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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الخامسة والعشرونالدورة 
  2016 وأيار/ماي 2-13

مووووأع تهدموووي مفومووولة ادموووس المتلووودة السووواملة للقووووق اإلنسوووان و قوووا    
 5 ةوالفقور  5/1 ن)ج( من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوا15 ةللفقر 

 16/21 سمن مر ق قرار المجل
 *اللونان  

 

إىل عم يذذذذذ   (1)قهذذذذذ   ذذذذذا    م ذذذذذ    11 نهذذذذذتق قر مويذذذذذو مذذذذذوقد ر م  ومذذذذذا  ق م مذذذذذ  مذذذذذ 
قالس  وقض قر وري قرشامل. وهو ي  ذ  هيلذل ق  ذاال قر وقيهيذ  قر امذ  قرذد قع مذ ها ق ذ   مذو  

ققرتق ذذا  مذذن قانذذ   أو وقهذذا  ن ذذو أو ي ضذذمن أي ارق  ال . رلنذذ 17/119 هقإلنسذذايف م ممذذور 
بشذنيف قاعذا ق  قذوقر  أو أي  لذم وال مفوضي  قألمم ق   ذ   قرسذامي  ومذو  قإلنسذايفا أيذات  انذ ا

ب ينهذذا. وقذذ  أتارقذذ  ب ذذور  منهايذذ  م  وقنذذم اايذذ  قرذذن  موققذذ  ق   ومذذا  قرذذوقرا  م قر مويذذوا 
ا ُيت    س  16/21  وتتو   قرن وص قأل  ي  ع ى  اهلا ق ر ق س طاع. وعمالت بموقر قجمل 

  ورذذ  موضذذوع مم ضذذى قوذذارا  ذذوعل مسذذ مل إلسذذهاما  ق يسسذذ  قروننيذذ  ومذذو  قإلنسذذايف قر اب ذذ  ر
قالس  وقض وق   م   بنا ت ع ى قر مي  قرلامل مب اال باري . وتت ذا  ع ذى ق وقذ  قرشذ لم ر مفوضذي  
قرن وص قرلام   قرد ت ضمن مجي  ق   وما  قروقرا . وروعيذ  م إعذ قا قر مويذو اوريذ  قالسذ  وقض 

 وقر طورق  قرد   ث  م ت ك قرفرت .
  

__________ 

ّور هته قروثيم  ق ل إرساهلا إىل اوقئو قررتمج  باألمم ق     . *   مل ُتت
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المقدمووووة موووون المطسسووووة الوإلنلووووة للقوووووق اإلنسووووان التابعووووة المعلومووووا   -توال   
للدولة موموع االسوتعراض والمعتمودة بنواع  هلوت التقلود البامول بم وا   

 باريس
أو ذذذ  قر انذذذ  قروننيذذذ  قريونانيذذذ  ومذذذو  قإلنسذذذايف بذذذنيف ت ذذذّ   قريونذذذايف ع ذذذى قالتفاقيذذذ   -1

رربوتو ذذذور قالا يذذذاري ق   ذذذ  قر وريذذذ  ومايذذذ   مذذذو  مجيذذذ  قر مذذذار ق هذذذاقوين وأ ذذذوقا أسذذذوهم  وق
بار ه  قر ويل قخلاص باومو  قالق  ااي  وقالق ماعي  وقرثما ي   وقرربوتو ور قالا ياري التفاقيذ  

 .(2) مو  قرطفل ق      بإقوق  تم مي قر الغا 
وأو ذذذذ  قر انذذذذذ  أيضذذذذات بذذذذذنيف ت ذذذذ   قريونذذذذذايف ع ذذذذى قتفاقيذذذذذا  من مذذذذ  قر مذذذذذل قر وريذذذذذ   -2

 183بشنيف قر مذار ق هذاقوين )ق وقق ذ (  و 97ف يش قر مل م قردرقع   وبشنيف ت 129 قر اري :
بشذنيف قإلعانذا  م  ارذ  إ ذابا   121بشذنيف قر مذار ق نذدريو  و 189بشنيف محاي  قألموم   و

بشذذذذذنيف ق سذذذذذاوق  م ق  ام ذذذذذ  بذذذذذو قرذذذذذوننيو وغذذذذذ  قرذذذذذوننيو م قذذذذذار قرضذذذذذمايف  118قر مذذذذذل  و
التفاقيذذذذ   2002 عذذذذا  مذذذذل م قر مذذذذوا قر امذذذذ   وبووتو ذذذذوربشذذذذنيف نذذذذوو  قر  94قالق مذذذذاعم  و

 .(3)قرسالم  وقر    ق هني و
التفاقيذذ  ق ذذ   12 رقذذموأو ذذ  قر انذذ   ذذترك بذذنيف ت ذذ   قريونذذايف ع ذذى قرربوتو ذذور  -3

أوروبذذذذا ومايذذذذذ   مذذذذذو  قإلنسذذذذذايف وقوويذذذذذا  قألساسذذذذذي   وق يثذذذذذا  قالق مذذذذذاعم قألورو  )ب ذذذذذي    
  أوروبا بشنيف من  وملا  ذ  قر نذض ضذ  ق ذوأ  وقر نذض ق نذديل  وقالتفاقيذ  ق نم  (  وقتفاقي  ق 

 . (4)قألوروبي  بشنيف قجلنسي  وقالتفاقي  قإلناري  وماي  قألق يا  قرونني 
ور  ذذذ  قر انذذذ  عطذذذ  قر مذذذل قروننيذذذ  ومذذذو  قإلنسذذذايفا واطذذذ  قر مذذذل قروننيذذذ  قخلا ذذذ   -4

قالق مذذاعم رطائفذذذ  قروومذذذا قريونانيذذذ ا  ضذذذالت عذذذن  حبمذذو  قرطفذذذلا واطذذذ  قر مذذذل ق  لام ذذذ  ر ذذذ م 
اطذذذ  قر مذذذل قروننيذذذ  ق نم ذذذ  ق    مذذذ  بإ ذذذال  ن ذذذا  قر اذذذو  وإاقر  قهلاذذذو ا رلنهذذذا أعوبذذذ  عذذذن 
قرم ذذ  إءق  عذذ   وقذذوا اطذذ  عمذذل وننيذذ   لا  ذذ  قر ن ذذوي . وقارذذ  إيف اطذذ  قر مذذل قروننيذذ  

 .(5)  قت   االت ين  م أيف ت ضمن أه ق ات م موس   م يتو   تنفيتها ر 
ترت ذذذ  قألءمذذذ  وقر ذذذ قب  قر مشذذذفي  مذذذن أثذذذو غذذذ  م ناسذذذ  ع ذذذى  مذذذا وعّ مذذذ  قر انذذذ  ع ذذذى -5

قرنسذذا ا وأنذذار  إىل عذذ   تسذذايل أي تمذذ   م هذذته ق سذذنر . وأنذذار  إىل قسذذ ن اقا  قر انذذ  
ي  قألوروبيذذذ  ر  مذذذذو  قالق ماعيذذذذ  ومفااهذذذا أيف قذذذذوقرق  ت ذذذذ يا قروضذذذ  ق ذذذذايل وقر ذذذذ قب  قر مشذذذذف

ت  اويف أي تمييم ألثوها  .(6)قُتت
وأعوب  قر ان  عن ق مها إءق  هتميش قرنسا  م سو  قر ملا وهو أمو ي ا ى م مج ذ   -6

أمذذور بينهذذا قرتفذذاع م ذذ ال  قر طارذذ  بذذو قإلنذذاض. وقارذذ  إيف افذذة ق  انذذا  قر ماع يذذ  قخلا ذذ  
 ي   ذذ   يمذذاتذذ اال  قر ورذذ  باألرقمذذل و تذذا  أاذذول مذذن قرنسذذا  يذذيثو سذذ  ات أيضذذات. وأضذذا   أيف 

باالتفاقذذا  قجلماعيذذ  أسذذفو  عذذن توسذذي  قرفاذذو  م قألقذذور بذذو قجلنسذذو. وأال قرنمذذو قرسذذوي  
رألنذذلار ق ونذذ  ر  مارذذ  و ذذوض قالس  اضذذ  عذذن قر مذذوا قر قئمذذ  بذذار موا ق ذذ ا  ق ذذ   إىل افذذة  
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موق ذ  عموميذ   ا يذ  ر وعايذ      م قألقور. وأعوب  قر انذ  عذن ق مهذا  ذترك إءق  عذ   وقذوا 
قرنهاريذ  رألنفذذار وغذ هم مذذن قألنذااص ق  ذذاروا قألمذذو قرذتي  ذذ  مذن قذذ ر  قرنسذا  ع ذذى ق ذذور 

 .(7)أال إىل بمائهن م وظائض ي م ن  يها حبمو  أقل أو قر وظيض
وأرمذذذ  قر انذذذ  قرضذذذو  ع ذذذى قالسذذذ ن اقا  قرذذذد ا  ذذذ  إريهذذذا هيتذذذا  قرو ذذذ  قر وريذذذ   -7

األثو غذذ  ق  ناسذذ  قرذذتي اّ ف ذذ  قألءمذذ  وقر ذذ قب  قر مشذذفي  ع ذذى قرشذذ ا  وقر مييذذد بذذ ي   ذذ   يمذذا
 .(8)ق نهام ض هم م قار قر مار 

ءقر قهذذوالت تموي ذذات م قرن ذذا  قرمذذانو   مذذا وال  ذذ  قر انذذ  أيف مفهذذو   قهلويذذ  قجلنسذذاني   -8
 . (9)قريونا 

ا  ذ  قر ن ذوي  و ذوه قألقانذ  مشذ   وذ و  قر ان  أاذا نذ ا  مذوقرقت ع ذى ضذوور  مل -9
 2014 عذا  إىل أاا ق م  تو يا  إىل قرس طا  م هذتق قرشذنيف. ور  ذ  بمذوقر وءقري  ذاار

 .(10)ين  ع ى محاي  ض ايا قجلوقئم قر ن وي  وقرشهوا قألساسيو ع يها
وأعوبذ  قر انذذ  عذذن قرم ذذ  إءق  تذذوقتو و اذم ونذذاب   ذذاال  قرسذذ و  قر  سذذفم ق سذذا    -10

يذذذن  ع ذذذى  2011 ر ذذذا  3938 يف ذذذو ال  ذذذ  أيف قرمذذذانو  وم قرذذذد يوتل هذذذا ضذذذ ا  قرشذذذون .
إنشا  اري  مسذ م   و  ارذ  ر   ميذ  م نذلاول سذو  ق  ام ذ  ع ذى يذ  قرشذون ا رأ  أيف ق ل ذ  
ق سذذيور عذذن م اجلذذ  قوذذاال  ق دعومذذ  إلسذذا   ق  ام ذذ ا م وءقر  محايذذ  ق ذذوقننا غذذ   اعذذل وأيف 

. وذ ذذو  أيف أيذذ  موققهذذ    ارذذ  هلذذته قر ذذاهو  (11)يفذذم بنطاقذذ  وغوضذذ  ال يسسذذم قر ذذا هيل ذذ  ق 
 . (12)جي  أيف تشمل ت ري ات نامالت واوريات رموق  قألمن م قار  مو  قإلنسايف

ور    قر ان  بارمانويف قرساري واط  قر مل قرونني  ق    مذو مبلا  ذ  قر نذض ق نذديل   -11
ي نذذذاور قذذوهو ظذذاهو  قر نذذذض ضذذ  قرنسذذا  وأسذذذ ا ا  ال مذذن أيف قرمذذانويفرلنهذذا أعوبذذ  عذذن ق مهذذذا 

. ورأ  (13)تتذ ر  م ق ذ ونا  ذق  قر ذ   مل أليف م  ذم أ لامذ ات قانونيات يو و ضمان وال قجلتري 
ضذذوور  قالسذذ موقر م بذذتر قجلهذذوا قر وعويذذ . وال  ذذ  أيضذذات عذذ   وقذذوا بيانذذا  إ  ذذائي  عذذن 

عذذن قر القذذ  بذذو  وال وقرسذذن وقالن مذذا  إىل أق يا /قأل ذذل قإلثذذي قر نذذض قرمذذائم ع ذذى نذذوع قجلذذن 
قجلا  وقرض ي . واع  إىل وض  قسرتقتياي    ار  وحم ا  قهلذ   ومايذ  وت ديذد  مذو  قرنسذا  

 . (14)وإاماقها م إنار من قخل ما  قر ام  ق م م  باس موقر وق مور  من قر ور 
 ذذذوإل قإلقذذذوق ق  قرمانونيذذذ  ااي هذذذا أليف قريونذذذايف ُتذذذلا ورأ  قر انذذذ  ضذذذوور  قر  ايذذذل م ب -12

 سذذ ما ت ذذوا باأل لذذا  ذق  قر ذذ   مذذن قتفاقيذذ  محايذذ   مذذو  قإلنسذذايف وقوويذذا  قألساسذذي  م 
ع    اال ا رلنها أعوب  عن قرم ذ  مذن أيف ق شذا ل قرذد قذ  ت سذ    يهذا هذته قر ذ قب  أ ثذو 

ق مهذذذا بشذذذلل اذذذاص مذذذن أيف قرديذذذاا  قرسذذذوي   م وأعوبذذذ  عذذذن  .(15)مذذذن ق شذذذا ل قرذذذد سذذذ   ها
ع ذى إملانيذ  قر اذو  إريهذاا وأو ذ  بإر ذا  تلذاريض ات قروسو  قرد ت ماضاها ق ا م قذ  تذيثو سذ  

بارنسذذذ   قت قرذذذ عاولا ع ذذذى قألقذذذل بارنسذذذ   رمضذذذايا قر مارذذذ  وقرضذذذمايف قالق مذذذاعما وعفضذذذها  ثذذذ  
 .(16)ر مضايا قألاول
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إىل تن ذذيم قر القذذا  بذذو قر ورذذ  وقرلنيسذذ   ذذ   ُت يذذ  قألاوقر  وأ ذذ   قر انذذ  قواقذذ  -13
وأ ذذذ    .(17)ق ا  فذذذ  رلذذذل منهمذذذا ع ذذذى أسذذذامل  ويذذذ  قرذذذ ين وق  ذذذاي  قر وريذذذ  ومذذذو  قإلنسذذذايف

 . (18)قر ان  ق اقت ضوور  قألات بمَسم غ  ايي م ق ا م
ق ماعيذذذ  قر اب ذذذ  جمل ذذذ  ا  ذذذ  إريذذذ  قر انذذذ  قألوروبيذذذ  ر  مذذذو  قال مذذذا وال  ذذذ  قر انذذذ  -14

أوروبذذذا مذذذن قسذذذ ن اقا  مفااهذذذا أيف عذذذ   تذذذ قب  تمشذذذفي  قُتذذذتهتا قريونذذذايف تن هذذذك  مذذذو  قر مذذذل 
وق  انذذا  قر ماع يذذ  ق ن ذذوص ع يهذذا م قالتفاقيذذ  قألوروبيذذ  ر ضذذمايف قالق مذذاعما وهذذم بار ذذايل 

ت ذ لر  أو ت ذ    مل قريونايفاويف ع    قرفموا وأيف  ما ت    قر مار وأ  ا  ق  انا  قر ماع ي  إىل
أيف عذذ   هيتذذا  م من مذذ  قر مذذل قر وريذذ  أعوبذذ  عذذن ات . وال  ذذ  أيضذذ(19)مذذن هذذته قر ذذ قب ات أيذذ

بذذار  ق مهذذا إءق  تذذنث  قرسياسذذا  قر مشذذفي  ع ذذى تنفيذذت قريونذذايف التفاقيذذا  وم ذذاي  من مذذ  قر مذذل 
 .(20)قر وري 

 اا رإلنفذذذذا  ع ذذذذى قر ذذذذ   قر امذذذذ وأعوبذذذذ  قر انذذذذ  عذذذذن قدعهذذذذا مذذذذن أيف قال فذذذذاض قوذذذذ -15
. وأعوبذ  (21)أال إىل ءياا   رتق  قالن  ارا ور ذ  قروسذو ا وإىل إقفذار مس شذفيا  2014 عا 

عذذن ق مهذذا إءق   ارذذ  قر ذذ   قر م يذذ  رألنفذذار وق ذذوقهمو  وءيذذاا  عذذ ا  ذذاال  قألمذذوقض قر م يذذ  
 .(22)تتم َّ  م ق  قرمل ال قجل ي  . وقار  إيف ا ما  قرط  قرنفسم

 ي   ذ   يمذاسيما  ال وال    قر ان  ُتمي  تم   ضتيل م قروض  قر ا  رطائف  قرووماا -16
بمضايا قإلسلايفا وقر   ذيما وقرو ذور إىل سذو  قر مذلا وقو ذور ع ذى قخلذ ما  قر امذ ا  ضذالت 
عذن قو ذذور ع ذذى ق يذاه قرنميذذ . وقع ذذرب  أيف عذدر أنفذذار قروومذذا غذ  مم ذذورا رلنهذذا ا  ذذ  إىل 

. وأ ذاا  بذنيف (23)تذوءي هم ع ذى مذ قرمل ق نذان  قرموي ذ   وسذي   ر انذ  قر ذدر مسذنر  اال يذ  أيف
اط  قر مل ق  لام ذ  ر ذ م  قالق مذاعم رطائفذ  قروومذا قريونانيذ  توقذض تنفيذتهاا وهذم تف مذو إىل 

 .(24)ضمانا  قانوني  قاا 
مت ثذذل أل لذذا  قتفاقيذذ   مذذو   ال وأعوبذذ  قر انذذ  عذذن ق مهذذا مذذن أيف قر شذذوي ا  قريونانيذذ  -17

 مذذذن قالتفاقيذذذ  33  قألنذذذااص ذوي قإلعاقذذذ  وأيف اريذذذا  قرو ذذذ  ق سذذذ م   قرذذذد تمضذذذم  ذذذا ق ذذذاا
 .(25)تتنشن مل

. و انذذ  قر انذذ  (26)وأنذذار  قر انذذ  إىل  ارذذ  قرطذذوقرل غذذ  ق سذذ وق  ق    مذذ  بذذارالقتو -18
  اقئذذو  قر اذذو  ق سذذ م   قجل يذذ   ا بإنشذذا2015 عذذا  قذذ  ر  ذذ ا ق ذذل تذذ    قرالقتذذو م  ذذيض

يذذدقر ي ذذا  مذذن نمذذ  م عذذ ا ق ذذوظفو  ال وهيتذذ  قرط ذذنا رلنهذذا ذ ذذو  أيف ن ذذا  قر اذذو  قجل يذذ 
تيسذذ  مجي هذذا ب ذذ . واعذذ  قرسذذ طا   قريونانيذذ  إىل قر  ميذذ  م ق ذذدقعم  مل وأيف ملات ذذ  قإلق يميذذ 

 وقإلعذذاا  قرمسذذذوي يذذ  بذذنيف عم يذذا  قإلب ذذاا قرذذوقرا  م تمذذاريو قهليتذذا  قر وريذذ  وقألوروبيذذ  وقرذذذد تف
. و انذ  قر انذ  (27)روعايا قر   قيف قرثارث  هم قرسياس  ق  مور  ا م قر  انم مذ  مشذل   قهلاذو 

قذذذذ  اعذذذذ  قرسذذذذ طا  قريونانيذذذذ  إىل قر مذذذذل ب و ذذذذيا  قهليتذذذذا  قر وريذذذذ  وضذذذذمايف قتسذذذذا  ظذذذذوو  
 .(28)م قر    وقرلوقم  قإلنساني ق  ااء ق هاقوين وقرالقتو وم  مسم قر او  م  قو  
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 المعلوما  المقدمة من الجها  ادخرى صاح ة المصللة -ثانلا   
 المعلوما  ادساسلة واإلإلار -تلف 

 (29)نطاق االلتعاما  الدوللة -1 

ت  ي  قريونايف ع ى ع    ذلو  عمذالت بار و ذيا  ق م مذ   1  قرورق  ق شرت ال     -19
ت ذذذ   ع ذذذى قتفاقيذذذ  افذذذة  مل رشذذذامل قألورا رلنهذذذا أنذذذار  إىل إاذذذام قالسذذذ  وقض قرذذذ وري ق

. وال  ذذ  أيضذذات أيف قريونذذايف  ذذ ق  (30) ذذاال  قن ذذ ق  قجلنسذذي  رغذذم أاذذا ق  ذذ  تو ذذي  بذذترك
ت رت  باا  ذاص  مل ع ى قالتفاقي  قر وري  وماي  مجي  قألنااص من قالا فا  قرمسوي رلنها

 .(31)بارنياب  عنهم أو م  من قأل وقاقر ان  م ت مم وحبث قر الغا  ق م 
ت ذ   ع ذى قالتفاقيذ  قر وريذ  ومايذ   مذو   مل أيف قريونذايف 1  وال    قرورقذ  ق شذرت  -20

مجيذذذ  قر مذذذار ق هذذذاقوين وأ ذذذوقا أسذذذوهما وقرربوتو ذذذور قالا يذذذاري ق   ذذذ  بار هذذذ  قرذذذ ويل قخلذذذاص 
قالا ياري التفاقيذ   مذو  قرطفذل ق    ذ   باومو  قالق  ااي  وقالق ماعي  وقرثما ي ا وقرربوتو ور

تم ذذذذل بذذذذإقوق  تمذذذذ مي قرشذذذذلاول قرفوايذذذذ  مبوقذذذذ  قالتفاقيذذذذ  قر وريذذذذ   ومل بذذذذإقوق  تمذذذذ مي قر الغذذذذا ا
 .(32)ر مضا  ع ى مجي  أنلار قر مييد قر ن وي

 وال ظ ق   أوروبا أيف قريونايف وقَّ   ع ذى قالتفاقيذ  قإلناريذ  ومايذ  قألق يذا  قروننيذ  -21
ر ذذا   أو ت ذذ   ب ذذ  ع ذذى ق يثذذا  قألورو  ر  ذذا  قإلق يميذذ  أو توقّذذ  مل ت ذذ   ع يهذذا وهذذم ومل

ا ع ذذى قتفاقيذذ  ق ذذ  أوروبذذا 2014 عذذا  . وال  ذذ  أيضذذات أيف قريونذذايف  ذذ َّق ا م(33)قألق يذذا 
. وأ ذذذاا  من مذذذ  قر فذذذو قر وريذذذ  وق ذذذ  أوروبذذذا بذذذنيف قريونذذذايف (34)بشذذذنيف ملا  ذذذ  قاللذذذار بار شذذذو

ت ّ   ع ى قتفاقي  ق   أوروبا بشنيف من  وملا    قر نض ضذ  ق ذوأ  وقر نذض  مل رلنهاوقّ   
 .(35)ق نديل

 اإلإلار المطسسي والتشريعي. -2 
أيف قر سذذ ور يذذنّ  ع ذذى أيف قالتفاقذذا  قر وريذذ  ت  ذذو ع ذذى أي  1  ذ ذذو  قرورقذذ  ق شذذرت  -22

ذذرت  بشذذلل  مل  يذذ  تشذذ  إىل أيف ذرذذكأ لذذا  لارفذذ  هلذذا م قرمذذانويفا رلذذن قرسذذوقب  قرمضذذائي  ق  ُيت
عا ا  ىت م قواال  قرد ا     يها ق لم  قألوروبي  ومو  قإلنسايف وقر ان  ق  ني  حبمذو  

ر  مذو   و ارذ  قالُتذاا قألورو وال  ذ   .(36)قإلنسايف إىل أيف قريونايف قن هل  م اهذ ق  اوريذ 
قرذذد سذذا   أع ذذى عذذ ا مذذن قرمضذذايا  مذذن بذذو قرذذ ور 2013 عذذا  قألساسذذي  أيف قريونذذايف  انذذ 

قرمضذذذذذايا غذذذذذ  ق  لذذذذذور  قرذذذذذد ت   ذذذذذ   أو قر ذذذذذارء  قر ارمذذذذذ  م ق لمذذذذذ  قألوروبيذذذذذ  ومذذذذذو  قإلنسذذذذذايفا
 .(37)ميلن م اجل ها إىل عن نوي  قر شوي  ال هيل ي  أو مبشلال  عام 
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 اإلإلار المطسسي وال نلة ادساسلة للقوق اإلنسان ومدابلر السلاسة العامة -3 
أيف قريونذذايف ق  ذذ  تو ذذي  بوضذذ  وتنفيذذت اطذذ  عمذذل وننيذذ   1  ال  ذذ  قرورقذذ  ق شذذرت  -23

تتنفذت  مل رلنهذا 2014 ملنتشذو  م اذقر/مذار  2016-2014  ومو  قإلنسايف وأيف اط ت ر فرت 
 . (38)   يات منت ذرك قوو

وأو ذذذذ  ميسسذذذذ  رومذذذذومل قريونذذذذايف بوضذذذذ  وتنفيذذذذت اطذذذذ  عمذذذذل وننيذذذذ  ومايذذذذ   مذذذذو   -24
 .(39)قرطفل

إىل قسذذ ن ا  ا ذذ  إريذذ  قخل ذذ  ق سذذ مل ق  ذذي بذذنثو قرذذ يويف  1  وأنذذار  قرورقذذ  ق شذذرت  -25
جيذذوي تما ذذ  بشذذلل  ال مفذذااه أيف عذذ   بونذذام  قر ليذذض قالق  ذذااي (40)2013 عذذا  قخلارقيذذ 

ي ذ وا وأيف اثذاره نذ ي   ر  ايذ  ع ذى أضذ ض قطاعذا  قرسذلايف: قرفمذوق  و  ذار  ما من ضا ع ى
 .(41) ا  ق  انا  قر ماع ي  وقرنسا  وقألنفار وقألنااص ذوو قإلعاق  وق هاقوويفقرسن وأ 

منفلووا االلتعامووا  الدوللووة المتعلقووة بلقوووق اإلنسووانا مووو مراهوواة القووانون الوودولي  -باع 
 اإلنساني الواأب التط لق

 المساواة وهدم التمللع -1 
قخل   ق س مل ق  ي بآثذار قرذ يويف  باإلنار  إىل بونام  قر ليض قالق  ااي ومال  ا  -26

أيف م ذ ر قر طارذ  بذو قرنسذا  أع ذى بلثذ  مذن م ذ ر قر طارذ   1  قخلارقي ا ذ ذو  قرورقذ  ق شذرت 
. (42)بذذذو قروقذذذار وأيف دذذذ  ءيذذذاا    ذذذ   م  ذذذاال  قر مذذذل بذذذ وق  قدئذذذم غذذذ  نذذذوعم بذذذو قرنسذذذا 

 مشذفي  تذيثو بشذلل غذ  م ناسذ  ع ذى وذ و  ميسس  رومومل أيف قألءم  قالق  ااي  وقر  قب  قر
 قألنفذار ق ن مذويف إىل أق يذا ا أو قألنفذار ذوو قإلعاقذ ا أو سيما قألنفذار قرفمذوق ا ال قألنفارا

 .(43)سيما قألنفار غ  ق   وبو مبوق   ال م ذرك ق هاقوويف وقرالقتويفا مبا
  مذن قانذذ  ق  طذذو و عذذن قرم ذذ  إءق  اطذا  قرلوقهيذذ ا رذذي 1  وأعوبذ  قرورقذذ  ق شذرت  -27

  س ا بل وأيضات مذن قانذ  وسذائ  قإلعذال  قروئيسذي  وقرشا ذيا  قر امذ ا وإءق  إر ذا  لذومي 
 927 رقذذذذذممذذذذذن قرمذذذذذانويف قرمذذذذذ مي  2  ق ن ذذذذذوص ع يذذذذذ  م ق ذذذذذاا 2014 عذذذذذا  اطذذذذذا  قرلوقهيذذذذذ 

م . وذ ذذذو  من مذذذ  قر فذذذو قر وريذذذ  أيف قرسذذذنوق  قألربذذذ  ق اضذذذي  نذذذه   ءيذذذاا ت (44)1979 ر ذذا 
قجلذذوقئم ق وتل ذذ  بذذ ق   قرلوقهيذذ  ضذذ  قرالقتذذو وق هذذاقوين وأ ذذوقا نائفذذ  قروومذذا وق ث يذذا  وق ث يذذو 
ومداوقذذذم ق يذذذل قجلنسذذذم وم ذذذايوي قهلويذذذ  قجلنسذذذاني  و ذذذام م  ذذذفا  قجلنسذذذوا وأيف ب ذذذة هذذذته 

قر ذاب   . وأنار مل   ق يسسا  قر ميموقني  و مو  قإلنسايف(45)قجلوقئم أا  إىل إ ابا  قات  
مج ذ  مذن تمذاريو وإ  ذا ق  عذن وقذوع هذته قهلامذا    مذا  ن م  قألمن وقر  ذاويف م أوروبذا إىل

ومش ذذذذذ  هذذذذذذته قر مذذذذذذاريو وقإل  ذذذذذا ق  أيضذذذذذذات قذذذذذذوقئم قرلوقهيذذذذذذ  قرذذذذذد نارذذذذذذ  قألق يذذذذذذا  قر ينيذذذذذذ  
تسذذال اق ذذ  قر  امذذل قرذذتي تنطذذوي  مل . وال ذذظ ق ل ذذ  أيف و ذذاال  إنفذذاذ قرمذذانويف(46)وقإلثنيذذ 

  قذذوقئم قرلوقهيذذ  ق   َّذذ  عنهذذا وأو ذذى بوضذذ  ن ذذا  ي ذذيا ر فتذذا  ق سذذ ه    تسذذايل قذذذوقئم ع يذذ
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. وأنذذار ق ذذ  أوروبذذا إىل قالسذذ ن اقا  قرذذد تو ذذل إريهذذا مفذذوض  مذذو  قإلنسذذايف (47)قرلوقهيذذ 
ومفااها أيف إقوق ق  قر   ي قولومي   انذ  ضذ يف  وأيف دذ   اقذ   2013 عا  جمل   أوروبا

. وأعذذذذو  مفذذذذوض (48)سذذذذيما مذذذذن قانذذذذ  قرشذذذذون  وق ذذذذا م ال م وق ذذذذ   ومشذذذذرت  اإىل إقذذذذوق ق  
 مذذذو  قإلنسذذذايف جمل ذذذ  أوروبذذذا عذذذن ق مذذذ  مذذذن أيف قرديذذذاا  م قذذذوقئم قرلوقهيذذذ  تسذذذ ه   بشذذذلل 

أن ذذار  ذذد  سياسذذم مذذن  أو أساسذذم ق هذذاقوين وأيف عذذ اقت مذذن هذذته قجلذذوقئم نتسذذ  إىل أعضذذا 
ذم ق هذاقوين تتسذ ا   ع ذى نطذا  أ دق  قرناءيو قجل ا. وأنذار أيضذات إ ىل أيف قخلطابذا  قرذد ت  

 .(49)وقس  م قرسياس  قريوناني 
يلفم من موقرا وت ري ا  م  ما وأو ى مفوض  مو  قإلنسايف م ق   أوروبا ب و   -28

قايل  مو  قإلنسايف وملا    قر مييد رو  ق  قرشون  قرس  و ق نشن    يثات وق  ني  مبلا    
ا 2015 عذذا  وم .(50)يذذدا وبذذإارق  مجيذذ  أنذذلار قوميذذ  قرلوقهيذذ  م واليذذ  هذذته قرو ذذ ق قر مي

ق م  قر ان  قألوروبي   ناهض  قر ن وي  وقر     مال  ا  مماث   وأو   بنيف تتنشئ قريونايف 
 وقذذ  عمذذل تشذذرت   يهذذا قرسذذ طا ا وأمذذو ق  ذذاملا وقر انذذ  قروننيذذ  ومذذو  قإلنسذذايفا وق ن مذذا  

. وأو   قر ان  أيضات بارن و (51)لومي  روض  قسرتقتياي  ونني  نام    لا    قر ن وي غ  قو
م قر وق   قرمائم  ع ى قر ن وي  و/أو  وقهي  ق ث ي  قجلنسي / وقهي  م ايوي قهلويذ  قجلنسذاني  منذت 

  أو ذذذ  ب ذذذ ري  مذذذا  ب قيذذ  قر  ميذذذ  وقإلقذذذوق ق  قرمضذذذائي  قخلا ذذذ  بمضذذذايا قأل ذذذ قض قر نيفذذذ ا
)أ( قجل يذ   مذن قرمذانويف قجلنذائم وق    مذ  بار موبذا  ع ذى 81  موظفم قرمضا  ع ذى تط يذ  ق ذاا

 .(52)قجلوقئم ق وتل   ب ق   قرلوقهي 
 وأنذذار  و ارذذ  قالُتذذاا قألورو  ر  مذذو  قألساسذذي  إىل أيف أمذذو ق  ذذامل قريونذذا  أب ذذ  م -29
قرذذد قسذذ ه    نالبذذات تذذور   يهذذا نذذال ل  عذذن وقذذوع قر  يذذ  مذذن قوذذوقاض قر ن ذذوي  2013 عذذا 

ااوويف وابا  أيضات و ىت م رسويف. ويوت   م  م هته قوذوقاض باأل ذل قإلثذي ر طذال ا وي ذ و 
. وأنار  أيضذات إىل (53)أيف ق  رسو ي  اضويفا م قرلث  من قأل يايفا عن هتق قرنوع من قر نض

يا رضذذذ ايا أعمذذذذار قر نذذذذض قر ن ذذذذوي  اطذذذذات هاتفيذذذذات ي ذذذذ 2014 عذذذا  أيف قرشذذذون  قريونانيذذذذ  و ذذذذو 
نذذذذذذذذذذذذذلول حب ذذذذذذذذذذذذذور  214  قسذذذذذذذذذذذذذ ا قم  رط ذذذذذذذذذذذذذ  ق سذذذذذذذذذذذذذاع  ا وقذذذذذذذذذذذذذ  سذذذذذذذذذذذذذاَّل هذذذذذذذذذذذذذتق قخلذذذذذذذذذذذذذ

. وأو ذذذذ  قر انذذذذ  قألوروبيذذذذ   ناهضذذذذ  قر ن ذذذذوي  وقر   ذذذذ  ب وظيذذذذض (54)2014 أي ور/سذذذذ  مرب
مرتمجذذو  ذذذوريو م ا مذذذ  قخلذذ  قهلذذذاتفم ق  انذذذو وتل يذذض مذذذوظفم هذذذتق قخلذذ  ب مذذذ مي م  ومذذذا  

  ذذذ  ب م يذذذ  قإلبذذذالإل عذذذن أعمذذذار قر نذذذض قر ن ذذذوي  وم  ومذذذا  عذذذن ق سذذذاع   ق  ا ذذذ  مف ذذذ   ت 
 .(55)ر ض ايا

أيف قريونذذايف ت هذذ   م قالسذذ  وقض قرذذ وري قرشذذامل قألور  1  وال  ذذ  قرورقذذ  ق شذذرت  -30
بذذذذإارق  ق يذذذذل قجلنسذذذذم وقهلويذذذذ  قجلنسذذذذاني  بو ذذذذفهما أساسذذذذو مذذذذن أتسذذذذ  قومايذذذذ  م تشذذذذوي ا  

  .(56)ت هذذذ   ب  ذذذث قالعذذذرتق  بذذذاألءوق  مذذذن نفذذذ  قجلذذذن   مذذذا  وسياسذذذا  ملا  ذذذ  قر مييذذذدا
هذا أنذار  إىل أيف قريونذايف أقذو  م ال    قر   يال  قرد أتاا ذ  ع ذى قر شذوي ا ا رلن  ما

قرذذواوا قرذذد قذذ م ها إىل قر انذذ  ق  نيذذ  بذذاومو  قالق  ذذااي  وقالق ماعيذذ  وقرثما يذذ  بذذنيف تشذذوي اهتا 
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ق يذذل  أو قرسذذن أو ع ذذى أسذذامل قإلعاقذذ  أو أي م  مذذ آ ااذذوا أو ُت ذذو قر مييذذد ع ذذى أسذذامل قرذذ ين
ق  وق هنذذ  ورذذي  م قذذاال  قومايذذذ  قجلنسذذما رلذذن هذذتق قو ذذو ينط ذذ   مذذذ  م قذذايل قالسذذ ا 

أيف قر مييذد م  1  . ورأ  قرورقذ  ق شذرت (57)قالق ماعي  وقر   يم وقو ور ع ى قرسذ   وقخلذ ما 
باأل  ذار قجلنسذي  وق ث يذ  بذو قرذت ورا وهذو متييذد بين ذ  قر انذ  قروننيذ   ي   ذ   يمذاقرمانويف قجلنائم 

أيف حمطذا   1  . وذ ذو  قرورقذ  ق شذرت (58)يذدقر قائمذات  ال ا2005 عذا  قريوناني  ومذو  قإلنسذايف
قر  فد  وقإلذقع   تلم ع يها موقرقت ب    غوقما  ألاا بث  قتذ ال  بذو مث يذوا رلذن قرذربقم  قرذد 

 .(59)تت اق  مل ت ث  وقهي  ق ث يو
ني  وأيف وأو   من م  قر فو قر وري  بنيف تضمن قريونذايف قالعذرتق  قانونذات باهلويذ  قجلنسذا -31

م ذرذذذك حمذذذ اق  نذذذوع قجلذذذن ا م قروثذذذائ   مبذذذا تسذذذما ر فذذذوا ب  يذذذ  ق ذذذ  قرمذذذانو  ونذذذوع قنسذذذ ا
قرو يذذذ ا عذذذن نويذذذذ  قت ذذذاع إقذذذذوق ق  سذذذوي   وميسذذذور آ ونذذذذفا  ا وإر ذذذا  أي نذذذذوو  ن يذذذ  ر ذذذذوض 

 .(60)قو ور ع ى قالعرتق  بنوع قجلن 
 حق الفر   ي الللاة واللرية وتمني الشخصي -2 

قر انذذ ت قألوروبيذذ   2014 عذذا  ار ق ذذ  أوروبذذا إىل قالسذذ ن اقا  قرذذد ا  ذذ  إريهذذاأنذذ -32
.  م  ت م  قر ان  ع اقت    قت من (61)ق هين  أو قر موب  قرالإنساني  أو  لا    قر  تي  وق  ام  

ق ذدقعم ق ف ذذ   وق  ماسذل  وق  سذذم  عذن  ذذاال  إسذا   م ام ذذ  ب نيذ  ت ذذوض هلذا أنذذااصل ع ذذى 
. وأعذذذو  مفذذذوض  مذذذو  قإلنسذذذايف م ق ذذذ  أوروبذذذا عذذذن ق مذذذ  قر ميذذذ  إءق  (62)  ضذذذ ا  نذذذون يذذذ

م ذرذذذك قر  ذذذتي ا قرتل هذذذا موظفذذذو إنفذذذاذ  مبذذذا قسذذذ موقر وروا تمذذذاريو عذذذن  ذذذاال  سذذذو  م ام ذذذ ا
. وأنذار  من مذ  قر فذو قر وريذ  إىل مذدقعم عذن (63)قرمانويف ض  مهاقوين وأ وقا من نائفذ  قروومذا

م  مبذا إنفذاذ قرمذانويف ألعمذار ت ذتي  وسذو  م ام ذ  وقسذ ا قمهم ق فذو  ر مذو ا قرتلا  مذوظفم
 .(64)ذرك االر ق  اهوق 

ل ذذل ب ذذ  ت ويذذض قر  ذذتي   مل وأعوبذذ  من مذذ  قر فذذو قر وريذذ  عذذن ق مهذذا مذذن أيف قريونذذايف -33
قألاذذول مذذن قرذذوقرا م قرمذذانويف قجلنذذائم م مانذذيات مذذ  ق  ذذاي  قر وريذذ ا وأيف قالغ  ذذا  وقألنذذلار 

إىل أيف قريونذايف  1  . وأنذار  قرورقذ  ق شذرت (65)تت ر   وق    ننلار ت تي  مل قر نض قجلنسم
قر دمذذذذ  اذذذذالر قالسذذذذ  وقض قرذذذذ وري قرشذذذذامل قألور بضذذذذمايف إقذذذذوق  ُتميمذذذذا   وريذذذذ  ونديهذذذذ  م 

ا   اال  قالس ا ق  ق فو  ر مو  من قان  قرشون  وموظفم إنفاذ قرمانويفا وبار  ايل م إنشذ
اري  مس م   و  ار  ر ن و م قرشلاول قرد تتم   ض  قرشون ا رلن ق ل ذ  ق سذيور عذن قرن ذو 

ءقر م طالت ويف مو إىل قالس مالري  قرالءم   ما ا2014 عا  م قالن ها ا  ق دعوم ا وق نشن ر يات 
 أيف هذته قر و ذذيا . وقع ذرب  من مذذ  قر فذو قر وريذذ  (66)ألنذ  ي مذل م إنذذار وءقر  محايذ  ق ذذوقننو

. وأعو  مفوض  مذو  قإلنسذايف م ق ذ  أوروبذا عذن ق مذ  إءق  قسذ موقر وروا تمذاريو (67)تتنفت مل
سذذيما ضذذ  ق هذذاقوين وأ ذذوقا نائفذذ   ال عذذن  ذذاال  سذذو  م ام ذذ  يوتل هذذا موظفذذو إنفذذاذ قرمذذانويفا

ق يسسذا  وإىل قرووماا واعا قرس طا  إىل قرمضا  ع ى ثما   قإل ذال  مذن قر مذا  قرسذائ   م 
ت  يذذذذ  مجيذذذذ  قرشذذذذلو  قرذذذذد ُتذذذذو   ذذذذور توقنذذذذي قذذذذد  مذذذذن قرشذذذذون  مذذذذ   ذذذذد آ سياسذذذذمآ ر نذذذذاءيو 
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ق هين   أو قر موب  قرالإنساني  أو . وال    قر ان  قألوروبي   لا    قر  تي  وق  ام  (68)قجل ا
أيضذذات ت   ذذ   عذذ   ق  ذذاار  إىل إقذذوق  ُتميمذذا  سذذوي   ونذذام   م هذذتق قجملذذارا وقذذ م  تو ذذيا 

 .(69)ب اني  وت ري  أ وقا قرشون  وب  سو قرضمانا   إملاني  قالت ار با امو وقألن ا 
قر موبذذذذذ   أو وال ذذذذذظ ق ذذذذذ  أوروبذذذذذا أيف قر انذذذذذ  قألوروبيذذذذذ   لا  ذذذذذ  قر  ذذذذذتي  وق  ام ذذذذذ  -34

يلذن  مل ق هينذ  ا  ذ  إىل أيف قر ذ قب  ق  اذت    اجلذ  مشذل   ق   ذان قرسذاويف أو قرالإنساني 
م ق ائذ  مذن قذ رهتا قأل ذذ ي   300 هلذا أثذول اقئذما وأيف قرسذاويف قرذذد ءقرهتذا ت مذل بنسذ   ت ذذل إىل

 .(70)وأيف نم  ق وظفو يت ي  قهوا ممارس  رقاب    ار  ع يها
وال    ميسس  رومومل ع   وقوا تشوي ا    ار  تن م م اي  قجلوا  بارنسذ   رذ ور  -35

 منها وقخلا  ا رغم   ور قوقر وءقري بشنيف تن يم اور قروعاي  قخلا   رعاي  قألنفارا قولومي 
. وأعوبذذذ  عذذذن ق مهذذذا إءق  تمذذذاريو تفيذذذ  باسذذذ ا ق  أسذذذوَّ  قف ذذذي  رألنفذذذار ذوي (71)2014 عذذذا 

قإلعاقذذذذ   وقسذذذذ ا ق  قر موبذذذذ  قر  نيذذذذ  وغ هذذذذا مذذذذن أنذذذذلار قر نايذذذذ  قر ذذذذ   وقرنفسذذذذم قرشذذذذ ي   
إىل ن ذذا آ نذذاملآ ومو ذذ  ر ن ذذو م قاعذذا ق  إسذذا   م ام ذذ  . واعذذ  (72)وحبذذ وض  ذذاال  إ ذذار

 .(73)قألنفار وإ اهلم وت تي هم وغ  ذرك من أنلار قالع  ق  ع يهم م مجي  أحنا  قر   
وأ ذذاا  و ارذذ  قالُتذذاا قألورو  ر  مذذو  قألساسذذي  بذذنيف أحباثهذذا بينذذ  أيف نفذذالت مذذن  ذذل  -36

دقمذذم م قريونذذايف ي م ذذويف اذذار  منذذاءهلم  وأيف ظذذوو  عشذذو أنفذذار مذذن قروومذذا م سذذن قر   ذذيم قإلر
عم هم غ  امن  ب ذف آ عامذ ا أليف مهذنهم ت مثذلا م أغ ذ  قأل يذايفا م لميذ  قألنذيا  ر ذوض 

 .(74)م قر سور م قرشوقرع ن  ات ر مار أو إعاا  ت ويوهاا أو بي ها
 إقامة العدل وسلا ة القانون -3 

إىل ق ال  ذذا  قرذذد قذذ مها قرفويذذ  قر امذذل ق  ذذي باال  اذذاء  1  أنذذار  قرورقذذ  ق شذذرت  -37
ورأ  أيف إملانيذذ  قر اذذو  إىل قر  قرذذ  قتيذذ   إىل  ذذ آ   ذذ  بسذذ   قألع ذذا   2014 عذذا  قر  سذذفم

أنذذار  إىل قر مذذاريو ق    مذذ  بشذذلاول ورا  مذذن   مذذا  قرذذد تثمذذل  اهذذل ق ذذا م وق ذذ  موظفيهذذاا
. وأعذو  (75)فااهذا أيف قألت ذا  م  نيذ  وتتذ    ب ذ  تذنا آ   ذ حمامو يم مويف اذ ماهتم قانذات وم

مفوض ق   أوروبا عن نوقغل مماث   ت     جبم   أمور بينها نذور قإلقذوق ق  قرمضذائي ا وعذ   
وقذذوا سذذ يل قن  ذذا    ذذذارا وقرتفذذاع رسذذو  ق ذذا ما واعذذذا إىل ءيذذاا  ق ذذوقرا ق ا  ذذ  ر مضذذذا  

عفذا  ضذ ايا قذوقئم قرلوقهيذ  مذن قروسذو  وتذو   مسذاع   قانونيذ  اعذا إىل إ  مذا  وق  عو قر امو
 .(76)مالئم  هلم

بذذ عم ضذذ ايا قجلوميذذ ا ال  ذذ  و ارذذ  قالُتذذاا قألورو  ر  مذذو  قألساسذذي   ي   ذذ   يمذذاو  -38
يذذن م عم يذذ  إبذذالإل قرضذذذ ايا  ال تذذو و اذذ ما  اعذذم عامذذ  ر ضذذذ ايا وأيف قرمذذانويف ال أيف قريونذذايف

 .(77)  وبط ي   قر هممبلايف وءمايف ق ا م
تذذذذدقر  وال وأنذذذار  قرو ارذذذذ  إىل أيف قألسذذذذاري  قر  ي ذذذذ  ر سذذذذوي  ق ناءعذذذذا  ريسذذذذ  نذذذذ  ي  -39

 .(78)باأل ول قهور ت م قريونايف
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وأنار ق   أوروبذا إىل نشذو قر مويذو قرثذا  جملموعذ  قرذ ور ق ناهضذ  ر فسذاا عذن قريونذايف  -40
 سذ  وقر شذوين ق   َّمذ ا  أيف مذن بذو قر و ذيا  قر. وقذ  ا  ذ  قجملموعذ  إىل(79)2014 عذا  م
يتنفَّذذت بشذذذللآ مذذذوضآ سذذذول ثذذذالض تو ذذذيا ا  يمذذا نتفذذذت  سذذذ  تو ذذذيا  قدئيذذذاتا مضذذذيف ت أيف  مل

 .(80)يدقر  غ  موضآ عمومات  ال مس ول قالم ثار
 اللق  ي الخصوصلة والللاة اُدسرية -4 

ذذ تل أنذذار  و ارذذ  قالُتذذاا قألورو  ر  مذذو  قألساسذذي -41   إىل عذذ   وقذذوا ثمذذ آ م   اريذذ  ست
 .(81)م ق يسسا  قر ام  إمجاالت  أو قالن  ا  م قار محاي  قر يانا 

مت ذك أي ن ذا آ جلمذ  قر يانذا   ال وأعوب  ميسس  رومومل عن ق مها مذن أيف قرسذ طا  -42
ق مهذذا  ق    مذذ  باألنفذذار قرذذتين جيذذوي إااذذاهلم إىل ميسسذذا  رعايذذ  وي يشذذويف  يهذذا وأعوبذذ  عذذن

. (82)قر ذذذار  مذذذذن أيف قألنفذذذذار قروضذذذذ  وقوذذذذ يثم ق شذذذذم يوضذذذذ ويف م ميسسذذذذا  قروعايذذذذ  قر قا يذذذذ 
وأو ذ  بار مذذل ع ذذى تذذو   قروعايذ  جلميذذ  هذذيال  قألنفذذار اذار  ق يسسذذا  ووضذذ  بذذوقم  ت فذذ  

. واعذ  ميسسذ  رومذومل قريونذايف (83)م  م اال قألمم ق      قر وقيهي  ر وعاي  قر  ي ذ  رألنفذار
ول مجي  عم يا  قر  ذي م قر  ذ  عذن  أيضات إىل   و عم يا  قر  ي قخلا    وقووص ع ى أيف لت

 .(84)جيي أي نا آ مشار  م هته قر م يا  ملاس  ماري  منها أال نوي  قرس طا  وع ى
المعتقوود وحريووة التع لوور ومبوووين الجمعلووا  والتجمووو السوولمي واللووق  ووي  تو حريووة الوودين -5 

 ي الللاة العامة والللاة السلاسلةالمشاركة  
باإلنار  إىل قوقنو قرشوي   قإلسالمي  قرذد تذيثو ع ذى نذيويف قألسذو  وق ذ قض ر مسذ مو  -43

قرمذذاننو م توققيذذا قر وبيذذ  وإىل قر و ذذي  قر ذذاار  عذذن قالسذذ  وقض قرذذ وري قرشذذامل قألورا ال ذذظ 
  ق ف ذذو ق  ينذذو مذذن قولومذذ  قريونانيذذ  بشذذنيف قُتذذاا أتذذوق  توققيذذا قر وبيذذ  م أوروبذذا أيف مجيذذ  قذذوقرق

إ  قر نهااق  ق  قض عوضذ ت الع  ارهذا الغيذ  وبان ذ  مذن قانذ   أو قرطال  أو  اال  قردوق 
حما م قر رق  قألوىلا ورترك تم  ع ى قر ورذ  موضذوع قالسذ  وقض مسذيوري  قوي ورذ  اويف ظهذور 

يونذذايف ع ذذى قالم ثذذار ر م اهذذ ق  قرثنائيذذ  قروقق ذذ  . و ذذث قالُتذذاا قر(85)أيذذ  عوقئذذ  م هذذتق قجملذذار
 .(86)قر ط ي  وقرسما  رألق ي  قررت ي  م توققيا بان اا  ءعمائها قر ينيو حبوي 

وأنار قر  ارض قر ويل ر   اع عن قووي  إىل أيف   و قر  ش  م قرمانويف غامةا واعا  -44
لذار وق   مذ ق  قر ينيذ  وقالعذرتق  بذنيف  ويذ  قريونذايف إىل إر ائذ  وقر شذاي  ع ذى قر  ذاار قوذو رأل 

قرذذ ين تشذذمل قوذذ  م حماورذذ  ُتويذذل أنذذااصآ ااذذوين عذذن أايذذاام بوسذذائل قر   يذذ  وقإلقنذذاع غذذ  
 . (87)قرمسوي 

مت ذذذك أي مسذذذا آ  ال وأنذذذار  و ارذذذ  قالُتذذذاا قألورو  ر  مذذذو  قألساسذذذي  إىل أيف أثينذذذا -45
 .(88)  قر  اي يب ق  ياقا  قرطائف  ق س م  قرل   
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 مذذذن قرمذذذانويف قجلنذذذائما 199و 198و 196 اوذ ذذذو ُتذذذارض قرذذذ  اع عذذذن قوويذذذ  أيف ق ذذذوق -46
م ذرذذذك ت ذذذك قرذذذد تتشذذذ  إىل قر اذذذ يض ونذذذ م قرلنيسذذذ  قألرثوذ سذذذي  قرشذذذوقي ا متثذذذل هت يذذذ قت  مبذذذا

 .(89)اط قت ووي  قر    ا وأو ى بإر ائها
قرذذد ت نذذاور موضذذوع قالسذذ نلا  قرضذذم ي مذذن أيف قرمذذوقنو  2  وذ ذذو  قرورقذذ  ق شذذرت  -47

تسذذ و  ب ذذ  ق  ذذاي  قر وريذذ . وأعوبذذ  عذذن ق مهذذا إءق  مج ذذ  أمذذور بينهذذا أيف  مل قخل مذذ  قر سذذلوي 
ا 2012 عذذا  وم .(90)ءقر ُيضذذ  رسذذ ط  وءقر  قرذذ  اع مذذا تميذذيم ن  ذذا  قالسذذ نلا  قرضذذم ي

   أوروبا إىل أيف قخل م  قر  ي   ر ا مذ  ا    قر ان  قألوروبي  ر  مو  قالق ماعي  قر اب   جمل
إىل تط يذ  ا مذ آ م نيذ آ  2  . واعذ  قرورقذ  ق شذرت (91)قر سلوي  ق س    نوي  ل ع ى حنوآ مفذو 

غذ  تناي يذذ  وغذ  متييديذذ ا وقرسذذما  رأل ذوقا بار سذذايل م قائمذذ  ق سذ نلفو ضذذم يات م أي وقذذ آ 
ق   ومذذا  بسذذهور  رألنذذااص قرذذتين يمذذ  ع ذذيهم قر ذذدق  ب ذذ ها وإتا ذذ   أو االرذذ  أو ق ذذل قر انيذذ 

 .(92)قخل م  قر سلوي 
ذذد  2007 ر ذذا  3592 يفوذ ذذو قُتذذاا أتذذوق  توققيذذا قر وبيذذ  م أوروبذذا أيف قرمذذانو  -48 بشذذنيف تو  

م ليذذ  ق يسسذذا  قإلعالميذذ  وقررتاذذي  هلذذا وغ هذذا مذذن قأل لذذا  ي ضذذمن أ لامذذات ت يذذ    ذذور 
ا ت مذذذ  ثذذذالض 2014 عذذذا  وقإلق يميذذذ  ق  م ذذذ  ع ذذذى راذذذ  بذذذث   فذذذموسذذذائ  قإلعذذذال  ق  يذذذ  

 25 نحمطا  إذقعي  تاب   رألق ي  قررت ي  ُتتيوق  أليف نس   بوققها بار    قريوناني   ان  تمل ع
 .(93)م ق ائ 

واعذذذذ  ق ن مذذذذذ  قألوروبيذذذذذ  ر وقبطذذذذذا  قر سذذذذذلوي  قريونذذذذذايف إىل إعذذذذذاا  قرن ذذذذذو م قوقنينهذذذذذا  -49
سذذلوي  قرذذد تطذذو  عم ذذا  اطذذ   أمذذا  ممارسذذ  قوذذ  م  ويذذ  قرذذوأي وقر   ذذ  أل ذذوقا وروقئ هذذا قر 

 .(94)قرموق  ق س   ا  ىت م قواال  غ  ق    م  باألمن قروني وحبماي  ق   وما  قرسوي 
وأنار مل   ق يسسا  قر ميموقنيذ  و مذو  قإلنسذايف قر ذاب   ن مذ  قألمذن وقر  ذاويف م  -50

 قريونانيو  قو  م قر امذ  قرسذ مم وأو ذى حبمايذ  هذتق   أيف قر س ور ين  ع ى أيف رأوروبا إىل 
م ذرذذذك غذذذ  ق ذذذوقننوا وقذذذ   مال  ذذذا  أاذذذول ت   ذذذ  بميذذذواآ ع ذذذى  مبذذذا قوذذذ  قانونذذذات ر اميذذذ ا

 .(95)قر ام  قرس مم
 التمتو بشروط همل ها لة ومطاملة و ي اللق  ي العمل -6 

قألورو  ر  مذذو  قألساسذذي  أيف قألارذذ  قرذذوقرا  مذذن قريونذذايف ت ذذو أيف ذ ذذو  و ارذذ  قالُتذذاا  -51
سذذيما م  ال ا2012 عذذا  قر مييذذد قإلثذذي و/أو قر ن ذذوي هذذو أ ثذذو أنذذوقع قر مييذذد قرذذد أتب ذذ  عنهذذا

 .(96)قار قر مار 
وباإلنذذار  إىل قالسذذ  الر قرشذذ ي  ر  مارذذ ا ذ ذذو  قرو ارذذ  أيف قرفسذذاا قع تذذرب أ ذذ  أهذذم  -52

. وأ ذاا  قرو ارذ  أيضذات بذنيف ق ذوقرا ق ا  ذ  رو ذ  وموقق ذ  (97)خلطو قرمانوني  وق يسسذي عنا و ق
ظذوو  قر مذذل حمذذ وا . وقارذ  إيف ب ذذة قجملي ذذو ع ذى أسذذت   ضذذمن قر  ذث قرذذتي أقوتذذ  رأوق أيف 
قس   اا قر  وض ر  ف يش م  ناع  قرسيا   قريوناني  ي  ث بوسار  وقض   مفااها قإل ذال  مذن 
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. وذ ذذذذو  أيضذذذذات أيف قألارذذذذ  تذذذذ عم قرذذذذوأي قرمائذذذذل بذذذذنيف قر ذذذذوو  قرذذذذد متلذذذذن ضذذذذ ايا (98)قر مذذذذا 
قالس  الر م قر مل من قو ور ع ى  موقهم وقر او  إىل قر  قرذ  هذم ظذوو  هشذ  م أ ضذل 

 .(99)قواال 
أيف  2012 عذا  وذ و  ق ن م  قألوروبي  ر وقبطا  قر سلوي  أيف ق لم  قر  يا رأ  م -53

عنذ  عذ   مشذار  هم  ا ذامالت ات  رموق  ق س    ين  م أيف ي م  وق حبوي  تلوين قجلم يا  مت  أ وقا ق
يتذذذ م  بارلامذذذل م  مل م قر م يذذذا  قر سذذذلوي  وعذذذ   أاقئهذذذم  هذذذا  نذذذ   هما رلذذذن هذذذتق قرمذذذوقر

 .(100)قر شوي ا 
وال  ذذ  ق ن مذذ  أيف افذذة أقذذور قرمذذوق  ق سذذ     ذذايف   ذذ قت بشذذلل غذذ  م ناسذذ   -54

مت ثذذل قر ورذذ  السذذ ن ا آ ا  ذذذ  إريذذ  ق لمذذ  قر  يذذذا م   ومل مارنذذ ت بارفتذذا  قالق ماعيذذ  قألاذذذولم
غذ   2012 عذا  ومفذااه أيف افذة موت ذا  قر سذلويو قرذتي  تذوض 2015 و انويف قرثا /ينذاي

. وأعوبذذذذذ  ق ن مذذذذذ  أيضذذذذذات عذذذذذن نذذذذذوقغل أاذذذذذول ت   ذذذذذ  ب ذذذذذ   ق سذذذذذاوق  م م ام ذذذذذ  (101)اسذذذذذ وري
باإلقذذاء  قروقر يذ  وظذذوو  قخل مذذ   ي   ذذ   يمذاقر سذلويو ممارنذذ  ب ذذ هم مذن ق ذذوظفو قر مذذوميو 

 .  (102)قألاول
 التمتو بمستوى معلشي الئق و ي اللق  ي الضمان االأتماهي -7 

قألوروبي  ر  مو  قالق ماعي  قر اب   جمل   أوروبذا إىل ا ا    قر ان  2013 عا  م -55
ي ذذ و ق يذذاتا وقسذذ ن ا  عذذ     مذذا  أيف إعانذذ  قر طارذذ  قرذذ نيا ر مسذذ في ين غذذ  ق  ي ذذو غذذ   ا يذذ ا

م مذذور بذذ  قانونذذات يضذذمن رلذذل نذذا  حم ذذا   مذذات وققذذ  قرنفذذاذ م  عذذا  وقذذوا ن ذذا  مسذذاع  
 .(103)قو ور ع ى مساع   قق ماعي 

 للق  ي الصلةا -8 
ا ا    قر ان  قألوروبي  ر  مو  قالق ماعي  قر اب   جمل   أوروبذا إىل 2013 عا  م -56
بذاو  م محايذ  قر ذ  ا إث ذا  وقذوا تذ قب  مالئمذ  ر   ذور ع ذى  ي   ذ   يمذاتسذ ط ا  مل أاا

تذذ ملن مذذن إث ذذا  وقذذوا تذذ قب   اتا وملقس شذذار  ن يذذ  وإقذذوق    ذذوص قرلشذذض ر سذذلايف عمومذذ
مالئمذذذذذذ  ت ذذذذذذيا ر نسذذذذذذا  وق وقهمذذذذذذا  قووقمذذذذذذل قو ذذذذذذور ع ذذذذذذى قس شذذذذذذار  ن يذذذذذذ  وإقذذذذذذوق    ذذذذذذوص 

تذ ملن أيضذات مذن إث ذا  قع مذاا تذ قب   ا يذ  ر  سذو  ذ  قألنذااص قرذتين  ومل .(104)قرلشض
 .(105)ي يشويف م منان  مناقم قر ي ني  م بيت آ   ي 

 اللق  ي التعللس -9 
 ءقرذذذوق يوققهذذذويف قر ذذذدر مذذذا عذذذن ق مهذذذا أليف أنفذذذار قروومذذذاأعوبذذذ  من مذذذ  قر فذذذو قر وريذذذ   -57
قإلق ا  من قر   يم م أقدق   ث   من قريونايف وأنار  إىل ءيار آ إىل إ  ل ق  قرمل قالب  قئي   أو

تالميذت مذن قروومذا  إال تضذم ال ت و االهلا أيف هته ق  رس  2015 لم سو اامل م نيسايف/أبوي
بشذذللآ اذذاص وأيف قر رقسذذ  ت  طذذل  يذذ  بسذذ   قالنمطذذاع ق  لذذور  وأيف ق  ذذك  ذذايف أيضذذات م هارلذذات 

 .(106)ر  يار قرلهوبائم
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 ادإلفال ذوو اإلهاقة -10 
تمذذ   أبذذ قت م  ومذذا آ عذذن تط يذذ   مل عذذن ق مهذذا مذذن أيف قريونذذايف 1  أعوبذذ  قرورقذذ  ق شذذرت  -58

وأعوبذذ  عذذن . (107)تشذذوي ا  ملا  ذذ  قر مييذذد م  ذذاال  قر مييذذد ضذذ  قألنذذااص ذوي قإلعاقذذ 
إذق  ايف قألنذااص ذوو قإلعاقذ  ي  وضذويف ر  مييذد م  ما قرم   أيضات إءق  ع   وقوا بيانا  ت و

م ذرك م قر مويو قألويل ق م   إىل قر ان  ق  نيذ   مبا قر مل وقخل ما  قالق ماعي  وقر   يما إخلا
قألوروبيذذذ  ر  مذذذو  تذذذ ملن قر انذذذ   مل ا2012 عذذذا  وم .(108)حبمذذذو  قألنذذذااص ذوي قإلعاقذذذ 

قالق ماعي  قر اب   جمل ذ  أوروبذا مذن إث ذا  ضذمايف ق سذاوق  قرف  يذ  بذو قألنذااص ذوي قإلعاقذ  
 .(109)وغ هم م قو ور ع ى عمل

م ق ائذذ   مذذ  مذذن قألنفذذار  15 يفإىل أحبذذاضآ ا  ذذ  إىل أ 1  وأنذذار  قرورقذذ  ق شذذرت  -59
أيف قر وقئ  قروئيسي  قرد متن هم من ذرك هذم قرذنم  ذوي قإلعاق  م قريونايف ي   مويف با  قرمل و 

 م وسذذذذذائل قرنمذذذذذل وقر ذذذذذك قر   يذذذذذ ا  مطذذذذذار  قرلوقسذذذذذم ق   و ذذذذذ ا وقروسذذذذذائل قرسذذذذذم ي  قر  ذذذذذوي ا
أيضذذذات إىل عذذذ   وقذذذوا قاعذذذ    1  . وأنذذذار  قرورقذذذ  ق شذذذرت (110)ق ذذذوظفو وقر مويذذذل ق نذذذ  م وم

ا  قخلا ذ  و اقذا  هذته ق ذ قرمل وتميذيم اثذار بيانا  ر مييم س  عمل م قرمل ذوي قال  ياقذ
 .(111)قألءم  ق اري  ع ى ت ك ق  قرمل

وال  ذذذ  و ارذذذ  قالُتذذذاا قألورو  ر  مذذذذو  قألساسذذذي  عذذذ   وقذذذذوا تشذذذوي  ي ذذذو  يفيذذذذ   -60
  ممارسذذذ  قألنذذذااص قرذذذتين ي يشذذذويف م ميسسذذذا  قروعايذذذ  رفذذذرتق  نوي ذذذ  ومهذذذم م قر  ذذذوي ا

ي ذ ر بياناتذ  م أنذلار ت ذيا رألنذااص ذوي  مل دق  قرسياسذي ال    أيف أيات من قأل ذ  ما
 .(112)قإلعاق  قالنالع ع يها

 ادقللا  -11 
 أق يذذذ  مسذذذ م  م   ب إال ت ذذذرت  ال ذ ذذذو قُتذذذاا أتذذذوق  توققيذذذا قر وبيذذذ  م أوروبذذذا أيف قريونذذذايف -61

. وذ ذذو أيف (113)وي هذذاتمذذو حبذذ  أيذذ  قموعذذ  م ت يذذو ه وال توققيذذا  وتنفذذم وقذذوا أق يذذ  إثنيذذ  تو يذذ ا
قريونذذذذايف توق ذذذذل وضذذذذ  قيذذذذوا قانونيذذذذ  ع ذذذذى أ ذذذذا  مج يذذذذا  قألق يذذذذ  قررت يذذذذ  قرذذذذد ت ضذذذذمن ع ذذذذار  

أيف قريونذذذذايف اعمذذذذ  تو ذذذذي ت  ذذذذاار ت م قالسذذذذ  وقض  1  . وال  ذذذذ  قرورقذذذذ  ق شذذذذرت (114) تو يذذذذ  
يل ثذالض مذن قر وري قرشامل قألور ب نفيت أ لا  ق لم  قألوروبي  ومو  قإلنسذايف بشذنيف تسذا

. وال  ذذ  (115)تتنفَّذذت مل رلنهذذا 2008و 2007 مهذذته قجلم يذذا ا وهذذم أ لذذا   ذذ ر  عذذام
إىل أيف  2015 عذذذا  أيضذذذات أيف ق لمذذذ  قألوروبيذذذ  ومذذذو  قإلنسذذذايف ا  ذذذ  م 1  قرورقذذ  ق شذذذرت 

ولاه   قريونايف قن هل  قو  م  وي  تلوين قجلم يا  م  ار  مج ي  تاب   رألق ي  ق م وني ا 
 . (116)1998 عا  قولم قألور قر اار عن ق لم  قألوروبي  ومو  قإلنسايف م هته قرمضي 

وباإلنار  إىل قر و يا  قر اار  عذن قالسذ  وقض قرذ وري قرشذامل قألور بشذنيف قر  ذاويف  -62
ت شذاور  مل م  قجمل م  ق ذ  ا أعذو  قُتذاا أتذوق  توققيذا قر وبيذ  م أوروبذا عذن أسذف  أليف قرسذ طا 
اذذالر  أو مذ  أيذذ  مج يذ  مذذن مج يذذا  قألق يذ  قررت يذذ  م توققيذذا قر وبيذ  اذذالر إعذذ قا قر مويذو قرذذوني
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م اب   قالس  وقض قر وري قرشامل قألورا واع  قريونايف إىل إنشا  اري  تشذاور ر يذ  مذ  قألق يذ  
 .(117)قررت ي 
قالسذ  وقض قرذ وري قرشذامل قألور  إىل قالر دقمذا  قرذوقرا  م 1  وأنار  قرورقذ  ق شذرت  -63

باُتاذ ت قب  ر  ديد  وص   ور قرووما ع ذى قر   ذيم وقر مذل وب نفيذت قالسذرتقتيايا  ق   مذ   م 
تتنفَّت  مل 2011 عا  . وقع رب  أيف قالسرتقتياي  قرونني  إلاما  قرووما قرد نتشو (118)هتق قجملار

قألورو  ر  مذذو  قألساسذذي  قجلهذذوا قروقميذذ  إىل إامذذا   . وال  ذذ  و ارذذ  قالُتذذاا(119)تنفيذذتقت    يذذات 
قرووما م قاال  قر   يما وقر ملا وقر ك قر   ي  م لم ذا  قروومذا قرسذلني ا وقروعايذ  قر ذ ي ا 

قرط ي  قرد  ان  ت مذل م قر  ذ يا  قرذد ميثذل قروومذا  -رلنها أنار  إىل أيف ق وق د قالق ماعي  
بسذ   قألءمذ  قالق  ذااي   2013 عذا  ت   ُت ل ع ذى قر مويذل منذت مل نس        من سلاااا

م ق ائ  من أنفار قروومذا قرذتين ب  ذوق سذن قر   ذيم قإلردقمذم غذ   43 يف. وأنار  إىل أ(120)ر    
 م   مو با  قرمل  وأيف نس   ضذتي  ت مذن نائفذ  قروومذا توق ذل قر   ذيم ب ذ  سذن قرسااسذ  عشذو ا

سذذن   24و 16 م ق ائذذ   مذذ  مذذن قروومذذا قرذذتين تذذرتقو  أعمذذارهم بذذو 65 يفسذذيما قرنسذذا   وأ ال
. وأ اا  و ار  قالُتاا قألورو  ر  مو  قألساسي   ترك بنيف نسذ    (121)م مو بارموق   وقرل اب 
 .(122)مي لن تنمينات   يات  ال      من نسا  قرووما

 المهاأرون والالأئون وملتمسو اللجوع -12 
إىل ت هذذذذذ  قريونذذذذذايف م قالسذذذذذ  وقض قرذذذذذ وري قرشذذذذذامل قألور  1  رقذذذذذ  ق شذذذذذرت أنذذذذار  قرو  -64

ي مانذذى مذذ  قر دقماهتذذا م قذذار  مبذذا بضذذمايف م ام ذذ  م  مسذذم قر اذذو  وق هذذاقوين غذذ  قرن ذذاميوا
 مذذذذو  قإلنسذذذذايفا وب  ديذذذذد مجيذذذذ  قجلهذذذذوا قروقميذذذذ  إىل تنفيذذذذت اطذذذذ  قر مذذذذل قروننيذذذذ  إلاقر  قر اذذذذو  

أيضذذذذذات أيف ق مذذذذذور قخلذذذذذاص ق  ذذذذذي حبمذذذذذو  قإلنسذذذذذايف  1  قرورقذذذذذ  ق شذذذذذرت . وال  ذذذذذ  (123)وقهلاذذذذذو 
بإ وقء تم   م هتق قجملارا رلن  أعو  عن ق م  إءق  ع   إتا    2012 عا  ر مهاقوين أقو م

تذدقر مسذذ مو   ال . ورأ  أيف هذته ق مارسذذ (124)إملانيذ  ق وقق ذ  قرمضذذائي  قر  مائيذ  رمذذوقرق  قرطذوا
. وأعذذذو  (125)تذذذ قب  قومايذذذ  قألاذذذولا  االسذذذ  ان  مبرتمجذذذو  ذذذوريو وحمذذذامووأيف دذذذ  نم ذذذات م 

مفذذذوض  مذذذذو  قإلنسذذذايف م ق ذذذذ  أوروبذذذا عذذذذن ق مذذذ  مذذذذن أيف عم يذذذا  قرطذذذذوا قجلمذذذاعم ر وعايذذذذا 
. وأعذو  عذن ق مذ  أيضذات (126)قألقان  تن هك قرمذانويف قرذ ويل وقرمذانويف قألورو  ومذو  قإلنسذايف

ق هذذاقوين مذذن قانذذ  أ ذذوقا  ذذومل قرسذذوق ل و ذذومل قوذذ وا واعذذا إىل  إءق  مذذدقعم إسذذا   م ام ذذ 
. ور ذذذ  (127)إقذذذوق  ُتميمذذذا     يذذذ آ م هذذذته قوذذذوقاض وإىل قع مذذذاا تذذذ قب    ارذذذ   نذذذ  تلوقرهذذذا

ق فوض بذاخلطوق  قإلجيابيذ  قرذد قُتذتهتا قريونذايفا رلنذ  اعاهذا إىل إقذوق  ت يذ  قذتري رسياسذاهتا 
 .(128)و وممارساهتا م قار قهلا

وأعوب  من م  قر فو قر وري  عن ق مها من أيف قالسذ نفار قألمذي ع ذى قوذ وا قرربيذ  مذ   -65
تو يذذذذا ا ذذذذ  با ديذذذذ  مذذذذن قرالقتذذذذو وق هذذذذاقوين إىل ق اذذذذانو  بو ذذذذو  قر  ذذذذو مشذذذذ قت إىل أيف أ ثذذذذو 

ب ذذذذ  أيف غوقذذذذ   2015 عذذذذا  نا ذذذذات رمذذذذوق  ذذذذ فهم م قألنذذذذهو قر سذذذذ   قألوىل مذذذذن 243 نمذذذذ
. وقع رب  من م  قر فو قر وري  أيف إافا  ن ا  قهلاو  قألورو ا وسو  قر اطي ا (129)م موق  ه
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وع    فا   قس ا ق  أموقر قالُتاا قألورو  من قان  قرس طا  ق و دي  وقألءمذ  ق اريذ  أنذ    
ايمذا  . وقارذ  إاذا رأ  أوضذاعات مدريذ  م ق (130)قألءم  م موق ذد قالسذ م ار م قجلذدر قريونانيذ 

قر شذذذوقئي  وقع ذذذرب  أيف قر ذذذوو  قرسذذذائ   م موق ذذذد ق  اذذذاء ق هذذذاقوين توقذذذى إىل ارقذذذ  ق  ام ذذذ  
. واعذذ  من مذذ ت قر فذذو قر وريذذذ  إىل وضذذ   ذذ  ر م يذذا  قعذذرتقض و ذذذ  (131)قرالإنسذذاني  وق هينذذ 

قتذوا قرال أو قرالقتو ع ى قو وا قر  وي  وقرربي   وإىل وض     ال  ااء قألنفذار ق هذاقوين
م قرمذذانويف وق مارسذذ   وإىل ءيذذاا  قرمذذ ر  ع ذذى إيذذوق  م  مسذذم قر اذذو  وقألنفذذار غذذ  ق  ذذ وبو 

 .(132)مبوق  
 وأنار  و ارذ  قالُتذاا قألورو  ر  مذو  قألساسذي  إىل أيف قريونذايف تفذوض رسذومات مفونذ  -66
ن مذذذذذن قرنا يذذذذذ  غذذذذذ  م ناسذذذذذ   ع ذذذذذى إ ذذذذذ قر ت ذذذذذاريا قإلقامذذذذذ    م ذذذذذ  أمذذذذذا  قنذذذذذ ما  ق هذذذذذاقوي أو

 .(133)قر م ي 
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