااااق  سااالوف ا ا (41)يتجمااا  ماااع القاااانون الااادوي واملرااااين الدول ااا  حلقاااوق اإلنساااان ال

   (42)ترريض االغتصال   القانون ا اائي   ث يستاد إىل عد  املوافق 
اعتماااد  (PTPRالشاارا     احلق قاا  ماان أزاا  الساال  واملصاااحل  )ماقماا  واااد الحقااى  -22

الااذي ت اامن  ال ااةاا، مبقااابر  ااةاا احلاارل ا هولاا  امل ااان ودفااناملترلاا   2015عااا  اااانون 
وتطة قهااا علاا  الس اساا  الساالوف ا   ف مااا يترلاا   1949  لراااإكااار  صاار   إىل اتجماا ااا  زا ااض 

و  هاذا الصادد،   (43)1990-1941وال ةاا املدفونع ف ها   الجم   ا هول  امل ان ابملقابر 
 جمااا  دفاان رفااا  مج ااع ال اااةاا أوصااى الشاارا     احلق قاا  مااان أزاا  الساال  واملصاااحل  أبن يح 

 قااااابر فردياااا ، وأن يااااا  احلاااا    املرااةاااا  املسااااتقل  ملمثلااااياملسااااتخرزع ماااان املقااااابر ا ماع اااا    م
املاقمااا  غااان احل وم ااا  الاايت متثااا  مصاااا  أساار ال اااةاا املجمقاااودين والطوائااض الديا ااا    مج اااع 

  (44)املقابرتلك مراح  استخراج زثث ال ةاا من موااع 

 وس اد  القانون ،إاام  الردا، مبا   ذلك اإلفل  من الرقال  
ذ اااار  اللعااااا  اقوروب اااا  ملاااااع الترااااذي  واملراملاااا  أو الرقوباااا  اللإنسااااان   أو امله ااااا  أن  -23

ي ااهم،  قاعاد  عاما ، االساتجماد   الاا، حماا  كخصا دفاع أتراال غان القاادرين علا  اقكخاا 
ماااااا مل يرتااااارب ذلاااااك اا تحراااااع  اع مااااا  عاااااد  حمام اااااماااان وزاااااود حماااااا  أثااااااا  ُتق قااااا  الشااااار    وال 

 هلم حما  أن يلتقوا ب  إال لجم   وز    اة  عِ  وال جيوت لألكخاا الذين عح “  الردال  مصلة   ”
زلساا  اع ماا  ولاا س أثاااا  ُتق قااا  الشاار    وأوصااى اللعااا  اقوروب اا  ملاااع الترااذي  واملراملاا  

ين  جمااا ،   املمارساا  الرمل ااا ،  م ااع اقكاااخاا اعتعااا  الرقوباا  اللإنساااان   أو امله ااا  أبن يح  أو
وياةغاي   جماا ا إن اات ا  احلااا   االستران  مبةا  مااذ حلقا  حرماامم مان احلريا ، و الجمرلي احل  

لألكااخاا اعتعاا ين  الااذين ي اان أن تسااترع هباام اع ماا  وي اانجتم ااع اائماا  أباااا  اعااامع 
  (45)ل   مر   من مرا   الشر   ابلتشاور مع نقاب  اعامعتوفنها و  ،اللعو  إل هم

وكااااعرى اللعااااا  اقوروب اااا  ملاااااع الترااااذي  واملراملاااا  أو الرقوباااا  اللإنسااااان   أو امله ااااا   -24
املخصا  ملر شا   ا  ساعع   ملر اار الاو ي للة  ااسلوف ا ا عل  مواصل  زهودها ل مان تاجم ذ 

  تن اناا   2  9يشااغلها عااد  سااعاا  ول اا  سااعع   تن اناا  املخصاا  للة اا  املر شااي  2  7)
  (47)فراالا اا تاجم ذ ((46)دواحلسعع 

وأوصى اللعا  نجمسها أبن تواص  سلوف ا ا زهودها لتوفن بر م  أنشط  مار   م اع  -25
  السااعاا  ل اامان أن يق ااي مج ااع السااعاا  فاا   مرقولاا  ماان ال ااو  خااارج تناا ا هتم ماخاار ع 

  وإذ الحقى اللعا  أن السعاا  اعتع ين   ظ  الاقا  اقمي املر ت ي ون (48)أنشط  هادف 
تنا ا هتم، أوصاى أبن تتخاذ السالطا  خطاوا  حااا  إلعااد   امن قما  مان ال او  الغالة   الر

  (49)الاقر   بر م  اقنشط  املقدم  قول ك السعاا 
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 (50)احلرا  اقساس   واحل    املشار     احل ا  الرام  واحل ا  الس اس    
اإلنسااان التااابع ملاقماا  اقماان والتراااون   ذ اار م تاا  املةسسااا  الديقرا  اا  وحقااوق  -26

  عل هاااا ابلغرامااا  أو الساااعن  راا اااأورواب أن التشاااهن والقاااذف واإلهانااا  ال تالاااى ترتااارب زااارائم يح 
واسااتةداهلا بسااة  انتصاااف  وأوصاا  إبلغااا  اقح ااا  ا اائ اا  املترلقاا  ابلتشااهن والقااذف واإلهاناا 

  (51)للمراين الدول   امتثاالا تشوي  ارتهم مدن   هتدف إىل رد االعتةار للمت ررين زرا  
وذ اار م تاا  أمااع املقااامل املرااي  قااوق اإلنسااان   مجهورياا  ساالوف ا ا أناا  يترااع علاا   -27

أا  علاااا  اقااااا  ماااان  10الااااااخةع أن يرربااااوا عاااان اعتاااا امهم التصااااويى عاااان  رياااا  الربيااااد اةاااا  
و  اااانوا   املستشاااجم  لتلقاااي كاااخاا الاااذين حرماااوا مااان حاااريتهم الشخصااا   أقالتصاااويى  أماااا ا

 اانون ااا  حمروماااون مااانالرشاار ، فهااام   ااام الواااااع وباادون أساااس اقا  الراالج الطااار خااالا فااا   
حقهم   التصويى  واد  م ت  أمع املقامل توص ا  حمدد  إىل السالطا  لترادي  التشاريرا  

و مةسسا  للرعايا    ث يتم ن اقكخاا اعرومون مان حاريتهم أو الاذين يادخلون املستشاجم  أ
االزتماع   من ممارس  حقهم   التصويى  وأكار م تا  أماع املقاامل إىل أن احل وما  اا حاى 

ول اان عمل اا  تراادي  التشااريرا  مل ت لاا  ابلاعاااح ، 2011  ترااديل  اانون اا  ذا  صاال    عااا
  (52)حك  رخي 

  اقماان والتراااون   وذ ار م تاا  املةسسااا  الديقرا  اا  وحقااوق اإلنساان التااابع ملاقماا -28
لتسوي  املااتعا  واائم عل  التسلس  اهلرمي أورواب أن  ياةغي تردي  القانون إلنشا  نقا  وا   

إبزاارا ا  يااو  االنتخااااب  وُتديااد نتااائ  االنتخااااب   ول جمالاا  فرال اا  سااة  املترلقاا  االنتخاب اا  
إزاارا  مرازراا  ا ااائ   للقاارارا  ذا  الصاال  الصااادر  إ حاا  إم ان اا  االنتصاااف القانون اا ، ياةغااي 

  (53)عن ه  ا  إدار  االنتخااب  ولألهل   القانون   للااخةع أو جمموعا  الااخةع

 (54)حقر مج ع أك اا الرق  
مل افةا  االجتاار ابلةشار أن سالوف ا ا ال تا اا بلاد مقصاد لرما  ذ ر فري  اخلربا  املري اب -29

و اااع إ اااار ااااانوين مل افةااا  عمل ااا  سااالوف ا ا ااااد واصااالى   و (55)وعةاااور ل اااةاا االجتاااار ابلةشااار
 إن  اااناالساتجماد  ماان اخلادما  الاايت يقادمها  اةاا االجتااار ابلةشار وهااي جتار   االجتاار ابلةشار  

  ويسم  ل ةاا املستجم د ماها عل  علم أبن الشخ  الذي يقدمها من  ةاا االجتار ابلةشر
  (56)االجتار الذين  ملون تصاري  إاام  مةات  دخوا سوق الرم 

ورأ  فريااا  اخلاااربا  أنااا  ياةغاااي لسااالوف ا ا أن ت ااااعض زهودهاااا   جمااااال  مااااع االجتاااار  -30
  (57)واالجتار ابق جماا قغرا  استغلا ال د الرامل ابلةشر 

مااان اخلطااوا  ل جمالاا  التةق ااا  اا م ياادتتخااذ ورأ  فرياا  اخلااربا  أناا  ياةغاااي لساالوف ا ا أن  -31
تااسااة  املجمرالاا  و الرقااواب  الوفاار   ،ومقا ااا  مرت ة اا  باعاااح ،  ا اااا االجتااار ابلةشاارالجمراااا 

  (58)نت ع  لذلك رادع الو 
اق جمااااااا  اااااةاا هويااااا  ُتدياااااد  عمل ااااا  ُتساااااعوحاااااث فريااااا  اخلاااااربا  سااااالوف ا ا علااااا   -32

، مبااا   ذلااك عاان  رياا  اختاااذ خطااوا  للتصاادي ملشاا ل  اختجمااا  اق جماااا ومساااعدهتم االجتااار
  (59)مااساااة  وتااادري  املشااارفعو مااان خااالا تاااوفن أماااا ن إاامااا  يماااا  باااذويهم املصاااةوبع  غااان

اا املخصصااااا  حال ااااا، للةمايااااا تااااادابن اإلزرائ ااااا  السااااالوف ا ا علااااا  توسااااا ع نطااااااق تطة ااااا   وحاااااث
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كاخاا والشاهود قلتشام  مج اع اق جمااا  اةاا االجتاار اب ،دون سن اخلامس  عشار  لأل جماا
  (60)عل  ذلك حك سن الثاما  عشر ، مع مراعا  مصا  الطجم  الجم ل 

وحاااث فريااا  اخلاااربا  سااالوف ا ا علااا   ااامان االمتثااااا ملةااادأ عاااد  مرااةااا   اااةاا االجتاااار  -33
  وحاث سالوف ا ا علا   امان عاد  زرا  احلصاوا (61)نشاط  غان مشاروع ابلةشر ل لوعهم   أ

بتراااومم   التةق قااا  واإلزاارا ا  اا علاا  املساااعد  املقدماا  إىل  ااةاا االجتااار ابلةشاار مشاارو 
  (62)ا اائ  ، وأن يستاد إىل احت ازاهتم الجمردي 

ا علاا  الترااويجل وحااث فرياا  اخلااربا  ساالوف ا ا علاا  اختاااذ تاادابن لت ساان و اامان احلصااو  -34
و امان إعال  ال اةاا بصاور  ماتقما  بلغا  يجمهموماا  قهام   املطالةا  ابلةشر ل ةاا االجتار 

  (63)من أز  ذلك ابلترويجل وابإلزرا ا  الواز  اتةاعها

 احلقوق االقت ادية واال تماعية والثقافية -٣ 

 (64)الئ  احل    مستو  مر شي  
للجمقاااار هااااي اا أورواب حلقااااوق اإلنسااااان أن الجم ااااا  اق ثاااار ترر ااااالحاااا  مجمااااو  جملااااس  -35

والراا لون  ،وال سا ما املسااا  -و ةاار السان احلااا، اق جماا الذين ياشأون   اقسر ال ار جم  
الجمقارا  الرااملون  وأوصا  أبن تاوي س اساا  وبارام  م افةا  الجمقار يلا ، و عن الرم  لجما ا   و 

متتاع عن إزرا  إصلحا    املراكاا  التقاعديا  مان كاأما حلقوق الطجم ، وأن اا خاصاا اهتمام
 ةار السن، وأن ترتمد اس ات ع ا  حمدد  مل افة  الجمقار   صجموف  أن تجم ي إىل تاد  الجمقر 

  (65)  صجموف الرا لع عن الرم  لجم ا   ويل  والجمقرا  الراملع
م افةا  الجمقار مساأل  قار   اإىل الودعا مجمو  جملس أورواب حلقوق اإلنسان سالوف ا ا  -36

  سا اق ما  ااائم علا  اا ل س فق  ابعتةارها مساأل  مان مساائ  الس اسا  االزتماع ا ، با  أي ا
التشاااور مااع الجم ااا  املرا اا  بشااأن تاادابن اا أن يشاام  أي ااهلااذا الاااه  ياةغااي و حقااوق اإلنسااان، 
  (66)وإزرا  تق  م نوعي لاتائ  س اسا  م افة  الجمقر ،الس اسا  الرام 

غان  ساا ناملمان إىل عاد   جمايا  الرار  اللعا  اقوروب   للةقوق االزتماع   وأكار   -37
 ويا   اللتم  للةصوا عل  املسا ن املساتأزر  غان الر  ا أن متوس  ف   االنتقار إىل و  الر   
إىل أن رعاااااا الةلاااادان الثالثاااا  )غاااان اقع ااااا    االُتاااااد  3  وأكااااار  الورااااا  املشاااا    (67)اا زااااد

والحقاى اللعاا  وزاود مت  ا   اد   غان الر  ا احلصوا عل  املساا ن ل س من حقهم اقوروا( 
  (68)خدما  اإلجيارمقدمي اقزان  من اة  

يااا  علاا   2016عااا  وأكااار  ماقماا  الرجمااو الدول اا  إىل اعتماااد تراادي  للدسااتور    -38
مل تحرتماااد  تشاااريرا  ملموسااا  إلعمااااا هاااذا احلااا  غااان أن  دساااتوراا اا     امل ااااه بوصاااجم  حقااااحلااا
ياةغااي أن يصااة    وذ اار مجمااو  جملااس أورواب حلقااوق اإلنسااان أن هااذا احلاا  الدسااتوري (69)براادح 
  (70)من الااح   الرمل   ابلاسة   تمرا  الرومااا  فذ

 (71)احل    الصة   
ااااوائم وزاااود الحااا  م تااا  أماااع املقاااامل املراااي  قاااوق اإلنساااان   مجهوريااا  سااالوف ا ا  -39

 تا  عان رأي مجمااده أنا  ياةغاي إيال  املانتقار  ويل  للةصوا عل  اخلدما  الصة    وأعرل 
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عماا  مقاادمي الرعاياا  الصااة   قن بر ااهم حقاا  نتااائ  أف اا   ريقاا   يااد ماان االهتمااا  لتاقاا م امل
الرعايااا  الصاااة   والتااااأمع بشاااأن ااااانون زدياااد و اااع نجماااس القاااروف، وأن   مااان غااانه ب ثااان 

  (72)احلصوا عل  اخلدما  الصة  فرا الصةي ي ن أن ي ون ل  أتثن  ةن عل  

 حمددةأو جمموعاو حمددي  حقوق أشخاص  -٤ 

 (73)الاسا   
ائاا  امل   23لن أفاااد م تاا  املةسسااا  الديقرا  اا  وحقااوق اإلنسااان أن الاسااا  يشاا  -40

  (74)2018  عا  اا ا مر   الو ا   املاتخة  حديثمن أع ا  فق  
  (75)اقرحا  أتزنمسأل  إتا  اا ( عن القهLMPTوأعربى ماقم  ح  التقاهر للعم ع ) -41

 (76)اق جماا  
قاار   املااا ا  2015  الحقااى اللعااا  اقوروب اا  للةقااوق االزتماع اا    عااا -42 أناا  ال ُتح

  (77)مج ع أك اا الرقوب  الةدن  

 (78)اقكخاا ذوو اإلعاا   
ذ ااار م تااا  املةسساااا  الديقرا  ااا  وحقاااوق اإلنساااان أن مج اااع املاااوا اع الاااذين بلغاااوا  -43

التصااويى، مااا مل يااتم إلغااا  حقهاام    اا  هلاام الثامااا  عشاار  ماان الرماار أو أ ثاار يااو  االنتخااااب  
ى عل  أساس فاردي مبوزا  اارار صاادر عان اع ما  علا  أسااس اإلعااا  الذها ا ، وهاو التصوي

ماااا يتراااار  ماااع املرااااين الدول ااا   وأوصااا  امل تااا  إبتالااا  مج اااع الق اااود املجمرو ااا  علااا  احلااا    
  (79)التصويى عل  أساس اإلعاا  الذها   ل مان املساوا    االا اع واالمتثاا للمراين الدول  

الوصااوا الرامااي إىل ت اولوز ااا املرلومااا  وسااائ  ر امل تاا  إىل االفتقااار الرااا  إىل وأكااا -44
إىل نقااااا  إم ان ااااا  الوصاااااوا لألكاااااخاا ذوي اإلعااااااا  وإىل اا واالتصااااااال  املصااااامم  خص صااااا

املرلومااااااا  واالتصاااااااال  املتاحاااااا  لألكااااااخاا ذوي اإلعااااااااا  احلساااااا   والاجمساااااا   االزتماع اااااا  
ةان  واقكاا اا سااهل  القارا    وتشااا ر براجل املاقمااا  املرا اا  والجم ريا ، مثاا  الطةاعا  أبحاارف  

ابقكخاا ذوي اإلعاا  الرأي القائ  أبن التصويى اإلل  وين ي ان أن ياوفر للاااخةع املراواع 
  (80)مساعد  احلاز  إىل ملمارس  حقهم   االا اع دوناا عمل  بديلا 
يل اا  التصاويى الةادي  خاارج مرا ا   مساأل عااد  الاقار   إبوأوص  امل تا  سالوف ا ا  -45

االااا اع الراديااا    يااو  االنتخاااااب ، وخاصااا  ابلاسااة  لتصاااويى اقكاااخاا غاان القاااادرين علااا  
م يااد ماان االهتمااا  السااتخدا  بطااااا  االااا اع املطةوعاا  أبحاارف  ةاان  إبياال  مغااادر  مااا هلم، و

عااان تاد  اساااتخدا  لغااا  اإلكاااار  السااالوف ا   ابلاساااة  لألكاااخاا ذوي  والساااهل  القااارا  ، ف ااالا 
  (81)أثاا  الرمل   االنتخاب   ذها  اإلعااا  احلس   وال

 (82)اقال ا   
أفاد  اللعا  االستشاري  املرا   ابالتجماا   اإل اري  حلماي  اقال ا  القوم   أن سلوف ا ا  -46

اإليطال ااا  واهلاغارياااا   و  املاااااا   املختلطاااا   القوم اااا   مااان احلماياااا  لألال ااااااا مسااااتو  عال ااااتاااوفر 
واسر  مان احلقاوق بطائجم  كخاا الذين ياتمون إىل تلك اقال ا  يتمترون قاقعراق، ال ي اا ا
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عن درز  من االستقلا الذايت واحلقوق ا ماع   اليت متارس   ا تمراا  اعل ا   الجمردي ، ف لا 
مل  ا  فرلا  ساة   املثااا، اا  مل ي ان مر ا  اد أن تاجم اذ اإل اار القاانوين املتمتر  ابحل م الذايت  ب

اسااتخدا  اللغاا    اقمااا ن الراماا  علاا  املسااتو  اعلااي ونوع اا  الترلاا م املقااد  بلغااا  اقال ااا  
وم تاااا  املةسسااااا  الديقرا  اااا  وحقااااوق  (84)3   الورااااا  املشاااا   ى  وااااادم(83)ابالحاااا ا  التااااا 

 اثل  ملحقا  مم (85)اإلنسان
والحقاااى اللعاااا  االستشااااري  املرا ااا  ابالتجماا ااا  اإل اريااا  حلمايااا  اقال اااا  القوم ااا  أن  -47

“ واملقادون ع والصارل ساود وال اروا قأمم اقلةان والةوكااق وا ةا  ا”اقكخاا املاتمع إىل 
براااجل الااادعم   حصااالوا علااا    يوغوسااالف ا الساااابق ، وا ماعااا  اإلثا ااا  الاا قااا  ابقملان ااا  ااااد 

م ادين الثقاف  ووسائ  اإلعل  واللغ  والترل م  غن أن تلك ا تمرا  ترترب التدابن املتخذ  غان 
 ااااوا دون التمتااااع ال اماااا   مر ااا  ، وهااااي تاااار  أن عااااد  االعاااا اف الراااااي هبااااا  أال ااااا  اوم اااا 

  (86) قواها
وذ ااار  اللعاااا  االستشااااري  أن اقكاااخاا املاتماااع إىل مجاعااا  الروماااا يتمتراااون  قاااوق  -48

  وذ ار مجماو  جملاس أورواب حلقاوق (87)جبماعا  الروماااخلاا خاص  ماصوا عل ها   القانون 
تتمتاع وي ان أن ثقاف ا  مر اا   أال   تتمتاع نصاائ  إثا ا  و   االروما مر ف هبمجاع  اإلنسان أن 

  (88)لروما  أال   اوم  اب   ال يحر ف ماي  خاص   ب د أن
وعااالو  علااا  ذلاااك، ذ ااار  ماقمااا  الرجماااو الدول ااا  أن الجمااارق   التررياااض القاااانوين باااع  -49
علاا  ممارساا   ا، وااادرهت“غاان اقصاال  ”و، ، املسااتقر  تقل ااداا “اقصاال  ”يساام  مجاعاا  الرومااا  مااا

 ةاااان  أمااااا  ُتق اااا     ، ال ياااا اا يشاااا   عقةااااأو احلصااااوا عل هااااا د  مبوزاااا  الدسااااتورحقااااوق حمااااد
جبماعا  الروماا، ال يتمتاع أفاراد مجاعا  خلااا االندماج احلق قي  ماعا  الروماا  ومبوزا  القاانون ا

واااد أثاار هااذا   “اقصاال  ”مبر اا  وحقااوق حماادد  م جمولاا   ماعاا  الرومااا “ غاان اقصاال  ”الرومااا 
  (89)التمتع  قواها الس اس  عل  الروما جمموعا   ةن  من  عل  ادر  التم    القانوين

وأكااار م تاا  املةسسااا  الديقرا  اا  وحقااوق اإلنسااان إىل أن مجاعاا  الرومااا هلااا حقااوق  -50
  وذ ااااار  الوراااااا  (90)مشاااااار     احل ااااام اعلاااااي، ول ااااان لااااا س علااااا  الصااااار د الاااااو يخاصااااا  لل

ف هاا الروماا ترتارب لةلادا  الايت اائما  ابالقانون املترل  ابحل م الذايت اعلي    ترد  أن 3  املش  
أصاال   وهلااا احلاا    أن ي ااون هلااا ع ااو واحااد علاا  اقااا    ا لااس  واااد جتاهاا  الاقااا  أال اا  
  أفرادهاا الايت توزاد أعاداد  ةان  مان “ غان اقصال  ”مجاع  السايت و اذلك مجاعا  الروماا  اا متام

  (91)ةلدا ال برجل
وأوصى ماقم  الرجمو الدول   أبن ت ي  سلوف ا ا التم      التشاريرا  والتادابن اقخار   -51

  و اااارر  اللعااااا  االستشاااااري  املرا اااا  (92)“غاااان اقصاااال  ”و “اقصاااال  ” بااااع مجاعااااا  الرومااااا
ار   مج ااع ابالتجماا اا  اإل ارياا  حلماياا  اقال ااا  القوم اا  دعوهتااا الساالطا  املر  ياا  إىل ُتسااع مشاا

أفراد الروما ومتث لهم   صااع القارار علا  الصار د اعلاي، وال سا ما   املااا   الايت يسا اها أفاراد 
  وهبدف تر ي  مشاار   مجاعا  الروماا   عمل ا  صااع القارار، دعاى (93)مجاع  الروما أبعداد  ةن 

، بجمرال ا  ع  الروما ملهاما قدا  جملس مجا مللئم اللعا  االستشاري  السلطا  إىل هت    القروف ا
مبااا   ذلااك تاقاا   القواعااد املترلقاا  بساان عماا  ا لااس وت ويااا  الااذي ياةغااي أن ير ااس التاااوع 

  (94)املوزود   صجموف مجاع  الروما
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وذ اار  ماقماا  الرجمااو الدول اا  أن التم  اا   ااد نسااة   ةاان  ماان مجاعاا  الرومااا واالسااتةراد  -52
  وأبااد  مجمااو  جملااس (95)، وال ساا ما   زاااول كاارق الةلااداالزتمااعي هلااا ال ياا االن مسااتمرين

  (96)واللعا  االستشاري  ملحقا  مماثل  أورواب حلقوق اإلنسان
وأعرل مجمو  جملس أورواب حلقوق اإلنسان عن الق  إتا  عد  ح  املشاا   الايت  ااا  -53

إل ارياااا  حلماياااا    وذ اااار  اللعااااا  االستشاااااري  املرا اااا  ابالتجماا اااا  ا(97)أماااادها   جماااااا اإلساااا ان
اقال اااا  القوم ااا  أن التااادابن الرام ااا  إىل تر يااا  املسااااوا    صاااجموف الروماااا ااااد اختاااذ    إ اااار 

  واد حققى تلاك التادابن براجل 2015-2010الرب م  الو ي للتدابن اخلاص  ابلروما للجم   
لتلاااك قساسااا   التقاااد  ف ماااا يترلااا  إب اااجما  الشااارع   علااا  مساااتو اا  الروماااا وتاااوفن اخلااادما  ا

ال س ما   زااول كارق الةلاد، ال تا اا براجل جمتمراا  الروماا ترا   و املستو اا   ومع ذلك، 
حمروماااا  ماااان إم ان اااا  الوصااااوا إىل املرافاااا  اقساساااا  ،  ،  مسااااتو اا  دون املسااااتو  املطلااااول

  (98)سةول تها عن توفن حلوا دائم ابال طلع مبالةلدا  تةاي  الو 
وذ ااار مجماااو  جملاااس أورواب حلقاااوق اإلنساااان أن أغلة ااا  الروماااا ير شاااون   مساااتو اا   -54

مر ولااا  عااان بق ااا  السااا ان، خاااارج املااادن أو   أ اااراف املااااا   املأهولااا   وااااد باااي الردياااد مااان 
املستو اا  بصور  غن اانون ا    أرا   برا  للةلادا  أو أرا  خاصا ، أو   براجل اقح اان 

يراااااي الو اااااع غااااان القاااااانوين للمساااااتو اا  و   صاااااها للساااااتخدا  السااااا ي   أرا  مل ياااااتم ختص
 اامان للة ااات ، ممااا يراار  جمتمرااا  الرومااا الاايت تراا     تلااك املسااتو اا  خلطاار  وزااود عااد 

  (99)اإلخل 
وعلاا  الااارغم مااان برااجل ا هاااود الااايت بااذلتها السااالطا ، فااانن اللعااا  اقوروب ااا  ملااه ااا   -55

إىل إماادادا  امل اااه الجمرلااي لاا  قن االفتقااار إىل إم ان اا  الوصااوا الراصااري  والترصاا  تشاارر ابلق
، خلصاى اللعاا  2017  و  عاا  (100)املأمون  ال يا اا يثا  مشا ل  ابلاساة  للردياد مان الروماا

بشاأن  امان حصاوا مج اع أفاراد الروماا  2014توصا تها املقدما    عاا       مل يتم تاجم اذإىل أن
 ااطرون إىل الرومااا يأفااراد   وأو ااةى ماقماا  الرجمااو الدول اا  أن (101)املأموناا علا  إماادادا  امل اااه 

ما ت ون ملوث  مب اه ا اري، أو مان اا مجع امل اه من ا داوا القرية    برجل أحنا  الةلد، اليت  ثن 
  وااااد  م تااا  أماااع املقاااامل املراااي  قاااوق اإلنساااان   مجهوريااا  (102)حمطاااا  الوااااود أو املقاااابر

 ملحقا  مماثل   (104)جملس أورواب حلقوق اإلنسان ومجمو  (103)سلوف ا ا
وخلصااااى ماقماااا  الرجمااااو الدول اااا  إىل أن التةاااادا  املسااااتمر    احلصااااوا علاااا  امل اااااه  -56

شاا   تالرديااد ماان أساار الرومااا،   صااجموف عاان تجمشااي الجمقاار  واملرافاا  الصااة   امللئماا ، ف االا 
  (105)ام  حلقوق اإلنسان اخلاص  هبمعقة   أدا  أما  تاد  إدمازهم   ا تمع واإلعماا ال 

وأوص  مجمو  جملس أورواب حلقوق اإلنسان أبن ترم  السالطا  املر  يا  ماع الةلادا   -57
ظاروف مر شا   دون الايت تساود ف هاا اعل   عل  وز  السرع  من أز  تساوي  حالا  املساتو اا  

  وأوصااى ماقماا  الرجمااو الدول اا  أبن ترتمااد (106)ابلتشاااور مااع ساا اماوذلااك املسااتو  املطلااول، 
أن  جم   مان احل ات  لس ان الروما الذين ير شون   مستو اا  غن را  ، و سلوف ا ا تدابن ت

   (107)امل اه واملراف  الصة   وال هراب تت من وصوا مج ع جمتمرا  الروما ابل ام  إىل 
وذ اار مجمااو  جملااس أورواب حلقااوق اإلنسااان أناا  علاا  الاارغم ماان حقاار التم  اا ، ال ياا اا  -58

فأ جمااااا الروماااا  ابلاساااة  للمرحلااا  اةااا  املدرسااا   ذا هاااو احلااااا هااااا  براااجل التم  ااا  الجمرلاااي  وهااا
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يرساالون   برااجل اقح ااان إىل صااجموف دراساا   لااذوي االحت ازااا  اخلاصاا    املاادارس الرادياا ، 
أ جماا الروماا   ستمرار  ثاف  نسة  جمصوا ترل م إ اف    وتجم د التقارير ابعل  وز  اخلصوا لو 

  وابملثااا ، الحقاااى ماقمااا  الرجماااو الدول ااا  أن (108)اصااا ذوي االحت ازاااا  اخلاق جمااااا مااادارس 
، االحت ازااااا  اخلاصاااا اق جماااااا ذوي   ماااادارس اا مجمر اااا ممثلااااع متثاااا لا  اأ جماااااا الرومااااا ال ي الااااو 

  (109)و متلقع للمساعدا  املت امل  لتلة   االحت ازا  اخلاص    املدارس االعت ادي 
تساااتهدف   خمتلجماااتااادابن  الاااى متاااواماااا ت وذ ااار  ماقمااا  الرجماااو الدول ااا  أن السااالطا   -59

مسااعدين مان  وتر اعاملدرس   القريةا  الترل م اة  التلم ذ من الروما، مث  إنشا  عدد من مرا   
سااااعد  علااا  إىل املاختاااذ تااادابن مااان هاااذا القة ااا  أن يجم اااي الرومااا  و  حاااع  اااان مااان املتاااوخ  

هااااذه املرا اااا  اةاااا  تجم ااااي ف اااا  أن  إدماااااج أ جماااااا الرومااااا   املاااادارس االبتدائ اااا ، فماااان املشاااا و 
الرومااا، إثا اا  املدرسا  ، والاايت ترماا  فقا    مسااتو اا  الرومااا وختاد  فقاا  اق جماااا املاتماع إىل 

  اساااتمرار التم  ااا  الجمرلاااي ااااد تساااهم وعلااا  الر اااس مااان ذلاااك،  الجمرلاااي إىل ت سااان انااادمازهم 
  (110) دهم الذي  اا أمده

ورح  مجمو  جملس أورواب حلقوق اإلنسان ابل     الشديد عل  ُتسع فرا حصوا  -60
أ جماااا الرومااا علاا  الترلاا م وكااعع ساالوف ا ا علاا  تاد  تلااك ا هااود  ودعااا الساالطا  إىل ت ساان 

أ جماا الروما عل  سا  واحد  من الترل م الاقاامي اةا  املدرساي، الاذي ياةغاي أن ي اون حصوا 
اااا جمان اا سااتخدا  وسااائ  الاقاا  املدعوماا  ووزااود مساااعدين ماان الرومااا   را  اق جماااا اباا ر وم س 

الرادياا   وعاالو  علاا  ذلااك، حااث مجمااو  جملااس أورواب حلقااوق اإلنسااان ساالوف ا ا علاا  مرا اا  
أ جماااا الرومااا   الصااجموف أو املاادارس املخصصاا  هلاام، اقماار الااذي ي اان أن   ثافاا  نسااة مسااأل   
  (111)همعل  من  من التم     د يدا
وأعااارل مجماااو  جملاااس أورواب حلقاااوق اإلنساااان عااان القااا  إتا  حااااال  الااا واج القساااري  -61

  وأوصااا  بترااادي  (112)واملة ااار و اااذلك حااااال  احلمااا  املة ااار باااع السااا ان مااان مجاعااا  الروماااا
ابساتثاا  اقكاخاا الاذين سا ،  18و التشريع ل ي  دد بو وح أن احلد اقدىن لسن ال واج ه

، باااا  علاا  إذن ماان القا ااي  وياةغااي للساالطا  أن فقاا  ن الرماار أو أ ثاارمااسااا   16ن يةلغااو 
يسااااعدون علااا  حدوثااا  ت جمااا  مساااا ل  مااان يشاااار ون   الااا واج القساااري أو تواج اق جمااااا أو 

  (113)للقانوناا ومرااةتهم وفق  ون عل  ،  أو
خلاص  ن اابعتماد الرب م  الو ي للتداب وإذ رح  مجمو  جملس أورواب حلقوق اإلنسان -62

، دعا احل وم  إىل و ع اس ات ع   وا ة  من أز  ُتسع (114)2021-2017  ابلروما للجم  
  (115)ملموس حال  الروما، مبا   ذلك من خلا ُتديد أهداف 

أن مجع الة ا   عن حال  الروما أمر ابلاغ  والح  مجمو  جملس أورواب حلقوق اإلنسان -63
سااااري  الة ااااا   الحتجمااااا  باسااااا ، وي اااان الق ااااا  باااا  مااااع اتوز اااا  الس  عمل اااا  اقمه اااا  لتةسااااع

مااااع مرلومااااا  دا قاااا  ومساااات مل  عاااان حالاااا  الرومااااا، جت  وياةغااااي للساااالطا  أن (116)الشخصاااا  
مصاااجم  حساا  ناااوع ا اااس والرماار، وال سااا ما   جماااال  اإلساا ان والترلااا م والرمالاا  والرعايااا  

  (117)واملستقةل  الصة  ، هبدف تاد  فرال   الس اسا  احلال   
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 (118)املهازرون واللز ون وملتمسو اللعو   
اااد يترر ااون خلصااى اللعااا  اقوروب اا  للةقااوق االزتماع اا  إىل أن الرماااا املهااازرين  -64

 اااااون ف هاااااا اقمااااان القاااااومي للخطااااار أو يسااااا  ون إىل املصااااالة  الرامااااا    حااااااال  ال يرر  للطااااارد 
املسااوا     الطران   اارار ال ح ا   وال تح جما    مساتق   وال يتمتراون  ااقخالق الراما ،  أو

مراملااا  الرمااااا املهااااازرين ف ماااا يترلاااا  ابحلصاااوا علااا  الساااا ن، وال سااا ما ف مااااا يترلااا  بااااربام  
  (119)املساعد    اإلجيار واإلعا   الس ا  

وذ اار  ماقماا  الرجمااو الدول اا  أن الرديااد ماان ملتمسااي اللعااو  الااذين ياادخلون ساالوف ا ا  -65
مااون بساة  دخاوهلم بصاور  غاان احلصاوا علا  اللعاو ، ويغر  حا  ن نقام ا   رماون ماان بصاور  غا
اا   ووفقابش   مجااعيما يتم ذلك اا و ثن  ا أي إزرا  اللعو  إىل دون -اا ويرادون اسر  ،اانون  

 اعتاا ا    ثاان ماان اقح ااان للاتااائ  الاايت توصاالى إل هااا ماقماا  الرجمااو الدول اا ، جتاهلااى ساالوف ا ا 
  (120)2018اللعو   ل  احلصوا عل  احلماي  الدول     عا   ملتمسي

عااان اللعااا  اقوروب اا  ملاااع الترااذي  واملراملاا  أو الرقوباا  اللإنسااان   أو امله ااا  أعربااى و  -66
)ل( مااااان ااااااانون اقزانااااا ، اللاااااذين سااااااهما الربملاااااان   10و)أ( 10 الةاااااابعأوزااااا  الااااا  إتا  

  ظا  ظاروف اساتثاائ   ولجما   حمادود   - الربملان إم ان   تجمر  استةداث ، واللذين 2017 عا 
الرعااا اقزانا    ويةادو أن هاذا احل ام  ار   “تدبن للتصدي للهعر  ا ماع ا ”لا  - من ال من

من إم ان    ل  اللعو  مبوز  اانون احلماي  الدول   دون إزرا  تق  م فردي للةال   وال يا  
،  ماا أن الطران ابلارفجل ال يجم اي إىل وااض لموا ن اقزاارلتماع اإلزرا  عل  عقد زلس  اس

  وباا  عل  ذلك،  ان لد  للعا  اقوروب   ملاع الترذي  واملرامل  أو الرقوبا  اللإنساان   تاجم ذه
محايااا  فرل ااا  مااان اإلعااااد  اا للرعااااا اقزانااا  عمل ااا ى تتاااوفرأو امله اااا  كاااواغ  بشاااأن ماااا إذا  انااا

أن  اااااااف  إىل ذلااااااك، ي اااااان اعتةااااااار إلاإلعاااااااد  القسااااااري  ا ماع اااااا   واب القسااااااري ، مبااااااا   ذلااااااك
برمل ااا  الطاارد ا ماااعي اعقااور  مبوزاا  االتجماا اا  اقوروب اا  للق ااا  ذن )ل( يااا  اإل10 الةااال

  (122)  وأعربى ماقم  الرجمو الدول   عن كواغ  مماثل (121)حلقوق االنسان
علا  أسجم  العتماد ترديل  تشرير    وأعرل مجمو  جملس أورواب حلقوق اإلنسان عن -67

تجمتقار إىل  اما   مااسااة   اد اإلعااد  القسااري   2017   اانون الثاين/يااااير ااانون اقزانا  
 ااما   ت جماا  حقااوق  اا  فاارد   التماااس اللعااو  والتمتااع باا   وحااث ساالوف ا ا علاا  عااد  إىل و 

  (123)تجمر   تلك الترديل 
 جمااا  سااالوف ا ا  م اااع ملتمساااي اللعاااو  إم ان ااا  وأوصاااى ماقمااا  الرجماااو الدول ااا  أبن ت -68

للقانون السلوف ي للةماي  الدول   والقانون الدوي، اا الوصوا إىل إزرا ا   و  عادل  وفرال  وفق
وأن جتااري ُتق قااا  فورياا  ومسااتقل  ون يهاا    مج ااع االدعااا ا  املترلقاا   رمااان ملتمسااي اللعااو  

  (124)والطرد ا ماعي ،ا  الصدوعمل  ،من الوصوا إىل إزرا ا  اللعو 
وأوصى ماقم  الرجمو الدول   أبن متتاع سلوف ا ا عن إعاد  اقكخاا إىل بلادان أخار   -69

عمل اا  الراود  الايت ي ان أن ترار  الاااس خلطار انتها اا  بشاأن دون توفن  ما   إزرائ ا  
  (125)غن مةاكر حقوق اإلنسان   الةلد الذي ي ن أن يرادوا إل   بصور  مةاكر  أو 

والحقااى اللعااا  اقوروب اا  ملاااع الترااذي  واملراملاا  أو الرقوباا  اللإنسااان   أو امله ااا  أن  -70
قماااار تلقائ اااا    إل ام اااااسااااتةدثى مرازراااا  الترااااديل  الاااايت أدخلااااى علاااا  اااااانون اقزاناااا  اااااد 
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  عمل ا   االحتعات   غ ون اقكهر الثلث  اقوىل من االحتعات  غن أن اللعا  الحقى أنا 
اا إال  در لاااذلك القااارار، ال ياااتم  املرازرااا  التلقائ ااا الاقااار   الطرااان   اااارار االحتعاااات أو خااالا 

إىل الرعاااا اقزاناا  املرا ااع، وأن اقح ااا  القانون اا  ذا  الصاال  ال تت اامن اا االسااتماع كخصاا 
   قمار االحتعاات املرازرا  الق اائتت من برقد زلس  استماع  هذه  وأوصى اللعا  أبن اا إل ام
  (126)لموا ن اقزار املريلزلس  استماع برقد اا إل اماا دائم
اقزانا ،   ااانون والحقى اللعا  أن الرعاا اقزانا  اعتعا ين هلام احلا ، مبوزا   -71

االسااتران  مبةااا   غاان أمااا تشاارر ابلقلاا  قن القااانون ال ي اامن احلصااوا علاا  مساااعد  اانون اا  
  (127)أبنجمسهم اعاميغن القادرين عل  سداد ت ال ض جمان   لألكخاا 

وذ اااار  ماقماااا  الرجمااااو الدول اااا  أن الساااالطا  تواصاااا  ممارساااا  احتعااااات اق جماااااا غاااان  -72
يق اي أبن ياتم  2016  عا  اا ارار اد اختذ  احل وم  أن املصةوبع بذويهم  وعل  الرغم من 

مهاااازرين،   مساااا ن بديلااا    إياااوا  اق جمااااا غااان املصاااةوبع، بصااارف الاقااار عااان و ااارهم  
مت احتعاااات ماااا ال يقااا   2018مهاااازع الطااالل، فااانن الة اااا   الرا ااا  تشااان إىل أنااا    عاااا  

  (128)ااياقزان    بوستو الحتعات   مر    جم   300 عن
وأوصى ماقم  الرجماو الدول ا  أبن توااض سالوف ا ا احتعاات اق جمااا واقسار الايت لاديها  -73

قسااةال تترلاا  فقاا  بو اارهم  مهااازرين، واالسترا اا  عاان ذلااك  لااوا غاان مةسساا   أ جماااا 
  وحث مجمو  جملس أورواب حلقوق اإلنسان سلوف ا ا عل  و ع خريط   ري  (129)تراعي الطجم 

، مباااان فاااا هم القص ااار وا اااة  ماااان أزااا  اإللغااااا  ال امااا  الحتعااااات املهااااازرين وملتمساااي اللعااااو 
 بااااذويهم  وحاااااث ساااالوف ا ا علاااا   ااااامان إااماااا  اق جمااااااا اق جماااااا املهااااازرين غااااان املصااااةوبع

املهااااااازرين غاااااان املصااااااةوبع بااااااذويهم بشاااااا   ماجمصاااااا  عاااااان الةااااااالغع، وعلاااااا  مااااااا  اقولوياااااا  
اللعااااو  املقدماااا  ماااان اق جماااااا املهااااازرين غاااان املصااااةوبع بااااذويهم والاقاااار ف هااااا علاااا   لطلةااااا 

  (130)السرع  وز 
ف ا ا علااا  إزااارا  براااجل التراااديل  وحاااث مجماااو  جملاااس أورواب حلقاااوق اإلنساااان سااالو  -74

ياةغااي ااااا إناا  اللعااو   و مللتمسااي ل اامان اسااترداد الةلااد للتراماا  مااع اقعااداد املت ايااد  الةا وياا  
ُتسااع نوع اا  اخلاادما  املتاحاا  مللتمسااي اللعااو  واللز ااع،  مااا ياةغااي تقصاان مااد  إزاارا ا  

  ا تماااع اإلدمااااج ملرحلااا   ساااابق تااادابن تاااوفن   وكاااعع السااالطا  علااا  الاقااار   (131)اللعاااو 
الادورا  اللغويا  وإم ان ا  الوصاوا إىل ساوق الرما  تاوفن اللعاو ، مباا   ذلاك لتمساي ابلاسة  مل

ماان بلاادان متااا  أعااداد  ةاان  ماان ابلاسااة  قول ااك القااادمع  ال ساا ماو خاالا مااد  تما اا  أاصاار، 
   (132)القادمع ماها صجم  اللزئ

 (133)عديو ا اس    
حالاا  أن ساالوف ا ا لاا س لااديها إزاارا ا  خمصصاا  لتةديااد  2  الحقااى الورااا  املشاا   -75

 ا   وأوصا  مجماو  جملاس أورواب حلقاوق اإلنساان أبن ت اع سالوف ا ا إزارا (134)انردا  ا اسا  
  وعاالو  علاا  (135)انراادا  ا اساا  حالاا  تةديااد مر  ياا  فرالاا  ويسااه  اللعااو  إل هااا ف مااا يترلاا  ب

بتردي  القانون  ر  ترريض الشخ  عاد  ا اسا     القاانون  2  ملش  ذلك، أوصى الورا  ا
  (136)1954مع الترريض املاصوا عل     اتجماا   عا  اا ك االو ي متم
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أن ال اما   الااوارد    القاانون الاو ي ملاااع انرادا  ا اساا    2وذ ار  الوراا  املشاا     -76
إذ يتراع من و اع الطجما    تاد إىل و ع الوالدين بدالا ابلاسة  لأل جماا املولودين   سلوف ا ا تس

حااك اا أن ي ااون والاادا الطجماا  عااد  ا اساا   املولااود   اقرا ااي الساالوف ا   عااديي ا اساا   أي اا
إىل    وخل  مجمو  جملس أورواب حلقوق اإلنساان(137)ي ن للطجم  ا تسال ا اس   السلوف ا  

أ جمااا املهاازرين وملتمساي اللعاو  خطار   أن يصاة   ي مانإىل التشاريع احلااي، الستااد أن  اب
  وحث سالوف ا ا علا  ، عديي ا اس  الذين يولدون    ريقهم إىل سلوف ا ا أو ف ها ،واللز ع

برااد فاا   أن ت جماا  مااا  ا اساا   الساالوف ا   لأل جماااا املولااودين   الطرياا  إىل ساالوف ا ا أو ف هااا 
ون نقا  زاسا تهم إىل أ جمااهلم، وذلاك للة لولا  دون حااال  آلاب  ال يساتط روز    مان الاوالد  

  (138) جمااقهةال  ا  صجموف انردا  ا اس   
)املصااااطل  يشاااان إىل “ املشااااطوبع”أن  وذ اااار مجمااااو  جملااااس أورواب حلقااااوق اإلنسااااان -77

سلوف ا ا سع  اإلاام  الراي   الجم   اليت أعقةى استقلا الس ان الذين كطةى أااؤهم من 
مااااان حقاااااواهم االاتصاااااادي  حمروماااااون  ،بااااادون حصاااااوهلم علااااا  و اااااع ااااااانوين ،(1991  عاااااا  

واالزتماع   واملدن   والس اس    ومن ياطة  عل   ذلك الو ع ال تتااح لا  إم ان ا  احلصاوا علا  
   وزااااد لدياااا  أي سااااةياخلاااادما  الصااااة   والترلاااا م والرمالاااا  واالسااااتةقااا  االزتماع اااا ، وال 

ماان الةلااد أو حرمااوا ماان اا خاارج اآلالف اساار نوين للطراان   تلااك االنتها ااا   واااد أح انتصاااف اااا
وزاادوا أنجمسااهم   ماان عااد  السااماح هلاام ابلرااود ، وابلتاااي اا يخاارون خوفاا هالرااود  إل اا   ومل يغااادر 

  والحاااا  فرياااا  اخلااااربا  املرااااي ابختاااااذ إزاااارا ا  مل افةاااا  االجتااااار ابلةشاااار أن (139) اانون اااامتاهاااا  
  (140)الواوع  ة   للجتار ابلةشرخطر للخطر، مبا   ذلك عر   ملرا ع أصةةوا اقكخاا ا

نااا  علااا  الااارغم مااان التوصااا ا  الااايت اةلاااى هباااا سااالوف ا ا   أ 2   ااار  الوراااا  املشااا  وذ  -78
االسااااتررا  الاااادوري الشااااام  الساااااب  ملرا اااا  هااااذه احلالاااا ، فنمااااا مل تتخااااذ تاااادابن لتاجم ااااذ تلااااك 

مجماو  جملاس الحا    و (141)علا  ا اسا  “ املشاطوبع”اقكاخاا  التوص ا  وت سن حصاوا
عما ترر وا “ املشطوبع” لااا علا اا أن رئ س ا مر   الو ا   أصدر اعتذار  أورواب حلقوق اإلنسان

كاااااخ  مااااان  12 000 لااااا  مااااان ظلااااام ومراااااا   وإذالا وااااااذف  وماااااع ذلاااااك، ذ ااااار أن ارابااااا 
مااان ماراااوا مااان تساااوي  و ااارهم إماااا بساااة  ، مبااان فااا هم و ااارهمتساااوي  يقوماااوا بمل  “املشاااطوبع”

ختلجماااوا عااان املوعااااد أو قمااام  2010الشااارول التق  ديااا  الاااوارد    ااااانون الو اااع القااااانوين لراااا  
ياارون أن “ املشااطوبع”أن ممثلااي  والحاا  مجمااو  جملااس أورواب حلقااوق اإلنسااان الاهااائي اعاادد 

  (142)ت ةد مةلغ الترويجل ال ي جمي لتغط   اخلسائر الجمرل   واق رار امل
وأوصااا  مجماااو  جملاااس أورواب حلقاااوق اإلنساااان أبن تاااوفر السااالطا   ريقااا  لألكاااخاا  -79
الاااذين مل يتم ااااوا مااان تساااوي  و ااارهم القاااانوين ويرغةاااون   االنااادماج   ا تماااع “ املشاااطوبع”

  (143)باادون و ااع اااانوينللق ااا  بااذلك، وال ساا ما أول ااك الااذين ير شااون   ساالوف ا ا  الساالوف ي
وااااد   ااا  مااان اللعاااا  االستشااااري  املرا ااا  ابالتجماا ااا  اإل اريااا  حلمايااا  اقال اااا  القوم ااا  والوراااا  

  (144)توص ا  مماثل  2  املش  
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