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 انبزَحُكُل االخخٕارْ انجذٔذ انمهذك باحفالٕت دمُق انطفمشكم جشءاً جٌُزٔاً مه ح - انبالغاث انمشخزكت

 

إمكاوٕت  السخكشاف فزٔك انعامم انمفخُح انعضُٔتهن نهمساٌمت فٓ انجهست األَنّ انخبٕز انذْ حمج دعُحً  1إٔجاس َارد مه بٕخز ؤَُم

 . 2010سبخمبز / فٓ أٔهُل – ٕت دمُق انطفمحفالال االخخٕارُْكُل انخُسع فٓ انبزح

 

، ٝثُض٢ صشٌَ ثُوجػذر جصلجه٤ز دوٞم ثُطلَثُخجطز د جُذالؿجسد ثُضذثٍُٝضض٣ٝذ إجشثء  ثالخض٤جس١ُٞػغ ٓسٞدر ثُذشٝصًٍٞٞ ٛٞ  ثالهضشثح

 :ك٢ ثُٔٞهغ ثالخض٤جس١شٝصًٍٞٞ ؛  أٗظش ثُ٘ض أدٗجٙ ٝثُٔسٞدر ثٌُجِٓز ُِذ3؛ ثُٔجدر جُذالؿجس ثُٔشضشًزُِٔلجٝػجس د٤ٖ ثُذٍٝ ٝصسٔخ د
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جسػجس ثُض٢ صضطِخ جس ثأل٤ُٝز ػٖ ثُضذلظجس أٝ ثُٔؼد٣ٞ٤جً ُِذٔج٣ز ثُلؼجُز ُذوٞم ثألؽلجٍ، كوذ ػذشس دؼغ ثُذٍٝ ك٢ ثُٔ٘جهشد٘ذثً  ٣شٌَ ٛزث

٣ٝٞػخ  ثُذالؿجس ثُٔشضشًزصؼ٤ٖٔ ٣ذشس  ٝٛزث ثإل٣ججص. ثالخض٤جس١ثُذشٝصًٍٞٞ  ثُذ٘ذ ك٢ ثدوجء ػ٠ِ ٛزُؼٔجٕ ثإل ٝدكجػجً  جً ػ٤ذجً ج٤ِصٞ

 .ثإلٗسجٕ ثُخجطز دجألؽلجٍدوٞم أ٤ٔٛضٜج ثُخجطز ُذٔج٣ز 

 

ثُلؼ٤ِز  ثالٗضٜجًجسثُٔذضِٔز أٝ  دجالٗضٜجًجسصٜضْ  ثُذالؿجس ثُض٢، صؼ٢٘ ثالخض٤جس١ٓسٞدر ثُذشصًٍٞٞ ًٔج صضؼٜٔ٘ج " ثُذالؿجس ثُٔشضشًز" 

دجالس ٓؼ٤٘ز صضؼٖٔ ػذج٣ج ٖٓ  صذذ٣ذ دذٕٝثُوجة٤ٖٔ دج٤ُجً  ثالخض٤جس٤٣ٖأٝ ك٢ ثُذشص٤ًُٖٞٞ /ٝ) CRC ثصلجه٤ز دوٞم ثُطلَٗطجم  ػٖٔ

 ض٢ثُ ثُذالؿجسدشٌَ ٝثػخ صؼ٢٘ ٢ٌ ُ ك٢ دؼغ ثألد٤جٕ" ثُذالؿجس ثُٔشضشًز"ثُضؼذ٤ش ٣ضْ ثسضخذثّ  .ؽلجٍ أٝ ٓجٔٞػجس ٖٓ ثُؼذج٣جثأل

إٕ . ٖٓ ثُٔسٞدر ٝثُٔؼضص ك٢ ٛزث ثإل٣ججص ٛٞ ٓؼٕٔٞ ٓخضِق 3ٓؼٕٔٞ ثُٔوضشح ك٢ ثُٔجدر إال إٔ  –ٖٓ ثألكشثد ثُٔذذد٣ٖ  صوذٜٓج ٓجٔٞػز

 .2ػذد ٓذذد ٖٓ ثألكشثد أٝ دج٤ُ٘جدز ػْٜ٘دٞثسطز سطز  كشد ٓذذد أٝ إٓج دٞث ثُذالؿجسثُذج٤ُز صسٔخ دضوذ٣ْ  ثُذالؿجسًجكز إجشثءثس 

________________________________________________________________________________ 

٣ظٜش ٛزث ثٌُض٤خ ) (ث٤ٗٞ٤ُس٤ق)ثألْٓ ثُٔضذذر ُِطلُٞز ٔ٘ظٔز ثُخجطز د د٤َُ ص٘ل٤ز ثصلجه٤ز دوٞم ثُطلٌَُض٤خ ٛٞ ٓؤُق ٓشضشى  :وَُل زبٕخ 1

س ثُِج٘ز دذسثسز إٔ دذأ دشٌَ ٝع٤ن ٓ٘ز ُج٘ز دوٞم ثُطلَصجدغ ثُس٤ذ د٤ضش ٣َٝٞٗ ػَٔ . زٔؼذُثُٝ زٌجِٓثُ زثُ٘سخز ثُغجُغدظٞسر إطذثس  ٤ُجً دج

د٤ز ألٓ٘جء ثُٔظجُْ ثُشذٌز ثألٝسٝضشجسثُ ُذٟ سًٔج ًجٕ ثُس٤ذ د٤ضش ٣َٝٞٗ ٓ. 1993ٍٝ ثألؽشثف ك٢ ثُٔؼجٛذر ك٢ ػجّ ثُضوجس٣ش ثُٞثسدر ٖٓ ثُذ

ٕ دشأ( ث٤ٗٞ٤ُس٤ق)ثألْٓ ثُٔضذذر ُِطلُٞز ٓ٘ظٔز  ٟػَٔ دظلز ٓسضشجس ُذ ٝهذ. 1991ك٢ ػجّ  دذث٣ز ػِٜٔجٓ٘ز  (ENOC) ٖٓ أجَ ثُطلَ

ؼ٘ق ثُضذش٣ش ُِذسثسز دشإٔ ثُثً ك٢ ٤ٛتز ًٝجٕ ػؼٞ .سجٕ ثُٔسضوِز ُألؽلجٍسسجس دوٞم ثإلٗثُؼجٓز ُض٘ل٤ز ثُٔؼجٛذر ُٝٞػغ ٓؤ ءثسثإلجشث

د٤ز ُذوٞم ٝإ٠ُ ثُٔذٌٔز ثألٝس صسج٤َ ثُذػجٟٝ ؽِذجسُس٤ذ د٤ضش ٣َٝٞٗ دئػذثد ٝصوذ٣ْ ُوذ ثشضشى ث. ْٓ ثُٔضذذرثُؼجّ ُأل ٤ٖألُٓؽلجٍ ػذ ثأل

٤س ٝٛٞ ٗجةخ سة. ثالجضٔجػ٤زج٘ز ثألٝسٝد٤ز ُِذوٞم ِإ٠ُ ثُ ٓشضشًزٕٓٞ دجُذػجٟٝ، ًٔج هذّ شٌجٟٝ ذؽلجٍ ثُز٣ٖ ٣ضوثإلٗسجٕ دج٤ُ٘جدز ػٖ ثأل

 .(CRIN)ٓؼِٞٓجس دوٞم ثُطلَ شذٌز ٓجِسٝسة٤س  صلجه٤ز دوٞم ثُطلَٓجٔٞػز ثُٔ٘ظٔجس ؿ٤ش ثُذ٤ٌٓٞز ال

 

وز دٜزٙ ِذثُٔ ثالخض٤جس٣زذشصًٞٞالس ثُذ٤ش أسدؼز ٜٓ٘ج ٖٓ خالٍ غٝهذ صْ ص ثُذالؿجسثُٞعجةن ثُذ٤ُٝز ثُغٔج٤ٗز إجشثءثس صخض صضؼٖٔ   2

ثُِٔذن دجُؼٜذ ثُذ٢ُٝ ثُخجص دجُذوٞم  ثالخض٤جس١ثُذشصًٍٞٞ  OP ICCPR. ثُضج٤ُز ك٤ٜج طالد٤زثالطثُٔخضظشثس  ثسضخذثّن؛ ٝهذ صْ ثُٞعجة

 OP ICESCR؛ ثُذشٝصًٍٞٞ ثالخض٤جس١ الصلجه٤ز ثُوؼجء ػ٠ِ ج٤ٔغ أشٌجٍ ثُض٤٤ٔض ػذ ثُٔشأر : OP CEDAW؛ ثُٔذ٤ٗز ٝثُس٤جس٤ز 

 ثالخض٤جس١ٍ ٞثُذشصًٞ :OP CRPD؛ هضظجد٣ز ٝثالجضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز ثُذشٝصًٍٞٞ ثالخض٤جس١ ثُِٔذن دجُؼٜذ ثُذ٢ُٝ ثُخجص دجُذوٞم ثال

 . ثُٔذِن دجصلجه٤ز دوٞم ثألشخجص ر١ٝ ثإلػجهز

: CAT: ك٤ٜج ثالططالد٤زُوذ صْ صغذ٤ش أسدؼز ٖٓ ٛزٙ ثُٞعجةن ٖٓ خالٍ ثُذ٘ٞد ٝثألدٌجّ ثُٞثسدر ك٢ ٛزٙ ثُٞعجةن؛ ٝصْ ثسضخذثّ ثُٔخضظشثس 

ُج٘ز ثُوؼجء ػ٠ِ ثُض٤٤ٔض  CERD؛ أٝ ث٤ُٜٔ٘ز  ثُإلٗسج٤ٗزشٙ ٖٓ ػشٝح ثُٔؼجِٓز أٝ ثُؼوٞدز ثُوجس٤ز أٝ ثصلجه٤ز ٓ٘جٛؼز ثُضؼز٣خ ٝؿ٤

 ثُؼ٘ظش١
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ُِٔؼجٛذر ٝثُض٢  ثٗضٜجًجسػْ دظٍٞ ثُض٢ صض جُذالؿجس جكز إ٠ُ ثُ٘ظش دإلدسثى ٓوذسر ُج٘ز دوٞم ثألؽلجٍ دجإلػٛٞ ثُٔؼٕٔٞ ثُٔوضشح ٛ٘ج إٕ 

  .أكشثدثً ٖٓ ثُؼذج٣ج صذذدال

 

ثالخض٤جس١ ثُِٔذن ِذشصًٍٞٞ ُ، ٝثالخض٤جس١ الصلجه٤ز ثُوؼجء ػ٠ِ ج٤ٔغ أشٌجٍ ثُض٤٤ٔض ػذ ثُٔشأر ُِذشصًٍٞٞ  إجشثءثس ثُذالؿجس أٗشتشد٤ٖ 

ٖٓ إٌٓج٤ٗز ص٤ٌٖٔ ثُِججٕ رثس ثُظِز  ثُ٘ظش ك٢، صْ دشأٜٗج جٝعلثُججس١ ثُضدجُؼٜذ ثُذ٢ُٝ ثُخجص دجُذوٞم ثالهضظجد٣ز ٝثالجضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز 

جِسز ٝهذ شجغ ثُخذشثء ك٢ ثُ. ك٢ ثُ٘ض ثُٔضذ٠٘ ؼ٤ٔ٘ٚثُذػْ ثٌُجك٢ ٢ٌُ ٣ضْ ص إال أٗٚ ٛزث ثألٓش ُْ ٣ضِن   ثُذالؿجس ثُٔشضشًزثُ٘ظش ك٢ شإٔ 

 ثالخض٤جس١ٝكوجً ُِذشٝصًٍٞٞ " جُذالؿجس ثُٔشضشًزد" ثُذٍٝ ُِسٔجح / ك٢ ٓجٔٞػز ثُؼَٔ ثُٔلضٞدز 2009سٔذش د٣/ ثُٔ٘ؼوذر ك٢ ًجٕٗٞ ثألٍٝ

خالٍ  أ٣ؼجٝهذ جشٟ دكجع شذ٣ذ ػٖ ثُٔوضشح . ٍٕ إجشثء ٓ٘جهشجس إػجك٤ز دٜزث ثُشأدؼغ ثُذٝ ثهضشدش. صلجه٤ز دوٞم ثُطلَثُجذ٣ذ ال

ك٢  ثُذوٞه٤٤ٖ ثُذ٤ُٝز ٓغ ُج٘زٓلٞػ٤ز ثألْٓ ثُٔضذذر ُذوٞم ثإلٗسجٕ ُِضؼجٕٝ  ٗظٔٚ ٌٓضخثُز١  ثالخض٤جس١ء دشإٔ ثُٔوضشح ثُخذشث ثسضشجسثس

 . ٤2010ٞ ٣ٞٗ/ دض٣شثٕ

، كجٕ ُج٘ز دوٞم ثُطلَ صؤ٣ذ  (A/HRC/WG.7/2/3) 2010ك٢ صؼ٤ِوجصٜج ػ٠ِ ٓششٝع ثُذشٝصًٍٞٞ ثالخض٤جس١، ثُز١ ثػضٔذ ك٢ أًضٞدش 
ثُخجطز ثُٔضؼِوز  إجشثء ثُذالؿجس ثُجٔجػ٤ز سٞف ٣ض٤خ ٖٓ د٤ٖ أٓٞس أخشٟ، ُِج٘ز صذس٤ٖ أدثء ٝظجةلٜج ..." : دوٞر إدسثػ ثُذالؿجس ثُجٔجػ٤ز

جٕ ثالٓضغجٍ ُالُضضثٓجس ك٢ ثالصلجه٤ز ٖٓ خالٍ ثُسٔجح ُٜج دٔؼجُجز ثُٔشجًَ ثُض٢ صؤعش ػ٠ِ ػذد ؿ٤ش ٓذذد ٖٓ ثألشخجص ٖٓ خالٍ دؼٔ

 3صذػْ ثُِج٘ز ثُضـ٤٤شثس ك٢ ثُٔجدر  ." إجشثء ٝثدذ،  ٝرُي ػٞػج ػٖ ثُ٘ظش ك٢ سِسِز ٖٓ ثُذالؿجس ثُٔٔجعِز ثُ٘جشتز ػٖ ٗلس ثُٞػغ

ثُٔ٘ظٔجس ؿ٤ش ثُذ٤ٌٓٞز ثُوجدسر ػ٠ِ صوذ٣ْ دالؿجس، ٝصٞس٤غ ٗطجم صـط٤ز ج٤ٔغ ثالٗضٜجًجس، ٤ُٝس كوؾ  د ثًذش ٖٓدجُسٔجح ُؼذثُٔضؼِن 

 ."ثُخط٤شر أٝ ثُٜٔ٘ج٤ز"ثالٗضٜجًجس 
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 3انمادة 

 انبالغاث انمشخزكت

ُألْٓ ثُٔضذذر ثُض٢  ثُٔجِس ثالهضظجد١ ٝثالجضٔجػ٢ٝثُٔ٘ظٔجس ؿ٤ش ثُذ٤ٌٓٞز ثُض٢ ُذ٣ٜج دجُز ثسضشجس٣ز ٓغ  أٓ٘جء ثُٔظج٣ُْجٞص ُٔؤسسجس دوٞم ثإلٗسجٕ ثُٞؽ٤٘ز ٝ.  1

ٔسجةَ ثُض٢ صـط٤ٜج ثُٔؼجٛذر ٝثُذشصًٞٞالس ثالخض٤جس١ ثُخجطز دٜج، ٝثُض٢ صٔش ثُٔظجدهز ػ٤ِٜج ُـشع ثُِج٘ز، إٔ ثُضذثٍٝ دجُػ٠ِ صضٔضغ ػ٠ِ ٝجٚ ثُخظٞص دجُٔوذسر 

 :ثُذالؿجس ثُٔشضشًز ثُض٢ صضػْ دظٍٞ ثٗضٜجًجس كجددز أٝ ٓ٘ضظٔز أل١ ٖٓ ثُذوٞم ثُٔذ٤٘ز ك٤ٔج ٢ِ٣ صوذّ

 

 ثُٔؼجٛذر؛  (أ)

 ؛ دوٞم ثُطلَ دشإٔ د٤غ ثألؽلجٍ ٝثسضـالٍ ثألؽلجٍ ك٢ ثُذـجء ٝك٢ ثُٔٞثد ثإلدجد٤ز ثُذشٝصًٍٞٞ ثالخض٤جس١ ثُِٔذن دجصلجه٤ز (. ح)

 .ثُذشٝصًٍٞٞ ثالخض٤جس١ الصلجه٤ز دوٞم ثُطلَ دشإٔ ثشضشثى ثألؽلجٍ ك٢ ثُٔ٘جصػجس ثُٔسِذز  (.س)

ٝ ثإلٗؼٔجّ إ٤ُٚ إٔ صظشح دأٜٗج ال صؼضشف دٔوذسر ثُِج٘ز ٣جٞص ٌَُ دُٝز صشٌَ ؽشكجً ك٢ ثُٔؼجٛذر ك٢ ٝهش ثُضٞه٤غ أٝ ثُضظذ٣ن ػ٠ِ ثُذشصًٍٞٞ ثُذج٢ُ أ  .2

 .ٖٓ ثُٔجدر ثُذج٤ُز( س)أٝ / ٝ( ح)1ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُلوشر ثُلشػ٤ز 

ضشف دأٜٗج صؼًٔج ٣جٞص أل١ دُٝز صشٌَ ؽشكجً ك٢ ثُٔؼجٛذر ك٢ ٝهش ثالٗؼٔجّ إ٠ُ  ثُذشصًٍٞٞ ثُذج٢ُ ٝثُضظذ٣ن ػ٤ِٚ  ك٢ أ١ ٝهش ٓج ٣ضذغ رُي، إٔ صظشح  . 3

ط٤ٜج ثُٔؼجٛذر ٝثُذشصًٞٞالس ثالخض٤جس٣ز ـدذن أ٣ز ٓ٘ظٔز ٝؽ٤٘ز ؿ٤ش د٤ٌٓٞز صوغ ػٖٔ دثةشر ثخضظجطٜج، ٝثُض٢ صضٔضغ دجُٔوذسر ثُخجطز دجُضذثٍٝ دشإٔ ثُٔسجةَ ثُض٢ ص

 .ٖٓ ثُٔجدر ثُذج٤ُز 1ثُِٔذوز دٜج، ُضوذ٣ْ دالؿجس ٓشضشًز ًٔج ٛٞ ٓ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ثُلوشر 

 

 دةمفزانخٓ الحذذد داالث  ثبالغالبُل انذَل نه

كشثد ثُز٣ٖ هذِضْٜ ثُذٍٝ ك٢ ثُض٢ الصذذد ثُؼذج٣ج ثأل ثُذالؿجس ثُٔؼجٛذر ٖٓ إٔ صضظشف ػ٠ِ أسس ٤ٛتجس٣جخ ثُضشذ٣ذ ػ٠ِ إٔ ٓذذأ ص٤ٌٖٔ 

 ٞد ثُض٢ صسٔخ دجُذالؿجسًزُي ثُذ٤ٛ٘تجس ثُٔؼجٛذر ػ٠ِ إٗججص ثُضذو٤وجس ٝغذش ٖٓ ٓوذسر ثُذ٘ٞد ثُض٢ صض. جةن ثألخشٟطز دجُٞعثُٔلجٝػجس ثُخج

ُِٞعجةن رثس ثُظِز  ٝكوجً  ثُضضثٓجصٜجٖ ثُذُٝز ٖٓ صوذ٣ْ ثُٔؼِٞٓجس ثُض٢ صضػْ دإٔ دُٝز أخشٟ ال صوّٞ دضِذ٤ز ثُض٢ صٌٔ –ثُججس٣ز ػٖٔ ثُذُٝز 

 .الصضطِخ صذذ٣ذ ثألكشثد ثُؼذج٣ج أٝ ٓجٔٞػجس ثُؼذج٣ج -دٜزث ثُشإٔ

 

_____________________________________________________________________________________ 

ثالصلجه٤ز ثُذ٤ُٝز : CED :ثالصلجه٤ز ثُذ٤ُٝز ُذٔج٣ز دوٞم ج٤ٔغ ثُؼٔجٍ ثُٜٔججش٣ٖ ٝأكشثد أسشْٛ CMW :؛ ٝ الصلجه٤ز ثُذ٤ُٝز ُِوؼجء ػ٠ِ ج٤ٔغ أشٌجٍ ثُض٤٤ٔض ثُؼ٘ظش١ث

 .ُذٔج٣ز ج٤ٔغ ثألشخجص ٖٓ ثالخضلجء ثُوسش١
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ثُؼٜذ ٝ CEDAW صلجه٤ز ثُوؼجء ػ٠ِ ج٤ٔغ أشٌجٍ ثُض٤٤ٔض ػذ ثُٔشأردجثُِٔذوز  ثالخض٤جس٣زد٘ٞد ثُذشصًٞٞالس  صسٔخٕك ءاث انخذماإجز

ثصلجه٤ز  ًٝزُي. ) CRPD ثصلجه٤ز دوٞم ثألشخجص ر١ٝ ثإلػجهزٝ ICESCR ثُذ٢ُٝ ثُخجص دجُذوٞم ثالهضظجد٣ز ٝثالجضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز

ثالصلجه٤ز ثُذ٤ُٝز ُذٔج٣ز ج٤ٔغ ٝ( 20ثُٔجدر . ) CAT ٗسج٤ٗز أٝ ث٤ُٜٔ٘زجِٓز أٝ ثُؼوٞدز ثُوجس٤ز أٝ ثُإلؼٓ٘جٛؼز ثُضؼز٣خ ٝؿ٤شٙ ٖٓ ػشٝح ثُٔ

ظٍٞ ٞٓجس ٓٞعٞهز صش٤ش إ٠ُ دِؼِج٘ز رثس ثُظِز ُٓ ٣وذ٤ّن ػ٘ذٓج صسٔخ دئجشثء ثُضذو(( 33ثُٔجدر ) .CED ثألشخجص ٖٓ ثالخضلجء ثُوسش١

٤ُٝس ٛ٘جى ٖٓ ٓضطِخ : ٤ٜج ك٢ ثُٞعجةن رثس ثُظِزِػ ثُٔ٘ظٞصجٛذر ُِذوٞم ؼُز ؽشف ك٢ ثُٔثٗضٜجًجس كجددز أٝ ٓ٘ضظٔز صؼطِغ دٜج دٝ

 .ثُؼذج٣ج دٞجٚ ثُخجص ػ٘ذ ثُذذظ ػٖ ث٤ُٜتز ثُٔشضشًز ك٢ ثُٔؼجٛذر ُِٔذجدسر دئجشثء ثُضذو٤ن ٣ذُضذذ

 

ثُذ٢ُٝ ُِؼٜذ ك٢ ثُذشصًٍٞٞ ثالخض٤جس١ " د٤ٖ ثُذٍٝ ثُذالؿجس"ثُض٢ صسٔخ دجش٣جٕ ٝ ذالؿجسثُذ٘ٞد ثُض٢ صسٔخ ُِ :انجارٔت بٕه انذَل بالغاثان 

ثصلجه٤ز ٝ (41ثُٔجدر ) ICCPR ٝثُٔؼجٛذر ثُذ٤ُٝز ثُذوٞم ثُٔذ٤ٗز ٝثُس٤جس٤ز ICESCR ثُخجص دجُذوٞم ثالهضظجد٣ز ٝثالجضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز

ثالصلجه٤ز ثُذ٤ُٝز ُِوؼجء ػ٠ِ ٝ ،(21ثُٔجدر ) CATأٝ ث٤ُٜٔ٘ز  ٗسج٤ٗزثُالثٓ٘جٛؼز ثُضؼز٣خ ٝؿ٤شٙ ٖٓ ػشٝح ثُٔؼجِٓز أٝ ثُؼوٞدز ثُوجس٤ز أٝ 

ثُٔجدر ) CMW  ثالصلجه٤ز ثُذ٤ُٝز ُذٔج٣ز دوٞم ج٤ٔغ ثُؼٔجٍ ثُٜٔججش٣ٖ ٝأكشثد أسشْٛٝ( 11ثُٔجدر) CERD ج٤ٔغ أشٌجٍ ثُض٤٤ٔض ثُؼ٘ظش١

ثُذ٘ٞد ث٤ٌُل٤ز ثُض٢ ٣ٌٕٞ ٖٓ خالُٜج دئٌٓجٕ صذذد ٛزٙ  .(32ثُٔجدر )  CE أُوسش١ثالصلجه٤ز ثُذ٤ُٝز ُذٔج٣ز ج٤ٔغ ثألشخجص ٖٓ ثالخضلجء ٝ( 17

ٝكوجً ُِٞعجةن رثس  ثُضضثٓجصٜجصِذ٢  ال" ٤ٛتز ثُٔؼجٛذر رثس ثُظِز ثُض٢ صذػ٢ دإٔ دُٝز أخشٟ صشٌَ ؽشكجً ك٢ ثُٔؼجٛذر ثُذالؿجس إ٠ُثُذُٝز صوذ٣ْ 

ُْ صٌٖ دوٞم ثإلٗسجٕ، ٤ز ُٔلٞػٝٝكوجً . ٗضٜجًجسثالصذذد ثُؼذج٣ج ثألكشثد ٓٞػٞع  ثُذالؿجس٤ُس ٛ٘جى ٓضطِخ دإٔ ٛزٙ  .ثُظِز دٜزث ثُشإٔ

إال إٔ ٛزٙ ثُذ٘ٞد ٝصِي ثُٔضؼِوز دئجشثءثس ثُضذو٤وجس صؤًذ دإٔ ثُذٍٝ هذ هذِش . ءثسثد٤ٖ ثُذٍٝ ٝكوج أل١ ٖٓ ثإلجش ججس٣زس ٛ٘جى ٓشثسال 

 .صذذد ثُؼذج٣ج ثألكشثد أٝ ٓجٔٞػجس ثُؼذج٣ج ثُض٢ ال ثُذالؿجسكٌشر 

 

 انبالغاث انمشخزكتخ بمساإللهٕمٕت انخٓ حوسان آنٕاث دمُق اإل

 .جُذالؿجس ثُٔشضشًزد٤ز ٝثألكش٣و٤ز دٝٝسصسٔخ ًال آ٤ُجس دوٞم ثإلٗسجٕ ثأل

 

دئٌٓجٕ ثُِج٘ز ػ٠ِ إٔ . ٔشضشًزدجُشٌجٟٝ ثُ ثُٔضؼِنثألٝسٝد٢  ثالجضٔجػ٢ثُذشصًٍٞٞ ثإلػجك٢ ثُِٔذن دج٤ُٔغجم  ٣٘ض؛ أَرَبا مجهس

 ثُض٢ صضوذّ دٜج ثُٔ٘ظٔجس ٝصظجدم ػ٤ِٜج ُٜزث ثُـشع ٝثُض٢ صضػْ دإٔ ثُطِخ ٛٞ  ثُذالؿجسٕ ص٘ظش ك٢ أ ثالجضٔجػ٤زثألٝسٝد٤ز ُِذوٞم 

 : أٗظش ثُٔٞهغ)ػ٤ِٔز ُِٔظجدهز ػ٠ِ ثُٔ٘ظٔجس ُـشع صوذ٣ْ ثُشٌجٟٝ  ٓجِس أٝسٝدجُوذ أسس . دذسخ ث٤ُٔغجم" ال٣سضٞك٢ ثُششٝؽ ؽِخ " 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/OrganisationsEntitled/OrganisationsIndex_en.asp).  

 

دثةشر ػٖٔ ٘ظٔجس ؿ٤ش ثُذ٤ٌٓٞز ثُٞثهؼز ٝكوجً ُِذشٝصًٍٞٞ ثإلػجك٢، دئٌٓجٕ ثُذُٝز إٔ صظشح ًزُي دأٜٗج صؼضشف دجُذن ثُٞؽ٢٘ ُِٔ

 .٤َ ثُذػجٟٝ ػذٛججسدجُشؤٕٝ ثُض٢ ٣ـط٤ٜج ث٤ُٔغجم، ُضثُض٢ صضٔضغ دٔوذسر خجطز ُِٔذثُٝز  ثخضظجطٜج

 

ػٔجُز ثألؽلجٍ ٝثُضؼ٤ِْ ثُخجص  ٜجدوٞم ثألؽلجٍ، دؼٔ٘ ثٗضٜجًجس٣سضخذّ دظٞسر كؼجُز ُٔضجدؼز  أطذخ كوذ ػجك٢ٓ٘ز سش٣جٕ ثُذشٝصًٍٞٞ ثإل 

 أٗظش ثُٔٞهغ)شٌٟٞ  12سجةَ ثُض٤٤ٔض ػذ ثألؽلجٍ صْ صسج٤َ ٝٓ

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_en.asp).  

 

 ٖٓ ٛزث ث٤ُٔغجم صضِو٠ 44ٝٝكوجً ُِٔجدر . ثُذالؿجسد٘ذثً ػجٓجً جذثً ػٖ  ثُٔؼ٢٘ دذوٞم ثُطلَ ٝسكجٛٚ ٖٔ ث٤ُٔغجم ثألكش٣و٢ضؼ٣ اإلحذاد األفزٔمٓ 

صذجد ثإل]دٜج  ضشف٣ؼٓ٘ظٔز ؿ٤ش د٤ٌٓٞز  ٖٓ أ١ شخض أٝ ٓجٔٞػز أٝ" ثُذالؿجس  ُج٘ز ثُخذشثء ثألكش٣و٤ز ثُٔؼ٤٘ز دذوٞم ثُطلَ ٝسكجٛٚ

ثُضٞج٤ٜ٤ز دشإٔ ثُ٘ظش ُوذ أطذسس ثُِج٘ز . ك٢ ثإلصذجد أٝ ثألْٓ ثُٔضذذر دٔج ٣ضؼِن دأ١ ٓسأُز ٣ـط٤ٜج ٛزث ث٤ُٔغجم،  ُٝج٘ز ػؼٞ [ثألكش٣و٢

 :ٓج ٢ِ٣ ثُٔذجدا ثُضٞج٤ٜ٤زصل٤ذ ًٔج  جُذالؿجس د

ٔٞػز ٖٓ ثألكشثد أٝ ٓ٘ظٔجس ؿ٤ش أٝ آدجةْٜ أٝ ٓٔغ٤ِْٜ ثُوج٤٤ٖٗٞٗ أٝ ٓج/ ٣ج ٝ جثألكشثد دؼٖٔ رُي ثألؽلجٍ ثُؼذ جُذالؿجس د٣جٞص إٔ ٣ضوذّ .  1"
 ..."دٜج ثإلصذجد ثألكش٣و٢ أٝ صضوذّ دٜج دُٝز ػؼٞ ك٢ ثإلصذجد أٝ أ١ ٓؤسسز صجدؼز ُ٘ظجّ ثألْٓ ثُٔضذذر ضشف٣ؼ د٤ٌٓٞز

 

 س دشإٔصٞط٤جدأ١ آسثء أٝ (  2010 سذضٔذش/ أ٣ٍِٞ 20)ُْ صذذأ ُـج٣ز ٛزث ثُٞهش  ُج٘ز ثُخذشثء ثألكش٣و٤ز ثُٔؼ٤٘ز دذوٞم ثُطلَ ٝسكجٛٚ

 .ثُذالؿجس 

 

 .انمشخزكتمىظمت انُٕوسكُ َمىظمت انعمم انذَنٕت انخٓ حسمخ بانشكاَِ  إجزاءاث

ٝٓجٔٞػجس ثألكشثد ٝثُٔ٘ظٔجس ؿ٤ش ثُذ٤ٌٓٞز إٔ صوذّ شٌٟٞ إ٠ُ ثُِج٘ز دشإٔ ثُٔؼجٛذثس  كشثدألثدئٌٓجٕ  انُٕوسكُإلجشثء ٓ٘ظٔز  ٝكوجً 

ٖٝٓ . ٝٛزث ثإلجشثء ٛٞ إجشثء سش١. ثُض٢ ٣ذػٕٞ دٜج ثالٗضٜجًجسْٜ ٓؼشكز ٓٞعٞهز ػٖ ٝثُضٞط٤جس إرث ًجٗٞث ْٛ ثُؼذج٣ج أٝ ًجٗش ُذ٣

 ثٗضٜجًجس"صضؼٖٔ  " ٓسأُز" دوٞم ثإلٗسجٕ أٝ  ثٗضٜجىصخض  ٓذذدر " دجُز"ٔسأُز ه٤ذ ثُٔٞػٞع ٢ٛ إٔ صوشس ك٤ٔج ُٞ إٔ ثُ زٓسؤ٤ُٝز ثُِج٘

ػٖ صشثًْ  ُٝز ٓج دظٞسر ششػ٤ز أٝ أٜٗج ٗضجشهغ دوٞم ثإلٗسجٕ صطذوٜج دز أٝ ٓ٘ظٔز أٝ كجػذز ُذوٞم ثإلٗسجٕ ٗضجش ػٖ س٤جسز ص٘ج٤ٔجس

 ."دجالس كشد٣ز صشٌَ ٗٔطجً ٓضٞثكوجً 

 

صضػْ دإٔ أدذ ثُذٍٝ  ك٢ دجُز إٔ ثُشٌٟٞ( ٖٓ ثُذسضٞس 34إ٠ُ  27 ٞثدص٘ظٔٚ ثُٔ) نشكاَِاإجزاء  دُل انعمم انذَنٕت دسخُر مىظمت 

 ثألػؼجء

ػؼٞ أخشٟ صظجدم ػ٠ِ ٗلس ثُٔؼجٛذر ًزُي إٔ صضوذّ كذئٌٓجٕ دُٝز  صشٌَ ٛزٙ ثُذُٝز ؽشكجً ك٤ٜجثُٔؼجٛذر ُٝضطذ٤ن " كؼجُز  صؤٖٓ ٓشثهذز"  

دؼذ صِو٢ ثُشٌٟٞ . أ١ ٓ٘ضذح إ٠ُ ٓؤصٔش ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُذ٤ُٝز أٝ إٔ صضوذّ دٜج ث٤ُٜتز ثُض٢ صذٌْ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُذ٤ُٝزأٝ إٔ ٣ضوذّ دٜج دجُشٌٟٞ 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/OrganisationsEntitled/OrganisationsIndex_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_en.asp
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ؿز أ٣ز جُج٘ز صذو٤وجس ٝثُض٢ صضٌٕٞ ٖٓ عالط أػؼجء ٓسضِو٤ٖ ُذسثسز ثُشٌٟٞ ٝط٤ثُؼَٔ ثُذ٤ُٝز  دضؼ٤٤ٖ صوّٞ ث٤ُٜتز ثُذجًٔز ُٔ٘ظٔز 

 . صٞط٤جس صضوذّ دشأٜٗج

 

 .ذمُق اإلوسان انطفمببما ٔخعهك  انمشخزكت انمٕمت انخاصت نهبالغاث

ؽلجٍ ثُخجطز ٝصؼشػْٜ ز ثألجٍ ك٢ س٤جم ػٔجُدوٞم ثألؽل دجٗضٜجًجسجٔجػ٤ز صٜضْ  دالؿجسخجطز ُض٤ٌٖٔ صوذ٣ْ جذ٤ُز ٛ٘جى ٓذجدغجس 

ضِو٢ ٓؼجُججس كؼجُز ٓضٌجكب ُ ٔضؼٕٞ دذن  ض٣دجةضٕٝ ػ٠ِ ثُذوٞم ٝ ثألؽلجٍ ثُشػغ ٝثألؽلجٍ ثُظـجس ثُسٖ ؼْٜٔ٘ٝدًجكز ثألؽلجٍ . ُِٔخجؽش

إٕ دجُز . ك٢ دِذثْٜٗ ػٖ ٓسجػذصْٜ د٤ٖ صخلن ثُٔؼجُججس ثُذثخ٤ِزُِٔسجةَ ثُٔضؼِوز دْٜ دؼٖٔ رُي ثسضخذثّ آ٤ُجس دوٞم ثإلٗسجٕ ثُذ٤ُٝز 

ك٢ دوٞم  ُِخشٝمك٢ ٓالدوز ثُٔؼجُججس  ِٓٔٞسز ُْٜصخِن طؼٞدجس "  ُج٘ز دوٞم ثُطلَ ثألؽلجٍ ثُخجطز ٝثُٔسضوِز ًٔج دٝٗش رُي 

 ". ثألؽلجٍ

 

ٖ رُي ٓؤسسجس ٔؼم ػ٤ِٜج دظجدٓ٘ظٔجس ٓدٜج ٓش ذثُض٢ صو ثُذالؿجس ثُٔشضشًزص٤ٌٖٔ ثُِج٘ز ٖٓ ثُ٘ظش ك٢  ضمان دمأت األطفال انضذأا

دئٌٓجٕ ٛزٙ : .ثألكشثد ك٢ ثُؼ٤ِٔز ج٣جدوٞم ثإلٗسجٕ ثُٞؽ٤٘ز ٝثُض٢ صضج٘خ ثُذججز إ٠ُ إششثى ثُؼذج٣ج ثألكشثد ٝثُٔجٔٞػجس ثُٔذذدر ٖٓ ثُؼذ

 ثٗضٜجًجس ٝك٢ دجُز دؼغ. ءش٣ز ٝدٔج٣ز ثألؽلجٍ دٌجكز ٓشثدَ ثإلجشثجسصٜج دؼغ ثُذٍٝ دٔج ٣ضؼِن دٔسأُز ثُسثُِج٘ز إٔ صٜضْ دجُٔخجٝف ثُض٢ أع

ثُو٤جّ دضذذ٣ذ – ثُٔٞثد ثإلدجد٤زإسجءر ٓؼجِٓز ثألؽلجٍ ٖٓ خالٍ  ٣ؼضذش ثٓشأ ػس٤شث أٝ ٓسضذ٤ال ك٢ دجالس ػ٠ِ سذ٤َ ثُٔغجٍ -دوٞم ثألؽلجٍ

 .ثالٗضٜجًجس َ ٛزٙدجُٔسجةَ ثُوج٤ٗٞٗز ٝثُٔسجةَ ثُٔضؼِوز دجُس٤جسز ثُض٢ صسٔخ دٔغ ثُذالؿجس ثُٔشضشًزصٜضْ  .ثألؽلجٍ ثُؼذج٣ج

 

لجٍ أٝ شخض ٣ضظشف دج٤ُ٘جدز ػٖ ثألؽ)  ُالٗضٜجىػٔجٕ دوٞم أ١ ٖٓ ثُؼذج٣ج ثألكشثد ٖٓ ثُٞهٞع ًؼذج٣ج  مىع دصُل اإلوخٍكاث 

ثُض٢ ص٘ض ػ٠ِ إٌٓج٤ٗز  جُذالؿجس ثُٔشضشًز؛ ٣ٝسٔخ د.دٚ ٝكوجً ٌُجكز ثُٞعجةن ثألخشٟ ٝٓسٔٞح ٛٞ أٓش جٞٛش١ دالؿجسك٢ صوذ٣ْ ( ثُؼذج٣ج

ُز ٓج صخلن ك٢ ثإلؽجس ثُوج٢ٗٞٗ ُذٝ ذُضذذ٣ ثُذالؿجس ثُٔشضشًز ثسضخذثّػ٠ِ سذ٤َ ثُٔغجٍ ٣ضْ . ثالٗضٜجًجسدجُضش٤ًض ػ٠ِ ٓ٘غ دظٍٞ  إػجك٤ز

إٔ إال  دالؿجس٤ُس دجإلٌٓجٕ صوذ٣ْ أ٣ز ، ثُذالؿجس ثُٔشضشًز٤جس ُضوذ٣ْ ٝدذٕٝ ٝجٞد ثُخ. ػٔجُز ثألؽلجٍ دظٞسر كؼجُز ثسضخذثّ سدع أٝصجش٣ْ 

 .دج٤ُ٘جدز ػ٘ٚصضوذّ دٜج جٜز أخشٟ أٝ  ُالسضـالٍصؼشع  ثُز١دٜج ثُؼذ٤ز ثُٔذذد ٣ضوذّ 

 

ٓشجدٜز ٝثسدر  دالؿجس ك٢دجإلٌٓجٕ إٔ ٣ض٤خ ُِج٘ز دإٔ صضج٘خ ثُ٘ظش دأػذثد ًذ٤شر  جُذالؿجس ثُٔشضشًزثُسٔجح د انكفُء نإلجزءا ث االسخخذاو

٤شثس ك٢ ثُوجٕٗٞ ٤صـ إلجشثءإ٠ُ سذَ  ثُذالؿجس ثُٔشضشًزصؤد١  ٕ إٔٝدجإلٌٓج. ٖٓ ثُؼذج٣ج ثألكشثد ٖٓ ثألؽلجٍ أٝ ٓجٔٞػجس ثُؼذج٣ج ْٜٓ٘

 . أٝ ػ٠ِ ًجكز ثألؽلجٍ ك٢ ثُذُٝزٖٓ ثألؽلجٍ ز أٝ ثُٔٔجسسز ثُض٢ هذ صؤعش ػ٠ِ ثُؼذ٣ذ ٤جسٝثُس

 

ثُٔؼجٛذر دٔج ٣ضؼِن دجُضشش٣ؼجس ج٘ز هجدسر ػ٠ِ ٝػغ صلس٤ش ُذ٘ٞد هذ صٌٕٞ ثُِ ثُذالؿجس ثُٔشضشًز إ٠ُ ثسضججدز ؛اإلجخٍاد انمضائٓحشزٔع 

ثُذالؿجس إ٠ُ  دجالسضججدزثُض٢ صْ ٝػؼٜج  ثُوؼجة٤زٝٛزث هذ ٣ٌٕٞ ٌٓٔالً ُِضشش٣ؼجس . أؽش ثُؼَٔ ثإلدثس٣ز أٝ ثُس٤جسجس ثُٞؽ٤٘ز أٝثُوؼجة٤ز 

 .ظشٝف ثُخجطز ُِذجالس ثُلشد٣زثُ دٍٞ

 

ٕ ٣ؼذش ُس٘ز كوؾ ٣ٝضٞجخ أثُِج٘ز خٔس ٓشثس ك٢ ث إ٠ُ صذِؾ ثُذٍٝ ، ٤ُزثسز ٝثُضٔذ٤ض ك٢ ثُضوجس٣ش ثألٝػوخ ثُذس الً إلجزاء اإلبالغٕكمح 

ٓشثجؼز ٓشًضر  ثُذالؿجس ثُٔشضشًزٝهذ صضطِخ . ثُضوذّ ثُذجطَ ك٢ ص٘ل٤ز ٓجٔٞػز ثُذوٞم ثٌُجِٓز ثُٞثسدر ك٢ ثُٔؼجٛذر ػٖ إجشثء ثإلدالؽ

هذ صٌٖٔ ثُِج٘ز ٖٓ صض٣ٝذ آسثء  ثُذالؿجسٛزٙ . ثالٗضٜجًجس خإٔ صسذك٢  ثإلٌٓج٤ٗزأٝ ُٜج  ٓذذدر صسذخػ٠ِ صشش٣غ أٝ س٤جسز أٝ ٓٔجسسز 

 . ُِؼذج٣ج ثألكشثدوز دٜج دذٕٝ ثُضذٍٞ ػٖ ثُظشٝف ثُخجطز ذصٞػ٤ذ٤ز ٝصٞط٤جس صلظَ ثُضضثٓجس ثُٔؼجٛذر ٝثُذشصًٞٞالس ثُذج٤ُز ثُِٔ

 

ًٔج ٛٞ ٓٞطٞف ك٢ ٛزث ثإل٣ججص،  جُذالؿجس ثُٔشضشًزدُو٤جّ دجُ٘ظش ػ٠ِ ثدٔوذسر ثُِج٘ز  جالػضشثفد ثُٔضؼِنإرث ٓج صْ هذٍٞ ثُٔذذأ  :مالدظت 

 إػجك٤ز ُؼٔجٕ ٓ٘جهشجسٝثُض٢ صذضجػ إ٠ُ  ثالخض٤جس١ط٤َ ك٢ ط٤جؿز ثٌُِٔجس ُِٔجدر عالعز ٖٓ ٓسٞدر ثُذشصًٍٞٞ جكٜ٘جى ٓسجةَ صضؼِن دجُضل

 . ُذٔج٣ز دوٞم ثألؽلجٍ إ٠ُ أػ٠ِ ٓسضٟٞ ثالدضٌجسإٌٓج٤ٗز ٛزث  ٓذٟ

  ثُوجدسر ػ٠ِ صوذ٣ْ ثُشٌجٟٝ -ز ثألخشٟثُٞؽ٤٘ ثإلٗسجٕٔجس ؿ٤ش ثُذ٤ٌٓٞز، ٓؤسسجس دوٞم ثُٔ٘ظ –صؼش٣ق ثُٔ٘ظٔجس. 

 صؼ٤٤ن ٖٓ ثُلجٞر دٕٝ جذٟٝ" جس٤ٔز أٝ ٓ٘ظٔز  ثٗضٜجًجسثُض٢ صضػْ دظٍٞ  ثُذالؿجس ثُٔشضشًزٞد ػ٠ِ ك٤ٔج ُٞ إٔ ثُو٤". 

 

ك٢ هٞثػذ ثإلجشثءثس  ٓشضشًز دالؿجس٘ظٔجس ُـشع صوذ٣ْ ػ٠ِ ثُٔ دجإلٌٓجٕ ٝػغ ثُضلجط٤َ ثُض٢ صخض ثُؼ٤ِٔز ٝثُٔؼج٤٣ش ُِٔظجدهز 

 .ثُخجطز دجُِج٘ز

 

 

 

 

 


