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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 التاسعة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ٢٦-١٥

  *موجز املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن اجلبل األسود  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

 ساسيةأعلومات م -أوالا  
ً  ققالرا جم س الق ققالون انن الان  -١ مراعالا  وو يال  مال   ١٦/٢١و ٥/١أُعد هذا التقرير عمال

ا  صالالالالاق   لهالالالال مثالالالالاينمالالالالولم ل م  ومالالالالا  ا قدمالالالال  مالالالال  التقريالالالالر االسالالالالت راد الالالالالدو جم ال الالالالام   و 
يف شالال   مالالولم اق الالدا  قصالالد اد صالال  ل الالدو  ، يُ الالردإىل االسالالت راد الالالدو جم ال الالام  (١)ا صالال   

 ال  ما  

 معلومات قدمتها اجلهات صاحبة املصلحة -اثنياا  
 (٢)الدولية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنساننطاق االلتزامات  -ألف 

ع الالالال  ااةا  الالالال  س الالالالق  ٢٠١3ن يف عالالالالا  أشالالالالا  س الالالالق أو وق إىل أن اد الالالال  ادسالالالالوو صالالالالد   -٢
  (3)ل(  إسطن و أو وق ل و اي  م  ال نف ضد الن اء وال نف ا نميل وم اف تهما )ااةا  

انن الالالالالالان ر الالالالالالق أو وق )مةالالالالالالود ققالالالالالالون ،  قالالالالالال  مةالالالالالالود ققالالالالالالون ٢٠١٤ويف عالالالالالالا   -3
 الالالالفن  ةالالالال  قع الالالال  ااةا  الالالال  ادمالالالال  ا ت الالالالد   ٢٠١3انن الالالالان( قتصالالالالديأل اد الالالال  ادسالالالالوو يف عالالالالا  

  (٤)قاال  ان دا  ادن   

__________ 

  قدم  ا ت د  مل حتر  هذه الوث ق      إ ساهلا إىل ووائر الرتمج  الت ريري   *
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 (٥)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 

أشالالالالالالا  قالالالالالالامن ققالالالالالالون انن الالالالالالان واصالالالالالالر   يف اد الالالالالال  ادسالالالالالالوو )أمالالالالالال  ا  الالالالالالامل( إىل أن  -٤
واصالالالالر   يف اد الالالال  ادسالالالالوو يف  أُو  الالالالى ع الالالال   الالالالانون قالالالالامن ققالالالالون انن الالالالان الت الالالالديً  الالالالالي

 ، و سالال ى واليالال  أمالال  ا  الالامل قعت الالا ه ايل الال  الو ن الال   نالال  تواسالالتقًل  سالال طت عالالم    ٢٠١٤ عالالا 
الت ذي ، وايل   ا ؤس    ل  ماي  م  التم  م  ل ن  القال  أن اال الرتاا ا ت  الأل ين ي الون أمال  

  (٦)احمل م " مل يُق  ، وأن  مل ُُتصص أموال كاف   دن ط  الرتويجا  امل "صديأل 
عمال   إ الا يف  جيالرجمأن ط  ايل   الو ن    ن  الت الذي   انة ذ وأشا  أم  ا  امل إىل أن -٥

ا ت  قالالالال   طالالالال اخل الالالالخاء  الالالالا ل   مالالالال  ،ت الالالالف ا  الالالالاوي ، وأن  يضالالالال منةصالالالال ، وأن فريقهالالالالا ال امالالالال  
كالال  أ قالال  سالالنوا  اعُتمالالد  قلت الالاو  مالال  ا ن مالالا   الال  قلالالم    الالالي اقالالو   الالا  و  قم  اهتالالا ال الالنوي 

مالال  ادشالال اس ا  الال وق   ا قدمالال    و  ك الال   يف عالالدو ال الال او أمالال  ا  الالامل اص وم الال   والقالال  
وذكر  من مال  ال ةالو الدول ال  أن ال ال طا    (7)أن ط  ايل   الو ن    ن  الت ذي  نت ج  قريته 

ايل الالالالال  الو ن الالالالال   نالالالالال  الت الالالالالذي  يف  الالالالالال  ادق الالالالالان، وأن مثالالالالال  شالالالالالوا   ق الالالالالفن اوصالالالالال ا   اتجاهالالالالال 
، أوصالالالى ال جنالالال  ادو وق الالالال   نالالال  الت الالالذي  وا  ام الالال  أو ال قوقالالالال  ٢٠١٤ويف عالالالا    (٨)اسالالالتقًل تها

فقالالالر   إقالالالدا الًإن الالالان   أو ا ه نالالال  )ال جنالالال  ادو وق الالال   نالالال  الت الالالذي ( اد الالال  ادسالالالوو قلن الالالر يف 
  (9)من  الت ذي  ضم  ا  مان   ال ام    ت  أم  ا  امل دن ط  آل  حمدو  

 تنفيذذذال االلتزامذذذات الدوليذذذة املتعلقذذذة  قذذذوق اإلنسذذذانن مذذذع مرا ذذذاة القذذذانون الذذذدوي -جيم 
 السارياإلنساين 

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -١ 

 (١٠)ا  اوا  وعد  التم  م  
ل ج الال  ادسالالوو  تثالال  إىل قالالد ك الال  م الالاي  م اف الال  ن ان الالا  الت الالري ن يأمالال  ا  الالامل  أفالالاو -٦

ويف اول هالالالالالا  االحتالالالالالاو  ،التم  الالالالالم الالالالالالوا و  يف ا  اهالالالالالدا  الدول الالالالال  الالالالالالي صالالالالالدن ع  هالالالالالا اد الالالالال  ادسالالالالالوو
قالالالانون ق الالالر التم  الالالم ا  الالالدل ل ٢٠١٤أن  الالالانون عالالالا   ققالالالون انن الالالانوالقالالال  مةالالالود   (١١)ادو ويب
ل م الالالاي   وفقالالالا  خلطالالالال ال راه الالال   ضالالال  ا ريةالالالا  ي اشالالالر، و ل تم  الالالم ا  اشالالالر و الالال  ا دا  لديالالال مةهومالالالا   يالالالد  

ون ادنالالالالالائن ل ج الالالالالال  ادسالالالالالالوو يف إىل أن الت الالالالالالدي  الت الالالالالري ن ل قالالالالالالان أيضالالالالالالا  ا ةالالالالالود ادو وق الالالالال   وأشالالالالالالا  
ال راه ال   قداف را   ك  لر   لنائ   اُ وا   م د    نص ع   أن احملاك  سوف ا تخ ظرفا  ي ٢٠١3 عا 

أو ع الال  أسالالاع ال الالرن، أو الالالدي ، أو ادصالال  القالالومن أو انثالال،، أو نالالوا ادالالنق، أو ا  الال  ادن الالن أو 
أولال  القصالو  ا ولالوو   اصال   وا أت  أمال  ا  الامل أن ا الدي  أق الا  ادالن ، و   (١٢)اهلوي  ادن ان  

   (١3)قلغ يف عم  ا  ك ف ومقاضا   طال ال راه   ولرائ  ال راه   ي ت  ان أمه   
واعرتفى من م  ال ةو الدول   حبدو  عدو م  الت  ال نا  الت الري   ، ل نهالا الق الى  -7

ً  الم اف الال  التم  الالم  ه  الال مالال  التالالداق  هتالالدو وا  أن عالالد يف اد الال  ادسالالوو، مثالال  إلغالالاء  ضالال  ف أصالال
وأشالالالا   إىل التم  الالالم، وإ الالالال  م ت الالالا   ئالالال ق الالالالو  اء ل الالالؤون ققالالالون انن الالالان،  مناهضالالال س الالالق 

وعالال  التالالداق  الرام الال  إىل ضالالمان ققالالون ا ث  الالا  وا ث  الال  ومموولالالن ا  الال   قرتالالال  م  ومالالا  اة الالد
   (١٤)ادن ن ومغايرجم اهلوي  ادن ان   وقام ن صةا  ادن  
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، الق الالالى ال جنالالال  ادو وق الالال   ناهضالالال  ال نصالالالري  والت صالالال  ق ا الالالاا أن ٢٠١٤ويف عالالالا   -٨
مال  أعضالاء م تال  أ مبا ي الم عدو ك   م  القطاعا ،  يفالتد ي  ع   م اف   التم  م أُا   

 ومالالا  اصن ممث الالوائالالر  التةتالال  ، و  نا  الالامل، ومن مالالا  ققالالون انن الالان  الال  اص وم الال ، ومالالوظة
يف م تالال  أمالال   ال اف الال وأعالالرل مةالالود ققالالون انن الالان عالال    قالال  ل الالد  االالوافر اخلالالخ    (١٥)احمل  الال 

   (١٦)ة ال  ا  امل   اد  ال  او  ا ت  ق  قلتم  م ق
، الق الالالالى دنالالالال  الالالالالو  اء التاق الالالال  لًاةا  الالالال  ان ا يالالالال  صمايالالالال  اد   الالالالا  ٢٠١٥ويف عالالالالا   -9

اد   ا ( أن القوالال  النمط ال  ال ال     وادق الا  ا  ال ق  ضالد ادو وق   صماي  اةا    االالقوم   )
، **وسالالالالوفومالالالال  ك ادشالالالال اس ا نتمالالالال  إىل أ   الالالال  الرومالالالالا، ال سالالالال ما ادشالالالال اس ا  الالالالروون وا   الالالالا  

امال  ائم   وأوصى اد   ادسوو قتوس   نطان التداق  الرام   إىل ا ميم الت ام  واصوا  ق   ال
وذكالالر مةالالود ققالالون انن الالان أن التقالالا ير ا  ت ةالال    (١7)انثن الال  يف مج الال  أاالالاء ال  الالد ماعالالا اد

   (١٨)   ادسوويف اد ا   إىل أن أ     الروما ال امال اد     ادض ف وادكثر هتم  ا  
وأفالاو أمال  ا  الالامل ين سموعال  ا ث  الا  وا ث  الال  ومموولالن ا  ال  ادن الالن ومغالايرجم اهلويالال   -١٠

عرضالالال  ا ل ققو هالالالال االالالما وا ت الالالائ   عالالال  هالالالويته  ادن الالالان   ادن الالالان   وقالالالام ن صالالالةا  ادن الالال 
وأشالالا  س الالق أو وق إىل أن مةوضالال  صقالالون انن الالان   (١9)، مبالالا يف ذلالالع ال نالالفالنتهاكالالا  شالالى

قالالال  و ، رموعالالال اهلالالالذه الالالال  ققالالالون انن الالالان مالالال  االالالداق  ل نهالالالود حباد الالال  ادسالالالوو  شالالالاو مبالالالا اُتالالالذأ
 مغالايرجم اهلويال  وكراه ال  ال  طا  ع   مواص   لهووها الرام   إىل م اف   كراه ال  ا ث  ال  ادن ال  

اء حتق الالأل هالالا إىل إلالالر ، ووعاوالتثق الالف  وع الال سالالايل التيف قوسالالائ  منهالالا قالالذل لهالالد منالالت  ادن الالان  ، 
   (٢٠)رموع الذجم  ا ع ع   أفراو هذه اال نف  ع ف ال يف مج   اصاال  ا   غ  ا 

 التنم   وال  ئ  وادعمال التجا ي  وققون انن ان  
ايال  ال  ئال ، ذكر أم  ا  امل أن اد   ادسوو ق    إ ا ه ا   ا جم وا ؤس ن يف سال مح -١١

إىل عد  اا ان عم    انة ذ ال وائ  ذا  الص    وأن انتهاكا  اصأل يف ق ئ  ص    ارل  أساسا  
مبجالاال  الت طالال   اصضالرجم، والت الال  د، والالت  ص مالال  النةالا  ، والت الالو  اهلالوائن والضوضالالائن  

   (٢١)ةا   أن الوعن ال  ئن ل موا ن  ال يمال ض  الق  أم  ا  املو 

 املدنية والسياسية احلقوق -٢ 

 (٢٢) ش صوادمان ع   قأل الةرو يف اص ا  واصري    
 أوصالالالالى من مالالالال  ال ةالالالالو الدول الالالال  ين يُ الالالالدل اد الالالال  ادسالالالالوو  انونالالالال  ادنالالالالائن ويضالالالال  ا ريةالالالالا   -١٢

ر ال ، ل الام  ادو ل ت ذي  مبا يتماش  وااةا  ال  مناهضال  الت الذي ، وأن يةالرد عقالوق  اتناسال  
د ال  ادسالوو ن يُ ر  ف اي أيضا  ا ن م  ر   الت ذي   وأوصى جب ا ت  ق  تقاو ال أق ا وأن ي غن 

ً  ا ريةالالالالا  اال تةالالالالاء الق الالالالرجم  ر الالالال  لي الالالالرتف ينالالالال  و يف  انونالالالال  ادنالالالالائن،  سالالالالائر ادالالالالرائ عالالالال   منةصالالالال
   (٢3)م تمر 

 ، أوصى ال جن  االست ا ي  ا  ن ال  قالاةا  ال  ان ا يال  صمايال  اد   الا ٢٠١٤ويف عا   -١3
اد   ادسوو مبواصال   ودديالد االداق  شال ذ الالوعن قال  أفالراو ال الر    )ال جن  االست ا ي ( وم  الق

__________ 

  ( ١999)١٢٤٤مج   انشا ا  إىل كوسوفو يف هذه الوث ق  جي  أن اُةه  يف س ان  را  س ق ادم   **
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ين  أيضالا   االست الا ي  ق فن اقرتا  التنوا، وققون انن ان، وققون اد   الا   وأوصالى ال جنال 
   (٢٤)ا م  ال  طا  آل ا  ا را    لرصد س وك ال ر  

يف مالالالا  الالرجم حتق قالالالا  فو يالال  ونميهالالال   ا  ال الال طا   و وأفالالاو  من مالالال  ال ةالالو الدول الالال  ين -١٤
  ته م الالالالالام  إسالالالالالاء احملتجالالالالالمي  يف مراكالالالالالم ال الالالالالر   ويف سالالالالالجون اد الالالالال  ادسالالالالالوو و  ا الالالالالذي  قالالالالالاال 

أن ال الالالام   يف سالالالال اصةالالالان ع الالال  ادمالالال  ال الالالا ، السالالال ما أفالالالراو الوقالالالد   أيضالالالا  والق الالالى ا ن مالالال  
ذلع قالالال ء الت ق قالالالا  وان الالالدا  قالالال وقناخلاصالالال    اف الالال  ان هالالالال، ية تالالالون مالالال  ال قالالالال كمالالالا يالالال

 ٢٠١٥التالالالالداق  التفوي  الالالال  أو ا ًققالالالالا  القضالالالالائ   ذا  الصالالالال   يقالالالالدا  ا الالالالري  ادول/أكتالالالالوقر 
   (٢٥)الخ ان أما عندما است دمى شر   م اف   ال غ   و  مةر   ن ال  ، ما  ا ت اهري  

أثنالاء    هتالا إىل اد ال  ادسالوو يف أهنالا ا قالى  إىل ال جن  ادو وق    ن  الت الذي  أشا  و  -١٥
ل الوء ا  ام ال  اد الدي  ع ال   أشال اس سال  ى قالريته قت رد  كث   ات  أل  اوعاءا  ٢٠١3 عا 

  والق الالالالالالى أن م  مهالالالالالال  أشالالالالالالا  إىل سالالالالالالوء ا  ام الالالالالال  الالالالالالالي ا رضالالالالالالوا هلالالالالالالا أثنالالالالالالاء يالالالالالالد أفالالالالالالراو ال الالالالالالر  
مالالالا   الالال  اعت الالالا ه الق الالالو   ق غالالالى يف ق الالال  اصالالالاال  مالالال هالالالذه  ال الالال ئ  االسالالالتجوال، وأن ا  ام الالال 

مت الالدو ادولالال  قغ الال  اغ الال   هنجالالا   أن يط الالألأنالال  يت الال  ع الال  اد الال  ادسالالوو  ال جنالال  واعتالالخ   ا الالذي ا  
 ، وأن ي ةال  الت ق الألمق الوال  را  سالوء ا  ام ال  أمال  تالخال ر   الي ا يف صةوف أفراوالثقاف  ال ائد  
  اد ال  ادسالوو ع ال  أع ال  سال طاال جنال  يف أجم اوعاء م  هذا الق     ووعى  الةو جم وال ام 

 سالالالالال  واضالالالال   اة الالالالد ين مج الالالال  أشالالالال ال سالالالالوء م ام الالالال  ادشالالالال اس  وو    اولالالالال   أنإىل  م الالالالتو 
االداق  صمايال  ا   غال  عال  هالذه ات الذ وأن القانون ي ا   ع   ذلالع، وأن احملتجمي      انون  ، 

   (٢٦)ا  الةا 

إ ضالاا مج ال   س طا  اد ال  ادسالووا ة  وأوصى ال جن  ادو وق    ن  الت ذي  ين  -١٦
أن يُرف  التقرير الطاليب قنت الا  إىل ا الدعن ال الا  حترس ع   ال جناء اددو لة ص  يب عم أل، و 

ين  أيضالالالا   ال جنالالال  وأوصالالالى  (٢7)ا  الالالتص يف كالالال  مالالالر  ُا الالالج  إصالالالاق  االالالدل ع الالال  سالالالوء ا  ام الالال 
منالذ ال   ال  ادوىل مال      ال ر   قريته  اصأل يف است ا      ال  ُي ة  لألش اس الذي  ا  

   (٢٨)س  ه  قريته 
والق الالالى ال جنالالال  ادو وق الالال   نالالال  الت الالالذي  لهالالالوو اد الالال  ادسالالالوو لتجديالالالد ال ن الالال  الت ت الالال   -١7

يف ق الالال  مراكالالالم االقتجالالالا ، وأوصالالالى اد الالال  ادسالالالوو  لالالال    سالالالجوهنا  ل نهالالالا الق الالالى اكت اظالالالا  
   (٢9)ل تصدجم هلذه ا     مبواص   لهووه 

أنالال  ع الال  الالالر   مالال  أن م  الال  ال الالجناء الالالذي  ألريالالى مقالالاقً   ا  أيضالالوالق الالى ال جنالال   -١٨
الالالالي  م هالالال  ذكالالالروا أن مالالالوظةن ال الالالجون عالالالام وه  قطريقالالال  سالالال  م ، فقالالالد ا قالالالى ق الالال  االوعالالالاءا 

ال الالالجناء، وأن مثالالال  قالالالواو  عنالالالف و  الالالى قالالال  ال الالالجناء  م ام الالال  أن ا الالالوظة  ي الالال ئون  مةاوهالالالا
ال الالالجون اة الالالد ين سالالالوء ا  ام الالال  ال دن الالال  ين ُاولالالال   سالالالال  قا مالالال  إىل مالالالوظةن  ال جنالالال  وأوصالالالى

ال جناء س وك    مق ول وي ا   ع    القانون، وأن ا التثمر ال ال طا   االعتداء ال ة ن ع  و 
   (3٠)ا ميد م  لهووها يف م اد  ال نف ق  ال جناء والقضاء ع   

 ن ادشالالالال اس ذوجم انعا الالالال  الذهن الالالال  يف مؤس الالالال  كومان الالالال هنالالالالاء إيالالالالدااوف مالالالالا يت  الالالالأل إ -١9
موسالالى، وعالالا مةالالود ققالالون انن الالان اد الال  ادسالالوو إىل وضالال  ق الالول ل رعايالال  ارتم  الال  والرعايالال  

   (3١)ال دي  ، وال روا يف عم    ،طط  ق ناي  ن ًن هذه ا ؤس   اد جي ا  
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يف  ف الالحتق أل إلراء ن مةوض  صقون انن ان وعا ال  طا  إىل يوأفاو س ق أو وق  -٢٠
مج الالال  قالالالاال  ال نالالالف ا   الالالغ  الالالا ضالالالد ا ث  الالالا  وا ث  الالال  ومموولالالالن ا  الالال  ادن الالالن ومغالالالايرجم اهلويالالال  

   (3٢)ادن ان   وقام ن صةا  ادن  ، وإىل ضمان ا  اءل  أما  القانون

 (33)ال دل، مبا يف ذلع انفً  م  ال قال، وس او  القانون إ ام   
لة الالاو أنالال  ع الال  الالالر   مالال  التغ الال ا  اناهضالال    ، ذكالالر  سموعالال  الالالدول٢٠١٥ويف عالالا   -٢١

والق الالى   (3٤)الت الالري    انجياق الال ، فالالً يالالمال الة الالاو ي الال   مصالالد    الالأل ك الال  يف اد الال  ادسالالوو
التالالالداق  ا ت الالالذ  مالالال     الالال  اعتمالالالاو  الالالانون م اف الالال  الة الالالاو، وإن الالالاء وكالالالال  منالالال  الة الالالاو وم تالالال  

ان الالالالا       الالالال  اعت الالالالا أنالالالال أيضالالالالا  والق الالالالى اخلالالالالاس   اف الالالال  الة الالالالاو وادر الالالال  ا ن مالالالال    االوعالالالالاء
ال االمال ال م  ال  مال  الناق ال  ف ال تال   دن، فقال  ، ل ال  ع ال  الالو ن و    إ ا ا  الت ري ن وال  اسايت 

   (3٥)الرف   ا  تو ع   موض  شع، ال س ما ما يتص  ققضا  الة او 
وأشالالا  أمالال  ا  الالامل إىل أنالال  ع الال  الالالر   مالال    و  كةالالاء  احملالالاك  وا ةالالاد عالالدو القضالالا   -٢٢

القضالالالالاء ا رتاكمالالالال ، ال االالالالمال مالالالالدو انلالالالالراءا  القضالالالالائ    وي الالالال   وا أت  أن مالالالال  الضالالالالرو جم ا ميالالالالم 
   (3٦)القضائ   ا  اءل  ن ا والنهود ق

سالالالالالالالتو ي  ا  تمالالالالالالالد  يف ديً  الدإىل الت الالالالالالالالالالالالالالالدول  ناهضالالالالالالال  الة الالالالالالالاو وأشالالالالالالالا   سموعالالالالالالال   -٢3
ع   ا    ا الوظة  القضالائ    ف  الن ا  التو    ال  اس ال  ط  اصد م  أتث  قغ    ٢٠١3 عا 

سموعالال  ادالالدا    وأوصالالى  وا الالتند إىل إلالالراءا  ات الال  ققالالد  أكالالخ مالال  ال الالةاف   قعتمالالاووذلالالع 
لقضالائن، الالذجم يت مال  اد ال  ادسالوو قُتالاذ االداق  إضالاف   لت ميالم اسالتقًل   ار الق االدول هالذه 

واصال  يين  أيضالا  وأوصالى سموعال  الالدول   (37)م ؤول   ا    القضا ، وار  ته ، ونق ه ، وعمهل 
ن الالالالالر ا   ومالالالالالا  عالالالالال  ياد الالالالال  ادسالالالالالوو اطالالالالالوير ان الالالالالا  التالالالالالفوييب ل قضالالالالالا  وا الالالالالدع  ال الالالالالام ، وأن 

القضالالالالا  وا الالالالدع  ال الالالال او  الالالالالوا و ، وانلالالالالراءا  التفوي  الالالال  ا ت الالالالذ ، وال قالالالالوق  ا ط قالالالال  حبالالالالأل 
   (3٨)ال ام 

أن قالالالأل اسالالالت دا  لغالالالا  اد   الالالا  يف احمل مالالال  ُ الالالرت  يف ال جنالالال  االست الالالا ي  والق الالالى  -٢٤
الذي   ا ما س ، وأن القضا  ي ركون يف ال  د   الي ا  نها أ   ا  يعداو مراة   ادش اس  

   (39)يت  مون لغا  هذه اد   ا 
أن انفالالً  مالال  ال قالالال عالال  لالالرائ  اصالالرل ا را  الال  ضالالد وذكالالر  من مالال  ال ةالالو الدول الال   -٢٥

ل قالر رائ  ات  أل جب  وأشا   إىل عد   ضا  ال  ان ا دن   م  اد   ادسوو ال يمال م ت ر   
  الد االسالت راد ع   مالا ي الدو م  هذه القضا  ال امال  ا  ن س  يانتهى قتخئ  ا تهم ، و ق ى 

ال جنالالالالال   نعالالالالالاو  فالالالالالت  انلالالالالالراءا  ق الالالالالفهنا  وأوصالالالالالىلت ديالالالالالد مالالالالالا إذا كالالالالالان هنالالالالالاك أسالالالالالاع كالالالالالاف 
 م الالالالالمول  جبالالالالالرائ  ع الالالالال  أن االالالالالت  كالالالالال  احملاكمالالالالالا  ا ت  قالالالالال اد الالالالال  ادسالالالالالوو  رسين  الالالالال االست الالالالالا ي 

 الالا و و يف  وفقالالا  ل م الالاي  الدول الال  ل م اكمالال  ال اولالال ، و  وفقالالا  الالالدويل قطريقالال  فو يالال  ونميهالال   لقالالانونق
والقال    (٤٢) راد الدو جم ال الام  ال الاقألاالست م  (٤١)١3-١١9و (٤٠)١١-١١٨التوص ت  

ع الالالال   تالالالالد ي  ا هالالالال، لمنت مالالالال  س الالالالق أو وق أن مةوضالالالال  صقالالالالون انن الالالالان أوصالالالال  قوضالالالال  قالالالالرامج 
   (٤3)ادنائن والقانون الدويل انن اين لةائد  ا دع  ال ام  والقضا  القانون الدويل

 صال ون  ما  و ا   لقانون الدويلا ا  مول  يف والق ى من م  ال ةو الدول   أن ض ا  ادرائ  -٢٦
 لت الالوي  ضالال ا  ف الالاال   إوا     ع الال  ا ويضالالا ، وأوصالالى اد الال  ادسالالوو ق الال  ا الالري  يضالال  إ الالا ا  
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 (٤٤)٦٢-١١7 الال  االالو مالالا يالالرو يف التوصالال   ا الالدن  ، مبالال  فالال ه  أ الالا ل ا ةقالالووي ، وذلالالع ع اصالالرل
والقالال  س الالق أو وق أن مةوضالال  صقالالون انن الالان   (٤٥)االسالالت راد الالالدو جم ال الالام  ال الالاقأل مالال 

ق  اد   ادسوو ع   وض  م او ا ، قلت او  الوث أل م  الض ا ، اتجالاو  الت الوي  لت الم  
   (٤٦)إذا لم  ادمر ذلع التماع ا   وإوماله  الض ا  أته  إعاو  

 (٤7)ادساس   واصأل يف ا  ا ك  يف اص ا  ال ام  واص ا  ال  اس   اصر    
 ن الالالال دل قغ الالالال  هت ئالالالال  ظالالالالروف أاالنت الالالالايب ُعالالالال قالالالالانونأن الال جنالالالال  االست الالالالا ي  الق الالالالى و  -٢7

أن است دا   اعد   اصال  ال جن    وم  ذلع، الق ى قوم  النت ال النوال م  اد   ا  ال
ت ةالالال   عت الالال  ادصالالالوا  الً مالالال  ل  صالالالول ع الالال  مق الالالد يف الخ الالالان، اقضالالالن ققد   الالال  ال رواا الالال ، 

يف ا  ام   ال مخ  ل  ق  مرش ن هذه اد     ومرش ن أ     الروما ع   الر   م   أن ف  د  ما  
   (٤٨)٢٠١١ق   ا داو عا   اقري ا   أن عدو اد   ت  مت او  

أشا  م ت  ا ؤس الا  الد قرا  ال  وققالون انن الان  ن مال  ادمال  والت الاون يف أو وق و  -٢٨
ر   اصالالالالاقالالالالرتا   ظالالالال  يف ق ئالالالال  اناف الالالال   ويفلالالالالر   ٢٠١٦إىل أن االنت الالالالاق  الخ ان الالالال  يف عالالالالا  

اد الال  ادسالالوو، يف  ى الال  االنت الالاق  أوصالالإىل أن ق ثالال  مرا ا  تالال  ادساسالال   قولالال  عالالا   وأشالالا  
مج   أمو ، إصًا  انون االنت اق  م   ًل عم    شام   ا ت رد شروط ان ام  واده    

رأ  ع الال    وا الال  ادقالالمال ال  اسالال   لت الالج   ا الالالقانون الال  ل تصالالويى يف االنت الالاق ، واُتالالاذ االالداق
مبرال ال  ن الا  الط الون االنت اق ال  لضالمان انتصالاف  أيضالا  وأوصال  ا  تال  اعتًء ا ناصال  ال   الا  

   (٤9)ف ال ويف الو ى ا ناس  دم   ال  او 
أن اد الالالال  ادسالالالالوو أن الالالالف سالالالالالق لأل   الالالالا  القوم الالالال  دثالالالال   ال جنالالالال  االست الالالالا ي والق الالالالى  -٢9

 ا  ادل ان الالال ، وال وسالالالن  ، وال رواا الالال ، والصالالالرق  ، وا  الالال م ، والرومالالالا، ادمالالالر الالالالذجم ل الالال  وو   ااد   الالال
  والق الى أنال  ع ال  قوم ال اد   الا  الهالذه يف قةم ا نا    ال ام  ق فن ا  ائ  الي دق  ف اال  

  يف ال م  الالالال ا   الالالالئى مبولالالالال   الالالالانون ققالالالالون اد   الالالالا ، وأن هلالالالالا وو أُنالالالالالر   مالالالال  أن هالالالالذه ارالالالالالق 
لصالالالن   قق ق الالال  الت الالالري   ، ف هنالالالا اُ تالالالخ يف ادسالالالاع من مالالالا   الالال  ق وم الالال  ولالالال ق هلالالالا أجم سالالال ط 

عد  ولوو أجم آل   لضمان اوا ن ق  ادن   عند إن الائها، وأهنالا كانالى  أيضا  القرا   والق ى 
و أ  أمالال  ا  الالامل أن مالال    (٥٠)ال  اسالال  ل م  الالوق    ى اُ تالالخ  نالوا كانالال  اعرضال  لًنتقالالاوا  دهنالال

ا ميالد مال   اقالدم   ع ال  ت الجالالضرو جم ا ميم وو  هذه ارالق، ال س ما مهامهالا االست الا ي ، و 
   (٥١)الدع  ا ايل م  أل  إعمال م ا ي ها وأن ط  أ ر 

وأفالالالاو  من مالالال  ال ةالالالو الدول الالال  ين الصالالال ة   وال الالالام   يف وسالالالائ  انعالالالً  ال يمالالالالون  -3٠
ال الر  ،  يف ضال اطع   يد لها  ق نها دا ، وأن ق ضه  ا رد العتداء ل دجم يت قون هتدي

أن انفالالالالً  مالالالال  ا ن مالالالال  وأن م ااالالالال  وسالالالالائ  انعالالالالً  ا  الالالالتق   ا رضالالالالى ل ت الالالالف  والق الالالالى 
  ومنالذ االسالت راد قلن ال   لًنتهاكالا  ال الاقق  وا الع الالي قالدثى مالؤ را   ال قال ال يالمال  ائمالا  

  الص ة   ووسالائ  انعالً  ع  قال  اعتداء  ٢٥-٢٠   سنو   ُا ج  الدو جم ال ام  اد  ، 
ن مال  كالذلع أن ا  ريقهالا إىل اصال   والق الى  هذه اصاال  مل  د، ف ما عدا استثناءا       و 

الصالال ة   الالالذي  ينتقالالدون ال االالمال ا الال  محالالً  ا الالوي  ضالالد وسالالائ  انعالالً  ا ؤيالالد  ل   ومالال  
  (٥٢)وم الال  وا الالداف   عالال  ققالالون انن الالان مالالا   الال  اص  منوكالالذلع ادمالالر قلن الال   لاص ومالال ، 
 عالالالال ت الالالالذ اد الالالال  ادسالالالالوو إلالالالالراءا  ف الالالالال  نهنالالالالاء انفالالالالً  مالالالال  ال قالالالالال يين ا ن مالالالال  وأوصالالالالى 
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ضالالم  إلالالراء حتق الالأل فالالو جم يجمالالا  ال الالاقق  ع الال  وسالالائ  انعالالً  ا  الالتق   والصالال ة  ، وأن اهل
مج الال  التهديالالدا  واالعتالالداءا  ا ولهالال  ضالالد الصالال ة  ، وال الالام   يف  يفوشالالام  ونميالال  وم الالتق  

   (٥3)وسائ  انعً ، وا ن ما     اص وم  ، وا داف   ع  ققون انن ان
دنالال  لرصالالد  ٢٠١3يف ا الالري  الثالالاين/نوفمخ أن الالف  و ا   الدا   الال   أنن مالال  ا وأفالالاو   -3١

التهديالد وال نالف ضالد الصال ة  ، وا ت الاال  إلراءا  ال  طا  ا  تص  قلت ق الأل يف قالاال  
الرصالالالد الق الالالى أن دنالالال  ا ن مالالال    الالال  ممت  الالالا  وسالالالائ  انعالالالً   ل الالال الصالالال ة  ، واالعتالالالداء ع

 ث الالون  يف ال جنالال  أعضالاءُمن الالى مال  اصصالالول ع ال  الوصئالالأل ا صالالنة  ذا  الصال  ، وأن   الال  هالذه 
ال جنالالالالالالالال  مل  تمالالالالالالالال  منالالالالالالالالذ  مالالالالالالالال ، وأنالتصالالالالالالالالا ي  ادمن الالالالالالالال  الً    ُ ن الالالالالالالالوامل لهالالالالالالالالا   الالالالالالالال  ق وم الالالالالالالال 

   (٥٤)٢٠١٦ عا 
 الالالي ُتالالتصوالقالال  مةالالود ققالالون انن الالان أنالال  ع الال  الالالر   مالال  أن احملالالاك  ا دن الال  هالالن  -3٢
أن أق امهالا دتثال  قل امال  متط  الا   الت قأل مال قلن ر يف  ضا  الت ه ، ف ن م  ا ه   قال ا  
الالالالر ي ١٠ا الالالالاو   ا   الالالال  ا تناسالالالال   الالالالالي ن الت ويضالالالالمالالالال  االاةا  الالالال  ادو وق الالالال  صقالالالالون انن الالالالان، وذك 

   (٥٥)أن ات ا د م  أق ا  االاةا       هذه احملاك  ق مى  ا 
 الالالالت دمون يف اصالالالالر اهت  ال امالالالال  ومل ي ت الالالالغ ا ةالالالالود أن ق الالالال  ال  اسالالالال   ال الالالالا  ي  ي -33

  ص  ، ضالد الصال ة   وعم هال   وأشالا  إىل اقالا ير الهان  انمًق ا  حتريض  ، مبا يف ذلع 
 صالا  التجا يال  وال  اسال    الال ن وسالائ  انعالً ، وأن ق تالفثر كثال ا  ين احملتو  انعًمالن اة د ي

   (٥٦)م     وسائ  انعً     شةاف 
 الم  ادماعالا  الدين ال  الت الف الالدويل ل الدفاا عال  اصريال  أن القالانون يُ ى من م  والق  -3٤

   انون الا   مال  إن الائها ل الن يُ الرتف  الا ك الا    يومالا   ١٥ين ا ج  نة ها لد  ال ر   يف  ضون 
 ا د م روا  انون قري  الدي  يف اد   ادسوو اكذلع أن م    ادماعا  الدين     ىوالق 

وي الالالالالم   الالالالالوا ، اد الالالالال  ادسالالالالالوو وون  الالالالال ه  إن الالالالالاء  ٢٠١٥الالالالالالذجم ا رتقتالالالالال  اص ومالالالالال  يف عالالالالالا  
  طالالا إ"االلتالالما  قالالالتول   الدين الال  مجاعالالا  وين الال ، وان الال   و وع وين الال ع وي الالرتط ع الال  ادماعالالا  

مج الال  ال نالالائق م   الال   ينقالال   الال  ا  الال  ا  الالؤول  يف ال ن  الال ع و  إىل ال الال طا  اص وم الال  "سالالرجم
ين ي ةال  اد ال  ادسالوو ا ن مال   وأوصالى  (٥7)الدولال  إىل ١9١٨وادوير  الي ُشال د    ال  عالا  

اعال ، وأن دتنال  ال ال طا  عال  أن أجم ن ا  لت ج   ادماعا  الدين   ال   الم ضالد أجم فالرو أو مج
وون  حتق الأل فائالد  لال ل  ن   ، وع  أتي د أجم فصال   ويال، أو  الت    الدا  نالتد   يف شؤون 

   (٥٨)ول  قأل
 لالالالالالالاا ذكر ف مالالالالالالا يت  الالالالالالأل إأنالالالالالال  مل يت قالالالالالالأل أجم اقالالالالالالد  ياُلالالالالالال جنالالالالالال  االست الالالالالالا ي  والق الالالالالالى   -3٥

يف  ال الال طا  إىل ا ضالالن  الالدما   ها الن الالا  ال الال وعن ال الالاقأل، ووعالالىو  ا مت  الالا  الدين الال  الالالي صالالا
   (٥9)إ لاعها إىل أص ا ا

 (٦٠)ق ر مج   أش ال الرن  
، القالالالال  فريالالالالأل اخلالالالالخاء ا  الالالال، مب اف الالالال  اال الالالالا  قل  الالالالر )فريالالالالأل اخلالالالالخاء( ٢٠١٦يف عالالالالا    -3٦

جيالالرجم ، ٢٠١٨-٢٠١٢اعتمالالاو اد الال  ادسالالوو اسالالرتاا ج   و ن الال    اف الال  اال الالا  قل  الالر ل ةالالرت  
ولالالوو آل الال   ا ل الال   عالالد القالال  ومالال  ذلالالع، طالال  عمالال  سالالنوي  أو نصالالف سالالنوي   عالالخ   انة الالذها
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اد ال  ادسالوو قد اسال  إم ان ال   ، وأوص ذا  الص   تق    أو  صد انة ذ االسرتاا ج   أو اخلط ل
   (٦١)ا    آل   م تق   لرصد أن ط  مؤس ا  الدول  يف سال م اف   اال ا  قل  ر

اد الالالالالالراف يف ااةا  الالالالالال  س الالالالالالق أو وق ق الالالالالالفن إلالالالالالالراءا  ،  ق الالالالالالى دنالالالالالال  ٢٠١٦ويف عالالالالالالا    -37
يف اد ال   م اف   اال ا  قل  ر مبا ُأقر  م  اقد  ع   عد  م تو     اف   اال الا  قل  الر

وأوصالالالى ين يت الالالذ اد الالال  ادسالالالوو االالالداق  إضالالالاف   لضالالالمان اسالالالتةاو  مج الالال  ضالالال ا    (٦٢)ادسالالالوو
ر قصول الضال ا  ع ال  الت ويضالا ع ويضالم        يُ م  اداق  ا  اعد  واصماي ع و  اال ا  قل  ر

 القضالا انة ذ ادق ا     ادمائ  ع ويتفكالد مال  الت ق الأل يف  ضالا  اال الا  قل  الر، مبالا يف ذلالع 
 وم الالالالون، ومقاضالالالالالا  ادنالالالالا ، وإصالالالالالدا  عقالالالالوق  ف الالالالالال ، ومتناسالالالالال   قوظةالالالالالون مالالالالالي يتالالالالالو ط ف هالالالالا 

   (٦3)و اوع 

 (٦٤)اصأل يف اخلصوص   واص ا  ادسري   
 ٢٠١٢الق  أم  ا  امل أن  انون ال راك  ا  ج   الذجم ُعرد ع   الخ الان يف عالا    -3٨

   (٦٥)مل يُ تمد ق د

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -٣ 

 (٦٦)اا  و اصأل يف ال م  ويف التمت  ق روط عم  عاول  وم  
ال ا    عال  ال مال  أوضاا ، وأن ك  ا    مل ا هد حت نا    م أفاو أم  ا  امل ين فرس ال  -39

مالالال  الةئالالالا  وادفالالالراو الضالالال ةاء، مثالالال  ا  الالالن ، وادشالالال اس ذوجم انعا الالال ، والرومالالالا، وادشالالال اس 
أن م  ادمه   مب ان ا ث ف ادن ط  الرام   إىل اصالد مال   ص    ل غاي   وا أت أوضاا ا  روي  

ال الالالالالالالركا  اخلاصالالالالالالال  دتثالالالالالالال  ا الالالالالالالري ا  ال طالالالالالالالال ، و  و  اصالالالالالالالد ادوك لأللالالالالالالالو ، والتفكالالالالالالالد مالالالالالالال  أن 
   (٦7)ال م 
وأشاو مةود ققون انن ان قدهوو الي قذلتها ال  طا  قى اين، ل ن  أشالا  إىل   -٤٠
   (٦٨)يف سال ال م   ص وق  مجامال اوال  الروما ال مجاع  أن 
، أفالالاو  ال جنالال  ادو وق الال  ل  قالالون االلتماع الال  ر الالق أو وق ين  عالالا  ٢٠١٦ويف عالالا    -٤١

 اد الالر  يف اد الال  ادسالالوو ال   الالنه  ال مالال  يف ق الال  الوظالالائف، مالالا  ثالال  د  الالما   اد الالرافالالالدول 
ع ال    ائمالا   ع   أساع ادن   ، وين الت ري ا  دن  ا رأ  م  مما س  ق   ا ه ، ما  ث  د  ما  

   (٦9)نوا ادنق
 ي قاهالالاعالال  ا  ام الال  التم  ميالال  الالالي را  و الالدمى ا ن مالال  ادو وق الال  ل راقطالالا  ال  الال ري  اقريالال  -٤٢

لقوا  ا      يف اد ال  م  امبول  عقوو مؤ ت  ال ام ون ن و ن وادفراو ال   ريو ن ا دن و ا وظة
روف ال مالالالالال ، ادسالالالالالوو، وم الالالالالائ  ،ت ةالالالالال  أ الالالالالر ، ال سالالالالال ما مالالالالالا يتصالالالالال  قصالالالالالأل يف ال الالالالال  ، وظالالالالال

واالسالالالت قا ا ، والت ويضالالالا  عالالال  ا  الالالا ر ا ت  قالالال  قلصالالال   وال الالالًم ، ومالالالد  ال قالالالوو، وإعالالالاو  
   (7٠)انوما  يف اص ا  ا دن  
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 اصأل يف الضمان االلتماعن  
أفالالالالاو  ال جنالالالال  ادو وق الالالال  ل  قالالالالون االلتماع الالالال  ين مالالالالد  اسالالالالت قان ال طالالالالال  يف اد الالالال   -٤3

   (7١)   كاف ال   و   ادوك   اش ، وأن اصدادسوو  ص   لدا  

 (7٢)الئألم تو  م   ن اصأل يف   
م التو  ا  الاعد  مال  الواضال  أن إىل أن ال جنال  ادو وق ال  ل  قالون االلتماع ال  أشا     -٤٤

م  ادسالر ال  صال  ع ال  االسالت قا ا   ك  ا    االلتماع   يف اد   ادسوو    كاف، وأن عدوا  
   (73)ادسري 

والق ى من م  ال ةو الدول   أن التوصال ا  ا ت  قال  قصالأل يف ال ال   الًئالأل لًلئال    -٤٥
 ، نُةالذ  لمئ الا  ١999م  كوسوفو، الذي  استقروا يف ، ما  كون غ  ا   قوو و يت ا منذ عا  

ع الالال   قالالال  ه  مالالال    اقري الالالا   عامالالالا   ١٨ق الالالد  ١ال يمالالالالون يف ،الالال   كون الالالغ  ش صالالالا   977، وأن فقالالال 
 ى ال جن  ادو وق    ناهض  ال نصري  والت ص  جبهوو ال ال طا ، مال   الًل و ق  (7٤)كوسوفو

إ ً الال   ل نهالالا ال االالمال ا الال ر و قر سهالالا لكسالال ان ان   مالالن، مالال  ألالال  قالال  م الال    ،الال   كون الالع 
يف مولالوو  ا ال  د م الاك  عاويال  يف ا   مالا  القائمال ، وهالن  يتمثال  يف  ا قالرتا اصقلق أل دن 

ا، وم مولالال  عالال   ال  الال  ال الال ان  وعالالًو  ع الال  ذلالالع، مل ا الال  ال جنالال  ت الالإقالالد  ضالالواقن قوو و ي
الروما، وادش ايل، وا صري  يف عم    صالن  القالرا  ق الفن هالذه دماعا  ع   ع   يجم م ا ك  

   (7٥)ا  فل  اهلام  الي ُتصه 

 (7٦)اصأل يف الص    
اا ج   اسالالالالالرت  ٢٠١٢القالالالالال  مةالالالالالود ققالالالالالون انن الالالالالان أن اص ومالالالالال  اعتمالالالالالد  يف عالالالالالا    -٤٦

، و طال  عمال  ٢٠١٦-٢٠١٢الروما وا صري  يف اد   ادسوو ل ةالرت   نهود يوضاا لديد  ل
موا ي  اتو  ، يف مج ال  أمالو ، اُتالاذ االداق  ارمالن إىل إذكالاء الالوعن قال  مجاعال  الرومالا ق الفن ققهالا 

إىل ادن الالالط  الالالي اضالالالط    الالا و ا   الصالالال   يف هالالذا الصالالالدو، مبالالالا يف  ا ةالالود يف الصالال    وأشالالالا 
ذلالالع م الالاو ا  شالال ذ الالالوعن، وولالالوو وسالالطاء صالال    يتةالالاع ون مالال  مجاعالال  الرومالالا ويقالالدمون هلالالا 

قن الالاء الرومالالا  صالالا   ا اهتمامالالا   االالويلا  الالاعد  الً مالال ، وإعالالداو اسالالرتاا ج   ق الالفن الرعايالال  ان اق الال  
أن هالالذه االسالالرتاا ج   سالالوف ا الالاعد ع الال  م ادالال  ال الالوا   ا ت  قالال  ةالالود عالال  أم الال  يف ا وأعالالرل 

   (77)لن اء الروما، ال س ما يف ، ما  كون ع ا رتوي  حبال  الص   ان اق  

 (7٨)اصأل يف الت      
 م الدال  االلت الانأشا  أم  ا  الامل إىل أنال  قغال  الن الر عال  التالداق  ا ت الذ ، ال االمال   -٤7
، وأن ال     اصال    ؤس ا  الت     ما     ا د سن ال ات   من ةض  د سن لت     ما     اق

أن إومالالالالالالالا  اد ةالالالالالالالال ذوجم  أيضالالالالالالالا  دم الالالالالالال  اد ةالالالالالالالال  والقالالالالالالال   ذا لالالالالالالالوو   الالالالالالال  مد سالالالالالالالن  ا   مالالالالالالالا  
الت الاون    ين غالن ا ميالم، إال أنالاالقت الا  الت   م ال  اخلاصال  يف ن الا  الت  ال   ال الاوجم عالرف حت النا  

   (79)ا ا  رتك ق  القطاع
أن التد يق متالاا ق غالا  اد   الا  يف ا  التوي  االقتالدائن ال جن  االست ا ي  والق ى  -٤٨

والثانوجم يف ال  الد   الالي يقطنهالا ا نتمالون إىل اد   ال  ادل ان ال ، وأن منالاهج لديالد  اعُتمالد  يف 
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   وال الالالالالرواا ،  ، وال وسالالالالالن  سالالالالالايل ال غالالالالال  وادول اتضالالالالالم  عناصالالالالالر مالالالالال  ال غالالالالال  وادول الصالالالالالرق 
وأول  مد سال   نوع ال  يف مج ال  مالواو التالد يق وق غالا   ين يت   اد   ادسوو كت ا  ال جن  وأوصى 

ا تنالالالا  الةرصالالال  الالالالي اد   الالالا  ع الالال  مج الالال  م الالالتو   الت  الالال  ، وأن ُي الالالج  ا الالالدا ع ع الالال  مواصالالال   
   (٨٠)تهاوثقاف قوم  لوي  اد   ا  ا  ف ما يت  أل قلت ريفمواو ا ناهج الد اس   ال ام   ات  ها
 ا  ت قالالال عالالالدو أ ةالالالال الرومالالالا    و أنالالال  ع الالال  الالالالر   مالالال   ال جنالالال  االست الالالا ي والق الالالى  -٤9

، فالً االمال مثال  قالال  م  ال  إىل مواصال   ادهالوو مال  ألال    و  قضالو ه  ق الد ق دا ع االقتدائ  
الصالالدو، وأوصالالى  يف هالالذا مالال  لهالالوو مبالالا ي ذلالال  اد الال  ادسالالووال جنالال  ا رق الال  االقتدائ الال   و ق الالى 

إشالالراك س الالق أ   الال  الرومالالا يف مج الال  مراقالال  الالالخامج الت   م الال ، مبالالا يف ذلالالع اصالالم مها، و صالالدها، 
   (٨١)واق  مها

 ةالالالال الرومالالالا مالالال  ، مالالالا  كون الالالع إىل ا د سالالالن دنقالالال  الوف مالالالا يت  الالالأل قتالالالوف   الالالدما    -٥٠
ن مال  ا  تصالول ،ت ف ا دا ع قالول قوو و يت الا، ا أت  مةالود ققالون انن الان أنال   الد ي الو 

ق دا ع ال ام  ق    ، وم  مث ضمان الت ا ه د   أسر اد ةال ا  ن   قل    الًئأل أوال  
   (٨٢)اد ر  ادماعا   نه  اال تًط قد ةال م  

وأشالالا  أمالال  ا  الالالامل إىل أنالال  مالال  الضالالالرو جم ا ميالالم اخلالالدما  النة الالال   وال  دا ول الال  وا الالال    -٥١
ف لأل ةالالالال، وايقء، وا د سالالال  مالالال  ألالالال  م ادالالال  م الالالفل  امايالالالد عنالالالف ا الالالدا ع لتالالالوف  وعالالال  كالالالا

   (٨3)اد ران

 حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة -٤ 

 (٨٤)ن اءال  
أفالاو أمالال  ا  الامل ينالال  ع ال  الالالر   مالال  حت ال  الت الالري ا  والوصئالأل االسالالرتاا ج   ا  تمالالد ،  -٥٢

احملالدوو  ا  الا ك  ال  اسال   وااللتماع ال   يت ال  مال كمالا ،  ال يمال عد  ا  اوا  ق  ادن ال   ائمالا  
، وعالد  ا  الاوا  يف اقاسال  ا  الؤول ا  وا ال  الرلال  ها وقال ل مرأ ، وعد  ا  اوا  اال تصاوي  ق ن

   (٨٥)ادسر ، والةوا ن يف اصصول ع   ققون ا     
 الالال  ادسالالالوو  يف ادتة الالال   إىل أن ال نالالالف ال الالالائ ن م الالال    م ١أشالالالا   الو  الالال  ا  الالالرتك  و  -٥3

، مبالا يف ذلالع ادنالا والق ى أن اد   ادسوو اُتذ  طوا  قامس  او محاي  الض ا  وحماسال   
 ومن الال  التصالالدجم ل  نالالف ال الالائ ن اعتمالالاو  الالانون اصمايالال  مالال  ال نالالف ال الالائ ن، وقرواوكالالول إلالالراءا 

   (٨٦)، ل نها شدو  ع   ضرو   قذل لهوو إضاف  من  واصماي 
أن ادهالالا  الةاع الال  الرئ  الال   يف م اف الال  ال نالالف ال الالائ ن،  ١ الالرتك  والق الالى الو  الال  ا  -٥٤

مبالالال  يف ذلالالالع أفالالالراو ال الالالر  ، والقضالالالا ، وا الالالدعون ال الالالامون، وال الالالام ون يف سالالالال الرعايالالال  الصالالال   ، 
يف الغال  إىل م رف  كاف ال  ققالانون اصمايال   اةتقروا وظةون ال ام ون يف مركم الرعاي  االلتماع  ، 

 الضال ا  أجم   الاُ  يف م  ال  اصالاال  الاةه  وينام ا  ال نف ال ائ ن، و  الن، و م  ال نف ال ائ 
 ن   اد الال  ادسالالوو االالد ي ا  يالالين  ١  وأوصالالى الو  الال  ا  الالرتك  ُُتضالال  ادنالالا  ل م الالاءل  الاهتمالالا ، و 
ً   منت ما   ولويال  ل الًم  الضال ا  قوسالائ  يالويل اد، وأن يف ا ن ومال  دم ال  ادهالا  الةاع ال  وشام
 منالالال ، و داف  عالالالنه إقالالالًي مج الالال  الضالالال ا  قنت الالالا  قتالالالوافر االالالداق  اصمايالالال ، وحبقهالالال  يف حمالالالا  يالالال منهالالالا

يف  ضالالالالالا  ال نالالالالالف ال الالالالالائ ن، واالالالالالوف  التمويالالالالال  ال الالالالالايف  القضالالالالالا  "ا والهالالالالال " عنالالالالالد ن الالالالالر ال جالالالالالوء إىل
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 أيضالالا   ١وأشالالا   الو  الال  ا  الالرتك    (٨7)ا ن مالالا   الال  اص وم الال  ل ضالال ا  الالالي اقالالدمها   الالدما ل
ن القالالالانون ادنالالالائن، و الالالانون ادالالالن ، وأق الالالا   الالالانون ادسالالالر  ا ت  قالالال  قل نالالالف ال الالالائ ن ين غالالالن إىل أ

   (٨٨)مواءمتها م   انون اصماي  م  ال نف ال ائ ن
 وا أت  أمالالالالال  ا  الالالالالامل أن مالالالالال  الضالالالالالرو جم ا ث الالالالالف عمالالالالال  ادفر الالالالال  ا ت الالالالالدو  الت صصالالالالالا  -٥٥

ً  والنهالالالالود قالالالال  التالالالالداق  ادمن الالالال ، وال قالالالالوق  ا و وفالالالال  عالالالال   صالالالالد انة الالالالذ التالالالالداق  الو ائ الالالال ، و  ، فضالالالال
   (٨9)التنة ذ، الي اةرد يف م  مها ع   مرا يب ال نف ال ائ ن

 (9٠)اد ةال  
اد ةالالالال  ع الالال  ق الالالى ا  الالالاو   ال ا  الالال  نهنالالالاء مج الالال  أشالالال ال ال قوقالالال  ال دن الالال  الالالالي دالالالا ع   -٥٦

"ال قالالالال  حت الالالر( إو الالالال ا الالالديً  ع الالال   الالالانون ادسالالالر  نهنالالالاء ال قوقالالال  ال دن الالال  )ا  الالالاو   ال ا  الالال 
ا الالالالالم  ايقء، و ال الالالالالدين أو أجم شالالالالال   مالالالالال  أشالالالالال ال ا  ام الالالالال  القاسالالالالال   أو الًإن الالالالالان   أو ا ه نالالالالال " 

وادوصالال اء، ومج الال  ادشالال اس اي الالري  الالالذي  يالالوفرون الرعايالال  ل طةالال  أو يت الالام ون م الال   وقلن الالر 
نهنالالاء ال قوقالال  ال دن الال "، فقالالد أوصالالى ا  الالاو   ال ا  الال   صالالط   " إىل أن القالالانون ال يتضالالم  ا ريةالالا  

اد الالالال  ادسالالالالوو ق الالالال  وانة الالالالذ ق الالالالر  الالالالانوين ع الالالال  مج الالالال  أشالالالال ال ال قوقالالالال  ال دن الالالال   ال قوقالالالال  ال دن الالالال 
   (9١)لأل ةال، مهما كانى  ة ة  ويف ك  مراق  ق اهت ، وذلع ع   س    ادولوي 

 (9٢)ادش اس ذوو انعا    
أنالال  ين غالالن النهالالود حبالالال  ادشالال اس ذوجم انعا الال  عالال   ريالالأل االالوف  القالال  أمالال  ا  الالامل   -٥7

الت نولول الا  االوف  م  الدما  الالدع ، و يالقوالم االاصال، وا م  والتغ   ع  ق ئ  م  ر  ماو ، 
القالالالرا ا ، وا ميالالالم ال الالال   ا  الالالتق   وعالالال  عم  الالال  اُتالالالاذا   نالالال   وشالالالدو ع الالال  ضالالالرو   اط  الالالأل مةهالالالو  

  مج الال  اصالالوالم الالالي ا ر الال  م الالا كته  ال ام الال  والة الالال  يف لألشالال اس ذوجم انعا الال ، وذلالالع إ الالال
   (93)ارتم  ع    د  ا  اوا  م  اي ري 

وأشاو مةالود ققالون انن الان قت ميالم ان الا  الت الري ن وا ؤس الن احمل الن ا ت  الأل حبقالون   -٥٨
انن الالالالالان لألشالالالالال اس ذوجم انعا الالالالال ، ووعالالالالالا ال الالالالال طا  إىل ا ث الالالالالف لهووهالالالالالا الرام الالالالال  إىل انة الالالالالذ 

إىل ال الالالالوا   إ اء ق الالالال  أولالالالال   أيضالالالالا   ا ةالالالالود لت الالالالري ا  ا ت  قالالالال  قلت طالالالال   ا  الالالالاين  وأشالالالالا ا
القصالالالو  ال امنالالال  يف الت الالالري ا ، مثالالال  عالالالد  ولالالالوو عقالالالوق  ضالالالد أ قل ال مالالال  الالالالذي  ينته الالالون 

   (9٤)اوف  "ارا  ا  ا   ي  م قول " وال 

 (9٥)اد   ا   
مالال  الت الالام  والتةالالاه  قالال  ادشالال اس ا نتمالال   أن منا الالا   ال جنالال  االست الالا ي الق الالى  -٥9

يف اد   ادسوو، مبا يف ذلع يف ال  الد   الالي يقطنهالا  يمال سائدا   الإىل أ   ا   وم   واد      
ق الالون ادق الالا  الت الالري    الالالي  ال جنالال  االست الالا ي و ق الالى   (9٦)سالال ان ينتمالالون إىل أعالالران ،ت ةالال 

ون ققالالالالون اد   الالالالا ، ويف وسالالالالتو  ، الالالالالوا و  يف  الالالالانوم الالالال قا ةالالالال  ققالالالالون ا نتمالالالال  إىل اد   الالالالا  ال
اوسالال ى وا الالم   قةضالال  عالالدو مالال  القالالوان  الت الالري    يف سالالال محايالال  ال  الالا  ،  الالد ، ٢٠٠7 عالالا 

والثقافالال ، والت  الال  ، واالنت الالاق ، والت الالج   ا الالدين، ووصئالالأل اهلويالال ، ل نهالالا أشالالا   إىل أن هنالالاك 
   (97)م اك  ك    يف انة ذ هذه القوان 



A/HRC/WG.6/29/MNE/3 

GE.17-19198 12 

"  وم الال أن اد الال  ادسالالوو مل ي الالدل ا ريالالف مصالالط   "أ   الال   ال جنالال  االست الالا ي والق الالى   -٦٠
ع الال  قالال  أن  الالانون ألالال ، واءمتالال  الدسالالتو   ققالالون اد   الالا  قغ الال  التفكالالد مالال  م الالالوا و يف  الالانون

 ٢٠٠7وسالتو  عالا   ال ي ال ، قوم ال عً   م اشر  ق  ا وا ن  واد   الا  ال يق  ققون اد   ا  
   (9٨)م  هذا الق      إىل ولوو عً   صراق
م   ًل ضالمان دث  هالا  قوم  وأشا  أم  ا  امل إىل ضرو   النهود قوض  اد   ا  ال -٦١

   (99)الن يب يف القطاا ال ا  ع   ا  توي  الو ، واحمل ن، و صد انة ذ التداق  ا  تمد 
ل نهالالالود قوضالالال  الرومالالالا يف  ائةالالال  مالالال  وع الالال  الالالالر   مالالال  ادهالالالوو الالالالي قالالالذلتها ال الالال طا   -٦٢
الرام الالالالال  إىل النهالالالالالود قوضالالالالال  الرومالالالالالا  ٢٠١٦-٢٠١٢ ال ، ال سالالالالال ما يف إ الالالالالا  اسالالالالالرتاا ج  ارالالالالالا

ُي الالا ك يف  المالال  الرومالالا  ك الال ا    أن عالالدوا  ال جنالال  االست الالا ي  وا صالالري  يف اد الال  ادسالالوو، الق الالى 
النمط الالال  ال الالال     والت  الالالم ضالالالد  وأشالالالا   إىل اسالالالتمرا  القوالالالال   (١٠٠)اص الالالا  اال تصالالالاوي  يف ال  الالالد

ا نتمالالال  إىل أ   الالال  الرومالالالا، ووعالالالى ال الالال طا  إىل ا ميالالالم اصالالالوا  قالالال  الثقافالالالا  والتةالالالاه  واالقالالالرتا  
  ً ع  م اف ال  الت  الم ضالد ادشال اس ا نتمال  إىل اد   الا  القوم ال ، وادشال اس  ا ت اول، فض

عالالالالالال   ريالالالالالالأل الت  الالالالالال   ووسالالالالالالائ  الالالالالالالذي  ي   الالالالالالون يف اد الالالالالال  ادسالالالالالالوو، ال سالالالالالال ما  ا  الالالالالالروي  وا   الالالالالالا  
   (١٠١)انعً 

اد   ادسوو ع   مواصال   وعال  ال ال  انذاعالن والت ةميالوين  ال جن  االست ا ي وشج ى  -٦3
اد   الالالالا    ق غالالالالا  اد   الالالالا  القوم الالالال ، وإاقالالالال  اغط الالالال  إذاع الالالال  وا ةميون الالالال  ق الالالالفن ا  الالالالائ  الالالالالي هتالالالال

ا مال  ع ال  ا مال   مراعالا  مصالا    ل امالأن حمطا  انذاعال  والت ةميالون ا ع   التفكد م ، و القوم  
   (١٠٢)اد   ا  يف قراسها ال اوي 

 (١٠3)وا   ا  والًلئون وم تم و ال جوء وا  روون  ا هالرون  
ع ال   يف اد ال  ادسالوو أن مةوض  صقون انن ان شج  ال ال طا الق  س ق أو وق   -٦٤

ش اس ا  روي  الذي  ير  الون يف لألوض  القانوين المضاعة  لهووها الرام   إىل ضمان ا وي  
   (١٠٤)ذلع
   الالاعدا اد الال  ادسالالوو ين يواصالال  اقالالدم اد   الالا  ادو وق الال  صمايالال  اةا  الال  االوأوصالالى   -٦٥

ا  ن ال ، ادفالراو وصئأل اهلوي ع وجيالد، قلت الاو  مال   ل  صول ع   وا   ا  إىل ادش اس ا  روي  
إومالالالا  سالالال ان ا  الالال   أو ت ق الالالأل ل كاف الالال صالالالا   يتالالال   فر و وائمالالال  اتالالال   إ الالالًن ،الالال   كون الالالعع  ق الالالوال  

   (١٠٥)عووهت ، مبا يف ذلع ع   ريأل ُتص ص ا وا و الً م 

 (١٠٦)عد و ادن     
 ٢٠١3الق ى من م  ال ةو الدول   أن  ع   الر   م  اصديأل اد ال  ادسالوو يف عالا   -٦٦

إلالالالراء لت ديالالالد ل  الالالد يولالالالد يف ا، ال ١9٦١ع الالال  ااةا  الالال   ةالالال  قالالالاال  ان الالالدا  ادن الالال   ل الالالا  
يصالالال  ون عالالالد ن  الالالد شالالال ص مالالال  الرومالالالا وا صالالالري   ٨٠٠قالالالاال  ان الالالدا  ادن الالال  ، وذكالالالر  أن 

 لوضال  عم  ال  حُم مال  مبولال  القالانون اد   ادسوو قُتالاذ االداق  فو يال ا ن م  ادن     وأوصى 
ً   وا صالري  مال  كوسالوفوالرومالا لتمتال  مج ال   ضالما   قاال  ان دا  ادن     ات   حتديد  دت الا  كالام

   (١٠7)حبقو ه 
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