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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة التاسعة والعشرون
 ٢٦-١٥كانون الثاين/يناير ٢٠١٨
موجز املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن اجلبل األسود*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً ققالرا جم س الق ققالون انن الان  ١/٥و ٢١/١٦مال مراعالا وو يال
االس الالت راد ال الالدو جم ال الالام والتقري الالر م الالولم ل م وم الالا ا قدم ال ال م ال ال مث الالاين له ال الا ص الالاق
ا صال ( )١إىل االسالالت راد الالالدو جم ال الالام  ،يُ الالرد يف شال مالالولم اق الالدا قصالالد اد صال ل الالدو
ال ما

اثنيا -معلومات قدمتها اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

()٢

 -٢أش الالا س الالق أو وق إىل أن اد ال ال ادس الالوو ص الالدن يف ع الالا  ٢٠١3ع ال ال ااةا ال ال س الالق
()3
أو وق ل و اي م ال نف ضد الن اء وال نف ا نميل وم اف تهما (ااةا إسطن ول)
 -3ويف ع ال الالا  ،٢٠١٤ق ال ال ال مة ال الالود قق ال الالون انن ال الالان ر ال الالق أو وق (مة ال الالود قق ال الالون
انن الالان) قتص الالديأل اد ال ال ادس الالوو يف ع الالا  ٢٠١3ع ال ال ااةا ال ال ادمال ال ا ت الالد ق الالفن ةال ال
()٤
قاال ان دا ادن

__________

*

مل حتر هذه الوث ق
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ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()٥

 -٤أش ال الالا ق ال الالامن قق ال الالون انن ال الالان واصال ال الالر يف اد ال ال ال ادس ال الالوو (أم ال ال ال ا ال الالامل) إىل أن
الت الالديً ال الالي أُو الالى ع ال ال الالانون ق الالامن قق الالون انن الالان واص الالر يف اد ال ال ادس الالوو يف
عالالا  ٢٠١٤عالالم سال طت واسالالتقًل ت  ،و سال ى واليال أمال ا الالامل قعت الالا ه ايل ال الو ن ال نال
الت ذي  ،وايل ا ؤس ل ماي م التم م ل ن القال أن اال الرتاا ا ت الأل ين ي الون أمال
()٦
ا امل "صديأل احمل م " مل يُق  ،وأن مل ُُتصص أموال كاف دن ط الرتويج
 -٥وأشا أم ا امل إىل أن انة ذ أن ط ايل الو ن ن الت الذي جيالرجم يف إ الا عمال
منةصال ال  ،وأن فريقه الالا ال امال ال يضال ال ال الخاء الالا ل مال ال ،ت الالف ا الالاوي  ،وأن اخلطال ال ا ت قال ال
قم اهتالالا ال الالنوي وقلالالم الالالي اقالالو الالا ك ال أ ق ال سالالنوا اعتُمالالد قلت الالاو م ال ا ن مالالا ال
اص وم ال والق ال أم ال ا الالامل و ك ال يف عالالدو ال ال او ا قدم ال م ال ادش ال اس ا ال وق
قريته نت ج أن ط ايل الو ن ن الت ذي ( )7وذكر من مال ال ةالو الدول ال أن ال ال طا
اتجاه ال ال اوص ال ال ا ايل ال ال الو ن ال ال ن ال ال الت ال الالذي يف ال ال ال ادق ال الالان ،وأن مث ال ال ش ال الوا ق ال الالفن
اس الالتقًل تها( )٨ويف ع الالا  ،٢٠١٤أوص الالى ال جنال ال ادو وق ال ال نال ال الت الالذي وا ام ال ال أو ال قوقال ال
الًإن الالان أو ا ه ن ال (ال جن ال ادو وق ال ن ال الت الالذي ) اد ال ادس الالوو قلن الالر يف إق الالدا فق الالر
()9
حمدو دن ط آل من الت ذي ضم ا مان ال ام ت أم ا امل

جيم -تنفيذذال االلتزامذذات الدوليذذة املتعلقذذة قذذوق اإلنسذذانن مذذع مرا ذذاة القذذانون الذذدوي
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة بني القطا ات

ا اوا وعد التم م

()١٠

 -٦أفالالاو أم ال ا الالامل ين ان الالا الت الري ن ل ج ال ادسالالوو تث ال إىل قالالد ك ال م الالاي م اف ال
التم ال الالم ال ال الوا و يف ا اهال الالدا الدول ال ال الال الالي صال الالدن ع هال الالا اد ال ال ادسال الالوو ،ويف اول هال الالا االحتال الالاو
ادو ويب( )١١والق ال مةالالود ققالالون انن الالان أن الالانون عالالا  ٢٠١٤ا الالدل لقالالانون ق الالر التم الالم
يالالد مةهومالالا لدي الدا ل تم الالم ا اشالالر و ال ا اشالالر ،ويض ال ا ريةالالا خلطالالال ال راه ال وفقالالا ل م الالاي
ادو وق ال ال ال وأش ال الالا ا ة ال الالود أيض ال الالا إىل أن الت ال الالدي الت ال ال الري ن ل ق ال الالانون ادن ال الالائن ل ج ال ال ال ادس ال الالوو يف
عا  ٢٠١3ينص ع أن احملاك سوف ا تخ ظرفا م دوا ك لر لنائ اُرا قداف ال راه ال
أو ع ال أسالالاع ال الالرن ،أو الالالدي  ،أو ادصال القالالومن أو انثالال ،،أو نالالوا ادالالنق ،أو ا ال ادن الالن أو
اهلوي ادن ان ( )١٢وا أت أمال ا الامل أن ا الدي أق الا ادالن  ،واصال أولال القصالو ا ولالوو
()١3
يف عم ا ك ف ومقاضا طال ال راه ولرائ ال راه ي ت ان أمه قلغ
 -7واعرتفى من م ال ةو الدول حبدو عدو م الت ال نا الت الري  ،ل نهالا الق الى
أن عالالدوا مال التالالداق هتالالدو ه ال م اف ال التم الالم الضال ف أصالالً يف اد ال ادسالالوو ،مثال إلغالالاء
س الالق مناهض ال التم الالم ،وإ ال ال م ت الالا ئ ال ق ال الالو اء ل الالؤون قق الالون انن الالان ،وأش الالا إىل
م ومالالا اة الالد قرتال ال وعال التالالداق الرام ال إىل ضالالمان ققالالون ا ث الالا وا ث ال ومموولالالن ا ال
()١٤
ادن ن ومغايرجم اهلوي ادن ان وقام ن صةا ادن
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 -٨ويف ع الالا  ،٢٠١٤الق الالى ال جن ال ادو وق ال ناهض ال ال نص الري والت ص ال ق ا الالاا أن
التد ي ع م اف التم م أُا يف عدو ك م القطاعا  ،مبا ي الم أعضالاء م تال أمال
ا الالامل ،ومن مالالا ققالالون انن الالان ال اص وم ال  ،ومالالوظةن وائالالر التةت ال  ،وممث الن اص ومالالا
احمل ال ( )١٥وأعالالرل مةالالود ققالالون انن الالان عال قال ل الالد االوافر اخلالالخ ال اف ال يف م تال أمال
()١٦
ا امل اد ال او ا ت ق قلتم م قة ال
 -9ويف ع الالا  ،٢٠١٥الق الالى دن ال ال ال الالو اء التاق ال ال لًاةا ال ال ان ا ي ال ال صماي ال ال اد الالا
القوم (االاةا ادو وق صماي اد ا ) أن القوالال النمط ال ال ال وادق الا ا ال ق ضالد
ادشال ال اس ا نتمال ال إىل أ ال ال الروم الالا ،ال سال ال ما ادشال ال اس ا الالروون وا الالا مال ال كوس الالوفو**،
ال امال ائم وأوصى اد ادسوو قتوس نطان التداق الرام إىل ا ميم الت ام واصوا ق
ادماعالالا انثن ال يف مج ال أاالالاء ال الالد( )١7وذكالالر مةالالود ققالالون انن الالان أن التقالالا ير ا ت ة ال
()١٨
ا إىل أن أ الروما ال امال اد ادض ف وادكثر هتم ا يف اد ادسوو
 -١٠وأفالاو أمال ا الالامل ين سموعال ا ث الا وا ث ال ومموولالن ا ال ادن الالن ومغالايرجم اهلويال
ادن الالان وقالالام ن صالالةا ادن ال وا ت الالائ ع ال هالالويته ادن الالان ال ا المال ققو ه الا عرض ال
النتهاكالالا شالالى ،مبالالا يف ذلالالع ال نالالف( )١9وأشالالا س الالق أو وق إىل أن مةوض ال صقالالون انن الالان
أشالالاو مبالالا اُتالالذ اد ال ادسالالوو م ال االالداق ل نهالالود حبال ال ققالالون انن الالان هلالالذه ارموع ال  ،وق ال
ال طا ع مواص لهووها الرام إىل م اف كراه ال ا ث ال ادن ال وكراه ال مغالايرجم اهلويال
ادن الالان  ،قوسالالائ منهالالا قالالذل لهالالد منالالت يف سالالايل التوع ال والتثق الالف ،ووعاهالالا إىل إلالالراء حتق الالأل
()٢٠
ف ال يف مج اصاال ا غ ا ع ال نف الذجم ا ع ع أفراو هذه ارموع

التنم وال ئ وادعمال التجا ي وققون انن ان
 -١١ذكر أم ا امل أن اد ادسوو ق إ ا ه ا ا جم وا ؤس ن يف سال محايال ال ئال ،
وأن انتهاكا اصأل يف ق ئ ص ارل أساسا إىل عد اا ان عم انة ذ ال وائ ذا الص
مبجالاال الت طال اصضالرجم ،والت ال د ،والالت ص مال النةالا  ،والت الالو اهلالوائن والضوضالالائن
()٢١
والق أم ا امل أن الوعن ال ئن ل موا ن ال يمال ض ةا
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

قأل الةرو يف اص ا واصري وادمان ع ش ص

()٢٢

 -١٢أوص الالى من مال ال ال ة الالو الدول ال ال ين يُ الالدل اد ال ال ادس الالوو انونال ال ادن الالائن ويضال ال ا رية الالا
ل ت ذي مبا يتماش وااةا ال مناهضال الت الذي  ،وأن يةالرد عقالوق اتناسال ول الام ادر ال ،
وأن ي غن أق ا التقاو ا ت ق جبر الت ذي وأوصى ا ن م أيضا ين يُ رف اد ال ادسالوو
اال تة الالاء الق الالرجم ا رية الالا منةص الالً ع ال ال س الالائر اد ال الرائ يف انون ال ال ادن الالائن ،وي الالرتف ين ال ال لر ال ال
()٢3
م تمر
 -١3ويف عا  ،٢٠١٤أوصى ال جن االست ا ي ا ن ال قالاةا ال ان ا يال صمايال اد الا
القوم (ال جن االست ا ي ) اد ادسوو مبواصال ودديالد االداق شال ذ الالوعن قال أفالراو ال الر
__________

**
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ق فن اقرتا التنوا ،وققون انن ان ،وققون اد الا
()٢٤
ا م ال طا آل ا ا را لرصد س وك ال ر

وأوصالى ال جنال االست الا ي أيضالا ين

 -١٤وأفالالاو من م ال ال ةالالو الدول ال ين ال ال طا و ا مالالا الالرجم حتق قالالا فو ي ال ونميه ال يف
قال الالاال ا ال الالذي احملتج ال المي يف مراكال الالم ال ال الالر ويف سال الالجون اد ال ال ادسال الالوو وإسال الالاء م ال الالام ته
والق الالى ا ن م ال أيضالالا أن ال الالام يف سالالال اصةالالان ع ال ادم ال ال الالا  ،الس ال ما أف الراو الوقالالد
اخلاصال ال اف ال ال ان ه الالال ،ية ت الالون مال ال ال ق الالال كم الالا يال الوقن قال الذلع قال ال ء الت ق ق الالا وان الالدا
الت الالداق التفوي ال ال أو ا ًقق الالا القض الالائ ذا الصال ال يق الالدا ا ال الري ادول/أكت الالوقر ٢٠١٥
()٢٥
عندما است دمى شر م اف ال غ و مةر ن ال  ،ما ا ت اهري أما الخ ان
 -١٥وأشا ال جن ادو وق ن الت الذي إىل أهنالا ا قالى أثنالاء هتالا إىل اد ال ادسالوو يف
عا  ٢٠١3اوعاءا كث ات أل قت رد أشال اس سال ى قالريته ل الوء ا ام ال اد الدي ع ال
ي ال الالد أفال ال الراو ال ال الالر والق ال الالى أن م مهال ال ال أش ال الالا إىل س ال الالوء ا ام ال ال ال ال ال الالي ا رضال ال الوا هل ال الالا أثن ال الالاء
االسالالتجوال ،وأن ا ام ال ال ال ئ هالالذه ق غالالى يف ق ال اصالالاال م ال الق الالو مالالا ال اعت الالا ه
ا الالذي ا واعتالالخ ال جن ال أنال يت ال ع ال اد ال ادسالالوو أن يط الالأل هنجالالا مت الالدو ادولال قغ ال اغ ال
الثقاف ال ائد يف صةوف أفراو ال ر الي ا تالخ سالوء ا ام ال أمالرا مق الوال ،وأن ي ةال الت ق الأل
الةو جم وال ام يف أجم اوعاء م هذا الق ووعى ال جنال سال طا اد ال ادسالوو ع ال أع ال
م الالتو إىل أن اول ال ال وو س الالال واض ال ال اة الالد ين مج ال ال أش ال ال ال س الالوء م ام ال ال ادش ال ال اس
انون  ،وأن القانون ي ا ع ذلالع ،وأن ات الذ االداق صمايال ا غال عال هالذه
احملتجمي
()٢٦
ا الةا
 -١٦وأوصى ال جن ادو وق ن الت ذي ين ا ة س طا اد ال ادسالوو إ ضالاا مج ال
ال جناء اددو لة ص يب عم أل ،وحترس ع أن يُرف التقرير الطاليب قنت الا إىل ا الدعن ال الا
ا الالتص يف ك ال مالالر اُ الالج إصالالاق االالدل ع ال سالالوء ا ام ال ( )٢7وأوصالالى ال جن ال أيضالالا ين
ال ر قريته اصأل يف است ا ال منالذ ال ال ادوىل مال
يُ ة لألش اس الذي ا
()٢٨
س ه قريته
 -١7والق الالى ال جن ال ادو وق ال ن ال الت الالذي لهالالوو اد ال ادسالالوو لتجديالالد ال ن ال الت ت ال
سالالجوهنا ل نهالالا الق الالى اكت اظالالا يف ق ال مراكالالم االقتجالالا  ،وأوصالالى اد ال ادسالالوو
ل ال
()٢9
مبواص لهووه ل تصدجم هلذه ا
 -١٨والق الالى ال جنال أيضالا أنال ع ال الالالر مال أن م ال ال الالجناء الالالذي ألريالالى مقالالاقً
م ه ال ذكالالروا أن مالالوظةن ال الالجون عالالام وه قطريق ال س ال م  ،فقالالد ا قالالى ق ال االوعالالاءا الالالي
مةاوه الالا أن ا الالوظة ي ال ئون م ام ال ال ال الالجناء ،وأن مثال ال قال الواو عن الالف و الالى قال ال ال الالجناء
وأوص الالى ال جن ال ين اُول ال س الالال قا م ال إىل م الالوظةن ال الالجون اة الالد ين س الالوء ا ام ال ال دن ال
واالعتداء ال ة ن ع ال جناء س وك مق ول وي ا ع القانون ،وأن ا التثمر ال ال طا
()3٠
ا ميد م لهووها يف م اد ال نف ق ال جناء والقضاء ع
 -١9وف م الالا يت الالأل إهن الالاء إي الالداا ادش ال ال اس ذوجم انعا ال ال الذهن ال ال يف مؤس ال ال كومان ال ال ن
موسالالى ،وعالالا مةالالود ققالالون انن الالان اد ال ادسالالوو إىل وض ال ق الالول ل رعاي ال ارتم ال والرعاي ال
()3١
ال دي  ،وال روا يف عم ،طط ق ناي ن ًن هذه ا ؤس اد جي ا
4
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 -٢٠وأفاو س ق أو وق ين مةوض صقون انن ان وعا ال طا إىل إلراء حتق أل ف الال يف
مج ال قالالاال ال نالالف ا الالغ الالا ضالالد ا ث الالا وا ث ال ومموولالالن ا ال ادن الالن ومغالالايرجم اهلوي ال
()3٢
ادن ان وقام ن صةا ادن  ،وإىل ضمان ا اءل أما القانون

إ ام ال دل ،مبا يف ذلع انفً م ال قال ،وس او القانون

()33

 -٢١ويف عالالا  ،٢٠١٥ذكالالر سموعال الالالدول ناهضال الة الالاو أنال ع ال الالالر مال التغ ال ا
الت الري انجياق ال  ،فالالً ي المال الة الالاو ي ال مصالالد الالأل ك ال يف اد ال ادسالالوو( )3٤والق الالى
التالالداق ا ت الالذ م ال ال اعتمالالاو الالانون م اف ال الة الالاو ،وإن الالاء وكال ال من ال الة الالاو وم ت ال
االوع الالاء اخل الالاس اف ال ال الة الالاو وادر ال ال ا ن مال ال والق الالى أيض الالا أنال ال ال ال اعت الالا ان الالا
الت ري ن وال اسايت إ ا ا و  ،ل ال ع ال الالو ن فقال  ،دن ف ال تال مال الناق ال ال م ال ال االمال
()3٥
موض شع ،ال س ما ما يتص ققضا الة او ع ا تو الرف
 -٢٢وأشالالا أم ال ا الالامل إىل أن ال ع ال الالالر م ال و كةالالاء احملالالاك وا ةالالاد عالالدو القضالالا
ا رتاكمال ال  ،ال اال المال م الالدو انلال الراءا القض الالائ وي ال ال وا أت أن مال ال الض الالرو جم ا مي الالم القض الالاء
()3٦
والنهود قن ا ا اءل القضائ
 -٢3وأشال ال الالا سموع ال ال ال الال ال الالدول ناهض ال ال ال الة ال ال الالاو إىل الت ال ال الديً الدسال ال الالتو ي ا تمال ال الالد يف
عا  ٢٠١3قغ اصد م أتث ال ط ال اس ع ا ا الوظة القضالائ ف الن ا التو
وذلالالع قعتمالالاو إل الراءا ات ال ققالالد أكالالخ م ال ال الالةاف وا الالتند إىل ادالالدا وأوصالالى سموع ال
الدول هالذه اد ال ادسالوو قُتالاذ االداق إضالاف لت ميالم اسالتقًل ار الق القضالائن ،الالذجم يت مال
م ؤول ا القضا  ،وار ته  ،ونق ه  ،وعمهل ( )37وأوصالى سموعال الالدول أيضالا ين يواصال
اد ال ال ادسال الالوو اطال الالوير ان ال الالا التال الالفوييب ل قضال الالا وا ال الالدع ال ال الالام  ،وأن ين ال الالر ا ومال الالا ع ال ال
ال ال ال او ال ال الوا و  ،وانل ال الراءا التفوي ال ال ا ت الالذ  ،وال ق الالوق ا ط ق ال ال حب الالأل القضال الالا وا الالدع
()3٨
ال ام
 -٢٤والق الالى ال جن ال االست الالا ي أن قالالأل اس الالت دا لغالالا اد الالا يف احمل م ال ُ الالرت يف
ا ما س  ،وأن القضا ي ركون يف ال د الي ا نها أ ا يعداو مراة ادش اس الذي
()39
يت مون لغا هذه اد ا
 -٢٥وذكالالر من مال ال ةالالو الدول ال أن انفالالً مال ال قالالال عال لالرائ اصالالرل ا را ال ضالالد
ال ان ا دن م اد ادسوو ال يمال م ت ر وأشا إىل عد ضا ات أل جبرائ قالرل
انتهى قتخئ ا تهم  ،و ق ى ين س ا م هذه القضا ال امال ع مالا ي الدو الد االسالت راد
لت ديال الالد مال الالا إذا كال الالان هنال الالاك أسال الالاع كال الالاف نعال الالاو فال الالت انل ال الراءا ق ال الالفهنا وأوصال الالى ال جن ال ال
االست ال الالا ي ين ال الرس اد ال ال ادسال الالوو ع ال ال أن اال الالت ك ال ال احملاكمال الالا ا ت ق ال ال جب ال الرائ م ال الالمول
قلقالالانون الالالدويل قطريق ال فو ي ال ونميه ال وفقالالا ل م الالاي الدول ال ل م اكم ال ال اول ال  ،ووفقالالا الالا و و يف
التوص ت  )٤٠(١١-١١٨و )٤١(١3-١١9م االست راد الدو جم ال الام ال الاقأل( )٤٢والقال
س الالق أو وق أن مةوضال ال صق الالون انن الالان أوصال ال قوضال ال قال الرامج منت مال ال ل ت الالد ي ا ه الال ،ع ال ال
()٤3
القانون الدويل ادنائن والقانون الدويل انن اين لةائد ا دع ال ام والقضا
 -٢٦والق ى من م ال ةو الدول أن ض ا ادرائ ا مول يف القانون الدويل و ا ما صال ون
ع ال ا ويضالالا  ،وأوصالالى اد ال ادسالالوو ق ال ا الري يض ال إ الالا ا إوا ف الالاال لت الالوي ض ال ا
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()٤٤

اصالالرل ا الالدن  ،مبال فال ه أ الالا ل ا ةقالالووي  ،وذلالالع ع ال االالو مالالا يالالرو يف التوصال ٦٢-١١7
م ال االسالالت راد الالالدو جم ال الالام ال الالاقأل( )٤٥والق ال س الالق أو وق أن مةوض ال صقالالون انن الالان
ق اد ادسوو ع وض م او ا  ،قلت او الوث أل م الض ا  ،اتجالاو الت الوي لت الم
()٤٦
إعاو أته الض ا وإوماله التماع ا إذا لم ادمر ذلع

اصر

ادساس واصأل يف ا اك يف اص ا ال ام واص ا ال اس

()٤7

 -٢7والق الالى ال جنال ال االست الالا ي أن الق الالانون االنت الالايب عُال الدل قغ ال ال هت ئال ال ظ الالروف أن ال ال
النت ال النوال م اد ا القوم وم ذلع ،الق ى ال جن أن است دا اعد اصال
قد ال ال رواا ال  ،اقضالالن قت ة ال عت ال ادص الوا الً م ال ل صالالول ع ال مق الالد يف الخ الالان،
أن ف د ما يف ا ام ال مخ ل ق مرش ن هذه اد ومرش ن أ الروما ع الر م
()٤٨
أن عدو اد ت مت او اقري ا ق ا داو عا ٢٠١١
 -٢٨وأشا م ت ا ؤس الا الد قرا ال وققالون انن الان ن مال ادمال والت الاون يف أو وق
إىل أن االنت الالاق الخ ان ال ال يف ع الالا  ٢٠١٦ل الالر يف ق ئ ال ال اناف ال ال ويف ظ ال ال اقال الرتا اص ال الر
ادساس ال قول ال عالالا وأشالالا ا ت ال إىل أن ق ث ال مرا ال االنت الالاق أوص الى اد ال ادسالالوو ،يف
مج أمو  ،إصًا انون االنت اق م ًل عم شام ا ت رد شروط ان ام واده
القانون ال ل تصالالويى يف االنت الالاق  ،واُتالالاذ االالداق وا ال ادقالمال ال اسال لت الالج ا الرأ ع ال
اعتًء ا ناصال ال الا وأوصال ا تال أيضالا مبرال ال ن الا الط الون االنت اق ال لضالمان انتصالاف
()٤9
ف ال ويف الو ى ا ناس دم ال او
 -٢9والق الالى ال جنال ال االست الالا ي أن اد ال ال ادس الالوو أن الالف س الالالق لأل الالا القوم ال ال دثال ال
اد الا ادل ان ال  ،وال وسالالن  ،وال رواا ال  ،والص الرق  ،وا ال م  ،والرومالالا ،ادمالالر الالالذجم ل ال وو ا
ف اال يف قةم ا نا ال ام ق فن ا ائ الي دق هالذه اد الا القوم ال والق الى أنال ع ال
ال الالر مال ال أن ه الالذه ار الالالق أُن الالئى مبولال ال الالانون قق الالون اد الالا  ،وأن هل الالا وو ا يف ال م ال ال
الت الري  ،ف هنالالا اُ تالالخ يف ادسالالاع من مالالا ال ق وم ال ول ال ق هلالالا أجم س ال ط قق ق ال لصالالن
القرا والق ى أيضا عد ولوو أجم آل لضمان اوا ن ق ادن عند إن الائها ،وأهنالا كانالى
عرضال لًنتقالالاوا دهنالا كانالى اُ تالالخ نالوا ل م الالوق ال اسال ( )٥٠و أ أمال ا الالامل أن مال
الضرو جم ا ميم وو هذه ارالق ،ال س ما مهامهالا االست الا ي  ،والت الج ع ال اقالدم ا ميالد مال
()٥١
الدع ا ايل م أل إعمال م ا ي ها وأن ط أ ر
 -3٠وأفالالاو من م ال ال ةالالو الدول ال ين الص ال ة وال الالام يف وسالالائ انعالالً ال يمالالالون
يت قون هتديدا  ،وأن ق ضه ا رد العتداء ل دجم ع يد لها ق نها ضال اط يف ال الر ،
وأن م اا ال ال وس الالائ انع الالً ا الالتق ا رض الالى ل ت الالف والق الالى ا ن مال ال أن انف الالً م ال ال
ال قال ال يالمال ائمالا قلن ال لًنتهاكالا ال الاقق وا الع الالي قالدثى مالؤ را ومنالذ االسالت راد
الدو جم ال ام اد  ،اُ ج سنو  ٢٥-٢٠قال اعتداء ع الص ة ووسالائ انعالً
 ،مل د هذه اصاال ريقهالا إىل اصال والق الى ا ن مال كالذلع أن
وف ما عدا استثناءا
وسالالائ انعالالً ا ؤيالالد ل وم ال ال ا المال ا ال محالالً ا الالوي ضالالد الص ال ة الالالذي ينتقالالدون
()٥٢
اص ومال  ،وكالالذلع ادمالالر قلن ال ل من مالالا ال اص وم ال وا الالداف عال ققالالون انن الالان
وأوص الالى ا ن مال ال ين يت الالذ اد ال ال ادس الالوو إلال الراءا ف الال ال نهن الالاء انف الالً مال ال ال ق الالال عال ال
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اهلجمالالا ال الالاقق ع ال وسالالائ انعالالً ا الالتق والص ال ة  ،وأن يضالالم إل الراء حتق الالأل فالالو جم
وشالالام ونميال وم الالتق يف مج ال التهديالالدا واالعتالالداءا ا ولهال ضالالد الصال ة  ،وال الالام يف
()٥3
اص وم  ،وا داف ع ققون انن ان
وسائ انعً  ،وا ن ما
 -3١وأفالالاو ا ن م ال أن و ا الدا ال أن الالف يف ا الري الثالالاين/نوفمخ  ٢٠١3دنال لرصالالد
إلراءا ال طا ا تص قلت ق الأل يف قالاال التهديالد وال نالف ضالد الصال ة  ،وا ت الاال
الص ال ة  ،واالعتالالداء ع ال ممت الالا وسالالائ انعالالً ل ال ا ن م ال الق الالى أن دن ال الرصالالد
هالذه ُمن الالى مال اصصالالول ع ال الوصئالالأل ا صالالنة ذا الصال  ،وأن ال أعضالاء يف ال جنال ث الالون
له ال ال الالا ال ال ال ال ق وم ال ال ال ال مل ُ ن ال ال ال الوا التص ال ال الالا ي ادمن ال ال ال ال الً م ال ال ال ال  ،وأن ال جن ال ال ال ال مل تم ال ال ال ال من ال ال الالذ
()٥٤
عا ٢٠١٦
 -3٢والقال مةالالود ققالالون انن الالان أنال ع ال الالالر مال أن احملالالاك ا دن ال هالالن الالالي ُتالالتص
قال ا قلن ر يف ضا الت ه  ،ف ن م ا ه الت قأل مال أن أق امهالا دتثال قل امال متط الا
ا الالاو  ١٠مال ال االاةا ال ال ادو وق ال ال صق الالون انن الالان ،وذك الالر ين الت ويضال الا ال ال ا تناسال ال ال الالي
()٥٥
أن ات ا د م أق ا االاةا
ق مى ا هذه احملاك
 -33ومل ي ت ال الالغ ا ة الالود أن ق ال ال ال اس ال ال ال ال الالا ي ي الالت دمون يف اصال الالر اهت ال ام ال ال
مًق ا حتريض  ،مبا يف ذلع انهان ال ص  ،ضالد الصال ة وعم هال وأشالا إىل اقالا ير
اة د ين احملتو انعًمالن يتالفثر كثال ا ق صالا التجا يال وال اسال الال ن وسالائ انعالً  ،وأن
()٥٦
شةاف
م وسائ انعً
 -3٤والق ى من م الت الف الالدويل ل الدفاا عال اصريال أن القالانون يُ الم ادماعالا الدين ال
ين ا ج نة ها لد ال ر يف ضون  ١٥يومالا مال إن الائها ل الن يُ الرتف الا ك الا انون الا
والق ى كذلع أن م ادماعا الدين ا ا د م روا انون قري الدي يف اد ادسوو
الال الالذجم ا رتقت ال ال اص وم ال ال يف عال الالا  ٢٠١٥وي ال الالم ال الوا  ،اد ال ال ادسال الالوو وون ال ال ه إن ال الالاء
مجاعالالا وين ال  ،وان ال و وع وين ال ع وي الالرتط ع ال ادماعالالا الدين ال االلت الما ق الالتول "إ طالالا
سالالرجم" إىل ال ال طا اص وم ال ال ا ال ا الالؤول يف ال ن ال ع وينق ال م ال مج ال ال نالالائق
وادوير الي ُشال د ال عالا  ١9١٨إىل الدولال ( )٥7وأوصالى ا ن مال ين ي ةال اد ال ادسالوو
أن أجم ن ا لت ج ادماعا الدين ال الم ضالد أجم فالرو أو مجاعال  ،وأن دتنال ال ال طا عال
التد يف شؤون الت الدا ن ل ن  ،وع أتي د أجم فصال ويال ،أو حتق الأل فائالد لال وون
()٥٨
ول قأل
 -3٥والق ال الالى ال جنال ال ال االست ال الالا ي أنال ال ال مل يت ق ال الالأل أجم اق ال الالد يالُ ال الذكر ف م ال الالا يت ال الالأل إ ل ال الالاا
ا مت الالا الدين ال الالالي صالالاو ها الن الالا ال ال وعن ال الالاقأل ،ووعالالى ال ال طا إىل ا ضالالن الالدما يف
()٥9
إ لاعها إىل أص ا ا

ق ر مج أش ال الرن

()٦٠

 -3٦يف ع الالا  ،٢٠١٦القال ال فري الالأل اخلال الخاء ا الال ،مب اف ال ال اال الالا قل الالر (فري الالأل اخلال الخاء)
اعتمالالاو اد ال ادسالالوو اس الرتاا ج و ن ال اف ال اال الالا قل الالر ل ةالالرت  ،٢٠١٨-٢٠١٢جيالالرجم
انة الالذها عالالخ طال عمال سالالنوي أو نصالالف سالالنوي ومال ذلالالع ،القال عالالد ولالالوو آل ال ا ل ال
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لتق أو صد انة ذ االسرتاا ج أو اخلط ذا الص  ،وأوص اد ال ادسالوو قد اسال إم ان ال
()٦١
ا آل م تق لرصد أن ط مؤس ا الدول يف سال م اف اال ا قل ر
 -37ويف ع ال الالا  ،٢٠١٦ق ال الالى دنال ال ال اد ال ال الراف يف ااةا ال ال ال س ال الالق أو وق ق ال الالفن إلال ال الراءا
اف اال الا قل الر يف اد ال
م اف اال ا قل ر مبا أُقر م اقد ع عد م تو
ادس الالوو( )٦٢وأوص الالى ين يت الالذ اد ال ال ادس الالوو ا الالداق إض الالاف لض الالمان اس الالتةاو مج ال ال ضال ال ا
اال ا قل ر م اداق ا اعد واصماي ع ويُ ر قصول الضال ا ع ال الت ويضالا ع ويضالم
ادمائ ع ويتفكالد مال الت ق الأل يف ضالا اال الا قل الر ،مبالا يف ذلالع القضالا
انة ذ ادق ا
الال الالي يتال الالو ط ف هال الالا موظةال الالون ق وم ال الالون ،ومقاضال الالا ادنال الالا  ،وإصال الالدا عقال الالوق ف ال ال ال  ،ومتناس ال ال
()٦3
و اوع

اصأل يف اخلصوص واص ا ادسري

()٦٤

 -3٨الق أم ا امل أن انون ال راك ا ج الذجم عُرد ع الخ الان يف عالا ٢٠١٢
()٦٥
مل يُ تمد ق د
 -٣احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية

اصأل يف ال م ويف التمت ق روط عم عاول ومواا

()٦٦

 -39أفاو أم ا امل ين فرس ال م مل ا هد حت نا ك ا ،وأن أوضاا ال ا عال ال مال
م ال الةئالالا وادف الراو الض ال ةاء ،مث ال ا الالن  ،وادش ال اس ذوجم انعا ال  ،والرومالالا ،وادش ال اس
ا روي أوضاا ص ل غاي وا أت أن م ادمه مب ان ا ث ف ادن ط الرام إىل اصالد مال
ال طال ال ال ال  ،و و اصال ال الالد ادوك لأللال ال الالو  ،والتفكال ال الالد م ال ال ال أن ال ال ال الالركا اخلاص ال ال ال دتث ال ال ال ا ال ال الري ا
()٦7
ال م
 -٤٠وأشاو مةود ققون انن ان قدهوو الي قذلتها ال طا قى اين ،ل ن أشالا إىل
()٦٨
أن مجاع الروما ال امال اوال ص وق مج يف سال ال م
 -٤١ويف عالالا  ،٢٠١٦أفالالاو ال جنال ادو وق ال ل قالالون االلتماع ال ر الالق أو وق ين عالالا
الالالدول اد الراف اد الالر يف اد ال ادسالالوو ال الالنه ال م ال يف ق ال الوظالالائف ،مالالا ث ال د الما
ع أساع ادن  ،وين الت ري ا دن ا رأ م مما س ق ا ه  ،ما ث د ما ائمالا ع ال
()٦9
نوا ادنق
 -٤٢و الالدمى ا ن م ال ادو وق ال ل راقطالالا ال ال ري اقري الرا ع ال ا ام ال التم مي ال الالالي ي قاهالالا
يف اد ال
ا وظةون ا دن ون وادفراو ال ريون ال ام ون مبول عقوو مؤ ت م القوا ا
ادس ال الالوو ،وم ال الالائ ،ت ة ال ال أ ال الالر  ،ال س ال ال ما م ال الالا يتص ال ال قص ال الالأل يف ال ال ال  ،وظ ال الروف ال م ال ال ،
واالسالالت قا ا  ،والت ويضالالا ع ال ا الالا ر ا ت ق ال قلص ال وال الالًم  ،ومالالد ال قالالوو ،وإعالالاو
()7٠
انوما يف اص ا ا دن
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اصأل يف الضمان االلتماعن
 -٤3أف الالاو ال جن ال ال ادو وق ال ال ل ق الالون االلتماع ال ال ين م الالد اس الالت قان ال طال ال ال يف اد ال ال
()7١
كاف
ادسوو ص لدا ،وأن اصد ادوك اش ال و

اصأل يف م تو م ن الئأل

()7٢

 -٤٤أشا ال جنال ادو وق ال ل قالون االلتماع ال إىل أن مال الواضال أن م التو ا الاعد
االلتماع يف اد ادسوو كاف ،وأن عدوا ك ا م ادسالر ال صال ع ال االسالت قا ا
()73
ادسري
 -٤٥والق ى من م ال ةو الدول أن التوصال ا ا ت قال قصالأل يف ال ال الًئالأل لًلئال
م كوسوفو ،الذي استقروا يف  ،ما كون غ ا قوو و يت ا منذ عا  ،١999نُةالذ لمئ الا
فقال ال  ،وأن  977ش ص الالا ال يمال الالون يف  ،ال كون الالغ  ١ق الالد  ١٨عام الالا اقري الالا ع ال ال ق ال ه مال ال
كوسوفو( )7٤و ق ى ال جن ادو وق ناهض ال نصري والت ص جبهوو ال ال طا  ،مال الًل
قر سهالالا لكسال ان ان مالالن ،مال ألال قال م ال ،ال كون الالع وإ ً ال ل نهالالا ال االمال ا ال ر
قلق أل دن اص ا قالرتا يتمثال يف ا ال د م الاك عاويال يف ا مالا القائمال  ،وهالن مولالوو يف
إقالالد ضالواقن قوو و يت الا ،وم مول ال عال ال ال ال ال ان وعالالًو ع ال ذلالالع ،مل ا ال ال جن ال
ع ع يجم م اك دماعا الروما ،وادش ايل ،وا صري يف عم صالن القالرا ق الفن هالذه
()7٥
ا فل اهلام الي ُتصه

اصأل يف الص

()7٦

 -٤٦الق ال ال مةال الالود ققال الالون انن ال الالان أن اص وم ال ال اعتمال الالد يف عال الالا  ٢٠١٢اسال الالرتاا ج
لديد ل نهود يوضاا الروما وا صري يف اد ادسوو ل ةالرت  ،٢٠١٦-٢٠١٢و طال عمال
موا ي اتو  ،يف مج ال أمالو  ،اُتالاذ االداق ارمالن إىل إذكالاء الالوعن قال مجاعال الرومالا ق الفن ققهالا
يف الص ال وأشالالا ا ةالالود إىل ادن الالط الالالي اضالالط الالا و ا الص ال يف هالالذا الصالالدو ،مبالالا يف
يتةالالاع ون م ال مجاع ال الرومالالا ويقالالدمون هلالالا
ذلالالع م الالاو ا ش ال ذ الالالوعن ،وولالالوو وسالالطاء ص ال
ا الالاعد الً مال  ،وإعالالداو اسالرتاا ج ق الالفن الرعايال ان اق ال االالويل اهتمامالالا اصالالا قن الالاء الرومالالا
وأعالالرل ا ةالالود عال أم ال يف أن هالالذه االسالرتاا ج سالالوف ا الالاعد ع ال م ادال ال الوا ا ت قال
()77
حبال الص ان اق ا رتوي لن اء الروما ،ال س ما يف  ،ما كون ع

اصأل يف الت

()7٨

 -٤7أشا أم ا الامل إىل أنال قغال الن الر عال التالداق ا ت الذ  ،ال االمال م الدال االلت الان
اصال ؤس ا الت ما ا د سن ال ات
قلت ما ا د سن من ةض  ،وأن ال
ا مال ال الالا ال ال ال مد سال ال الالن ذا لال ال الالوو دم ال ال ال اد ةال ال الالال والق ال ال ال أيضال ال الالا أن إومال ال الالا اد ةال ال الالال ذوجم
االقت الا الت م ال اخلاصال يف ن الا الت ال ال الاوجم عالرف حت النا ،إال أنال ين غالن ا ميالم الت الاون
()79
ا رتك ق القطاعا
 -٤٨والق ى ال جن االست ا ي أن التد يق متالاا ق غالا اد الا يف ا التوي االقتالدائن
والثانوجم يف ال الد الالي يقطنهالا ا نتمالون إىل اد ال ادل ان ال  ،وأن منالاهج لديالد اعتُمالد يف
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سال الالايل ال غ ال ال وادول اتضال الالم
وأوصى ال جن ين يت اد
اد الالا ع ال مج ال م الالتو
ات ها مواو ا ناهج الد اس

عناصال الالر م ال ال ال غ ال ال وادول الص ال الرق  ،وال وسال الالن  ،وال ال الالرواا
ادسوو كت ا وأول مد سال نوع ال يف مج ال مالواو التالد يق وق غالا
الت ال  ،وأن يُ الالج ا الالدا ع ع ال مواص ال ا تنالالا الةرص ال الالالي
()٨٠
ال ام ف ما يت أل قلت ريف وي اد ا القوم وثقافتها

 -٤9والق الالى ال جن ال االست الالا ي أن ال
ق دا ع االقتدائ  ،فالً االمال مثال قالال م
ا رق ال االقتدائ ال و ق الالى ال جن ال مبالالا ي ذل ال
إشالراك س الالق أ ال الرومالالا يف مج ال مراقال
()٨١
واق مها

ع ال الالالر م ال و عالالدو أ ةالالال الرومالالا ا ت ق ال
ال إىل مواصال ادهالوو مال ألال و قضالو ه ق الد
اد ال ادسالالوو م ال لهالالوو يف هالالذا الصالالدو ،وأوصالالى
الالخامج الت م ال  ،مبالالا يف ذلالالع اصالالم مها ،و صالالدها،

 -٥٠وف م الالا يت الالأل قت الالوف الالدما النق ال ا د س الالن د ة الالال الروم الالا م ال  ،م الالا كون الالع إىل
،ت ف ا دا ع قالول قوو و يت الا ،ا أت مةالود ققالون انن الان أنال الد ي الون مال ا تصالول
الًئأل أوال ،وم مث ضمان الت ا ه ق دا ع ال ام ق
د أسر اد ةال ا ن قل
()٨٢
نه اال تًط قد ةال م ادماعا اد ر
 -٥١وأشالالا أم ال ا الالامل إىل أن ال م ال الضالالرو جم ا ميالالم اخلالالدما النة ال وال دا ول ال وا ال
ا الالدا ع لت الالوف وع ال ك الالاف لأل ة الالال ،وايقء ،وا د س ال م ال أل ال م اد ال م الالفل اماي الالد عن الالف
()٨3
اد ران
 -٤حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

الن اء

()٨٤

 -٥٢أفالاو أمال ا الامل ينال ع ال الالالر مال حت ال الت الري ا والوصئالأل االسالرتاا ج ا تمالالد ،
ال يمال عد ا اوا ق ادن ال ائمالا ،كمالا يت ال مال ا الاك ال اسال وااللتماع ال احملالدوو
ل مرأ  ،وعد ا اوا اال تصاوي ق نها وقال الرلال  ،وعالد ا الاوا يف اقاسال ا الؤول ا وا ال
()٨٥
ادسر  ،والةوا ن يف اصصول ع ققون ا
 -٥3وأشالالا الو ال ا الالرتك  ١إىل أن ال نالالف ال الالائ ن م ال متة ال يف اد ال ادسالالوو
والق ى أن اد ادسوو اُتذ طوا قامس او محاي الض ا وحماسال ادنالا  ،مبالا يف ذلالع
اعتمالالاو الالانون اصماي ال م ال ال نالالف ال الالائ ن ،وقرواوكالالول إل الراءا التصالالدجم ل نالالف ال الالائ ن ومن ال
()٨٦
واصماي من  ،ل نها شدو ع ضرو قذل لهوو إضاف
 -٥٤والق الالى الو ال ا الالرتك  ١أن ادهالالا الةاع ال الرئ ال يف م اف ال ال نالالف ال الالائ ن،
مب ال يف ذلالالع أف الراو ال الالر  ،والقضالالا  ،وا الالدعون ال الالامون ،وال الالام ون يف سالالال الرعاي ال الص ال ،
وا وظةون ال ام ون يف مركم الرعاي االلتماع  ،اةتقر يف الغال إىل م رف كاف ال ققالانون اصمايال
م ال نف ال ائ ن ،وال اةه وينام ا ال نف ال ائ ن ،ويف م ال اصالاال ال اُ ال الضال ا أجم
اهتمالالا  ،وال ُُتض ال ادنالالا ل م الالاءل وأوصالالى الو ال ا الالرتك  ١ين ي الن اد ال ادسالالوو االالد ي ا
منت ما وشامً دم ال ادهالا الةاع ال يف ا ن ومال  ،وأن يالويل ادولويال ل الًم الضال ا قوسالائ
منهالالا إقالالًي مج ال الض ال ا قنت الالا قت الوافر االالداق اصماي ال  ،وحبقه ال يف حمالالا ي الداف عالالنه  ،ومن ال
ال جال الالوء إىل "ا واله ال ال " عنال الالد ن ال الالر القضال الالا يف ضال الالا ال نال الالف ال ال الالائ ن ،واال الالوف التموي ال ال ال ال الالايف
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ل الالدما الالالي اقالالدمها ا ن مالالا ال اص وم ال ل ضال ا ( )٨7وأشالالا الو ال ا الالرتك  ١أيضالالا
إىل أن الق الالانون ادن الالائن ،و الالانون اد الالن  ،وأق الالا الالانون ادس الالر ا ت ق ال قل ن الالف ال الالائ ن ين غ الالن
()٨٨
مواءمتها م انون اصماي م ال نف ال ائ ن
 -٥٥وا أت أم ال ال ا ال الالامل أن م ال ال الضال الالرو جم ا ث ال الالف عم ال ال ادفر ال ال ا ت ال الالدو الت صصال الالا
والنه الالود قال ال  ،فض الالً عال ال ص الالد انة الالذ الت الالداق الو ائ ال ال  ،والت الالداق ادمن ال ال  ،وال ق الالوق ا و وفال ال
()٨9
التنة ذ ،الي اةرد يف م مها ع مرا يب ال نف ال ائ ن

اد ةال

()9٠

 -٥٦ق الالى ا الالاو ال ا ال نهنالالاء مج ال أش ال ال ال قوق ال ال دن ال الالالي دالالا ع ع ال اد ةالالال
(ا الالاو ال ا ال نهن الالاء ال قوق ال ال دن ال ) إو الالال ا الالديً ع ال الالانون ادس الالر حت الالر "ال ق الالال
ال ال الالدين أو أجم ش ال ال م ال ال أش ال ال ال ا ام ال ال القاس ال ال أو الًإن ال الالان أو ا ه ن ال ال " وا ال الالم ايقء،
وادوص ال اء ،ومج ال ادشال اس اي الري الالالذي يالالوفرون الرعاي ال ل طة ال أو يت الالام ون م ال وقلن الالر
إىل أن القالالانون ال يتضالالم ا ريةالالا صالالط "ال قوق ال ال دن ال " ،فقالالد أوصالالى ا الالاو ال ا ال نهنالالاء
ال قوقال ال ال دن ال ال اد ال ال ادس الالوو ق ال ال وانة الالذ ق الالر الالانوين ع ال ال مج ال ال أشال ال ال ال قوقال ال ال دن ال ال
()9١
لأل ةال ،مهما كانى ة ة ويف ك مراق ق اهت  ،وذلع ع س ادولوي

ادش اس ذوو انعا
-٥7
قئ م
ا ن ال
لألشال
ارتم

()9٢

القال أمال ا الالامل أنال ين غالالن النهالالود حبالال ادشال اس ذوجم انعا ال عال ريالالأل االالوف
ر ماو  ،والتغ ع قوالم االاصال ،وا ميالم الدما الالدع  ،واالوف الت نولول الا
وشالالدو ع ال ضالالرو اط الالأل مةهالالو وع ال عم ال اُتالالاذ الق الرا ا  ،وا ميالالم ال ال ا الالتق
اس ذوجم انعا ال  ،وذلالالع إ الال مج ال اصالوالم الالالي ا ر ال م الالاكته ال ام ال والة الال يف
()93
ع د ا اوا م اي ري

 -٥٨وأشاو مةالود ققالون انن الان قت ميالم ان الا الت الري ن وا ؤس الن احمل الن ا ت الأل حبقالون
انن ال الالان لألش ال ال اس ذوجم انعا ال ال  ،ووعال الالا ال ال ال طا إىل ا ث ال الالف لهووهال الالا الرام ال ال إىل انة ال الالذ
الت ال الري ا ا ت ق ال ال قلت ط ال ال ا ال الالاين وأشال الالا ا ة الالود أيضال الالا إىل ال ال الوا إ اء ق ال ال أول ال ال
القصالالو ال امن ال يف الت الري ا  ،مث ال عالالد ولالالوو عقالالوق ضالالد أ قل ال م ال الالالذي ينته الالون
()9٤
وال اوف "ارا ا ا ي م قول "

اد ا

()9٥

 -٥9الق الالى ال جن ال االست الالا ي أن منا الالا م ال الت الالام والتةالالاه ق ال ادش ال اس ا نتم ال
إىل أ ا وم واد ال يمال سائدا يف اد ادسوو ،مبا يف ذلع يف ال الد الالي يقطنهالا
سال ان ينتمالالون إىل أعالران ،ت ةال ( )9٦و ق الالى ال جنال االست الالا ي ق الالون ادق الالا الت الري الالالي
ا ةال ال قق الالون ا نتمال ال إىل اد الالا القوم ال ال  ،الال الوا و يف الالانون قق الالون اد الالا  ،ويف وس الالتو
عالالا  ،٢٠٠7الالد اوسال ى وا الالم قةضال عالالدو مال القالوان الت الري يف سالالال محايال ال الالا ،
والثقاف ال  ،والت ال  ،واالنت الالاق  ،والت الالج ا الالدين ،ووصئالالأل اهلوي ال  ،ل نهالالا أشالالا إىل أن هنالالاك
()97
م اك ك يف انة ذ هذه القوان
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 -٦٠والق الالى ال جنال االست الالا ي أن اد ال ادسالالوو مل ي الالدل ا ريالالف مصالالط "أ ال وم ال "
الالوا و يف الالانون ققالالون اد الالا قغ ال التفكالالد مال مواءمتال الدسالالتو ألال  ،ع ال قال أن الالانون
ققون اد ا يق عً م اشر ق ا وا ن واد الا القوم ال  ،ال ي ال وسالتو عالا ٢٠٠7
()9٨
صراق إىل ولوو عً م هذا الق
 -٦١وأشا أم ا امل إىل ضرو النهود قوض اد ا القوم م ًل ضالمان دث هالا
()99
الن يب يف القطاا ال ا ع ا توي الو  ،واحمل ن ،و صد انة ذ التداق ا تمد
 -٦٢وع ال ال الالر م ال اده الالوو ال الالي ق الالذلتها ال ال طا ل نه الالود قوض ال الروم الالا يف ائة ال م ال
ار ال الالاال  ،ال س ال ال ما يف إ ال الالا اس ال الرتاا ج  ٢٠١٦-٢٠١٢الرام ال ال إىل النه ال الالود قوض ال ال الروم ال الالا
وا صالري يف اد ال ادسالالوو ،الق الالى ال جنال االست الالا ي أن عالالدوا ك ال ا مال الرومالالا ال يُ الالا ك يف
اص الالا اال تص الالاوي يف ال الالد( )١٠٠وأش الالا إىل اس الالتمرا القوال ال النمط ال ال ال والت الالم ض الالد
ا نتم ال إىل أ ال الروم الالا ،ووعالالى ال ال طا إىل ا مي الالم اص الوا ق ال الثقاف الالا والتةالالاه واالق الرتا
ا ت اول ،فضً ع م اف ال الت الم ضالد ادشال اس ا نتمال إىل اد الا القوم ال  ،وادشال اس
ا ال الالروي وا ال الالا ال ال الالذي ي ال الالون يف اد ال ال ال ادس ال الالوو ،ال سال ال ال ما عال ال ال ري ال الالأل الت ال ال ال ووس ال الالائ
()١٠١
انعً
 -٦3وشج ى ال جن االست ا ي اد ادسوو ع مواصال وعال ال ال انذاعالن والت ةميالوين
ق غ الالا اد الالا القوم ال ال  ،وإاقال ال اغط ال ال إذاع ال ال وا ةميون ال ال ق الالفن ا الالائ ال الالي هتال ال اد الالا
القوم  ،وع التفكد م أن حمطا انذاعال والت ةميالون ال امال ا مال ع ال ا مال مراعالا مصالا
()١٠٢
اد ا يف قراسها ال اوي
ا هالرون والًلئون وم تم و ال جوء وا روون وا ا

()١٠3

 -٦٤الق س ق أو وق أن مةوض صقون انن ان شج ال ال طا يف اد ال ادسالوو ع ال
مضاعة لهووها الرام إىل ضمان ا وي الوض القانوين لألش اس ا روي الذي ير الون يف
()١٠٤
ذلع
 -٦٥وأوصالالى االاةا ال ادو وق ال صمايال اد الالا اد ال ادسالالوو ين يواصال اقالالدم ا الالاعد
إىل ادش اس ا روي وا ا ل صول ع وصئأل اهلوي ع وجيالد ،قلت الاو مال ادفالراو ا ن ال ،
ق الالوال وائم ال ات ال إ الالًن  ،ال كون الالعع ويت ال فرص الالا كاف ال لت ق الالأل إوم الالا س ال ان ا ال أو
()١٠٥
عووهت  ،مبا يف ذلع ع ريأل ُتص ص ا وا و الً م

عد و ادن

()١٠٦

 -٦٦الق ى من م ال ةو الدول أن ع الر م اصديأل اد ال ادسالوو يف عالا ٢٠١3
ع ال ال ااةا ال ال ةال ال ق الالاال ان الالدا ادن ال ل الالا  ،١9٦١ال يول الالد يف ال الالد إلال الراء لت دي الالد
قالالاال ان الالدا ادن ال  ،وذكالالر أن  ٨٠٠ش ال ص م ال الرومالالا وا ص الري الالد يص ال ون عالالد ن
وأوصى ا ن م اد ادسوو قُتالاذ االداق فو يال لوضال عم ال ُحم مال مبولال القالانون
ادن
ات حتديد قاال ان دا ادن ضالما لتمتال مج ال الرومالا مال كوسالوفو وا صالري دت الا كالامً
()١٠7
حبقو ه
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