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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السادسة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٦الثاين/نوفمرب  تشرين ١١ - األول/أكتوبر تشرين ٣١

 وفقوووا  مووووأع تهدموووي مفومووولة ادموووس المتلووودة السووواملة للقووووق اإلنسوووان   
 5والفقورة  5/1)ج( من مرفق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان 15للفقرة 

 16/21من مرفق قرار المجلس 
 *آيسلندا  

 
إىل عمميذذذذذ   (١)مهذذذذذ   ذذذذذا    م ذذذذذم   ١٢مذذذذذومع لممتمومذذذذذان ا   مذذذذذ  مذذذذذن هذذذذذتا الت ريذذذذذر 

وهو يّت ع ا  ادئ التوميهي  التام  اليت اعتم ها جممس   وق اإلنسذا   االستتراض ال وري الشامل.
يتضمن الت رير أي  آراء أو ومهان نظر أو اقرتا ان مذن مانذم مضوةذي   وال .١7/١١9يف م رَّره 

وقذذ  امي  حل ذذوق اإلنسذذا   وال أي  وذذا أو قذذرار فيمذذا يت ذذل بادعذذاءان  ذذ َّدس. األمذذا ا ت ذذ س السذذ
ذُكذذذرن ب ذذذورس ميفهحيذذذ  يف  والذذذم اايذذذ  الذذذيفل مرامذذذع ا تمومذذذان الذذذواردس يف الت ريذذذر  كمذذذا   قذذذ ر 

  ُُي ذذذذل  ١٦/٢١ب ذذذذرار ا مذذذذس  وعمذذذذ ا  اإلموذذذذا  اإلب ذذذذاء عمذذذذل اليف ذذذذوري األ ذذذذمي  دو  ت يذذذذ .
فذذرم مسذذت ل إلسذذذهامان ا وسسذذ  الو يفيذذ  حل ذذذوق اإلنسذذا  التابتذذ  لم ولذذذ    سذذم م تضذذل احلذذذال 

وتتذذاع عمذذل ا وقذذع الشذذ وم  عمذذل الت يذذ  الوامذذل ب ذذادئ بذذاريس.موةذذوم االسذذتتراض وا تتمذذ س بيفذذاء 
وقذذذ   لممضوةذذي  السذذامي  حل ذذوق اإلنسذذا  اليف ذذوري الواممذذ  الذذيت تتضذذمن ايذذع ا تمومذذان الذذواردس.

  الت رير دوري  االستتراض والتطوران اليت   ثت يف تمك الضرتس. روعم يف إع اد هتا
 

__________ 

  .مل ُُترر هته الوثي   ق ل إرساهلا إىل دوائر الرتا  الت ريري  يف األما ا ت  س *  
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  المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصللة  
 المعلومات ادساسلة واإلطار -تلف 

 (٢)نطاق االلتعامات الدوللة -1 
  يف متذذذرض (١)الورقذذذ   /ا ركذذذع اليسذذذميف ي حل ذذذوق اإلنسذذذا ١ألذذذارن الورقذذذ  ا شذذذرتك   -١

  إىل أنذذذ  ال يذذذعال يتتذذذل عمذذذل آيسذذذميف ا أ  ت ذذذ ق عمذذذل (٣) ذذذ يثها عذذذن التعامذذذان ا ولذذذ  األوىل
الربوتوكول االختياري التضاقي  ميفاهض  التتتيم وغ ه من ةذرو  ا تاممذ  أو الت وبذ  ال اسذي  أو 

ني  أو ا هييفذ   واتضاقيذ    ذوق األلذذاري ذوي اإلعاقذ   والربوتوكذول االختيذاري التضاقيذ  ال إنسا
  ذذذذوق األلذذذذذاري ذوي اإلعاقذذذذ   واالتضاقيذذذذ  ال وليذذذذ  حلمايذذذذ  ايذذذذع األلذذذذذاري مذذذذن االختضذذذذاء 

ومل ت ذذ ق أو توقذذع ال عمذذذل االتضاقيذذ  ال وليذذ  حلمايذذ    ذذذوق ايذذع التمذذال ا هذذذامرين  ال سذذري.
وال عمذذل الربوتوكذذول االختيذذاري ا م ذذ  بالتهذذ  الذذ وق االذذاري بذذاحل وق االقت ذذادي  وأفذراد أسذذرها 

. ولحتت عمل التوقيع و/أو الت  ي  عمل تمذك ال ذووا ال وليذ  حل ذوق واالمتماعي  والث افي 
  .(4)اإلنسا 

وأفاد مضوض جممس أوروبا حل وق اإلنسذا  )مضذوض جممذس أوروبذا( بينذ  ييف  ذم ليسذميف ا  -٢
ق عمذذل اتضاقيذذ    ذذوق األلذذذاري ذوي اإلعاقذذ  وتذذوائا تشذذريتا ا واارسذذا ا مذذع ا تذذاي  أ  ت ذذ 

ا متيذذذ  الو يفيذذذ   . وأفذذذادن(5)ال وليذذذ  والسذذذواب  ال ضذذذائي  لمم ومذذذ  األوروبيذذذ  حل ذذذوق اإلنسذذذا 
بياذذا ميفو ّذذ  عمذذل التمذذل كذذم ت ذذ ق آيسذذميف ا عمذذل اتضاقيذذ    ذذوق األلذذذاري لإلعاقذذ  التهيفيذذ  
 .(٦)والربوتوكول االختياري ا م   هبا يف أقر  وقت اونذوي اإلعاق  

/ا ركع اليسذميف ي حل ذوق اإلنسذا  بذي  و ارس ال اخميذ  ا ذتن ١وأفادن الورق  ا شرتك   -٣
إمذذذراءان لمت ذذذ ي  عمذذذل الربوتوكذذذول االختيذذذاري التضاقيذذذ  ميفاهضذذذ  التتذذذتيم ق ذذذ   ويذذذل أمذذذل 

يفل عميذذذذ  الربوتوكذذذذول االختيذذذذاري ا ذذذذتكور. و ثذذذذت عمذذذذل ا ظذذذذامل الرب ذذذذاين الذذذذ ور الرقذذذذا  الذذذذتي يذذذذ
 . (7)الت  ي  عمل الربوتوكول االختياري التضاقي  ميفاهض  التتتيم يف أقر  فر   اويف 

وأفذذذذذادن  يف متذذذذذرض إلذذذذذار ا إىل التذذذذذعان آيسذذذذذميف ا الطذذذذذوعم بذذذذذاليفظر يف الت ذذذذذ ي  عمذذذذذل  -4
وق االقت ذذادي  واالمتماعيذذ  والث افيذذ  الربوتوكذذول االختيذذاري ا م ذذ  بالتهذذ  الذذ وق االذذاري بذذاحل 

أي إمذذذراءان لمت ذذذ ي  عميذذذ   بتذذذ  تذذذذت تُ   بينذذذ  مل (8)بتذذذ  أ  أاذذذت دراسذذذ  عذذذن آثذذذاره ال انونيذذذ 
 .(9)و ثت احلوومَ  عمل أ  توقع وت  ق عمي  يف أقر  وقت اون

يف التامل آيسميف ا عمل الت  ي  عمل االتضاقي  ال ولي  حلماي  ايع  ولحع مركع ال قتل -5
األلذذذذذذذذذاري مذذذذذذذذن االختضذذذذذذذذاء ال سذذذذذذذذري يف متذذذذذذذذرض إلذذذذذذذذارت  إىل السذذذذذذذذتم وراء هذذذذذذذذ   التيفميذذذذذذذذ  

 .(١٠)وُت ي   ١-١٦ ا ست ام 
وأفاد جممذس أوروبذا بذي  آيسذميف ا وقتذت عمذل اتضاقيذ  جممذس أوروبذا بشذي  ميفذع ومواف ذ   -٦

 .(١١)والتيفف ا يفعق  لويفها مل ت  ق عميها بت التيفف ة  ا رأس 
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 اإلطار الدستوري والتشريعي -2 
/ا ركذذع اليسذذميف ي حل ذذوق اإلنسذذا   يف متذذرض إلذذار ا إىل ١لذذحتت الورقذذ  ا شذذرتك   -7

  عمل اال تضذا  مميذع أ وذان   ذوق اإلنسذا  (١٢)دعا آيسميف ا تو ي  ُق مت يف ا ول  األوىل
عمذذل تيف ذذيد ال سذذتور. وأفذذادن بكنشذذاء احلوومذذ  احلاليذذ   يفذذ  دسذذتوري  يف  يف إ ذذار التمذذل ا سذذتمر

تضذذا أعضذذاء مذذن ايذذع األ ذذعا  لميفظذذر يف ايذذع اإل ذذ  ان ال سذذتوري  السذذاب  .  ٢٠١٣عذذان 
ث ثذذذ  م رت ذذذذان إلدخذذذال تتذذذذ ي ن دسذذذتوري ب بشذذذذي  ا ذذذوارد الط يتيذذذذ    وقذذذ مت المحيفذذذ  مذذذذوخراا 

. و ث مركذع ال قتذل يف التذامل (١٣)ليفاخ و   ومحاي  الط يت  وال يئ واالستضتاءان اليت ي ادر إليها ا
عمل ا اذ الت اب  ال  م  إلعمذال ال سذتور ا  يذ  واالرت ذاء   ذوق ا شذارك  ال ة را يذ  ا  الذرس 

 .(١4)من خ ل االستضتاءان
 د /ا ركذذع اليسذذميف ي حل ذذوق اإلنسذذا  عمذذل إدرا  تتريذذف  ذذ١و ثذذت الورقذذ  ا شذذرتك   -8

 .(١5)لمتتتيم يف قانو  الت وبان

 اإلطار المؤسسي والبنلة ادساسلة للقوق اإلنسان ومدابلر السلاسة العامة -٣ 
إىل اإل ذذذار  ٢٠١٦ألذذذار مضذذذوض جممذذذس أوروبذذذا أثيفذذذاء  ياريتذذذ  آيسذذذميف ا يف  عيرا /يونيذذذ   -9

بتمذل هياكذل عذ س  ميفهذا أمذل ا ظذامل الرب ذاين   ا وسسم حلماي    ذوق اإلنسذا  ا وضولذ   اليذاا 
األ ضذذذال  ومركذذذع ا سذذذاواس بذذذل ا يفسذذذل  وهيئذذذ  محايذذذ  ال يانذذذان. ا تذذذ  بظذذذامل ا  وموتذذذم أمذذذل

 وف ذذذاا وأةذذذا  أ  آيسذذذميف ا ال سمذذذك موسسذذذ  متتمذذذ س ب ذذذضتها موسسذذذ  و يفيذذذ  حل ذذذوق اإلنسذذذا  
بسذذ ل يذذ  واسذذت  لتتعيذذع   ذذوق اإلنسذذا   إ  مذذن لذذي  إنشذذاء هذذته ا وسسذذ  بوالو   ذذادئ بذذاريس. 

إع اد ال  وث ونشر الوعم  أ  يوّ   نظان ال م  يف مي ا  محاي    وق اإلنسذا . ور ذم  ميفها
ا ضوض بكع اد و ارس ال اخمي  مشروم قانو  عذن إنشذاء موسسذ  و يفيذ  حل ذوق اإلنسذا . ولذحع 

ةذذذمن أولويا ذذذا عمذذذل ا ذذذ   السذذذمطان  بالتتذذذاو  مذذذع ميفظمذذذان ا تمذذذع ا ذذذ ين  عمذذذل أ  تضذذذع 
لتتعيذع   ذوق  مهذ  تيفسذي  بو ذضها ال    إنشاء موسسذ  و يفيذ  حل ذوق اإلنسذا  متتمذ س دوليذاا 

 . (١٦) اإلنسا  يف ال م
/ا ركذذذع اليسذذذميف ي حل ذذذوق اإلنسذذذا  عمذذذل إنشذذذاء موسسذذذ  ١ولذذذحتت الورقذذذ  ا شذذذرتك   -١٠

خذذربس ا ركذذع وهربتذذ  ولذذ وت  لذذتلك و يفيذذ  حل ذذوق اإلنسذذا  يف أقذذر  فر ذذ  اويفذذ  واالسذذتضادس مذذن 
 .(١7)ال رض
ورأ  مضذذوض جممذذس أوروبذذا  يف متذذرض إلذذارت  إىل ا مارسذذ  ا ت تذذ  يف آيسذذميف ا ال اةذذي   -١١

التسذذاق السياسذذان ا تيفيذذذ   باعتمذذاد خطذذل عمذذل  ذذ دس لوذذل قطذذذام  أ  مذذن الضذذروري  توخيذذاا 
مذذامع  إ ذذار نسذذا  تذذودي دورواسذذتمراريتها  وةذذع خطذذ  عمذذل و يفيذذ  لذذامم  يف جمذذال   ذذوق اإل

وتوفر فضاء يتتاو  في  ايع الضاعمل يف مي ا    وق اإلنسا . وأُبمغ ا ضوض بت رير حي د أهذا 
سذذذو  يتذذرض عمذذذل الرب ذذا  يف وقذذذت ال ذذ  مذذذن هذذتا التذذذان.   مشذذاكل   ذذوق اإلنسذذذا  يف ال مذذ
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ل ذذ ء ا يفاقشذذان مذذن م يذذ  بشذذي  وةذذع خطذذ  عمذذل و يفيذذ  لذذامم   ميذذ اا  يذذوفر ذلذذك أساسذذاا  وقذذ 
 .(١8)ُتظل ب عا لتيب واسع وبواف   بر اني 

 التعاون مع آللات حقوق اإلنسان -باء 
تر  ا متي  الو يفي  لممساواس يف تربي  األ ضال أ  عممي  تشاور احلووم  مع ا يفظمذان  -١٢

 .(١9)مل مل تون وافي غ  احلوومي  بشي  االستتراض ال وري الشا

منفلووا االلتعامووات الدوللووة المتعلقووة بلقوووق اإلنسووان مووع مراهوواة القووانون الوودولي  -ألس 
 اإلنساني الواأب التطبلق

 المساواة وهدم التمللع -1 
ُنشذر و  ألار جممس أوروبذا إىل ت ريذر أع تذ  المحيفذ  األوروبيذ   يفاهضذ  التيف ذري  والتت ذم -١٣

 وكانذذتيت ذذ ث عذذن تيفضيذذت ثذذ ث تو ذذيان خضذذتت إلمذذراءان متابتذذ  موقتذذ .  ٢٠١5يف عذذان 
شذذروم قذذانو   واف ذذ  التمييذذع. ب ا تتمذ السذذمطان ب ذوس عمذذل إكمذذال التمذذل  قذذ  لذذحتت المحيفذ 

بتذ    تستومماتون ق  قي  اإلع اد  فك  مشاريع ال وانل مل كانت ومع أ  مشاريع تشريتان  
/ا ركذذذع اليسذذذميف ي حل ذذذوق ١. وأفذذذادن الورقذذذ  ا شذذذرتك  (٢٠)تو ذذذيان مل تيفضذذذت بتذذذ ومذذذن إ فذذذك  ال

اإلنسا  بي  التمل رهن اإلجنا  يف و ارس الرعاي  عمل م رت ان قوانل بشي  التمييع ت طم ايذع 
 . (٢١)ا يادين االمتماعي  خب وري الترق وسوق التمل وسائر أس ا  التمييع

شذذذروم ب ا تتمذذذ  تمذذذلالبذذذي  تيفهذذذم السذذذمطان  بانورامذذذا سذذذانرت اميف سذذذميفظمذذذ  آي توأو ذذذ -١4
أ  تيفشذ   أيضذاا قانو   واف   التمييع  ىت يتسىن اعتماد ال ذانو  يف أقذر  وقذت اوذن. وييف  ذم 

هيئذ  متذ  ذ   واف ذ  التيف ذري  والتمييذع عمذل أسذاق  التذرق  أو المذو  أو الم ذ  أو السمطان 
 مذن مهذا  ذي أهذ ا  أوسذع نطاقذذاا  ومم أو اإلثذ  توذو  مذعءاا الذ ين أو ا يفسذي  أو االنتمذاء ال ذ
  قذذال مضذذوض جممذذس أوروبذذا إنذذ  يذذر  مذذن ٢٠١٦. ويف عذذان (٢٢)يف جمذذال   ذذوق اإلنسذذا  عمومذذاا 

ا هذذا تيفذذاول التو ذذيان السذذاب   عذذن اإل ذذ  ل التشذذريتم وا وسسذذم المذذتين أمرا ذذا َسذذذَمض  يف 
ل عذذن ا سذذاواس يف ا تاممذذ  واسذذت  اث آليذذان بشذذي  اعتمذذاد تشذذريع لذذام ال سذذيما  ٢٠١٢ عذذان

 إنذ  يذر  مذن ا موذن أيضاا موسسي  ميفاس   ل رت اء بستو  تيفضيته يف ايع ميادين احلياس. وقال 
بطري ذذذ  لذذامم  وايفهحذذ  مذذذن  مواف ذذ  التمييذذذع ا ذذتكورس آنضذذاا و   ذذذوق اإلنسذذا   متا ذذ  سياسذذان
  .(٢٣)اإلنسا  خط  عمل و يفي  يف جمال   وقوتيفضيت خ ل إع اد 

/ا ركذذع اليسذميف ي حل ذذوق اإلنسذا  إىل أ  الضحذذوس ا ت لذذ  يف ١ألذارن الورقذذ  ا شذرتك  و  -١5
يف ا ائذذ   ولذذحتت عمذذل موا ذذم   7.٦بم ذذت  ٢٠١٣-٢٠٠8األمذذور بذذل ا يفسذذل يف الضذذرتس 
 . (٢4)التمل من أمل س  هته الضحوس
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بت  يذ ها  متيذار ا سذاواس يف األمذر    بذي  عمذل احلوومذ  كذا  اتذا اا  ١الورقذ  وأفادن  -١٦
بالتتذذاو  مذذع اُتذذاد التمذذل اليسذذميف ي واُتذذاد ال ذذيفاعان اليسذذميف ي   الذذتي قذذ  يوكذذ  أ  اليفسذذاء 
والرمال التين يتممو  ليفضس الشرك  يت اةو  نضس األمر وتيفط   عميها نضس لروط التوظيذف 

موا ذذذم  التمذذذل مذذذن أمذذذل عذذذن نضذذذس الوظذذذائف أو وظذذذائف متسذذذاوي  يف ال يمذذذ . ولذذذحتت عمذذذل 
 . (٢5)وتتريف ا تمع ال وق ب  كام ا   تط ي   متيار ا ساواس يف األمر  تط ي اا 

 ٢٠١4أو أكثر يف عان  موظضاا  5٠لرك  كانت تستذ ن  ٢9٦أ   ١الورق   وال ظت -١7
يف التذذذان نضسذذذ . وتسذذذتومم  موظضذذذاا  5٠أقذذذل مذذذن تسذذذتذ ن لذذذركان  ٢٦ 5٠5يف  ذذذل كانذذذت 

 ٢5قذذانو  ا سذذاواس بذذل ا يفسذذل بذذي  تتتمذذ  الشذذركان وا وسسذذان الذذيت تسذذتتمل مذذن  ١8ا ذذادس 
ا ا لممساواس بل ا يفسل أو تتميا ميفظور ا ساواس بل ا يفسل يف سياس أو أكثر خططاا  موظضاا 
/ا ركذع اليسذميف ي حل ذوق اإلنسذا  احلوومذ  عمذل ١ا وظضل. ولذحتت الورقذ  ا شذرتك  ب  االا 

ان الت  يل ا يفساين يف جمالس إدارس الشركان  يذث تط ذ  عمذل الشذركان الذيت تت يل تشريت
 . (٢٦)أو أكثر موظضاا  ٢5تستذ ن 

يف قذذذذذذوان الشذذذذذذر   والسذذذذذذمك  ناق ذذذذذذاا  بذذذذذذي  اليفسذذذذذذاء اذذذذذذثَّ ن سثذذذذذذي ا  ١الورقذذذذذذ   وأفذذذذذذادن -١8
مذن  التاممل يف االذار  السضراء ع د   كا ٢٠١٦ال بموماسم وال ضاء. فضم كانو  الثاين/ييفاير 

  كانذت قضذاس 9مذن أ ذل و . ٦9/٣١  أي بيفسذ   ميفسذاني  قذ رها ١٣ومن اليفساء  ٢9الرمال 
. وبمذذذذذذغ عذذذذذذ د ٢٠١٦/ييفذذذذذذاير وا ذذذذذذ س ف ذذذذذذل تتمذذذذذذل يف انومذذذذذذ  التميذذذذذذا يف كذذذذذذانو  الثاين قاةذذذذذذي 

/ا ركذذذع اليسذذذميف ي حل ذذذوق ١. وألذذذارن الورقذذذ  ا شذذذرتك  لذذذر ياا  ٦8٢مذذذن أ ذذذل  87 الشذذذر يان
يف ا ائذذذ  مذذذن الشذذذر يان تترةذذذن لمت ذذذر  ا يفسذذذم أثيفذذذاء  ٣١نسذذذا  إىل ت ذذذارير مذذذاء فيهذذذا أ  اإل

تت احلوومذ  ح  . ولُ (٢7)التمل من  ر   م ئهن وك ار الض اط وألذاري خار  قوان الشر  
 .(٢8)عيف  االقتضاءاليفساء  بل اليفساء والرمال وُتسل وةعيف ا شارك  عمل ُت ي  ا ساواس 

بي  خط  عمل ا ساواس بذل ا يفسذل السذاب   كانذت نافذتس  ذىت اايذ   ١لورق  ا وأفادن -١9
وبينذذذ  مل تيفَحذذذع خطذذذ  عمذذذل م يذذذ س وفذذذ  مذذذا يذذذيفل قذذذانو  ا سذذذاواس بذذذل ا يفسذذذل.  ٢٠١4عذذذان 
 .(٢9)خط  عمل م ي س يف أقر  وقت اون تيفضيت تت احلووم  عملح  ولُ 
حل ذوق اإلنسذا  قمذ  التذ اب  الشذامم  الذيت /ا ركع اليسذميف ي ١وال ظت الورق  ا شرتك   -٢٠

 ١الورقذذ   ا ذذتن لم ضذذاء عمذذل ا واقذذف اليفمطيذذ  مذذن أدوار اليفسذذاء والرمذذال ومسذذووليا ا. ورددن
عمذل ا ذاذ تذذ اب   احلوومذ  فشذحتت (٣٠)مذا مذاء يف تو ذي  قُذ مت يف ا ولذ  األوىل إىل آيسذميف ا

تث يذذف مومهذذ  إىل و ومسذذتمرس لم ضذذاء عمذذل ا واقذذف اليفمطيذذ  عذذن  ريذذ  محذذ ن توعيذذ   اسذذت اقي 
 .(٣١)اليفساء والرمال ووسائل اإلع ن

وقذذال موتذذم ا وسسذذان ال ة را يذذ  و  ذذوق اإلنسذذا  التذذابع  يفظمذذ  األمذذن والتتذذاو  يف  -٢١
يف لذذذذول  الشذذذذر   سذذذذحمتها مذذذذرائا كراهيذذذذ  8 مذذذذا جمموعذذذذ  أوروبذذذذا إ  السذذذذمطان أفذذذذادن بوقذذذذوم

تتذذوفر لمموتذذم أثيفذذاء    يذذ ان وعذذ د غذذ   ذذ د مذذن قضذذايا التشذذه  وخطذذا  الوراهيذذ . لوذذن مل
من ميفظمذان واردس متمومان عن آيسميف ا  أي ٢٠١4مول  اإلب غ عن مرائا الوراهي  يف عان 



A/HRC/WG.6/26/ISL/3 

GE.16-14252 6 

  وااعان ا تمع ا  ين وا يفظمان احلووميذ  ال وليذ . وال ذمل ا وتذم أ  وكذاالن إنضذاذ ال ذانو 
ةويفهذذا  اليسذميف ي  مل تسذحل دوافذذع ارتوذا  مذرائا الوراهيذذ . وييف  ذم لمسذمطان أ  تضذذع نظامذاا 

  .(٣٢)من تسحيل مرائا الوراهي   سم الضئ  ا سته ف 
المحيفذذ    ذذ رن عذذن تو ذذيان ٣مذذن أ ذذل  وا ذذ س وألذذار جممذذس أوروبذذا إىل أ  تو ذذي  -٢٢

متابتذ  لإلبذ غ عذن خضذتت إلمذراء و أوروبذا األوروبي   يفاهض  التيف ري  والتت م التابتذ   مذس 
السذذذمطان  تذذذ ر  أ اقذذذرتاع    وُت يذذذ اا قُذذذ ن سذذذاب اا  قذذذرتاعالر اتوذذذر كانذذذت  ٢٠١5موقتذذذ  يف عذذذان 

. ومذع  ذ داا  مشذ داا  يتترب  را   ال افع التيف ري إىل ارتوا  مرة  عام ا  ميفائياا  قانونياا   وماا 
 مل يوذذذن مذذذن ا توقذذذعأ  ال ضذذذي  أ يمذذذت إىل المحيفذذذ  احلووميذذذ  ال ائمذذذ  ا تيفيذذذ  با سذذذائل ا يفائيذذذ   

. و ثذت تو ذي  ب يذت دو  تيفضيذت   وث أي ت ي  يف ال انو   وخم ت المحيف  إىل أ  التو ي 
. وألذذار هلذذتا ال ذذرض أخذذر  ب ذذوس السذذمطان عمذذل الرتخذذيل يف بيفذذاء مسذذام  و  ذذيل أراض هلذذا

رير ا تابت  ا وقت إىل أ  التو ي  نُضتن. ف   ُميف ت أرض وترخيل بيفاء لمحمتي  اإلس مي  ت 
. ف ذذذ  تتالذذذت أ ذذذوان متارةذذذ  مذذذن سياسذذذيل ومذذذوا يفل  ليسذذذميف ا. غذذذ  أ  ذلذذذك أثذذذار مذذذ الا 

ا سذذذذذذح  ا   ذذذذذذل مذذذذذذع ا ماعذذذذذذ  اإلسذذذذذذ مي  األخذذذذذذر  يف  يُ تسذذذذذذا أ عمذذذذذذل وأكذذذذذذ ن السذذذذذذمطان 
   .(٣٣)آيسميف ا
و يفيذ  أو خطذ  عمذل ر يذ   واف ذ  ان بينذ  ال تومذ  سياسذ ٢ادن الورق  ا شذرتك  وأف -٢٣

مذذرائا الوراهيذذ  وخطذذا  الوراهيذذ . ومذذن ال ذذوادر اإلةابيذذ  أ  لذذر   التا ذذم  ريويافيذذك عييفذذت 
يف مذذرائا الوراهيذذ  وخطذذا  الوراهيذذ . واهلذذ   مذذن ذلذذك متذذل  متذ ذذلكأ ذذ  أفرادهذذا   مذذوخراا 

أقذذ ر عمذذل التتامذذل مذذع هذذته ا ذذرائا  وإعذذ اد إ  ذذاءان أكثذذر دقذذ  لذذر   التا ذذم  ريويافيذذك 
 .(٣4)عيفها  وإقام  لراكان مع ا يفظمان غ  احلوومي  والضئان االمتماعي  ا تيفي 

إن  ييف  م لمسمطان  يف ام  ما ييف  م  أ  تتذت  بانوراما سانرت اميف سميفظم  آي توقال -٢4
إمراءان لر   اإلنرتنت واحليمول  دو  استتمال  يف نشر تتمي ان ومواد عيف ري  أو تيفّا عذن كذره 
األمانم. وييف  م دعذوس اإلع ميذل إىل اعتمذاد أ وذان يف مذ ونان التيفظذيا الذتا  تتتمذ  بطري ذ  

لتذذيميا التذذ اوس    لممشذذت   فذذيها يف ال ضذذايا ا يفائيذذ  هيف ذذاا اإلبذذ غ عذذن ا يفسذذي  أو االنتمذذاء اإلثذذ
   بذذذي  ت ذذذتل السذذذمطانت بذذذ   يف امذذذ  مذذذا أو ذذذا يفظمذذذ  ت. وأو ذذذ(٣5)هذذذاه الضئذذذان ا ستضذذذتض 

ا عي  من ا هود لت  مي ت ريم مي   وظضم إنضاذ ال ذانو  يف ميذ ا    ذوق اإلنسذا   اليسميف ي 
 .(٣٦)ايف عيف  التتامل مع ألذاري من ث افان خمتمض وع ن التمييع ومراعاس التيفوم الث 

 بيانذذاا  ٢٠١5بذذي  أمذذل مظذذامل األ ضذذال أ ذذ ر يف أيار/مذذايو  ٢وأفذذادن الورقذذ  ا شذذرتك   -٢5
 . (٣7)عمل خ ائل ميفسي  لطضل دو  مواف   مستيف س ي ين ت خ ن ال لعون هلا   ياا 

هيذذذ  يشذذذ  إىل ا يذذذل ا يفسذذذم بذذذي  قذذذانو  مذذذرائا الوراهيذذذ  وخطذذذا  الورا أيضذذذاا وأفذذذادن  -٢٦
واهلويذذ  ا يفسذذاني   لويفذذ  ال يذذتكر اال ذذائل ا يفسذذي   األمذذر الذذتي مذذن لذذين  أ  حيمذذم  ذذاممم 

بذذذي  االعذذذرتا   ٢. وعذذذن   ذذذوق م ذذذايري ا ذذذيفس  أفذذذادن الورقذذذ  ا شذذذرتك  (٣8) ذذذضان ا يفسذذذل
ن يريذذذ و  ال ذذانوين بيفذذذوم ا ذذذيفس مذذرت ل بتشذذذذيل اةذذذطرا  اهلويذذذ  ا يفسذذاني . فاأللذذذذاري الذذذتي
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أ  عممي  الت ي  هته  ٢ت ي  ميفسها ال ب  أ  ُيضتوا هلتا التشذيل. وذكرن الورق  ا شرتك  
  واأللذذذذاري الذذذتين  ذذذايري اهلويذذذ  ا يفسذذذاني  غذذذ  ا ت يذذذ ين بالتيفميطذذذان ا يفسذذذاني غذذذ  متا ذذذ   

ا ذذذرأس والرمذذذل. ا تمثمذذذ  يف ثيفائيذذذ  اليذذذ خمو  ةذذذمن الثيفائيذذذ  ا يفسذذذي   وأي لذذذذل خذذذار  عذذذن  ال
مذذذن  الشذذذ ا    ذذذايري اهلويذذذ  ا يفسذذذاني  ت طذذذم التشذذذريتان احلاليذذذ  ا تتم ذذذ  بالرعايذذذ  ال ذذذ ي  وال

 . (٣9)ال  ي  اليت حيتامو  إليها الرعاي  خ مانو   يانا يفس م ايري اهلوي 

 حق الفرد في الللاة واللرية وتمني الشخصي -2 
يف التامل آيسميف ا عمل دوان اإلبذ غ  يف ت ذارير االسذتتراض الذ وري  لحع مركع ال قتل -٢7

 .(4٠)احل  يف احلياس وتتعيع السماالت  ن انر  فيما ُيل إعمال الشامل اليت ت  مها  عن 
السمطان اليسميف ي  بوث  من ال ضايا الذيت أثار ذا  يفذ   أقرن  جممس أوروبا وكما ذكر -٢8

تن إىل ت اب  لىت نميفاهض  التتتيم  وألار  بيفاء سحن م ي  يف ريويافيذك   حلّمها  مث ا  ا ِخ
يف اهلذواء الطمذ   ميذع السذحيفاء وا رةذل اليفضسذيل  وإعذادس اليفظذر يف  يومي  ريناس   اإتةما  و 

/ا ركذع اليسذذميف ي حل ذوق اإلنسذا  بذذي  ١. وأفذذادن الورقذ  ا شذرتك  (4١)تشذريتان ال ذ   الت ميذ 
ال واعذ  اليفموذميذ  الذ نيا. وأو ذذت بذي  توضذل احلوومذ  وقذذف  تسذتويف  اليذذاا ث ثذ  سذحو  ف ذل 
السذذذذذحو  دو  ا سذذذذذتو  ا طمذذذذذو  بحذذذذذرد االنتهذذذذذاء مذذذذذن بيفذذذذذاء السذذذذذحن مرافذذذذذ  اسذذذذذتذ ان ايذذذذذع 

 .  (4٢)ا  ي 
مهذود مضذذوض لذذر   التا ذم  ريويافيذذك لتذذ ريم أفذراد الشذذر   عمذذل  ١الورقذذ   ور  ذت -٢9

هور األخذذذذ س  واعرتفذذذذت بيفذذذذافع الذذذيفها ا تتذذذذ د ا وانذذذذم ا  يذذذذ  يف قضذذذايا التيفذذذذف ا يفذذذذعق يف الشذذذ
  وهذذذو اذذذا يتتمذذذ  عمذذذل التتذذذاو  بذذذل ٢٠١5التتامذذذل مذذذع التيفذذذف ا يفذذذعق الذذذتي اسذذذُتهل يف عذذذان 

الشذذذر   وا هذذذان ا تيفيذذذ  باالذذذ مان االمتماعيذذذ  وخذذذ مان رعايذذذ  الطضولذذذ  واالذذذ مان ال ذذذ ي . 
  إذ ان ذّم ا عيذ  مذن ٢٠١5ن عمذل نظامهذا يف عذان وأدخمت لر   التا ذم  ريويافيذك ت يذ ا

الرتكيذذع عمذذل االهذذار بال شذذر والتيفذذف ا يفسذذم. وانتهذذل التمذذل بذذ خر خطذذ  عمذذل  ووميذذ   ذذاحل  
  ومل تُ ذذذذرتع أي خطذذذذ  عمذذذذل م يذذذذ س. ٢٠١١ واف ذذذ  التيفذذذذف ا يفذذذذعق وا يفسذذذذم يف أواخذذذذر عذذذان 

 ةذذذذما  تيفضيذذذذتا  احلوومذذذذ  عمذذذذل /ا ركذذذذع اليسذذذذميف ي حل ذذذذوق اإلنسذذذذ١ولذذذذحتت الورقذذذذ  ا شذذذذرتك  
عمذذذل اذذذذا لذذذر   التا ذذذم  ريويافيذذذذك ولذذذر   سذذذيورنس بشذذذذي   الت يذذذ ان الذذذيت أُدخمذذذذت مذذذوخراا 

 .(4٣)لواو  وقضايا التيفف ا يفسم وا يفعق يف ايع أقسان الشر   يف ال  د
 موامهذذذذذ  األ مذذذذذان ا تتم ذذذذذ  خذذذذذ مان مركذذذذذع  ضذذذذذيو مسذذذذذتو  إىل ١الورقذذذذذ   وألذذذذذارن -٣٠
 . ولذذذذحتتبسذذذذ م ت مذذذذيل ميعانيذذذذ  نظذذذذان الرعايذذذذ  ال ذذذذ ي  ا ستشذذذذضل الذذذذو   االغت ذذذذا  يفب

احلوومذذذ  عمذذذل تذذذ عيا االذذذ مان ا   مذذذ  إىل اليفسذذذاء ةذذذ ايا التيفذذذف ا يفسذذذم وا يفذذذعق  واعتمذذذاد 
وتيفضيذذذذذذت خطذذذذذذ  عمذذذذذذل بشذذذذذذي  التيفذذذذذذف ا يفذذذذذذعق وا يفسذذذذذذم تراعذذذذذذم ا تيامذذذذذذان ا هذذذذذذامران وذوان 

 .(44) اإلعاق
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عذ د ا هذامران المذوا  يمتمسذن ا سذاع س مذن مذيو  اليفسذاء يف  بتعايذ  ١الورق   وأفادن -٣١
يف ا ائذذذ  مذذذن جممذذذوم ا  يمذذذان يف ا ذذذيو .  ٣٢  بم ذذذت نسذذذ تهن ٢٠١4ريويافيذذذك. فضذذذم عذذذان 

إىل أ  ا هذذامران ال ةموذذن نضذذس لذذ و  األمذذا  األسذذري الذذيت  وةوذذن عذذعو هذذتا التضذذاون معئيذذاا 
احلوومذذ  عمذذل اسذذت ثاث إعذذ اد دراسذذان  ١رقذذ  الو  سموهذذا اليسذذميف يان األ ذذميان. ولذذحتت

 .(45)عن التيفف التي توامه  ا هامران يف آيسميف ا
آيسذميف ا( إىل أ  ت ريرهذا  - وألارن المحيف  الو يفي  اليسذميف ي  لميونيسذيف )اليونيسذيف -٣٢

يف   ذ د أخطذر مذا يهذ د األ ضذال يف آيسذميف ا بينذ  التيفذف ٢٠١١ا تيفو   وةع األ ضال  لتذان 
إىل أ   أيضذذاا )التيفذذف ا يفسذذم  والتيفذذف ا يفذذعق  واإل ذذال  والتسذذمل(. وألذذارن  ألذذوال  خمتمذذف

تضذمن تو ذيان م يفيذ  عمذل أدلذ  وبيانذان م يذ س عذن التيفذف ا سذمل عمذل   ذ يثت رير متابت  
. ومشمذذت التو ذذيان مذذا يمذذمب ا عيذذ  مذذن الذذ عا ل"قذذار   وتو يذذ   دار (4٦)األ ضذذال يف آيسذذميف ا

إىل أ   أيضذاا آيسذميف ا  - اليونيسذيف ع الوقايذ  مذن خذ ل نظذان التتمذيا. وألذارناأل ضال   وتتعيذ
عمذذذذل األ ضذذذذال ُأسسذذذذت يف  واف ذذذذ  االعتذذذذ اء ا يفسذذذذمفرقذذذذ  عمذذذذل تابتذذذذ  لذذذذرئيس الذذذذو راء متيفيذذذذ  ب

دعت إىل إنشاء هيئ  مركعي  لإللرا  عمل ميفع ايع ألوال التيفذف ا مذارق عمذل  ٢٠١٣ عان
  .(47)األ ضال

/ا ركذذذذع اليسذذذذميف ي حل ذذذذوق اإلنسذذذذا  عذذذذن قم هذذذذا مذذذذن عذذذذ ن ١وأعربذذذذت الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   -٣٣
وارد الذ مان رفاهيذذ  األ ضذال ومحذايتها. ف حذذا ال ضذايا ك ذ  لم ايذذ   ا ذ  ذيل مذا يوضذم مذذن 

وأد  الذذيفها ا  يذذ  ا تتمذذ  ب ضذذايا التيفذذف ا يفذذعق إىل لضذذت االنت ذذاه إىل وةذذع األ ضذذال ةذذ ايا 
 يذث يتوا ذل تذ ريم  ٢٠١4-٢٠١٢باسذتئيفا  مشذروم  ١الورقذ   . وأو ذت(48)التيفف ا يفذعق

 .(49)ا هيفيل التاممل مع األ ضال عمل التتامل مع األ ضال التين يتيشو  أ مان
  احلوومذ  نضذذتن خطذذ  عمذل  مو ذذ   واف ذ  االهذذار بال شذذر ىل أإ ١وألذارن الورقذذ   -٣4

ذذَر  ٢٠١٦-٢٠١٣تشذذمل الضذذرتس  لتيفضيذذت االطذذ  سذذو  ال ميذذل مذذن التمويذذل. . ومذذع ذلذذك  مل ُي  
؛ (5٠)ولذذحتت احلوومذذَ  عمذذل تذذوف  مذذا يوضذذم مذذن سويذذل الطذذ  التمذذل  واف ذذ  االهذذار بال شذذر

والت  يذذذذذذ  يف  ذذذذذذاالن ال  ذذذذذذاء والّسذذذذذذذرس  وةذذذذذذما    ذذذذذذول ةذذذذذذ ايا االهذذذذذذار عمذذذذذذل ا سذذذذذذاع س 
 .(5١)واإلن ا 

فريذذذذذ  االذذذذذرباء ا تذذذذذ  بواف ذذذذذ  االهذذذذذار بال شذذذذذر يف  أو ذذذذذل  جممذذذذذس أوروبذذذذذا وكمذذذذذا ذكذذذذذر -٣5
 ا ذذاذ ا عيذذ  مذذن اإلمذذراءان إللذذراا ا تمذذع ا ذذ ين يفمممذذ  أمذذور ميفهذذا  السذذمطان ٢٠١4 عذذان

السياسان  يث يشمل  وتوسيع جمال تركيعوت ييمها   وتيفضيتهامواف   االهار  انوةع سياس
  .(5٢)االهار بال شر ب رض است  هلا يف التمل

 إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسلادة القانون -٣ 
 خمتمذذذف /ا ركذذذع اليسذذذميف ي حل ذذذوق اإلنسذذذا  الضذذذوء عمذذذل أ ١سذذذمطت الورقذذذ  ا شذذذرتك   -٣٦

إىل أ  عذذ د  ألذذار   كانذذت قذذ االسذذتتراض الذذ وري الشذذاملإىل مانذذم   هيئذذان   ذذوق اإلنسذذا 
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االنت اه إىل أ   ١الورق   م ارن  بت د ا    ان ال ضائي . ولضتتاالغت ابان ا  مغ عيفها مرتضع 
الشك عائ  أمان اإلدان  ال أمان ا      ال ضائي   وأ  ُت ي  ث ذون التهمذ  أو ع مذ  ييف  ذم أ  

  .(5٣)يوو  من مسوولي  اناكا
غت ذذا  مذذن دعذذاو  اال ك ذذ اا   عذذن قم هذذا إ اء رد ا ذذ عم التذذان عذذ داا  ١الورقذذ  وأعربذذت  -٣7

المذذتين أ ذذ ر ا  ٢٠١4و ٢٠١٣والتيفذذف ا يفسذذم وقمذذ  اإلدانذذان. وألذذارن إىل ت ريذذَري عذذامم 
يف  مذذ ل دعذذاو  االغت ذذا  الذذيت بُم ذذت هبذذا الشذذر   مركذذع إيذذ ا لمتميذذع وو ارس ال اخميذذ  عذذن ُت يذذ 

اليفظذذذان ال ضذذذائم؛ وعذذذن آراء ا هيفيذذذل الذذذتين يشذذذت مو  ب ضذذذايا االغت ذذذا  داخذذذل نظذذذان الت الذذذ  
 مولضذذ  مذذن يفائيذذ  وم رت ذذان الت سذذل. وبتذذ   ذذ ور الت ريذذر األخذذ   عذذل و يذذر ال اخميذذ   يفذذ ا 

 ممحمذذذس ال ضذذذائم  ولذذذر   التا ذذذم   وا ذذذ عل التذذذامل لمواليذذذان وا  ا تذذذان  ومركذذذعلاثمذذذل 
االغت ا   ون اب  انامل اليسميف ي  كم تيفظر يف اليفتائا اليت خمذل ب موامه  األ مان ا تتم  

وت  ن خط  عمل لت سل التمميذ  ال انونيذ  يف قضذايا االغت ذا  والتمميذ  ال انونيذ   الت رير يهاإل
ل ضذذذايا ا ذذذرائا ا يفسذذذي  ا  رتفذذذ  يف  ذذذ  األ ضذذذال. وكذذذا  مذذذن ا  ذذذرر أ  ت ذذذ ن المحيفذذذ  ت ريرهذذذا يف 

مايذذ  ا يفظمذذ  الو يفيذذ  اليسذذميف ي  إىل ا ذذاذ إمذذراءان عاممذذ  حل . ودعذذت(54)٢٠١٦ عيرا /يونيذذ  
 .(55)من التيفف وتيس   وئها إىل ال ضاء فتميا  ذوي اإلعاقاأللذاري 

  اللق في الللاة ادسرية -٤ 
 عذن ق ذور و ارس ال اخميذ  )ا متيذ ( أبم ت ا متيذ  الو يفيذ  لممسذاواس يف تربيذ  األ ضذال -٣8

ل مسذذاواس يف   ذذوق تربيذذ  الرب ذذا  ال اةذذي  بالت ذذ ي    الذذيت أسذذيف ها إليهذذاواليذذاليف أداء  ا   ذمل
 . (5٦)األ ضال

ا ذذرتان  فيمذذا ُيذذل عذذن ال ذذتوبان الذذيت تتذذرتض الوالذذ ين العائذذرين أيضذذاا  ا متيذذ  وأبم ذذت -٣9
يف ا ائذذذذ  مذذذذن ايذذذذع األ ضذذذذال يف آيسذذذذميف ا  4١.8  ذذذذوقها. وألذذذذارن إىل ت ذذذذ يران مضادهذذذذا أ  

كذذتلك  يُتذذذرت  بي ذذذ    مذذذن والذذ ين يتيشذذذو  يف بيذذون ميفض ذذذم . وعيفذذذ ما يوذذو  األمذذذرييف ذذ رو  
 ذذذذا م اإلقامذذذذ  ال انونيذذذذ  لمطضذذذذل  وحيظذذذذل الخذذذذر   ذذذذوق العيذذذذارس. وتضيذذذذ   عمذذذذل أنذذذذ  الوالذذذذ ين

يف ا ائذذ  مذذن أولئذذك األ ضذذال هذذم بيذذت  9٠اإل  ذذاءان احلووميذذ  بذذي  اإلقامذذ  ال انونيذذ  ليف ذذو 
 ضذذال يف  يف ا ائذذ  ف ذذل بيذذت األ . وميفذذت أ  أُدخمذذت تتذذ ي ن عمذذل قذذانو  األ ١٠األن  وحنذذو 

يف ال ذانو     أ   ت احلضذان  ا شذرتك  بذل األن واأل  م ذ أ أساسذياا ٢٠١٣كانو  الثاين/ييفاير 
قالت إن  ةو  لموال  ا  يا ن ل اإلقام  ال انونيذ  لمطضذل دو  استشذارس  ا متي  اليسميف ي. لون

الوالذ  ا  ذيا و ذ ه مذن ةمذك و  الوال  الخر ب ر  اليفظر عما إذا كانذت احلضذان  مشذرتك  أن ال.
سذذمط  ا ذذاذ ايذذع ال ذذراران بضذذرده بشذذي  رعايذذ  الطضذذل ال ذذ ي  وع مذذ  وتتميمذذ  وترفيهذذ  ب ذذو 

إاا تتت   أ  نظان احلضان  ا شرتك   ا متي اليفظر عما إذا كانت احلضان  مشرتك  أن ال. وقالت 
يذ  مذن الشذضافي   بذا يف ذلذك عذن . ودعذت إىل ا ع (57)ال يتواف  مع أ وان اتضاقي    وق الطضذل

 ريذذ  نشذذر إ  ذذاءان عذذن قذذراران انذذاكا بشذذي  العيذذارس  وإىل نظذذان مسذذت ل عذذن و ارس ال اخميذذ  
 . (58)لمطتن يف ال راران ال ادرس بشي    وق العيارس
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/ا ركذع اليسذميف ي حل ذوق اإلنسذا  احلوومذ  عمذل أ  تسذهر ١ولحتت الورقذ  ا شذرتك   -4٠
ومشذذذاركتها يف ال ذذذراران ا تتم ذذذ    ا ذذذرتان األ ضذذذال  واالسذذذتمام إىل األ ضذذذال عمذذذل تيفضيذذذت قذذذانو 
 .(59)يف قضايا احلضان  برفاهيتها  مث ا 

 حرية الدين تو المعتقد وحرية التعبلر -5 
يف  ال سذيماأعر  الت الف ال وق لم فام عن احلري  عن قم ذ  إ اء اسذتيفوا  الضذم    -4١

ار الذ ين واعتيفذاق غذ ه  والتتمذيا ا يفذعق  والتث يذف بالسذموا ا يفسذم جمال الرعاي  ال  ي   واختيذ
من الته  ال وق  ١8ا سوول. وق ن تو يان لضما  احل  يف استيفوا  الضم  ب تضل ا ادس 

االذذذاري بذذذذاحل وق ا  نيذذذذ  والسياسذذذذي ؛ وةذذذذما  احلذذذذ  يف ت يذذذذ  الذذذذ ين؛ وإعذذذذادس اليفظذذذذر يف برنذذذذاما 
 . (٦٠)يراعم األعمار لضما  كون  سوولالتث يف بالسموا ا يفسم ا 

 اللق في العمل وفي التمتع بشروط همل هادلة ومؤاملة -6 
أفاد جممس أوروبا بي  آيسميف ا مل ت  ق بت  عمذل ا يثذاق االمتمذاعم األورو  ا تذ ل   -4٢

الذذذتي يذذذيفل عمذذذل نظذذذان لمشذذذواو   ١995ومل توقذذذع أو ت ذذذ ق عمذذذل الربوتوكذذذول اإلةذذذايف لتذذذان 
  .(٦١)ا ماعي 

لذذذذذ  ا يثذذذذذاَق بر ذذذذ  تيفضيذذذذذت المحيفذذذذ  األوروبيذذذذذ  لم  ذذذذوق االمتماعيذذذذذ  التابتذذذذ   أيضذذذذذاا وأفذذذذاد  -4٣
 التمالذذذ  والتذذذ ريم بشذذذي   ٢٠١٢المحيفذذذ  يف اسذذذتيفتاما ا عذذذان  وخم ذذذت االمتمذذذاعم األورو .

أربذذذع  ذذذاالن عذذذ ن ت يّذذذ  إىل  (١9٦١مذذذن ميثذذذاق عذذذان  ١8و ١5و ١)ا ذذذواد  وتوذذذافو الضذذذرري 
ان ا يثذذذاق. وأكذذذ ن عمذذذل ق ذذذور التشذذذريتان الذذذيت ُتظذذذر التمييذذذع يف التمذذذل ألسذذذ ا  غذذذ  بي وذذذ

(؛ وعذ ن ومذود تشذريتان ُتظذر التمييذع يف التتمذيا والتذ ريم والتمذل بسذ م ٢-١ا يفس )ا ذادس 
(؛ واالفت ذذذار إىل إمذذذراءان م سذذذط  إل ذذذ ار ت ذذذاريد التمذذذل ٢-١5و ١-١5اإلعاقذذذ  )ا ادتذذذا  
 . (٦٢)(٢-١8واإلقام  )ا ادس 

وأفذذاد جممذذس أوروبذذا بذذي  المحيفذذ  األوروبيذذ  لم  ذذوق االمتماعيذذ   ذذ دن يف اسذذتيفتاما ا  -44
سذاعان عمذل ا ضذرط لتذ د فيمذا ُيذل ال  ذاالن عذ ن ت يّذ     وق التمل بشي   ٢٠١4لتان 

(  وعذذذذ ن ٣-4(  وفذذذذرتان اإللذذذذتار بانتهذذذذاء اال مذذذذ  غذذذذ  ا ت ولذذذذ  )ا ذذذذادس ١-٢)ا ذذذذادس  ال ّ ذذذذارس
(  إةذذذذاف  إىل 5-4اإلن ذذذذا  يف األمذذذذور الذذذذيت يت اةذذذذاها التمذذذذال ذوو الرواتذذذذم ا ت نيذذذذ  )ا ذذذذادس 

 .(٦٣)(5انتهاا احل  يف ع ن االنضمان إىل ن ابان التمال )ا ادس 

 اللق في الضمان االأتماهي وفي التمتع بمستوى معلشي الئق -٧ 
 م  ا الي  يف آيسميف ا أدن إىل ارتضام   أفاد مضوض جممس أوروبا بي  األ٢٠١٢يف عان  -45

قذذروض خ مذذ  متذذ الن ال طالذذ   وا ضذذاض يف نظذذان ا تالذذان الت اع يذذ   و ذذتوبان لذذ ي س يف 
السذون الضذذردي وغ هذا مذذن ال ذروض. وأثذذر ت مذيل ا يعانيذذ  الذتي أع ذذم الركذود يف نظذذان الرعايذذ   

األمذذذر الذذذتي أثذذذر بذذذ وره يف التمتذذذع خا ذذذ  الرعايذذذ  ال ذذذ ي   واالذذذ مان االمتماعيذذذ   والتتمذذذيا  
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باحل وق االمتماعي  واالقت ذادي . ومذن اهلذوامس الرئيسذ  ارتضذام متذ الن بطالذ  الشذ ا   وتذرا 
  أو ذذل ا ضذذوض بذذي  ٢٠١٢ال راسذذ   واسذذتض ال انسذذ اد األفذذ  أمذذان األسذذر ا هذذامرس. ويف عذذان 

يذ  يف  ذضو  ذوي اإلعاقذان  تعاوذو  يف تتذت السمطان تذ اب  مركذعس لتذوّقم الض ذر الذتي قذ  ي
  .(٦4)واألسر الو ي س التائل  وك ار السن  وا هامرين

ا تذذذيثرين بسذذذ ت   آيسذذذميف ا بت ييمهذذذا وةذذذع األ ضذذذال اليسذذذميف يل - وأفذذذادن اليونيسذذذيف -4٦
أبتذذاد مذذن احلرمذذا  ا ذذاديب الت تيذذ   وا مذذ س  والتتمذذيا  وا تمومذذان  والسذذون  والرتفيذذ   واحليذذاس 

. وأفادن بي  نس   األ ضذال الذتين كذانوا يتذانو  احلرمذا  ا ذادي يف الضذرتس ا متذ س (٦5)االمتماعي 
ا ائذذ . وخذذ ل الضذذرتس  يف 9.١ ادن أكثذذر مذذن مذذرتل  ف م ذذت  ٢٠١4إىل عذذان  ٢٠٠9مذذن عذذان 

. وأفذادن (٦٦)يف ا ائذ  ٢.4إىل  لي ذل نضسها   اد احلرما  ا ادي الش ي  أكثر من ث ث مذران
أ  حيرمذذذوا مذذذن  بذذذي  األرمذذذد أ  حُيذذذرن األ ضذذذال يف آيسذذذميف ا مذذذن السذذذون  واألقذذذل رم انذذذاا  أيضذذذاا 

 س التائذذل أكثذذر مذذن . ومذذن ا ذذرمد أ  حُيذذرن األ ضذذال الذذتين يتيشذذو  يف أسذذرس و يذذ(٦7)ا تمومذذان
. أمذذذا األ ضذذذال ذوو األ ذذذول األميف يذذذ  فمذذذن ا ذذذرمد أ  (٦8)غذذذ ها مذذذن ا مذذذ س والسذذذون والرتفيذذذ 

 . (٦9)يتترةوا لم رما  يف بُتَ ي التتميا والسون
مذن التهذ  الذ وق  ١١لممذادس  وف ذاا وفيما يتتم  بت  ي  مستو  متيشم الئ  لمحميع   -47

االذذاري بذذاحل وق االقت ذذادي  واالمتماعيذذ  والث افيذذ   لذذحع مركذذع ال قتذذل يف التذذامل آيسذذميف ا عمذذل 
  .(7٠)ما ماء يف ميفاقشان الرب ا حنو اعتماد دخل أساسم غ  مشروط لمحميع  عمل 

ل ميعانيذذذذ  /ا ركذذذذع اليسذذذذميف ي حل ذذذذوق اإلنسذذذذا  أ  ت مذذذذي١وال ظذذذذت الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   -48
أخذذت  ٢٠٠8ا تالذذان الت اع يذذ  لو ذذار السذذن يف أع ذذا  االايذذار ا ذذاق الذذتي  ذذ ث يف عذذان 

. يف ا ائذ . غذ  أ  آثذار الركذود ال تذعال مميّذ  باليفسذ   إىل األسذوأ  ذاالا  9٠بيفسذ    متاكسذاا  اهاهاا 
ف م  ا ساكن أدن إىل تواليف إةار مرتضت   وفَذَ   كث  مذن ا ت اعذ ين مذ خرا ا أثيفذاء االايذار 
وبتذذ ه  وأثّذذرن ايذذع اإليذذرادان اإلةذذافي  يف مذذ فوعان ا تالذذان الت اع يذذ . ومل يضتذذي عذذ د ك ذذار 

 4٠ مذ  مذ س السن التين ال يت اةو  كامل متالا ا الت اع ي  يتعاي   ذلك أ  من عالوا يف ال
 /ا ركذع١ها و  ها من يتم و  كامل متالذا ا. وأكذ ن الورقذ  ا شذرتك   ٦7و ١٦سيف  بل سن 

  (7١)مذذذذن تو ذذذذيان ا ولذذذذذ  األوىل  ظيذذذذت بالتيييذذذذ  اليسذذذذميف ي حل ذذذذوق اإلنسذذذذا  عمذذذذل تو ذذذذي 
  .(7٢)ولحتت احلوومَ  عمل موا م  مهودها لتوف  مستو  متيشم الئ   ميع ك ار السن

 في الصلة اللق -٨ 
إ  آيسذذميف ا تيفتهذذك التعاما ذذا يف ميذذ ا  )الرابطذذ (  قالذذت رابطذذ  ا ذذرأس والو ذذول واإلدمذذا  -49

ا ت ذذذذم  و   ذذذذوق اإلنسذذذذا  ا تتم ذذذذ  بالرعايذذذذ  ال ذذذذ ي  واالذذذذ مان ا   مذذذذ  إىل األ ضذذذذال واليفسذذذذاء 
)واأل ضذال( أل  اليفسذاء  خذاري . وأعربذت الرابطذ  عذن قمذ (7٣)باإلدما  ومشاكل ال ذ   الت ميذ 
لممتا ذ   ُيضذتو مذا يتترةذو  لمتيفذف واالسذت  ل  وعيفذ ما  التين يتانو  هته ا شو ن كثذ اا 

. (74)إىل مانذذذذذذذم الرمذذذذذذذال  يوامهذذذذذذذو  خطذذذذذذذر متذذذذذذذاودس الوقذذذذذذذوم ةذذذذذذذ ايا /لمت  اإلدمذذذذذذذا  مذذذذذذذن
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اسذذرتاتيحي  لمتذذ   مذذن اإلدمذذا  ومذذا يتتمذذ  بذذ   إ  عمذذل احلوومذذ  أ  ترسذذا خططذذاا  الرابطذذ  وقالذت
شاكل  مع الرتكيع عمل اليفساء والضتيان واأل ضال. وييف  م أ  تيفسحا االطل االسرتاتيحي  من م

مع م  أي مراعاس االعت اران ا يفساني  وتتميا ا يفظذور ا يفسذاين. وةذم إ ذ ار م ذادئ توميهيذ  
يسذتيف  إىل أ  و  عن أفضل ا مارسان لت   اليفساء. وةم أ  يوو  ع   اإلدما  أكثذر تيفوعذاا 

 .(75)  عممي أدل

 اللق في التعلس -٩ 
/ا ركع اليسميف ي حل وق اإلنسا  خب وري األ ضال ا هامرين ١أفادن الورق  ا شرتك   -5٠

بي  قانو  التتميا اإللعامم وقانو  ا  ارق التميذا الثانويذ  ييف ذا  عمذل أ  مذن وامذم كذل م رسذ  
اليسذميف ي . ورغذا هذته الشذروط   أ  تت  خط  الست  ال األ ضال التين يتوممو  ل ذان أّن غذ 

من م رسذ   ك  اا    تمف ا ذ  ان واال مان ا   م  إىل األ ضال ا هامرين ووال يها اخت فاا 
إىل أخر . بي  أ  اليفس   ا رتضت  من األ ضال ا هامرين التين يرتكذو  ال راسذ  بتذ  إاذاء التتمذيا 

ىل مهذود متيفوعذ  مثذل ا  ذرر ال راسذم الذو   اإللعامم ا ضضذت. ويتذود الضضذل يف هذته اليفتذائا إ
عمذذذل تتمذذذيا ا تممذذذل والتتمذذذيا االبتذذذ ائم والثذذذانوي   ا  يذذذ   واإل ذذذ  ان الذذذيت أدخمذذذت مذذذوخراا 

ومذذوارد أخذذر   مثذذل ا ذذيفد ا   مذذ  إىل آ ذذاد ا ذذ ارق كذذم تتذذذت إمذذراءان  واف ذذ  تذذرا ال راسذذ  
/ا ركذع اليسذميف ي حل ذوق اإلنسذا  ١رتك  واست  ال  م   من أسر مهذامرس. ولذحتت الورقذ  ا شذ

احلووم  عمل االستمرار يف دعا ت اب  خضو مت الن ترا ا هذامرين والطم ذ  الخذرين ال راسذ  
 .(7٦)بت  إااء التتميا اإللعامم

 ةذوو اإلهاقادشخاص  -1٠ 
"لذذاري أل ت ا يفظم  الو يفي  اليسميف ي  الضوء عمل أ  مذن لذي  احلمايذ  ال انونيذ  ل -5١

إذا ن ذت أ وذان ا سذاواس يف احلمايذ  الذواردس يف ال سذتور  كثذ اا   من التمييع أ  تتتع   ذوي اإلعاق
 .(77)وال وانل ا ت م  با وةوم  را   عمل احلماي  من التمييع بس م اإلعاق 

 ورأن أ  اإللذذذذرا  احلوذذذذومم عمذذذذل االذذذذ مان الذذذذيت ت ذذذذ مها السذذذذمطان احلووميذذذذذ  إىل -5٢
غذذ  كافيذذ  وغذذ  فتالذذ  كمذذا ةذذم وأنذذ  ال تومذذ   ذذووا قانونيذذ   ذذّول   اإلعاقذذ ذوي األلذذذاري

 . (78)احلووم  ا اذ إمراءان يف    السمطان انمي  عيف  االقتضاء
يتذذانو  التمييذذع يف جمذذاالن عذذ س  مثذذل السذذون    ذوي اإلعاقذذاأللذذذاري وأفذذادن بذذي   -5٣

ماعيذ  والث افيذ  والرتفيهيذ . أةذف إىل ذلذذك والتمذل  والتتمذيا  وفذرري ا شذارك  يف األنشذذط  االمت
أ  ا ذذذ فوعان انولذذذ  مذذذن احلوومذذذ  إىل األلذذذذاري الذذذتين يتتذذذتر عمذذذيها التمذذذل بسذذذ م اإلعاقذذذ  
 هيذذذذ س وُتذذذذّ  مذذذذن قذذذذ ر ا عمذذذذل ا شذذذذارك  يف الت يذذذذ  مذذذذن األنشذذذذط  الذذذذيت تتذذذذّ  عاديذذذذ  يف ا تمذذذذع 

 .(79)اليسميف ي  مثل السضر
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يا تتتمذذذ  باحلمايذذذ  مذذذن التيفذذذف وا سذذذاواس يف اال توذذذان إىل قضذذذا أيضذذذاا و ر ذذذت ا يفظمذذذ   -54
ال ضذذاء؛ وال ذذوانل واألنظمذذ  وا مارسذذان ا تتم ذذ  بض ذذوري احلمذذل واإلمهذذاض؛ و ذذ  الشذذذل 

 .(8٠)السياسي احلياس يف ُت ي  موا  إقامت ؛ وا شارك  يف احلياس التام  و 
يف   ُتذذوالا  إةابيذذ  عمذذل أ   أفذذاد مضذذوض جممذذس أوروبذذا بومذذود إلذذاران ٢٠١٦ويف عذذان  -55

يف آيسذذميف ا. وألذذار إىل أ  خطذذ  التمذذل بشذذي    ذذوق  سذذُي َ ل اليفمذذوذ  ا تذذريف  لسياسذذ  اإلعاقذذ 
والذذذذيت مذذذذ دن  ذذذذىت  ٢٠١4-٢٠١٢س الذذذذيت اعتمذذذذ  ا احلوومذذذذ  لمضذذذذرت   ذوي اإلعاقذذذذاأللذذذذذاري 

ي  ا تيامذان الضذرد  م يئ  يف تم ل إخضاق تُت  بثاب  تتوس الضورس ال ائم  إ  اإلعاق  ٢٠١٦ عان
 األلذذاري االذر وإ و    إىل تشحيع التيش ا ست ل ومواف   الت يع واإلق ذاء االمتمذاعم 

يف عمميذذان  ذذيفع ال ذذرار. وذكذذر أ  هذذتا الضهذذا الت ذذّ مم لإلعاقذذ  واإلعذذ اد ا ذذاري   ذوي اإلعاقذذ
تسذذع  بتذذ  مضذذم آيسذذميف ا  متابتذذ  خطوتذذا  مشذذحتتا . لويفذذ  أعذذر  عذذن قم ذذ  أل لمالطذذ  عمذذل 

 سذذيفوان عمذذل توقيذذع اتضاقيذذ    ذذوق األلذذذاري ذوي اإلعاقذذ   مل ت ذذ ق بتذذ  عمذذل هذذتا ال ذذك
حلمايذذ    ذذوق اإلنسذذا   ميذذع  قويذذاا   ذذوق اإلنسذذا  الذذتي يُتوقذذع أ  يتطذذم   ذذاا حلالذذرئيس  الذذ وق

 .(8١)يف ال  د  ذوي اإلعاقاأللذاري 
م ذذذم الرعايذذذ  ال ذذذ ي  وعذذذن مسذذذيل  اإلكذذذراه عمذذذل دخذذذول ا ستشذذذضيان واإلرغذذذان عمذذذل ت -5٦

 متاي  موةوعي  ال تيفطوي عمل سييع يف  ذ تط ي  الت مي   دعا ا ضوض إىل إ   ان تتوخل 
االمتماعيذذذ . وييف  ذذذم لمسذذذمطان أ  تذذذوق األولويذذذ  لمتذذذ    - اليفضسذذذي   ذوي اإلعاقذذذ األلذذذذاري

توذذو  فيهذا احليذذاس مهذذ دس    باسذذتثيفاء احلذاالن الذذيت ا  ذذ  عمذل ا واف ذذ  احلذذرس وا سذتيف س كميذذاا الطذيب 
عيفذذ ما ال يومذذ  اخذذت   يف عذذ ن قذذ رس الشذذذل عمذذل  ذذيفع ال ذذرار.  ِد  عمذذل ذلذذك ةذذرورس اذذع 

 التحريذذذ  ال يانذذذان يف ذلذذذك ا ذذذال. وخمذذذل إىل أ  اإلمذذذراء األول الذذذتي ييف  ذذذم ا ذذذاذه هذذذو إل ذذذاء
بن فذيها ا  ذابو     ذوي اإلعاقاأللذاري ال انوني  والو اي  الوامم  عمل  من األهمي  الوامل

/ا ركذذع اليسذذميف ي حل ذذوق ١. وألذذارن الورقذذ  ا شذذرتك  (8٢)امتماعيذذ  وع ميذذ  - بكعاقذذان نضسذذي 
تا هذذ تتذذ ي ن أُدخمذت عمذذل قذذانو  األهميذ  ال انونيذذ  وإ  كذذا  الذ تو يذذ عم أ أ  اإلنسذا  إىل 

 . (8٣)أ وان اتضاقي    وق األلذاري ذوي اإلعاق ت  ب يستويف ال ال انو 

 المهاأرون والالأئون وملتمسو اللجوء -11 
/ا ركذذع اليسذذذميف ي حل ذذذوق اإلنسذذا  بذذذي  متظذذذا ا هذذذامرين يف ١أفذذادن الورقذذذ  ا شذذذرتك   -57

ا يفسذذاين   الض ذذل مذذا يشذذ مو  وظذذائف ميفذضضذذ  األمذذور وقائمذذ  عمذذل آيسذذميف ا يتممذذو . وغال ذذاا 
ما يتممو  مع مهامرين آخرين ف ل. ويوامهو   توبان يف التثور عمل عمل يتوافذ  مذع  وكث اا 

ذذذتن إمذذذراءان لذذذىت ل عذذذرتا  بذذذا وه ن التمميذذذ  مذذذن بمذذذ ا   مسذذذتو  تتمذذذيمها  وإ  كانذذذت ا خ
أخذذر . وُوةذذذع برنذذذاما لت يذذيا ا هذذذاران يتذذذيد   ذذ ن الطمذذذم فر ذذذ  إةذذاف  مسذذذتواه التتميمذذذم كذذذم 

يت ةتهيفهذذذا. وال تومذذذ  يف كذذذل موذذذا  دوران يف الم ذذذ  اليسذذذميف ي   وهذذذم غذذذ  يتمذذذل يف ا هيفذذذ  الذذذ
/ا ركذذع اليسذذميف ي ١متا ذذ   ذذن ال يتممذذو   وإ  كذذا  عذذ دها يف تعايذذ . وذكذذرن الورقذذ  ا شذذرتك  

خط  عمل عن قضايا ا هامرين  عمما بينذ  اقرُت ذت وا ذ س   حل وق اإلنسا  أن  ال يوم   الياا 
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عمل تيفضيت خط  عمذل م يذ س يف أقذر   اليسميف ي  . ولحتت احلووم َ (84)ي لويفها تيفتظر التط 
  .(85)وقت اون

با مارس  اليت كرستها السمطان اليسميف ي   ٢٠١٦وألاد مضوض جممس أوروبا يف عان  -58
ميفذذت أمذذ  بتيذذ  والذذيت ت ضذذم باسذذت  ال ال مئذذل عذذن  ريذذ  برنذذاما إعذذادس التذذو ل الذذتي وةذذتت  

 ت ذذ س السذذامي  لشذذوو  ال مئذذل  إةذذاف  إىل قذذرار اسذذت  ال ا عيذذ  مذذن ال مئذذلمضوةذذي  األمذذا ا 
 م  ال مئل وا هامرين يف أوروبا. ول د ا ضوض يف هتا ال  د عمذل أ يذ  اإلدمذا  أل استحاب 

مراعي  حل ذوق اإلنسذا . ودعذا السذمطان إىل و فتال   سياسانالسميا ل مئل وا هامرين وتيفضيت 
  Time for Europe بتيفذوا   مذوخراا  أ ذ رها ن الذواردس يف ورقذ  ا يفاقشذ  الذيتىل التو ذيااالسذتيفاد إ

ضذرورس إث ذان احلذ  يف لذذّا مشذل األسذرس وتيفضيذت فيما يتتم  ب ال سيمالميفحاع يف إدما  ا هامرين  
  .(8٦)سياسان ا ساواس لتيس  ان ما  ا هامرين

بذذي  آيسذذميف ا لذذه ن عمذذل مذذ   السذذيفوان الذذث ث األخذذ س  ٢وأفذذادن الورقذذ  ا شذذرتك   -59
 يذذذادس سذذذريت  يف عذذذ د مذذذن  م ذذذوا المحذذذوء  بذذذن فذذذيها ا ثميذذذان وا ثميذذذو  ومعدومذذذو ا يذذذل ا يفسذذذم 
وم ذذايرو اهلويذذ  ا يفسذذاني  وا تسذذائمو  و ذذاممو  ذذضان ا يفسذذل وعذذ ةو ا ذذيفس. وات تذذت م يريذذ  

إىل ا يذذذل ا يفسذذذم و/أو اهلويذذذ   ا ضوةذذذي  التوميهيذذذ  لطمذذذم  ذذذض  ال مذذذ  اسذذذتيفاداا اهلحذذذرس م ذذذادئ 
ا يفسذذذاني . وتذذذيفل تمذذذك ا  ذذذادئ التوميهيذذذ   ذذذرا   عمذذذل أ  تذذذ ريم ايذذذع ا ذذذوظضل  بذذذن فذذذيها 

ات ذام ا  ذادئ التوميهيذ  عمذل اليف ذو ا توقذع. وأفذادن الورقذ  متمون مذن ا رتاو   أمر ال ب  ميف  ل
 وظضيها. ودعت إىل توف  هذتا  من هتا ال  يل ت ريمأي  مل توفراهلحرس م يري   بي  ٢ا شرتك  

عمذذل الوةذذع اهلذذش لممثميذذان وا ثميذذل  ولذذ دن م يريذذ  اهلحذذرس التذذ ريم  ميذذع مذذوظضم ا  يريذذ .
ومعدومذذم ا يذذل ا يفسذذم وم ذذايري اهلويذذ  ا يفسذذاني  وا تسذذائمل و ذذاممم  ذذضان ا يفسذذل وعذذ ةم 

 .(87)عمل وقف إبتادها بومم الئ   دبمنوأ رن ةاف  إىل ممتمسم المحوء  ا يفس  إ
وادعت ميفظم   آيسميف ا ب    ود  أ  عمميذ  ت ذ مي  م ذان المحذوء تترةذت لمذطذر.  -٦٠

انذذذاكا  تسذذذتترض عذذذرتا    ذذذوق ممتمسذذذم المحذذذوء يف أ وأفذذذادن بذذذي  ذلذذذك يتذذذود إىل عذذذ ن اال
(. و ر ذذت قضذذذي  ال يذذود الذذيت فُرةذذذت 7٠ مادتذذ  قضذذاياها )عمذذل مذذذا يذذيفل دسذذتور آيسذذذميف ا يف

عمذذل  ذذ  ممتمسذذم المحذذوء يف اختيذذار اثمذذيها لذذ   السذذمطان. و ذذا كذذا  انذذامو  الذذتين  مذذوخراا 
يتممذذو  حلسذذا  ال ذذميم األمحذذر اليسذذميف ي هذذا و ذذ ها الذذتين ةوذذيفها سثيذذل م ذذ مم  م ذذان 

ال اخميذذذ  هذذذو مذذذن عذذذّل رئذذذيس  يفذذذ   المحذذذوء قانونذذذاا  قالذذذت ا يفظمذذذ  إاذذذا تذذذر  أنذذذ   ذذذا كذذذا  و يذذذر
هيئذذ  مسذذت م   و ذذا كانذذت المحيفذذ  هذذم الذذيت ت ذذ ر قذذراران تتميذذ   أ  تتييفذذ  مذذن االسذذتئيفا  بذذ الا 

  .(88)الثار ال انوني   فك  المحيف  تيفظر فتميا يف ال راران اليت تتذتها الو ارس نضسها
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OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
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against Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT 
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OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 
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