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جملس حقوق اإلنسان

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

موجز ورقات أصحاب املصلحة بشأن

رومانيا*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
ددو ا ن ددان  ١/٥و ،٢١/١٦مددم مراعددار ةوقي د
 -١أُعدده اددلا الر ريددر عرددي ل دراق إلن د
()١
االسرعراض الهوق الشامل .والر رير مدوز لنرعنومداا اد همد مد  ١4زهد ادا ب مصدنة إىل
عرني االسرعراض الهوق الشامل .واو م ّهم يف شكل موز ت يها ابحله األقصى لعهة الكنراا.

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

()3

 -٢أواي أبن تصه قومانيا عنى االتفاقيد الهوليد حلرايد دو ايدم العرداج ادهدازري
وأف د دراة أس ددرا ( )4والربوتوك ددوج االرري دداق ادنة دديل ابلعه دده ال ددهوي ا ددا ابحل ددو االقرصد دداةي
واالزرراعي والث افي (.)٥

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

( )٦

 -3ال ظددا الوقق د ادش د ك  ١وال ظددا الوقق د ادش د ك  ٢ومفددوض إلن د أوقواب حل ددو
ا ن ددان إ يدداي ا يلد الومنيد حلرايد ددو األمفدداج والربد يف عددام  .)7(٢٠١4و ددا ادفددوض
احلكوم عنى ختصيص ما يكفي م ادواقة لضران عرنها لشكل فعاج و دا ادفدوض احلكومد
عنى ختصيص ما يكفي م ادواقة لضران عرل ا يل لشكل فعاج(.)٨

__________

*

حترق اله الوثي قبل إقسا ا إىل ةوائر ال ا الرةريري يف األم ادرةهر.
مل َّ
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 -4وعيور عنى ذلك ،أفاةا الوقق ادش ك  ٢أبن قومانيا ال متنك مؤس د م در ن تعد
حبراي و األمفاج والشباب .وُكنف أ ه ندواب أمدا ادظدامل لرن دييل اد دائل ادرصدن حب دو
األمف دداج والش ددباب واألس ددرر وادر اع ددهي واألش ددوا ذو ا عاق د د  .ويف ع ددام  ،٢٠١٦قف د د
الربدان اق ا ا تشريعيا إبنشاي منصب أما مظامل يعد حبرايد دو ال فدل( .)9وأوادا الوققد
ادش ك  ١إبنشاي منصب أما مظامل يع حب و ال فل ،متشيا مم ثيث تواياا( )١٠اهقا
يف االسرعراض الهوق الشامل لعام .)١١(٢٠١3
 -٥ويف عام  ،٢٠١7ق ب مفوض إلن أوقواب حل و ا ن ان ابلواليد الواسدع ادرنو د
لآللي الوقائي الومني  ،الد تعردل يف إمداق مكردب أمدا ادظدامل ،وابلد يتقاا الد قامدا دا لعدهة
كبري م مؤس اا الرعاي منل عام .)١٢(٢٠١4

جيم -تنفيذذال االلتزامذذات الدوليذذة املتعلقذذة إلقذذوق اإلنسذذانا مذذع مراوذذاة القذذانون الذذدو
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة بني القطاوات

اد اوار وعهم الرريي

()١3

 -٦أواا قال ال بوج ( )ACCEPTابعرراة اس اتيجي دنم الررييد ومكافةرد  ،ور دم عردل
سنوي لرنفيلاا( .)١4وقهما النجن األوقولي دنااض العنصري والرعصب تواي مماثن (.)١٥
 -7وذك ددرا منظرد د إن دداذ ال فولد د يف قوماني ددا أن أمف دداج الروم ددا ،وأمف دداج األس ددر الف ددرير،
عرفد دوا
واألمف دداج ال ددلي يعيش ددون يف ادن دداميل الريفيد د  ،واألمف دداج ذو ا عاقد د  ،واألمف دداج ال ددلي َّ
أنف ه عندى أمد مد ادثنيداا وادثنيدا وم ةوزدي اديدل ا ن دي وم داير ا ويد ا ن دي مدا الدوا
يرعرضون لنرريي يف ق اعاا مثل الرعني والرعاي الصةي (.)١٦
 -٨وأشدداق مرك د العرددل م د أزددل اد دداوار و ددو ا ن ددان إىل ت دداقير تفيدده أبن ر دداب
الكراايد د اس ددرهها مائفد د الروم ددا وادثني دداا وادثني ددا وم ةوز ددي ادي ددل ا ن ددي وم دداير ا ويد د
ا ن دداني ( .)١7وأع ددرب مف ددوض إلند د أوقواب حل ددو ا ن ددان عد د قن د د إ اي كث ددرر الرص ددر اا
ادعاةيد لنرومددا يف ا دداب العددام وال ياسددي( .)١٨وأشدداقا قال د لددرو قكيددو سدديكولوقوم إىل ت ايدده
ادش دداعر ادعاةيد د لنهن دداقيا ور دداب الكراايد د ادوزد د ض ددها يف وسد دائل الرواا ددل االزرر دداعي
وال ن دواا ا رباقي د ال د امددرلا لرسددائل معاةي د لن ددكان ا ن دداقيا أةىل ددا سياسدديون وممثنددون
لوسائل ا عيم(.)١9
-9
وكال د
رمي
قال

وأشاقا قال ال بوج إىل أن ا ليغ ع زرائ الكرااي ال ي اج حمهوةا( .)٢٠وال ظا
احل ددو األساسددي الرالع د ليحتدداة األوقويب معنومدداا تشددري إىل عددهم فه د ضددبا الشددرم
الكرااي وعدهم معدرفره لكيفيد الرة يديل يف الرةيد كدهافم مد ةوافدم ا رميد ( .)٢١وأشداقا
ال بوج إىل عهم وزوة لياانا شامن ُُترم لشكل منهجي ع زرائ الكرااي (.)٢٢

 -١٠وشجم مفوض إلن أوقواب حل و ا ن دان ال دن اا عندى ضدران عدهم الر دامع مدم
ر دداب الكراايد وت ددهب ادددلنبا إىل العهالد ( ،)٢3وإةاند ايددم دداالا ر دداب الكراايد وزدرائ
الكرااي حب م وةون أ لب (.)٢4
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 -١١وأواددا النجن د األوقولي د دنااض د العنص دري والرعصددب لضددران ت بيدديل الرش دريم الددل
ظددر الرة دري عنددى الكرااي د عنددى ايددم ال ياسدديا الددلي يددهلون لبيدداانا عنص دري وابعرردداة
أ ك ددام قانوني د لش ددمن االلرد د ام لوق ددف الرروي ددل الع ددام لنرنظر دداا ال د ت ددرو لنعنص دري والررييد د .
وأواددا ابعرردداة مهوند ل واعدده ال ددنو ،يف الربدددان ،تبددا ال واعدده الرنظيريد والع ددوابا ا اا د
جبرن أموق لينها أ ر اب عنصر يهي ل أعضاي الربدان(.)٢٥
 -١٢و ددا مفددوض إلن د أوقواب حل ددو ا ن ددان قومانيددا عنددى إيدديي ااررددام رددا لوضددم
سجل اب الكرااي وزرائ الكرااي ( .)٢٦وعنى غراق ذلك ،أواا النجن األوقوليد دنااضد
العنص دري والرعصددب يف عددام  ٢٠١4لوضددم نظددام شددامل رددم البيدداانا ادرعن د لر بيدديل أ كددام
ال ددانون ا ن ددائي ال د حتظ ددر العنص دري والرريي د العنص ددر  .وينب ددي أن ي ددجل ا ددلا النظ ددام ع ددهة
الرة ي اا ال فرةرها الشرم  ،وال ضايت احملالد إىل اددهعي العدام ،وعدهة ال ضدايت الد مل تفصدل
فيهدا احملدداك لعده ،وال دراقاا النهائيد لنرةدداك ( .)٢7ويف عدام  ،٢٠١7ال ظددا النجند األوقوليد
دنااض العنصري والرعصب أن الا النظام الشامل رم البياانا مل يوضم لعه(.)٢٨
 -١3وأفاةا وكالد االحتاة األوقويب لنة و األساسي أبن ال انون ادهين لعام  ٢٠١١ظدر
عيقدداا ادعاشددرر وال كدداا لددا شوصددا م د نف د ا ددن  ،و ظددر االع د اا ددله العيقدداا
وابل كداا ادربمد يف لنددهان أردر ( .)٢9وقغد ذلددك ،ألن دا قال د ال بددوج ومركد العرددل مد أزددل
اد دداوار و ددو ا ن ددان ع د مبدداةقر ز دراي اسددرفراي عنددى تعددهيل الهسددروق لرةهيدده الرعري ددف
ال ددانوين للسددرر ابعرباقاددا وازددا لددا قزددل وام درأر( .)3٠وال ددو ومرك د العرددل م د أزددل اد دداوار
و و ا ن ان اقتفاع م رو الرعصب ُتاه ادثنياا وادثنيا وم ةوزي اديدل ا ن دي وم داير
ا وي ا ن اني م زانب العهيه م الشوصياا العام ريج محن االسرفراي(.)3١
 -١4وذكرا قال د ال بدوج أن ا ويد ا ن داني مل تدهق ادرا يف قائرد معدايري عدهم الررييد
وأن ال ن اا ما الا ترجاال لهقز كبدرير دو م داير ا ويد ا ن داني ( .)3٢وال يوزده أ
لروتوكوج ميب قمسي أو ةوقاا تهقيبي لنرهنيا العامنا يف إلاج ت هب رهماا الرعاي الصدةي
د دداير ا وي د ا ن دداني  ،ة عنددى ذلددك أن عددهة األرصددائيا النف دديا وادهنيددا ال بيددا الددلي
ي همون اله ا هماا قنيل زها .وال ي ي الرمما الصةي العرومي الرهريا ال بي ا ااد
له الفل  .و ب الرشريم ادرعنيل لر يري االس  ،كدب عندى م داير ا ويد ا ن داني أن ينجدؤوا
إىل احملد دداك  .ويف غيد دداب أنظر د د وق د دوانا واضد ددة  ،أاد ددهقا احملد دداك تف د دريا مرناقضد ددا لن د ددانون
فيرا يرعنيل جبوانب ا را الرامي إىل أتكيه ا وي ا ن اني (.)33
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

يل الفرة يف احليار واحلري واألمان عنى شوص

()34

 -١٥كرقا النجن األوقولي دكافة الرعليب وغريه مد ضدروب الع ولد أو ادعامند ال اسدي
أو اليإن اني أو ادهين أتكيه توايرها لرلكري موظفي إنفداذ ال دانون أبن أ شدكل مد أشدكاج
إسدداير ادعامن د يش ددكل زرمي د يعاقددب عنيه ددا ال ددانونَّ .
وذكددرا أيض ددا أبن د ال ينب ددي لنش ددرم أن
ت روهم ال دور ،أثنداي عرنيداا الروقيدف ،إال عنده الضدروقر ال صدو  ،وأبن ال شديي يدربق الرعامدل
لعنف مم أ شوص لعه ال ي رر عنيد  .وابدثدل ،كدرقا النجند تواديرها أبن توضدع ال دن اا
ريم موظفي ال جون ،مب فيه أعضاي قواا الردهرل ،يف ايدم ال دجون ،أبن إسداير معامند
احملرج ي تشكل زرمي يُعاقب عنيها ال انون(.)3٥
GE.17-19377
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 -١٦و ددا مف ددوض إلند د أوقواب حل ددو ا ن ددان قوماني ددا عن ددى ض ددران الرة ي دديل الف ددوق
والفعاج يف ايم اةعاياا سوي ادعامند عندى يده مدوظفي إنفداذ ال دانون وفدرض الع دوابا الراةعد
ادناسب عنى مرتكيب اله األفعاج(.)3٦
 -١7وأواا ن إلن أوقواب دكافة الرعليب أبن ال يكدون ال بيدب النف دي الدل مدر
ابلعي غري ال دوعي يف اد رشدفى ،عضدوا يف النجند ا ااد الد متندك ادي ي أتكيده ضدروقر
االسرشفاي غري ال وعي( .)37وأواا ن إلن أوقواب دكافة الرعليب أبن ير ابنرظام إليغ
اي ددم ادرض ددى (أو ممد ددثنه ال ددانوين ،إذا كد ددانوا ال مينك ددون األاني د د ال انوني د د ) حب ددالره وابلعد ددي
ادواددوا د  ،وأبن ي ددعى األمبدداي ةائرددا لنةصددوج عنددى مواف د اد دري قبددل لددهي أ عددي .
واب ضاف إىل ذلك ،أواا النجن ابختاذ تهالري لضران الرريي الواضع يف ال دانون لدا ا يدهاع
غري ال وعي ومعا ادري ةون احلصوج عنى مواف ر (.)3٨
 -١٨وذكدر مركد العردل مد أزدل اد داوار و دو ا ن دان أن ا دهماا ادروصصد اد همد
لضددةايت العنددف ا دده أو ا ن ددي مرونف د وأن اددؤالي الضددةايت ُمينعددون م د ةرددوج اديز د
ادكفول لضةايت العنف ادن ي ف م(.)39
 -١9وأشداق إىل أن الدرباما وا ددهماا الراميد إىل منددم ومكافةد العندف ادند ي انةقر وضددعيف
الررويل ،قغ الرشريعاا ال ائر ادرعن ابلعنف ادن ي(.)4٠
 -٢٠وأواددى لوضددم وتنفيددل اس د اتيجي ومني د لشددمن العنددف ا ن دداين ،وتعددهيل ال ددانون ادرعندديل
ابلعنف ادن ي وتوسيم ن اق ليشرل ايم أشكاج العنف ا ن اين وضران تنفيله تنفيلا فعاال(.)4١

إقام العهج ،مبا يف ذلك م مل ا فيا م الع اب ،وسياةر ال انون

()4٢

 -٢١ك ددرقا ند د إلند د أوقواب دكافةد د الرع ددليب توا دديرها لن ددن اا مب ددنع اي ددم األش ددوا
ال ددلي ت ددنبه الش ددرم دريره احل دديل يف إل دديغ أ دده أق دداق أو ش ددوص ر ددر لوض ددعه من ددل حلظ د
سنبه احلري  .وميك أن ختضم مماقس ادلا احلديل لدبع االسدرثناياا عندهما ت درهعي ذلدك ادصدنة
ادشددروع لنرة يدديل الددل ُتريد الشددرم شدري أن تكددون اددله االسددرثناياا حمددهةر لوضددون يف ال ددانون
ومش د ددفوع لض د ددراانا مناس د ددب ( .)43وأوا د ددا النجند د د أيض د ددا أبن تكف د ددل ال د ددن اا متك د ددا اد د دؤالي
األشوا أنف ه م الرةهث يف كنف ال ري مم حمام وف ا دا ينص عني قانون قومانيا(.)44
 -٢٢وةعددا ال ددن اا إىل اخت دداذ الرددهالري الي م د لضددران إرض دداع ك دل ش ددوص يصددل إىل مراك د
اال رجا الرالع لنشرم  ،يف أقرب وقا ممك  ،ويف موعه أقصاه  ٢4سداع مد وادول  ،لفةدص مديب
كري أرصائي ميب يف م رواف ادرك أو يف ال ج  ،ويف ظروا تضر ا ام ال ري ال بي (.)4٥
 -٢3وأواد ددا أبن تضد دداعف ال د ددن اا زهوةاد ددا لوضد ددم سياس د د ترك د د عند ددى الرد ددهالري غد ددري
اال رجا ي والرهالري البهين لن ج (.)4٦
 -٢4وال و مرك العرل م أزل اد اوار و و ا ن ان أن عهر تواياا( )47منبث ع
االسرعراض الهوق الشامل تهعو قومانيا إىل ضدران وادوج الفلداا الضدعيف إىل العهالد  .وذكدر
أن مل يُبلج سو ال نيل لرلليل الع باا ال تعييل واوج الفلداا الضدعيف إىل العهالد  .وقداج إن
مي اني د قومانيددا ادوصص د لنر دداعهر ال انوني د ضددعيف  .وال ي ددرويف ضددةايت الرريي د  ،يف أغن ددب
دجم األش ددكاج البهين د د
األ ي ددان ،الش ددرو الي م د د لنةص ددوج عن ددى اد دداعهر ال انوني د د  .ومل تُش د َّ
()4٨
لنر اعهر ال انوني  ،م قبيل رهماا احملامار اجملاني  ،وال تُ هم إال عنى ن ا حمدهوة زدها .
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وأوا ددا النجند د قوماني ددا لوض ددم وتنفي ددل اسد د اتيجي ومنيد د لش ددمن الوا ددوج إىل العهالد د  ،لص ددا
الفل د دداا الض د ددعيف  ،و يتةر ادي اني د د د ال د ددنوي ادوصص د د د لنر د دداعهر ال انونيد د د  ،وإنش د دداي مراك د د د
لنرعنوماا ال انوني يف كدل م امعد  .وأوادا إب الد أ قيدوة تعيديل ط داا اد داعهر ال انونيد
غري احلكومي  ،مثل رهماا احملامار اجملاني  ،وادراك ا امعي لنوهماا ال انوني (.)49
 -٢٥وأوا ددا النجند د األوقوليد د دنااضد د العنصد دري والرعص ددب إبنش دداي ليد د م ددر ن دعا د د
الشددكاو اد هم د ضدده الشددرم ( .)٥٠وقددهم مفددوض إلن د أوقواب حل ددو ا ن ددان تواددي مماثن د
عامي  ٢٠١4و.)٥١(٢٠١٦

احلريتا األساسي

()٥٢

 -٢٦وأوا ددا النجند د األوقوليد د دنااضد د العنصد دري والرعص ددب لرع ددهيل ق ددانون احلريد د الهينيد د
لروفيددف الشددرو ال د يرعددا عنددى ا رعيدداا الهيني د اسددريفا اا لكددي يُع د ا ددا ك ائف د ةيني د
أو قال ةيني (.)٥3

ظر ايم أشكاج الر

()٥4

 -٢7أشاقا ن األمراا يف اتفاقي إلن أوقواب لشمن إزدراياا مكافةد االُتداق ابلبشدر،
وفرييل ا رباي ادع ابلعرل عنى مكافة االُتاق ابلبشدر إىل ا دواا الد اختدلوا قومانيدا لوضدم
تش دريعاا دكافة د االُتدداق ابلبشددر ،وتددوفري الرددهقيب يف إلدداج االُتدداق ابلبش در لنرهنيددا ادعنيددا،
وإذكاي الوعي العام ابالُتاق ابلبشر ،ومنم االُتاق ابألمفاج ،ضر أاهاا أرر (.)٥٥
 -٢٨وأواا ن األمراا يف اتفاقي إلن أوقواب لشدمن إزدراياا مكافةد االُتداق ابلبشدر
وفرييل ا رباي ادع ابلعرل عنى مكافة االُتاق ابلبشر قومانيا لركثيف زهوةاا الراميد إىل مندم
االُتاق ألغراض االسر يج يف العرل واالُتاق ابألمفداج ،وحت دا أسداليب الرعدرا عندى ضدةايت
االُتدداق ابلبشددر يف الوقددا ادناسددب وت ددهب اد دداعهر د  ،وحت ددا سددبل حتهيدده اد دداعهر ال د
رازها األمفاج ضةايت االُتاق ،وضران صوج ضةايت االُتاق ابلبشر عنى الرعوي (.)٥٦
 -٢9وق ددب فري دديل ا د درباي ادعد د ابلعر ددل عن ددى مكافةد د االُت دداق ابقتف دداع مع ددهالا ا ةاند د
ابالُت دداق ابلبش ددر ،وقأ أند د ينب ددي لروماني ددا أن تواا ددل اخت دداذ الر ددهالري الي مد د لض ددران الرة ي دديل
االسددرباقي يف زدرائ االُتدداق ابلبشددر وحماكرد مرتكبيهددا لنجددان ،وفددرض ع ددوابا فعالد ومرناسددب
وقاةعد د  ،مب ددا يف ذل ددك عن ددهما يك ددون مرتكبوا ددا مد د اد ددوظفا العر ددوميا( .)٥7وينب ددي أن حتر ددي
ال ن اا ضةايت االُتداق ابلبشدر والشدهوة عنيد وأن متندم أعرداج ال ايدب أثنداي الرة يديل ورديج
إزراياا احملاك ولعهاا(.)٥٨
 -٣احلقوق االقتصادية واالجتماوية والثقافية

احليل يف الصة

()٥9

 -3٠أفدداةا الوقق د ادش د ك  3ل د يتةر يف عددهة ادصددالا لفددريو ن ددص ادناع د البش دري لددا
الفلدداا الضددعيف  .ومل ين ّانفددل الددربانما الددوم دكافة د فددريو ن ددص ادناع د البش دري ر د الددنُها
ا هيددهر ادرعن د ابلوقاي د م د ف ددريو ن ددص ادناع د البش دري ومل يك د موزه ددا إىل الرز دداج ال ددلي
مياقسددون ا ددن مددم الرزدداج .وأة ط ددم ش دراي الع دداقري ال ددائ عنددى نظددام ال مرك د إىل أوز د
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تضدداقب وث دراا ،مددا أثددر عنددى إمكانيد صددوج ادرضددى الددلي تشددرنه لدراما العددي مبضدداةاا
الفريوساا العكوس عنى العي والرعاي الصةي ( .)٦٠وتفر در االسد اتيجي الومنيد لنرودهقاا
لنف د ر  ٢٠٢٠-٢٠١3إىل ال ددهع اد دداي وا ددم الرش د يني الي م ددا لروس دديم ن ددا ت ددهريا
الوقاي م فريو ن دص ادناعد البشدري /ا يه مد رديج اسدرههاا األشدوا الدلي يرعدامون
ادوددهقاا عد مريدديل احل د  .وت ددرنه تددهريا احلدده مد الضددرق أساسددا إىل الددهع الددل ت همد
زهاا ماحن راقزي (.)٦١
 -3١وذكرا الوقق ادش ك  3أن و هاا الرعاي الصةي ترف تدوفري اال ريازداا العيزيد
ادرعن د ابلروليدده وأمدراض الن دداي لنرصدداابا لفددريو ن ددص ادناعد البشدري  ،مددا أة إىل عددهم تن ددي
الن داي لنعددي ال دديب الكددايف ،أو ددوئه إىل العدي الددلاو أو ا زهدداض غددري ادددممون ،أو تعرضد
لنرريي وعهم إفصا ه ع إادالره لفدريو ن دص ادناعد البشدري لده مندبه ردهماا الرعايد
الصةي  .ومل يُعاقَب ىت اآلن أ شوص عنى االا الرريي ضده األشدوا ادصدالا لفدريو
ن ص ادناع البشري يف رهماا الرعاي الصةي  ،ومل توثيل اله احلاالا(.)٦٢
 -3٢وأواددا الوقق د ادش د ك  3ابعرردداة االس د اتيجي الومني د لشددمن فددريو ن ددص ادناع د
البشدري /ا يه وختصدديص مي اني د كافي د لرنفيددلاا ،وضددران تددوفري ادعنومدداا والرددهقيب لنرددوظفا
ال بي ددا لش ددمن ف ددريو ن ددص ادناعد د البشد دري و ددو ادرض ددى ادص ددالا لف ددريو ن ددص ادناعد د
البشري  ،واعرراة تشدريعاا ُتيد إزدراي ارربداق فدريو ن دص ادناعد البشدري ةون مواف د الوالدهي
للش ددوا ال ددلي ت ددل أعر دداقا ع د الثامند د عش ددرر( .)٦3وأوا ددا لرع يد د س ددبل احلص ددوج عن ددى
العددي ا لددهاي م د إةمددان شددبائ األفيددون ،وتوسدديم ن ددا العددي الصددياين ابديثدداةون ،و يتةر
لراما توفري ا لر واحملاق وةعرها(.)٦4
 -33وال ددو مرك د العرددل م د أزددل اد دداوار و ددو ا ن ددان اقتفدداع معددهج محددل ادراا دداا
وعدهم وزدوة اسد اتيجي ومنيد لنصددة ا اليد ( .)٦٥وذكددرا الوققد ادشد ك  3أن ال دانون يشد
مواف الوالهي لنةصوج عنى رهماا قعاي الصة ا ن ي وا الي ىت س ال اةسد عشدرر،
لك د د م د ددهمي الرعاي د د الصد ددةي يش د د مون ،يف ادراقس د د العرني د د  ،مواف د د الوالد ددهي إذا كد ددان س د د
الشوص ادع ةون الثامند عشدرر( .)٦٦وأوادا ابعررداة اسد اتيجي ومنيد لشدمن الصدة واحل دو
ا ن ي وا الي  ،ومنم محل ادراا اا ،وضران ا هماا الي م لهع األمهاا ادراا اا(.)٦7

احليل يف الرعني

()٦٨

 -34أشاق اجملن الوم لن يب إىل قن ن ب الررويل العام يف نظام الرعني  ،ال سيرا عدهم
كفاي الررويل ادوصص لنهياكل األساسي لنرهاق واددواة الرعنيريد وتدهقيب ادعنردا .وأ داج
عنى ةقاساا تبا أن ز يا كبريا م النف داا العامد ادوصصد لنرعندي ُوزهدا إىل أغد شدرائع
اجملررددم( .)٦9وألنددا اجملن د عد مشددكن تددر ،ادهقس د يف سد مبكددرر( .)7٠ورنصددا منظر د إن دداذ
ال فول د يف قومانيددا إىل أن د يف ظددل ت ايدده معددهج الر ددرب ادهقسددي ،واقتفدداع عددهة األمفدداج غددري
ادنرة ا ابدهاق  ،وعدهم كفايد متويدل الرعندي العدام ،كدب عندى قومانيدا أن ترودل تدهالري تضدر
صوج ايم األمفاج عنى الرعني ابجملان وجبوةر عالي (.)7١
 -3٥وذكر مرك العرل م أزل اد اوار و و ا ن ان أن ال لي ا ن ي لي ا ز يا م
ادنااا الهقاسي ا ل امي ( .)7٢وأوضةا الوقق ادش ك  3أن موضوع ال لي الصةي يف ادندااا
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ادهقسي يشرل لع عناار ال لي ا ن ي  .غري أن الا ادوضوع ما اج ارريداقيت ويروقدف عندى
ق دراق ادهقس د  .ويد ّان
دهقب أسدداتلر األ يدداي مدداةر ال لي د ا ن ددي قغ د أم د غددري مددهقلا لددللك(.)73
وأواا الوقق ادش ك  3إبةقا ماةر إل امي شامن لن لي يف إلاج الصة ا ن ي وا الي يف
ادن ددااا الهقاس ددي  ،وض ددران أن ت ددوم ال ليد د ا ن ددي عن ددى أةلد د  ،وتراع ددي االعرب دداقاا ا ن دداني
وتكون غري متيي ي ( .)74وأواا الوقق ادشد ك  ٢ابسدرةهاث ةوقاا تهقيبيد لنرعنردا يف إلداج
الصددة ا ن ددي وا الي د  ،ومتكددا ادنظردداا غددري احلكومي د ادروصص د م د الرعريددف ل ضددايت
الصة ا ن ي وا الي يف ليلاا الرعني النظامي(.)7٥
 -3٦وأواى مرك العردل مد أزدل اد داوار و دو ا ن دان لرصدري وتنفيدل لدراما الرث يدف
يف إلاج و ا ن ان يف ادهاق (.)7٦
 -٤حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

األمفاج

()77

 -37أ الا منظر إن اذ ال فول يف قومانيا عندى ةقاسداا تشدري إىل إسداياا لفظيد وز دهي
ض دده األمف دداج ،ت ددروهم ،يف ان د د أم ددوق ،كمس ددنوب ترل ددو يف اد ددهاق  .وترتك ددب االعر ددهاياا
ا ددهي  ،يف كثددري م د األ يددان ،ضدده األمفدداج الددلي يعيشددون يف ادندداميل الريفي د  ،وضدده الصددبيان،
وضدده أمفدداج الرومددا( .)7٨وذكددر مفددوض إلن د أوقواب حل ددو ا ن ددان أن األمفدداج يف ادؤس دداا
يعانون م ا مهاج ا ه والعامفي وخيضعون لنع اب البهين ول يوة غري قانوني (.)79
 -3٨وال ظد د ددا الوقق د د د ادش د د د ك  ١يتةر يف د د دواةث االعرد د ددهاي ا ن د د ددي عند د ددى األمفد د دداج
واالسر يج ا ن ي د  .ويرعدرض األمفداج لصدوقر مر ايدهر در االسدر يج ا ن دي واسدر ي
يف اد دواة ا اب ي د عددرب شددبك ا ن نددا( .)٨٠وألن ددا الوقق د ادش د ك  ١عد الرعددهييا ال انوني د
وشددهةا الع ددوابا عنددى أعردداج االعرددهاي
ال د أزريددا دكافة د االسددر يج ا ن ددي للمفدداجُ .
ا ن ددي واالغرصدداب ادرتكبد ضدده ضددةايت ت ددل أعردداقا عد  ١٨سددن ( ١٦عامددا يف ال دداليل).
وكددرم ال ددانون ادرا اسددروهام األمفدداج يف الب دداي .وقدده ُعددهج قددانون الع ددوابا لرضددرين تعريفددا
لنرد دواة ا اب يد د ادرعن د د ابألمف دداج( .)٨١وم ددم ذل ددك ،ألن ددا الوققد د ادشد د ك  ١عد د ن ددص يف
ا هماا ادروصص والهع اد هم للمفاج ضةايت االسر يج ا ن ي(.)٨٢
 -39وأواا الوقق ادش ك  ١جبرن أموق لينها ت هب ردهماا أتايدل وإعداةر إةمدا تكدون
مص ددرر رصيص ددا للمف دداج ض ددةايت االس ددر يج ا ن ددي ،وإةقا م ددمل االس ددر يج ا ن ددي
للمفدداج يف منددااا تددهقيب ادهنيددا ادعنيددا لرع ي د قددهقو عنددى الرعددرا عنددى األمفدداج ضددةايت
االسر يج ا ن ي(.)٨3
 -4٠وألن ددا الوقق د د ادش د د ك  ١ع د د اس ددررراق مش ددكن وا األمف دداج يف س د د مبك ددرر(.)٨4
وأوا ددا لرص ددري مح دديا إعيميد د لش ددمن ادو ددامر والع ددوابا ا نائيد د ادرعن د د ابلد د وا ادبك ددر
أو ابالسر يج ا ن ي للمفاج(.)٨٥
 -4١وأعددرب مفددوض إلند أوقواب حل ددو ا ن ددان عد قن د إ اي العددهة الكبددري مد األمفدداج
اد يبا ،إذ يوزه واي  ٨٠ ٠٠٠مفل تركه اب اد يف البنده وادازروا لنعردل يف ا داق (.)٨٦
وةعا قومانيا إىل منم فصل األمفاج ع أسدرا  ،وةعد إعداةر إةمدا ادؤالي األمفداج يف أسدرا ،
وتوفري الرعاي البهين يثرا يل ذلك مصنة ال فل الفضنى(.)٨7
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 -4٢وأعد ددرب ادفد ددوض ع د د قن د د إ اي ال د د أمفد دداج الش د دواقع الد ددلي يعد ددانون م د د ا قصد دداي
االزررداعي والعندف وسدوي ادعامند ( .)٨٨وأشداق إىل عدهم ختصديص أمدواج عامد لردوفري محايد أكثددر
تك ددامي ألمف دداج الشد دواقع( .)٨9و ددا ادف ددوض قوماني ددا عن ددى ض ددران الوا ددوج الفعن ددي ألمف دداج
الشواقع إىل الرعني وا هماا الصةي وادمو وال لاي(.)9٠
 -43وقأ فرييل ا رباي ادع ابلعرل عنى مكافة االُتاق ابلبشر يف إلن أوقواب ضدروقر أن
تواال ال ن اا اختاذ ا واا الي م لضران ت جيل ايم األمفاج عنه الوالةر(.)9١
 -44ويف عددام  ،٢٠١4ال ددو ادفددوض ل ندديل إيددهاع عددهة كبددري م د األمفدداج يف مؤس دداا
الرعاي د  ،وليددنه أمفدداج ذوو إعاق د  ،وعددهم كفاي د الرعاي د اد هم د د يف اددله ادؤس دداا ،وعددهم
وز ددوة لد دراما لينر دداج إىل مر ند د الرش دده( .)9٢ويف ع ددام  ،٢٠١7ق ددب ادف ددوض ل از ددم ع ددهة
األمفدداج ادددوةعا يف مؤس دداا لفضددل ا هددوة ادروااددن الد تبددل ا ال ددن اا لر ددوير رددهماا
لهين ذاا مالم أسر  .وشجم قومانيا عنى اتباع اله ال ياس وختصيص مواقة كافي ا(.)93
 -4٥وألن ددا منظر د د إن دداذ ال فول د د يف قوماني ددا ووكال د د احل ددو األساس ددي الرالع د د ليحت دداة
األوقويب ع ن ب ملويد عاليد مد األمفداج ادعرضدا در الف در أو االسدربعاة االزررداعي(.)94
وأشاقا الوكال إىل م دكافة الف ر لهأ العرل دا عدام  ٢٠١٦يف إمداق تنفيدل االسد اتيجي
الومني لنةه م الف ر لنف ر .)9٥(٢٠٢٠-٢٠١٥
 -4٦وألن ددا منظرد د إن دداذ ال فولد د يف قوماني ددا عد د اقتف دداع مع ددهج وفي دداا الرض ددم ووفي دداا
األمفاج ةون س ا ام  .وأشاقا إىل اخنفاض فر احلصوج عنى الر عي  .وقالا إن فدر
واددوج أمفدداج ادندداميل الريفيد إىل رددهماا الرعايد الصددةي  ،مبددا يف ذلددك الرعايد ال بيد األوليد ،
أقل م الفر ادرا ل ريا (.)9٦
 -47وأفاةا الوقق ادش ك  ٢لعهم صوج الشباب عنى فر العرل .وذكرا أن ردرباا
الردهقيب الدهارني أادبةا شدرما معيدداقيت حلصدوج الشدباب عندى عرددل ،لكد ادلا الردهقيب غددري
مران لنكثري م الشباب لعهم ةفم أزوق لنررهقلا يف الا النوع م الرباما( .)97وأشاقا وكال
احل ددو األساسددي الرالع د ليحتدداة األوقويب إىل توا ددياا قددهمرها ادفوضددي األوقولي د إىل قوماني ددا
ترن دداوج تنفي ددل ر د ض ددران الش ددباب ،ال د و ددها إىل ض ددران ص ددوج األش ددوا ال ددلي ت ددل
أعردداقا عد ا ام د والعشدري عنددى عددروض عرددل زيددهر النوعي د ومتكيددنه مد احلصددوج عنددى
فدر الددرعن اد ددررر ،أو متكيدنه مد احلصددوج عندى فراد تددهقيب مهد يف غضددون أقلعد أشددهر
م تركه لنرهقس أو م ل الره (.)9٨
 -4٨وق ب مفوض إلن أوقواب حل و ا ن ان إبل اي ع ول ال ج عنى ال صر .غري أند
ال ددو ل ندديل اسددررراق وزددوة األمفدداج يف ال ددجون أو يف ظددروا شددبيه ابل ددج  ،ةون احلصددوج
عنى الرعني الكايف(.)99
 -49وأفاةا الوقق ادش ك  ١ابنعهام الهع وخب ر إعداةر إيدلاي الضدةايت مد األمفداج عنده
إشدراكه يف ا زدراياا ال ضددائي ( .)١٠٠وأفداةا وكالد احل ددو األساسدي الرالعد ليحتدداة األوقويب
لعهم وزوة ليل ميئر للمفاج يف احملاك  .وال توزه حمكرد مروصصد إال يف لراسدوا ،لينردا
ينص ال انون عنى إنشاي حماك مروصص يف ايم أحناي البنه(.)١٠١
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األشوا ذوو ا عاق

()١٠٢

 -٥٠ذكر مرك ادواقة ال انوني أن عهة األشوا ذو ا عاق يف مراك الرعاي االزرراعي
قه اة( .)١٠3ويف عامي  ٢٠١4و ،٢٠١7قهم مفوض إلن أوقواب حل و ا ن ان مي ظاا
مماثند ( .)١٠4وأفداة أبن العهيده مد األشددوا ذو ا عاقد يعيشدون يف ادؤس داا ال بيد  ،ومعظرهد
يف م رشفياا األمراض النف ي (.)١٠٥
 -٥١وال و ادفوض الر اقير ادرعن مبا يوازه األشوا ذوو ا عاقد مد ظدروا معيشدي
سيل ووريش ازرراعي وسوي معامن يف مؤس اا الرعاي وقن الفدر ادرا د أمدامه لنوادوج
إىل العهالد ( .)١٠٦وأشدداق إىل ا صدداياا الرمسيد الد تبددا وفددار عددهة كبددري مد األشددوا ذو
ا عاق يف مؤس اا اتلع لو اقر الصة يف ال نواا األررير(.)١٠7
 -٥٢ويف ع ددام  ،٢٠١7ق ددب مف ددوض إلند د أوقواب حل ددو ا ن ددان ابعرر دداة اس د د اتيجي
لنفد د ر  ٢٠١٨-٢٠١٦و ددها إىل إك دداة س ددبل أر ددر لرعايد د األش ددوا ذو ا عاقد د ر دداق
مؤس دداا الرعاي د الكبددرير وال همي د ( .)١٠٨وةعددا ال ددن اا إىل إغددي مؤس دداا الرعاي د ال همي د
وختصديص مدواقة كافيد لر دوير أسداليب لهيند ترديع الرعايد ةاردل اجملرردم احملندي( .)١٠9وقدهم مركد
ادواقة ال انوني تواياا مماثن (.)١١٠
 -٥3وعدديور عنددى ذلددك ،أشدداق مفددوض إلن د أوقواب حل ددو ا ن ددان إىل وزددوب الرة يدديل
ل رع وفعالي يف ايم االةعاياا ادرعن ابألفعاج غري ادشروع ادرتكب ضه األشدوا الدلي
يعيشون يف مؤس اا الرعاي  ،وت دهب اد دؤولا عد ذلدك إىل العهالد ( .)١١١و دا قومانيدا عندى
حت ا الرشريعاا احملني واعرراة تهالري عرني لضران الوادوج الفعندي للشدوا ذو ا عاقد
إىل اي ددم ا ز د دراياا ال انوني د د ادرعن د د د د ( .)١١٢وأوا ددى مرك د د اد د دواقة ال انوني د د ابلرة ي دديل يف
الظروا ال أةا إىل وفار األشوا ذو ا عاقد  ،اددوةعا يف مراكد الرعايد االزرراعيد ويف
م رشفياا األمراض النف ي  ،وابحلينول ةون وقوع مثل اله احلاالا(.)١١3
 -٥4وال و مفوض إلن أوقواب حل و ا ن ان عهة الع باا الد متندم األشدوا ذو ا عاقد
مد العدديش ابسددر يلي  ،مبددا يف ذلددك االفر دداق إىل لددهائل لنرعايد ادؤس ددي  ،وضددعف إمكانيد واددو إىل
احلي د الع ددام وا ددهماا العام د  .وال ي د اج األش ددوا ذوو ا عاق د يع ددانون م د اقتف دداع مع ددهج الب ال د يف
افوفه ويوازهون اعوابا يف الواوج إىل سو العرل عنى قهم اد اوار مم اآلرري (.)١١4
 -٥٥و ددا مف ددوض إلن د د أوقواب حل ددو ا ن ددان قوماني ددا عن ددى ض ددران إمكاني د د وا ددوج
األشددوا ذو ا عاق د إىل البيل د اداةي د وا ددهماا ،مبددا يف ذلددك رددهماا الن ددل ،عنددى قددهم
اد دداوار مددم اآلر دري  ،وضددران واددو الفعنددي إىل سددو العرددل يف ال دداعا العددام وا ددا ،
وتشد ددجيم توظيد ددف األشد ددوا ذو ا عاق د د ( .)١١٥وةعد ددا ال د ددن اا إىل معا د د أوز د د الرةي د د
اجملررعددي ضدده األشددوا ذو ا عاق د  ،وإىل ويل د ليل د زامع د تشددجم عنددى إةمددا األشددوا
ذو ا عاق إةمازا اتما يف اجملررم(.)١١٦
 -٥٦وال ددو مف ددوض إلن د أوقواب حل ددو ا ن ددان ل ن دديل أن األش ددوا ذو ا عاق د ق دده
ُ رمددون متامددا م د األاني د ال انوني د وم د إلروع د م د احل ددو لينهددا احلدديل يف الرصددويا وال شددع
لينرودداب( .)١١7وأشدداق ادفددوض إىل أن احلرمددان م د األاني د ال انوني د خيضددم لضددراانا ،لينهددا
وازددب احملكر د االسددرراع إىل الشددوص ادع د  .ليدده أن ر د ش دواغل أُعددرب عنهددا إ اي عددهم الر د ام
لع احملاك لا الوازب(.)١١٨
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 -٥7ولفدا مفدوض إلند أوقواب حل دو ا ن ددان إىل ت داقير تشدري إىل أن ق سداي ادؤس دداا
يُعيَّنون ،يف أغنب األ يان ،أواياي عنى األشوا اللي يعيشون يف مؤس او  ،قغد داالا
تضاقب ادصا ادركن  .وقاج إن الررثيدل ال دانوين للشدوا ذو ا عاقد غدري ميئد  ،ل دبب
عدهم تعيدا وادي أو ل ددبب تضداقب ادصدا لدا الواددي واألشدوا ادعنيدا( .)١١9وقد ّهم مركد
ادواقة ال انوني مي ظاا مماثن (.)١٢٠
 -٥٨وةعدا مفدوض إلند أوقواب حل دو ا ن ددان ال دن اا إىل مرازعد الرشدريعاا احملنيد يف
ضوي ادداةر  ١٢مد اتفاقيد دو األشدوا ذو ا عاقد ل يد وضدم نظدام و يده يعد ا حبديل
األشددوا ذو ا عاق د يف الرررددم ابألاني د ال انوني د عنددى قددهم اد دداوار مددم اآلر دري يف ايددم
زوانب احليدار .و دا قومانيدا عندى وضدم قدوانا وسياسداا ت درعي عد نظدام الوكالد يف اختداذ
ال راقاا لنظام الهع يف اختاذ ال راقاا ،وضران االع اا ابألشوا ذو ا عاقد كمشدوا
يرررعون لنف ادكان ال يرررم ا اآلررون يف احملاك وميكنه ال ع لفعالي يف أ تهرل يف
ه يف األاني ال انوني (.)١٢١
 -٥9وال ددو ادفددوض أن ن ددب كبددرير م د األمفدداج ذو ا عاق د تن دوا تعندديره وف ددا ل درباما
راا د د  ،يف م ددهاق ل ددلو اال رياز دداا ا اا د أو م ددهاق عاةي د  ،كر ددا ال ددو اخنف دداض
معددهالا واددو إىل مؤس دداا الرعنددي العدداي( .)١٢٢وال ددو أن ادددهاق العاةي د تددرف عدداةر
ت ددجيل األمفدداج ذو ا عاق د  ،مش دريا إىل تعددرض األمفدداج ذو ا عاق د  ،يف لع د احلدداالا،
دعامن سيل م زانب معنريه وأقرام ( .)١٢3و ا ادفوض قومانيا عنى تع يد الرعندي ا دامم،
ووضددم أاددهاا مرو د لن ددل األمفدداج ذو ا عاقد مد الرعنددي ا ددا د إىل الرعنددي العدداة ،
وضران واوج األشوا ذو ا عاق إىل ايم مؤس اا الرعني (.)١٢4

األقنياا

()١٢٥

 -٦٠ذك ددرا النجند د األوقولي د د دنااضد د العنص د دري والرعص ددب أن ال ددانون ادرعن دديل ابألقني دداا
ال ومي مل يعرره لعه(.)١٢٦
 -٦١وأش دداق ت ري ددر مكر ددب ادؤس دداا الهمي رامي د د و ددو ا ن ددان الر ددالم دنظر د د األم د د
والرع دداون يف أوقواب لع ددام  ٢٠١٦إىل أن لك ددل أقني د قومي د مع د ا ددا احل دديل يف م ع دده وا دده يف
إلن د الن دواب ،وأن عرب د ا ر د يف ادائ د ال تن بدديل عنيهددا( .)١٢7ومددم ذلددك ،ال ظددا النجن د
األوقولي دنااض العنصري والرعصب أن عرب ا ر يف ادائ الد ُ دهةا ألانيد ادرشدةا يف
االنرواابا احملني ميك أن تعييل قهقر األقنياا ال ومي ا ثني عنى انرواب ممثنيها(.)١٢٨
 -٦٢وذكددرا الوقق د ادش د ك  4أن تنفيددل أ كددام ال ددانون ادرعندديل اب ةاقر العام د  ،الددل ي ضددي
ابس ددروهام ل دداا األقني دداا لءش دداقر إىل أمس دداي األم دداك الد د ت ي دده فيه ددا ن ددب إلررع دداا األقني دداا
ع  ٢٠يف ادائ  ،مل يك مرضيا .وكثريا ما ف را ال دن اا احملنيد شدر العربد ل ري د ت ييهيد (.)١٢9
ويددنظ ال ددانون أيضددا اسددروهام ل دداا األقنيدداا فيرددا يرعندديل ابل ددن اا ا ةاقيد ويددنص عنددى زدوا أن
ي هم ممثنو األقنيداا ال نبداا ويرن دون الدرة لن دره يف اجملررعداا احملنيد الد ميثندون فيهدا أكثدر مد ٢٠
يف ادائ م ال كان .ومم ذلك ،انةقا ما تنفل األ كام ذاا الصن م ال انون(.)١3٠
 -٦3وأوضةا النجند األوقوليد دنااضد العنصدري والرعصدب أن ال دكان ا ن داقيا مدا الدوا
ميثندون أكدرب أقنيد لن دب  ٦يف ادائد مد ال دكان( .)١3١واعردربا قال د لدرو قكيدو سديكولوقوم أن
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احل و ادكفول قدانوان ألعضداي األقنيد ا ن اقيد قده انرهكدا يف ال دنواا األردرير( .)١3٢وذكدرا
الوققد ادشد ك  4أن أمسدداي الشدواقع يف العهيدده مد ادندداميل ،الد ميثددل ا ن دداقيون ن ددب كبددرير مد
سددكاما منددل مد مويددل ،مددا الددا أ اةي د الن د أو ثنائي د الن د ز ئيددا( .)١33وألن ددا قال د لددرو
قكيددو سدديكولوقوم ع د ةعدداو قضددائي ضدده إلددال حمنيد دندداميل يشددكل فيهددا ا ن دداقيون  7٥يف
ادائد مد إلرددوع ال ددكان ،ألن عبدداقر يةاق البنهيد ي ُكربددا ابلن د ا ن اقيد  .وأمددرا احملدداك إب الد
العبدداقر( .)١34واب ضدداف إىل ذلددك ،ألن ددا قال د لددرو قكيددو سدديكولوقوم ع د دداالا اض د هاة
ل بب اسروهام اجملررم ا ن اق لرمو ومعنومداا ترعنديل لرةهيده ا ويد وعد قضدايت قفعدا ضده
ق سدداي البنددهيتا ا ن دداقيا واجملددال احملني د ا ن اقي د لرفددم عن د يكنددر عنددى مبدداين ا ةاقر احملني د .
وأشاقا إىل ادهوق عدهر أ كدام قضدائي حتظدر قفدم ادلا العند فدو ادؤس داا أو يف أ مكدان
عام( .)١3٥وقهما النجن األوقولي دنااض العنصري والرعصب مي ظاا مماثن (.)١3٦
 -٦4وذكرا قال لرو قكيدو سديكولوقوم أن قدراقاا اجملدال احملنيد ال يدُ ز ايعهدا إىل ا ن اقيد يف
البنددهيتا ال د يشددكل فيهددا ال ددكان ا ن دداقيون أغنبي د  .وال ترددان االسددرراقاا الرمسي د ابلن د ا ن اقي د يف
أغنب األ يان .وأشاقا قال لرو قكيو سيكولوقوم إىل عهم اعرراة ثنائي الن يف ال ضاي(.)١37
 -٦٥وأفاةا الوقق ادش ك  4أبن ال ن اا اولدا ابسدررراق ت ييده ديل الرجردم ال دنري
جملررعاا يكنر النام د اب ن اقيد  ،ال سديرا مد رديج فدرض قيدوة قبدل ولعده اال رفداج ال دنو
ليوم ري شعب يكنر ،وفرض ز اياا وع دوابا عندى ادشداقكا فيد ( .)١3٨وقدهما قال د لدرو
قكيو سيكولوقوم مي ظاا مماثن (.)١39
 -٦٦وأواددا الوقق د ادش د ك  4جبرن د أمددوق لينهددا تعددهيل الرش دريعاا ذاا الصددن لضددران
امرثا ا الكامل ليلر اماا الناشدل عد ادعاادهاا ادصده عنيهدا لشدمن دو األقنيداا وكفالد
الرنفي ددل الكام ددل ل ددانون ا ةاقر العامد د ( .)١4٠وعن ددى وزد د ا ص ددو  ،أوا ددا النجند د األوقوليد د
دنااض د العنصدري والرعصددب لضددران ت بيدديل مبددهأ اد دداوار يف ادعامن د فيرددا يرعندديل لعددرض الرمددو
الومني د وا قنيري د واسددروهامها ومعا د أ رددر ددلا ادبددهأ( .)١4١وأواددا الوقق د ادش د ك 4
لضران احليل يف ري الرجرم للقنياا ةون متيي كردا أوادا ،عندى وزد ا صدو  ،لضدران
عهم ت ييه و ادشاقكا يف اال رفاج ليوم ري شعب يكنر ومنظري (.)١4٢
 -٦7وألن ا الوقق ادش ك  4ع العهيه م الرةهيتا ال يوازههدا األمفداج ادنرردون إىل
أقنيدداا يف احلصددوج عنددى الرعنددي لن ددره األم( .)١43وأوضددةا قال د لددرو قكيددو سدديكولوقوم أن
ادنااا ادهقسي الومني ُعهلا لن دران للمفداج ا ن داقيا لهقاسد الرومانيد كن د أزنبيد  ،لدهال
م ةقاسرها كن ره األم .ومم ذلك ،مُبيل الا الرعهيل عنى تيميل ادر ن االلرهائي ف م(.)١44
هق ابلن الرومانيد يف العهيده
وذكرا الوقق ادش ك  4أن مواة الروصصاا ادهني ما الا تُ َّ
مد ادددهاق الثانويد الد تد ّان
دهق ابلن د ا ن اقيد  ،ل ددبب ن ددص ادعنرددا ال دداةقي عنددى الرددهقي
ابلن ا ن اقي (.)١4٥
 -٦٨وأوادا الوققد ادشد ك  4لضدران اد داوار يف صدوج األقنيداا عندى الرعندي  ،لوسددائل
منها إ ال أ عوائيل ماةي أو مالي يف احلصوج عندى الرعندي لن داا األقنيداا ،ويف الرعندي الر د
واده د لن دداا األقنيدداا( .)١4٦وأواددا لضددران أن يددرعن تيميددل األقنيدداا الن د الروماني د كن د
اثني م مر ند قيتض األمفداج إىل ادر ند الثانويد  ،وذلدك ابعررداة مندااا ةقاسدي منفصدن تنديب
ا ريازاو الن وي (.)١47
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 -٦9وأش دداقا الوقق د ادش د ك  4إىل النر ددائا ال د توا ددل إليه ددا أ دده البة ددوث ،مش ددرير إىل أن
معظ كردب الرداقيا ادهقسدي ت فدل ةوق األقنيداا يف اتقيدا قومانيدا وتعد ال والدب النر يد ال ائرد .
وال تعكد د الكر ددب ادهقس ددي ا ددوقر ا دداةق لنرن ددوع ال ددهي ( .)١4٨وأوا ددا الوققد د لرن دديع ادن ددااا
الهقاسي وكرب الرداقيا ادهقسدي مبدا ك ده تندوع الث افداا ومنظدوق األقنيداا وي يدل ال والدب النر يد
والرةي اا( .)١49وقهما النجن األوقولي دنااض العنصري والرعصب تواياا مماثن (.)١٥٠
 -7٠وال و مفوض إلن أوقواب حل و ا ن ان ل نيل أن أكثر م  7٠يف ادائد مد الرومدا
يعيشون حتا رم الف ر ،يف ا أن حنو  3٥يف ادائ منه ف م يعرنون(.)١٥١
 -7١وأعددرب مفددوض إلن د أوقواب حل ددو ا ن ددان ع د قن د إ اي ال د ا سددكان اد قي د ال د
يعيشددها الرومددا .فرندداميل سددك الكثددري مد الرومددا مفصدول عد غرياددا وتفر ددر إىل ادرافدديل األساسددي ،
ددر ا ردديي
وتعدداين مد االكرظدداً ،فضددي عد أن سددكان اددله ادندداميل معرضددون لشددكل رددا
ال ر ( .)١٥٢وذكر مرك العرل مد أزدل اد داوار و دو ا ن دان أن عرنيداا ا رديي ال در
ألفدراة الرومددا قدده أاددبةا مماقسد شددائع  .ولددهون الواددوج إىل ادرافدديل وا ددهماا األساسددي  ،واديدداه
ا اقي  ،ت ررر معاانر األشوا اللي يرعرضدون لعرنيداا ا رديي ال در مد الف در واالسدربعاة
االزرراعي .وال ينظ ال انون الوم كيفي قيام البنهيتا احملني لعرنياا ا ريي ال ر (.)١٥3
 -7٢وذكر مفوض إلن أوقواب حل و ا ن ان أن العهيه م إلررعاا الروما ال ت اج تعاين
م أثر عرنياا ا ريي ال ر والفصل يف ال ك  ،ما يؤة  ،يف كثري م األ يان ،إىل عدهم
متك د أف دراة اددله اجملررعدداا م د احلصددوج عنددى واثئدديل ا وي د وم د الواددوج إىل الرعاي د الصددةي
والرعنددي وسددو العرددل( .)١٥4وأفدداة مركد العرددل مد أزددل اد دداوار و ددو ا ن ددان أبن الرشدريم
ادرعنيل اب سكان العام ي ضي أبن تضم ال ن اا احملني معايري لروصيص ال ك االزررداعي،
ما أة إىل مماقس غري مر اوي ت ربعه يف معظ األ يان الفلاا الضعيف  .أما إزراياا الر هم
ل نددب لنةصددوج عنددى سددك ازرردداعي فهددي شددهيهر البريوقرامي د وت ددرنه إىل واثئدديل ا وي د ال د
ال مينكها العهيه م الروما .واب ضاف إىل ذلك ،انا ،شع يف اد اك االزرراعي (.)١٥٥
 -73وةعددا مفددوض إلند أوقواب حل ددو ا ن ددان قومانيددا إىل االلرد ام لرعددهيل الرشدريعاا مد
أزل منم عرنياا ا ريي ال ر غري ال انوني لنروما ،وإعاةر ت بيديل قدانون الر داةم عندى ادهم
اد دداك غ ددري اد ددررص ددا ،وإات د د س ددبيل انرص دداا قض ددائي فع دداج لد د أث ددر إي ددايف تن ددائي ض دده
عرنيدداا ا ردديي ال ددر  ،وال ددران إبز دراي مرازع د كامن د دبددهأ الرناسددب واحلدده م د عرنيدداا
ا ر دديي ال ددر ( .)١٥٦وق ددهم مركد د العر ددل مد د أز ددل اد دداوار و ددو ا ن ددان( )١٥7والنجند د
األوقولي دنااض العنصري والرعصب( )١٥٨تواياا مماثن  .وأواى مرك العرل م أزل اد اوار
و و ا ن ان ل يتةر طصصاا ادي اني ال نوي لءسكان االزرراعي وتعهيل قانون ا سدكان
العام م أزل وضدم إمداق ومد واضدع لءسدكان االزررداعي يع دي األولويد لنفلداا الضدعيف ،
مبا يف ذلك الروما(.)١٥9
 -74وذكددر مفددوض إلند أوقواب حل ددو ا ن ددان أند عنددى الددرغ مد الر ددهم احملددر يف إةمددا
أمفاج الروما يف نظام الرعني  ،فإن ن ب عالي م الروما ال ت اج لهون تعندي قمسدي وأن معدهالا
الر رب ادبكدر ألمفداج الرومدا أعندى لكثدري مد مروسدم ادعدهالا الومنيد ( .)١٦٠وعندى الدرغ مد
أن الفصل والبيلد ادعاةيد يشدكين عدامنا اداما يدهفعان أمفداج الرومدا إىل تدر ،ادهقسد  ،أشداق
مفوض إلن أوقواب حل و ا ن ان إىل أن الف ر ادهقم او ال بب الرئي ي لنروقدف ادبكدر عد
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الهقاس د د د ( .)١٦١وذكد د ددرا النجن د د د األوقولي د د د دنااض د د د العنص د د دري والرعصد د ددب أن قد د ددانون الرعند د ددي
لع ددام  )١٦٢(٢٠١١ال يرض ددر تعريف ددا لنفص ددل يف الرعن ددي  .و ددا مف ددوض إلند د أوقواب حل ددو
ا ن ددان قوماني ددا عن ددى تع يد د إةم ددا أمف دداج الروم ددا يف النظ ددام ادهقس ددي .وأك دده عن ددى ض ددروقر أن
ت رفيه ال ن اا ،عنى حنو أفضل ،م رهماا الوس اي ادعنيا ابلروما يف ادهاق (.)١٦3
 -7٥وق د ددب مف د ددوض إلند د د أوقواب حل د ددو ا ن د ددان ابعرر د دداة اسد د د اتيجي إةم د ددا الروم د ددا
لنفد د د ر  ، ٢٠٢٠-٢٠١٢وإبنش د دداي فري د دديل عام د ددل مشد د د  ،ل د ددا ال د ددو اقاا لرن د ددييل تنفي د ددل ا د ددله
االس د اتيجي  .ليدده أن د أعددرب ع د قن د إ اي الع بدداا ا يكني د ال ائر د أمددام تنفيددله( .)١٦4وةعددا
مف ددوض إلند د أوقواب حل ددو ا ن ددان قوماني ددا إىل ختص دديص متوي ددل ك دداا لرنفي ددل االسد د اتيجي ،
وتع يد د ليره ددا الرنفيليد د عن ددى اد ددرو ادركد د  ،وض ددران م ددايل ال ددن اا احملنيد د عد د تنفي ددل
االس د د اتيجي ( .)١٦٥ويف عد ددام  ،٢٠١4قد ددهما النجن د د األوقولي د د دنااض د د العنص د دري والرعصد ددب
تواياا مماثن ( .)١٦٦ويف عام  ،٢٠١7أثنا النجن األوقوليد دنااضد العنصدري والرعصدب عندى
العهيد دده م د د ادبد دداةقاا ال د د اختد ددلوا احلكوم د د لضد ددران تد ددوفري الررويد ددل الكد ددايف وإع د دداي ال د د ر
ليس اتيجي  .غري أما ال ظا عهم وزوة لي لضران م ايل ال ن اا احملني أمام ال ن اا
ادرك ي فيرا يرعنيل لرنفيل االس اتيجي (.)١٦7
 -7٦وأكه مفدوض إلند أوقواب حل دو ا ن دان إلدهةا أمهيد اسدرةهاث نظدام ردم ليداانا
ددب اجملروعدداا ا ثني د  ،مددم ادراعددار الوازب د دبدداةة ال دري وادواف د اد ددرنرير ومتكددا
مصددنف
األشوا م الرةهيه اللاو ال وعي ويره والنررائه إىل إلروع معين (.)١٦٨
 -77وذكرا النجن األوقولي دنااض العنصري والرعصب أن ن يل قة ادررنكداا كدان ل يلدا
ومل يُفصددل لعدده يف عددهة كبددري مد قضددايت قة ادررنكدداا الهيني د ( .)١٦9وال ظددا قال د لددرو قكيددو
سدديكولوقوم ال ضددايت ادعن د ا اا د ابدررنكدداا ال د ادداةقاا النظددام الشدديوعي مد كني د الددروم
الكاثوليك والكنائ ا ن اقيد  .وعديور عندى ذلدك ،أعيده أتمدي العهيده مد الع داقاا الد كاندا
قه أعيها إىل أاةا ا( .)١7٠وأواا النجند األوقوليد دنااضد العنصدري والرعصدب أبن تع دي
ال د ددن اا ةفعد د د قويد د د لر د ددوي اد الب د دداا ادرعن د د د إبع د دداةر ادررنك د دداا إىل األقني د دداا الهينيد د د
وال ومي /ا ثني د  ،وأن تض د نم لددهوق قيدداة يف ددل ن اعدداا ادنكي د لددا الكني د األقثوذك ددي
والكني اليوانني الكاثوليكي (.)١7١

ادهازرون واليزلون ومنرر و النجوي

()١7٢

 -7٨أوا ددا النجن د د األوقولي د د دنااضد د العنص د دري والرعص ددب لض ددران تنفي ددل ل د دراما إةم ددا
اليزلددا واألشددوا الددلي منةدوا أشددكاال أرددر مد احلرايد تنفيددلا كددامي ،ولري ددري ادراقسد
الفعنيد لنةديل يف العرددل واحلصدوج عندى ال ددك مد ردديج تدهالري حمدهةر ت ددرهها ،عندى سددبيل
ادثاج ،أقابب العرل وق اع ا سكان(.)١73
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