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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السابعة والعشرونالدورة 
 2٠1٧أيار/مايو  1-12

 *موجز المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن هولندا  
 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
مراعاا  ووريا   ، مع16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

قهااا  مااا  ا هاااا   18االساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار ماااوقد للمضلوماااا  ا قدمااا  مااا  
إىل االساتضرال الادوري الواامي، وهاو مضارول   وازي ماوقد بقحلاداً با اد  (1)صاحب  ا صالة 

إلسااهاما  ا سسساا  الو  حلاا   قااوق اإلنسااان األقصاال لضاادو الزلمااا ر وعصااف لاار  م  صااي 
 ب اء علل التقحلد الزامي مبباوئ باريسر ا ضتمد 

المعلومااات المقدمااة ماان الملسسااة الوونيااة لحقااوق اإلنسااان المعتماادة  -ثانياا  
 (2)بناء على التقيد الكامل بمبادئ باريس

بالتصااديع علاال  )مسسساا  حقااوق اإلنسااان( أوصااا ا سسساا  ادول دياا   قااوق اإلنسااان -2
الضهاااااد الااااادوق ا اااااا  باااااا قوق وب ،حقاااااوق ال  ااااايالربوبوكااااوال  االرتحلاريااااا  ا لةقااااا  باب اقحلااااا  

 ر(3)االب اقحل  الدولحل   قوق األوخا  ذوي اإلعاق بو  ،حل ثقالاالقتصاوي  واالقتماعحل  وال
وال ب  بااع االب اقحلاا  الدولحلاا   قااوق األوااخا  ذوي اإلعاقاا  وال الربوبوكااو  االرتحلاااري  -3

 ر(4)اب اقحل  م اهض  التضذيب علل ا دء الزارييب م  هول داا لةع ب

__________ 

 التةريري    األمم ا تةد رمل حترَّر هذه الوثحلق  قبي إرسادا إىل ووائر الرتمج   *
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ا  بثقااااا  عااااا  االساااااتضرال الااااادوري الواااااامي  (5)2٧-98ولحلماااااا يتضلاااااع بالتوصاااااحل  رقااااام  -4
وا تضلقاااا  بصااااحلام  ر اااا  عمااااي بوااادن حقااااوق اإلنسااااان، ألاااااو  مسّسساااا  حقااااوق  2٠12 لضاااا 

يّتساااام  2٠13د    عااااا  اإلنسااااان باااادن ن اااااق ر اااا  الضمااااي الو  حلاااا   قااااوق اإلنسااااان ا ضتماااا
 ر(6)للرصد وال للتقحلحلم باحملدووي  وبدن ب  حلذها مل عضع ال

، اسااتثمر  ا زوماا    حتسااة عملحلاا  بسااىحلي الواازاو  2٠16و 2٠15و  عااام   -5
ا تضلقااا  تااااال  كاااره اإلساااال  والتمحلحلاااد الضرقااا  والاااديار مااا  أن مزتاااب ا اااّدع  الضاااا  مل يباوااار 

    عاااادو  اااادوو ماااا  الواااازاو  ا قدماااا  إىل ووائاااار مزالةاااا  التمحلحلااااد اإلقااااراءا  ا  ائحلاااا  سااااو 
 ر(٧)ووزاو  التمحلحلد ا قدم  إىل الور  

بودن التمحلحلد   سوق الضمي، الحظا مسسس   (8)44-98ولحلما يتضلع بالتوصحل  رقم  -6
ر وأواار  ا سسساا  (9)ثّاي موازل  عويصاا  وهحلزلحلا ميحقاوق اإلنساان أن التمحلحلاد   سااوق الضماي 

ا هااااقري  القاااومة مااا  البلااادان مااا   ضاااد ىل التقااارير الاااّ بساااّلع الضااوء علااال موااازل  التمحلحلاادإ
الغربحلاا  لحلمااا يتضلااع بالوصااو  إىل سااوق الضمااي،  ااا للقوالااب ال م حلاا  واألحزااا  ا ساابق  ماا  باادث  

ر وقااااد بضّرضااااا ال ساااااء للتمحلحلااااد   ق ااااا  الضمااااي بساااابب ا ماااااي (1٠)سااااليب علاااال اسااااتخدامهم
ر (11)أقااي  ااا يتقاضاااه الرقااا  مقابااي عمااي متساااوي القحلماا اً كمااا أّناا  يتقاضااة أقااور   واألموماا ر

  ق ااا  الضمااير وب حلااد اً سااائداً يادا  التمحلحلااد ضااد نساااء األقلحلااا  بساابب ارباداء ا ىااا  أماار  وال
 ر (12)التقارير بدن مغايري ادوي  ا  سانحل  كانوا يواقهون صضوبا    الوصو  إىل سوق الضمي

وبا ثي، كان األوخا  ذوو اإلعاق  يضانون م  التمحلحلد   ق ا  الضمير واعتماد قاانون  -٧
ألربااا  اً لاادعم اسااتخدا  األوااخا  ذوي اإلعاقاا  ماا  رااال  حتديااده أهاادالاً نظاماا 2٠15عااا  

الضمي   الق اعة ا ا  والضا  لحلما يتضلع باستخدا  األوخا  ذوي اإلعاق  ولرضه مراما  
عد  االلتدا  هبذه األهدافر م  أن هذا ال ظا  كان يقتصر علل لئاا  مضحل ا  ما  مالحل    حال  

 ر(13)األوخا  ذوي اإلعاق 
، أوااار  مسسسااا  حقااوق اإلنساااان إىل  يااااو  (14)39-98ولحلمااا يتضلاااع بالتوصااحل  رقااام  -8

ب واا  الض اا  ضااد ال ساااء والحظااا عااد  وقااوو بحلانااا  كالحلاا  لرصااد مااا إذا كانااا الدولاا  بتبااع 
 ر (15)إ اء م ع الض   القائم علل ا  س ومزالةته لضاالً  اً نى
، ألااو  مسسسا  حقاوق اإلنساان بادن القاانون (16)84-98ولحلماا يتضلاع بالتوصاحل  رقام  -9

وااااتبه   يُ ادول ااادي يساااامل تااابس الوااااخف القاصااار    ندانااااا  واراااي  ااااالر الوااار   ع اااادما 
ميز  احتىا  ا اراهقة ا ادانة الباالغة اربزا  هذا الوخف قرمي ر ومبوقب القانون ا  ائ ، 

 ر(1٧)س      ندانا  مع الزبار 1٧أو  16م  الضمر 
ا تضّلقا  باألوااخا  ذوي اإلعاقاا ، أحا ااا  (18)1٠2-98ولحلماا يتضلااع بالتوصااحل  رقاام  -1٠

بضملحلاا  التصااديع علاال االب اقحلاا  الدولحلاا   قااوق األوااخا  ذوي اً مسسساا  حقااوق اإلنسااان علماا
وكاااذا بالتضاااديال  الاااّ أورلاااا علااال الضدياااد مااا  القاااوانة   أعقاااا   2٠16عاااا   اإلعاقااا   

ذلكر ومشي التوريع ا ضّد  حظار التمحلاد ضاد األواخا  ذوي اإلعاقا  لحلماا يتضلاع بتاول  السالع 
أو ا اادما ر ومبوقاااب قاااانون االنتخاباااا ، ي بغاا  أن بتااااا لتواااخا  ذوي اإلعاقاااا  البدنحلااا  

د االقاارتا ر وألاااو  مسسساا  حقااوق اإلنسااان بدنااه ي بغاا  للةزوماا  أن إمزانحلاا  الوصااو  إىل مراكاا
 ر (19)بز ي لتوخا  ذوي اإلعاق  إمزانحل  استخدا  ب اقا  االقرتا 
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اً  ولقد ب اقم ال قر بسبب األ م  ا الحلا ر ورّكاد  السحلاساا  الو  حلا   زالةا  ال قار بركحلاد  -11
 ر (2٠)كب اً اً  مل بو  أسبابه األرر  وببضابه اهتمامعلل ا وانب االقتصاوي  لل قر م  أنا اً كب  
  جمااا  الرعاياا  الصااةحل  والتضلااحلم، اً و  حااة الحظااا مسسساا  حقااوق اإلنسااان حتّساا  -12

ماا  ا  يبضاع علال القلاع الواديد ألاو  بدن مساتو  ال قار   باون  وساانا أوساتابحلوب وساابا 
وم ااذ اعتماااو ووالر الواليااا  ا ّتةااد   اًر ظااروف عااحلع الضديااد ماا  الساازان باادهور لحلمااا ا واو  

  القادر  الوارائحل ، وهاو اً واقه السزان  ياو    األساضار واف اضا 2٠12كضمل  رمسحل    عا  
ما بسبب   ضارر واديد ل ئاا  اعتماع احملروما ر ويقارتن ال قار بتادت مساتويا  التضلاحلم والضماي 

 ر(21)وظهور أعرال األمرال ال  سحل نوعحل  السز  وإومان ا خدرا  والزةو  وبرّوي 
و  حاااال  كثاا  ، يضمااي ا هاااقرون لساااعا   ويلاا  و  ظااروف ماا   م اا ر ورُلصااا  -13

اً أقور وبقاضحلهم ألمرال الضمي الضما  ا هاقري  مسسس  حقوق اإلنسان إىل استمرار استغال  
 ر (22)م خ ض  وإيوائهم   أماك  م  الئق 

إلنسااان بااجورات التثقحلاا    جمااا  حقااوق اإلنسااان   ا  اااه  وأوصااا مسسساا  حقااوق ا -14
 ر  (23)الدراسحل 

، الحظا مسسس  حقوق اإلنسان أن هول دا (24)115-98ولحلما يتضلع بالتوصحل  رقم  -15
مهلاا  الثمانحلا  أيااا  ب  بااع علال ا محلااعر ماا  أنااه و للباا    لبااا  اللىااوءر اً إقااراء سااريضال بّتباع 

أوااهر قبااي باادء هااذه  ٧و 4ئااة كااان الااب االنتظااار ل اارت  باارتاوا بااة بساابب ارب ااا  عاادو الالق
، أوصاااا مسسسااا  حقاااوق اإلنساااان بجع ااااء األولويااا  ل لباااا  اللىاااوء 2٠15ا هلااا ر و  عاااا  

ا قدم  م  األ  ا  و لبا  ملّ مشي األسر ا قدم  ما  الوالادي ر ما  أن هاذه التوصاحل  مل بسراذ 
 ر(25)بضة االعتبار

كااااااان الااااااري إيااااااواء ملتمساااااا  اللىااااااوء   مراكااااااد االسااااااتقبا ر ماااااا  أنااااااه   ،  وعموماااااااً  -16
  أماااااك  راصاااا  تاااااال  ال ااااوارئ، مبااااا   ذلااااك ا حلااااا  اً ، قاااار  إيااااوا هم أيضاااا2٠15 عااااا 

الرياضااحل ر وهااو مااا يااد  علاال وقااوو نقااف كباا    السااز  ا ااا  ا  واا   والسااىون السااابق  و 
 ر  (26)مبلتمس  اللىوء

 المقدمة من الجهات أصحاب المصلحةالمعلومات  -ثالثاا  
والتعااااون ماااا اولياااات والهيياااات الدولياااة لحقاااوق  (2٧)نطااااق االلتزاماااات الدولياااة -ألف 

   (28)اإلنسان
حّع م اّول حقاوق اإلنساان لاد  جملاس أوروباا )م اول حقاوق اإلنساان( السال ا   -1٧

قري  وألاااااااراو ب اقحلااااااا  الدولحلااااااا   مايااااااا  حقاااااااوق مجحلاااااااع الضماااااااا  ا هاااااااااالعلااااااال التصاااااااديع علااااااال 
الربوبوكااو  االرتحلاااري و  ربوبوكااو  االرتحلاااري الب اقحلاا  حقااوق األوااخا  ذوي اإلعاقاا الو  أساارهم

الربوبوكاااو  االرتحلااااري ا لةاااع بالضهاااد و  الب اقحلااا  حقاااوق ال  اااي ا تضلاااع باااجقراء بقاااد  البالماااا 
م ااع بواادن ، واب اقحلاا  جملااس أوروبااا (29)الاادوق ا ااا  بااا قوق االقتصاااوي  واالقتماعحلاا  والثقالحلاا 

 ر  (3٠)ومزالة  الض   ضد ا رأ  والض   ا  دق
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ماا  اب اقحلاا  حقااوق  3٧وأوصاال م ااول حقااوق اإلنسااان بسااةب الااتة   علاال ا اااو   -18
 ر(31)ال  ي

 (32)اإلوار الووني لحقوق اإلنسان -باء 
مبوقاب القاانون   الح  م ول حقوق اإلنسان أن مسسس  حقاوق اإلنساان أُنوائا  -19
 بااوئ بااريسر وأوصال م اول حقاوق اً ولقا 2٠14وُم ةا ا ركد "أل "   عاا   2٠11عا  

 ر(33)اإلنسان بضمان بول  التمويي الزا  للمسسس 
ورّحاااب م اااول حقاااوق اإلنساااان باااج الق ر ااا  الضماااي الو  حلااا  األوىل بوااادن حقاااوق  -2٠

باا ف صااراح  علاال إقااراء بقحلااحلم لت  حلاااذها  ر ماا  أن هااذه ا  اا  ال(34)2٠13اإلنسااان   عااا  
ر والحظاا (35)وبتضرل لالنتقاو بسبب است اوها إىل مواورا   دوو  مع أعضاء اعتمع ا دت

م ظم  الض و الدولحل  أن ا  ا  بضاات ما  ماوا   ضاض  هحلزلحلا  عدياد ، مباا   ذلاك عاد  ا ااذ 
  جمااا  حقااوق اإلنسااان واحاارتا  إقااراءا  ملموساا  بواادن مسااائي مهماا ، مثااي ادىاار  والتثقحلاا  

مزالةا  اإلرهاا ر وحاآل ا ن، نُاّ اذ  ا  ا  ب ريقا  ساحّلئ  ومل  ضاع   سحلاق حقوق اإلنسان 
 ر(36)لرصد وبقحلحلم كالحلة

بوضاع مضااي  ومسوارا  واضاة  بقاو  علال حقاوق اإلنساان  1وأوصا الورق  ا وارتك   -21
   ر(3٧)م  أقي حتقحلع أهداف الت محل  ا ستدام 

تنفيااا االلتزامااات الدوليااة المتعلقااة بحقااوق اإلنسااانا مااا مراعاااة القااانون الاادولي  -جيم 
  اإلنساني الساري

 قطاعاتالشاملة لعدة المسائل  -1 

 (38)ا ساوا  وعد  التمحلحلد  
 بقدمحلاا  باادن التمحلحلااد علاال أساااب الضاارق واإلث حلاا ألاااو  م ظماا  مساالمون ماا  أقااي ق ااحل م  -22

 وا  سحل  والدي  ونو  ا ا س وا حلاي ا  سا  وادويا  ا  ساانحل  والتضبا  ا  ساات ال يادا  متواصاالً 
 ر (39)الضا  وا ا لة   اعا
، ألاااو  م ظماا  (4٠)ولحلمااا يتضلااع بتوصااحلا  االسااتضرال الاادوري الوااامي بواادن التمحلحلااد -23

ختل  أوزا  التمحلحلد، مبا   ذلاك الض و الدولحل  بدن ا زوم  بصوغ سحلاسا  بودن التصدي  
التمحلحلااد الضرقااا ر مااا  أن هاااذه السحلاساااا  ب تقاار إىل قااادو   ماااا لت  حلاااذها وإىل أهاااداف ومضاااامل 

 ر(41)لتقحلحلمها
وألاو  اللى   األوروبحل   زالة  الض صري  والتضصب بادن ا  ساحل  أو اللغا  ال ب ادرقان  -24

  أحزاا  القاانون ا  اائ  ا تضلقا  ساروها  روضم  األسس الّ حتظر علال أساساها األلضاا  الاوا
مبزالةا  الض صاري  والتمحلحلاد الض صارير وال يوقاد حزاام يا ف صاراح  علال اعتباار والاع الض صااري  

 ر(42)إصدار األحزا ع د اً  دواً مودواً ظرل
وألاااااو    اااا  و راء جملااااس أوروبااااا باااادن بضاااات األوااااخا  ا  تمااااة إىل أقلحلااااا   تل اااا   -25

ر وأواار  اللى ا  االستوااري  علاس أوروباا (43)بالغ ع  مظااهر الض صاري  والتضصابيواصلون اإل
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إىل ا ااواوا ا بلّااه ع هااا لحلمااا يّتصااي مبضاااوا  القومحلاا  ا ض حلاا  باالب اقحلاا  اإل ارياا   ماياا  األقلحلااا  
و بوقاو اً ر وأحا اا اللى ا  األوروبحلا   زالةا  الض صاري  والتضصاب علما(44)السامحل  وكاره اإلساال 

ر وألااااو  (45)ومزاااان الضماااي والواااار ا درسااا  قااارائم مضااااوا  الساااامحل    بداياااد بقاااارير بوااا  إىل 
دي هم يتضرضون  ديد التمحلحلد الاهرون ببقدمحل  بدن ا سلمة الذي  ق حلم م ظم  مسلمون م  أقي 

أكثر  واالض هاو   ا حلد الضا  علل أساب اعتقاوهم ولباسهم الدي حلةر وا سلما  ا تةىبا 
 ر  (46)عرض  لضملحلا  التمحلحلد ع د التوظحل  واالستخدا 

وألاو      و راء جملس أوروبا بوقوو بقاارير بتةادا عا   يااو  وبا   إظهاار الضدوانحلا   -26
بقدمحلاا  ق ااحلم ر وأوااار  م ظما  مساالمون ماا  أقااي (4٧)جتااه ا هاااقري    ال قاااي السحلاساا  والضااا 

ذي ياا ّف علاال مضاقباا  ا تااور ة   نواار بضلحلقااا  مهحل اا    إىل عااد  ب بحلااع القااانون ا  ااائ  الاا
اً ا حلااااد الضاااااا  أو   التةااااريت علااااال الزراهحلااااا  أو التمحلحلااااد علااااال أسااااااب الضاااارق أو الااااادي  ب بحلقااااا

 ر  (48)موّحداً 
، كاّرر  اللى ا  األوروبحلا   زالةا  الض صاري  والتضّصاب بوصاحلتها بوضااع 2٠13و  عاا   -2٧

 زالةا  الض صاري  والتمحلحلاد الض صاري بغ ا  مجحلاع م ااح  ا حلاا   ر   اسارتابحلىحل  وسحلاسا  و  حلا 
ر و  (49)وحتااااادو األهاااااداف ا وااااارتك  و لحلاااااا  الت  حلاااااذ والرصاااااد والتقحلاااااحلم علااااال الصاااااضحلد الاااااو ا

، ألاااااو  هااااذه اللى ااا  بضااااد  وقااااوو اسااارتابحلىحل  و  حلاااا   اااادو  مااا  أقااااي التصاااادي 2٠16 عاااا 
نا  هحلزلا  لضاا   زالةا  الض صاري  والتمحلحلاد للض صري  والتمحلحلد الض صرير والحظا عد  وقاوو 

 ر (5٠)الض صري علل الصضحلد الو ا
بقدمحلاااا  مب ااااع وقماااع مظاااااهر الض صااااري  وكااااره ق ااااحلم وأوصاااا م ظماااا  مساااالمون ماااا  أقاااي  -28

   ااا  و راء جملاااس أوروباااار وأوصاااا (51)األقاناااب والتضصاااب جتااااه األقلحلاااا ، و اصااا  ا سااالمة
تضصاااب، مبااا   ذلاااك   ا  اااا  السحلاسااا  وعلااال وااابز  الساال ا  بااادن بااادي  مجحلاااع مظااااهر ال

وبّتخاذ إقاراءا   ،الواقبا   ريا  الارأي والتضبا األمهحلا  اإلنرتنا، وبضاقب ا تور ة لحلها مع إيالء 
لتوااااىحلع روا التسااااامل وا ااااوار بااااة الثقالااااا    اعتمااااع وم ااااع الوصاااام ضااااد أي اً أكثاااار حدماااا

 ر(52)جمموع 
 زالةااا  الض صاااري  والتضّصاااب السااال ا  بالتصااادي  اااواوا  وأوصاااا اللى ااا  األوروبحلااا  -29

و اصا  لالعتاداءا  الواساض  الاّ بساتهدف ا سااقد، ما  راال   ائ ا  تاد ، الض   الض صاري 
واسااااض  ماااا  التااااداب  بواااامي اإلوالء ببحلانااااا  سحلاسااااحل  و ياااااو  األمااااوا  ا خّصصاااا  لضاااامان أماااا  

اً إىل مزالةاا  الض صااري  والتمحلحلااد الض صااري إن اااذا ساااقد وإن اااذ أحزااا  القااانون ا  ااائ  الرامحلاا  
 ر(53)صارماً 
و اصااا  ضاااد ا سااا ة  الضاااوء علااال التمحلحلاااد   ساااوق الضماااي 3وساااّل ا الورقااا  ا وااارتك   -3٠

ر والحظااا اللى اا  األوروبحلاا   زالةاا  الض صااري  والتضّصااب وقااوو بقااارير ب حلااد (54)ث حلاا واألقلحلااا  اإل
 الاا بوازي أكارب لئا  ما  الوازاو  ا قدما  إىل ووائار مزالةا   بدن وزاو  التمحلحلد   الضمي ماا

 ر  (55)التمحلحلد احمللحل ، مع اإلوار  إىل أن وزاو  التمحلحلد علل أساب الضرق ه  األكثر بوابراً 
وأوصااا اللى اا  األوروبحلاا   زالةاا  الض صااري  والتضصااب بضاامان أن ميتثااي أربااا  الضمااي  -31
ر التمحلحلاااد الض صاااري   مزاااان الضماااي وا ااااذ التاااداب  الال مااا  لتداماااالم ا تمثلااا    حتدياااد  اااا ال
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ر وأوصاا باساتئ اف وضاع سحلاساا  (56)للوقاي  م ها   الق اعة الضا  وا ا  علل حد ساواء
 ر (5٧) دو  األهداف لتةسة وضع بضت ال ئا  ا ستضض     سوق الضمي

 اااوء الوااار   إىل الت ماااحلع  وقالاااا م ظمااا  الض اااو الدولحلااا  إناااه بوقاااد أولااا  قوهريااا  علااال -32
هائلا  ما  اً الاّ ب حلاد بادن أعاداو 2٠14الضرق ر وأوار  إىل بحلاناا  الدراسا  االستقصاائحل  لضاا  

ر وقاّدما م ظما  مسالمون (58)األوخا  عضضون لضملحلا  التوقحل  والت تحلع علال واو يحلحلادي
 ر (59)بوصحلا   اثل  3بقدمحل  والورق  ا ورتك  ق حلم م  أقي 

وألاو  م ظم  الض و الدولحل  بدن الور   وو يار األما  والضدالا  بصادو وضاع باداب    اع  -33
الت مااحلع الضرقاا  ماا  رااال   ياااو  الت ااو  وارااي الواار   وب ظااحلم ضااال  لتاادريب وبوعحلاا  ضاابا  
الواار  ، وحتسااة الضالقاا  بااة الواار   واعتمااع، ومساااعد  ا ااوا  ة علاال بقااد  الواازاو  ضااد 

ة أعرباا م ظما  الض او الدولحلا  عا  برححلبهاا هباذه ا  اوا ، أواار  إىل ضارور  الور  ر و  ح
 ر(6٠)للتمحلحلدا ذري  ا اذ ا ديد م  التداب  الصارم   ضاقل  األسبا  

بقدمحلاا  بالقضااااء علااال مجحلااع أوااازا  التمحلحلاااد ق اااحلم وأوصااا م ظمااا  مسااالمون ماا  أقاااي  -34
ال سااء   ا  األقلحلا  اإلث حل  والدي حل ، مبا  لاحلهوالض   ضد ال ساء واأل  ا ، و اص  نساء وأ  

متضاادو  ماا  التمحلحلااد   جماااال  التضلااحلم والضمااي وا وااارك     ا ساالما  اللااواا يااواقه  أواازاالً 
نظم حظر التمحلحلد ا  سات القائم  وإعمادا علل وو إن اذ ا حلا  االقتماعحل  والسحلاسحل  وضمان 

 ر(61)مالئم
أن ا زوم  رلضا مد  إقا   األبو  إىل مخس  أيا  مدلوع   4ورتك  والحظا الورق  ا  -35

ماا  يااومةر وي ضاا  هااذا ال ظااا  إىل ب اااقم انضاادا  ا ساااوا  بااة الرقااا  وال ساااء    األقاار باادالً 
ر والااااب أن بسااااتثمر ا زوماااا    حتقحلااااع األسااااري  ا سااااسولحلا بااااة ا سااااسولحلا  ا ه حلاااا  و التولحلااااع 

الحلاا  لزااي ماا    رااال  وضااع سحلاسااا  إلقااا ا  أبااو  و زااة الّ ساااء مااا ساااوا  بااة ا  سااة وي
 ر(62)علل األقي(اً أسبوع 12الوالدي  )

ا ثلحلا  وا ثلحلة ومدووقا  ا حلاي ا  سا  وقوو التمحلحلد ضد  2ا ورتك  ورق  والحظا ال -36
وكااذا قاارائم الزراهحلاا ، مبااا   ذلااك الض اا   ومغااايري ادوياا  ا  سااانحل  وحااامل  صاا ا  ا  سااة

ا ثلحلا  وا ثلحلة ومدووق  ا حلي ا  س  ومغايري ادويا  ا  ساانحل  وحاامل  صا ا  ا ربزب ضد 
ر ولقااد ُعاارل مواارو  قااانون علاال الرب ااان إللغاااء (63)مسااتو  مالحقاا  ا ااذنبة باادتو  ،ا  سااة

علال ا مايا  ما   ها قاانون الضقوباا  وبا فّ (( الاّ يتضام هما  )ت( إىل ) 13٧) ا واو الثالا
أسااس م هااا ا حلااي ا  ساا ر و  حاا  اعتماااو هااذا القااانون، سحلصاابل ماا  ماا   علاال القااائمالتمحلحلاد 

ا مزاا  مضاقباا  ا تااور ة   التةااريت علاال الزراهحلاا  وسااّب ال اااب علاال أساااب مااحللهم ا  ساا ر 
قوبااااا  الااااّ باااا ف علاااال مزالةاااا  باإلبقاااااء علاااال لقاااارا  قااااانون الض 2وأوصاااا الورقاااا  ا واااارتك  

 ر  (64)التمحلحلد
الرامحلاا  إىل مزالةاا  التمحلحلااد   سااوق الضمااي،  (65)44-98ولحلمااا يتضلااع بالتوصااحل  رقاام  -3٧

بضااد  وقااوو  2و اصاا  ذلااك الااذي يسااتهدف مغااايري ادوياا  ا  سااانحل ، ألاااو  الورقاا  ا واارتك  
  ا  ساانحل  وحاامل  صا   ا  ساة   ما  التمحلحلاد ضاد مغاايري ادويامبا لحلاه الز ايا  قوانة حتم  

سوق الضمير وأوصا بتضديي قانون ا ساوا    ا ضامل  إلورات حزم حيظر التمحلحلاد ضاد مغاايري 
 ر(66)صرحياً اً ادوي  ا  سانحل  وحامل  ص   ا  سة حظر 
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الساوسااا  وون سااا  بدناااه ال ميزااا   غاااايري ادويااا  ا  ساااانحل   2وألااااو  الورقااا  ا وااارتك   -38
عور  ا صو  علل اعرتاف قانوت ب و  ق سهمر وللةصو  علل هاذا االعارتاف، حيتاات حااملو 
ص   ا  سة إىل موالق  قضائحل  بحل ما حيتات مغايرو ادوي  ا  سانحل  البالغون س  الساوس  عور  

 ر(6٧)لما لوق إىل رسال  م  أحد األ باء أو األرصائحلة ال  سانحلة
إىل وقااوو قائماا  انتظااار  ويلاا  للةصااو  علاال الرعاياا  ال بحلاا   2وألاااو  الورقاا  ا واارتك   -39

وال يغ   التدمة الصاة  األساسا  كاي الضالقاا  الضاروري  إلياا  التةاو  ا  سانحل  اإلالابحل ر 
بدمور م هاا ضامان ا سااوا     2م هار وأوصا الورق  ا ورتك  اً م  ذكر إىل أنثل أو يغ ل قدء

ماا  رااال  مقاادم  الرعاياا  الصااةحل  األساسااحل  الصااةحل  ا  سااانحل  اإلالابحلاا  صااو  علاال الرعاياا  ا 
 ر(68)هذه الرعاي  مجحلع أوزا سداو و 

 (69)الت محل  والبحلئ  وا واريع التىاري  وحقوق اإلنسان  
باااادمور م هاااا وضاااع جمموعااا  مضاااااي  ومسوااارا  لتقحلاااحلم باااادث   1أوصاااا الورقااا  ا وااارتك   -4٠

والسحلاسا  والتداب  علل إعما  بلك ا قوق ا تصل  بالصة  والبحلئ ؛ وا اد ما  بلاوا  القوانة
 ر (٧٠)ادواء وانبضاثا  ما ا  الدلحلئ  وضمان ب  حلذ اب اق باريس

 حقوق اإلنسان ومزالة  اإلرها   
الحظاااا م ظمااا  الض اااو الدولحلااا   يااااو  اساااتخدا  التاااداب  اإلواريااا    سحلاسااا  ا زومااا   -41
ةاا  اإلرهااا ، ماا  وون بااول  ضاامانا  مالئماا   راقضتهااا أو ال ضاا  لحلهااار وأعربااا ا  ظماا   زال

قانون التداب  اإلواري  ا سقت   زالة  اإلرها  وبضاديي قاانون  -ع  قلقها إ اء موروع  قانونة 
سحلسامةان لاو ير األما  والضاد   -علل األم  القوم  اً ا  سحل  ادول دي  ح اظسةب ا  سحل  ل

 حا  اعتماومهاا ب ارل باداب  رقابا  إواريا  علال األلاراو علال أسااب مسوارا  باوح  بادنم قاد  
وقاااد ي تهزاااان  قاااوم ، وبجساااقا  ق ساااحلتهم ادول ديااا علااال األمااا  الاً يوااازلون   ا ساااتقبي ر ااار 

ما  قارائم ق ائحلا   مضاي  الض اي  الواقب  ويقحّلدان ا ريا  ال روي  علل أساب  ا ر متصور  بدالً 
 ر(٧1)ثابت 

 الحقوق المدنية والسياسية -1 

 حع ال رو   ا حلا  وا ري  واألمان علل وخصه   
سااااوبا حلقااااد  الّتةااااال  الاااادوق للاااادلا  عاااا  ا رياااا  وا  ظماااا  ماااا  ا زومحلاااا  موا  ااااو محل  -42

ساااوبا( بقاااارير بوااادن  ارسااا  القتاااي الااارححلم واالنتةاااار حلا ااادالضون عااا  ا حلاااا  )م ظمااا  ماااوا ا محل 
ر وألااو التةاال  الادوق للادلا  عا  ا ريا  بادن القاانون اُلحلاد القتاي (٧2)مبساعد   بحلب   هول دا

عاااد  وقاااوو ضااامانا   ر وأواااار إىل(٧3)سااا   18و 12الااارححلم لت  اااا  ا رتاوحااا  أعماااارهم باااة 
ر وألااااو  م ظمااا  ماااوا ا (٧4)قاااانون القتاااي الااارححلم قباااي ب  حلاااذ عملحلااا  القتاااي إقرائحلااا  بز اااي ابباااا 

سوبا بدن القتي الرححلم نُاّ ذ   حاال  بضت ا رضل الذي  مل ي لبوا ا و  صراح  وكاانوا   حل محل
ورلصا ا  ظم  إىل أن  ارس  القتي الارححلم بتضاارل ماع ا اع   اًر مضظمهم م  ا ختلة عقلحل

 ر (٧5)ا حلا  وا ع   الصة  وعد  التضرل للتمحلحلد
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ضاااد  الض ااا  ا  سااا  مرب اااع، وبااادن ا اااراهقة الاااذي بااادن م 4وألااااو  الورقااا  ا وااارتك   -43
يضاانون ما  إعاقا  ذه حلا  ومسااتو  بضلحلما  متادّن هام األكثار عرضاا  لاهر ويا  مضلوماا  قلحللا  عاا  

 ر(٧6)انتوار الض   ضد ال ساء والض   ا  س    مراكد الالقئة

 ا ريا  األساسحل   
أعرباا م ظماا  الض او الدولحلاا  عا  قلقهااا إ اء  ريقاا  بضاماي الواار   ماع عاادو التىمضااا   -44

الضام  ا تدايد، مبا   ذلك االحتىا  م  القانوت للمتظااهري  السالمحلة وحىاد الاللتاا  وحظار 
ما  التىّمضا    مواقع مضحّل  ر و تل  إقراءا  وبضلحلما  اإلواضار ا سابع بالتىمضاا  الضاما  

ر وأوصااا ا  ظماا  بتضااديي (٧٧)وعااد  اإلوااضار ا ساابع بت ظحلمهااا يااسوي إىل وق هاااألراار ، م  قاا  
اً قانون التىّمضا  الضام  م  رال  إلغاء ا زم الذي حيظار ا ظااهرا  لضاد  اإلواضار هباا مسابق
وحتااااديع اللااااوائل ذا  الصاااال  وبوقحلااااه التضلحلمااااا  للواااار   ماااا  أقااااي ضاااامان ا ااااع   التىمااااع 

 ر  (٧8)السلم 

 (٧9)رقظر مجحلع أوزا  الح  
وعااا جمموعااا  ا ااارباء ا ض حلاااة مبزالةااا  االجتااار بالبوااار التابضااا  علاااس أوروباااا )جمموعااا   -45

ررباء مزالة  االجتار بالبور( السل ا  إىل مواصل  وبضديد قهووها الرامحل  إىل مزالة  االجتار 
اقري  مااا  الوااارعحلة، بالبوااار ألمااارال االساااتغال    الضماااي، و اصااا    صااا وف الضماااا  ا هااا

وحتديااد ضااةايا االجتااار   صاا وف ملتمساا  اللىااوء، و اصاا  القّصاار األقانااب ماا  ا صااةوبة 
 ر(8٠)بذويهم
وحثا جمموع  ررباء مزالة  االجتار بالبور السل ا  علل ضامان حتدياد هويا  مجحلاع  -46

وبااداب  ا ماياا ،  وماا ةهم إمزانحلاا  االساات او  ماا  ا ساااعد كمااا ي بغاا  ضااةايا االجتااار بالبواار  
سحلما م  رال  وضع مسدل  ضاي  ومساعد  الضةايا احملتملة   صلب نظا  حتديد ادويا   وال

 ر  (81)وعد  ربع عملحل  حتديد ادوي  باحتماال  التةقحلع وا الحق 

 ا ع   ا صوصحل   
جمموعا  واساض  بدن للور   ادول دي  وسل ا  الضدالا  ا  ائحلا   3ألاو  الورق  ا ورتك   -4٧

مرب ضاا  لحلمااا اً الااّ ب تهااك رصوصااحل  ال اارور وبسااىي هول اادا أرقاماامزانااا  ماا  الصااالححلا  واإل
يتضلاع بالت صاا علال ادوابا ر واقرتحاا ا زوماا  موارو  قاانون ما  وادنه أن يسامل لساال ا  

لبلاد  راقبا  ( رارت اب وادواب  احملمول  واري و)أححلاناً حلالضدال  ا  ائحل  بال  اذ رلس  إىل ا واس
هول دا  "ا صوصحل  أوالً "ر وحثا مسسس  (82)ونسخ ا ضلوما  وحآل   ع الوصو  إىل ا ضلوما 

 ر(83)مع ا ضاي  ا تضلق  با ع   ا صوصحل مبواءمته مورو  القانون أو القحلا  إما بسةب علل 
 حلاا  الت ماحلع باساتخرات البحلاناا  واساتخدا  بقاً علم وأحا ا مسسس  ا صوصحل  أوالً  -48

الستزواااف األطااا  السااائد    قاادر كباا  ماا  البحلانااا  ا سااتقا  ماا  مصاااور  تل اا ، وماا    
 3ر وواّىضا الورقا  ا وارتك  (84)جتمحلع مالمال رقمحلا  بوادن ألاراو ومجاعاا  وون علمهام باذلك

  اائ  ا زوم  علال التدّكاد ما  أن مجاع البحلاناا  واالحت ااغ هباا ألمارال يا ف علحلهاا القاانون ا
أوخا  أبرياء، وعلال وضاع الضامانا  ا  اساب  الساتخدا  هاذه علل مجاعحل  رقاب  ال يوزالن 

 ر  (85)البحلانا 
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والحظااااا وكالاااا  االحتاااااو األوروا للةقااااوق األساسااااحل  أن مواااارو  القااااانون الراماااا  إىل  -49
ا  بواااادن ا اااادما  االسااااتخبارابحل  واألم حلاااا  سااااحلضّد  قاااادرا  ا اااادم 2٠٠2بضااااديي قااااانون عااااا  
وأن الرب ااان األوروا ي تقااد موارو  القااانون ألنااه ي  اوي علاال احتمااا  راقبا  االساتخبارابحل  علاال ا 

ر وأعرباا م ظما  الض او الدولحلا  عا  قلقهاا ألن موارو  القاانون ما  (86)انتهاك ا قاوق األساساحل 
وااااادنه أن يضااااا  ،   حاااااا  اعتمااااااوه، مواااااروعحل  علااااال سااااال ا  ا راسااااا  واالعااااارتال الواساااااض  

مل باااعرتال ابصاااال  جمموعااا  لخاادما  االسااتخبارابحل  واألم حلاا ، كمااا أنااه ماا  واادنه أن يساال
أن هذا االعرتال عف "حال   ّدو "ر م  أن هذا الور  لض ال  ا ا م   ّدو  م  األلراو 

وبصااور  مضقولااا    وااخف مااا ماا  واادنه أن ي ضاا  إىل بااادّري اً وعااد  اواارتا  االوااتباه مساابق
اال  ا اصااا ر وي تقااار موااارو  القاااانون إىل الضااامانا  الزالحلااا  للةحللولاااا  وون م ااار    االبصااا

مااا  كالحلااا  بوااادن ضااامانا  حقاااوق اإلنساااان ا تضلقااا  باساااتخدا  اً ويتضاااّم  أحزامااا التىااااو ا ،
مالحظااا   ر وقااّدما مسسساا  ا صوصااحل  أوالً (8٧)بحلانااا  االبصاااال  واالحت اااغ هبااا وباادم ها

 ر (88) اثل 
  الض ااااو الدولحلاااا  مبواءماااا  مواااارو  القااااانون مااااع ا ضاااااي  الدولحلاااا   قااااوق وأوصااااا م ظماااا -5٠

اإلنسان، ب رق م ها أن يست د اعرتال االبصاال  إىل االوتباه   واخف ماا باربزاا   ال ا  
وأن ي ّ ااذ برتراااحلف مااا  ساال   قضاااائحل  مساااتقل ، وبتضااديي موااارو  القاااانون إلباحاا  إ اااار واضااال 

  اً لوماا  ماع وكااال  أق بحلا  لزا  ال بزاون هاذه الضملحلا  ساببر لت ظحلم عملحل  بقاسام ا ضمحلسّ و 
 ر (89)انتهاكا  صارر   قوق اإلنسان أو نتحلى  دا

 (9٠)الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -3 
مااع القلااع أن هول اادا ال بضتاارب أن أحزااا  مضاهاادا  حقااوق  1الحظااا الورقاا  ا واارتك   -51

القتصاااوي  واالقتماعحلاا  والثقالحلاا  ملدماا  وقابلاا  للت بحلااع ا باواار علاال اإلنسااان ا تضلقاا  بااا قوق ا
 ر  (91)الصضحلد الو ا

وأعر  م ول حقوق اإلنسان ع  أس ه ألن هول دا مل بباد حاآل ا ن الرمبا    إعااو   -52
ساااو  بتضااام  ال ظااار   موق هاااا الاااذي ي حلاااد بااادن ا قاااوق االقتصااااوي  واالقتماعحلااا  والثقالحلااا  ال 

 ر(92)عام  للةزوم بوقحلها  

 ا ع   مستو  مضحلو  الئع  
بالبحلانا  الّ بوا  إىل  يااو  عادو "ال قاراء الضااملة"ر اً علم 3أحا ا الورق  ا ورتك   -53

للقااد وااغي بضاات األلاااراو الضديااد ماا  الوظاااائ  علاال أساااب مااا  مت اارغ وون أن يتقاضااوا ع هاااا 
  ال ساء أكثر م ه   الرقا ، كما أن مضظام  مالئم ر ويسثر ال قر علل وو م  مت اسباً أقور 

 ر(93)"ال قراء الضاملة" أمها  عا با 

 ا ع   الصة   
بدنااااه ي بغاااا  للةزوماااا  أن بضااااّد  وعاااام ال ساااااء ا  تمحلااااا  إىل  4ألاااااو  الورقاااا  ا واااارتك   -54

وعلاال ال ئااا  احملروماا  لضاامان قاادرل  علاال ا اااذ قاارارا  مساات    بواادن اسااتخدا  موانااع ا مااي 
 ر (94)استخدا  أسلو  م ع ا مي ا  ّضي لديه  بصور  متسق 
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بدنااه علاال ا زوماا  أن بضااد  إمزانحلاا  الوصااو  إىل اإلقهااال  4وألاااو  الورقاا  ا واارتك   -55
ال يب م  رال  السماا أل باء األسر  بتقد  الضالت حاآل الحلاو  ا اامس واألربضاة ما  ا ماير 

 ر(95)مس  أيا  بال سب   محلع عملحلا  اإلقهالوي بغ  إلغاء لرت  االنتظار  

 (96)ا ع   التضلحلم  
ورا م ول حقوق اإلنسان أنه   الوقا الاذي حتادو لحلاه ا بااوئ التوقحلهحلا  ا زومحلا   -56

ال يتىدأ م  بضلحلم ا وا   ، بظّي ا ادارب حار    أن اً م  ا لدم  أن حقوق اإلنسان بوزي قدء
نسااااان ماااا  عدمااااه   ا  هااااو  الواسااااع لتضلااااحلم ا وا  اااا ر ومل بُاااادرت حقااااوق بقااااّرر إورات حقااااوق اإل

 ر(9٧)اإلنسان بضُد   األهداف ا  ووو  للتضلحلم االبتدائ  واإلعداوي
ماااا   وذّكاااار  م ظماااا  الض ااااو الدولحلاااا  باااادن هول اااادا باااار  بدّنااااا نّ ااااذ  بال ضااااي بوصااااحلتة -5٧

وااادن بضدياااد التثقحلااا    جماااا  حقاااوق ب (98)الساااتضرال الااادوري الوااااميالتوصاااحلا  ا  بثقااا  عااا  ا
لتدامها بتاول  التثقحلا    جماا  حقاوق اإلنساان لتالماذ  الاإلنسانر وألاو  بدن هول دا ال يتثي 

وأوصااااا بااااجورات هااااذا التثقحلاااا    ا  اااااه  الرئحلسااااحل  اإللدامحلاااا  للماااادارب اً، كلحلاااا  ا اااادارب امتثاااااالً 
 ر(99)بدريب ا ضّلمة االبتدائحل  واإلعداوي  علل حد سواء، وكذا   وورا 

أناااه ي بغااا  للةزومااا  أن بضاااّد  التثقحلااا  ا  سااا    مااادارب  4وذكااار  الورقااا  ا وااارتك   -58
التضلااحلم االبتاادائ  واإلعااداوي والثااانوي ماا  رااال  ضاامان بثقحلاا  ق ساا  وااامي يغ ّاا  مواضااحلع 

 ر(1٠٠)مثي الت وّ  ا  س  وا قوق ا  سحل  وا ساوا  بة ا  سة

 أفراد محددين أو فيات محددةحقوف  -4 

   (1٠1)األ  ا   
أعاار  م ااول حقااوق اإلنسااان عاا  قلقااه إ اء التاادث  السااليب لتدايااد لقاار األ  ااا  علاال  -59

ال ئ  التمتع تقوق ال  ير وأوصل بجقراء بقحلحلم وقحلع لتدث  أي   حلضا  مقّرر    ا حلدانحل  علل 
ر (1٠2)   اار ال قاار والتهمااحلع االقتماااع ضااةاأل  ااا  ا ضرّ الضااضحل   بواازي رااا  ا تمثلاا    

ويتضة علال ا قا ضاا  وضاع سحلاساا   زالةا  ال قار بساتهدف األ  اا  علال وقاه التةدياد،  
علاال ا زوماا  ا ركدياا  رصااد هااذه السحلاسااا  لضاامان أن بزااون هااذه التااداب  لضالاا  كمااا يتضااة 

 ر (1٠3)ووامل  لزي األ  ا 
ضار  عا  قلقاه إ اء حاواوا االعتاداء الاّ يتضارل داا  ا  م ول حقوق اإلنساان ي وما -6٠

  ا اداربر لتساّلع اإلعاال  أو ما  راال  ا  سحلاق الض   ا  دق، ما  راال  وساائع  األ  ا 
و  حة رّحب ا  ول بالتاداب  ا تخاذ   زالةا   تلا  أوازا  االعتاداء علال األ  اا ، وعاا 

اًر اسااتباقحلاً زالةاا  االعتااداء علاال األ  ااا  ب  حلااذالساال ا  إىل ضاامان ب  حلااذ األووا  ا وقااوو   
وإضاال  إىل ذلاك، و  ظااي الضملحلا  ا الحلاا  لت بحلاع الالمركدياا ، ي بغا  أن برصااد السال ا  ا ركدياا  

علااال حاااع األ  اااا    عاااد  اً عماااي ا قا ضاااا    هاااذا اعاااا  لضااامان أال باااسثر الالمركديااا  سااالب
 ر(1٠4)التضرل لالعتداء

االحتاااو األوروا للةقااوق األساساااحل  أن قااانون الضدالاا  ا  ائحلاا  ا دياااد  والحظااا وكالاا  -61
ا تضلااع با  ااا  األحاااداا يساامل للقضااا  باالرتحلاااار بااة القااانون ا  اااائ  لتحااداا والزباااار   
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ر (1٠5)ساا   23و 16باارتاوا أعمااارهم بااة وواابان حاااال  ا اارائم ا  اا   الااّ يربزبهااا أحااداا 
 12ن السااال ا  إىل رلاااع ا اااد األوم ا ااااق للمساااسولحل  ا  ائحلااا  )ووعاااا م اااول حقاااوق اإلنساااا

ماااا  ساااا  ( وبغحلاااا  القااااانون الااااذي الحلااااد علاااال ساااابحلي االسااااتث اء مضاملاااا  بضاااات األ  ااااا  البااااالغة 
 ر(1٠6)اعرمة الزبارعاماً مضامل   1٧أو  16 الضمر
ووعااا م ااول حقااوق اإلنسااان الساال ا  إىل ضاامان عااد  اللىااوء إىل بوقحلاا  أي   ااي  -62

كجقراء أر ؛ وإىل قضي بدائي أمااك  االحتىاا  رها  احملاكما  متاحا  إالّ  أو احتىا ه أو حبسه 
احملاكماااا   ااااد  قبااااي   الواقااااع الضملاااا ؛ وإىل احتىااااا  األ  ااااا  اً أكثاااار لضاااامان اسااااتخدامها كلحلاااا

احتىااا  األحااداا لااد  الواار   امتثااااًل   ز اا ر وال بااد ماا  ضاامان امتثااا  بتىاااو  أقصاار لاارت  ال
 ر (1٠٧)ألضي للضدال  ا راعحل   صاحل ال  ي  بقاً للمضاي  القانونحل  الدولحل 

 (1٠8)األوخا  ذوو اإلعاق   
أعاار  م ااول حقااوق اإلنسااان عاا  قلقااه إ اء لصااي الضديااد ماا  األ  ااا  ذوي اإلعاقاا   -63

ر او    االجتااه الصاةحللر  2٠14لضا  ا الئم قانون التضلحلم ومّثي ظا  التضلحلمر ع  أقرانم   ن
 ر(1٠9)م  أن الرتبحلبا  ا ديد  مل بضتمد التضلحلم الوامي كمبدأ أساس 

دارب يلتةقاون مباوأعر  م ول حقوق اإلنسان ع  قلقه إ اء  ياو  عدو ال لب  الاذي   -64
با اادارب الضاوياا ، أوااار  التقااارير إىل أن الضديااد ماا  ذوي االحتحلاقااا  ا اصاا ر ولحلمااا يتضلااع 

ا ضلمااة يواقهااون صااضوبا    اإلوااراف علاال ال لباا  ذوي االحتحلاقااا  التضلحلمحلاا  ا اصاا  و  
ال يتلقاااال األ  ااااا  ذوو اً، بزحلحلاااا  بضّلمهاااام مااااع  تلاااا  احتحلاقااااا  لصااااودم الدراسااااحل ر وأححلاناااا

 ر (11٠)  مركد لرعاي  األ  ا اإلعاق  أي بضلحلم ألنم يضحلوون واري مسسس  أو 
بالتقاااارير الاااّ بوااا  إىل براقاااع التموياااي ا خصاااف اً علمااا 6وأحا اااا الورقااا  ا وااارتك   -65

 ر(111)للبةوا ا تضلق  مبتال م  واون
 2٠15وألااااو  وكالااا  االحتااااو األوروا للةقاااوق األساساااحل  بااادن قاااانون ا واااارك  لضاااا   -66

ذوي إعاقاااا ر اً أرباااا  الضمااااي الااااذي  يواااّغلون أوخاصااااو إروااااايضتماااد إقااااراءا  لااادعم األقااااور و 
علااال أن يوظّااا  أرباااا  الضماااي الاااذي   2٠15وإضاااال  إىل ذلاااك، يااا ّف قاااانون ا صاااف لضاااا  

أو أكثاار نسااب  مئوياا  ماا  األوااخا  ذوي اإلعاقاا ر وب اارل مرامااا  مالحلاا  اً موظّ اا 25يوااغلون 
 ر (112)ال يلتدمون هبذه األهدافعلل أربا  الضمي الذي  ي و ون   الق اعة ا ا  والضا  و 

 (113)األقلحلا   
الااذي ورااي ححلّااد  ،باادن قااانون اسااتخدا  اللغاا  ال ريدياا    اا  و راء جملااس أوروباااألاااو   -6٧

أقّر هبذه اللغ  كثات لغ  و  حل ر ولقد بُذلا قهوو كب     ل األواخا   ،2٠14ال  اذ   عا  
مجحلاع مساتويا  التضلاحلمر وماع علال ا ديد م  لر  بضلم اللغا  ال ريديا   ا  تمة إىل األقلحل  ال ريدي 

 ا  عاد  وقاوو مضّلماة  وماااً، قاداً ذلك، يظي حىم بدريس هذه اللغا  كمااو  إلدامحلا  م خ ضا
 ر (114)  اللغ  ال ريدي  يوزي مصدر قلع بال سب  لتقلحل  ال ريدي اً م اسباً مدرّبة بدريب

ستواري  علس أوروبا ا ض حل  باالب اقحل  اإل اريا   مايا  األقلحلاا  بدناه وألاو  اللى   اال -68
 ا   علل الرمم م  ا هوو ا بذول  علل الصضحلد احملل  لتةسة إومات مجاعّ الروما والس ّ، ما

األوااخا  ا  تمااون إىل هااابة ا ماااعتة يتضرضااون للتمحلحلااد   جماااال  وااآلر وبت اااقم صااضوبا  
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بسبب عد  وقوو سحلاس  و  حل   دو  بتضلع هبم وعد  وقوو  لحل  استوااري  مالئما  ألراو الروما 
 ر (115)لتةسة مواركتهم ال ضال    ص ع القرارا  الّ لّمهم

اسرتابحلىحل  و  حل  برم  إىل بوضع وأوصا اللى   األوروبحل   زالة  الض صري  والتضصب  -69
، بتضااون وثحلاع ماع جمموعاا  وبلاديا  هذه ا ماعاا ا د م  ا رمان والتمحلحلد اللذي  بضانحلهما 

اً وباااول  ا اااوارو الزالحلااا  لت  حلاااذهار وي بغااا  أن حتاااّدو االسااارتابحلىحل  أهااادال ،الروماااا والسااا ّ والرّحاااي
 ر (116)واضة  وبتحلل أسالحلب لتقحلحلم التقد  احملر 

 (11٧)ا هاقرون والالقئون وملتمسو اللىوء  
إىل االحتىاااا  ال  ااااق أعااار  م اااّول حقاااوق اإلنساااان عااا  قلقاااه إ اء اللىاااوء الواساااع  -٧٠

ماا بتااا بادائي اً ر وألاو  م ظما  الض او الدولحلا  بدناه نااور (118)اإلواري لالقئة وملتمس  اللىوء
  ر(119)لالحتىا 

الرامحلااااا  إىل ا اااااد مااااا  عااااادو  (12٠)ولحلماااااا يتضلاااااع بتوصاااااحل  االساااااتضرال الااااادوري الواااااامي -٧1
وااخا  ا ااووعة   مراكااد االحتىااا   سااائي متصاال  بااادىر ، ألاااو  م ظماا  الض ااو الدولحلاا  األ

برمااا  إىل ضااامان عاااد  احتىاااا  أسااار  2٠13بااادن بضااات التغحلااا ا  السحلاساااحل  ا ضتماااد    عاااا  
ا هااااااقري  ماااااا  الواااااارعحلة ا صااااااةوبة بد  ااااااا  وون ساااااا  الثام اااااا  عواااااار  سااااااو    ا اااااااال  

الحتىاااا  األ  اااا  مااا   رلاااع مغلاااع راااا    سوسااارتبرغ، لُاااتل م2٠14االساااتث ائحل ر و  عاااا  
ما  احتىاا هم    نداناا ر  ا صةوبة بذويهم واألسر ا صةوب  بد  ادا   بحلاو  صاغ   بادالً 

 ر (121) ا  يوزي احتىا اً  مااإلقراء م ظم  الض و الدولحل  بدن هذا وألاو  
الرامحلاا  إىل ا ااد ماا  احتىااا   (122)ميولحلمااا يتضلااع بتوصااحلا  االسااتضرال الاادوري الوااا -٧2

اً ا هاااقري  وبوااىحلع اإلقااراءا  البديلاا  دااذا االحتىااا ، ألاااو  م ظماا  الض ااو الدولحلاا  بدنااه ناااور 
 ر(123)بتاا بدائي لالحتىا  ما
باااالقلع الاااذي أعرباااا ع اااه   ااا  األمااام ا تةاااد  اً وأحاااا  م اااول حقاااوق اإلنساااان علمااا -٧3

التقااارير الااّ بواا  إىل عااد  التقحلااد الصااار    الواقااع الضملاا  مبااد  ا ض حلاا  مب اهضاا  التضااذيب إ اء 
  ا ائاا   3٠وقااد ألاااو  التقاارير باادن حااواق اًر وااهر  18االحتىاا  القصااو  قبااي اإلبضاااو، وها  
وماا أن ي ارت عا هم ما  احتىاا  ساابع حاآل اًر واهر  18ما  ا هااقري  حيتىادون ل ارتا  بتىااو  

ر وألااو  م ظما  (124)بسبب عد  ححلاا لم بصاريل إقاما  صااحلبقبت علحلهم الور   وحتتىدهم 
الض و الدولحل  بدن قرار االحتىا  اإلواري ا تصي بادىر  ال يضرل بصور  بلقائحلا  أو ساريض  علال 

 ر  (125)قال  راقضته
وألاااااو م اااااّول حقاااااوق اإلنسااااان بااااادن التقاااااارير بواااا  إىل أن ظاااااروف ا ااااابس   نظاااااا   -٧4

ر وأعرباااا م ظمااا  (126)بال ساااب  لتقاناااب م اااه للساااى اء ا ااادانةقساااو   واااداالحتىاااا  اإلواري أ
الض ااااااو الدولحلاااااا  عاااااا  قلقهااااااا إ اء بواصااااااي احتىااااااا  ا هاااااااقري     ندانااااااا  مضدولاااااا  و  حاااااابس 

 ر(12٧)ان راوي
وأوار م ول حقوق اإلنسان إىل أن مورو  قانون احتىاا  ا هااقري  وإعااولم يا ف  -٧5

  الرتلحلهحلاا  و  ااحلت الوقااا الااذي يقضااحله ا هاااقرون    ندانااالمر علاال إباحاا  ا ديااد ماا  األنواا 
لز ااااه الحاااا  أن ا  ظمااااا  ماااا  ا زومحلاااا  ا ض حلاااا  تقااااوق اإلنسااااان باااار  أن هااااذه التةسااااحل ا  
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ر ورأ  م ظماا  الض ااو الدولحلاا  أن مواارو  القااانون ال (128) الااا علاال وقااه الضمااو  ماا  كالحلاا  مااا
  وأناااه ال يااادري بغحلااا ا  علااال مساااائي حااابس األلاااراو يتوقّاااع م اااه أن ي ضااا  إىل حتساااحل ا  كبااا  

احملتىدي   سائي متصل  بادىر     ندانا  لساعا   ويل  كي يو ، وعد  السماا دم بالضمي، 
 ر  (129)وإرضاعهم عموع  م  التداب  التدويبحل 

ا  السااتخدا  إقااراءاً وأوصااا م ظماا  الض ااو الدولحلاا  ا زوماا  باادن بض اا  األولوياا  وائماا -٧6
واأل  ااااا  لالحتىااااا   األوااااخا  الضااااض اءبديلاااا  الحتىااااا  ا هاااااقري  وبضاااام  عااااد  بضااااّرل 

 ر (131)ر وقد  م ول حقوق اإلنسان بوصحلا   اثل (13٠)أبداً 
اً وأوصااا م ظماا  الض ااو الدولحلاا  مب ااع االحتىااا  ا تزاارر، وعااد  احتىااا  ا هاااقري  أبااد -٧٧

 باادأ التااوقحله  لالحتاااو األوروا ا تضلااع باإلعاااو ،  ااد  بتىاااو  ال اارت  القصااو  الااّ ياا ف علحلهااا ا
وضاامان إقااراء مراقضاا  قضااائحل  بلقائحلاا  وسااريض   محلااع حاااال  االحتىااا  ا تصاال  مبسااائي ادىاار  

 ر(132)ها مد  موروعحلتها وضرورلا وب اسبللبا  
قاا  وأوصااا م ظماا  الض ااو الدولحلاا  باادال بسااتخد  مراكااد احتىااا  ا هاااقري   ندانااا  مغل -٧8

ن اراوي كتاداب  عقابحلا  الالحتىاا     نداناا  مضدولا  و  حابس اً حادّ اً لاور  وبدن بضع السل ا 
  مراكاااد احتىاااا  ا هااااقري  مااا  راااال  قصااار االحتىاااا     نداناااا  مضدولااا  علااال األواااخا  

ر وحااع م ااول حقااوق اإلنسااان الساال ا  (133)علاال أن سااهم أو ماا هماً الااذي  يواازلون ر اار 
وبضديااد قهووهااا الرامحلاا  إىل حتسااة وصااو  ا هاااقري  ا اضااضة لالحتىااا  اإلواري علاال مواصاال  

 ر(134)إىل الرعاي  الصةحل 
وحااّع م اااول حقااوق اإلنساااان الساال ا  علااال التخلاا  عااا  نظااا  االحتىاااا  ا  اااائ   -٧9

ا ااااق الاااذي يساااري علااال االحتىاااا  قباااي اإلبضااااو وارتحلاااار نظاااا  مااا  عقااااا   مجحلاااع حااااال  
 ر(136)بوصحل   اثل  3ر وقدما الورق  ا ورتك  (135)اإلواري لتقانب االحتىا 

وأعاار  م ااول حقااوق اإلنسااان عاا  قلقااه إ اء الوضااع ا اااق  قااوق اإلنسااان بال سااب   -8٠
بادن ا هااقري   3ر وألااو  الورقا  ا وارتك  (13٧)للمهاقري  ا قحلمة بصور  م  ورعحل    هول ادا

)قانونحلة( وال يست حلدون ما  التادمة لتغ حلا   أو عمالً اً ال ميلزون وضض م  ا املة لوثائع هوي 
وا ااادو ر وأوصاااا الورقااا  لغاااذاء مي ضاااون مااا  الوصاااو  إىل اكماااا أنااام بزاااالحل  الرعايااا  الصاااةحل ر  

إىل ضااااو   هاااااقري  ماااا  ا اااااملة لوثااااائع هوياااا  وا ضرضااااة   اااار الابضاااامان وصااااو   3ا واااارتك  
 ر(138)قحلد أو ور  بدون االحتحلاقا  األساسحل 

 األوخا  عدميو ا  سحل   
الحاا  م ااول حقااوق اإلنسااان عااد  وقااوو إقااراء م اسااب لتةديااد األوااخا  عاادمي   -81

أنااااه وحاااادهم  5ر وأوضااااةا الورقاااا  ا واااارتك  (139)ا  سااااحل  والبااااا   حاااااال  انضاااادا  ا  سااااحل 
اً أولا  وثائقحلا  بسكاد حقاميلزاون األوخا  عدميو ا  ساحل  الاذي  يقحلماون بصاور  قانونحلا    البلاد 

وضااضهم كدوااخا  عاادمي  ا  سااحل  بجمزااانم التسااىحلي كدوااخا  "عاادمي  ا  سااحل "   سااىّي 
السازانر وقااد يتساابب واار  اإلقاما  القانونحلاا  وعاابء اإلثبااا  الزبا    عااد  حتديااد هوياا  عاادو  

باادن  5 ر وألاااو  الورقاا  ا واارتك (14٠)كباا  ماا  األوااخا  عاادمي  ا  سااحل  )وا ضرضااة للخ اار(
عاااد  وقاااوو إقاااراء للباااا   حااااال  انضااادا  ا  ساااحل  أمااار يبضاااع علااال القلاااع، ألن عاااد  حتدياااد 
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اً مالبااقائهم باساتحااال  انضادا  ا  ساحل  ا قحلقحلا  أو احملتملا  قبااي ا ااذ قارار إبضااو األواخا  أو 
 ر (141)يس ر ع  احتىا هم بضس اً  ما
 ل حااع ارتحلااار ا  سااحل  ادول دياا  بضااد لاارت  باادن القااانون ال مياا 5وألاااو  الورقاا  ا واارتك   -82

إقاماا  قانونحلاا  متواصاال  ال بقااي عاا  ثااالا ساا وا  إال لت  ااا  الااذي  ولاادوا   البلااد وكااانوا م ااذ 
والولاام باااال ق ساااحل ر وهزاااذا لاااجن بضااات األ  ااا  ا ولاااووي    البلاااد لااا  يزاااون بجمزاااانم ضاااي 

، اقرتحا ا زوم  إقاراء 2٠14ر و  عا  ةا  سحل  ادول دي  ألن والديهم مهاقرون م  ورعحل
بضااديي مسقااا علاال قااانون ا  سااحل  ادول دياا  بغاارل يزااة األ  ااا  عاادمي  ا  سااحل  ا ولااووي    
هول اادا وا قحلمااة بصااور  ماا  قانونحلاا  ماا  ارتحلااار ا  سااحل  ادول دياا ر ويضااا  هااذا التضااديي ا قاارتا 

 ر(142)ضت الورو  اإلوزالحل ألنه حيت   بباً، الووامي ا ثار  أعاله قدئحل
ا هااوو ا بذولاا    ساابحلي اعتماااو إقااراء باادمور م هااا بسااريع  5ا الورقاا  ا واارتك  وأوصاا -83

البا   حاال  انضدا  ا  سحل  وبضديد البحلانا  اإلحصائحل  ا تضلق  تاال  انضدا  ا  ساحل  وب ااء 
  انضاادا  ا  سااحل  ومضا تهااا قاادرا  ادحلئااا  اإلوارياا  والقضااائحل  ذا  الصاال  علاال حتديااد حاااال

يزاااون  بضااامان حاااع كاااي   اااي يولاااد   هول ااادا، 5بصاااور  اساااتباقحل ر وأوصاااا الورقااا  ا وااارتك  
 ر(143)لاللتداما  الدولحل اً ادول دي  ولقذلك عد  ا  سحل ،   ا صو  علل ا  سحل   لوال

 (144)محددةمناوق أو أقاليم  -5 
ا ضاملا  أو الضقوبا  الالإنساانحل  أو ا هحل ا  ضارو  التضذيب و أوصا اللى   األوروبحل    ع  -84

وس  ا ماارب  بتوقحلاه رساال  واضاة  إىل الضااملة   الساىون م اوهاا اساو سل ا   روبان وكور 
أن مجحلاااع أوااازا  ساااوء ا ضاملااا ، مباااا لحلهاااا االعتاااداء الل ظااا ، ألضاااا  مااا  مقبولااا  برتباااب علحلهاااا 

 ظااا  سااالب م اااذ ا وقاااولة   االساااتضان  مبةاااا  ، وضااامان حاااع كاااي األواااخا  (145)عقوباااا 
حريتهم، مبا   ذلاك راال  أي اساتىوا  عضاضون لاه علال أيادي الوار  ر وي بغا  أن يتضام  

 ر(146)إذا اقتضل األمر ذلكرمسحلاً هذا ا ع االستضان  مبةا  مضّة 
با ااااذ ا  اااوا   او و روباااانساااوأوصاااا اللى ااا  األوروبحلااا    اااع التضاااذيب سااال ا  كورا -85

الال ماااا  إلقاااارار مبااااادأ ا والقاااا  ا ااااار  وا ساااات    علااااال ا ضااااو  للضاااااالت   مسسسااااا  األمااااارال 
 ر(14٧)الضقلحل 
او بباذ  قصاار  قهادها إلالااو ساوأوصا اللى   األوروبحل    ع التضاذيب سال ا  كورا -86

 ر(148)حلو  بديل  لالحتىا  ال ويي األمد    الر الور  
للى   األوروبحل  سل ا  سانا مارب  باعتماو وب  حلذ اسرتابحلىحل  متسق  برم  وأوصا ا -8٧

 ر (149)إىل مزالة  االكتظاغ   السىون
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