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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون التاسعةالدورة 
 2018 كانون الثاين/يناير  15-26

 رومانياجتميع بشأن   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مر  مراعراا الرو  ا 16/21و 5/1بقرراي  لسرح وقروإل اان ران  أعد هذا التقريرر علر ا  -1

 يئرات اععاهردات قرايير ه والتقرير جتلي  لسلعسومات الوايدا يفالدويية ل ستعراض الدوي  الشامل. 
اا وجز   قيُّرد شرلل  مريفوااجراءات اخلاصة وغ ها من واثئق األمم اعتحدا ذات الصسة، وهرو مقرد  

  ابحلد األقصى لعدد اللسلات.

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (2)(1)اإلنسان

لقررد ّوجت ررو لرومانيررا  وصررية ابلناررر يف تملانيررة التصررديق عسررى احل ااقيررة الدوليررة حللايررة  -2
ة عيرر  األشررما  مررن ، واحل ااقيررة الدوليررة حللايرر(3)وقرروإل عيرر  العلرراج اع رراجرين وأهررراد أسرررهم

احلقتصررررررادية  ، والربو وكرررررروج احلختيرررررراي  لسع ررررررد الرررررردو  اخلررررررا  ابحلقرررررروإل(4)احلختارررررراء الق ررررررر 
، (6)  ذو  ااعاقرررة. والربو وكررروج احلختيررراي  حل ااقيرررة وقررروإل األشرررما(5)واحلجتلاعيرررة والثقاهيرررة

 .(7)غاتوالربو وكوج احلختياي  حل ااقية وقوإل الطال اعتعسق إبجراء  قدمي الب 
وشررتعو الستنررة اععنيررة ابلقىرراء عسررى التلييررز اررد اعرررأا يومانيررا عسررى التصررديق عسررى  -3

 .(8)(189)يقم  2011ية منالة العلل الدولية بشأن العلاج اعنزليني، ا ااق
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وأوصو جلنة ملاهحة التعذيب يومانيا ابلنار يف  قدمي ااع نني اعنصو  عسي لرا يف  -4
ا ااقية مناهىة التعذيب وغ ه مرن ارروا اععامسرة أو العقوبرة القاسرية أو من  22و 21اعاد ني 

 .(9) سقي الب غات والبو هي ا الستنة يفل عرتاف ابختصا   ،ال تن انية أو اع ينة

 (10)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
حلواو الستنة اععنية ابحلقوإل احلقتصادية واحلجتلاعية والثقاهية أن لاحلت اختصا   -5

التلييز، وابألخر  شىت اعؤس ات واهليئات العامسة عسى  عزيز ومحاية وقوإل اان ان وملاهحة 
مع د وقوإل اان ان وملتب أمني اعاامل واجملسرح الرو مل علاهحرة التلييرز، متداخسرة لرا يقستر  

 .(11)من هعاليت ا ابلنار تىل وحلايهتا وموايدها
 كررررام ا   وأعربرررو الستنرررة ذاهترررا عرررن القسرررق لعررررد  امتثررراج مع رررد وقررروإل اان ررران امتثررراحلا  -6

. ويف (12) ات الو نية لتعزيز ومحاية وقوإل اان ان )مبادئ ابييرح(لسلبادئ اعتعسقة لركز اعؤس
، حلواو الستنة اععنية ابلقىاء عسى التلييز اد اعرأا بقسق أنه، يغم احللتزا  الذ  2017عا  

قطعترره يومانيررا أ نرراء احلسررتعراض الرردوي  الشررامل، ه رري مل  عرردج بعررد  شررريع ا اعررادا الناررر يف 
عبرررادئ  يتررره. وشرررتعو يومانيرررا عسرررى احلرررر  عسرررى جعرررل اعع رررد  ترررث ا واررر  اعع رررد ومرررد  هعال

 .(13)كام ا   ابييح امتثاحلا 
وأوصررررو جلنررررة مناهىررررة التعررررذيب يومانيررررا بتمصرررري  مرررروايد كاهيررررة لىررررلان اسررررتق لية  -7

ملترررب أمرررني اعارررامل، ب يرررة ملينررره مرررن العلرررل باعاليرررة واحلارررط ة بررردويه اعتليرررز ابعتبرررايه ا ليرررة 
 . (15). وقدتمو الستنة الارعية عن  التعذيب م واات  ا سة(14)لو نيةالوقائية ا

تنشرراء أمانررة ماررامل  ابعتلرراد مشررروة قررانون بشررأن يومانيرراوأوصررو جلنررة وقرروإل الطاررل  -8
 .(16)أل ااج ّعىن حبقوإل ام تقسة 

تىل الاقرر اعردق  ووقروإل اان ران أن يومانيرا حباجرة  رألة اعقري اخلا  اععرمل لوحلوظ  -9
وار  تجرراءات للاالرة النارر بصرويا من تيررة يف التوصريات الصراديا عرن اهليئرات الدوليرة حلقرروإل 

 .(17) الاعاليةميظريف وعداا . هالناا  القائم والياان ان

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 اإلنساين الدويل الساري

 املشرتكة بني  دة قطا اتاملسائل  -ألف 
 (18)املساواة و دم التمييا -١ 

الستنررة اععنيررة ابلقىرراء عسررى التلييررز اررد اعرررأا عررن قسق ررا تةاء القوالررب النلطيررة أعربررو  -10
وسررائم  الرر   تناقس رراالن رراء، وحل سرريلا ن رراء  ائاررة الرومررا، قيلررة حتررم مررن الرر  صرروي ال وأويررا ا 

يف ا ونة األخ ا عسى ل ان شمصيات سياسية وج ات  النلطياخلطاا تةاء انبعاث ااع   و 
 .(19)ة اجلن ية وااجنابية لسلرأايالصحهاعسة دينية غ  اتبعة لسدولة إبةاء احلقوإل 

ااعاقررة   جلنررة وقرروإل الطاررل عررن القسررق مررن أن األ ارراج الرومررا واأل ارراج ذو وأعربررو  -11
اهلويرة   م اير و اعثسيني ومزدوجي اعيل اجلن ي  األ ااجواأل ااج مستل ي الستوء أو ال جئني، و 
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 مرررا ةالررروانرررا ق ييايرررة  ئيرررة مواأل اررراج الرررذين يعيشرررون يف  ،اجلن رررانية وورررامسي صررراات اجلن رررني
هيلرررا يتعسررررق لستلييرررز هيلررررا يتعسرررق ابحلصررروج عسررررى التعسررريم والرعايرررة الصررررحية والعلرررل، و  ونعراررريت
 .(20) تو  معيشت مل

حلسررتلراي ة ابحلقرروإل احلقتصررادية واحلجتلاعيررة والثقاهيررة عررن القسررق الستنررة اععنيرروأعربررو  -12
ال لن  يف لاج، وحل سيلا عسى نطاإل واس احلجتلاعي  وااقصاءستلييز لالروما  عرض أهراد هئة 

اعردق  أن انتشراي الاقرر يف الاقرر  ألة اعقري اخلا  اععمل لوذكر  .(21)تش يلوالتعسيم والصحة وال
وعرد  اع رراواا برني الرومررا وغر  الرومررا بصرويا مساتررة أمرر مررر بم ابل رسوكيات اجملتلعيررة أوسرا  الرومررا 

جلنرررررة مناهىرررررة التعرررررذيب عرررررن قسق رررررا تةاء  . وأعربرررررو(22)تةاء الرومرررررا و)انعررررردا ( الاعرررررل احللرررررومي
وراحلت وتةاء الرومرا،  الر    رت دفعنصرر  برداه  جررائم اللراهيرة  اععسومات ال   تحدث عرن

اخلطاابت اعناهىة لسروما والصوي النلطيرة   وا رعنصر  اعوجه ادهم، و بداه  ية خطاا اللراه
 .(23)ال سبية يف اخلطاا العا  وال ياسي

أبن  علرل يومانيرا، يف أوصو الستنة اععنية ابحلقوإل احلقتصادية واحلجتلاعية والثقاهيرة و  -13
والررب النلطيررة ال ررسبية، وهرري مررن أوجرره التحيررز والقعسررة أمرروي أخررر ، عسررى احلسررتلراي يف معاجلررة 

 واحلقصراء احلجتلراعي السرذين يعراين من لرا أهرراد  ائارةبني األسباا اللامنة وياء التلييز البنيرو  
لتترذي التلييرز القرائم ونطاقره، اا اعردق  أنره، نارر الاقرر  رألة اعقري اخلرا  اععرمل لوذكر  .(24)الروما

مطسروا يف لراحلت مثرل التعسريم والرعايرة الصرحية والتشر يل الرومرا  هإن اختاذ  داب  خاصة ع اعدا
 .(26) وصيات  ا سة منالة األمم اعتحدا لسرتبية والعسم والثقاهةوقدمو  .(25)وال لن

جرررائم اللراهيررة مررن يرردانون ابي لرراا عاقبررة لوأوصررو جلنررة مناهىررة التعررذيب يومانيررا  -14
 .(27)سك القائلة عسى دواه  العنصرية والتلييزيةوتدانة عي  أشلاج خطاا اللراهية، وحل سيلا  

 ب يررة  عريرر الستنررة اععنيررة ابلقىرراء عسررى التلييررز اررد اعرررأا يومانيررا أبن  عرردج  شررريع ا وأوصررو 
 .(28)خطاا اللراهية ابعتبايه جرمية مناصسة

واعنا ق الاقر اعدق  تىل التااوت بني اعنا ق احلىرية  ألة اعقري اخلا  اععمل لوأشاي  -15
يف اعنررا ق   ررا هررو عسيرره مررراتث ث أعسررى يف اعنررا ق الريايررة بررالريايررة، وأن معرردج الاقررر الن رر  

التاررراواتت برررني اعنرررا ق احلىررررية  ابحلرررد مرررننرررة وقررروإل الطارررل يومانيرررا . وأوصرررو جل(29)احلىررررية
 .(30)األساسيةا اثي ال سبية اعرت بة عسى التلييز يف احلصوج عسى اخلدمات من والرياية، و 

 التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
يومانيرررا عسرررى ةايدا الستنرررة اععنيرررة ابحلقررروإل احلقتصرررادية واحلجتلاعيرررة والثقاهيرررة  شرررتعو -16

من أجرل الوهراء ابحللترزا  الردو  اعتلثرل يف بسروا هرذه اع راعدا اا م اعدهتا اامنائية الرمسية  ديجيي
اعائة من النا ج الو مل ااعا ، وا باة هنج قائم عسى وقوإل اان ان يف سياست ا  يف 0.7ن بة 

 .(31)اعتعسقة ابلتعاون اامنائي

 (32)حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 
عسرررى مواصرررسة حتقيقاهترررا يف احلدعررراءات اعتعسقرررة  مناهىرررة التعرررذيب يومانيرررا شرررت  جلنرررة  -17

 رائرات من قبل مطاياهتا ولاهلا اجلو  علاج ستابلشايكت ا يف بر مج عراكز احلوتتاة ال رية، و 
 .(33)  سيم استثنائية"علسيات "يف  ةشايكم
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 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (34)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -١ 

مرروظاي  اععسومررات الرر   رردعي اي لررااعررن قسق ررا تةاء  مناهىررة التعررذيب جلنررة وعربررأ -18
 همواوتترراة  القرربع عسررى األشررما ر، عنررد ص ررقّ  عسررىعنرر ، لررا يف ذلررك أعلرراج تنارراذ القررانون 

سرروء معامسررة و عررذيب و رمرري تىل أمرروي من ررا احلصرروج وهرري األعلرراج الرر   رقررى تىل ، مواسررتتواه
 .(35)عن ودوث وهياتبعى ا أسار  عسى اعرتاهات

الرومررا اعشررتبه  والررة الىررع  الرر  يعيشرر ا أهرررادقسررق تةاء العررن نا رر ا وأعربررو الستنررة  -19
 ررروء ووقررروع م بصرررويا متزايررردا عرارررة ل" تىل مراكرررز الشرررر ة، تدايايا  م"نقس ررر جرررر الرررذين و هررري م 

ن  قرررررررايير عرررررررن تةاء مرررررررا ويد مرررررررو مررررررروظاي تناررررررراذ القرررررررانون، عسرررررررى أيرررررررد  اععامسرررررررة والتعرررررررذيب 
 دانيراج - غابرييرل وهرااذلرك  ومرنارد الرومرا،  اعروظانياعارر  لسقروا مرن قبرل هرؤحلء  احلستمدا 

بم ا ايد التقايير أبن ا. و 2014أ ناء اوتتاةه لد  الشر ة يف عا  اا عام 26دوميرتاش البالغ 
 .(36)تىل الوهاا   عذيب أد للايسة اهتامهالشر ة اهتم ابحلعتداء بدج 

عسرى أعسرى اع رتوايت  أبن جتردد،، أخرر وأوصو الستنة نا  ا يومانيا، يف عسة أموي  -20
مررر  اسرررتمدا  العنررر  ارررد األشرررما  ا ررررومني مرررن اا التزام رررا بعرررد  الت رررام  مطسقررر ،ال ياسرررية
يف عي  ادعاءات استمدا  موظاي تنااذ  ةوهعال ةوشامس ةونزي  ةسريع اتحتقيق ؛ وتجراءوريت م
؛ وحماكلرررة اع رررؤولني عرررن هرررذه األعلررراج التعرررذيب وسررروء اععامسرررة ذلرررك لرررا يف ،العنررر  القرررانون

وأوصرررو يومانيرررا للاهحرررة ااهررر ت مرررن العقررراا ومنررر  سررروء ال رررسو  التلييرررز  مرررن ومعررراقبت م. 
الر    رت دف ألهرراد  داي " تىل مراكرز الشرر ةالتحويرل ااالشرر ة، ووقر   ايسرة "أهراد جانب 

 .(37)روماال
الستروء تىل احلوتتراة ال رابق لسلحاكلرة قسق تةاء استلراي العن  نا  الستنة وأعربو ا -21

ومراكررز احلعتقرراج أ نرراء ا اكلررة اجلنائيررة، وهررو احلوتترراة الررذ  ميلررن وااداي  يف مراهررق الشررر ة 
وأعربرررو عرررن القسرررق تةاء اسرررتلراي ومديرررد اوتتررراة ا لرررو  اا. يومررر 180أن مّيرررد د لاررررتا  صرررل تىل 

 .(38)مراكز اوتتاة اتبعة لسشر ةعسي م يف 

 (39)إقامة العدلا مبا فيها مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون -٢ 
مرنح م لير  األشرما  ا تترزين جلوأوصو جلنة مناهىة التعرذيب يومانيرا أبن  لارل  -22

ورررق لرررا يف ذلرررك  ،عيررر  الىرررلا ت القانونيرررة األساسرررية مرررن بدايرررة ورمررراهنم مرررن احلريرررة علسيررراا 
، عسرى م راعدا ، بس رة يا لوهنرايف احلصروجا تتزين يف تب غ م ابلت م اعوج رة تلري م وحبقروق م 

اجررراء اا هوييررة مررن حمررا ، وعسررى م رراعدا قانونيررة تذا لررز  األمررر؛ وعسررى عيررادا  بيررب م ررتقل هرروي 
هحرر   رر ؛ وعسررى احل صرراج أبوررد أهررراد األسرررا أو شررم  بخررر إلتررايه ا تتررز بنا رره اب غرره 

 .(40)ابوتتاةه
يف حت ررررني ظررررروف اا ستنررررة الارعيررررة عنرررر  التعررررذيب أن يومانيررررا أورررررةت  قرررردموذكرررررت ال -23

ذلرك احلررد مرن احلكتارال يف ال ررتون  ومرنعلرل اللثرر ،  عسي را يرزاج يتعررني للرن حلاحلوتتراة، 
وأعربررو جلنررة مناهىررة . (41)ت موررري حمرررومني مررنأشررما  الرر  يوجررد هررا وغ هررا مررن األمرراكن 

قسرررق تةاء احلكتارررال وسررروء الارررروف اعاديرررة يف مراهرررق احلوتتررراة التابعرررة العرررن بررردويها التعرررذيب 
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اعاديررة ال ررتون ظررروف   رردهويلسشررر ة، والررزايدا يف عرردد نررزحلء ال ررتون، واسررتلراي احلكتاررال و 
 .(42)هي ا الطبيني العامسنيو  ال تون األساسية، واستلراي نق  موظاي  اوهياكس
وأعربرررو الستنرررة نا ررر ا عرررن القسرررق تةاء احلسرررتعانة بووررردات التررردخل اخلاصرررة يف ال رررتون،  -24

اا ما   ار تجراءاهتا، و بلا يقاج، عن سوء معامسة ال تناء. وأعربو عرن قسق را أيىراا وهي ال  غالب
قون لسطسررب مررن أ برراء ال ررتون ااقررراي أبن ال ررتناء الررذين  تمررذ يف وق ررم تجررراءات  ديبيررة ي ررتح

وأوصو الستنة يومانيا جبلسة أموي من ا التوق  عن احلستعانة بووردات التردخل اخلاصرة  .(43)العقاا
يف مراهرررق ال رررتون، وذلرررك بتح رررني تدايا ال رررتون واسرررتحداث بليرررة م رررتقسة لستعامرررل مررر  شرررلاو  

و  ال تناء اعتعسقة باروف احلوتتراة واععامسرة، وارلان عرد   عررض ال رتناء الرذين يقردمون شرلا
  .(44)ألعلاج انتقامية

يومانيررررا ابسرررتحداث هيئررررة م ررررتقسة  ل رررألة الاقررررر اعررردق اعقررررري اخلرررا  اععررررمل  ىوأوصررر -25
 .(45)خمولة بتسقي الشلاو  من احااي جتاوةات الشر ة كام ا   استق حلا 

 (46)حظر مجيع أشكال الرق -3 
يومانيررا بسررد منشررأ وعبرروي ومقصررد  تذ حل  ررزاججلنررة مناهىررة التعررذيب عررن قسق ررا  أعربررو -26

وشرتتعو  .(47)ل جتاي ابلبشرر، وحل سريلا ألغرراض احلسرت  ج اجلن ري والعلرل والت روج الق رر 
يومانيرررا عسرررى مواصرررسة  تجلنرررة خررررباء منالرررة العلرررل الدوليرررة اععنيرررة بتطبيرررق احل ااقيرررات والتوصررريا

حتقيرررررق أهرررررداف  واحلرررررر  عسرررررىج ودهرررررا الراميرررررة تىل منررررر  وقلررررر  احلجتررررراي ابلبشرررررر وملاهحتررررره، 
الستنرررة اععنيرررة ابلقىررراء عسرررى وأوصرررو  .(48)احلسررررتا يتية الو نيرررة علاهحرررة احلجتررراي ابألشرررما 

جتعرل مرن أولوايهترا التلييز اد اعرأا يومانيا ابعتلاد اسرتا يتية جديدا علاهحرة احلجتراي ابلبشرر، 
سرباا األ القىاء عسرى من أجلتصادية احلجتلاعية واحلقاعرأا رمي تىل حت ني والة   داب   اختاذ

 من ررالسررة أمرروي جبوأوصررو جلنررة مناهىررة التعررذيب يومانيررا  .(49)هررن ل جترراي الرر  جتعس ررن عراررة
يف  قنيرررات الىرررحااي و  يف ّسرررّبل التعررررتف عسرررىالتررردييب اعتمصررر  لسلررروظاني العلررروميني   قررردمي

ابلقىراء عسرى التلييرز ارد اعرررأا  الستنررة اععنيرةوأوصرو  .(50)ت مومعراقب ومقااراا اجلنراا ،التحرر 
قىرااي تروي  م رؤولني ولروميني يف ب اععسومات ال   تىرلن ادعراءاتيومانيا ابلتحقيق يف عي  
بتمصررري  وأوصرررو يومانيرررا  .لرررا ي رررتحقون مرررن العقررراااجلنررراا  معاقبرررةاجتررراي ابلبشرررر، وارررلان 

واررلان  سقرري الىررحااي اع رراعدا يلارري مررن األمررواج لتنايررذ بلياهتررا الو نيرة اخلررا  اباوالررة،  مرا
 .(51)من ويث اعأو  واع اعدا القانونية والطبية والنا ية عسى النحو اعناسب

 احلق يف احلياة األسرية -٤ 
عرررن القسرررق تةاء اععسومرررات الررر  الستنرررة اععنيرررة ابلقىررراء عسرررى التلييرررز ارررد اعررررأا  أعربرررو -27

 ر عسى اكت اا اعرأا وقوق را أ نراء هرذا  تحدث عن وجود ةجيات غ  م تسة وما لذلك من أ
الررزواو وعسررى وصرروهلا عسررى م ررتحقاهتا عنررد ه ررال هررذا الررزواو، حل سرريلا ب رربب عررد  احلعرررتاف 

حبرراحلت احلقرررتان هررذه اعوجررودا يف الواقرر ، وتةاء عررد  اخترراذ  ررداب  م ئلررة  لاررل وصرروج اا قانونيرر
 .(52)اعرأا عسى وقوق ا يف اعسلية عند الط إل
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 (53)احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
اي ارراة عررن القسررق تةاء الستنررة اععنيررة ابحلقرروإل احلقتصررادية واحلجتلاعيررة والثقاهيررة  أعربررو -28

عسررى تةاء مررا هلررذا الا رراد مررن أ ررر التررداب  علاهحترره، و مررن  العديررد اخترراذم ررتوايت الا رراد، يغررم 
وقالررو تهنررا  شررعر ابلقسررق . كررام ا اا  متعررابحلقرروإل احلقتصررادية واحلجتلاعيررة والثقاهيررة  ال ررلانمترر  

ألن  دين أجوي مروظاي اخلدمرة اعدنيرة ومروظاي التعسريم والصرحة، و  راهل العقروابت الر   طبرق 
  .(54)هعاحلا اا يف قىااي الا اد قد يعيق  نايذ  سك التداب   نايذ

 (55)مل  ادلة ومواتيةاحلق يف العمل ويف ظروف   -١ 
لستنررة اععنيررة ابحلقرروإل احلقتصررادية واحلجتلاعيررة والثقاهيررة عررن قسق ررا تةاء  رردين أعربررو ا -29

، واي ااة م رتو  البطالرة  ويسرة األمرد، واسرتلراي اي اراة معردج البطالرة  ش يل اليد العامسةمعدج 
 .(56)ةيف أوسا  الشباا والروما واألشما  ذو  ااعاق

يف الدولررررة الطرررررف، يغررررم وأعربررررو الستنررررة نا رررر ا عررررن القسررررق ألن احلررررد األد  ل جررررر  -30
 .(57)الزايدات األخ ا، حل يلاي لتوه  م تو  معيشي حلئق عن حيصسون عسيه

قسررررق تةاء مرررا بس  ررررا عرررن  ايسررررة بعرررع أيابا العلررررل الرررذين جيعسررررون ابلالستنرررة  و شرررعر -31
 يومانياالستنة  ووص. وأد  تنشاء نقابة أو احلنىلا  تلي االتوظي  مرهو ا لواهقة العامل عسى ع

ىلان احللاية اللامسرة مرن أهعراج التلييرز اعناهىرة ل نتلراء النقرا ، وذلرك بوسرائل من را هررض ب
عقررروابت يادعررررة ابلقرررردي اللررررايف عسررررى أيابا العلرررل الررررذين ينت لررررون وقرررروإل العلرررراج يف تنشرررراء 

 .(58)النقاابت أو احلنىلا  تلي ا

 (59)احلق يف الضمان االجتما ي -٢ 
حلسررتلراي الستنررة اععنيررة ابحلقرروإل احلقتصررادية واحلجتلاعيررة والثقاهيررة عررن قسق ررا أعربررو  -32

 يفمركزيرة اخلردمات احلجتلاعيرة  حل لت ربباعوايد اعمصصة لسقطاعرات احلجتلاعيرة و  عد  كااية
اعقري اخلا  اععمل ل ألة الاقر اعدق  أنه وأوا   .(60)يف  وه  الرعاية احلجتلاعية أوجه  ااوت

بيرد ، حل  زاج بليات التلويرل  اويع م ا  من ال سطة اعركزية تىل ال سطات ا سيةعسى الرغم من 
. عسررى احللومررة اعركزيررة لترروه  التلويررلاا كبرر  اا  ال ررسطات ا سيررة  عتلررد اعتلررادأن اعركزيررة و ال ررسطة 

ب عسى  ل اط ة لا يرت ابعوايد اللاهية  مزوتداما  لون غ  اا   ال سطات ا سية كثوأااف أن 
 .(61)ات عسى حنو يبعث عسى احلي ياحم ؤوليذلك من 

أن ناا  احللاية احلجتلاعية موجره عسرى  اعقري اخلا  اععمل ل ألة الاقر اعدق وحلوظ  -33
جتلاعيرررة الراميرررة مرررن حنرررو مبرررالغ هيررره صررروا حتقيرررق اعنررراه  النقديرررة عسرررى و ررراا اخلررردمات احل

يف العررامسني اا  رردخ هتا اعبلرررا تىل احليسولررة دون وقرروة األسررر يف دائرررا الاقررر. وأهرراد أبن  ررة نقصرر
ةهيررررردا. اا يف اخلررررردمات احلجتلاعيرررررة، وأن هرررررؤحلء العرررررامسني يتقاارررررون أجررررروي اا الصرررررحيني وقصررررروي 

  .(62)يوجد  دييب م مل كاف لسعامسني احلجتلاعيني وحل
حل  رررزاج  شرررعر تهنرررا الستنرررة اععنيرررة ابحلقررروإل احلقتصرررادية واحلجتلاعيرررة والثقاهيرررة وقالرررو   -34

احلرررد األد  ععررراش و البطالرررة  وتعانرررةاأل اررراج  تعانرررةمثرررل  ااعرررا ت،ابلقسرررق مرررن أن م رررتوايت 
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 لترررأمنيحل  لاررري  ،اع ررراعدا احلجتلاعيرررة ااعرررا ت اعنديجرررة يف ت رررايالتقاعرررد وغررر  ذلرررك مرررن 
 .(63)لسل تايدين وألسرهمم تو  معيشي حلئق 

 (64)احلق يف مستوى معيشي الئق -3 
تةاء اسرتلراي الستنة اععنية ابحلقوإل احلقتصادية واحلجتلاعية والثقاهية عن قسق ا وأعربو  -35

 هري رةاأل اراج وكبراي ال رن واألشرما  ذو  ااعاقرة والرومرا  وتةاء وقروةم رتو  الاقرر،  اي ااة
ل ررألة الاقررر اعرردق  أن م ررتوايت الاقررر واحلقصرراء اعقررري اخلررا  اععررمل وذكررر  .(65)ساقررر اعرردق ل

احلجتلاعي واحلرمان اعاد  ال  يعاين من ا األ ااج أمرر حل ميلرن  ربيرره بوجره خرا  يف بسرد مرن 
هئرررة الررردخل اعتوسرررم العسيرررا كرومانيرررا. وحلورررظ أن يومانيرررا عانرررو مرررن اي اررراة معررردج الاقرررر برررني 

 .(66)عنا ق الرياية، وابألخ  يف القطاة الزياعيالعلاج، حل سيلا يف ا
 ال رررلانقسرررق أن ب  ورررظ الستنرررة اععنيرررة ابحلقررروإل احلقتصرررادية واحلجتلاعيرررة والثقاهيرررة و -36
خررر  يف اعنرررا ق الريايرررة ويرررث ألواب ،ميررراه الشررررا اعرررأمون حيصرررسون عسرررى القررردي اللرررايف مرررن حل

قسرق تةاء ال هقم. وأعربو عرن لثسث ال لانتاح مركزية لإلمداد لياه الشرا اعشبلة التوصيل ابل
ارررع  تملانيرررة احلسرررتاادا مرررن شررربلات م ئلرررة لتصرررري  ميررراه اجملررراي  والصررررف الصرررحي يف 

. ودعررررو اعنرررا ق الريايرررة واع رررتو نات العشررروائية، وتةاء أوجرررره القصررروي يف معاجلرررة ميررراه اجملررراي 
الشرررا اعأمونررة وتملانيررة احلصررو  تىل كاالررة تملانيررة وصرروج اجلليرر  عسررى ميرراه  يومانيرراالستنررة 

عسرررى خررردمات اعراهرررق اع ئلرررة لتصرررري  ميررراه اجملررراي  والصررررف الصرررحي، وحل سررريلا يف اعنرررا ق 
 .(67)ورما ا ومعا ا من الت ليش الائاتالرياية وابلن بة ألشد 

اعقرررري اخلرررا  اععرررمل ل رررألة الاقررر اعررردق  أن عررردد ووررردات ال رررلن احلجتلررراعي وذكررر  -37
سروف لرن يسر   2020 عرا  ورىت تجنراةه عردد اعقرريال، وأن احلوتيراووة كانو دون م رتو  اعتا

يف وورررردات ال ررررلن  لررررنق  اعررررزمنذا اهلرررر اجيرررراد وسرررروجوحل  وجررررد خطررررة و نيررررة اا الطسررررب أيىرررر
حل  عطررري اع ررراكن اعتاورررة  عرررن  ،يف اعلايسرررة العلسيرررة اععلررروج هرررا،اععررراي  احلجتلررراعي. ن تن 

الستنررررة اععنيررررة ابحلقرررروإل احلقتصررررادية واحلجتلاعيررررة وأعربررررو  .(68)أشررررد ورمررررا ا  هررررماألولويررررة عررررن 
عن القسق لعرد  وجرود بليرة يصرد للاالرة الشرااهية وعرد  التلييرز يف علسيرة مرن  ال رلن  والثقاهية

  .(69)احلجتلاعي

 (70)احلق يف الصحة -٤ 
الستنرررررة اععنيرررررة ابحلقررررروإل احلقتصرررررادية واحلجتلاعيرررررة والثقاهيرررررة عرررررن قسق رررررا تةاء أعربرررررو  -38

، وحل سرريلا يف اعنررا ق الريايررة ةنوعيررالاحلصرروج عسررى اخلرردمات الصررحية  احلخررت حلت مررن ويررث
 لايسرةحلسرتلراي اعاا وأعربرو عرن قسق را أيىر. سائرات ا رومرة واع لشرةابلن ربة لواعنا ق النائيرة و 

اعقررري اخلررا  وذكررر  .(71)لسحصرروج عسررى هررذه اخلرردماتاا يمسيررمقررريا هرر  يسررو  غرر  د اعتلثسررة يف
 .(72)اا زاج متاشيياععمل ل ألة الاقر اعدق  أن الا اد يف قطاة الصحة حل 

الستنرررة اععنيرررة ابحلقررروإل احلقتصرررادية واحلجتلاعيرررة والثقاهيرررة أبن  لارررل يومانيرررا وأوصرررو  -39
نوعيرررة و مي رررويا بتلساررة يعايررة صرررحية وعرر و  ررر  عسرررى  اا وصرروج عيررر  شرررائ  ال رررلان  سقائيرر

لستوقرر  عررن ملاهحررة الا رراد يف قطرراة الصررحة تىل ودعررو يومانيررا  .يف الوقررو اعناسرربو جيرردا 
تمصرري  بجلنررة وقرروإل الطاررل يومانيررا وأوصررو  .(73)اا يمسيررمقررريا يسررو  غرر   تلررزا  اعراررى بررده 
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 ،2020-2014 حلسررررررتا يتية الو نيرررررة لسصرررررحةامررررروايد بشررررررية وماليرررررة كاهيرررررة لىرررررلان  نايرررررذ 
  .(74)يدةااه وس نق  اعناعة البشر / واحلسرتا يتية وخطة العلل اعتعسقتني للاهحة

ألن يومانيرا القسرق عرن الستنة اععنية ابحلقوإل احلقتصادية واحلجتلاعيرة والثقاهيرة  وأعربو -40
وهيرات مرن ويرث اا عاليرة جردمعردحلت العلر اعتوق  عند الروحلدا و  ها معدج منماع من ويث

يومانيرررا لعاجلرررة األسرررباا  جلنرررة وقررروإل الطارررلوأوصرررو  .(75)والوهيرررات اعر بطرررة ابلررروحلدا الراررر 
 .(76)والوهيات اعر بطة ابلوحلداوهيات الرا  واأل ااج لاللامنة 

تنارريم ب حل سرريلا ،زايدا معرردج التطعرريميومانيررا بررو الستنررة ذاهتررا وصررأعررن ذلررك،  هىرر ا و  -41
يوجرد الر   القر شلل عي  ياع اعدين الصحيني حبيث  وىويمح ت مؤيدا لستطعيم و وسي  

 .(77)تطعيم األ ااجمتدنية لمعدحلت  ها
تةاء اي اراة عرن القسرق الستنرة اععنيرة ابحلقروإل احلقتصرادية واحلجتلاعيرة والثقاهيرة وأعربرو  -42

اج رراض واررع  تملانيررة احلصرروج عسررى ورراحلت ااي ارراة عرردد عرردد ورراحلت محررل اعراهقررات و 
التوعية واخلدمات يف لاج الصحة اجلن رية وااجنابيرة، وحل سريلا يف اعنرا ق الريايرة، وقسرة وسرائل 

رر   وقرروإل الطاررل وأوصررو جلنررة .(78)منرر  احللررل اعتاوررة ابجملرران الرررب مج نطرراإل  يومانيرراأبن  وست
 لسشررائ  العلريرةشامل وم ئرم   ثقي لتقدمي  2017-2013الو مل لسصحة اجلن ية وااجنابية 

تملانيرة الوصروج دون عوائرق تىل خردمات الصرحة   لارلبشأن الصحة اجلن ية وااجنابية؛ وأبن 
وقررردمو الستنرررة اععنيرررة ابلقىررراء عسرررى التلييرررز ارررد اعررررأا والستنرررة اععنيرررة  .(79)اجلن رررية وااجنابيرررة

 .(80)ا سةابحلقوإل احلقتصادية واحلجتلاعية والثقاهية  وصيات  

الستنرررة اععنيررة ابلقىررراء عسررى التلييرررز ارررد اعرررأا عرررن قسق ررا تةاء يهرررع اع نيرررني وأعربررو  -43
 التلررراسلن ررراء تىل اب يرررده ،  رررا يرررةااج ررراض الطب تجرررراء علسيررراتاع تشرررايات كرررل الصرررحيني و 

تملانية  وأوصو أبن  لال يومانيا جللي  الن اء .(81)ةوغ  قانوني ةعلسيات تج اض غ  مأمون
وخررررردمات مرررررا بعرررررد  ةااج ررررراض القانونيررررر عسرررررى خررررردمات ةكاهيررررر  وبصرررررويادون عوائرررررق احلصررررروج 

ل ررررألة  التررررذيةمررررن  اعؤس ررررات قررررانو ا  التأكررررد مررررن منرررر ااج رررراض، لررررا يف ذلررررك عررررن  ريررررق 
حتديررد األسررباا الرر  جتيررز تاثيا  سررك احلعرتااررات مررن جانررب اع نيررني و احلسررتنلاف الىررل  ، 

تىل احلسرتنلاف الىرل   اععرتارني بردعو   ينيالعرامسني الصرحتوالرة اميرة والان تلز  ينيالصح
  .(82)اجل ات اعمتصة

 (83)احلق يف التعليم -٥ 
يف  اعقري اخلا  اععمل ل ألة الاقر اعدق  أن م توايت اانااإل العا  عسرى التعسريمذكر  -44

لت طيرة التلرالي  الىررويية، ومرن  منماىة. وأااف أن ميزانية التعسريم الرو مل غر  كاهيرةيومانيا 
ن وقوة جزء كب  من العبء يف نارا   عسيلري حل مركرز  عسرى عرا ق ال رسطات ا سيرة. وقرد أد  

يتحلس رررا ا ابء الرررذين جيررردون  "التلرررالي  التعسيليرررة غررر  الاررراهرا"مرررن اا كبررر  اا  ذلرررك تىل أن قررردي 
اعديسرية والرز  اعديسري والنقرل،  أنا  م يف غالب األويان يردهعون مرن جيروهم  لرالي  السرواة 

ألن احللومررات ا سيررة األهقررر حترروتج هررذه التلررالي  عسرري م. وبررذلك  لررون هررر  بقرراء األ ارراج 
  .(84)الاقراء يف الناا  التعسيلي أقل

عتلررراد اباليون رررلو والستنرررة اععنيرررة ابلقىررراء عسرررى التلييرررز ارررد اعررررأا ونوتهرررو كرررل مرررن  -45
الستنرة اععنيرة   شرعرومر  ذلرك،  .(85)األ اراج اعديسرة يف وقرو مبلرر  ر اسرتا يتية و نية عن  
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قسرررق تةاء اي اررراة معررردحلت احلنقطررراة عرررن الدياسرررة وا اررراض ابلابلقىررراء عسرررى التلييرررز ارررد اعررررأا 
التحصرريل العسلرري وا ارراض معرردحلت احللتحرراإل ابعرردايس يف اعنررا ق الريايررة، واي ارراة معرردحلت 

 .(86)عات ا رومة اقتصادايا و اجمللو روما ال وسا أ الت را واألداء الىعي  يف
بشرأن أهداف التنلية اع تدامة من  4.1 ابل ايةاا عسل تذ حتيم ،جلنة وقوإل الطالتن و  -46

 وصررري أبن د، لررراين ومنصررر  وجيتررر تمرررا  عيررر  الاتيرررات والاتيررران  عسررريم ابتررردائي واثنرررو ارررلان 
حت ررررني نوعيررررة التعسرررريم و رررروه  الترررردييب اجليررررد  عسررررى ،أخررررر ، يف عسررررة أمرررروي أبن  علررررل يومانيررررا

أل اررراج األسرررر لرررا يف ذلررك  ،حت رررني احلصرروج عسرررى  عسرريم جيرررد يف اعنرررا ق الريايررة؛ و لسلديسررني
و رروه  ؛ وارر  برررامج  تىررلن بليررات يصررد و قيرريم هرردف احلررد مررن معرردحلت الت رررا؛ و الاقرر ا

غرررر   لتعسررريما لرررالي   تل ررراءاعديسرررري و  التررررداب  الراميرررة تىل حت رررني النقرررلاختررراذ التلويرررل الررر ة  و 
الستنرة اععنيرة ابحلقروإل احلقتصرادية واحلجتلاعيرة والثقاهيرة عن ذلك، أوصرو  هى ا و  .(87)الااهرا
 .(88)لستعسيم اعمصصةزايدا اعيزانية ب يومانيا

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (89)النساء -١ 

 قرواننيالستنة اععنية ابلقىاء عسى التلييرز ارد اعررأا أبن  عتلرد يومانيرا للوعرة  أوصو -47
ومواءمررة التشررريعات  ؛احلغتصرراا الزوجرري عررن هىرر ا ، اينلستصررد  جلليرر  أشررلاج العنرر  اجلن رر

الو نية اعتعسقة ابلعن  اد اعرأا م  ا ااقية لسح أويواب بشأن منر  وملاهحرة العنر  ارد اعررأا 
أسراس قرانوين ووار  ، الشرر ية الطايئرةأوامرر احللايرة  إبصردايوأوصرو يومانيرا سرر . والعنر  األ
 اينلعنررر  اجلن رررالتسقائيرررة يف وررراحلت ااع وقرررة القىرررائية  والعلرررل برررن جوامرررر، هرررذه األاصرررداي 

 يف ت راي تجرراءات الوسرا ة الن راء الواقر  عسرىالعنر  اجلن راين  قىرااي عرد  معاجلرةوالتأكرد مرن 
اررحااي العنرر  اجلن رراين  مترر أبن  لاررل يومانيررا اا أيىررالستنررة وأوصررو أب  ورراج مررن األوررواج. 

عسرررى ا مرررن  ترررأسرررى الررردعم الطررر  والنا ررري واعسوبصرررويا كامسرررة عصررروج دون عوائرررق ملانيرررة احلإب
 .(90)، وخدمات اعشويا وتعادا التأهيل يف عي  أحناء البسدم اهة معقولة من ملان ااقامة

الرومرررا ن ررراء الستنرررة اععنيرررة ابلقىررراء عسرررى التلييرررز ارررد اعررررأا عرررن قسق رررا ألن ربرررو وأع -48
واع اجرات والن اء الريايرات والن راء ذوات ااعاقرة واع رنات والن راء اعصراابت بار وس نقر  

سحصروج عسرى حمردودا لار  ب يتلتعنلاقر و اب ةغ  متناسبيتأ ر يف ودود اعناعة البشر /اايدة 
 .(91)صحية والتعسيم والعللاخلدمات ال

الستنة اععنية ابلقىاء عسى التلييز اد اعرأا تهنا  شعر ابلقسق تةاء اي ااة معردج وقالو  -49
 التااوتاستلراي تةاء البطالة بني الن اء، وحل سيلا يف اعنا ق الرياية ويف أوسا  الن اء الروما، و 

. اع اواا يف األجر عن العلرل اعت راو  القيلرة بشأن شري   وجوديف األجوي بني اجلن ني، يغم 
ع رؤوليات األسررية برني اعررأا والرجرل، وتغر إل اسرم ا قعرد  الت راو  يف وأعربو عن قسق را تةاء 

غررر  مدهوعرررة اعنزليرررة أعلررراج الرعايررة  ءعررربووقررروة يايض األ ارراج، حل سررريلا يف اعنرررا ق الريايررة، 
 .(92)غ  متناسبعسى حنو  األجر عسى اعرأا

م ررتو  مثيررل اعرررأا يف الربعرران  اسررتلراي ا ارراضقسررق تةاء نا رر ا عررن الالستنررة  أعربرروو  -50
دياسة األسباا اجلذييرة بوأوصو يومانيا يف احللومات ااقسيلية وا سية. و  الو نية ويف احللومية
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 سررب عسررى الرر  حترروج دون مشررايكة اعرررأا يف احليرراا العامررة وال ياسررية، و صررليم اسرررتا يتيات لست
يومانيا ابختاذ  وأوصو الستنة اععنية ابحلقوإل احلقتصادية واحلجتلاعية والثقاهية .(93)هذه احلواجز

 .(94) داب  خاصة مؤقتة، مثل ناا  احلص ، لتعزيز اع اواا بني اجلن ني

 (95)األطفال -٢ 
 ابعتلررراد احلسررررتا يتية الو نيرررة حللايرررة وقررروإل الطارررل و عزيزهرررا، وقررروإل الطارررل رورررب جلنرررة  -51

  .(96)2020-2016واحلسرتا يتية الو نية لسصحة العقسية ل  ااج واعراهقني  2014-2020
لايسة ةواو األ ااج يف اعنا ق الرياية، وأوصو الستنرة الاعسي عنتشاي حلوهيلا يتعسق اب -52

تعررررديل ب، و (97)اب اثي ال ررررسبية هلررررذه الزجيررررات ذكرررراء الرررروعيايومانيررررا محرررر ت  ناررررذ نا رررر ا أبن 
لستنرررة وقررردمو ا .(98)عامررراا  18التشرررريعات ال ررراء احلسرررتثناءات الررر    رررل  ابلرررزواو دون سرررن 

 .(99)اععنية ابلقىاء عسى التلييز اد اعرأا  وصيات  ا سة
خمتسرر  أشررلاج العنرر   العررا  مرر الت ررام   تةاءجلنررة وقرروإل الطاررل عررن القسررق وأعربررو  -53

األ اراج وتيرذائ م  اردالناا  العا  عسرى حتديرد وراحلت العنر   اقدي ؛ وتةاء قصوي اد األ ااج
اابرررر ا عررررن هررررذه احلرررراحلت و ورررراحلت احلعتررررداء واحلسررررت  ج اجلن رررريني، عررررن  هىرررر ا وتمهرررراهلم، 

  قر أهنرا  يّردتعىالر   الشرديدأشلاج العنر  وتةاء  والتصد  هلا بطريقة  شلل قطاعات متعددا؛
يومانيرررا الستنرررة وأوصرررو  .(100)يف نارررا  يعايرررة األ اررراج، وحل سررريلا جتررراه األ اررراج ذو  ااعاقرررة

بتوه  موايد كاهية لآلليات الر  وارعو لتحديرد وراحلت العنر  ارد األ اراج واحلعترداء عسري م 
وررراحلت عرررن تررردعيم بررررامج اللشررر  اعبلرررر واابررر ا عن رررا ومنع رررا ويصررردها؛ وب يف أ  ملررران

لتحقيرررق يف هررررذه ابو  تعرررايف وتعرررادا تدمرررراج م اجتلاعيررراا؛العسررررى  هتم اررراج الىرررحااي وم ررراعداأل
 .(101)يف ناا  يعاية األ ااج وحماسبة اجلناا احلاحلت

عسرررى النحرررو وارررر العقوبرررة البدنيرررة  تعلررراجوأوصرررو الستنرررة نا ررر ا أبن  لارررل يومانيرررا  -54
عنرر  ال اخلاليررة مررنتشررايكية و الو  بيررةجياااشررلاج التشررتي  عسررى األ، و األمرراكنيف عيرر  الصررحي  

 .(102)من خ ج برامج ومح ت التوعيةوذلك لتنشئة األ ااج و ديب م 
و نايرذ ا ااقيرة منالرة  القائلرة تنااذ  شرريعات العلرلووثو الستنة نا  ا يومانيا عسى  -55

اعتعسقررة ابحلررد األد  ل ررن احلسررتمدا ، وا ااقيررة منالررة  1973لعررا   138العلررل الدوليررة يقررم 
كررام ا، اعتعسقرة حبارر أسروأ أشررلاج علرل األ اراج  نايرذاا   1999لعررا   182العلرل الدوليرة يقرم 

 .(103)ومن  علل األ ااج، حل سيلا يف الزياعة والبناء ويف اعناةج

وصروج يف الشرواية، وأن  لارل  األ اراج من    وجعسى ووثو الستنة نا  ا يومانيا  -56
أسرررهم  يفكررل الرردعم الرر ة ، وحل سرريلا تعررادا تدمرراج م عسررى  لشررواية اب األوارراة اعر بطررة أ ارراج

الرعايررة الصررحية والتعسرريم  ومليررن م مررن احلصرروج عسررىتيررداع م يف مؤس ررات الرعايررة البديسررة،  أو
 مررن ت موقررايخرردمات جتلاعيررة، وواثئررق اهلويررة الو نيررة، واألمرراكن ا منررة والرردعم و اخلرردمات احلو 

 .(104) م يف واج تدماهنم عسي اوتعادا  هيس  عا ي اعمديات
قسق تةاء العدد اللبر  مرن األ اراج اعرودعني يف مؤس رات العن نا  ا وأعربو الستنة  -57

 همعراررة خلطررر اناصرراج أسررر  ياسررونالررذين  مررا ا أكثررر الائررات ور  اعنتلررني تىلالرعايررة واأل ارراج 
 نايذ خطة عسى ، أخر ، يف عسة أموي أبن  عللوأوصو يومانيا  .(105)يف مؤس ات  موتيداع

ؤس ررات تىل اع ونقررل اعوجررودين مررن م يف هررذهالرعايررة التمسرري عررن تيررداة األ ارراج يف مؤس ررات 
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الرعايرة  و  ري  علسية حتويل األ اراج تىلالصاي ؛ رصد لسووا  ناا   (2016)الرعاية اجملتلعية 
و عزيز الدعم اعقد  ل  ااج الذين ي راديون مؤس رات الرعايرة لتلليرن م مرن احلنردماو ؛ األسرية

تيرداع م يف   مل يت نأل ااج الذين ا ووثو الستنة يومانيا عسى كاالة مت  .(106)لدداا  يف اجملتل 
 .(107)ياا دول  م بني من تملانيةاا حمسيكن  الرعاية األسرية 

 تعررردي تالماوارررية األمررم اعتحررردا ال ررامية لشرررؤون ال جئررني )اعاوارررية( أبن وأهررادت  -58
 مسررر  بتب رررريم بت رررتيل الررروحلدات عسرررقعسرررى اا ررراي القرررانوين اعت 2016الررر  أدخسرررو يف عرررا  

حترريم ويف وررني  .(108)عرردد األ ارراج الررذين مررا ةالرروا غرر  م ررتسني  قسرري جررراءات مررن أجررل اا
ملررني اجلليرر  مررن أهررداف التنليررة اع ررتدامة بشررأن مررن  16.9ابل ايررة اا عسلرر وقرروإل الطاررل جلنررة

تلعيرة اجملدمات بتعزيرز اخلريومانيرا   وصري د، ياعر شر اداهوية قانونية، لرا يف ذلرك  احلصوج عسى
عنرد ت رتيل لا من تملانيةيف اجملتلعات الرياية،  اعوجودونعي  األ ااج، لن هي م  مت  للاالة
 .(109)دون  خ  الوحلدا
قىرررو  عررردي ت عسرررى القرررانون اجلنرررائي  دخررراجإباا وقررروإل الطارررل عسلررر جلنرررةوأوا رررو  -59

العديد من األ اراج  اوتتاةلقسق تةاء استلراي اب  شعر للن القصتر، عسى اعقوبة ال تن  إبل اء
 مرررا ي رررتتوااا غالبررر هوي ررراوي الستنرررة القسرررق أيىررراا ألنررر. يف مراكرررز ذات ظرررروف شررربي ة ابل رررتن

  م ثسرررريأو   محمرررراميتنارررراذ القررررانون يف مراكررررز الشررررر ة دون وىرررروي  يمرررروظامررررن قبررررل األ ارررراج 
 .(110)القانونيني

حمرررراكم األوررررداث اعتمصصررررة اعزيررررد مررررن تنشرررراء عسررررى ووثررررو الستنررررة نا رررر ا يومانيررررا  -60
 عيررني قىرراا عسررى و  ،يف هررذا الشررأنااجررراءات اخترراذ اعزيررد مررن و و زويرردها لررا يلارري مررن اعرروايد 

اع راعدا القانونيرة  وكاالرة  قردميمتمصصني ل  ااج والان وصوهلم عسرى التردييب اعناسرب، 
. ل  ااج اعمالاني لسقرانون يف مروسرة مبلررا مرن ااجرراءات و رواج ااجرراءات القانونيرةاللاؤا 

 ابنت ررا  القررانون  ررداب  لستعامررل مرر  األ ارراج اعت لررني ووثتررو يومانيررا عسررى التشررتي  عسررى اخترراذ
 القىررررائية والعلررررل ويثلررررا أملررررن عسررررى اخترررراذ  ررررداب  بديسررررةاجلنرررائي دون السترررروء تىل ااجررررراءات 

أن يلرون، و  بعرد اسرتنااذ عير  احلسروج األخرر ،احلوتتاة تحل الان عد  الستوء تىل سعقوبة، و ل
 .(111)هنائهوأن يعاد النار هيه ابنتاا  ب رض ت ،ألقصر مدا  لنةيف واج الستوء تليه، 

 (112)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
اا قائلرراا يومانيررا منوذجرر لعرد  امررت   تهنرا حل  ررزاج  شررعر ابلقسررقجلنررة وقرروإل الطاررل قالرو  -61

 األ ارراج خترر سياسررة و نيررة بشررأن ااعاقررة  لعررد  وجرروداعاقررة، و إبةاء اعسررى وقرروإل اان رران 
 .(113)حتديداا 
ايررررررداة األ ارررررراج ذو  ااعاقررررررة يف مؤس ررررررات نا رررررر ا عررررررن القسررررررق وأعربررررررو الستنررررررة  -62

وجرررود يومانيرررا ي ورررظ يف اعقرررري اخلرررا  اععرررمل ل رررألة الاقرررر اعررردق  تن . وذكرررر (114)متمصصرررة
رره  البررال ني ذو  ااعاقررةاألشررما   تيررداةم رتوايت عاليررة مررن  يف اعؤس ررات. وأارراف أن التوجت

غررر  أن اا، اسررررتا يتياا دهاخرررراو األشرررما  ذو  ااعاقرررة مرررن اعؤس رررات كررران ألمرررد  ويرررل هررر
اختذ من  داب  مسلوسة لتحقيق هذا اهلدف حل يلاد يذكر. وحلوظ أن  وظير  احلسرتثلايات  ما

م تلر لتتديد و وسي  اعؤس ات القائلة، بدج تجياد ما يسرز  مرن اهلياكرل األساسرية واخلردمات 
ة مناهىرة التعرذيب وحلوارو جلنر .(115)لتللني األشرما  ذو  ااعاقرة مرن العريش ابسرتق لية
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عرررررد  تورررررراة أ   قرررررد  يف لررررراج التحررررروتج مرررررن الرعايرررررة اعؤس رررررية تىل الرعايرررررة اجملتلعيرررررة واعراكرررررز 
 .(116)العائسية
اعوجودين يف مؤس ات الصرحة عراى ا تةاء عد  مت وأعربو الستنة نا  ا عن القسق  -63

عرررد  وجرررود اررررلا ت قانونيرررة بشرررأن اعواهقرررة الصررررحية لإليررررداة تةاء ألهسيرررة القانونيرررة و العقسيرررة اب
ا يشر   رالطبيرة لسلرارى عسارات اوالع و الط  يف مؤس رات الطرب النا ري، تىل جانرب خسرو 

يف مؤس ررات الرعايررة  اا يررداة ق ررر يرقررى تىل اامررا وهررو بشررأن اايررداة، اا ت يمسيررختررذاقرررايات  تىل
 .(117)ط  ق راا الع و  قدمي الو 

ألشرما  الر  يسقاهرا ااععامسة والاروف اععيشرية تةاء وأعربو الستنة نا  ا عن القسق  -64
ااعاقررة العقسيررة، البررال ني والقصتررر عسررى ال ررواء، يف أجنحررة األمررراض النا ررية وم تشررايات  وذو 

العديرررد مرررن وهررراا أدت تىل يّقررراج تهنرررا الررر  و األمرررراض النا رررية واعؤس رررات النا رررية اعتمصصرررة، 
ب رربب اامهرراج، واحلهتقرراي تىل الرعايررة األساسررية، واسررتمدا  القيررود ا ليررة، واحلرمرران مررن  اعراررى

وأعربررو الستنررة عررن قسق ررا تةاء عررد  تجرررراء  .(118)سرروء الت ذيررةشرردا العرر و الطرر  والنا رري، و 
 Poiana يف م تشراى األمرراض النا ريةاا مريىر 16ومن را وهراا حتقيقات يف الوهيات اعبسغ عن را 

Mare  ، شرم  يف الاررتا 2 000وحنرو ، 2004و  2001 عرامي عدا مئات من اعراى بنيو 
يف مؤس ررات األشررما  ذو  ااعاقررة  2014با/أغ ررطح و  2011بررني كررانون الثاين/ينرراير 

 .(119)الع و الط م تو  العقسية، ب بب الاروف اععيشية ال يئة لس اية و دين 
احلجتلاعيررة  ااعررا تاعقررري اخلررا  اععررمل ل ررألة الاقررر اعرردق  أبن  رردين م ررتو  وأهرراد  -65

مررا يررده  هررؤحلء اا أمررر غالبرراخلرردمات احلجتلاعيررة،  قصرروي تلي ررااا مىرراهل شررما  ذو  ااعاقررة، 
. لقررد نصررو القرروانني عسررى  ررداب  شررىت برررا ن الاقررر دهعرراا تىل الوقرروة يفأسرررهم أهررراد و  األشررما 
ايدا  وظيررر  األشرررما  ذو  ااعاقرررة، مثرررل العلرررل بنارررا  احلصررر  و قررردمي ورررواهز  رمررري تىل ة 

اررريبية أليابا العلررل لتشرر يل األشررما  ذو  ااعاقررة. عسررى أن  رردين ن رربة األشررما  ذو  
 .(120)ااعاقة الذين يعلسون يدج عسى أن  سك التداب  مل  لن هعالة

  قيترردلاالررة جتلاعيررة والثقاهيررة يومانيررا باععنيررة ابحلقرروإل احلقتصررادية واحلوأوصررو الستنررة  -66
يف اعائررة مررن هررر   4اا هعسيرراا بناررا  ختصرري  وصررة  قيترردالشررركات واعؤس ررات العامررة واخلاصررة 

تطبيررق عقرروابت يادعررة عسررى أيابء العلررل يف والررة ب لررا يف ذلرركالعلررل ل شررما  ذو  ااعاقررة، 
 . (121)التقيتدعد  
يف  اعوجرروديناعقررري اخلررا  اععررمل ل ررألة الاقررر اعرردق  أن األ ارراج ذو  ااعاقررة وذكررر  -67

. ذه اعؤس ررراتمسحقرررة هررر متمصصرررةمررردايس يف يف العرررادا يترررابعون  عسررريل م مؤس رررات الرعايرررة 
ويّقرررراج تن التعسرررريم يف اعرررردايس اعتمصصررررة ذ  نوعيررررة يديئررررة وغرررر  مليترررر  حلوتياجررررات هررررراد  

عمتساررة. ويّرردتعى أن بعررع األ ارراج ذو  تعاقررات متعررددا ورمرروا مررن األ ارراج ذو  ااعاقررات ا
 ررداب  شررامسة  ابخترراذجلنررة وقرروإل الطاررل يومانيررا وأوصررو . (122)الت ررتيل يف مرردايس متمصصررة

لتطررروير التعسررريم الشرررامل لستليررر ، و ررردييب و عيرررني مديسرررني وم نيرررني متمصصرررني يف الاصررروج 
لررررا  الرررر ة  ل  ارررراج الررررذين يواج ررررون صررررعوابت احلهتو وجيرررره اجلامعررررة لتقرررردمي الرررردعم الارررررد  

 .(123)التعسم يف
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 (124)األقليات -٤ 
يومانيرا بت يئرة الارروف الستنة اععنية ابحلقوإل احلقتصادية واحلجتلاعيرة والثقاهيرة  أوصو -68

، ومرن  طويرهرا اوعاداهتر او قاليرده اعن  قاهت ر اهتامن التعب  بس الو نية اعوا ية لتللني األقسيات 
 قاليررد و قاهررة خمتسرر  و اععرهررة بترراييال اكت رراا تشررتي  لخترراذ  ررداب  تارراهية يف لرراج التعسرريم واب

 .(125)الروماهئة للوعات األقسيات، لا يف ذلك 
الستنة اععنية ابحلقوإل احلقتصادية واحلجتلاعيرة والثقاهيرة وجلنرة مناهىرة ويوبو كل من  -69

 .(126)خطرم علرل قطاعيرةو ( 2020-2012الرومرا ) تدمراوبشرأن التعذيب ابعتلاد اسرتا يتية 
 لعررد  تجررراءالقسررق  أعربررو عررنأن الستنررة اععنيررة ابحلقرروإل احلقتصررادية واحلجتلاعيررة والثقاهيرة  عسرى

مؤشرررات عررد  وجررود أ  دياسررة مرجعيررة   ررل  ابسررتناد  ررداب  ال ياسررات تىل بيررا ت دقيقررة، ول
خمصصررات اعيزانيررة لتنايررذها عسررى حنررو  عررد  كاايررةوللتقيرريم التقررد  ا رررة يف  نايررذ احلسرررتا يتية، 

 .(127)هعاج
مصررناة عسررى أسرراس التعريرر   ،لرر  بيررا ت توصررائيةوأوصررو الستنررة نا رر ا يومانيررا جب -70

عرررررردد الررررررذين يشرررررر سون و  ،عرررررردد اعنتلررررررني تىل أقسيررررررة الرومررررررا الررررررذين يعيشررررررون يف البسرررررردو الررررررذا ، 
عسرررررررى الىرررررررلان احلجتلررررررراعي وال رررررررلن والرعايرررررررة الصرررررررحية  نو سصررررررروالرررررررذين حي علرررررررل مناصرررررررب
ررررقة ب رررررض صررررياغة برررررامج وسياسررررات  وذلررررك والتعسرررريم،  رمرررري تىل حت ررررني واررررع م هادهررررة ومن ت

الستنة اععنيرة وأوصو  .(128)ويصدها  سك الربامج وال ياسات احلجتلاعي و نايذ -احلقتصاد  
لتنايررذ احلسرررتا يتية  ي مررن األمررواجمررا يلاررابلقىرراء عسررى التلييررز اررد اعرررأا يومانيررا بتمصرري  

 .(129)دماو الروما، والتعتيل ابعتلاد خطم علل ذات أهداف وااحة وحمددا ةمنياا اعتعسقة إب
الستنرة اععنيرة ابحلقروإل احلقتصرادية واحلجتلاعيرة والثقاهيرة عرن قسق را تةاء اي اراة وأعربو  -71

تةاء و  ،ي ارراة معردحلت الت رررا مرن اعديسررة عسريم يمسري وا مل يتسقرروا أ ن ربة أ اراج الرومررا الرذين 
يف  م رتلراال   ش  تىل أن  ايسة هصل أ ااج الرومرا واأل اراج ذو  ااعاقرة حل  رزاج  احلاحلت

 .(130)لسدولة الطرف الناا  اعديسي

يف  ابحلراحلت اعزعومرة لاصرل اعرارى مرن الرومراقسق م  الاا عسلو الستنة نا  ا أوا و  -72
علسيررررة . وأارررراهو أن مهرررراجهررررؤحلء اعراررررى إبتويف اععرررراي  اعطسوبررررة ومعامسررررة م تشررررايات حل   رررر

 .(131)الروما من الصحينيتىل ا ااض عدد الوسطاء  تأد اويع اع ا  من اعركز تىل األقاليم 
لواثئرررق الشمصرررية اعرررد  امرررت   الرومرررا ي سرررب عسررري م أن اا أيىررروحلورررظ الستنرررة بقسرررق  -73

مرن يزيد  ، وهو مااألخر  وااعا تال ةمة لسحصوج عسى التأمني احلجتلاعي والرعاية الصحية 
وأعربو الستنرة اععنيرة ابلقىراء عسرى التلييرز ارد اعررأا عرن  .(132)الذ  يتعراون له ودا التلييز

 .(133)معدحلت   تيل اعواليد من أ ااج الروماقسق ا تةاء  دين 
ألن غالبيرة الستنة اععنيرة ابحلقروإل احلقتصرادية واحلجتلاعيرة والثقاهيرة عرن قسق را عربو وأ -74
مراهرق  حلو  مأمونرةعيش يف م اكن دون اع تو  ال ئق وحل  وجد هي ا مياه شرا  زاج  حل  الروما

النارررررراايت مررررررن سررررررتمس  وحل ناررررررا  ل قنرررررروات لرررررراي  حل دهئررررررة و  حلك رررررررابء و   حلصرررررررف صررررررحي و 
تةاء وراحلت ااجر ء الق رر  لسرومرا مرن  وأعربرو عرن القسرق .(134)ياةا القانونيةالا ت احل وحل

اا م ربق همتخطاي ودون  ة مع مم بق ةوقيقي اتشاوي تجراء مدون وذلك اع تو نات العشوائية، 
وأعربرو  .يف كث  من األويان، وتةاء تعرادا  رو ين م يف مواقر  غر  مأمونرة أو مسو رة ةمعقولبارتا 

رررل أهرررراد الرومرررا تىل منرررا ق أقيلرررو عسرررى أسررراس الاصرررل، وتةاء اا تذ كثررر  اا أيىررر عرررن القسرررق مرررا يرو 
أ ارراج  ّرتكررو، عقررب تج ئ ررا، دون سررلن بررديل  ومع رران بعررع األسررر أبالرر   ايررد  اععسومررات
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 م واررراتوقرررد  اعقرررري اخلرررا  اععرررمل ل رررألة الاقرررر اعررردق   .(135)محايرررة حل عرررويع و  حلحلئرررق و 
 .(136) ا سة
 ء الق رر  لسرومرا قبرل التشراوي خاا وقوة علسياتن  ل وأوصو الستنة نا  ا يومانيا -75

 هلرررم برررديل قررردمي ال رررلن الو  ال ةمرررةمررر  اععنيرررني مرررن م ومرررنح م ارررلا ت ااجرررراءات القانونيرررة 
أد  مرن ارلان احليراةا اا حبيث  تي  ودل قوانين ا يعسى  عد يومانياالستنة  ووثو  .تعويعال أو

اا علسيررررات ااخرررر ء وهقرررر تجررررراءلاررررل ي  شررررري د اعتلررررايعيشررررون يف م ررررتو نات عشرررروائية، و عررررن 
اعقررري اخلررا  اععررمل ل ررألة الاقررر اعرردق  يومانيررا وأوصررى  .(137)لسلعرراي  الدوليررة حلقرروإل اان رران

يف ولويرررة األذات  اتائررمررن البوصررا م  الرومررال  شررريع ا اعتعسررق اباسررلان العررا  ليشرررلل يبتعررد
 .(138)ن احلجتلاعيلال  دا مناحلستاا

  (139)املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء -٥ 
األشررما  ا ترراجني تىل احللايررة  لعررد  مترر جلنررة مناهىررة التعررذيب عررن قسق ررا أعربررو  -76

مشوهلم إبجرراءات تجراءات  سب الستوء، لا يف ذلك إبملانية احلستاادا دون عوائق من الدولية 
اوتترراة مستل ررري اععسومررات الررر   تحرردث عررن وأعربرررو عررن قسق ررا تةاء . حتديررد وارر  ال جرر 

وأعربررو  .(140)برر  لررزو  األجانررب وغرر هم مررنمستل رري السترروء الررذين يهىررو  سبرراهتم و السترروء 
 2014عررن قسق ررا ألن التعرردي ت الرر  أدخسررو عسررى قررانون السترروء، يف عررا   ال جئررني ماواررية

وسرررعو مرررن األسرررباا الررر  جتعرررل ، قرررد 2015 عرررا  قرررانون األجانرررب، يفوعسرررى ، 2015 عرررا و 
" أو مرا ي رلى يف سرتن علروميأو اوتتراةهم " - لن هي م مستل رو الستروء -نب األجاتيداة 

وأعربو عن قسق ا من أن اوتتراة األسرر الر   .(141)" أمراا  لناا خصيصا اعنا ق اع سقة اع يأا"بر
يف  يّرررررزهبوت هررررم مرررر  ذلرررركالىررررعااء قررررد   برررره القررررانون، وأن األشررررما  ل ررررأمررررر يلرررردي ا أ ارررراج 

 .(142)احلوتتاة
عيررررر  األشرررررما  الرررررذين  متررررر وأوصرررررو جلنرررررة مناهىرررررة التعرررررذيب أبن  لارررررل يومانيرررررا  -77

ابحللايرة و  إبنصرافتجرراء حتديرد صراة ال جر  إبملانيرة احلسرتاادا مرن يستل ون احللاية الدولية 
خلطرر التعرذيب، وأن متنر  عرن اوتتراة  يتعرارون هي راقرد من ااعادا الق رية تىل بسردان  ةالاعال

 وأوصررو ماواررية .(143) شررت  عسررى اعتلرراد برردائل ل وتترراةأن و  ،مستل رري السترروء واألجانررب
يلررون هي ررا هررذا ، يف احلرراحلت الرر  لرردي اظررروف احلوتترراة  جعررلأبن  لاررل يومانيررا  ال جئررني

  رررا نقررري  لوائح أن  تررروخيو اععررراي  الدوليرررة، من رررتلة مررر  حل ميلرررن جتنبررره، و  احلوتتررراة اررررويايا 
 .(144)الداخسية هلذا ال رض

تعديل  شريعاهتا الو نية وحت ني اعلايسات اادايية بيومانيا  ال جئني وأوصو ماواية -78
اعصرررال الاىرررسى ل  اررراج مستل ررري وحتديرررد تجرررراءات واارررحة وهعالرررة لتقيررريم تاتورررة لرررا يلارررل 

ل التشرريعات القائلرة لىرلان احل  راإل والتواهرق و عردي؛ الستوء غر  اعصرحوبني يف سرياإل الستروء
، هيلا يتعسق بردوي وم رؤوليات 272/2004القانون يقم و بني األولا  الوايدا يف قانون الستوء 

 .(145)  ااج غ  اعصحوبنيل الذين يعيتنوناعلثسني القانونيني )األوصياء( 
اعتلاد  شرريعات تاراهية مرن أجرل تملانية لنار يف وأوصو جلنة وقوإل الطال يومانيا اب -79

دون وصوج األ اراج ال جئرني ومستل ري الستروء عسرى التعسريم، اا علسياحلواجز ال  حتوج  معاجلة
مثرررل  قسررري  الاررررتا الزمنيرررة برررني  قررردمي  سرررب الستررروء واحللتحررراإل ابعديسرررة وةايدا عررردد سررراعات 

 .(146)ت اونوعي الاصوج الس وية
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اع راعدا اعاديرة اعقدمرة عستل ري الستروء يف ةايدا  وجوصر ال جئرني ماواريةوحلواو  -80
من ررا تملانيررة  لسررة أمررويجب، مسحررو 2015 عررا  السترروء، يف قررانونأولررا  جديرردا يف تدخرراج و 

احلاال عسى هذا احلق تذا كانوا و مستل ي الستوء علل بعد    ة أش ر من اتييال وصوهلم  مزاولة
  .(714)يعلسون وقو  قدمي  سب احللاية الدولية

 (148)األشخاص  دميو اجلنسية -6 
 مرن  اجلن رية الرومانيرةتعرديل قرانون اجلن رية لىرلان بيومانيا  ال جئني أوصو ماواية -81
تن مل مرن  هلرم هرذه عردميي اجلن رية  ليصربحوا كانوالي  األشما  اعولودين يف يومانيا، الذين  جل

لتحديد واحلت انعدا  اجلن ية لىلان حتديد األشما  عردميي  خمص تجراء  وتجياد، اجلن ية
  .(149)عسى النحو الصحي  ت مومحاي اجلن ية
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