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 مصطلحات االتحاد االوروبي و األمم المتحدة 
 1متوسطية لحقوق االنسان -من الشبكة االورو

 

 

 مصطلحات االتحاد األوروبي

 االتحاد األوروبي مجلس
مجلسسا تحادسسألو تبي يوسسل ؤسسي تلمئييسسسل تل اليسسلل ل سستح تلاسس ت  .سسل تحادسسسألو تبي يوسسل  ي اسس ل  مسس  ي  ت  تلسسسوي  

تلمئييسل تلاسل مسام ام مس  تلد يمسألا .منسأل ضسم  تحادسألو  ي ستنب تلمجلسا بم لسل  تبعضأل ، يبأللاأللل .إتس  لكس  
تلب لمأل  تبي يول بميئيللل تلاك  ح ييضح تلميت تسألا   مسأل هتس  تلمئييسل تل اليسلل ل ستح تلاس ت تا بكس   تليلأليسل 

ويلسسل عضسسي  تلخأل جلسسل يتبمتلسسل تلمكسسا  ل، ياتيسسما تليلأليسسألا تحنا سسألولل  مسس  خسسي  مسستن  عبسس  د سسيمل    سس 
 اا ها تلمجلا لموة يال هكن  بأللاوتي  

 
 األوروبية المفوضية

ؤل مئييل مياالل يلأليلأل ام   تلم أللح تل ألمل ليادسألو تبي يوسل ياسوت.ح عتنسأل  ااماسح تلم يضسلل بدسا د س   
 .ل تلمبألو تا تلاك   لل، ممأل مج لنأل نية وت. ل ليتومألج تبي يول 

  
وت  سسل ييسسل ألا يسسل  ة  يؤسسل ميسسئيلل عسس  اخ سسلت يات مسسذ تليلأليسسألا ااماسسح تلم يضسسلل هلضسسأل بيسسل أل ا ات مذلسسل يتا

وت ة بسسس تم  تلمجامسسسح تبي يوسسسل  يوي سسس نأل مضسسسألمتل للم ألؤسسسوتام، ا مسسس  تلم يضسسسلل  تلمكسسسا  ل، يات مسسسذ تلمم تتلسسسألا يتا
 هلضأل على تلاداا م  ات مذ تلاألتي  تبي يول 

  
مجلسسسا تيسسساتألوت السسسى ميت.اسسسل هالبلسسسل تلسسسوي  تبعضسسسأل  علسسسى مسسسام ا مسسسم  تلم يضسسسلل لمسسسوة خمسسسا يسسستيتا مسسس  نبسسس  تل

 تلا ممتألا 

 
 األوروبي البرلمان

تلب لمأل  تبي يول ؤي تلنمال تلام مللل .ل تحادألو تبي يول، ي ام تتاخألب تبعضسأل  تتاخألبسأل مبألكس ت مس ة  س  خمسا 
،  سسسأل  مسسسام تتاخسسسألب 9191م ملمسسسي  ميت تسسسأل  متسسسذ عسسسأل 534يسسستيتا مسسس  نبسسس  تلمسسسيت تم  تبي يومسسسم  تلبسسسألل  عسسسووؤم 
عضسيت، مسي عم  علسى تلسوي  تبعضسأل  بديسب تلا سوتو  937هعضأل  تلب لمأل  تتاخألبسأل مبألكس ت، ي بلس  عسووؤم دألللسأل 

 تلي ألتل لك  ويلل 
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ح ماماسسح تلب لمسسأل  تبي يوسسل بدسسا تلمبسسألو ة .سسل يضسسح تلاكسس   ألا، يلكسس  بإم ألتسس  ا سسوم  تلاكسس   ألا هي  .ضسسنأل .سسل 

وة  ي.ل مجألحا هخ ى م متل، ح مام ييى تياكأل ة تلب لمأل   ل م  تلب لمأل  تبي يوسل هلضسأل مجألحا يلأليلل عوم
علسسى م تنبسسل هوت  تلم يضسسلل  ي جسسب ه  ميت.سسا علسسى جملسسح تلا متسسألا .منسسأل، يلم تسس  عسس   ميسسئيلم  مسس  تلم يضسسلل 

 بأللا ي ا  ماماح تلب لمأل  هلضأل بألليل  ة على مم تتلل تحادألو تبي يول 

 
 األوروبي المجلس

لياخوم ؤذت تلم  لح لي   تحجامألعألا تلمتاظمل تلال ل اوؤأل  ئيأل  وي  هي د يمسألا تلبلسوت  تبعضسأل  .سل 
تحادألو تبي يول  ي نوف ؤذت تلمجلا الى اسي.م  تلاسية تلوت. سل ليادسألو مس  هجس  ا سي  د يادومسو خ سي  ا كسألولل 

ل اسسو تلمجلسسسا تجامألعسسأل مسسس ام   سس  عسسسألم علسسى تبنسسس ، ليلأليسسألا  تل ألمسسسل  ح لاسسيم تلمجلسسسا بيضسسح ه  اكسسس   ألا  ي 
يلدض   الا تلم يضلل تبي يولل ؤذد تحجامألعألا بي    عضسيت  سألمي  ماس ها تحجامسألد تلويلسل تل ضسية تلاسل 

 اا ها مجلا تحادألو تبي يول بديب تظألم اوتي  مدوو ميباأل 

 
 األوروبية محكمة العدل

امسح تبي يوسلم، ه  مد مسل تحادسألو تبي يوسل  ااكسي  تلمد مسل مس  عسوو م  ي.ل  يملأل بأليسم ممد مسل تل سو  للمج
نضسسألة ميسسألي  ل سسوو تلسسوي  تبعضسسأل   ي.سسل تلينسسا تلدسسأللل، ميجسسو .منسسأل خميسسل يعكسس ي  نألضسسل ليسسألعوؤم  مألتلسسل 

 مدألمم  عألمم ، ي ام ا ممتنم ل ا ة يا يتيتا بألحا ألق بم  تلوي  تبعضأل  
  

 ام   اليمام :مد مل تل و  تبي يولل لنأل يظل 
 تلا كو م  ه    يك تلمئييألا تبي يولل يتلد يمألا اايت.ا مح تا ألنلألا تحادألو تبي يول       ·
إل وت  هد ألم، ب لب م  تلمدألكم تلي تلل، بخ يص ا يم  تلميتو تلاألتيتلل .ل نألتي  تلمجامح تبي يوسل هي       ·

 تلاداا م  ك عمانأل 
  

  9191 ى ؤل مد مل تلبوتلل للمجامح تبي يول، يتلال ام ا يلينأل عألم ليألعو ؤذد تلمد مل مد مل هخ

 
 اإلنسان األوروبية للديمقراطية وحقوق  المبادرة

مجمسيعام  مس  تلايتعسو بكس   اتملسل يا   س  تلولما ت لسل ييسلألوة تلاسألتي   9111تليسأل إاب     71هن  تلمجلا .ل 
ضح تلمجلسا ؤسذد تلايتعسو مس  هجس  اسي.م  هيسألا نسألتيتل لجملسح يتدا تم دايق تإلتيأل  يتلد  ألا تبيأليلل  ينو ي 

، يعتيتتسسس  B9-97 تكسسسأل ألا تحادسسسألو تبي يوسسسل تلم تلسسسل بداسسسيق تإلتيسسسأل  يوتسسسأل  تلولما ت لسسسل  اسسسم ا يسسسلا تل  سسس 
، ينو هاألح   ح يليلل 9115متلمبألو ة تبي يولل للولما ت لل يدايق تإلتيأل م، بمبألو ة م  تلب لمأل  تبي يول عألم 

 تلبتيو .ل تلمم تتلل اا ألم  خ ل أل مح ميضيد تلتنيب بدايق تإلتيأل   م 

 
 برشلونة مسيرة

.سسسل  9114ماييسسس لل تلاسسسل اسسسم ا يليسسسنأل .سسسل اكسسس    تل سسسألتلإتي.مب  -اكسسسم  ميسسسم ة ب كسسسليتل السسسى تلكسسس تكل تبي ي
عتسسو ا يليسسنأل ؤسسي بلسسوت  مسس  بلسسوت  تلمت اسسل  م سس ي.م  بأليسسم تلكسس  أل     سسأل  تلنسسوف تل سسألم  79ب كسسليتل، مسس  نبسس  
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مايي لل الى مت ال للديت  يتلابألو  يتلا ألي  لضمأل  تلييم يتحياا ت  يتح وؤأل    ألتسا -ادي   تلمت ال تبي ي
.سسل ذلسسك تلينسسا ؤسسل: تلتميسسأل، بلجل سسأل، تلسسوتمأل ك، هلمألتلسسأل، ايسسبألتلأل، .تلتسسوت، . تيسسأل،  94وي  تحادسسألو تبي يوسسل تلسسس 

تلكس   ل مس  تلمت اسل  97 غ، ؤيلتسوت، تلب ااسأل ، ب   ألتلسأل، تليسي و  همسأل تلبلسوت  تلسس تلميتأل ، ام لتوت، ال ألللأل، لكيسمبي 
تلماييسس لل تبييسسح، .نسسل: تلج  تاسس ، نبسس ص، م سس ، ايسس تام ، تب و ، لبتسسأل ، مألل سسأل، تلماسس ب، يسسي  أل، اسسيتا، 

 ا  لأل، .لي م  

 
 متوسطية-األورو الشراكة

اكسسس    تل سسسألتلإتي.مب   79-79لل .سسسل ب كسسسليتل خسسسي  تل اسسس ة ماييسسس -عاسسسو مسسسئام  لسسسي  ت  خأل جلسسسل تلسسسوي  تبي ي
ماييس لل، يؤسل ا سأل  يتيسح مس  تل ينسألا تليلأليسلل -، ينو  أل  ؤسذت تلمسئام  تا سل تلبوتلسل للكس تكل تبي ي9114

 يتحنا ألولل يتحجامألعلل بم  تلوي  تبعضأل  .ل تحادألو تبي يول، يتلبلوت  تلمايي لل تلك   ل 

 
 اكة لالتحاد األوروبيالشر  اتفاقيات

تا ألنلسسألا تلكسس تكل ليادسسألو تبي يوسسل ؤسسل تلم ألؤسسوتا بسسم  تحادسسألو تبي يوسسل يتلبلسسوت  امسس  تبعضسسأل  .سسل تحادسسألو، 
يتلاسسل ائيسسا ه سسأل ت للا سسألي  .لمسسأل بمتنسسأل  همسسأل تلمجسسألحا تلاسسل عسسألوة مسسأل اا منسسأل ؤسسذد تحا ألنلسسألا، .ااضسسم  ا سسي   

 علل يتل األ.لل يتبمتلل تل يتبت تليلأليلل يتلاجأل  ل يتحجامأل

 
 األوروبية سياسة الجوار

، يذلك بنسوف اجتسب 7775ام ا ي   يلأليل تلجيت  تبي يولل .ل يلألق اييح تحادألو تبي يول تلذ  دوث عألم 
بسس ي  خ سسي  اايسسلم جومسسوة بسسم  تحادسسألو تبي يوسسل تلمييسسح يجم تتسس ، يتل مسس  بسسوح مسس  ذلسسك علسسى ا   سس  تحيسساا ت  

 د لجملح تب  تف تلم تلل يتبم  يتل .أل
 مسسأل انسسسوف ؤسسسذد تليلأليسسسل السسسى اكسسجلح دلاسسسل تلسسسوي  تلاسسسل ادسسسلت بألحادسسألو علسسسى مكسسس تكل تحادسسسألو تبي يوسسسل بأللم سسس  
تلولما ت لسسل، ي  سسألوة تتسسومألجنأل بألحادسسألو تبي يوسسل مسس  امسس  ه  ا سسبح ويح هعضسسأل  بألحادسسألو  يوسسذلك يسساام   السسك 

 ملمي  ميت تأل  547ي يولل تلوتخللل تلال اكم  تلوي  م  تحيا ألوة هك   م  تلييق تب

 
 ميدا برامج

تيم مكاا م  تبد ف تبيلى م  عبأل ة بألللال تل  تيلل ا تل متإلج ت تا تلم ألدبلم، ياكم  الى هؤم هوتة بدي ة 
 تحادألو تبي يول .ل عينألا  مح تلك  أل  تلمايي مم  

  
ماييسس لل  ياسسي.  ؤسسذد تلبسس تم  -دسسألو تبي يوسسل لا بمسسا تلكسس تكل تبي يبسس تم  ممسسوت ؤسسل تبوتة تلمألللسسل تل اليسسلل ليا

اجسس ت تا وعسسم مألللسسل يااتلسسل ا سسألدب ا سسيح تلنلألكسس  تحنا سسألولل يتحجامألعلسسل .سسل تلبلسسوت  تلماييسس لل تلكسس   ل، 
عوتا يلاخ مسس  دسسوة تلاب سسألا تحجامألعلسسل يتلبمالسسل للاتملسسل تحنا سسألولل  يل مسس  علسسى ا بمسسا تلبسس تم  موم  سسل تلميسسأل

 تبي يولل 
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 مصطلحات األمم المتحدة

 المنشأة بموجب معاهدات الهيئات

اجسس   م تنبسسل ات مسسذ م ألؤسسوتا داسسيق تإلتيسسأل  مسس  نبسس  لجتسسل مسس  تلخبسس ت  ا سس ف بنماسسل تإلكسس تف علسسى تلم ألؤسسوة هي 
تلبلسسوت   ؤماسسل تلم ألؤسسوة  ااسس ل  ؤماسسألا تلم ألؤسسوتا مسس  هعضسسأل  ميسساالم  يمدألمسسوم  مسسام تتاخسسألبنم مسس  نبسس  د يمسسألا

 تبعضأل  .ل تحا ألنلل 
  

 ، لجتسسل تلداسسيق تحنا سسألولل CAT  دألللسسأل، ايجسسو يسسبح ؤماسسألا للم ألؤسسوتا، يؤسسل: تللجتسسل تلم تلسسل بداسسيق تإلتيسسأل 
 ، تللجتسل تلم تلسل بأللاضسأل  علسى CERD ، لجتل تلاضسأل  علسى تلامممس  تل ت س   CESCR  يتحجامألعلل يتل األ.لل

 ، لجتل دمأللل دايق CRC   ، لجتل دايق تل   CATتل متألؤضل تلا ذمب  ، لجCEDAW  تلاممم  ضو تلم هة
  CMWتل مأل  تلمنألج    يه. تو عألايانم 

 
 اإلنسان مجلس حقوق 

  
آذت إمسسأل ا  94تل سسألو  .سسل  749إ07ا يسسا مجلسسا داسسيق تإلتيسسأل  باسس ت  تلجم لسسل تل ألمسسل لممسسم تلمادسسوة  نسسم 

د   ت إميتمسسسي  90تإلتيسسسأل ، اذ يسسسمام الاألانسسسأل  يسسسملأل .سسسل   ييسسسيف لدسسس  ؤسسسذت تلمجلسسسا م سسسأل  لجتسسسل داسسسيق 7770
ويلل م  تلوي  تبعضأل ، ييل ي  ما د .ل جمتم  ييسل او مسأل ح  59  ماك   مجلا دايق تإلتيأل  م  7770

لاسس  عسس   سسيث جليسسألا يسستيلأل  بمسسأل .سسل ذلسسك جليسسل  اليسسلل  يذلسسك ل اسس ة  متلسسل ح ااسس  عسس  عكسس ة هيسسألبلح  لم سس  
جليألا خأل ل عتومأل اوعي تلض ي ة م  خي   لب لاومس  هدسو هعضسأل  تلمجلسا يلد س  للمج  هلضأل ه  ل او 

 على وعم  لث هعضأل  تلمجلا 

 
 ]لم تعد موجودة[ اإلنسان لجنة حقوق 

ل لألال تبيألا تلاألتيتل تلويلل لدمأللل تلدايق يتلد  ألا تبيأليلل   9150ا ييا لجتل دايق تإلتيأل  عألم 
ل م  تلوي  تبعضأل ، ينو اييح تخا أل نأل بم ي  تلينا لليمألح بألحياجألبل ويل 43 ألتا تللجتل اا ل  م  

على  م  يتيح م  تلمكألك  تلما لال بدايق تإلتيأل ، ينو يض ا تللجتل م ألمم  اد م يليك ت =وي  .ل ؤذت 
وت. م  ع  تلمجأل   عملا تللجل هلضأل بي  نأل متب ت مالح للبلوت  تل ام ة يتلكبم ة يللمتظمألا ام  تلد يمل يتلم

 دايق تإلتيأل  م   أل.ل هتدأل  تل أللم، ه  ل ب يت ع  كيتالنم 

 
 المعنية بحقوق اإلنسان اللجنة

 م تنبل تلدايق تلموتلل يتليلأليلل
تللجتسسل تلم تلسسل بداسسيق تإلتيسسأل  ؤسسل ؤماسسل مسس  تلخبسس ت  تلميسساالم  ل ملسسي  علسسى م تنبسسل ات مسسذ تل نسسو تلسسويلل تلخسسألص 

 م  نب  تلوي  تب  تف بألحا ألنلل  بأللدايق تلموتلل يتليلأليلل
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جملح تلوي  تبعضأل  مل مل بااولم ااأل    متاظمل للجتل دي  تلكل لل تلال مام م  خيلنأل ا بما تلدايق  اتص 
تحا ألنلل على يجيب نلألم تلوي  تلال اتظم ليا ألنلل بااولم اا    الى تللجتل ب و م ي  عألم م  تتضمألمنأل، يب و 

جتل  عألوة مأل ل ي  ذلك    ه وح يتيتا   اايم تللجتل با دص    اا    يم   م ا  ح ع  ذلك  لمأل  لب تلل
 كيتالنأل ياي لألانأل للويلل تل ضية، على ك   مميدظألا خاألمللم 

 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية لجنة الحقوق 

 م تنبل تلدايق تحنا ألولل يتحجامألعلل يتل األ.لل
يتحجامألعلسسل يتل األ.لسسل ؤسسل ؤماسسل مسس  تلخبسس ت  تلميسساالم  ل ملسسي  علسسى م تنبسسل ات مسسذ تل نسسو لجتسسل تلداسسيق تحنا سسألولل 

تلويلل تلخألص بأللدايق تحنا ألولل يتحجامألعلل يتل األ.لل م  نب  تلوي  تب  تف .ل تحا ألنلل  ام ا يسلا تللجتسل 
، يذلسسسسك 9194ألمي هلأل إمسسسس 79تل سسسسألو  .سسسسل  99إ9194بميجسسسسب نسسسس ت  تلمجلسسسسا تحنا سسسسألو  يتحجامسسسسألعل  عسسسسم 

 للتنيب بميئيللل تلم تنبل تلمي لل للمجلا تحنا ألو  يتحجامألعل بميجب تل    تل تبح م  تل نو 

 
 الطفل لجنة حقوق 

 م تنبل دايق تب  أل 
لجتل دايق تل    ؤل ؤمال م  تلخب ت  تلمياالم  ل ملسي  علسى م تنبسل ات مسذ تا ألنلسل داسيق تل  س  مس  نبس  تلسوي  

حا ألنلل   مأل ا م  تللجتل علسى م تنبسل ات مسذ ب ياي سيلم  تخالسأل  م  ملداسم  بألحا ألنلسل، دسي  تتخس ت  تب  تف .ل ت
 تب  أل  .ل تلت تعألا تلميلدل، يدي  تحاجأل  بألب  أل  يدي  تيااي  تب  أل  بأللوعأل ة يتل    

 
 التعذيب لجنة مناهضة

 ايبل تلاأليلل هي تلياتيألتلل هي تلمنمتلم تنبل متألؤضل تلا ذمب يام د م  ض يب تلم ألملل هي تل 
، ايجسسا جنسسيو تبمسسم تلمادسسوة تلنألو.سسل إلتنسسأل  تلا سسذمب بالسسألم تلجم لسسل تل ألمسسل 9195 سسألتي  تبي إوليسسمب   97.سسل 

لممسسم تلمادسسوة بسسإن ت  تا ألنلسسل متألؤضسسل تلا سسذمب يامسس د مسس  ضسس يب تلم ألملسسل هي تل ايبسسل تلاأليسسلل هي تلياتيسسألتلل هي 
د   تحا ألنلل ب لألال مجميعل مس  تلمبسألوو يتلايتعسو  بس  ت سا علسى ا يسلا يسل ل م تنبسل، ؤسل تلمنمتل  لم ات

لجتل متألؤضل تلا ذمب، يي لانأل بم تنبل تلا تم تلوي  بألدا تم تحا ألنلل  ينسو عاسوا ؤسذد تللجتسل هي  تجامألعألانسأل .سل 
  9199جمتم  .ل تليأل إاب    

 
 حقوق العمال المهاجرين لجنة حماية

 ل دمأللل دايق جملح تل مأل  تلمنألج    يه. تو عألايانمم تنب
مسس  تحا ألنلسسل  يااسس ل  تللجتسسل مسس   97األييسسا لجتسسل دمأللسسل داسسيق تل مسسأل  تلمنسسألج    يه.سس تو عسسألايانم ي.اسسأل للمسسألوة 

عك ة خب ت  مياالم  ل ملي  ب  انم تلكخ لل ي ام تتاخألبنم بسألحنا تد تليس   مس  نبس  تلبلسوت  تبعضسأل   ي ئخسذ 
عابسسأل  تلام مسس  تل سسألو  للمتسسأل ا تلجا ت.لسسل، اضسسأل.ل السسى ام مسس  تبتظمسسل تل وللسسل تلمخال سسل  ل مسس  هعضسسأل  تللجتسسل بألح

ل ا ة ه وح يتيتا  يمح ذلك اتانل عضيلل خميل م  تبعضأل  تلذم  اسم تتاخسألبنم .سل تلجليسل تبيلسى ب سو مس ي  
 يتام  .ات 

 
 على التمييز العنصري  لجنة القضاء 
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 أليتة تل  نلل يتحماتألد ع  تلاممم م تنبل تلمي
لجتل تلاضأل  على تلاممم  تل ت    ؤل ؤمال م  تلخب ت  تلمياالم  ا م  على م تنبل ات مذ تحا ألنلل تلويللل 

 للاضأل  على جملح هك أل  تلاممم  تل ت    م  نب  تلوي  تبعضأل  

 
 المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة اللجنة

 م هةم تنبل دايق تل
تللجتسسل تلم تلسسل بأللاضسسأل  علسسى جملسسح هكسس أل  تلامممسس  ضسسو تلمسس هة ا تنسسب تلاسس تم تلبلسسوت  تب سس تف .سسل تا ألنلسسل تلاضسسأل  
على جملح هك أل  تلاممم  ضسو تلمس هة، يتلب ياي سي  تحخالسأل   تلملدسا بنسذد تحا ألنلسل،  مسأل ايساجمب السى تلكس أليى 

 تلال م . نأل ه. تو هي جمألعألا 
ضأل  على جملح هك أل  تلاممم  ضو تلم هة، مجب على تلوي  تلمين ل على تحا ألنلل ااولم ااأل    ي.األ حا ألنلل تلا

للجتل لابمم  تإلج ت تا تلمخال ل تلال مام تاخألذؤأل للاداا م  . ب ات مذ تحا ألنلل، يي   تلااوم تلذ  ماداا 
 ويلل تلم تلل بنذت تل وو، يذلك خي  يتل يتدوة م  وخي  تحا ألنلل دم  تلت ألذ .ل تل

 


