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الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة السابعة والعشرون

 12-1أيار/مايو 2٠1٧

موجز المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن

هولندا*

تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الو ااامير والتقري اار م ااوقد للمضلوم ااا ا قدما ا ما ا  18قها ا ما ا ا ه ااا
صاحب ا صالة ( )1إىل االساتضرال الادوري الواامي ،وهاو مضارول وازي ماوقد بقحلاداً با اد
األقصاال لضاادو الزلمااا ر وعصااف لاار م صااي إلسااهاما ا سسس ا الو حل ا قااوق اإلنسااان
ا ضتمد ب اء علل التقحلد الزامي مبباوئ باريسر

ثاني ا -المعلومااات المقدمااة ماان الملسسااة الوونيااة لحقااوق اإلنسااان المعتماادة
()2
بناء على التقيد الكامل بمبادئ باريس
 -2أوصااا ا سسسا ادول ديا قااوق اإلنسااان (مسسسا حقااوق اإلنسااان) بالتصااديع علاال
الربوبوكا ااوال االرتحلاري ا ا ا لةق ا ا باب اقحل ا ا حقا ااوق ال ا ااي ،وبالضها ااد الا اادوق ا ا ااا با ااا قوق
االقتصاوي واالقتماعحل والثقالحل  ،وباالب اقحل الدولحل قوق األوخا ذوي اإلعاق ()3ر
 -3وال ب بااع االب اقحل ا الدولحل ا قااوق األوااخا ذوي اإلعاق ا وال الربوبوكااو االرتحلاااري
ا لةع باب اقحل م اهض التضذيب علل ا دء الزارييب م هول دا()4ر
__________

*

حترر هذه الوثحلق قبي إرسادا إىل ووائر الرتمج التةريري
مل َّ
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 -4ولحلم ا ااا يتضل ا ااع بالتوص ا احل رق ا اام  )5(2٧-98ا بثق ا ا ع ا ا االس ا ااتضرال ال ا اادوري الو ا ااامي
مسسسا ا حق ااوق
لض ااا  2٠12وا تضلقا ا بصا احلام ر ا ا عم ااي بو اادن حق ااوق اإلنس ااان ،أل اااو
ّ
اإلنسا ااان با اادن ن ا اااق ر ا ا الضما ااي الو حل ا ا قا ااوق اإلنسا ااان ا ضتم ا اد عا ااا  2٠13يتّسا اام
باحملدووي وبدن ب حلذها مل عضع ال للرصد وال للتقحلحلم()6ر
 -5و عااام  2٠15و ،2٠16اسااتثمر ا زوم ا حتسااة عملحل ا بساىحلي الواازاو
ا تضلق ا تاااال كااره اإلسااال والتمحلحلااد الضرق ا والااديار م ا أن مزتااب ا ا ّدع الضااا مل يباواار
ع اادو اادوو ما ا الو اازاو ا قدما ا إىل ووائ اار مزالةا ا التمحلحل ااد
اإلقا اراءا ا ائحلا ا س ااو
()٧
ووزاو التمحلحلد ا قدم إىل الور ر
 -6ولحلما يتضلع بالتوصحل رقم  )8(44-98بودن التمحلحلد سوق الضمي ،الحظا مسسس
حقاوق اإلنساان أن التمحلحلاد سااوق الضماي ميثّاي موازل عويصا وهحلزلحلا ()9ر وأواار ا سسسا
إىل التقااارير الااّ بس الّع الضااوء علاال مواازل التمحلحلااد ضااد ا هاااقري القاااومة م ا البلاادان م ا
الغربحلا لحلمااا يتضلااع بالوصااو إىل سااوق الضمااي ،ااا للقوالااب ال م حلا واألحزااا ا ساابق ما باادث
بضرضا ااا ال سا اااء للتمحلحلا ااد ق ا ااا الضما ااي بسا اابب ا ما ااي
سا االيب علا اال اسا ااتخدامهم()1٠ر وقا ااد
ّ
واألموما ر كمااا أ ّنا يتقاضااة أقااوراً أقااي ااا يتقاضاااه الرقااا مقابااي عمااي متساااوي القحلم ا ()11ر
وال يادا التمحلحلااد ضااد نساااء األقلحلااا بساابب ارباداء ا ىااا أمااراً سااائداً ق ااا الضمااير وب حلااد
الوصو إىل سوق الضمي()12ر
التقارير بدن مغايري ادوي ا سانحل كانوا يواقهون صضوبا
 -٧وبا ثي ،كان األوخا ذوو اإلعاق يضانون م التمحلحلد ق ا الضمير واعتماد قاانون
عااا  2٠15نظامااً لاادعم اسااتخدا األوااخا ذوي اإلعاقا ما رااال حتديااده أهاادالاً ألربااا
الضمي الق اعة ا ا والضا لحلما يتضلع باستخدا األوخا ذوي اإلعاق ولرضه مراما
مالحل حال عد االلتدا هبذه األهدافر م أن هذا ال ظا كان يقتصر علل لئاا مضحل ا ما
األوخا ذوي اإلعاق ()13ر
 -8ولحلمااا يتضلااع بالتوص احل رقاام  ،)14(39-98أوااار مسسس ا حقااوق اإلنسااان إىل ياااو
ب وا الض ا ضااد ال ساااء والحظااا عااد وقااوو بحلانااا كالحلا لرصااد مااا إذا كانااا الدولا بتبااع
نىاً لضاالً إ اء م ع الض القائم علل ا س ومزالةته()15ر
 -9ولحلماا يتضلاع بالتوصاحل رقام  ،)16(84-98ألااو مسسسا حقاوق اإلنساان بادن القاانون
ادول اادي يس اامل ت اابس الو ااخف القاص اار ندان ااا وار ااي ااالر الو اار ع اادما يُو ااتبه
اربزا هذا الوخف قرمي ر ومبوقب القانون ا ائ  ،ميز احتىا ا اراهقة ا ادانة الباالغة
ندانا مع الزبار()1٧ر
م الضمر  16أو  1٧س
 -1٠ولحلماا يتضلااع بالتوصاحل رقاام  )18(1٠2-98ا تضلّقا باألوااخا ذوي اإلعاقا  ،أحا ااا
مسسسا حقااوق اإلنسااان علمااً بضملحلا التصااديع علاال االب اقحلا الدولحل ا قااوق األوااخا ذوي
اإلعاق ا ع ااا  2٠16وك ااذا بالتض ااديال ال ااّ أورل ااا عل اال الضدي ااد م ا الق اوانة أعق ااا
ذلكر ومشي التوريع ا ض ّد حظار التمحلاد ضاد األواخا ذوي اإلعاقا لحلماا يتضلاع بتاول السالع
أو ا اادما ر ومبوقااب قااانون االنتخابااا  ،ي بغ ا أن بتاااا لتوااخا ذوي اإلعاقااا البدنحل ا
إمزانحلا الوصااو إىل مراكاد االقارتا ر وألاااو مسسسا حقااوق اإلنسااان بدنااه ي بغا للةزوما أن
بز ي لتوخا ذوي اإلعاق إمزانحل استخدا ب اقا االقرتا ()19ر
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 -11ولقد ب اقم ال قر بسبب األ م ا الحلا ر ورّكاد السحلاساا الو حلا زالةا ال قار بركحلاداً
كب اً علل ا وانب االقتصاوي لل قر م أنا مل بو أسبابه األرر وببضابه اهتماماً كب اً()2٠ر
حتسا اً جمااا الرعايا الص اةحل والتضلاحلم،
 -12و حااة الحظااا مسسسا حقااوق اإلنسااان ّ
ألاو بدن مساتو ال قار باون وساانا أوساتابحلوب وساابا ماا ا يبضاع علال القلاع الواديد
لحلمااا ا واو ظااروف ع احلع الضديااد م ا الساازان باادهوراًر وم ااذ اعتماااو ووالر الواليااا ا تّةااد
كضمل رمسحل عا  2٠12واقه السزان ياو األساضار واف اضااً القادر الوارائحل  ،وهاو
ما بسبب ضارر واديد ل ئاا اعتماع احملروما ر ويقارتن ال قار بتادت مساتويا التضلاحلم والضماي
وبروي نوعحل السز وإومان ا خدرا والزةو وظهور أعرال األمرال ال سحل ()21ر
ّ

 -13و حاااال كثا  ،يضمااي ا هاااقرون لساااعا ويلا و ظااروف ما م ا ر ورلُصااا
مسسس حقوق اإلنسان إىل استمرار استغال الضما ا هاقري ألمرال الضمي وبقاضحلهم أقوراً
م خ ض وإيوائهم أماك م الئق ()22ر

 -14وأوصااا مسسسا حقااوق اإلنسااان بااجورات التثقحلا
الدراسحل ()23ر

جمااا حقااوق اإلنسااان

ا اااه

 -15ولحلما يتضلع بالتوصحل رقم  ،)24(115-98الحظا مسسس حقوق اإلنسان أن هول دا
ال بتّباع إقاراء ساريضاً للباا لبااا اللىااوءر ومهلا الثمانحلا أيااا ب بااع علال ا محلااعر ما أنااه
بساابب ارب ااا عاادو الالقئااة كااان الااب االنتظااار ل اارت ب ارتاوا بااة  4و ٧أوااهر قبااي باادء هااذه
ا هلا ا ر و ع ااا  ،2٠15أوص ااا مسسسا ا حق ااوق اإلنس ااان بجع اااء األولويا ا ل لب ااا اللى ااوء
ا قدم م األ ا و لبا ملّ مشي األسر ا قدم ما الوالادي ر ما أن هاذه التوصاحل مل بسراذ
بضة االعتبار()25ر
 -16وعموم ا ا ااً ،كا ا ااان الا ا ااري إي ا ا اواء ملتمس ا ا ا اللىا ا ااوء مراكا ا ااد االسا ا ااتقبا ر م ا ا ا أنا ا ااه
ع ااا  ،2٠15ق اار إي ا اوا هم أيض ا ااً أم اااك راص ا ا ت اااال ال ا اوارئ ،مب ااا ذل ااك ا حل ااا
والسااىون السااابق وا وا الرياضاحل ر وهااو مااا يااد علاال وقااوو نقااف كبا السااز ا ااا
مبلتمس اللىوء()26ر

ثالثا -المعلومات المقدمة من الجهات أصحاب المصلحة
ألف -نطاااق االلتزام ااات الدولي ااة( )2٧والتع اااون مااا اولي ااات والهيي ااات الدولي ااة لحق ااوق
()28
اإلنسان
حع م ّاول حقاوق اإلنساان لاد جملاس أوروباا (م اول حقاوق اإلنساان) السال ا
-1٧
ّ
عل ا ا اال التص ا ا ااديع عل ا ا اال االب اقحل ا ا ا الدولحل ا ا ا ماي ا ا ا حق ا ا ااوق مجحل ا ا ااع الضم ا ا ااا ا ه ا ا اااقري وأل ا ا اراو
أساارهم والربوبوكااو االرتحلاااري الب اقحل ا حقااوق األوااخا ذوي اإلعاق ا والربوبوكااو االرتحلاااري
الب اقحل ا حقااوق ال ااي ا تضلااع بااجقراء بقااد البالمااا والربوبوكااو االرتحلاااري ا لةااع بالضه ااد
الاادوق ا ااا بااا قوق االقتصاااوي واالقتماعحلا والثقالحلا ( ،)29واب اقحلا جملااس أوروبااا بواادن م ااع
ومزالة الض ضد ا رأ والض ا دق()3٠ر

GE.17-01942

3

A/HRC/WG.6/27/NLD/3

 -18وأوصاال م ااول حقااوق اإلنسااان بسااةب الااتة
ال ي()31ر

باء -اإلوار الووني لحقوق اإلنسان

علاال ا اااو  3٧ما اب اقحل ا حقااوق

()32

 -19الح م ول حقوق اإلنسان أن مسسس حقاوق اإلنساان أُنوائا مبوقاب القاانون
وم ةا ا ركد "أل " عاا  2٠14ولقااً بااوئ بااريسر وأوصال م اول حقاوق
عا ُ 2٠11
()33
اإلنسان بضمان بول التمويي الزا للمسسس ر
ورح ااب م ااول حق ااوق اإلنس ااان ب ااج الق ر ا ا الضم ااي الو حلا ا األوىل بو اادن حق ااوق
-2٠
ّ
()34
اإلنسااان عااا  2٠13ر م ا أن هااذه ا ا ال ب ا ف ص اراح علاال إق اراء بقحل احلم لت حلااذها
وبتضرل لالنتقاو بسبب است اوها إىل مواورا دوو مع أعضاء اعتمع ا دت()35ر والحظاا
م ظم الض و الدولحل أن ا ا بضاات ما ماوا ضاض هحلزلحلا عدياد  ،مباا ذلاك عاد ا ااذ
جمااا حقااوق اإلنسااان واحارتا
إقاراءا ملموسا بواادن مسااائي مهما  ،مثااي ادىاار والتثقحلا
حقوق اإلنسان سحلاق مزالةا اإلرهاا ر وحاآل ا ن ،ناُ ّ اذ ا ا ب ريقا ساحلّئ ومل ضاع
لرصد وبقحلحلم كالحلة()36ر
 -21وأوصا الورق ا وارتك  1بوضاع مضااي ومسوارا واضاة بقاو علال حقاوق اإلنساان
م أقي حتقحلع أهداف الت محل ا ستدام ()3٧ر

جيم -تنفيااا االلتزامااات الدوليااة المتعلقااة بحقااوق اإلنسااانا مااا مراعاااة القااانون الاادولي
اإلنساني الساري
 -1المسائل الشاملة لعدة قطاعات

ا ساوا وعد التمحلحلد

()38

 -22ألاااو م ظم ا مساالمون م ا أقااي ق احلم بقدمحلا باادن التمحلحلااد علاال أساااب الضاارق واإلث حل ا
وا سحل والدي ونو ا ا س وا حلاي ا سا وادويا ا ساانحل والتضبا ا ساات ال يادا متواصاالً
اعالة الضا وا ا ()39ر
 -23ولحلمااا يتضلااع بتوص احلا االسااتضرال الاادوري الوااامي بواادن التمحلحلااد( ،)4٠ألاااو م ظم ا
الض و الدولحل بدن ا زوم بصوغ سحلاسا بودن التصدي ختل أوزا التمحلحلد ،مبا ذلاك
التمحلحلااد الضرق ا ر م ا أن هااذه السحلاسااا ب تقاار إىل قاادو مااا لت حلااذها وإىل أهااداف ومضااامل
لتقحلحلمها()41ر
 -24وألاو اللى األوروبحل زالة الض صري والتضصب بادن ا ساحل أو اللغا ال ب ادرقان
ضم األسس الّ حتظر علال أساساها األلضاا الاوارو ساروها أحزاا القاانون ا اائ ا تضلقا
مبزالةا الض صاري والتمحلحلاد الض صارير وال يوقاد حزاام يا ف صاراح علال اعتباار والاع الض صاري
ظرلاً مودواً دواً ع د إصدار األحزا ()42ر
ا ا و راء جمل ااس أوروب ااا ب اادن بض اات األو ااخا ا تم ااة إىل أقلحل ااا تل ا ا
 -25وأل اااو
()43
يواصلون اإلبالغ ع مظااهر الض صاري والتضصاب ر وأواار اللى ا االستوااري علاس أوروباا
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ا ض حل ا باالب اقحل ا اإل اري ا ماي ا األقلحلااا القومحل ا إىل ا اواوا ا بلّااه ع هااا لحلمااا يتّصااي مبضاااوا
السامحل وكاره اإلساال ()44ر وأحا اا اللى ا األوروبحلا زالةا الض صاري والتضصاب علمااً بوقاوو
بقااارير بو ا إىل بدايااد ق ارائم مضاااوا السااامحل ا درس ا ومزااان الضمااي والوااار ()45ر وألاااو
م ظم مسلمون م أقي قحلم بقدمحل بدن ا سلمة الذي الاهرون بدي هم يتضرضون ديد التمحلحلد
واالض هاو ا حلد الضا علل أساب اعتقاوهم ولباسهم الدي حلةر وا سلما ا تةىبا أكثر
عرض لضملحلا التمحلحلد ع د التوظحل واالستخدا ()46ر
و راء جملس أوروبا بوقوو بقاارير بتةادا عا يااو وبا إظهاار الضدوانحلا
 -26وألاو
()4٧
جتااه ا هاااقري ال قاااي السحلاسا والضااا ر وأوااار م ظما مساالمون ما أقااي قاحلم بقدمحلا
ف علاال مضاقب ا ا تااور ة نواار بضلحلقااا مهحل ا
إىل عااد ب بحلااع القااانون ا ااائ ال اذي ي ا ّ
ا حلا ااد الضا ااا أو التة ا اريت علا اال الزراهحل ا ا أو التمحلحلا ااد علا اال أسا اااب الضا اارق أو الا اادي ب بحلق ا ااً
موحداً()48ر
ّ
التضصاب بوصاحلتها بوضااع
 -2٧و عاا  ،2٠13ك ّارر اللى ا األوروبحلا زالةا الض صاري و ّ
ر اسارتابحلىحل وسحلاسا و حلا زالةا الض صاري والتمحلحلاد الض صاري بغ ا مجحلاع م ااح ا حلاا
وحت ا اادو األه ا ااداف ا و ا اارتك و لحل ا ااا الت حل ا ااذ والرص ا ااد والتقحل ا احلم عل ا اال الص ا اضحلد ال ا ااو ا()49ر و
ع ااا  ،2٠16أل اااو ه ااذه اللى ا ا بض ااد وق ااوو اسا ارتابحلىحل و حلا ا اادو ما ا أق ااي التص اادي
للض صري والتمحلحلد الض صرير والحظا عد وقاوو نا هحلزلا لضاا زالةا الض صاري والتمحلحلاد
الض صري علل الصضحلد الو ا()5٠ر
 -28وأوص ااا م ظما ا مس االمون ما ا أق ااي قا احلم بقدمحلا ا مب ااع وقم ااع مظ اااهر الض صا اري وك ااره
األقان ااب والتضص ااب جت اااه األقلحل ااا  ،و اص ا ا س االمة()51ر وأوص ااا ا و راء جمل ااس أوروب ااا
الساال ا باادن باادي مجحلااع مظاااهر التضصااب ،مبااا ذلااك ا ااا السحلاس ا وعلاال واابز
اإلنرتنا ،وبضاقب ا تور ة لحلها مع إيالء األمهحلا الواقبا ريا الارأي والتضبا  ،وبتّخاذ إقاراءا
اعتم ااع وم ااع الوص اام ض ااد أي
أكث اار حدم ا ااً لتو ا اىحلع روا التس ااامل وا ا اوار ب ااة الثقال ااا
جمموع ()52ر
التضصااب الساال ا بالتصاادي اواوا
 -29وأوصااا اللى ا األوروبحل ا زالة ا الض ص اري و ّ
الض الض صاري تاد  ،و اصا لالعتاداءا الواساض الاّ بساتهدف ا سااقد ،ما راال ائ ا
خصصا ا لض اامان أما ا
واس ااض ما ا الت ااداب بو اامي اإلوالء ببحلان ااا سحلاسا احل و ي اااو األما اوا ا ّ
ا ساااقد وإن اااذ أحزااا القااانون ا ااائ الرامحل ا إىل مزالة ا الض ص اري والتمحلحلااد الض صااري إن اااذاً
صارماً()53ر
 -3٠وس الّ ا الورق ا ا و اارتك  3الض ااوء عل اال التمحلحل ااد س ااوق الضم ااي و اص ا ض ااد ا س ا ة
()54
التضصااب وقااوو بقااارير ب حلااد
واألقلحلااا اإلث حل ا ر والحظااا اللى ا األوروبحل ا زالة ا الض ص اري و ّ
بدن وزاو التمحلحلد الضمي ماا الاا بوازي أكارب لئا ما الوازاو ا قدما إىل ووائار مزالةا
التمحلحلد احمللحل  ،مع اإلوار إىل أن وزاو التمحلحلد علل أساب الضرق ه األكثر بوابراً()55ر
 -31وأوصااا اللى ا األوروبحلا زالةا الض صاري والتضصااب بضاامان أن ميتثااي أربااا الضمااي
اللتدام ااالم ا تمثل ا حتدي ااد ااا ر التمحلحل ااد الض ص ااري مز ااان الضم ااي وا اااذ الت ااداب الال م ا

GE.17-01942

5

A/HRC/WG.6/27/NLD/3

للوقاي م ها الق اعة الضا وا ا علل حد ساواء()56ر وأوصاا باساتئ اف وضاع سحلاساا
سوق الضمي()5٧ر
دو األهداف لتةسة وضع بضت ال ئا ا ستضض
 -32وقالااا م ظم ا الض ااو الدولحل ا إنااه بوقااد أول ا قوهري ا علاال ااوء الواار إىل الت م احلع
الضرق ر وأوار إىل بحلاناا الدراسا االستقصاائحل لضاا  2٠14الاّ ب حلاد بادن أعاداواً هائلا ما
األوخا عضضون لضملحلا التوقحل والت تحلع علال واو يحلحلادي()58ر وقا ّدما م ظما مسالمون
م أقي قحلم بقدمحل والورق ا ورتك  3بوصحلا اثل ()59ر
اع

 -33وألاو م ظم الض و الدولحل بدن الور وو يار األما والضدالا بصادو وضاع باداب
الت م احلع الضرق ا م ا رااال ياااو الت ااو وارااي الواار وب ظ احلم ضااال لتاادريب وبوعحل ا ضاابا
الواار  ،وحتسااة الضالق ا بااة الواار واعتمااع ،ومساااعد ا اوا ة علاال بقااد الواازاو ضااد
الور ر و حة أعرباا م ظما الض او الدولحلا عا برححلبهاا هباذه ا اوا  ،أواار إىل ضارور
ا اذ ا ديد م التداب الصارم ضاقل األسبا ا ذري للتمحلحلد()6٠ر
 -34وأوصااا م ظم ا مساالمون م ا أقااي ق احلم بقدمحل ا بالقضاااء علاال مجحلااع أواازا التمحلحلااد
والض ضد ال ساء واأل ا  ،و اص نساء وأ ا األقلحلا اإلث حل والدي حل  ،مبا لاحله ال سااء
ا ساالما الل اواا ي اواقه أواازاالً متضاادو م ا التمحلحلااد جماااال التضل احلم والضمااي وا وااارك
ا حلا االقتماعحل والسحلاسحل وضمان إن اذ نظم حظر التمحلحلد ا سات القائم وإعمادا علل وو
مالئم()61ر
 -35والحظا الورق ا ورتك  4أن ا زوم رلضا مد إقا األبو إىل مخس أيا مدلوع
األقاار باادالً م ا يااومةر وي ض ا هااذا ال ظااا إىل ب اااقم انضاادا ا ساااوا بااة الرقااا وال ساااء
التولحل ااع ب ااة ا س ااسولحلا ا ه حلا ا وا س ااسولحلا األسا اري ر وال ااب أن بس ااتثمر ا زوما ا حتقحل ااع
ا ساااوا بااة ا سااة ويزااة الّساااء م ا رااال وضااع سحلاسااا إلقااا ا أبااو والحل ا لزااي ما
الوالدي ( 12أسبوعاً علل األقي)()62ر
 -36والحظا الورق ا ورتك  2وقوو التمحلحلد ضد ا ثلحلا وا ثلحلة ومدووقا ا حلاي ا سا
ومغااايري ادوي ا ا سااانحل وحااامل ص ا ا ا سااة وكااذا ق ارائم الزراهحل ا  ،مبااا ذلااك الض ا
ا ربزب ضد ا ثلحلا وا ثلحلة ومدووق ا حلي ا س ومغايري ادويا ا ساانحل وحاامل صا ا
ا سااة ،وباادت مسااتو مالحق ا ا ااذنبة()63ر ولقااد ُعاارل مواارو قااانون علاال الرب ااان إللغاااء
ف علال ا مايا ما
ا واو الثالا ( 13٧ما (ت) إىل (ه)) الاّ يتضام ها قاانون الضقوباا وبا ّ
التمحلحلاد القااائم علاال أسااس م هااا ا حلااي ا سا ر و حاا اعتماااو هااذا القااانون ،سحلصاابل ما ما
اب ال اااب علاال أساااب ماحللهم ا سا ر
ا مزا مضاقبا ا تااور ة التةاريت علاال الزراهحلا وسا ّ
وأوص ااا الورقا ا ا و اارتك  2باإلبق اااء عل اال لقا ارا ق ااانون الضقوب ااا ال ااّ با ا ف عل اال مزالةا ا
التمحلحلد()64ر
 -3٧ولحلمااا يتضلااع بالتوص احل رقاام  )65(44-98الرامحل ا إىل مزالة ا التمحلحلااد سااوق الضمااي،
و اص ا ذلااك الااذي يسااتهدف مغااايري ادوي ا ا سااانحل  ،ألاااو الورق ا ا واارتك  2بضااد وقااوو
قوانة حتم مبا لحلاه الز ايا ما التمحلحلاد ضاد مغاايري ادويا ا ساانحل وحاامل صا ا ساة
سوق الضمير وأوصا بتضديي قانون ا ساوا ا ضامل إلورات حزم حيظر التمحلحلاد ضاد مغاايري
ادوي ا سانحل وحامل ص ا سة حظراً صرحياً()66ر
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 -38وألاااو الورق ا ا واارتك  2بدنااه ال ميز ا غااايري ادوي ا ا سااانحل وون س ا الساوس ا
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
لما لوق إىل رسال م أحد األ باء أو األرصائحلة ال سانحلة()6٧ر
 -39وألاااو الورقا ا واارتك  2إىل وقااوو قائما انتظااار ويلا للةصااو علاال الرعايا ال بحلا
ا سانحل اإلالابحل ر وال يغ التدمة الصاة األساسا كاي الضالقاا الضاروري إلياا التةاو
م ذكر إىل أنثل أو يغ ل قدءاً م هار وأوصا الورق ا ورتك  2بدمور م هاا ضامان ا سااوا
ا صااو علاال الرعايا الصاةحل ا سااانحل اإلالابحلا ما رااال مقاادم الرعايا الصاةحل األساساحل
وسداو مجحلع أوزا هذه الرعاي ()68ر

الت محل والبحلئ وا واريع التىاري وحقوق اإلنسان

()69

 -4٠أوص ااا الورقا ا ا و اارتك  1ب اادمور م ه ااا وض ااع جمموعا ا مض اااي ومسوا ارا لتقحلا احلم ب اادث
القوانة والسحلاسا والتداب علل إعما بلك ا قوق ا تصل بالصة والبحلئ ؛ وا اد ما بلاوا
ادواء وانبضاثا ما ا الدلحلئ وضمان ب حلذ اب اق باريس()٧٠ر

حقوق اإلنسان ومزالة اإلرها
 -41الحظ ااا م ظما ا الض ااو الدولحلا ا ي اااو اس ااتخدا الت ااداب اإلواريا ا سحلاسا ا ا زوما ا
زالةا اإلرهااا  ،ما وون بااول ضاامانا مالئما راقضتهااا أو ال ضا لحلهااار وأعربااا ا ظما
ع قلقها إ اء موروع قانونة  -قانون التداب اإلواري ا سقت زالة اإلرها وبضاديي قاانون
ا سحل لسةب ا سحل ادول دي ح اظاً علل األم القوم  -سحلسامةان لاو ير األما والضاد
حا اعتماومهاا ب ارل باداب رقابا إواريا علال األلاراو علال أسااب مسوارا باوح بادنم قاد
يواازلون ا سااتقبي ر ااراً علاال األم ا القااوم  ،وبجسااقا ق س احلتهم ادول دي ا وقااد ي تهزااان
مضاي الض اي الواقب ويقحلّدان ا ريا ال روي علل أساب ا ر متصور بدالً ما قارائم ق ائحلا
ثابت ()٧1ر
 -1الحقوق المدنية والسياسية

حع ال رو ا حلا وا ري واألمان علل وخصه
 -42ق ااد التّة ااال ال اادوق لل اادلا ع ا ا ا ري ا ا وا ظم ا ا م ا ا ا زومحل ا ا موا ااو محل حلس ااوبا
ا اادالضون ع ا ا حلااا (م ظم ا م اوا ا محل حلسااوبا) بقااارير بواادن ارس ا القتااي الاارححلم واالنتة ااار
مبساعد بحلب هول دا()٧2ر وألااو التةاال الادوق للادلا عا ا ريا بادن القاانون ُالحلاد القتاي
الاارححلم لت ااا ا رتاوح ا أعمااارهم بااة  12و 18س ا ()٧3ر وأوااار إىل عااد وقااوو ضاامانا
إقرائحل ا بز ااي اببااا قااانون القتااي الاارححلم قبااي ب حلااذ عملحل ا القتااي()٧4ر وألاااو م ظم ا م اوا ا
محل حلسوبا بدن القتي الرححلم ناُ ّذ حاال بضت ا رضل الذي مل ي لبوا ا و صراح وكاانوا
مضظمهم م ا ختلة عقلحلاًر ورلصا ا ظم إىل أن ارس القتي الارححلم بتضاارل ماع ا اع
ا حلا وا ع الصة وعد التضرل للتمحلحلد()٧5ر
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 -43وأل اااو الورقا ا ا و اارتك  4ب اادن مض ااد الض ا ا ا سا ا مرب ااع ،وب اادن ا ا اراهقة ال ااذي
يضاانون ما إعاقا ذه حلا ومسااتو بضلحلما متاد ّن هام األكثار عرضا لاهر ويا مضلوماا قلحللا عا
مراكد الالقئة()٧6ر
انتوار الض ضد ال ساء والض ا س

ا ريا األساسحل
 -44أعرباا م ظما الض او الدولحلا عا قلقهااا إ اء ريقا بضاماي الواار ماع عاادو التىمضااا
الضام ا تدايد ،مبا ذلك االحتىا م القانوت للمتظااهري السالمحلة وحىاد الاللتاا وحظار
مواقع مضحلّ ر و تل إقراءا وبضلحلما اإلواضار ا سابع بالتىمضاا الضاما ما
التىمضا
ّ
()٧٧
م قا ألراار  ،وعااد اإلوااضار ا ساابع بت ظحلمهااا يااسوي إىل وق هااا ر وأوصااا ا ظما بتضااديي
التىمضا الضام م رال إلغاء ا زم الذي حيظار ا ظااهرا لضاد اإلواضار هباا مسابقاً
قانون ّ
وحت ااديع اللا اوائل ذا الص اال وبوقحل ااه التضلحلم ااا للو اار ما ا أق ااي ض اامان ا ااع التىم ااع
السلم ()٧8ر

حظر مجحلع أوزا الرق

()٧9

 -45وعااا جمموع ا ا ارباء ا ض حلااة مبزالة ا االجتااار بالبواار التابض ا علااس أوروبااا (جمموع ا
ررباء مزالة االجتار بالبور) السل ا إىل مواصل وبضديد قهووها الرامحل إىل مزالة االجتار
بالبواار ألم ارال االسااتغال الضمااي ،و اص ا ص ا وف الضمااا ا ه ااقري م ا الواارعحلة،
القصاار األقانااب ما ا صااةوبة
وحتديااد ضااةايا االجتااار صا وف ملتمسا اللىااوء ،و اصا
ّ
بذويهم()8٠ر
 -46وحثا جمموع ررباء مزالة االجتار بالبور السل ا علل ضامان حتدياد هويا مجحلاع
ضااةايا االجتااار بالبواار كمااا ي بغ ا وم ا ةهم إمزانحل ا االساات او م ا ا ساااعد وبااداب ا ماي ا ،
وال سحلما م رال وضع مسدل ضاي ومساعد الضةايا احملتملة صلب نظا حتديد ادويا
وعد ربع عملحل حتديد ادوي باحتماال التةقحلع وا الحق ()81ر

ا ع ا صوصحل
 -4٧ألاو الورق ا ورتك  3بدن للور ادول دي وسل ا الضدالا ا ائحلا جمموعا واساض
ما الصااالححلا واإلمزانااا الااّ ب تهااك رصوصاحل ال اارور وبسااىي هول اادا أرقامااً مرب ضا لحلمااا
يتضلاع بالت صاا علال ادوابا ر واقرتحاا ا زوما موارو قاانون ما وادنه أن يسامل لساال ا
الضدال ا ائحل بال اذ رلس إىل ا واسحلب وادواب احملمول واري و(أححلاناً) رارت البلاد راقبا
ونسخ ا ضلوما وحآل ع الوصو إىل ا ضلوما ()82ر وحثا مسسس "ا صوصحل أوالً" هول دا
علل القحلا إما بسةب مورو القانون أو مبواءمته مع ا ضاي ا تضلق با ع ا صوصحل ()83ر
 -48وأحا ا مسسس ا صوصحل أوالً علماً باساتخرات البحلاناا واساتخدا بق حلاا الت ماحلع
الستزواااف األطااا السااائد قاادر كب ا م ا البحلانااا ا سااتقا م ا مصاااور تل ا  ،وم ا
()84
اىضا الورقا ا وارتك 3
جتمحلع مالمال رقمحلا بوادن ألاراو ومجاعاا وون علمهام باذلك ر وو ّ
ا زوم علال التد ّكاد ما أن مجاع البحلاناا واالحت ااغ هباا ألمارال يا ف علحلهاا القاانون ا اائ
ال يوزالن رقاب مجاعحل علل أوخا أبرياء ،وعلال وضاع الضامانا ا اساب الساتخدا هاذه
البحلانا ()85ر
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 -49والحظ ااا وكال ا ا االحت اااو األوروا للةق ااوق األساس ا احل أن مو اارو الق ااانون الرام ا ا إىل
حلضد ق اادرا ا اادما
بض ااديي ق ااانون ع ااا  2٠٠2بو اادن ا اادما االس ااتخبارابحل واألم حلا ا سا ا ّ
االساتخبارابحل علاال ا راقبا وأن الرب ااان األوروا ي تقااد موارو القااانون ألنااه ي اوي علاال احتمااا
انتهاك ا قاوق األساساحل ()86ر وأعرباا م ظما الض او الدولحلا عا قلقهاا ألن موارو القاانون ما
وا اادنه أن يض ا ا  ،حا ااا اعتما اااوه ،موا ااروعحل علا اال سا اال ا ا راس ا ا واالع ا ارتال الواسا ااض
للخاادما االسااتخبارابحل واألم حل ا  ،كمااا أنااه ما واادنه أن يس امل باااعرتال ابصاااال جمموعااا
م ّدو م األلراو ا ا أن هذا االعرتال عف "حال ّدو "ر م أن هذا الور لض ال
ادري
وعااد او ارتا االوااتباه مساابقاً وبصااور مضقول ا وااخف مااا م ا واادنه أن ي ض ا إىل با ّ
م اار االبصا ااال ا اصا ا ر وي تق اار مو اارو الق ااانون إىل الض اامانا الزالحلا ا للةحللولا ا وون
التىاااو ا  ،ويتضا ّام أحزام ااً م ا كالحل ا بواادن ضاامانا حقااوق اإلنسااان ا تضلق ا باسااتخدا
بحلانااا االبصاااال واالحت اااغ هبااا وباادم ها()8٧ر وق ا ّدما مسسس ا ا صوص احل أوالً مالحظااا
اثل ()88ر
 -5٠وأوص ااا م ظم ا ا الض ااو الدولحل ا ا مبواءم ا ا مو اارو الق ااانون م ااع ا ض اااي الدولحل ا ا ق ااوق
اإلنسان ،ب رق م ها أن يست د اعرتال االبصاال إىل االوتباه واخف ماا باربزاا ال ا
وأن ي ّ ااذ برتر احلف م ا ساال قضااائحل مسااتقل  ،وبتضااديي مواارو القااانون إلباح ا إ ااار واضاال
حلسر لت ظحلم عملحل بقاسام ا ضلوماا ماع وكااال أق بحلا لزا ال بزاون هاذه الضملحلا سابباً
وم ّ
()89
انتهاكا صارر قوق اإلنسان أو نتحلى دا ر
 -3الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

()9٠

 -51الحظااا الورقا ا واارتك  1مااع القلااع أن هول اادا ال بضتاارب أن أحزااا مضاهاادا حقااوق
اإلنسااان ا تضلق ا بااا قوق االقتصاااوي واالقتماعحل ا والثقالحل ا ملدم ا وقابل ا للت بحلااع ا باواار علاال
الصضحلد الو ا()91ر
 -52وأعر م ول حقوق اإلنسان ع أس ه ألن هول دا مل بباد حاآل ا ن الرمبا إعااو
ال ظاار موق هااا الااذي ي حلااد باادن ا قااوق االقتصاااوي واالقتماعحل ا والثقالحل ا ال بتضاام سااو
بوقحلها عام للةزوم ()92ر

ا ع مستو مضحلو الئع
 -53أحا ا الورق ا ورتك  3علماً بالبحلانا الّ بوا إىل يااو عادو "ال قاراء الضااملة"ر
للقااد وااغي بضاات األل اراو الضديااد م ا الوظااائ علاال أساااب م ا مت اارغ وون أن يتقاض اوا ع هااا
أقوراً مالئم ر ويسثر ال قر علل وو م مت اسب ال ساء أكثر م ه الرقا  ،كما أن مضظام
"ال قراء الضاملة" أمها عا با ()93ر

ا ع الصة
 -54أل اااو الورقا ا ا و اارتك  4بدن ااه ي بغا ا للةزوما ا أن بض ا ّاد وع اام ال س اااء ا تمحل ااا إىل
ال ئااا احملروما لضاامان قاادرل علاال ا اااذ قارارا مساات بواادن اسااتخدا موانااع ا مااي وعلاال
ضي لديه بصور متسق ()94ر
استخدا أسلو م ع ا مي ا ّ
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 -55وألاااو الورقا ا واارتك  4بدنااه علاال ا زوما أن بضااد إمزانحلا الوصااو إىل اإلقهااال
ال يب م رال السماا أل باء األسر بتقد الضالت حاآل الحلاو ا اامس واألربضاة ما ا ماير
وي بغ إلغاء لرت االنتظار مس أيا بال سب محلع عملحلا اإلقهال()95ر

ا ع التضلحلم

()96

 -56ورا م ول حقوق اإلنسان أنه الوقا الاذي حتادو لحلاه ا بااوئ التوقحلهحلا ا زومحلا
بظي ا ادارب حار أن
م ا لدم أن حقوق اإلنسان بوزي قدءاً ال يتىدأ م بضلحلم ا وا ّ ،
بق ا ّارر إورات حق ااوق اإلنس ااان ما ا عدم ااه ا ه ااو الواس ااع لتضلا احلم ا وا ا ا ر ومل بُ اادرت حق ااوق
بضد األهداف ا ووو للتضلحلم االبتدائ واإلعداوي()9٧ر
اإلنسان ُ
 -5٧وذ ّك اار م ظم ا ا الض ااو الدولحل ا ا ب اادن هول اادا ب اار بد ّن ااا ن ّ ااذ بال ض ااي بوص ا احلتة م ا ا
جمااا حق ااوق
التوص احلا ا بثق ا ع ا االسااتضرال ال اادوري الوااامي( )98بو اادن بضديااد التثقحل ا
جماا حقاوق اإلنساان لتالماذ
اإلنسانر وألاو بدن هول دا ال يتثي اللتدامها بتاول التثقحلا
ا اااه الرئحلس ا احل اإللدامحل ا ا للم اادارب
ا اادارب امتث اااالً كلحل ا ااً ،وأوص ااا ب ااجورات ه ااذا التثقحل ا ا
()99
االبتدائحل واإلعداوي علل حد سواء ،وكذا وورا بدريب ا ضلّمة ر
ماادارب
 -58وذكاار الورق ا ا واارتك  4أنااه ي بغ ا للةزوم ا أن بضا ّاد التثقحل ا ا س ا
التضلاحلم االبتاادائ واإلعااداوي والثااانوي م ا رااال ضاامان بثقحل ا ق س ا وااامي يغ ّا مواض احلع
مثي الت ّو ا س وا قوق ا سحل وا ساوا بة ا سة()1٠٠ر
 -4حقوف أفراد محددين أو فيات محددة

األ ا

()1٠1

 -59أعاار م ااول حقااوق اإلنسااان ع ا قلقااه إ اء التاادث السااليب لتدايااد لقاار األ ااا علاال
مقرر ا حلدانحل علل ال ئ
التمتع تقوق ال ير وأوصل بجقراء بقحلحلم وقحلع لتدث أي حلضا
ّ
()1٠2
ر
ضرضااة اار ال قاار والتهم احلع االقتماااع
الض اضحل بواازي رااا ا تمثل ا األ ااا ا ّ
ويتضة علال ا قا ضاا وضاع سحلاساا زالةا ال قار بساتهدف األ اا علال وقاه التةدياد،
كمااا يتضااة علاال ا زوم ا ا ركدي ا رصااد هااذه السحلاسااا لضاامان أن بزااون هااذه التااداب لضال ا
ووامل لزي األ ا ()1٠3ر
 -6٠وما ا م ول حقوق اإلنساان يضار عا قلقاه إ اء حاواوا االعتاداء الاّ يتضارل داا
سحلاق الض ا دق ،ما راال وساائع اإلعاال أو ما راال التسالّع ا اداربر
األ ا
رحب ا ول بالتاداب ا تخاذ زالةا تلا أوازا االعتاداء علال األ اا  ،وعاا
و حة ّ
الساال ا إىل ضاامان ب حلااذ األووا ا وقااوو زالةا االعتااداء علاال األ ااا ب حلااذاً اسااتباقحلاًر
وإضاال إىل ذلاك ،و ظااي الضملحلا ا الحلا لت بحلاع الالمركديا  ،ي بغا أن برصااد السال ا ا ركديا
ه ااذا اع ااا لضاامان أال ب ااسثر الالمركدي ا س االباً علاال ح ااع األ ااا ع ااد
عمااي ا قا ض ااا
()1٠4
التضرل لالعتداء ر
 -61والحظااا وكال ا االحتاااو األوروا للةقااوق األساس احل أن قااانون الضدال ا ا ائحل ا ا ديااد
ا تضلااع با ااا األحااداا يساامل للقضااا باالرتحلااار بااة القااانون ا ااائ لتحااداا والزبااار
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حاااال ا ارائم ا ا الااّ يربزبهااا أحااداا وواابان بارتاوا أعمااارهم بااة  16و 23سا ()1٠5ر
ووعااا م ااول حقااوق اإلنسااان الساال ا إىل رلااع ا ااد األوم ا اااق للمسااسولحل ا ائحل ا (12
سا ا ) وبغحلا ا الق ااانون ال ااذي الحل ااد عل اال سا ابحلي االس ااتث اء مضاملا ا بض اات األ ااا الب ااالغة ما ا
الضمر  16أو  1٧عاماً مضامل اعرمة الزبار()1٠6ر
 -62ووعااا م ااول حقااوق اإلنسااان الساال ا إىل ضاامان عااد اللىااوء إىل بوقحلا أي ااي
أو احتىا ه أو حبسه إالّ كجقراء أر ؛ وإىل قضي بدائي أمااك االحتىاا رها احملاكما متاحا
أكث اار لض اامان اس ااتخدامها كلحلا ااً الواق ااع الضملا ا ؛ وإىل احتى ااا األ ااا قب ااي احملاكما ا ااد
ال بتىاااو أقصاار لاارت ز ا ر وال بااد ما ضاامان امتثااا احتىااا األحااداا لااد الواار امتثاااالً
ألضي للضدال ا راعحل صاحل ال ي بقاً للمضاي القانونحل الدولحل ()1٠٧ر

األوخا ذوو اإلعاق

()1٠8

 -63أعاار م ااول حقااوق اإلنسااان عا قلقااه إ اء لصااي الضديااد ما األ ااا ذوي اإلعاق ا
ع أقرانم نظا التضلحلمر ومثّي قانون التضلحلم ا الئم لضا  2٠14ر او االجتااه الصاةحللر
م أن الرتبحلبا ا ديد مل بضتمد التضلحلم الوامي كمبدأ أساس ()1٠9ر
 -64وأعر م ول حقوق اإلنسان ع قلقه إ اء ياو عدو ال لب الاذي يلتةقاون مبادارب
ذوي االحتحلاقااا ا اص ا ر ولحلمااا يتضلااع با اادارب الضاوي ا  ،أوااار التقااارير إىل أن الضديااد م ا
اإلو اراف علاال ال لب ا ذوي االحتحلاقااا التضلحلمحل ا ا اص ا و
ا ضلمااة يواقهااون صااضوبا
بزحلحلا ا بضلّمه اام م ااع تلا ا احتحلاق ااا لص ااودم الدراسا احل ر وأححلانا ااً ،ال يتلق اال األ ااا ذوو
اإلعاق أي بضلحلم ألنم يضحلوون واري مسسس أو مركد لرعاي األ ا ()11٠ر
 -65وأحا ااا الورق ا ا و اارتك  6علما ااً بالتق ااارير ال ااّ بوا ا إىل براق ااع التموي ااي ا خص ااف
للبةوا ا تضلق مبتال م واون()111ر
 -66وأل اااو وكالا ا االحت اااو األوروا للةق ااوق األساس احل ب اادن ق ااانون ا و ااارك لض ااا 2٠15
يضتم ااد إقا اراءا ل اادعم األق ااور وإرو اااو أرب ااا الضم ااي ال ااذي يوا اغّلون أوخاصا ااً ذوي إعاقا ا ر
ف ق ااانون ا ص ااف لض ااا  2٠15عل اال أن يوظّا ا أرب ااا الضم ااي ال ااذي
وإض ااال إىل ذل ااك ،يا ا ّ
يوااغلون  25موظّ ااً أو أكثاار نسااب مئويا ما األوااخا ذوي اإلعاقا ر وب اارل مرامااا مالحل ا
علل أربا الضمي الذي ي و ون الق اعة ا ا والضا وال يلتدمون هبذه األهداف()112ر

األقلحلا

()113

ا و راء جملااس أوروبااا باادن قااانون اسااتخدا اللغ ا ال ريدي ا  ،الااذي ورااي ححلّااد
 -6٧ألاااو
أقر هبذه اللغ كثات لغ و حل ر ولقد بُذلا قهوو كب ل األواخا
ال اذ عا ّ ،2٠14
ا تمة إىل األقلحل ال ريدي ا ديد م لر بضلم اللغا ال ريديا علال مجحلاع مساتويا التضلاحلمر وماع
ذلك ،يظي حىم بدريس هذه اللغا كمااو إلدامحلا م خ ضااً قاداً ،وماا ا عاد وقاوو مضلّماة
مدربة بدريباً م اسباً اللغ ال ريدي يوزي مصدر قلع بال سب لتقلحل ال ريدي ()114ر
ّ
 -68وألاو اللى االستواري علس أوروبا ا ض حل باالب اقحل اإل اريا مايا األقلحلاا بدناه
علل الرمم م ا هوو ا بذول علل الصضحلد احملل لتةسة إومات مجاعّ الروما والس ّ ،ما ا
األوااخا ا تمااون إىل هااابة ا ماااعتة يتضرضااون للتمحلحلااد جماااال وااآلر وبت اااقم صااضوبا
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ألراو الروما بسبب عد وقوو سحلاس و حل دو بتضلع هبم وعد وقوو لحل استوااري مالئما
لمهم()115ر
لتةسة مواركتهم ال ضال ص ع القرارا الّ ّ

 -69وأوصا اللى األوروبحل زالة الض صري والتضصب بوضع اسرتابحلىحل و حل برم إىل
ا د م ا رمان والتمحلحلد اللذي بضانحلهما هذه ا ماعاا  ،بتضااون وثحلاع ماع جمموعاا وبلاديا
الرحااي ،وبااول ا اوارو الزالحل ا لت حلااذهار وي بغ ا أن حت ا ّدو االس ارتابحلىحل أهاادالاً
الرومااا والس ا ّ و ّ
()116
واضة وبتحلل أسالحلب لتقحلحلم التقد احملر ر

ا هاقرون والالقئون وملتمسو اللىوء

()11٧

 -٧٠أع اار م ا ّاول حق ااوق اإلنس ااان عا ا قلق ااه إ اء اللى ااوء الواس ااع ال اااق إىل االحتى ااا
اإلواري لالقئة وملتمس اللىوء()118ر وألاو م ظما الض او الدولحلا بدناه نااوراً ماا بتااا بادائي
لالحتىا ()119ر
 -٧1ولحلما ااا يتضلا ااع بتوص ا احل االسا ااتضرال الا اادوري الوا ااامي( )12٠الرامحل ا ا إىل ا ا ااد م ا ا عا اادو
األوااخا ا ااووعة مراكااد االحتىااا سااائي متصاال بااادىر  ،ألاااو م ظم ا الض ااو الدولحل ا
ب اادن بض اات التغحل ا ا السحلاس احل ا ضتم ااد ع ااا  2٠13برم ا إىل ض اامان ع ااد احتى ااا أس اار
ا ا اااال
ا ه ا اااقري ما ا ا الو ا اارعحلة ا ص ا ااةوبة بد ا ااا وون سا ا ا الثام ا ا ا عو ا اار س ا ااو
سوس ارتبرغ الحتى ااا األ ااا م ا
االس ااتث ائحل ر و ع ااا  ،2٠14لُااتل مرل ااع مغل ااع ر ااا
ا صةوبة بذويهم واألسر ا صةوب بد ادا بحلاو صاغ بادالً ما احتىاا هم نداناا ر
وألاو م ظم الض و الدولحل بدن هذا اإلقراء ما ا يوزي احتىا اً()121ر

 -٧2ولحلمااا يتضلااع بتوص احلا االسااتضرال الاادوري الوااامي( )122الرامحل ا إىل ا ااد م ا احتىااا
ا هاااقري وبو اىحلع اإلق اراءا البديل ا دااذا االحتىااا  ،ألاااو م ظم ا الض ااو الدولحل ا بدنااه ناااوراً
ما بتاا بدائي لالحتىا ()123ر
 -٧3وأحااا م ااول حقااوق اإلنسااان علم ااً بااالقلع الااذي أعربااا ع ااه ا األماام ا تةااد
ا ض حل ا مب اهض ا التضااذيب إ اء التقااارير الااّ بو ا إىل عااد التقحلااد الصااار الواقااع الضمل ا مبااد
االحتىاا القصااو قبااي اإلبضاااو ،وها  18وااهراًر وقااد ألاااو التقاارير باادن حاواق  3٠ا ائا
ما ا هااقري حيتىادون ل ارتا بتىااو  18واهراًر وماا أن ي ارت عا هم ما احتىاا ساابع حاآل
بقبت علحلهم الور وحتتىدهم بسبب عد ححلاا لم بصاريل إقاما صااحل()124ر وألااو م ظما
الض و الدولحل بدن قرار االحتىا اإلواري ا تصي بادىر ال يضرل بصور بلقائحلا أو ساريض علال
قال راقضته()125ر

 -٧4وألا اااو م ا ا ّاول حقا ااوق اإلنسا ااان با اادن التقا ااارير بو ا ا إىل أن ظا ااروف ا ا اابس نظا ااا
االحتىااا اإلواري أوااد قسااو بال سااب لتقانااب م ااه للسااى اء ا اادانة()126ر وأعربااا م ظم ا
ندان ا ااا مضدول ا ا ا و ح ا اابس
الض ا ااو الدولحل ا ا ا ع ا ا ا قلقه ا ااا إ اء بواص ا ااي احتى ا ااا ا ه ا اااقري
ان راوي()12٧ر
 -٧5وأوار م ول حقوق اإلنسان إىل أن مورو قانون احتىاا ا هااقري وإعااولم يا ف
علاال إباح ا ا ديااد م ا األنو ا الرتلحلهحل ا و احلت الوقااا الااذي يقض احله ا هاااقرون ندانااالمر
لز ااه الحا ا أن ا ظم ااا م ا ا ا زومحلا ا ا ض حلا ا تق ااوق اإلنس ااان ب اار أن ه ااذه التةس ا احل ا
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مااا الااا علاال وقااه الضمااو م ا كالحل ا ()128ر ورأ م ظم ا الض ااو الدولحل ا أن مواارو القااانون ال
يتوقّااع م ااه أن ي ض ا إىل حتس احل ا كب ا وأن ااه ال ي اادري بغحل ا ا عل اال مس ااائي ح اابس األل اراو
احملتىدي سائي متصل بادىر ندانا لساعا ويل كي يو  ،وعد السماا دم بالضمي،
وإرضاعهم عموع م التداب التدويبحل ()129ر
 -٧6وأوصااا م ظما الض ااو الدولحلا ا زوما باادن بض ا األولويا وائمااً السااتخدا إقاراءا
بديل ا ا الحتى ااا ا ه اااقري وبض اام ع ااد بض ا ّارل األو ااخا الض ااض اء واأل ااا لالحتى ااا
أبداً()13٠ر وقد م ول حقوق اإلنسان بوصحلا اثل ()131ر
 -٧٧وأوصااا م ظم ا الض ااو الدولحل ا مب ااع االحتىااا ا تزاارر ،وعااد احتىااا ا هاااقري أبااداً
ااد بتىاااو ال اارت القصااو الااّ يا ف علحلهااا ا باادأ التااوقحله لالحتاااو األوروا ا تضلااع باإلعاااو ،
وضاامان إقاراء مراقضا قضااائحل بلقائحلا وساريض محلااع حاااال االحتىااا ا تصاال مبسااائي ادىاار
للبا مد موروعحلتها وضرورلا وب اسبها()132ر
 -٧8وأوصااا م ظم ا الض ااو الدولحل ا باادال بسااتخد مراكااد احتىااا ا هاااقري ندانااا مغلق ا
نداناا مضدولا و حابس ان اراوي كتاداب عقابحلا
وبدن بضع السل ا لاوراً حا ّداً لالحتىاا
ندانااا مضدول ا علاال األو ااخا
مراكااد احتىااا ا ه اااقري م ا ر ااال قصاار االحتى ااا
الااذي يواازلون ر ااراً علاال أن سااهم أو ما هم()133ر وحااع م ااول حقااوق اإلنسااان الساال ا
علاال مواصاال وبضديااد قهووهااا الرامحلا إىل حتسااة وصااو ا هاااقري ا اضااضة لالحتىااا اإلواري
إىل الرعاي الصةحل ()134ر
اع م ااول حقااوق اإلنسااان الساال ا علاال التخل ا ع ا نظااا االحتىااا ا ااائ
 -٧9وحا ّ
ا اااق ال ااذي يس ااري عل اال االحتى ااا قب ااي اإلبض اااو وارتحل ااار نظ ااا م ا عق اااا مجحل ااع ح اااال
االحتىا اإلواري لتقانب()135ر وقدما الورق ا ورتك  3بوصحل اثل ()136ر
 -8٠وأعاار م ااول حقااوق اإلنسااان ع ا قلقااه إ اء الوضااع ا اااق قااوق اإلنسااان بال سااب
للمهاقري ا قحلمة بصور م ورعحل هول ادا()13٧ر وألااو الورقا ا وارتك  3بادن ا هااقري
م ا املة لوثائع هوي ال ميلزون وضضاً أو عمالً (قانونحلة) وال يست حلدون ما التادمة لتغ حلا
بز ااالحل الرعاي ا الص اةحل ر كم ااا أن اام مي ض ااون م ا الوص ااو إىل الغ ااذاء وا اادو ر وأوص ااا الورق ا
ا و اارتك  3بض اامان وص ااو ا ه اااقري ما ا ا اااملة لوث ااائع هويا ا وا ضرض ااة اار الض ااو إىل
االحتحلاقا األساسحل بدون قحلد أو ور ()138ر

األوخا عدميو ا سحل
 -81الحا م ااول حقااوق اإلنسااان عااد وقااوو إقاراء م اسااب لتةديااد األوااخا عاادمي
ا س ا احل والب ااا ح اااال انض اادا ا س ا احل ()139ر وأوض ااةا الورق ا ا ا و اارتك  5أن ااه وح اادهم
األوخا عدميو ا ساحل الاذي يقحلماون بصاور قانونحلا البلاد ميلزاون أولا وثائقحلا بسكاد حقااً
اىي
وضااضهم كدوااخا عاادمي ا ساحل بجمزااانم التساىحلي كدوااخا "عاادمي ا ساحل " سا ّ
السازانر وقااد يتساابب واار اإلقاما القانونحلا وعاابء اإلثبااا الزبا عااد حتديااد هويا عاادو
كبا ما األوااخا عاادمي ا س احل (وا ضرضااة للخ اار)()14٠ر وألاااو الورق ا ا واارتك  5باادن
عااد وقااوو إق اراء للبااا حاااال انضاادا ا س احل أماار يبضااع علاال القلااع ،ألن عااد حتديااد
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حااال انضادا ا ساحل ا قحلقحلا أو احملتملا قبااي ا ااذ قارار إبضااو األواخا
ما يس ر ع احتىا هم بضس اً()141ر

أو اساتبقائهم مالبااً

 -82وألاااو الورقا ا واارتك  5باادن القااانون ال ميا ل حااع ارتحلااار ا ساحل ادول ديا بضااد لاارت
إقاما قانونحلا متواصاال ال بقااي عا ثااالا سا وا إال لت ااا الااذي ولاادوا البلااد وكااانوا م ااذ
والولاام بااال ق س احل ر وهزااذا لااجن بضاات األ ااا ا ولااووي البلااد ل ا يزااون بجمزااانم ضااي
ا سحل ادول دي ألن والديهم مهاقرون م ورعحلةر و عا  ،2٠14اقرتحا ا زوم إقاراء
بضااديي مسقااا علاال قااانون ا ساحل ادول ديا بغاارل يزااة األ ااا عاادمي ا ساحل ا ولااووي
هول اادا وا قحلمااة بصااور م ا قانونحل ا م ا ارتحلااار ا س احل ادول دي ا ر ويضااا هااذا التضااديي ا قاارتا
الووامي ا ثار أعاله قدئحلاً ،ألنه حيت ببضت الورو اإلوزالحل ()142ر
 -83وأوص اا الورق ا ا واارتك  5باادمور م هااا بس اريع ا هااوو ا بذول ا س ابحلي اعتماااو إق اراء
البا حاال انضدا ا سحل وبضديد البحلانا اإلحصائحل ا تضلق تاال انضدا ا ساحل وب ااء
قاادرا ادحلئااا اإلواري ا والقضااائحل ذا الصاال علاال حتديااد حاااال انضاادا ا س احل ومضا تهااا
بص ااور اس ااتباقحل ر وأوص ااا الورقا ا ا و اارتك  5بض اامان ح ااع ك ااي ااي يول ااد هول اادا ،يز ااون
لوال ذلك عد ا سحل  ،ا صو علل ا سحل ادول دي ولقاً لاللتداما الدولحل ()143ر
 -5مناوق أو أقاليم محددة

()144

 -84أوصا اللى األوروبحل ع التضذيب وضارو ا ضاملا أو الضقوبا الالإنساانحل أو ا هحل ا
سل ا روبان وكوراساو وس ا ماارب بتوقحلاه رساال واضاة إىل الضااملة الساىون م اوهاا
أن مجحل ااع أو اازا س ااوء ا ضاملا ا  ،مب ااا لحله ااا االعت ااداء الل ظا ا  ،ألض ااا ما ا مقبولا ا برتب ااب علحله ااا
عقوب ااا ( ،)145وض اامان ح ااع ك ااي األو ااخا ا وق ااولة االس ااتضان مبة ااا م ااذ ظا ا س االب
حريتهم ،مبا ذلاك راال أي اساتىوا عضاضون لاه علال أيادي الوار ر وي بغا أن يتضام
مضة رمسحلاً إذا اقتضل األمر ذلك()146ر
هذا ا ع االستضان مبةا ّ

 -85وأوص ااا اللى ا ا األوروبحل ا ااع التض ااذيب س اال ا كوراسا ااو و روب ااان با اااذ ا ا اوا
الال م ا ا إلق ا ارار مبا اادأ ا والق ا ا ا ا اار وا سا اات علا اال ا ضا ااو للضا ااالت مسسسا ااا األم ا ارال
الضقلحل ()14٧ر
 -86وأوصا اللى األوروبحل ع التضاذيب سال ا كوراسااو بباذ قصاار قهادها إلالااو
حلو بديل لالحتىا ال ويي األمد الر الور ()148ر
 -8٧وأوصا اللى األوروبحل سل ا سانا مارب باعتماو وب حلذ اسرتابحلىحل متسق برم
إىل مزالة االكتظاغ السىون()149ر
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