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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والعشرون
 2018كانون الثاين/يناير   15-26

مووو و ورتوواع املعلوموواع املقدمووة مووح ا اوواع  وواح ة امل وول ة  شوو ن   
 *لكسمربغ

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -أوالا  
، مع  مراععاد روريع  16/21و 5/1أُعدَّ هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

  هععععا   ععععاح االسععععت راد الععععدوري اللععععاممو والتقريععععر مععععومن للم لومععععا  ا قدمعععع  معععع   ععععاين م
 يعععداً   عععدإىل عمليععع  االسعععت راد العععدوري اللعععامم، وهعععو مقعععد      ععع م معععومن  ق (1)مصعععل  

 اإلنسعععان األقصعععع ل عععدر ال لمعععا و وسصعععإل هعععر  مسعععتقم إلسعععهاما  ا  سسععع  الو نيععع   قعععوق
  تمدد بناء علع التقيد ال امم مب ارئ  ريسوا 

املعلوموواع املقدمووة مووح امللسسووة الوق يووة حلقوووق اإلنسووان املعتموودة   ووا   -اثنياا  
 على التقيد الكامل مب ادئ ابريس

ععععل اللانعععع  االستلععععاري   قععععوق اإلنسععععان بوهععععاء ا  ومعععع   لتناما ععععا الدوليعععع و وقععععد  -2  رح 
ا ت لععع  قععوق الل ععمح لتصععديع علععع الكو وكععوي اال تيععاري ال  اقيعع  أحا ععع علمععاً معع  االر يععا  

قععععععوق خلععععععا    إبمععععععراء  قععععععدا ال الكععععععا ، والكو وكععععععوي اال تيععععععاري ا ل ععععععع  ل هععععععد الععععععدو  ا
 و(2)االقتصاري  واالمتماعي  والثقاهي 

ري  يصعدَّق ب عد علعع ا  اقيع  اال ت عاء القسعريو لعذا،  و ع  بتسع و الحظ اللانع  أنعل م -3
عمليعععع  التصععععديع علععععع هععععذر اال  اقيعععع  والناععععر   التصععععديع علععععع ا  اقيعععع  حقععععوق  يعععع  ال مععععاي 
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ا هامري و وَيْصُدق هذا القوي علعع ا  اقيع  جملعس أورو  للوقايع  مع  ال نعل سعد النسعاء وال نعل 
، وا  اقيععععع  منامععععع  ال معععععم الدوليععععع  اسعععععلن ويا نعععععن  وم اه تهمعععععا، العععععف  سعععععمع أي عععععاً ا  اقيععععع  

 و(3)189 رقم
وعععع  التقعععارير الدوريععع  العععف يف عععر  ل سعععمكل    قعععدميها،  و ععع  اللانععع  بتقعععدميها    -4

أقرب وقع مم  و ويت لع األمعر  ا ع   لتقعارير العف كعان يت عا ره هعا إىل اللانع  ا  نيع   قعوق 
ميها منععععذ اإلنسععععان واللانعععع  ا  نيعععع    قععععوق االقتصععععاري  واالمتماعيعععع  والثقاهيعععع  والععععف يف ععععر  قععععد

 و(4)2008نيسان/أبريم 
 لععتمس رأيهععاو ومعع   لعع   و الحععظ اللانعع  أن ا  ومعع  ومهععا  هاعلعع  أ ععر  كثعع اً مععا -5

 لا  السعللا  علعع أن يف عذ أكثعر  لتو عيا  العف  قعدمها   ورائهعا و قاريرهعا بلع ن احعرتا  
 و(5)حقوق اإلنسان   ل سمكل

ي   قعععوق اإلنسعععان، مب يععع  مركعععن ا سعععاواد   ، ُعينعععع اللانععع  االستلعععار 2011 و  ععععا  -6
مقعر رراً و نيعاً  2014 ععا  ا  امل ، وليً  و ني  لتن يذ ا  اقي  حقوق األ عاا   وي اإلعاقع ، و 

الععععذي يععععدع م حععععع سعععع ا   2014نيسععععان/أبريم  9بلعععع ن االابععععار  ل لععععر، علععععع أسععععا  قععععانون 
  االستلعاري  ومهامهعا  ع وب  أراء رسعالتها االابار  ل لرو ويرت ل علع ز رد عدر مل ا  اللان

علعع الومععل ا للعوب ا تمثلعع      نيعن حقععوق اإلنسععان ورايتهعاو و  ععرب اللانع  ععع  سععرورها  ن 
 دد حمدرد   سن و ويفمم أن متدَّر هعذر  2017من تها ا  وم  وظي   إساهي      اط/هكاير 

 و(6)الوظي   الحقاً إىل أمم ك  مسمع
العذي يعنإل علعع أمعور منهعا  7102ل اللان  االستلاري  إبعدار ملرو  القعانون و رح   -7

إ اق مركن ا ساواد   ا  امل  مبالس النعوابو و  كعد علعع أ يع  معنك ا ركعن  عالحي  التقاسع و 
و عععر ، ز رد علعععع  لععع ، أنعععل ين سععع  إسعععاه  اانسعععي  إىل قائمععع  أسععع اب التمييعععنو و و ععع    عععا  

 و(7)زم  إل اق أمان  ا اام ا  ني   قوق الل م  لك اناإلمراءا  الال
و رح ل اللان  االستلعاري  إبنلعاء انع  ملعرتك  بعا العوزارا  م نيع   قعوق اإلنسعان    -8

، وه  م ل   بتو    ن يذ التناما  ل سمكل   جماي حقوق اإلنسعان مع  ق عم 2015أ ر/مايو 
لاور م  اجملتم  ا دين  ا  و و ُعدعع اللانع  االستلعاري   نتاعا  خمتلل ال اعلا ا  نيا، و لت

 و(8)إىل امتماعا  اللان  ا لرتك  با الوزارا 
و ن ئ اللان  االستلاري  ا  وم  بوس ها ملرو  قعانون عع   سيع  أ عاء مسعايري اهلويع   -9

ً يسعمك للمثليعا  لعنوا  اانساني ، األمعر العذي ي عال االععرتاو بنعو  منسعهم، و عتمارهعا  قعانًو
 و(9)و لت ال

و الحععععظ اللانعععع  أن ا  ومعععع  اقرتحععععع   ععععديال   لععععري ي  عديععععدد  ععععدو إىل  ععععدعيم  -10
ععد أ يعع  ا ععر  علععع إاععار التععوازن الصعع يك بععا أمعع  ا ععوا نا واحععرتا   م اه عع  اإلرهععابو و  ك 

و ا  ومععععع  إىل أن يف عععععذ   ا عععععع   اخلصو عععععي  وا عععععع   رايععععع  ال يعععععاً  اللاصعععععي و و عععععدع
 و(10) ناي قيد النار ا س ان  و يا ا ا ت لق    ل ا  الف ال

بلعع ن ال نعل ا نععن ، العذي ي ععنز  2013متوز/يوليعل  30و رح عل اللانعع   عتمعار قععانون  -11
حقعععوق ال ععع ا  أ ً كعععان عمعععرهم، وُيلععع ر معععر  و ال نعععل ا نعععن    سععع ولي ، وي عععم  حقهعععم   

 و(11)ا الده
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و الحععععظ اللانعععع ، بصعععع تها ا قععععرر الععععو ال ا  ععععال  الابععععار  ل لععععر، أن ا  ومعععع  بععععذلع  -12
مهععوراً   اه عع  االابععار  ل لععرو ل عع  إحععد  أكععك ا لععاكم الععف ا ععلد  هععا ا قععرر أثنععاء كتابتععل 

رهعا ه     ال ياً  اإلحصائي  الف كانع، م  أكثر م  ًحيع ،   تور  2017 قرير و ار/مار  
     سمك  خلرو   سعتنتاما  وااباهعا  مي ع  الركعون إليهعاو وأحا عع  ثسرا  و ناق ا  وم

 و(12)اللان  علماً م  االر يا   ن وزارد ال دي   د  مذكرد إحا   ع  اإلحصاءا 
العذي  2014حنيران/يونيعل  18و  رب اللان  ع  سرورها  عتمار قانون العنوا  ا ع ر   -13

عامعععاً، ويلسععع  عرعععد د األرامعععم وا للقعععا  كععع  ي عععون  18رىن لسععع  زوا  النسعععاء إىل يرهععع  ا عععد األ
 و(13)لل سمكل  لري ا  حتقع ا ساواد با الرمم وا رأد

و لععا  اللانعع  ا  ومعع  علععع إررا  ُمععر   لععويل األع ععاء التناسععلي    قععانون عقععو    -14
 و(14)ل سمكل إلبراز هذر اإل  الي  أكثر

ار اإل ععععال  الدسععععتوري، َ قععععرر إررا  حقععععوق الل ععععم هيععععلو هين سعععع   ععععدعيم هععععذر و  إ عععع -15
 و(15)ا قوق واُدر الت م ع   الصياك 

و هالقا ععععرون 2013 وم  ُ ععععتك ب ععععد وحععععدد أمعععع  القا ععععري  الععععف كانععععع مقععععررد   عععععا  -16
د  حعععع س ينالععععون ُو سععععون   سععععا  ل سععععمكلو وريثمععععا متتثععععم الدولعععع  اللتناما ععععا ا ت لقعععع  ب عععع ال

القا ري    سا  ل سمكل، يلن  النار   وس  ملعرو  خمصعو  ل عم  عاب سعي ون سعلل 
 و(16)حريتل   سا  لل السا، ُأسوًد  لل اب اآل ري  ا سلوب  حريتهم م قتاً 

وم ُيصععَلك ب ععد قععانون رايعع  اللعع اب معع  أنععل يسععتلهم م ععارئ   ععور إىل الثمانينيععا  معع   -17
 و(17)قانون مديد، ل ْ  يف ر عرسل علع الك انالقرن ا اس و وُوس  

وُوسعع  عععدر معع  ا لععاري  منععذ التصععديع علععع ا  اقيعع  حقععوق األ ععاا   وي اإلعاقعع و  -18
 ععناي  ومععد ثسععرا  و عع و   علععع مسععتو  التل يععع علععع أرد الواقعع و و ععدعو اللانعع   ل عع ، ال

دد م ل   بت نين حقوق  وي اإلعاق  االستلاري  ا  وم  إىل الت      إنلاء هيئ  مستقل  وهري
 و(18)ومصا هم ورايتها وبر د اال  اقي  و ن يذها علع الص يد الو ال

ويفسعععل اللانععع  االستلعععاري  علعععع حصعععر االسعععت ارد مععع  ا سعععاعدد القانونيععع    ب ععع   -19
مراحم  قدا  ل ا  اللاوء؛ وعلع قصعرها، هيمعا سعإل اسعتق اي ملتمسع  اللاعوء، علعع قعرارا  

و و الحععععظ اللانعععع  أن إمععععراء  قيععععيم االحتيامععععا  (19)سعععع  ها هقعععع  قييععععد  ععععروط االسععععتق اي أو 
و و رحععل بتععوه  بععدائم عععدد (20)ي  عع  اخلا عع   لتمسعع  ا مايعع  الدوليعع  ال عع  اء كعع  رقيععع مبععا

متنع  كليعاً إيعدا  القا عري   الحتااز ملتمسع  ا مايع  الدوليع و ل نهعا يفسعل علعع أن ا  ومع  م
األسعععر برهقععع  بقا عععري   مسلقععع و ويفسعععل أي عععاً علعععع إ الععع  معععدد احتاعععاز األ عععاا  أوأمعععاك  

 و(21)2017و ار/مار   8ساع  إىل س    أ     قانون  72وا ورع  مركن االحتااز م  
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 املعلوماع املقدمة مح ا ااع األخرى  اح ة امل ل ة -اثلثاا  
اآلليووووواع وا يلووووواع الدوليوووووة حلقووووووق نطووووواق االلتوامووووواع الدوليوووووة والتعووووواون مووووو   -ألف 

 (22)اإلنسان
رعععععع وكالععععع  االحتععععار األوروا لل قععععوق األساسععععي ،    قريرهععععا ععععع  ا قععععوق األساسععععي   -20
و (23)والتصعععععديع عليهعععععا و ن يعععععذها ه ليعععععاً  اسعععععلن وي، ل سعععععمكل إىل  وقيععععع  ا  اقيععععع  2016 ل عععععا 
نسععععععان )م ععععععود حقععععععوق ، الحععععععظ م ععععععود جملععععععس أورو   قععععععوق اإل2017أيلوي/سعععععع تمك  و 

عععم أن ُ تعععتم هعععذر ال مليععع  علعععع  اسعععلن وياإلنسعععان(  ر يعععا  أن التصعععديع علعععع ا  اقيععع   معععارو، وأمر
منععععا  السععععرع و وأو ععععع  ن  ناععععر السععععللا    إم انيعععع  التصععععديع علععععع ا يثععععاق االمتمععععاع  

 معععاي ا نعععنليا األوروا ا عععنقك، وكعععذل  ا  اقيععع  منامععع  ال معععم الدوليععع  ا ت لقععع   ل معععم الالئعععع لل
 و(24)(189 )رقم 2011 ل ا 
 ن  صععععدق ل سععععمكل رون يف عععع  علععععع اال  اقيعععع  الدوليعععع   2و و عععع  الورقعععع  ا لععععرتك   -21

 مايعع   يعع  األ ععاا  معع  اال ت ععاء القسععري، و ن   ععرتو   تصععا  اللانعع  ا  نيعع   ععاال  
أل عععر  بلععع ن انتهعععا  أح عععا  العععدوي األ عععراو ا اال ت عععاء القسعععري    لق ععع  بالكعععا  األهعععرار أو

 و(25)اال  اقي  والنار هيها

 2يت لع  لت  ر    قدا التقارير إىل هيئا  ا  اهعدا ،  الحعظ الورقع  ا لعرتك   وهيما -22
 تععدار  ب ععد  و ل نهععا م2014 أن ل سععمكل قععدمع  قريرهععا إىل انعع  مناه عع  الت ععذيل   عععا 

نسانو هتقريرها الدوري الراب  الذي كان مع  ا قعرر أن  قدمعل يف  رها ابار اللان  ا  ني   قوق اإل
 و(26)2008 يقد  منذ عا  إىل هذر اللان  م

 (27)اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان -اب  
 كر  منام  األم  والت اون   أورو  أن م تعل ا  سسعا  الدميقرا يع  وحقعوق اإلنسعان  -23

، وأوهعععد 2013ا   عععرد   ل سعععمكل    لعععري  األوي/أكتعععوبر  ُرعععع  إىل مراق ععع  االنتاعععا   الك انيععع 
ب ثععع  لتقيعععيم االحتيامعععا و وأ عععار التقريعععر عععع  هعععذر ال  ثععع  إىل ثقععع   يععع  ا عععاوري    نناهععع  ال مليععع  

يُ عععَرب عععع  أي خمعععاوو  ُعععذَكر بلععع ن  مهنيععع  اإلرارد ا  نيععع   النتاعععا   وحيارهعععاو وم االنتاابيععع  و 
ساسععي ، و عع اهي  ال مليعع  االنتاابيعع ، و سععايم ا ر عع ا، وسعع  االنتاععا     احععرتا  ا ععر   األ

اليععو  ا ععدر هلععاو ل عع  ا ععاوري  أ ععاروا إىل أن التسليعع  اإلعالميعع  لل ملعع  ومتويععم األحععناب السياسععي  
 و(28)وا مال  جماالن قد يست يدان م  إعارد النار

علمعاً إبنلعاء انع  ملعرتك  بعا العوزارا  م نيع   قعوق اإلنسعان  2وحتي  الورق  ا لعرتك   -24
و واللان  م ل   بتو    ن يذ التناما  ل سمكل   ميعدان حقعوق اإلنسعان، 2015  أ ر/مايو 

 لتلععععاور معععع  ا  سسععععا  الو نيعععع   قععععوق اإلنسععععان واجملتمعععع  ا ععععدينو وكععععم إرارد وزاريعععع  ممثَّلعععع    
اللان و و توىل وزارد الل ون اخلارمي  واألوروبي   نسيع أعماهلاو والتقعع اللانع  مبنامعا  اجملتمع  

و ونععوقأ أثنععاء هععذر االمتماعععا  موسععو  2017حنيران/يونيععل  22و ار/مععار  و 23ا ععدين   
 قععععدا  قريععععر ل سععععمكل الععععو ال   إ ععععار االسععععت راد الععععدوري اللععععامم الثالعععع و و و عععع  الورقعععع  
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 ن  وا م ل سمكل   اوهنعا مع  اجملتمع  ا عدين   سعياق  ن يعذ  و عيا  االسعت راد  2رتك  ا ل
 و(29)الدوري اللامم

واعتمعععد  اللانععع  األوروبيععع   ناه ععع  ال نصعععري  والت صعععل التاب ععع  جمللعععس أورو   قريرهعععا  -25
مركععععن و وأو ععععع  ن متععععنك ل سععععمكل 2016اخلععععامس ععععع  ل سععععمكل   كععععانون األوي/ريسععععمك 

ا سعععاواد   ا  املععع  وأمانععع  ا اعععام ا عععع    عععا  اللععع او  والناعععر هيهعععا؛ والصعععالحيا  الالزمععع  
إلمعععععراء حتقيقعععععا  ه الععععع ؛ وحعععععع إقامععععع  العععععدعاو ؛ وا عععععع   االن عععععما  إىل العععععدعاو  الق عععععائي  

س واإلراريعع و وأو ععع أي ععاً  ن  ناععر ل سععمكل   التقريععل بععا هععا ا ا  سسععتا وكععذل  اجمللعع
و وقعد  م عود (30)الو ال لألمانل، بعم   رمعه هعذر ا  سسعا   ي هعا وإ اقهعا  لك عان كليعاً 

 و(31)جملس أورو   قوق اإلنسان  و يا  مماثل 
 ن يسععتند ا تيععارر  1وععع  أمانعع  ا اععام ا  نيعع   قععوق الل ععم، أو ععع الورقعع  ا لععرتك   -26

أن  تلقععع أمانعع  ا اععام التمويععم ال ععا  الععذي مي  نهععا  و  يينععل إىل م ععاي  واسعع   و عع اه و وين سعع 
 و(32)م  االسلال  مبهمتها ب  الي 

ت فيوووال االلتوامووواع الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن مووو  مراعووواة القوووانون الووودو   - يم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة  ني القطاعاع -1 

 (33)ا ساواد وعد  التميين  
نععع  األوروبيععع   ناه ععع  ال نصعععري  والت صعععل التاب ععع  جمللعععس أورو   ن  عععنإل أو عععع اللا -27

قعوانا ل سعمكل  ععراح  علعع أن  راهعع  م عاراد ا ثليا/مسعايري اهلويعع  اانسعاني  ي ععد ظرهعاً ملععدراً 
ألي مرميععع  عاريععع ، وأن اب عععم بوسعععو  مععع  اللعععتائم علعععع ا عععأل والتلعععه  والتهديعععدا  ال نصعععري  

ا/مسعععععايري اهلويععععع  اانسعععععاني  مرميععععع  منائيععععع ، وأن  عععععدر  أسععععع اب اهلويععععع  اللسويععععع  وا  اريععععع  للمثلي
واانساني    أح عا  قعانون ال قعو   العف  عدو إىل م اه ع  ال نصعري  وكراهيع  ا ثليا/مسعايري 

 و(34)اهلوي  اانساني 
وم عم  وأو ع اللان  ل سمكل بت ما الدستور حع كم هرر   ا سعاواد   ا  املع ؛ -28

 14قائم  أس اب التميين ونلاق  لري ا  م اه   التميين  تواهع مع  األسع اب العواررد   ا عارد 
ا ل ععع هععا؛ و إللععنا   12 معع  الكو وكععوي رقععم 1معع  اال  اقيعع  األوروبيعع   قععوق اإلنسععان وا ععارد 

ً إبلساء التمويم ال ا  وحم  أي منام   رو   ال نصري  قانًو
 و(35)

م تععل ا  سسععا  الدميقرا يعع  وحقععوق اإلنسععان التععاب   نامعع  األمعع  والت ععاون   و كععر  -29
 قععد  قعع  بيععاً  ععع  مععرائم ال راهيعع و ويت ععم  القععانون اانععائ   لععديد  أورو  أن ل سععمكل م

ال قو   علع مرائم ب ينها ومرمي  مستقل و و  ع اللر   والنياب  ال ام  ووزارد ال دي بياً ، 
و وأو عععع اللانععع  األوروبيععع   ناه ععع  ال نصعععري  (36) عععتك قععع  للنعععا  كاهععع  ل يعععاً  مل ععع  هعععذر ا

والت صععععل  ن   عععع  اللععععر   والسععععللا  الق ععععائي  و لععععس م ناامععععاً لتسععععايم ور ععععد ا ععععوار  
ال نصععري  ومععد  رهعع  هععذر ا ععوار  إىل ا ععدعا ال ععاما، وو عع ها   هنايعع  ا لععاو  هنععا مععرائم 

ليا/مسايري اهلوي  اانساني و وأساهع أنل ين س  علع السللا  أن  نلر م اري  للمث عنصري  أو
 و(37)هذر اإلحصاءا 
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وأو ععععع اللانعععع  أي ععععاً  مععععور منهععععا أن  لععععرَ  ل سععععمكل   مرام عععع  اإل ععععار التنايمعععع   -30
لوسعععائ  اإلععععال  مععع  أمعععم منععع   لعععاب ال راهيععع    هعععذا اجملعععاي والق عععاء عليعععل؛ وهععع   لعععا  

ع وس   داب    اه    لاب ال راهي  علع مواق هعا اللع  ي ؛ و  معم علعع وسائ  اإلعال  عل
أن حتاعععر وسعععائم التوا عععم االمتمعععاع  ومقعععدمو  عععدما  اإلنرتنعععع  لعععاب ال راهيععع     عععروط 
االستادا  الف    ها و ُعْن رذ هذا ا ارو وين س  أن  تقيد  ي  هعذر التعداب   قيعداً  عارماً مب عدأ 

 و(38) استقالي وسائ  اإلعال
عععم أحعععواي ا ثليعععا  وا ثليعععا  -31 وأو عععع اللانععع  أي عععاً  ن  ن عععذ ل سعععمكل  عععداب    عععن ز   ه 

سعيما   ا عدار و وين سع  أي عاً  ومنروم  ا يعم اانسع  ومسعايري اهلويع  اانسعاني  واحعرتامهم، ال
ال عيأ وهقعاً يلعن  مع  م لومعا  ورايع  ورععم لتم يعنهم مع   أن  وهر امي  التالميذ واللعالب معا

 و(39) يلهم اانس  وهويتهم اانساني 

 التنمي  وال يئ  واألعماي التااري  وحقوق اإلنسان  
 كر  وكالع  االحتعار األوروا لل قعوق األساسعي  أن االهتقعار إىل ا  لومعا  عع  الو ئعع  -32

ألعمعععاي واإلمعععراءا  ا للوبععع  لتسعععايم عمعععم ابعععاري مععع  الصععع و   العععف   عععرتد مععع  يلعععتسم  
 و(40)التااري  م  الل اب والنساء وا هامري 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (41)حع ال رر   ا ياد وا ري  واألمان علع  اصل  
ا هينع  )انع   ال قوبع  الالإنسعاني  أو  ل  اللان  األوروبي    اه   الت ذيل وا  املع  أو -33

م ام األ اا  الذي  قابلهم الوهد أثناء ز ر ل اخلامس   جملس أورو    اه   الت ذيل( إىل أن
يعععنعم أي معععنهم أن اللعععر   أسعععاء  م املتعععلو ل عععْ  َوَرر عليهعععا  م 2015 إىل ل سعععمكل   ععععا 

 لعع  معع  االرعععاءا   ت لععع  للععتم واإلهععراط     ععييع األ عع ارو و و عع  اللانعع  السععللا   ن 
   ل    سياق  دري هم،  ن كعم أ ع اي سعوء م املع    ذك ر  ي  عنا ر اللر    نتاا ، مبا

األ ععاا  ا سععلوب  حععريتهم مرهععود، و نععل اععل اسععت ماي أسععاليل مهنيعع   قلععم إىل أرىن حععد 
 و(42) لر إ اب  ا ستاَوبا

وم يَررر علع اللان  ارعاء سوء م امل  بدني  م  ق عم معوظ   سعا  ل سعمكلو كع  أن  -34
ىل   رسعه  لللعتم مع  ق عم ب ع  ا ارسعا و و و ع  اللانع  جمعدراً  ن ب   ا تَانا  أ رن إ

هيهععا اللععتائم،  سععك أع ععاء إرارد سععا  ل سععمكل مععوظ يهم  ن كععم أ عع اي سععوء ا  املعع ، مبععا
 و(43)مرهود وي اَقل عليل

يععررر علععع اللانعع  أي ارعععاء سععوء م املعع  معع   ععرو مععوظ   مدرسعع  رري ععورن  و  ثععم، م -35
لل تيععععان( ومدرسعععع   راسععععي  )لل تيععععا (و بيععععد أهنععععا لععععوحظ ومععععور ملععععاكم عنععععل بععععا الدا ليعععع  )

 و(44)قا ري و لذا،  لاَّ  السللا  علع موا ل  مهورها  ن  أمور م  هذا الق يم
وع  ظروو االحتااز،   كد اللان  الاروو ا اري  اايعدد معداً   زنعناً  االحتاعاز  -36

ْ ر(، ل نهعا  عدعو السعللا  إىل أن  عوهر، رون إبلعاء، أهر ع  )الف  ستاد  أساساً   إزال  الس ع
وهع  ع عارد عع  أمعاك   عس د   لع  مسعاحتها  - للم تاني و ويفسل الست دا  زنناً  أمع 
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كرس ، و ومد   م ا ل االستاواب،    السالل أقم م  مرتي  مرب ا، جمهند مبق د  ويم أو
العف زار عا، و لع  ركعم  قعدميها  و عي  حمعدرد      مراكعن اللعر   - وه  مق ل   عامن ملع  

ُ سعععععععتاد  هععععععذر الننعععععععناً  أثنعععععععاء   قريرهععععععا السعععععععابعو و و عععععع  اللانععععععع    عععععععا   ععععععداب   يععععععع  ال
  ععون م ععاًً لسععلل ا ريعع  ألكثععر معع  ب عع  سععاعا و و ععدعو السععللا  إىل  االسععتاوا   وال

حععوي أيععدي األ ععاا  الععذي  سععل ع  إهنععاء ا مارسعع  ا تمثلعع    وسعع  األ عع ار   أمععاك   بتعع 
حعععريتهمو وين سععع  أن ي عععون   كعععم مركعععن  عععر   أمعععاك  خمصو ععع  لالحتاعععاز  عععوهر ظعععروو أمععع  

 و(45)مناس  
و (46)و اعم ظععروو االحتاعاز ا اريعع    سعا  ل سععمكل ُمرسعي  عمومععاً حسعل اللانعع  -37

سعيما  لواقع ، الوع  الت ريل   سا  ل سمكل،  الحظ اللان  إر عاي حتسعينا  علعع أرد ا
يومععععاً وإهنععععاء اللاععععوء إىل ناععععا  النننانعععع  الصععععار  ألسعععع اب يفري يعععع و  14حتديععععد ال ععععني التعععع ريو   

و و عع  اللانعع  بت ععديم التلععري ا  السععاري    هععذا الصععدرو و قععد  اللانعع   و ععيا  حمععدرد عععدد 
 و(47)قصد  رسيخ حقوق ا تاني    إ ار اإلمراءا  الت ري ي 

ل سعععمكل االستلععع ائ ، حتعععي  اللانععع  علمعععاً  سعععت دا  كعععرو م مونععع    وعععع  مركعععن  -38
وحعععدد مناسععع  ، وهقعععاً لتو عععيا ا السعععابق و بيعععد أن اللانععع   عععر  مععع  كععع  ا ق عععوي ربععع  ا تاعععني ، 

ي يع حركتهم، وح ور عنا ر م  اللر   رومعاً  عندما ي ونون  ار  هذر الوحدد، إىل سرير مبا
 و(48)  اللان  بوس  حد هلذر ا مارسا أثناء ال  و  الل ي و و و 

 (49)   ل  مس ل  اإلهال  م  ال قاب، وسيارد القانون إقام  ال دي، مبا  
معع   1993   يععد انعع  جملععس أورو    اه عع  الت ععذيل  هنععا  ت ععاور  سععتمرار منععذ عععا  -39

حعععظ   سعععللا  ل سعععمكل   موسعععو  ال عععماً  األساسعععي  لل مايععع  مععع  سعععوء ا  املععع و و ال
سعععيما علعععع  وكيعععم األ عععاا  العععذي  سعععل ع اللعععر   حعععريتهم حمعععاما     قريرهعععا حتسعععينا ، ال

ا مارسع ،  يع   يعناي يت عا ا عا   عداب  إسعاهي ،   القعانون و  السياق اانائ و ومع   لع ، ال
مُينك كم  اإل سل ع اللر   حريتل ا ع   إبالل  اإل  ل  مع  ا تيعارر بوسع ل، ومي َّع  

   وكيعععم حمعععا    كعععم حعععا منعععذ بعععدء سعععلل حريتعععلو و  كعععد اللانععع  مععع  مهععع  أ عععر   و عععيا ا مععع
السععابق   ن حُتععرت   صو ععي  ال  ععو  الل يعع  أثنععاء االحتاععاز لععد  اللععر  ، و ن و ععر حمععا ، 

 و(50)و اإل ثق  م دئياً، عندما  ستاوب اللر   قا راً 
وأ ار  ان  جملس أورو    اه   الت ذيل ووكالع  االحتار األوروا لل قوق األساسعي   -40

إىل أهعععم رععععو   نتاعععر التن يعععذ أمعععا  انععع  وزراء جملعععس أورو    إ عععار اإلمعععراء ال عععاري، و لعععمم 
(، 30460/13 )رقعم أو  و سعد ل سعمكلق ي  اإلنصاو   اإلمراءا  اانائي و ه   ق ي  

األوروبيعع   قععوق اإلنسععان أن عععد  ح ععور حمععا  أثنععاء اسععتاواب اللععر   األو   ومععد  ا  معع 
 احَل الللل ب د  وقي ل مبقت ع أمر  وقيل أوروا، وكذل  عد  مت     عاحل الللعل مع  

مععع  اال  اقيععع   6التوا عععم مععع  حماميعععل ق عععم مثولعععل أوي معععرد أمعععا  قاسععع  الت قيعععع، ينته عععان ا عععارد 
 و(51)ناألوروبي   قوق اإلنسا

و كععر  وكالععع  االحتععار األوروا لل قععوق األساسععي  أن اإل ععار القععانوين لل سععمكل ميععنك  -41
سعللا  واسعع     معع  اللع اب  ق عع  إبيععدا  األ  ععاي ا اعال ا للقععانون   م سسععا  الرعايعع  
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ة لعععراًةو  )ولعععو   اخلعععار (، ونقعععم األ  عععاي إىل ةم سسععع  يفري يععع ة إن كعععان سعععلوكهم ةسعععيئاًة أو
 و(52)وأ ار  إىل أن هذا اإل ار القانوين قيد التنقيك

ويفسععععل انعععع  جملععععس أورو    اه عععع  الت ععععذيل السععععتمرار احتاععععاز قا ععععري    سععععا   -42
ل سععععمكل ركععععم  و ععععيا ا ا ت ععععرردو أسععععل إىل  لعععع  أن م ععععان منععععا  القا ععععري  كعععع  مناسععععل، 

للملععععاكم   السععععا و و ععععدعو  ا ععع  بسعععع ل حما ا ععععل م ععععان ا تاععععني  الرا ععععدي  األكثععععر إ رد 
الرتبععوي  - السععللا ر إىل أن   ععتك   أقععرب وقععع مم عع  وحععدد األمعع  را ععم ا ركععن االمتمععاع 

 و(53)للدول    رري ورن، وأن     حداً هنائياً الحتااز القا ري    سا  ل سمكل
ععم ل سععمكل  لتصععويع للقععانون ا  2و  ثععم،  و عع  الورقعع  ا لععرتك   -43 ت لععع بتناععيم  ن   ا 

ُو س القا عرون   األمعاك  اخلا ع   لرا عدي    سعا     راسعي ؛ و ن  وحدد األم   ي  ال
  مم ه لياً علع هصعم ا تاعني  حسعل وسع هم وععد  احتاعاز القا عري  مع  النسعاء؛ و ن   ع  

نعععذ العععف  عععنإل م 2009أ ر/معععايو  28سعععيما بت عععديم أح عععا  قعععانون  حعععداً الحتاعععاز القا عععري ، ال
 و(54)األسر ا ص وب  بقا ري   دد أقصاها س    أ   علع احتااز األ اا  أو 2017 عا 

 (55)ا ر   األساسي  وا ع   ا لارك    ا ياد ال ام  وا ياد السياسي   
أ ععععار  وكالععععع  االحتععععار األوروا لل قععععوق األساسععععي  إىل ق ععععي  ة سععععري ا  ل سععععمكلة  -44
(LuxLeaksالعف  ت لع ) ع مب ل سَعْا عع  خمال ع  و ع    هرنسع و وكعان ا  لسعان عع  خمال ع  معوظ ا

( سر   و ئع سري    لل PricewaterhouseCoopersسابقا    رك  برايس ُوو رهاو  كوبرز )
ععع  عععدر ك عع  معع   ر ي ععا  ابنععل ال ععري   وسعع تها السععللا    ل سععمكل  ال  ععاق معع  مئععا  

االحتعععار العععدو  للصععع  يا ا ققعععا الو ئعععع ا سعععرب و وعقعععل   ، نلعععر2014 ععععا  اللعععركا و و 
ععم  كلععل هععذر الو ئععع، ومععل مععدع  ل سععمكل ال ععا   مععاً للم لسععا ععع  خمال عع  وللصعع   ، وا  

، بععرأ  حم معع ص الصعع    2016حنيران/يونيععل  الصعع     نتهععا  أسععرار اباريعع  واخلصو ععي و و 
ع عليهمعععععا أح امعععععاً  لسعععععا  مععععع  وقعععععل التن يعععععذ   الوقعععععع العععععذي أرانعععععع هيعععععل ا  لسعععععا وهرسععععع

 و(56)وكراما 

 (57)حار  ي  أ  اي الرق  
رح  ع ان  األ راو   ا  اقي  جملس أورو  بل ن م اه   االابار  ل لر  ل ديد مع   -45

التعداب  الععف ا ععذ ا ل سععمكل   اه عع  االابععار  أل ععاا و وأحا ععع علمععاً ب ععدر معع  اجملععاال  
لعععل ا عععا  منيعععد مععع  اإلمعععراءا  مععع  أمعععم االر قعععاء مبسعععتو   ن يعععذ ل سعععمكل اال  اقيععع  العععف  تل

يلععععع ة ز رد ااهعععععور الراميععععع  إىل م اه ععععع  االابعععععار  ل لعععععر ألكعععععراد     لععععع  معععععا ا عععععذكورد، مبعععععا
االسعععتسالي   ال معععم؛ واعتمعععار  لععع  عمعععم بلعععع ن م اه ععع  االابعععار  ل لعععر بسعععرد اسععععتسالهلم 

اور معععع  اجملتمعععع  ا ععععدين، إسععععاه  إىل التععععداب  الراميعععع  إىل منعععع  االابععععار مباتلععععل األ عععع اي،  لتلعععع
سععيما معع   ععالي اعتمععار هنععه   ل لععر؛ وحتسععا عمليعع  حتديععد هويعع  سعع ا  االابععار  ل لععر، وال

مت عععععدر التاصصعععععا ، وإسععععع اء  ععععع س  ر يععععع  علعععععع رور ا نامعععععا  كععععع  ا  وميععععع  ا تاصصععععع  
، مثعم م تلع  ال معم، ووسع   وميهعا  وم  عرا  ومسا تها، وإ را  أ  اب مصل   و ري 

 و(58) لت اون م   ل  ااها  ال اعل 
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إىل أن   رد األ  اي لالستسالي اانس  ستلل   عتالو  1وأ ار  الورق  ا لرتك   -46
سععععععيما األ  ععععععاي ا هععععععامري   ال ئعععععع ،  لعععععع  أن ب عععععع  ال ئععععععا  ا ميععععععند أكثععععععر عرسعععععع  للالععععععر، ال

ععععععنع 2013 و ومنععععععذ عععععععا (59)إىل أ  ععععععاي األسععععععر ا    عععععع ملتمسعععععع  اللاععععععوء، إسععععععاه   أو ، حس 
 و(60)ل سمكل إ ارها القانوين الو ال  ماي  األ  اي م  االستسالي اانس 

يلع ة وسع    ريعل أرق  السعتسالي األ  عاي    ل سمكل مبا 1وأو ع الورق  ا لرتك   -47
 لععابع الت ريععل  سعع  ال اسععك الععف الا ععوار اإل حيعع   يعع  ابععرَّ   ععور األ  ععاي  ا  اللععاب  اان

العععوارر   الكو وكعععوي اال تيعععاري ا ل عععع    اقيععع  حقعععوق الل عععم بلععع ن بيععع  األ  عععاي واسعععتسالي 
أع عععاء منسعععي ،    عععرد بوسعععو  أي أنلعععل  أو ا عععوار اإل حيععع ، ألهنعععا ال األ  عععاي   ال سعععاء و 

معععععم الو نيععععع    اه ععععع  ل ععععع  مرماهعععععا أن  لعععععاَهد ألكعععععراد منسعععععي ؛ و قيعععععيم وحتعععععدي   لععععع  ال 
االسعععتسالي اانسععع  لأل  عععاي العععف مي ععع  إررامهعععا    لععع  عا يععع  وو نيععع   عععامل  لأل  عععاي، مععع  

يُقلَّععم معع   عع نل؛ و عع  ال يععاً   يسيععل موسععو  االسععتسالي اانسعع  لأل  ععاي أو ا ععر  علععع أال
 هعععا بلععع اهي  عععع  االسعععتسالي اانسععع  لأل  عععاي و عععدقيقها بلريقععع  ممنهاععع  ومركنيععع  ونلعععرها و وزي

   لععع  الت يعععا ال عععوري لو ععع   مراهعععع، مبعععا وانتاعععا ؛ وسعععمان معععنك ا مايععع  ال املععع  للقص عععر بعععال
 و(61)وقي م، و وه  التدريل لألو ياء والقي ما لتم ينهم م  كلل س ا  االابار

 (62)ا ع   اخلصو ي  وا ياد األسري   
اسععي  إىل أن هيئعع  رايعع  ال يععاً  ن سععها، أ ععار  وكالععع  االحتععار األوروا لل قععوق األس -48

السعلل  ا اتصع    اإل عراو    ل سمكل، ك  خمتص    اإل راو علع مهاز ا اعابرا و أمعا
علعععع م ااععع  ال يعععاً  ا ت لقععع   مععع  الدولععع ، والعععدها ، واألمععع  ال عععا  هت عععم رئعععيس هيئععع  االرععععاء 

 لععع  حعععاًل مثععع اً لالهتمعععا ؛ ههعععو ي  عععم أن وع عععوي    هيئععع  رايععع  ال يعععاً و واعتعععك  الوكالععع  
 و(63)  ون هيئ  الرقاب  واس   اال ال  علع متلل ا  راي  ال ياً 

والحاعععع الوكالععع  أن ل سعععمكل   عععع لعععألزوا  مععع  ن عععس نعععو  ااعععنس  لعععنوا  منعععذ  -49
 و(64)2015 عا 

 احلقوق االتت ادية واال تماعية والثقافية -3 

 (65)عمم عارل  وموا ي  ظروو ا ع   ال مم و   
الحعععظ م عععود جملعععس أورو   قعععوق اإلنسعععان أن ععععدر ملتمسععع  اللاعععوء العععذي  اعععدون  -50

عمععععاًل  ل  ععععم مععععنا   مععععداً علععععع الععععركم معععع  أن ا  ومعععع  ا ععععذ  إمععععراءا  لتيسعععع  حصععععوي 
هععذا اللعع ن، رعععا  ملتمسعع  اللاععوء علععع عمععم، مثععم  قصعع  هععرتد االنتاععار اإللناميعع  لععذل و و 

كل إىل الناعععر   االن عععما  إىل ملعععرو  جملعععس أورو  النمعععو م  بلععع ن ةمعععواز ا ععع هال  ل سعععم
 و(66)األوروا لالمئاة، الذي يهدو إىل  يس  اندما  الالمئا و قد مهم حنو إاار عمم

وأو ععع اللانعع  األوروبيعع   ناه عع  ال نصععري  والت صععل التاب عع  جمللععس أورو   ن   تمععد  -51
  إاابي  لتسهيم ر وي ا هامري   وي ا ستو   الت ليمي  ا تدني  سوَق ال معمو ل سمكل  داب

وعلععع ومععل اخلصععو ، ين سعع    ثيععل  ععدريس اللسععا  الر يعع  لل ععالسا ا هععامري ، واالسععتثمار   
 دري هم ا هال، و يس  االعرتاو    هال  الف ُوصم عليها   اخلار ، و  يعل  عروط ر عوي 

 و(67)مم ا  روس  علع  الو ا ماي  الدولي سوق ال 
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يث ععععع أن  و كععععر  اللانعععع  األوروبيعععع  لل قععععوق االمتماعيعععع  التاب عععع  جمللععععس أورو  أنععععل م -52
ً   ال لععد ي عععاملون ن ععس م املععع  مععوا ال ل سعععمكل هيمععا سعععإل  ال مععاي ا هعععامري  ا قيمععا قعععانًو

 و(68)األمور وظروو التوظيل وال مم األ ر 
والحاعععععع وكالعععععع  االحتعععععار األوروا لل قعععععوق األساسعععععي   ر يعععععا  أن ل سعععععمكل ن عععععذ   -53
 و(69)( م  ةالتوميل ا ت لع مب اق   أر ب ال ممة علع مستو  التلري 4)13 ا ارد
وأ ععار  وكالععع  االحتععار األوروا لل قععوق األساسععي  إىل أنععل وععع للنقععا     ل سععمكل  -54

و ومععععع   لععععع ،  كعععععر  اللانععععع  األوروبيععععع  لل قعععععوق (70) ععععع ا أن  قعععععد   ععععع او  نيابععععع  عععععع  ال
ي عععيك للنقعععا   ا تيعععار مر ععع يها  ريععع    انتاعععا   جمعععالس  االمتماعيععع  أن القعععانون العععو ال ال

 و(71)األعماي ا لرتك  بس  النار ع  منسيتهم

 ا ع   ال مان االمتماع   
اق علعععع اخلعععدما  االمتماعيععع    كعععر  اللانععع  األوروبيععع  لل قعععوق االمتماعيععع  أن اإلن ععع -55

كعععاو، و ر ي عععا  الر عععد ل عععمان معععورد اخلعععدما  االمتماعيععع  العععف يسعععديها مقعععدمو اخلعععدما  
مومععوردو و كععر  أي ععاً أن ا سععاواد   ا  املعع  اصععو  حقععوق ال ععمان االمتمععاع  وإعععاً  

 و(72)األسرد م  ول   وا ال  ي  الدوي األ راو األ ر 
يث عععع أن ا تعععاما  لانععع  األوروبيععع  لل قعععوق االمتماعيععع  أنعععل مومععع   لععع ، الحاعععع ال -56

عامعاً وعع هلعم  ي عاً ا صعوي علعع حعد أرىن م عمون مع  العد م،  25الذي   قعم أعمعارهم عع  
أن التلري ا  وا مارس    منان  لق    ي  األمانل ا وموري    ال لعد بصعورد كع  قانونيع   وال

 و(73) ا ا أهنم قد وتامون إليهاا ساعدد االمتماعي  اللارئ  

 (74)ا ع   مستو  م يل  الئع  
أو عععع اللانععع  األوروبيععع   ناه ععع  ال نصعععري  والت صعععل  ن   ععع  ل سعععمكل  عععداب     -57

 و(75)جماي اإلس ان االمتماع  لصاحل ال ماي  وي األمور ا نا   
امععل حتععد ً عنععدما يت لععع والحععظ م ععود جملععس أورو   قععوق اإلنسععان أن السععللا   و  -58

األمععر بتععوه  السعع   الالئععع اميعع  ملتمسعع  اللاععوء   سععياق نقععإل ا سععاك  ال ععا و ويععر  أنععل 
ين سعععع  ومععععور    عععع  ب يععععد األمععععد    ععععوه  السعععع   للمسععععت يدي  معععع  ا مايعععع  الدوليعععع ، وين سعععع  

عععععنه م مععععع  للسعععععللا  أن  سععععع ع، قعععععدر اإلم عععععان، إىل إسععععع اهنم   أمعععععاك  مععععع  ا عععععرمك أن مت  
 و(76)االندما ، م  ابنل ال نل  ااسراهي 

 خلصعععععو   ن حتعععععر  ل سعععععمكل علعععععع أن  تسععععع  مراهعععععع  2و و ععععع  الورقععععع  ا لعععععرتك   -59
مي ثععوا    لعع  ا راهععع وقتععاً  اسععتق اي ملتمسعع  ا مايعع  الدوليعع  السععتق اي هعع الء  ي ععاً؛ وعلععع أال

الس     اخلار  مبارر من هم  ع    سيما بتسهيم حصوهلم علع أ وي م  اآلماي ا درد، ال
ا ا عععم علعععع ا مايععع  الدوليععع ؛ وأن حتعععر  أي عععاً علعععع حتديعععد ال ععع  اء را عععم مراهعععع اإليعععواء   

أي ععاً  ن   عع  ل سععمكل ناامععاً للرقابعع  اخلارميعع   2و وأو ععع الورقعع  ا لععرتك  (77)ا رحلعع  الثانيعع 
 و(78)الدولي  وإيوائهمحمايداً ومستقاًل ع  مراهع استق اي ملتمس  ا ماي  
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 (79)ا ع   الص    
يت لععع  لرعايعع  الصعع ي  للم تاععني    سععا  ل سععمكل،  لعع  انعع  جملععس أورو   هيمععا -60

  اه عععع  الت ععععذيل إىل أن الوسعععع  ياععععم ُمرسععععياً معععع  حيعععع  ا ععععوظ ا ا  ل ععععا  لرعايعععع  ومععععورد 
لتعوه  إ عار مالئعم للم تاعني  ا صعابا األماك  م اًو ك  أهنا يفسل بلدد ل د  إاار أي حم 

 سععلرا   ن سععي   لعع دو وين سعع  إيععالء أولويعع  عليععا إلاععار مرهععع استلعع ائ  متاصععإل ل ععال  
هعع الء ا تاععني و وين سعع  أي ععاً ا ععا   ععداب  لت سععا عمليعع   سععايم األ  ععاء اإل ععا   النا عع  

 و(80)ع  الصدما  ول مان  صو ي  االستلارا  الل ي 
ومارلعععع منامععع  ةموا نعععو مينيسعععون ا عععداه ون عععع  ا يعععادة )منامععع  معععوا ال مينيسعععون(  -61

 لقعععوي إن القتعععم العععرحيم، وهعععو ممارسععع  ملعععروع    ل سعععمكل، ي عععرد للالعععر ا عععع   ا يعععاد، 
وا عععع   الصععع  ، وا سعععاواد وععععد  التمييعععنو وأو عععع  ن  عععنقك ل سعععمكل القعععانون  يععع  واعععر 

و وقعد  الت عالل العدو  للعدها  عع  ا ريع  (81)حيعاد  يع  ا رسعع و ع تهم القتم العرحيم وومع 
 العععرحيم  لقتعععم ا ت لعععع القعععانون يُلسعععع ريثمعععا ل سعععمكل،   عععم   ن أي عععاً  ه و عععع و عععيً  مماثلععع و 

ًً  يُللعععععل أال السععععع ، مبسعععععاعدد واالنت عععععار  رعايععععع  مرهعععععع أو عاعععععند رار أو مستلععععع ع أي إىل قعععععانو
 و(82) سه لها أو ال مليا   ل  ابين أن أ ر  م سس  يأ أو يفهيم إعارد أو

 ا ع   الت ليم  
أكد م ود جملس أورو   قوق اإلنسان أن لل سمكل سياس  مديرد  لثناء  تمثعم    -62

إرما   ي  األ  اي األمانل   ناا  الت ليم   مرحل  م  رد مداً وبصرو الناعر عع  وسع هم 
ا   ععر   ععدار ،  ا عع    سععياق ناععا    ليمعع  مت ععدر اللسععا ،  معع  حيعع  اهلاععردو هااللت ععاق

أمععععر أساسعععع  لناععععا  انععععدما  هعععع الء األ  ععععاي وأسععععرهم   اجملتمعععع و ومعععع   لعععع ،  ععععا  ا  ععععود 
ينالععون يتلقععون   ليمععاً  السععللا  علععع أن ابمعع  بصععورد منهايعع  ال يععاً  ععع  األ  ععاي الععذي  ال

دجمهم   ناععا  الت لععيم ال ععاري   أقععرب وقععع  ا ععاً، مثععم عععدرهم ومععدد م ععوثهم، وعلععع أن  عع
مم  ، وأن  تيك  لع  ال يعاً  للنعا  كاهع و وأو عع أي عاً  ن  اعم ل سعمكل يقاع  هيمعا سعإل 
الت كعععد مععع  ععععد  ومعععور أي   عععم أمنعععو   عنلععع ، و ن   عععنز بلععع م منهاععع    اععععم األ  عععاي 

 و(83)األمانل ا  يد م  التالميذ ا ليا

 فلاع حمددة دديح أوحقوق أشخاص حم -4 

 (84)األ اا   وو اإلعاق   
يث ععع أن  وي اإلعاقععا  يتمت ععون   كععر  اللانعع  األوروبيعع  لل قععوق االمتماعيعع  أنععل م -63

 و(85)  ساواد ال  لي  م  ك هم   ا صوي علع عمم

 (86)األقليا  والل وب األ لي   
لسععا  األقليععا  التاب عع   لسععا  اإلقليميعع  أو كععر  انعع  اخلععكاء ا  نيعع    يثععاق األوروا ل -64

لسعععا   جمللعععس أورو  أهنعععا،   سعععوء الوسععع  اخلعععا  ا تمثعععم   ععععد  ومعععور أي لسعععا  إقليميععع  أو
 قععرت  علعع انع  وزراء جملعس أورو  حتويعم أي  و ععيا   األقليعا  يُت عد  هعا   ل سعمكل، لع 

لكهنتهعععا علعععع التنامهعععا و  عععامنها إىل سعععللا  ل سعععمكلو وأثنعععع انععع  اخلعععكاء علعععع ل سعععمكل 
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األوروا  لتصديع علع ا يثاق، وأعربع ع   قديرها ا سا َ  القيم  العف قعدمتها  مايع  اللسعا  
 و(87)اإلقليمي  ولسا  األقليا    أورو  و  نينها

 (88)ا هامرون والالمئون وملتمسو اللاوء وا لررون را لياً   
أن ل سعععمكل بعععذلع مهعععوراً ك ععع د   سععع يم م ااععع  أزمععع    كعععر م عععود حقعععوق اإلنسعععان -65

الالمئععا وا هععامري    أورو  معع   ععالي اسععتق اهلا ملتمسعع  اللاععوء ونقلهععا الالمئععا معع  منععا ع 
وراءها وإععارد  عو ينهم هيهعاو و كعر أي عاً أنعل أهيعد  ن ا  ومع  واجملتمع  ا عدين  أ ر    أورو  وما

ععع  لتعععوه  ا ما يععع  للم تعععاماو والحعععظ أن السعععللا  كانعععع حتعععم ملععع ل  التععع   ا    عمعععالً هم 
م اا   ل ا  اللاوء، بوسائم منها ز رد عدر ا وظ ا ا نتعدبا   ااع  ا عاال  العف يف عر ال عع 
هيهاو وم   ل ، ين س  انتاا  إمدار مقدم  اللل ا     لوما  ع  التقد  العذي ُأحعرز   رراسع  

  رون السمععود وز رد الثقعع    ال مليعع و وين سعع  أي ععاً بععذي مهععور إسععاهي  لت ديععد  ل ععا م لل يلولعع
االعتععداء اانسعع   سععيما أولئعع  الععذي    رسععوا للت ععذيل أو ال عع  اء بععا  يعع  الواهععدي  ااععدر، وال

 لنسعع    لتمسعع  اللاععوء الععذي  رُه ععع  ل ععا م، هين سعع  للسععللا  أن  لاعع  أكثععر  االابععارو أمععا أو
 و(89)ائم االحتااز قصد ابنل حاال    رار سلل ا ري إىل بد
 ن حتعععر  ل سعععمكل علعععع أن ي عععون للل ععع  بعععنق  قعععرار  2وأو عععع الورقععع  ا لعععرتك   -66

 رحيععم أثععر إيقععا ، وعلععع إنحعع  الوقععع ال ععا   قععدم  اللل ععا ، مبعع  هععيهم معع  س عع ون إلمععراء 
  نز ل سمكل الل اهي    م اا  مل عا  و وأو ع أي اً  ن (90)ك  يست دوا للمقابل   م ا م،

 و(91)مقدم   ل ا  ا ماي  الدولي  ومتاب تها، و ن   ون مدد ا  اا  م قول 
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