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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة السابعة والعشرون
 12-1أيار/مايو2017

موجز للمعلومات َّ
المقدمة من أصحاب المصلحة اآلخرين في

بولندا*

تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .وهاو ماو ل للمعلوماامل اَّقدما ما  18ها ما ااهاامل بااح
اَّصاال ( )1إىل االسااتعراض الاادوري الشااامل ،وهااو مقاادج قااال مااو ل ققىااداً با ااد ا ص ا
لعدو الالمامل.

ثانيا -المعلومات َّ
المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة
ألف -نط اااق االلتزام ااات الدولي ااة( )2والتع اااون م ااا اآللي ااات والهيي ااات الدولي ااة لحق ااوق
()3
اإلنسان
 -2أوب ا مدتاادر ا ريااامل ا ربااع باالن ققاادج بولداادا اارت ا تريااى ل اامان قصااديقها عل ا
مجىع معاهدامل ا مم اَّت د قوق اإلنسان(.)4
 -3وأوباام مدةم ا العلااو الدولى ا باالن قصاادق بولداادا عل ا االقلا ى ا الدولى ا ماي ا مجىااع
ا قااصام م ا االاتلااار القسااري( .)5وأوباام راب ا التاادال القااانود باالن قصاادق بولداادا عل ا
االقلا ى الدولى ماي حقوق مجىع العمال اَّها ري وأفراو أسرهم(.)6
__________

*

مل حترر هذه الوثىق ل إرساهلا إىل ووائر الرتمج الت ريري
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 -4وأوباام راب ا التاادال القااانود باالن ق اوائم بولداادا قش اريعها الااوت مااع أحااااج اقلا ى ا
()7
العدف ضد اَّرأ والعدف اَّدليل . 
جملس أوروبا بشلن مدع ومااف
 -5وأوبم مدةم أو ىانوسىا قوق اإلنسان هاواي بلن قُ لغ بولددا ،ققريرها اَّقادج
إىل ااول الثالث لالستعراض الدوري الشامل ،ع قدلىذ أهادا التدمىا اَّساتدام ماع ربا هاذه
ا هدا حبقوق اإلنسان الدولى (.)8

باء -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان

()9

 -6أعرباام الور ا اَّشاارت  5واجمللااس ال ولداادي للمدةمااامل الشا ابى ومدةما العلااو الدولىا
عا لقهمااا إاار اال لاااض الا اار الااذي تارأ علا مىلانى ا مات ا ملااوض حقااوق اإلنسااان(.)10
وأق ااار اجملل ااس ال ولد اادي للمدةم ااامل الشا ا ابى إىل أن ل ااىي مىلانىا ا اَّاتا ا يد ااذر بع اادو ما ا
العوا ا الواىما ويتعااارض مااع التوبااىامل  32-90و 34-90و .)11(35-90وأباارامل الور ا
اَّشارت  5والور ا اَّشارت  6أن ا جا الرئىساى لترياار لاىي اَّىلانىا هاك أن اَّاتا ي ا لع
مبهاااج جمااال مااف ا التمىىاال ،مبااا سل ا اَّساااوا باامل اادس اامل وحقااوق اَّثلىااامل واَّثلى اامل
وملوو ك اَّىل اادسك ومغايري اهلوي اادسانى  ،وأن ا حلاب الىمىدى  ،مبا فىها ا الب ا اا م،
اد وأبام علا مهامجا ملاوض حقاوق اإلنساان( .)12أماا ملاوض جملاس أوروباا قاوق اإلنساان،
ف ا بولدادا بشاد علا ضامان متتاع ماتا اَّلاوض باالساتقالل التااج ،ما ااالل قاوفر ماوارو
افى له(.)13
 -7وأقااارمل الور ا اَّشاارت  5ومدةم ا العلااو الدولى ا إىل أن جملااس مدااع التمىىاال العدصااري
و راهىا ا ا ان ا ا وم ااا يتص اال ب ااذل م ا ا قعص ا ا  ،ال ااذي أنش اام ع اااج  ،2013ااد أُلغ ااك
عاااج  .)14(2016وأعرباام الور ا اَّشاارت  5عا لقهااا إاار ا اااس هااذا القارار فاارت ااومل فىهااا
أفعال العدصري و ره ا ان بس أام اهلجر (.)15
 -8وأض ااافم الور ا ا اَّش اارت  5أن اَّل ااوض ا ا ااومك اَّعا ا باَّس اااوا اَّعاملا ا  ،ال ااذي
انون اَّساوا اَّعاملا ويعمال وااال وياوان رئاىس الاوارار ،مسا ول عا
أُنشئم واليته مبو
قدلىذ سىاس اَّساوا اليت وضعتها ا اوم لل ماي م خمتلف أقاال التمىىال .ريار أن القاانون
ال يدص عل صىص موارو هلذا اَّلوض وال عل ربد مىلانى مدلصل لاه .وعاالو علا سلا ،
مل حي ا اادو الق ا ااانون العال ا ا ب ا اامل اَّل ا ااوض وال ا ااوارار ومل ي ا اادص عل ا ا إنش ا ااار هىا ا اال للتع ا اااون ب ا اامل
اإلوارامل(.)16
 -9وأوب ا فري ااى ا اار ( )Good Groupب االن ق ااع بولد اادا ،اال اس ااتعراض مدتص ااف اَّ ااد
لتدلىذ قوبىامل االستعراض الدوري الشامل ،ا عمل وتدى لتعلىم حقوق اإلنساان ،بالتعااون
مع ال الب واَّعلممل واَّدارس العلىا و لىامل ااامعامل واَّعاهد ومديريها(.)17

2

GE.17-01944

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

جيم -تنفيااا االلتزامااات الدوليااة المتعلقااة بحقااوق اإلنسااانا مااا مراداااة القااانون الاادولي
اإلنساني الواجب التطبيق
 -١المسائل الشاملة لعدة قطادات

اَّساوا وعدج التمىىل

()18



 -10أقااارمل الور ا اَّشاارت  4إىل أن بولداادا مل قدلااذ قوبااىامل االسااتعراض الاادوري الشااامل
اليت لتها ،واليت قدعوها إىل قعليل التدابر القانونى والتدابر ا ارر الرامى إىل التصدي للجرائم
اَّرقا ا ا ا با ا اادافع الت ى ا ا اال( )19والتوبا ا ااىامل اَّتعلق ا ا ا مبقاضا ا ااا م ا ا ارقا اا ا ا ارائم اَّرقا ا ا ا ب ا ا اادافع
()20
الاراهى ا العدص اري و راهى ا ا ان ا
مقاضااا س اريع وفعال ا  ،وإن اناام ااد نلااذمل لئى ااً
()21
التوبى  50-90اَّتعلق مبااف معاوا السامى .
 -11وأعرب اام مدةما ا العل ااو الدولىا ا وم سس ا ا قا ارانس  -فواي ااا واللجدا ا ا وروبىا ا َّداه ا ا
العدصري والتعص التابع جمللس أوروبا ع لقها ن اانون مااف ا التمىىال بولدادا مل يادص
علا ا ق ااوفر ايا ا أ اار للمثلى ااامل واَّثلى اامل وملوو ااك اَّى اال اادس ااك ومغ ااايري اهلويا ا اادس ااانى
وحاملك بلامل اادسمل وا قصام سوي اإلعا (.)22
 -12وأقارمل الور اَّشرت  5إىل أن انون اَّساوا اَّعامل يلتقر إىل هنا قاامل بشالن
مساالل التمىىاال وأنااه ال يعاماال مجىااع اللئااامل اَّهمشا معامل ا متساااوي  .و ااد أور سلا إىل قااوفر
ا مايا حسا قسلساال هرمااك حتصاال فىااه اللئااامل الاايت قتعاارض للتمىىاال بسا اَّىاال اادسااك أو
السا أو اإلعا ا أو الاادي عل ا أو اادر ما ا ماي ا ( .)23ومل يُدلااذ حةاار التمىىاال بس ا اَّىاال
اادسااك إاليف إتااار ااانون العماال ،وبقاادر ااادوو ،إتااار ااانون اَّساااوا اَّعامل ا  .بىااد أن
انون اَّساوا اَّعامل ققتصار علا جماال العمالا  ،وقُسات هعد مدهاا اجملااالمل
ا حااج الوارو
ا ااارر ،مثاال الرعاي ا الص ا ى والتعلااىم وا صااول عل ا الساالع وا اادمامل .ومل قدلااذ الساال امل
ال ولددي بعد أي أحااج حتةر التمىىل عل أساس اهلوي اادسانى (.)24
 -13وأفاااومل مدةم ا العلااو الدولى ا باالن القااانون اادااائك ياادص بالت ديااد عل ا الت قىااى
رائم الاراهى اَّرقا ا بادافع العارق وا بال اإلثا واادساى والادي واالنتماار السىاساك ،وعلا
مقاضااا مرقا ىهااا .رياار أنااه مل ياادص عل ا أن الس ا  ،واإلعا ا  ،ونااو اا ادس ،واهلوي ا اادسااانى
والتع اار اادس اااد ،واَّى اال اادس ااك ،والوض ااع اال تم اااعك أو اال تص اااوي ،قش ا يفاال أي ا ااً أسا ا اباً
رائم الاراهى ومقاضا مرقا ىها( .)25وأعربم الور اَّشرت  4والور ا اَّشارت 5
للت قىى
والور اَّشرت  6وم سس قرانس  -فوايا واللجد ا وروبى َّداه ا العدصاري والتعصا التابعا
جمللس أوروبا ع أو ه لى مماثل (.)26
 -14وأقااارمل الور ا اَّشاارت  4إىل أنااه بىدمااا يت اام القااانون اادااائك إقااارامل ااادو إىل
العوام اال اَّش ادؤو اَّ وي ا إىل قش ااديد العقوب ااامل اَّلروض ا عل ا ارائم دائى ا معىد ا  ،ف ا ن ه ااذه
العوامل ال قشمل وافع الت ىل هبذه الصل (.)27
 -15وأض ااافم الور ا ا اَّش اارت  4أن ا اوما ا مل حت اااول إع ااداو مش اارو قع ااديل يه ااد إىل
قوسا ااىع ن ا اااق ائم ا ا اللئا ااامل اَّشا اامول با ماي ا ا إتا ااار ا حاا اااج اَّتعلق ا ا ا ارائم وا ا اااب
الاراهى ا ( .)28وأفاااومل الور ا باالن واياار العاادل ااديااد أعل ا أنااه ال ياارر حا ا ً إىل إواااال أي
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قعا ااديالمل عل ا ا القا ااانون اادا ااائك ها ااذا اجملا ااال .ورأمل الور ا ا أن ها ااذا إ ا ارار ر عا ااك يدته ا ا
التوبىامل اَّق ول الصاور ع االستعراض الدوري الشامل(.)29
 -16وأعربم اللجد ا وروبى َّداه العدصري والتعص التابع جمللس أوروبا ع لقها إاار
التصاارحيامل الاايت قاارو ا اااب السىاسااك والاايت قاادم ع ا راهى ا اَّثلى ا اادسااى  ،وإاار انتشااار
ا اااب الاراهىا علا اإلنرتناام ضااد ااالىا اَّساالم  ،وإاار و ااوو ااماعااامل القومىا الاايت قتلاياد
أعداوها باستمرار ،وإاار مةاهر العدصري اَّداس امل الرياضى (.)30
 -17ووفق ااً للور ا اَّشاارت  ،4قشااتمل أس ا اب ل ا اإلبااالئ عا ارائم الاراهى ا عل ا الثق ا
اَّتدنى الشرت  ،وعل عدج اَّعرف مبا يشال رمي راهى وبآلىامل اإلبالئ ع هذه ااارائم،
وعل ا وا ل اللغوي والثقافى  ،ف الً ع ا و م التعرض لرو فعل ااره للمثلىا اادساى ما
ان الشرت (.)31
 -18وفىما يتعلى مع ال ىانامل ع رمي الاراهى وع ا اب الاراهى ورباداا ،أفااومل
الور ا اَّش اارت  4ب االن نة اااج مجااع ال ىان ااامل اااور بدر ا معقول ا عل ا معرف ا بىان ااامل ا اواو
اَّسااجل اَّرقا ا باادافع العدص اري و راهى ا ا ان ا (اااا م ا ووافااع الت ىاال اَّدر ا القااانون
ااد ااائك) ،ولا ا ا ر اااج اَّس ااجل ال ق الال ض اائىل ااداً عد اادما يتعل ااى ا م اار بلو ااه الت ى اال ري اار
اَّذ ور القانون اادائك ،وبصور رئىسى اَّىل اادسك واهلوي اادسانى واإلعا (.)32
 -19وأق ااارمل الور ا اَّش اارت  4إىل ع اادج رب ااد أم اوال عام ا هب ااد قلوي ااد ض ا ايا ارائم
الاراهى باَّساعد القانونى والدعم الدلسك .وال يل باددوق وعام ال ا ايا ،الاذي قاديره واار
العدل ،االحتىا امل احملدو ل ايا رائم الاراهى (.)33
 -20وفىما يتصل بالتوبى  ،61-90اَّتعلق باالنتهار م وضع ا عمل َّااف أفعال
العدصري و ره ا ان  ،أوضا م الور ا اَّشارت  4أن هاذه التوباى نُلاذمل قدلىاذاً لئىااً حا
عاااج  ،2016عداادما حا يفال رئااىس الااوارار جملااس مدااع التمىىاال ،الااذي ااان بدايا مساار الرتا ااع
السىاسامل واَّمارسامل اَّتعلق رمي الاراهى (.)34
 -21وفىمااا يتعلااى بالتوبااى  67-90اَّتعلقا ب اامان متتااع اَّثلىااامل واَّثلىاامل وملوو ااك اَّىاال
اادسااك ومغااايري اهلوي ا اادسااانى حبقااو هم متتع ااً ااامالً ،أوض ا م م سس ا ق ارانس  -فوايااا أن
قدلىذها ال يلال موضو نقاش ،رريم أنه ىل إهنا " تور التدلىذ"(.)35
 -22وأق ا ااارمل الور ا ا ا اَّش ا اارت  4إىل أن بولد ا اادا مل قدل ا ااذ التوب ا ااىامل  66-90و68-90
و 94-90اَّتعلق رائم الاراهى اَّرقا حبى ه الر ا قصام(.)36
 -23وفىما خيص التوبىتمل  68-90و ،71-90س ارمل الور ا اَّشارت  6أن فئا اَّثلىاامل
واَّثلىامل وملوو اك اَّىال اادساك ومغاايري اهلويا اادساانى وحااملك بالامل اادسامل ال حيصاالون
عل ا اي ا امل ا م ا الدول ا قالاال متااتعهم حبري ا قاااوي اامعىااامل( .)37وأوض ا م أن رفااي
االعرتا رمسىاً باهلجمامل اليت قستهدفهم قرك أفراو هذه اللئ وأفاراو مجاعاامل ا لىاامل ا اارر
وون اي ا افى ا ( .)38وأقااارمل مدةم ا العلااو الدولى ا إىل أن هجمااامل ااد ارقُا اام ،ق ا ا /
فراير وآسار/مارس  ،2016ضد اَّااق التابعا َّدةمتامل رئىساىتمل ما مدةماامل هاذه اللئا
وارسو ،واا ل مداه ره اَّثلىمل ومدةم ‘الم دا‘(.)39
4

GE.17-01944

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

 -24وفىما خيص التوبى  ،70-90قدومل م سس قرانس  -فواياا علا أن مغاايري اهلويا
اادسااانى مااا اال اوا رياار مشاامولمل بقااانون مااف ا التمىىاال( .)40وفىمااا خيااص التوبااى ،71-90
رح ام هااذه اَّ سسا بلاااذ واار الصا  ،عااج  ،2015بتاادبر يالاال متويال العااالين اهلرمااود
لئىا ااً .ري اار أهن ااا أعرب اام عا ا أس االها إاار مش اارو السىاسا ا العاما ا اَّتعلقا ا بال اادر امل العلمىا ا
وقهاوامل التعلىم العايل ،الذي ُوضع عاج  ،2016والذي يللج مغاايري اهلويا اادساانى  ،مما
حصلوا عل اعرتا انود هبويتهم اادسانى  ،ب عاو قهاواهتم ااامعى ا بلى ومجىاع نساصها
الرمسى م أ ل ا صول عل ور امل علمى وقهاوامل قعلىم عايل ديد (.)41
 -25وفىمااا يتعلااى بالتوبااى  ،94-90الحةاام م سس ا ق ارانس-فوايااا قلايااد اهتماااج أ هاال
إنلاااس القااانون بالتاادري بشاالن ااايا مغااايري اهلوي ا اادسااانى اللاارت اَّمتااد باامل عااامك 2011
و ،2014رير أن هذا االهتماج د قهد قرا عاً راً أواار عاج  2015وتىل عاج .)42(2016
 -26وس اارمل ل ا مداه ا ااره اَّثلىاامل والور ا اَّشاارت  5أنااه ال قو ااد سىاسااامل ومعاااير
قالاال سااالم فئ ا اَّثلىااامل واَّثلىاامل وملوو ااك اَّىاال اادسااك ومغااايري اهلوي ا اادسااانى وحاااملك
باالامل اادساامل ومعاااملتهم عل ا اادج اَّساااوا مااع رياارهم اَّاادارس .وأنااارمل ماادارس ثاار
و ااوو تااالب يدتمااون إىل هااذه اللئا فىهااا ،ررياام أن ال ااالب ما هااذه اللئا مل يتعرضاوا للساالوك
الا اااره للمثلى اامل م ا ا ان ا ا ال ااالب ااا ا اري ف س ا ا  ،ولا ا ا أي ا ااً م ا ا ان ا ا اَّعلم اامل
والرتب ااويمل ،وال س ااىما القساوسا ا والراه ااامل ال ااذي يع ااون وروس ال اادي ( .)43وأوب اام اللجدا ا
ا وروبى َّداه العدصري والتعص التابع جمللس أوروباا بت اممل اَّدااه الدراساى امىاع فارو
التعلااىم برناجم ااً للتوعى ا بااالتمىىل ضااد اَّثلىااامل واَّثلىاامل وملوو ااك اَّىاال اادسااك ومغااايري اهلوي ا
اادسانى  ،وَّااف هذا التمىىل(.)44

حقوق اإلنسان ومااف

()45

اإلرهاب

 -27أف اااومل مدةم ا العل ااو الدولى ا ب االن الق ااانون اادي ااد َّااف ا اإلره اااب ،ال ااذي ُس ا
حليران/يونى ااه  ،2016خي ااول ه اااا ا م ا ال ااداالك ب ااالحىامل واس ااع  ،مب ااا فىه ااا اادر اَّرا ا
اَّعاالا  ،وال ياادص عل ا إنشااار أي آلى ا ر اب ا مسااتقل َّدااع التجاااواامل وضاامان اَّسااارل  .ويعاار
سل القانون والئ قدلىذه اارائم وا واو اَّتصل باإلرهاب قعريلا عاماً وم هماً( .)46وأعربم
الور ا اَّشاارت  6عا أو ااه لااى مماثلا ( ،)47وس اارمل أن سلا القااانون ئىاال لارئىس هاااا ا ما
الااداالك باالن حيجا أي مو ااع قا اك وون إا ااار أو ماارر ،ووون ا صااول أوالً علا أماار ما
احملام يسمح لاه باذل ( .)48وأقاارمل مدةما مراسالون باال حادوو الدولىا إىل أن سلا القاانون
ئىال وضااع الصا لىمل حتاام اَّرا ا وون علمهاام .ويشااال هااذا هتديااداً ا اراً علا اادرهتم علا
اي سري اَّصاور(.)49
 -28ووفق ا ااً َّدةم ا ا العلا ااو الدولى ا ا  ،يس ااتهد ها ااذا الق ااانون اادي ااد ا ان ا ا عل ا ا و ا ااه
ا ص ااوم ،فها ااو ئىا اال اَّرا ا ا الس ا اري  ،مبا ااا سل ا ا ع ا ا تريا ااى التدص اام اإللاا اارتود ،ومرا ا ا
االقصاااالمل اإللارتونى ا  ،وق ا اامل وأ هاال االقصاااالمل الساالاى والالساالاى  .وميا ا اسااتصداج
هااذا التاادابر إسا ااان يو ااد "اااو " م ا احتمااال أن ياااون الشااصص اَّع ا ضااالعاً أنش ا
سامل باال باإلرهاااب .وأعرباام اَّدةما عا لقهااا ن اسااتهدا الرعايااا ا انا بعىاادهم هبااذه
ال ريق يد وي عل متىىل وميا أن ي وي إىل التدمى العدصري والعر ك(.)50
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 -29وس اارمل الور ا اَّشاارت  5أن القااانون ااد ااار بقائم ا م ا الساالو ىامل اإلرهابى ا يتعاامل
علا ا ا ه اال السا اري أن قرب اادها وه ااك قش اامل مج ااع معلوم ااامل عا ا ااامع ااامل و/أو اَّ اادارس
اإلس ااالمى بولد اادا ،واللي ااارامل ال اايت يق ااوج هب ااا علم ااار ال اادي اإلس ااالمك إىل الس ااجون والت اار
للمدةمااامل اإلسااالمى أو للمساالممل ا ااارين .ووفق ااً للور ا اَّشاارت  ،5أن ال قسااتدد بعااي
أحااج سل القاانون إال إىل الت ىال اَّعااوي لمساالج واَّسالممل( .)51وأقاارمل الور ا اَّشارت 6
إىل أن الل اوائح اَّصاااح لااذل القااانون قت اام إقااارامل متعاادو إىل ااماعااامل أو اَّ سسااامل
"اَّساالم " أو "اإلسااالمى " الاايت ميا ا ول وهل ا أن قثاار قصاارفاهتا احتمااال أن يوضااع الشااصص
اَّرق هبا ره االحتجاا َّد  14يوماً وون أن يتعمل مثوله أماج اض(.)52

ااىيت الداقااري ض ااد بولداادا وحس اامل (أبااو ابى ااد ) ضااد بولد اادا،
 -30و عاااج ،2015
الص اام احملام ا ا ا وروبى ا ا ق ااوق اإلنس ااان إىل أن بولد اادا متواتئ ا ا متا اامل بل ااد ثال ا ا ،
عاج  ،2002م احتجاا مقدمك الدعويمل احتجاااً سرياً وقعذي هما وإسار معاملتهما مرفى
احتجاااا ااائ سااتار ىىاااون ونقلهاام م ا أراضااىها عاااج  ،2003عل ا ال ارريم م ا و ااوو
ا اار حقىقااك بتعرضااهما النتها ااامل قااوق اإلنسااان .وفىمااا خيااص الت قىااى الااداالك ،س اارمل
احملام ا أهنااا مااا االاام قشااعر بااالقلى إاار عاادج التوباال بعااد إىل نتااائ ملموس ا وحثاام احملام ا
بولددا عل ضمان إمتامه وون قلار(.)53
 -٢الحقوق المدنية والسياسية
()54

ا ى ا ىا وا ري وا م الشصصك

 -31أوب الت الف الدويل للدفا عا حريا اَّعتقاد بالن قوابال بولدادا هووهاا الرامىا إىل
اي حى اادمل ا ىا (.)55
 -32ووعم ‘اللجد ا وروبى َّدع التعذي واَّعامل أو العقوب الالإنسانى أو اَّهىد ‘ بولددا،
بعااد ايارهتااا ال لااد حليران/يونىااه  ،2013إىل أن قواباال هووهااا الد وبا الرامى ا إىل مااف ا
إسار اَّعامل م ان أفراو الشرت (.)56
 -33ووع اام ه ااذه اللجدا ا ا وروبىا ا بولد اادا إىل أن ق اااعف هووه ااا الرامىا ا إىل مااف ا ا
رس االون إىل
ا تةااال الس ااجون باعتم اااو سىاسااامل مص اامم لل ااد م ا عاادو ا ق ااصام ال ااذي يُ ه
السج أو لتدةىماه .ووعام اللجدا أي ااً بولدادا إىل أن قادقح أ ارب و ام مماا القواعاد الايت
ح اادوهتا التشا اريعامل فىم ااا يتعل ااى ب ااا ىل اَّعىش ااك اَّصص ااص لا اال س ااجمل ،حبىا ا ق اادص علا ا
صىص ما ال يقل ع أربع أمتار مربع لال سجمل اللنااي ااماعى وماا ال يقال عا سات
أمتار مربع اللنااي اللروي مجىع اَّ سسامل العقابى (.)57
 -34وأوباام الور ا اَّشاارت  1باالن قدشاام بولداادا نةام ااً فعاااالً لت ديااد ا قااصام ضااعلار
ا ا ا ا ااال ،مب ا ا ا ا فا ا ا ااىهم ض ا ا ا ا ايا التعا ا ا ااذي  ،مدع ا ا ا ااً الحتجا ا ا ااااهم ،مبا ا ا ااا يتماق ا ا ا ا ما ا ا ااع اقلا ى ا ا ا ا
مداه التعذي (.)58
 -35وفىمااا يتعلااى مبااا يس اام "بالسااجدار ا اري " ،أباادمل اللجد ا ا وروبى ا َّدااع التع ااذي
واَّعامل ا أو العقوب ا الالإنس ااانى أو اَّهىد ا قرحى ه ااا باس ااتمرار ا ل اااض ع اادو ه ا الر الس ااجدار
الساادوامل ا ااار  .ومااع سل ا  ،أقااارمل اللجد ا إىل أهنااا ال ق الال قاارر أنااه يتعاامل عل ا بولداادا أن
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حتس اإل رار اَّت ع قصدىف السجدار عل أهنم "ا رون" ،بقصد ضمان أال يُصدف هذا
يف
اللئا سااور السااجدار الااذي يشااالون ا اراً مرقلعااً مسااتمراً ،والااذي ياااون اتجالي مااع اجملموعا
الرئىسى م السجدار .وأعرب اللجد أي اً عا لقهاا إاار عادج إوااال أي قغىارامل علا الدةااج
التقىىدي اَّ ى عل السجدار "ا ري " .ووعم اللجدا بولدادا إىل إ ارار مرا عا قاامل لاذل
الدةاااج وإىل وضااع ا ا فروي ا هتااد إىل قااوفر ا نش ا الاايت حتقااى التدشااى الااذه وال اادد
اَّالئم هل الر السجدار(.)59

إ ام العدل ،مبا

سل مسلل اإلفالمل م العقاب ،وسىاو القانون

()60

 -36أف اااومل مدةم ا العل ااو الدولى ا بلن ااه مد ااذ جم ااكر ح االب الق ااانون والعدال ا إىل الس اال
قش اري ا ول/أ تااوبر  ،2015اارر س ا  148انون ااً وقعااديالً قش اريعىاً ديااداً يهىاام بع ااها
اجمل ااال اادو انتها ااامل اتمل ا ا ق ااوق اإلنس ااان .و ااانون الثاد/يد اااير  ،2016ق اارعم
اَّلوضااى ا وروبى ا إ ارار ح اوار ماادةم مااع بولداادا سااىاق ‘إتااار سااىاو القااانون‘ .و 27
متوا/يولىااه  ،2016أباادرمل اَّلوضااى ا وروبى ا قوبااى متهاال مبو هااا بولداادا ثالثا أقااهر ال اااس
ا وامل َّعاا أام احملام الدستوري (.)61
 -37وأقااارمل و ال ا االحتاااو ا وروو لل قااوق ا ساسااى إىل أن هااذه اناام هااك اَّاار ا وىل
اليت ت قم فىها اَّلوضى ا وروبىا ‘إتاار ساىاو القاانون‘ ،الاذي يهاد إىل التصادي لاا اار
"سامل ال ااابع اَّدهج ااك" ال اايت هت اادو س ااىاو الق ااانون .وأف اااومل الو ال ا ب االن الدائا ا ا ول لا ارئىس
اَّلوضاى ا وروبىا أوبا بالن قتشااور بولدادا ماع اللجدا ا وروبىا للدميقراتىا ما ااالل القاانون
التابع ا جمللااس أوروبااا (اد ا فىدىسااىا)  -اال س ا التغى ارامل اَّقاارت إوااهلااا عل ا ااانون احملام ا
الدستوري  .و  23انون ا ول/ويسمر  ،2015تل م بولددا ققىىما انونىاً م اد فىدىساىا،
رير أهنا ااتتمم العملى التشريعى ل ا صول عل رأي اللجد ( .)62
 -38وس رمل مدةم العلو الدولى أنه ،مدذ قويل حلب القاانون والعدالا امااج السال  ،ارر
س يف ثالث قعديالمل بعىد اَّدر عل انون احملام الدستوري  ،وهك قعديالمل الصم احملام
الدس ا ااتوري  ،حامىه ا ااا الص ا اااوري  9آسار/م ا ااارس و 11آب/أريس ا ا س  ،2016إىل أهن ا ااا
مجىعه ااا ري اار وس ااتوري  ،لىا ااً أو لئى ااا( .)63وأق ااارمل الور ا ا اَّش اارت  2إىل أن التع ااديالمل ال اايت
أُوالم عل انون احملام الدستوري قشال قداالً رير الئى أوار احملام الدساتوري عملهاا
بشال مستقل ،مما يقوض استقالل السل الق ائى (.)64
 -39وس رمل الور اَّشرت  2أن رار السل تمل التشريعى والتدلىذي بولددا القاضك بعدج
قدلىا ااذ ا اما اامل الصا اااوري ع ا ا احملام ا ا الدسا ااتوري  3و 9ا ااانون ا ول/ويسا اامر ،2015
ااا احملاما ا الدس ااتوري ما ا انا ا الرَّ ااان الس ااابى
واَّتعلق اامل مبش ااروعى انتص اااب ثالثا ا ما ا
وب اُ الن انتصاااب اضااىمل انتص همااا الرَّااان ا ااايل ،يقااوض م اادأ اللصاال باامل الساال امل ويثاار
وواعااك لااى ديا بشاالن سااىاو القااانون( .)65وأوباام الور ا اَّشاارت  1باالن قالاال بولداادا قااويل
الق ااا الثالث ا اَّعىداامل انونى ااً قش اري ا ول/أ تااوبر َّ 2015داب ا همب وباالن قعاارت مىااع
ا حااااج الصاااور ع ا احملام ا الدسااتوري ب وباالن ق اام اح ارتاج اال تهاااو الق ااائك للم ام ا
الدستوري عدد اعتماو قشريعامل ديد (.)66
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 -40وأوبام الور ا  2بالن ُجاري بولدادا مرا عا لقاانون احملاما الدساتوري ل امان أن حيارتج
هذا القانون استقالل احملام الدستوري عملها وأن ميادها م العمل ارس فعلك للدساتور
ولل قااوق وا ريااامل اَّارسا فىااه( .)67وأوباام الور ا أي ااً باالن حتاارتج بولداادا سااىاو القااانون وأن
قالل ق ممل أحااج القانون ا الىا واَّق لا احارتاج ال اابع اَّلالج لاحاااج الصااور عا احملاما
( )69
.
الدستوري ( .)68و دمم مدةم العلو الدولى قوبىامل مماثل
 -41وس يف اارمل اد ا ا فىدىس ااىا ،رأيه ااا اَّعتم ااد آسار/م ااارس  ،2016بال ااابع ا ساس ااك
لل واب واَّوااي بمل السل امل ،وأفاومل بالن ا ار اَّ ارو ال يهادو ساىاو القاانون ف سا ،
بال سااىهدو أي ااً الدميقراتىا وحقااوق اإلنسااان ماا مل يااتم حاال ا اما الدسااتوري اَّتعلقا باحملاما
الدستوري وما مل قتما احملام ما أوار عملهاا ب ريقا فعالا  .وحثام اللجدا  ،رأيهاا ،بولدادا
علا نشاار ا ااام الصاااور عا احملاما الااذي الصاام فىااه ا ااار إىل أن هااذه التعااديالمل رياار
وستوري (.)70
 -42وأعرب ملوض جملس أوروبا قوق اإلنسان ع لقه إاار الشلل الاذي أبااب احملاما
الدس ااتوري  ،وال ااذي ميدعه ااا ما ا أوار ووره ااا ا اس اام ا اى ا ا احا ارتاج حق ااوق اإلنس ااان امى ااع
اَّاواتدمل ال ولداديمل .ووعاا بولدادا إىل التعجىال ب ئااو خمارين ما هاذا ال رياى اَّسادوو ،باق اا رأي
اد فىدىسىا(.)71
اَّقرت لقانون احملام الدستوري ولقانون اجمللس
 -43وس رمل الور اَّشرت  2أن اإلبال
ه
الااوت للق ااار سااىُقوض م اادأ الش ا لغل الاادائم للوةااائف الق ااائى  ،بعااد س ا ل قتعلااى القااانون
ا ول بتقل ااىص والي ا رئ ااىس احملام ا الدس ااتوري إىل ث ااال س اادوامل وإهن ااار والي ا رئ ااىس احملام ا
الدسااتوري ونائ ااه ا ااالى لملب وقتعلااى القااانون الثاااد باالن ئااري باالثر ر عااك ققلااىص مااد والي ا
الق ا اَّعىدمل اجمللس الوت للق ار( .)72وأوبم الور اَّشرت  1بلن ن
يعمل رئىس احملام
الدستوري الق ا العشر الذي يقرتحهم اجمللس الوت للق ار(.)73
 -44وأقارمل مدةم العلو الدولى إىل أنه مبو القاانون اَّتعلاى بالدىابا العاما  ،اَّا ر 28
ااانون الثاد/يد اااير  ،2016أُوجم اام مه اااج الدائا ا الع اااج م ااع مه اااج واي اار الع اادل .وس اارمل أن
الشصص الاذي ئاوا لاه ،حباام مدصا ه دائا عااج ،أن ي ام الت قىقاامل الايت ئريهاا أع اار
الدىاب العام وأن يتدال الق ايا ،يشغل أي اً مدص واير ا اوم ويتمتع بسل الر اب
اإلواري ا عل ا احمل ااا م بصاالته واي اار الع اادل( .)74وأوباام الور ا اَّش اارت  1باالن ق ا لع بولد اادا
ب بالحامل بشلن مات الدىاب العام م أ ل فصل مهااج وايار العادل عا مهااج الدائا العااج
مبا يالل متتع سل امل االوعار باستقالل أ ر(.)75
 -45وس ر ملوض جملس أوروبا قوق اإلنسان أن عدواً م التعديالمل اليت أُوالام ما اراً
عل انون اإل رارامل اادائى وعل القانون اَّتعلى بالدىاب العام اد قعاؤرض للص ار ايا ا اى
اا م ا عاول ا الاادعاور اادائى ا  ،واف ارتاض ال ارار  ،وا ااى الاادفا  .وعااالو عل ا سل ا ،
أقار هذا اَّلوض عل و ه ا صوم إىل أن ا حااج اَّتعلق باستصداج ا ول اَّت صل علىها
ب ريق رير انونى ال قتلى متاماً مع اَّعاير الوا الت ىى(.)76
 -46وفىمااا يتعلااى بالتوبااى  ،93-90رح اام الور ا اَّشاارت  2بااا و الاايت ا ااذها واياار
العدل عاج  2012واَّتمثلا قغىار الالئ ا اَّتعلقا حباى احملااممل الوباول إىل اَّعلوماامل
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اَّصاادل "س اري " ،مبااا سل ا وثااائى الق ااايا اادائى ا  ،م ا أ اال لال ا ا ااى اا م ا عاول ا .
وأقارمل الور اَّشرت  2أي اً إىل أن بولددا د نلذمل ا حااج الصاور ع احملاما ا وروبىا
ا ااايا الت ه ا اار
ق ا ااوق اإلنس ا ااان فىم ا ااا يتعل ا ااى ب ماانى ا ا ا وب ا ااول احمل ا اااممل إىل اَّعلوم ا ااامل
السىاسك(.)77

ا ريامل ا ساسى وا ى اَّشار

ا ىا العام وا ىا السىاسى

()78

 -47أعربم الور اَّشرت  6ع القلى ن بولدادا مل قتصاذ قادابر فعالا لتدلىاذ التوباىتمل 100-90
و 101-90اَّتعلقتمل حبري التع ر ،رريم قليىدها هلما(.)79
 -48وأقااارمل الور ا اَّشاارت  1أي ااً إىل أن اَّاااو  212ما القااانون اادااائك ال قالال جاارج
التش ااهر ،علا ا الا ارريم ما ا التوب ااىامل الس ااابق اَّقدما ا إت ااار االس ااتعراض ال اادوري الش ااامل،
وأوبم ب لغار هذا التجرمي( .)80وقاجع أي ااً ملاوض جملاس أوروباا قاوق اإلنساان بولدادا علا
الدةر إلغار مجىع ا حاااج اادائىا الايت ج يفارج التشاهر وعلا أن يااون التصادي لاه ما ااالل
االارامل اَّدنى اَّداس ف س (.)81
 -49والحةم الور اَّشرت  6أن س وا رتا قشريعامل ديد بشالن وساائ اإلعاالج -
مبااا سل ا القااانون اَّتعلااى مبجلااس وسااائ اإلعااالج الوتدى ا والقااانون اَّتعلااى ب اري وسااائ
اإلعالج السمعى ال صري  -د ليفصا إىل حد ر استقالل هىئامل ال العام ( .)82
 -50وأقارمل مدةم مراسلون بال حدوو إىل ما يُسم با "القاانون اَّصتصار" (القاانون الاذي
يعدؤل انون ال ) ،الذي ميدح ا اوم امل الصالحىامل لتعىمل وعلل اَّديري التدلىاذيمل هلىئا
اإلساعا والتللاااا التابعا للدولا ( .)83ووفقااً للور ا اَّشاارت  ،6عاالل هااذا التشاريع قاااريلك مدصا
رئىسك ا يت التللاا واإلساع العامتمل ،أي التللليون ال ولددي ( )TVPواإلساع ال ولددي (،)PR
بىدمااا عىداام ا اوم ا م اقاار رئىساامل دياادي مااهنمااا .وساارعان مااا عاالل الرئىسااان اادياادان
اهااار  140ب ا لىاً ،ةاال بع ااهم يعماال َّااد  20عام ااً مااع هىئ ا اإلساع ا والتللاااا العام ا (.)84
وأوباام اَّدةما باالن قلغااك بولداادا أو قعاادل "القااانون اَّصتصاار" اَّتعلااى بوسااائ ا عااالج ،الااذي
يسمح لواير ا لان بلن يعمل اَّديري التدلىذيمل هلىئ اإلساع والتللاا التابع للدول (.)85
 -51وأقااارمل أي ااً مدةما مراساالون بااال حاادوو إىل أن اهلىئا العاما للتللاااا واإلساعا وو الا
ا ن ااار ال ولدديا ا  ،اللت اامل انت ااا م سس ااتمل ج اااريتمل ممل ااو تمل للدولا ا  ،ااد ُحولت ااا إىل م ااا يُس اام
مب سستمل ثقاافىتمل وتدىتامل يشار علىهماا جملاس وساائ اإلعاالج الوتدىا الاذي عىدتاه ا اوما
متوا/يولىه .)86(2016
 -52وأوباام الور ا اَّشاارت  1باالن قعتمااد بولداادا الئ ا واسااع ومستلى ا بشاالن وسااائ
اإلع ااالج العاما ا ق اام االس ااتقالل السىاس ااك هلىئ ااامل ال ا ا العاما ا  ،وق اام االس ااتدام اَّالىا ا
لوسائ اإلعالج العام (.)87
 -53وأوبم الور اَّشارت  2بالن ق ام بولدادا أن قااون ارارامل اَّاوارو ال شاري الايت قا ثر
عل الص لىمل ،واليت قتصذها هىئ إوار وسائ اإلعالج العام  ،ائم عل اادار حصاراً وون
أي ضغ وقلثر سىاسىمل(.)88
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 -54وأوباام الور ا اَّشاارت  2باالن قالاال بولداادا حريا واسااتقاللى اإلساعا والتللاااا العاااممل
عملهااا ،وون التعا يفارض ي ضااغ وقاالثر سىاسااىمل ،باالسااتداو إىل بدى ا م سسااى متوافق ا مااع
الدستور واَّعاير الدولى قوق اإلنسان ،مبا سل احرتاج الدور الدستوري الذي ي ويه اجمللس
الوت لل اإلساعك والتللاا ‘ ‘KRRiTمع متتعه باالستقاللى (.)89
 -55وأقااارمل الور ا اَّشاارت  6إىل أن ا اوما متااارس أي ااً ضااغ اً ا تصاااوياً علا وسااائ
اإلعااالج ا اب ا الاايت قدتقااد سااجلها .وقو ااد ققااارير عديااد قلىااد باالن قاار امل حاومى ا وق ا ه
حاومى ا اار ااد س ا م إعالناهتااا م ا مدشااورامل إعالمى ا ااب ا وسااىل عقابى ا قرمااك إىل
الت ام استقاللىتها الت ريري (.)90

حةر مجىع أقاال الرق

()91

 -56رأر فريااى ا ارار اَّع ا بالعماال عل ا مااف ا االجااار بال شاار والتااابع جمللااس أوروبااا أن
بولداادا يد غااك أن قتصااذ مليااداً ما ا اوامل لت ديااد ا قااصام اَّعرضاامل لالجااار بال شاار ،أفاراواً
ومجاعاامل ،وأن قر ال علا الارتوي لاديهم أنلساهم َّدااع قعرضاهم لالجاار بال شار ما ااالل ا اااس
م اورامل ا تماعى وا تصاوي وم اورامل أارر ادو اهلد (.)92
 -57وأقااارمل و ال ا ا قااوق ا ساسااى التابع ا لالحتاااو ا وروو إىل أن ا وضااا الاايت متا ا
ض ايا االستغالل العمل م نىل حقو هم والعدال بولددا ،هك أوضاا هشا علا أحسا
قق اادير( .)93ووع ااا فري ااى ا ا ارار اَّعا ا بالعم اال علا ا مااف ا ا االج ااار بال ش اار بولد اادا إىل قعلي اال
إ رارامل مااف االجار بال شر ريراض االستغالل العمل(.)94
 -58ووعااا أي ااً فريااى ا ارار هااذا بولداادا إىل ضاامان متااامل ضا ايا االجااار ما أن يسااتلىدوا
استلاو امل م حقهم ا صول عل راص إ ام  .ويرر فريى ا رار أناه يد غاك ا ااس ملياد
م التدابر لتىسر حصول ض ايا االجار عل قعوي امل .وأوب اللريى أي اً بالن قعالا بولدادا
فعالى ا أعمااال الت قىااى واَّقاضااا بغى ا لال ا ق ىااى الارامل راوع ا ومتداس ا مااع ا ااور هااذه
اارمي (.)95

ا ى

ا صوبى وا ىا ا ُسري

()96

 -59أقاارمل الور ا اَّشارت  2إىل أن القااانون اَّا ر  15ااانون الثاد/يدااير  ( 2016ااانون
الشاارت ) ال يت اام اق ارتا إنشااار هىئ ا مسااتقل لت ديااد ا وضااا الاايت ئااوا ةلهااا قسااجىل
وربااد بىانااامل االقصاااالمل الاايت ئريهااا ا فاراو فىمااا بىاادهم( .)97وال حيمااك هااذا القااانون أي ااً ما
مرا ا االقصاااالمل سامل الوضااع اَّتمىاال باامل احملااامك ومو لااه أو م ا التدصاام علىهااا( .)98وأعرباام
مدةم العلو الدولى ع أو ه لى مماثل (.)99
 -60وس ا اارمل ادا ا ا فىدىس ا ااىا ،رأيه ا ااا اَّعتم ا ااد حليران/يونى ا ااه  ،2016أن ال ا اامانامل
اإل رائىا والشاارو اَّاويا اَّدصااوم علىهاا ااانون الشارت فىمااا يتعلاى بتدلىااذ الر ابا الساري ال
قلال رير افىا َّداع االساتصداج اَّلار هلاذه الر ابا وَّداع التادال اصوباى ا فاراو باال مارر.
وأوباام اللجدا ب واااال عااد قعااديالمل ما أ اال حتساامل هااذا القااانون ،ما بىدهااا ،مااثالً ،قعلياال
م دأ التداس  ،واست عاو الر اب عل التوابل بمل احملامك ومو لاه اَّشامول با مايا مبو ا م ادأ
السري (.)100
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 -61وباإلقار إىل التوبىامل  69-90و 71-90و ،97-90أوض م ل مداه ره
اَّثلىمل أنه ال يلال م ال اروري اعتمااو قشاريع ئىال لاااواين ما ااادس نلساه إباراج عقاوو ا ارتان
م اادد .ووفقا ااً لل ملا ا  ،أور ع اادج االعا ارتا ب ااا اواين ما ا اا اادس نلس ااه إىل التمىى اال ال االواين
ضدهم وضد ا اواين اَّدتممل إىل مغايري اهلوي اادسانى  ،الذي ي رون إىل ال االق ما أ ال
ا صااول علا اعارتا ااانود بدااوعهم اادساااد( .)101وأعرباام و الا ا قااوق ا ساسااى التابعا
لالحتاو ا وروو ع لى مماثال( .)102وأفااومل الور ا اَّشارت  5بالن اَّاواتدمل ال ولداديمل الاذي
يعتلمااون إب اراج عقااد ق ارا أو اواين مااع ق اري م ا اااادس نلسااه ث اراً مااا يُاارفي السااما هلاام
با صااول عل ا قااهاوامل حال ا مدنى ا  ،ن الدسااتور يع اار الاالواين عل ا أنااه عال ا باامل ر اال
وامرأ (.)103
 -62وس رمل م سس قرانس  -فوايا أن عدواً م مغايري اهلويا اادساانى ي لاون إ ارارامل
االعرتا بدوعهم اادساد القانود وي لون قغىره ت ىاً اوفاً ما فقادان حقاو هم الوالديا  ،ن
الدولا مل قالاال حقااوق الوالاادي اللااذي يغاران هويتهمااا اادسااانى  .وعااالو علا سلا  ،أفاااومل
اَّ سسا بلنااه ال قو ااد باادائل متاحا أماااج مغااايري اهلويا اادسااانى وأاوا هاام ،مما ال يرري ااون
االنلصال ،ن بولددا ال قعارت بالواين قصصامل ما ااادس نلساه وال بالي قارا امل مدنىا ما
أي ناو  ،وما َب ئا هار ها الر ا اواين فعلىااً علا ال ااالق ما أ ال ا صااول علا اعارتا ااانود
بدوعهم اادساد(.)104
 -63وأوب اام اللجد ا ا وروبى ا َّداه
قعااديالمل قش اريعى ل اامان قااوفر ا ماي ا
وض اامان إب اادار الوث ااائى اإلواريا ا الالاما ا
ال ااداول عال ا ا قا ارا فىم ااا بىدهم ااا
واالسم(.)105

ا العدص اري والتعص ا التابع ا جملل ااس أوروب ااا ب وا ااال
الشااامل عل ا أساااس اَّىاال اادسااك واهلوي ا اادسااانى ،
للشصص اامل ما ا اا اادس نلس ااه الا اراري لمل ال االواين أو
بل ااد آا اار ،وقىس اار إ ا ارارامل قغى اار الد ااو اادس اااد

 -٣الحقوق االقتصادية واالجتمادية والثقافية
()106

ا ى ال مان اال تماعك



 -64أقارمل اللجد ا وروبى لل قوق اال تماعى التابع جمللس أوروبا ،عااج  ،2015إىل
أن بدل إعال ا تلال الذي ُميدح ع ا تلال وون س ا امسا  ،وال االغ  18ياورو ،ريار اا
نااه يعاااول  4اَّائ ا فق ا م ا متوس ا الاادال الشااهري ال ااالغ  445يااورو ع اااج 2014
وال يشال إضاف افى للدال(.)107

ا ى مستور معىشك الئى

()108

 -65قا يفادومل اللجد ا ا وروبى ا لل قااوق اال تماعى ا التابع ا جمللااس أوروبااا عل ا أن ا ااى
اي ا انونى ا ع ا تريااى قااوفر ضاامانامل إ رائى ا افى ا  .وئ ا أن قتااا
السااا الالئااى يت ل ا
ائى وريار اائى مىساور
لشاريلك اَّسا وللمستل ري إماانى الوبول إىل س ل انتصا
وااياد  .وبااالدةر إىل عاادج و ااوو معلومااامل ما هااذا الق ىاال ،رأمل اللجدا أن ا ساار بولداادا ال
قتمتع ب ماانى ا صول عل السا الالئى(.)109
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ا ى الص

()110

 -66أفاااومل الور ا اَّشاارت  3باالن بولداادا مل قدلااذ التوبااىامل  96-90و 106-90و107-90
و 108-90و .109-90وأق ااارمل إىل ع اادج و ااوو مرا اال با ا إ ابىا ا وع اادج رو قا ااالىف
وسااائل مدااع ا ماال م ا مىلانى ا الدول ا ( .)111و الاام إن الدسااار الل اوان ال ميلا ا إماانااامل مالى ا
افىا ي لااس اَّساااعد ما مقاادمك ااادمامل رياار ما هلمل ئاارون عملىااامل اإل هاااض أوضااا
رياار آمدا  .ويشااال هااذا ا اراً قااديداً علا با اَّارأ وحىاهتااا .ووفقااً للور ا اَّشاارت  ،3فا ن
اإل ارارامل الاايت قتااىح االسااتلاو م ا ااادمامل اإل هاااض القااانود نا ص ا ورياار متسااق وقتساام
ب ابع قعسلك .وهك لىسم ماتوب وال مدشور (.)112
 -67وأضافم الور اَّشرت  3أن ا ت ار ال يسجلون رف اهم إ ارار عملىا إ هااض علا
أساااس االسااتداا ال اامري ،ولااذل ف ا هنم ال يسااجلونه اَّللااامل ال ل ى ا  ،ررياام أن القااانون
يللمهم بذل  .و لما قتصذ إ رارامل قلوي ى ضد ها الر ا ت اار( .)113وس ارمل الور ا اَّشارت 5
أنااه مل ئاار ا اااس قاادابر إلنشااار نةاااج يتعلااى باالسااتداا ال اامري يُ اام فىااه حصااول الدسااار
عل ادمامل اإل هاض الو م اَّداس  .وال قو د قدابر ماي الدسار اللوان يُرفي إ ارار
عملى ااامل إ ه اااض هل ا ا عل ا ا ه ااذا ا س اااس وق اام حص ااوهل عل ا ا ه ااذه ا دم ا ا ما ااان
آار(.)114
ا اااعك
 -68والحة اام و ال ا ا االحتا اااو ا وروو لل قا ااوق ا ساسا ااى أن معرف ا ا العا اااململ
التعل ااىم والرعاي ا ا الص ا ا ى بق ا ااايا اَّثلى ااامل واَّثلى اامل وملوو ااك اَّىا اال اادس ااك ومغ ااايري اهلوي ا ا
اادسانى ضئىل داً( .)115وعااو ماا ئاري لىاامل ال ا إريلاال اَّثلىاامل واَّثلىامل وملوو اك
اَّىل اادسك أو عرضهم باعت ارهم مصابمل مبرض عقلك أو باض راب السالوك اادساك(.)116
وأعرباام اللجدا ا وروبىا َّداه ا العدصاري والتعصا التابعا جمللااس أوروبااا عا لااى مماثاال(.)117
وأقارمل أي اً ل مداه ره اَّثلىامل إىل أن اَّرضا ما فئا اَّثلىاامل واَّثلىامل وملوو اك اَّىال
اادسك ومغايري اهلوي اادسانى وحاملك بلامل اادسمل يوا هون عق امل متدعهم ما ا صاول
عل ا دمامل الص ى  ،وهو ما يُعلر لئىاً إىل االفتقار إىل مقررامل وراسى قتداول اياهم
ااامعامل ال ى  .وقهعتر نس ر م العااململ الق اا ال ا اَّثلىا اادساى مشاال مرضاى
قت ل عال اً نلسىاً(.)118
 -٤حقوق أشخاص محددين أو فيات محددة

اَّرأ

()119

 -69أقار ملوض جملس أوروبا قوق اإلنسان إىل و اوو مشاال قتمثال اساتمرار الت ىيفال
اادساااد لاادر العاااململ الق ااا ال ا والشاارت وو ااالر الدىاب ا والق ااا الااذي يتعاااملون مااع
الدسااار ض ا ايا العدااف اَّدااليل والعدااف القااائم عل ا نااو اااادس (العدااف اادساااد) .وأعاارب ع ا
لق ااه أي ااً إاار ع اادج مالرم ا وور اإلي اوار العام ا لالحتىا ااامل ا اب ا للدس ااار ض ا ايا العد ااف
العائلك ،وافتقار وور اإليوار اَّصصصا للدساار ضا ايا العداف العاائلك الايت قاديرها مدةماامل ريار
حاومى ا إىل التموياال العاااج اَّسااتداج ،واسااتمرار اللجااو اادسااانى العمال ا  ،وانتشااار أقاااال
التمىىاال ا ااارر الاايت ق ا ثر عل ا الدسااار ،وو ااوو عق ااامل ثاار حتااول وون حصااول الدسااار عل ا
ادمامل اإل هاض ومدع ا مل اَّلمون والقانونى (.)120
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 -70وأقارمل اللجد ا وروبى لل قوق اال تماعى التابع جمللس أوروبا إىل أن أنةما العمال
اللىلك ال قوفر اي افى للدسار اللوان يعمل لىالً اَّصانع(.)121

ا تلال

()122

 -71ح فريى ا رار اَّع بالعمل عل مااف االجار بال شر والتابع جمللس أوروبا بولدادا
علا إيااالر مليااد ما االهتماااج لتاادابر الو ايا وا مايا الاايت قتصاادر للعواماال الاايت جعاال ا تلااال
عرض بشال بارا لالجار هبم وعل اعتماو إ رارامل عل ن اق ال لد لت ديد ا تلال ض ايا
االجار(.)123

ا قصام سوو اإلعا

()124

 -72أقااارمل الور ا اَّشاارت  5إىل أن إماانىا مشااار ا قااصام سوي اإلعا ا الذهدىا أو
الااذي لااديهم مشااا ل قتعلااى بالصا العقلىا ا ىااا السىاسااى ااد قاااون ااادوو نةاراً إىل أن
اإلباااب ب عا ا سهدى ا أو مباارض عقلااك ااد قاااون س ا اً للتجريااد م ا ا هلى ا القانونى ا  ،ممااا حياارج
ا قصام العا لي م إماانى اَّشار ا ىا السىاسى (.)125
 -73وأوض م الور اَّشرت  5أن معةم السجون ال ولددي لىسم مالئم معمارياً وماويااً
لتل ى ا احتىا ااامل ا ق ااصام سوي اإلعا ا  ،ا م اار ال ااذي ااد ي ا وي إىل قع اارض الس ااجدار سوي
وحيتجل ه الر السجدار أوضا متدعهم م التصر بشاال
اإلعا َّعامل ال إنسانى ومهىد  .ه
مستقل .وهم ال يست ىعون استصداج اَّاراحىي اساتصداماً حيلاص اصوباىتهم .وال قو اد مرافاى
للمالااوفمل أول ضااعا ال صاار .وعااالو علا سلا  ،ال يسااتصدج موةلااو السااجون لغا اإلقااار
ال ولددي (.)126

ا لىامل

()127

 -74الحةم اد الوارار التابع جمللس أوروباا اساتمرار التمىىال ضاد الروماا وماا يوا هوناه ما
اعااامل خمتللا  ،وال سااىما جمااايل العماال والتعلااىم .سلا أن عاادو أتلااال الرومااا
بااعوبامل
اووعمل ماادارس ااب ا هااو عاادو مرقلااع
ا اباالمل عل ا قااهاوامل قث اام إبااابتهم ب عا ا واَّا ه
ارقلاعاً راً باَّقارن بغرهم ،مما يشر إىل عدج لاي فرم التعلىم ل اَّدرساك اَّتاحا تلاال
الرومااا ،الااذي يلت قااون باَّاادارس االبتدائى ا ولااىس لااديهم سااور معرف ا ضاائىل أو معدوم ا باللغ ا
ال ولددي  ،ما يشر إىل أو ه القصور أسالى االات ار( .)128ووعم اللجدا بولدادا إىل ضامان
إوماين أتلال الروما إوما ااً اامالً نةااج التعلاىم العااوي ،ومرا عا سىاساامل إ اا هم مبادارس
ااب ا  ،و لال ا وبااول مجىااع أتلااال الرومااا إىل مرافااى التعلااىم اال اَّدرسااك ،وضاامان أن قاااون
اَّداااه الدراسااى رياااض ا تلااال هااذه مالئما لالحتىا ااامل اَّتدوعا لللئااامل اَّعدىا وقاويدهااا
اَّتعدو اللغامل (.)129
 -75وأقارمل ادا الاوارار أي ااً إىل أن أر ااج ال الا قُةهار أن خمتلاف اَّ ااورامل واَّشااريع مل
حتقى نتائ ملموسا وأن نسا ار ما الروماا ال قالال مسات عد ما ساوق العمال( .)130ووعام
اللجد أي ااً بولدادا إىل ا ااس قادابر لت سامل وباول أفاراو الروماا إىل ساوق العمالب ووضاع بارام
حقىقى ووا عى لي معدل ال ال لدر أفراو الروما ،بالتشاور مع اَّعدىمل با مر(.)131
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 -76وفىما خيص اللغامل اإل لىمى أو لغامل ا لىامل ،باعت ارها مسلل سامل أولويا  ،أوبام
اللجدا  ،مجلا أمااور ،مبااا يلااكه قعلياال ااهااوو الرامىا إىل إس ااار الااوعك والتسااامح بشاالن اللغااامل
اإل لىمىا أو لغااامل ا لىااامل والثقافااامل الاايت متثلهاااب وقااوفر التعلااىم باللغااامل ال ىالروسااى وا َّانىا
والااقوبى وا و رانىا ولغا لىمااو ،لغاامل قادريس ،مراحال التعلاىم ال اَّدرساك واالبتادائك
والثااانويب وقااوفر الات ا اَّدرسااى احملدث ا وريرهااا م ا اَّ اواو التعلىمى ا الالام ا لتعلااىم اَّت اادثمل
باللغااامل اإل لىمىا أو بلغااامل ا لىااامل ومواباال قاادري عاادو ااا ما اَّعلماامل القاااوري عل ا
قدريس اَّواو الدراسى هبذه اللغاملب وا اس قدابر لتعليل ب الرام باللغامل اإل لىمى أو بلغاامل
ا لىامل(.)132

اَّها رون والال ئون وملتمسو اللجور

()133

القص ا اار مراف ا ااى
 -77أق ا ااارمل الور ا ا اَّش ا اارت  1وراب ا ا الت ا اادال الق ا ااانود إىل احتج ا اااا يف
مغلق ا فىمااا خيااص وضااعهم مهااا ري  ،ررياام التوبااىامل الصاااور الاايت أحاتاام بولداادا علم ااً هبااا
(التوبا ااى  .)121-90وال ي ا الال القا ااانون ال ولدا اادي ئىا اال احتجا اااا ا سا اار الا اايت قُعىا اال اب ا اري
ريا اراض إعاوهت ااا و إت ااار إ ا ارارامل اللج ااور .وئ ااوا أي ا ااً احتج اااا القص اار ري اار اَّص ا ا وبمل
بذويهم ،الذي قليد أعمارهم ع  15عاماً ،بغرض تروهم(.)134
 -78وأفاااومل راب ا التاادال القااانود أي ااً بلنااه ال يو ااد هن ا موحااد قت عااه مجىااع وحاادامل
قرت ا دوو فىماا يتعلاى باقارتا "عادج اللجاور إىل االحتجااا إال ماالس أاار" .وال قو اد أي
آلى ا ا قس اامح بت دي ااد هوي ا ا ا ق ااصام ض ااعلار ا ااال ،مث اال ض ا ا ايا التع ااذي  ،عد ااد اَّع ااابر
ا دووي ا  .وي ا وي ع اادج ن ااص الق ااانون عل ا آلى ا مداس ا لت دي ااد هوي ا أولئ ا ا ق ااصام إىل
مرا ا اال االحتجا اااا وون ما اادهم باَّسا اااعد الدلسا ااى أو
اسا ااتمرار احتجا اااا ض ا ا ايا التعا ااذي
()135
الدلسانى اَّداس أو وون قوفر اَّساعد القانونى اجملانى هلم .
 -79وأوضا م الراب ا أن بولداادا ااد بااد م علا اقلا ىا جملااس أوروبااا بشاالن مدااع ومااف ا
العداف ضااد اَّارأ والعدااف اَّداليل ،عماالً بتوباىيت االسااتعراض الادوي الشااامل السااابقتمل (27-90
و .)28-90ري اار أهن ااا أف اااومل ب االن بولد اادا مل قتص ااذ أي ا اوامل لتعلي اال اي ا اَّه ااا رامل ما ا
()136
.
العدف اادساد رريم اَّ اوئ التو ىهى الصرحي اَّدصوم علىها االقلا ى
 -80وأض ااافم الراب ا ا أن العم ااال اَّه ااا ري معرض ااون علا ا ا اار يتعل ااى باالس ااتغالل
العماال .وقتمثاال أ ثاار االنتها ااامل قااىوعاً فىمااا يلااكه عاادج وفااع اَّرق اااملب وعاادج التقىااد بلحااااج
الص والسالم ب و لىي اَّرق املب وعدج قلويدهم بعقد عمل ماتوب(.)137
 -81وس رمل الراب اذل أن اانون ا انا لعااج  2013يُلالج العماال اَّهاا ري باالعوو
إىل بلااداهنم ا باالى إسا أال اوا ،ولااو إاااالالً ضاائىالً ،بشاارو عملهاام اَّعلها عدااه سااابقاً .وعااالو
علا سلا  ،قتعاااون ساال امل قلتااىا العماال قعاونااً وثىقااً مااع قاارت ا اادوو الاشااف عا أي
انتها امل للقواعد اليت قدةم قوةىف ا ان  ،ف ال ع الاشف ع العمال اَّها ري الاذي
ال حيملون وثائى ث وقىا  .ولاذل ال يو اد أي حاافل يادفع اَّهاا ري إىل إباالئ اهلىئاامل اَّصتصا
حباالمل االستغالل جمال العمل(.)138
 -82وأقارمل الراب أي اً إىل أن بولدادا مل حتسا حالا اَّهاا ري ريار الدةاامىمل ما حىا
ا صول عل الرعاي الص ى  ،رريم قوبىامل عديد ساابق مقدما إتاار االساتعراض الادوري
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للقص اار وا وام اال ما ا
 وقتمث اال اَّس االل ا ق ااد إ احا ااً ع اادج قا اوافر الرعايا ا الصا ا ى.الش ااامل
يف
.)139(اَّها ري رير اَّوثقمل
 وراب ا التاادال الق ااانود اَّااذ ور إىل أن ملتمس ااك اللج ااور1  وأقااارمل الور ا اَّشاارت-83
.)140( الذي حياولون ع ور ا دوو الشر ى د ُمدعوا مراراً م القىاج بذل
 وأقارمل راب التدال القانود إىل أن ثراً م الال ئمل أب وا مشروي بس عادج-84
، وأوب اام الراب ا ب ا يالر ملي ااد م ا االهتماااج لعملى ا إوم اااين الال ئ اامل.و ااوو س ااا ا تم اااعك
.)141(وال سىما جماالمل اإلساان اال تماعك والتدري اَّه والتدسى الوةىلك
Notes
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lesbian, gay, bisexual , transgender and intersex.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/14, paras. 90.1, 90.3, 90.4, 90.5, 90.6, 90.7, 90.8,
90.9, 90.10, 90.11, 90.12, 90.13, 90.15, 90.19, 90.20, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25, 90.27, and
90.28.
FFF, p. 2.
AI, p. 8.
SIP, p. 3.
SIP, p. 2.
OHR, p. 2.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/14, paras. 90.32, 90.33, 90.34, 90.35, and 90.30.
JS5, p. 3. / AI, p. 1. / PROM, pp. 1-2.
PROM, pp. 1-2. / See A/HRC/21/14, paras. 90.32 (Morocco), 90.34 (Spain) and 90.35 (Australia).
JS5, p. 3. / JS6, p. 6.
CoE-Commissioner, para. 31. See also CoE, p. 4.
AI, p. 1. / JS5, p. 5.
JS5, p. 5.
JS5, p. 3.
GG, p. 2.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/14, paras. 90.40, 90.45, 90.46, 90.47, 90.48, 90.49,
90.50, 90.52, 90.53, 90.54, 90.55, 90.56, 90.57, 90.60, 90.61, 90.62, 90.64, 90.65, 90.66, 90.67,
90.68, 90.69, 90.70, 90.71, and 90.94.
JS4, para. 6.
JS4, para. 17.
JS4, para. 28. / See A/HRC/21/14, para. 90.50 (United States of America).
AI, p. 2. / TF, para. 12. / CoE, p. 7. / JS5, p. 4.
JS5, p. 4.
JS5, p. 5.
AI, p. 6.
JS4, para. 4. / JS5, p. 6./ JS6, paras.3.10 – 11. / TF, para. 12. / CoE-ECRI, paras. 3-14. See also
CoE, p.6.
JS4, para. 26.
JS4, para. 8.
JS4, para. 12.
CoE-ECRI, paras. 27-30. See also CoE, p. 6.
JS4, para. 30.
JS4, para. 38.
JS4, paras.42 and 44.
JS4, para. 49. / See A/HRC/21/14, para.90.61 (Indonesia).
TF, para. 15. / See A/HRC/21/14, para.90.67 (Spain).
JS4, paras. 6 and 28. / See A/HRC/21/14, paras. 90.66 (Slovenia), 90.68 (United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland) and 90.94 (United States of America).
JS6, para. 2.2. / See A/HRC/21/14, paras. 68 (United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland) and 90.71 (Brazil).
JS6, para.2.3.
AI, p. 6.
TF, para. 17. / See A/HRC/21/14, para. 90.70 (Austria).
TF, para. 18./ See A/HRC/21/14, para. 90.71 (Brazil).
TF, para. 18. / See A/HRC/21/14, para. 90.94 (United States of America).
KPH, p.4. / JS5, p. 7.
CoE-ECRI, recommendation, para.17. See also CoE, p. 7.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/14, paras. 90.122, 90.123, and 90.124.
AI, p. 4.
JS6, para.3.8.
JS6, para.3.7.
RSF-RWB, p. 2.
AI, p. 5.
JS5, p. 5.
JS6, p.5.
CoE, pp. 15-16.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/14, paras. 90.58, 90.72, 90.74, 90.75, 90.76, 90.77,
90.95 and 90.99.
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ADF International, pp. 1 and 5.
CoE-CPT, recommendation, p. 53. See also CoE, p. 2.
CoE-CPT, recommendation, p. 57. See also CoE, p. 2.
JS1, p. 11.
CoE-CPT, recommendation, p. 60. See also CoE, p. 3.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/14, paras. 90.38, 90.87, 90.88, 90.89, 90.90, and
90.93.
AI, p. 2.
EU-FRA, p. 5. See also Fundamental Rights Report 2016 – Annual Report 2016, p. 162.
AI, p. 3.
JS2, para. 4.28.
JS2, para. 4.29.
JS1, p. 5.
JS2, p. 10.
JS2, p. 10.
AI, p. 8.
CoE, p. 18.
CoE-Commissioner, para. 43. See also CoE, pp.3-4.
JS2, para. 4.30.
JS1, p. 8.
AI, p. 7.
JS1, p. 8.
CoE-Commissioner, para. 92. See also CoE, p. 4.
JS2, p. 16. / See A/HRC/21/14, para. 90.93 (Uzbekistan).
For relevant recommendations, see A/HRC/21/14, paras. 90.100 and 90.101.
JS6, pp.5-6. / See A/HRC/21/14, paras. 90.100 (Norway) and 90.101(Holy See).
JS1, p. 10.
CoE-Commissioner, p. 2. See also CoE, p. 4.
JS6, para.3.4.
RSF-RWB, p. 1.
JS6, para.3.5.
RSF-RWB, p. 2.
RSF-RWB, p. 2.
JS1, p. 10.
JS2, p. 16.
JS2, p.16.
JS6, para.3.13.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/14, para. 90.82.
CoE-GRETA, proposals, para. 12. See also CoE, p. 10.
EU-FRA, p. 9.
CoE-GRETA, proposals, para. 2. See also CoE, p. 10.
CoE-GRETA, proposals, paras. 2 and 18. CoE, p. 10.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/14, paras.90.67, 90.69, 90.71, and 90.97.
JS2, para. 5.11.
JS2, para. 5.13.
AI, p. 5.
CoE, p. 18.
KPH, p. 2. / See A/HRC/21/14, paras. 90.69 (Australia), 90.71 (Brazil) and 90.101 (Holy See).
EU-FRA, p. 13.
KPH, p. 2. / JS5, p. 6.
TF, p. 2.
CoE-ECRI, p. 10 and para. 93. See also CoE, p. 7.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/14, paras. 90.29, 90.59, 90.113, and 90.115.
CoE, p. 17. See also the 2015 conclusions regarding thematic group “Children,families,
migrants”,availableinEuropeanSocialCharterDatabase –HUDOC Charter.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/14, paras. 90.59, 90.113, 90.114, and 90.115.
CoE, p. 17. Seealsothe2015conclusionsregardingthematicgroup“Children, families,
migrants”,availableinEuropeanSocialCharterDatabase –HUDOC Charter.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/14, paras. 90.67, 90.71, 90.96, 90.106, 90.107,
90.108, 90.109, and 90.110,
JS3, para. 12. / See A/HRC/21/14, paras. 90.96 (Australia), 90.106 (Norway), 90.107 (Slovenia),
and 90.108 (Slovenia) and 90.109 (Sweden).
JS3, paras. 3-6.
JS3, paras. 7-9.
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JS5, p. 8.
EU-FRA, p. 12.
EU-FRA, p. 13.
CoE-ECRI, p. 10. See also CoE, p. 6.
KPH, pp.3-4.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/14, paras. 90.37, 90.43, 90.78, 90.79, 90.80, and
90.81.
CoE-Commissioner, p. 2. See also CoE, p. 4.
CoE, p.17.Seealsothe2015conclusionsregardingthematicgroup“Children,families,
migrants”,availableinEuropeanSocialCharterDatabase –HUDOC Charter.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/14, paras. 90.83, 90.84, 90.85, and 90.86.
CoE-GRETA, para. 148. See also CoE, p. 10.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/14, para. 90.91.
JS5, p. 8.
JS5, p. 9.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/14, paras. 90.111, 90.112, 90.113, 90.114, 90.115,
90.116, and 90.117.
Resolution CM/Re CMN (2015)3, 1 b).
Resolution CM/Re CMN (2015)3, 2.
Resolution CM/Re CMN (2015)3, 1 b).
Resolution CM/Re CMN (2015)3, 2.
CoE, p. 9.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/14, paras.90.39, 90.51, 90.118, and 90.121.
JS1, p. 10. / SIP, p. 4. / See A/HRC/21/14, para. 90.121 (Belarus).
SIP, p. 5.
SIP, p. 2. / See A/HRC/21/14, paras. 90. 27 (Norway) and 90.28 (Austria).
SIP, p. 3.
SIP, p. 3.
SIP, p. 4.
JS1, p. 11. / SIP, p. 6.
SIP, p. 6.
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