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    مجلس حقوق اإلنسان 
    الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل 
    الدورة الثانية والعشرون 

 ٥١1٥أيار/مايو  4-1٥

األمووا المتةوودة السووامية لةقوووق اإلنسووان  و قووا  تووم مفوةووية مووو أ د د    
 1قورة والف 1/5)ج( من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان 51للفقرة 

 51/15من مر ق قرار المجلس 

 *بلغاريا  
 

إىل عمديذذذ   (1) هذذذ  بذذذالح  م ذذذد   1٥هذذذال لرير يذذذ  هذذذو مذذذو ا ردمةدومذذذا  ل ر مذذذ  مذذذ  
حذا ا لريو يهيذ  لرةامذ  لرذم لعيمذ ها ودذ  لرذو  لالسية لض لر وري لرشامل. وهو ييَّحذ  هيلذل ل 

. وال ييضم  لرير ي  أي  آرلء أو و ها  نظ  أو لقرتللذا  مذ   انذ  11/111لإلنسان يف مر ره 
مفوضذذذي  ل مذذذد ل ي ذذذ   لرسذذذامي   رذذذو  لإلنسذذذانر وال أي للذذذد أو قذذذ لر  يمذذذا يي ذذذل  ا عذذذاءل  

اي  لرنص م ل   ل ةدومذا  لرذولر   يف لرير يذ ر كمذا حم َّ  . وق  ذُك     ور  منهجي  يف لولشي هن
ر ُُي صر 11/٥1مت ق ر لإلملان لإل راء عدى لرن وص ل بدي   ون تغيري. وعماًل  ر لر لجملد  

لسذذ  مريضذذى ل ذذذامر  ذذ س مسذذيرل إلسذذذهاما  ل قسسذذ  لرو نيذذ   رذذذو  لإلنسذذان لريا ةذذ  رد ورذذذ  
ريذذ  لرلامذذل ئحذذا ا  ذذاري . وتيذذاع عدذذى ل وقذذ  لرشذذحلي موضذذوس لالسذذية لض ول ةيمذذ    نذذاًء عدذذى لري

ردمفوضذذي  لرسذذامي   رذذو  لإلنسذذان لرن ذذوص لرلامدذذ  لرذذم تيضذذم  ايذذ  ل ةدومذذا  لرذذولر  . وقذذذ  
 روعيت يف إع ل  لرير ي   وري  لالسية لض ولريطورل  لرم ل ثت يف تدك لرفرت .

 

__________ 

 .مل ُُت َّر هاه لروثير  قحل إرساهلا إىل  ولئ  لررتا  لري  ي ي   ا مد ل ي    *
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    ةالمقدمة من الجهات صاحبة المصلةالمعلومات    
    المعلومات األساسية واإلطار -دلف  

 (٥)نطاق االلتأامات الدولية -5 
 اري ذذ يع عدذذى لركوتوكذذوم لال ييذذاري ردةهذذ  لرذذ و  ل ذذاص  1أوبذذت لرورقذذ  ل شذذرتك   -1

 اري ذذذذذ يع عدذذذذذى  ٥وأوبذذذذذت لرورقذذذذذ  ل شذذذذذرتك   .(3)القي ذذذذذا ي  ولال يماعيذذذذذ  ولر را يذذذذذ  ذذذذذا رو  ل
 .(4)التفاقي  لرو  لرطفل ل يةدع  إ  لء تر مي لرحالغا لركوتوكوم لال يياري 

 اري ذذ يع عدذذى لتفاقيذذ  ودذذ  أورو ذذا  شذذحن منذذ  وملا  ذذ   1وأوبذذت لرورقذذ  ل شذذرتك   -٥
رالتفاقي  ل ورو ي   ماي  لرو  لإلنسذان  1٥لرةنف ض  ل  أ  ولرةنف ل نا ر وعدى لركوتوكوم 

 .(٥)ول  يا  ل ساسي 
    الدستوري والتشريعياإلطار   -1 

 ال ينطحع
    اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لةقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة  -٣ 

أوبذذى مفذذوض لرذذو  لإلنسذذان جملدذذ  أورو ذذا  ذذحن تضذذم   دغاريذذا   ذذيص مذذولر  كا يذذ   -3
لريمييذذا وأمذذ   مايذذ  مذذ  ردهيئذذا  لرو نيذذ   مايذذ  لرذذو  لإلنسذذانر وال سذذيما ل فذذوض ل ةذذ   ا

توبذذذييها  ذذذحن تنشذذذ  تحكيذذذ   لردجنذذذ  ل ورو يذذذ   ناهضذذذ  لرةن ذذذ ي  ولرية ذذذ عذذذا   وأ .(1)ل ظذذذامل
 .(1)كا ي   او ها ئولر  دغاريا ملات  حمدي  رد ماي  م  لريمييار وت

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -باء 
مت أثنذاء لالسذية لض لرذ وري لرم ُق    (8)11١لريوبي  رقد أن  ٥ذك   لرورق  ل شرتك   -4

ينفيذا راالضذطالس  ةمديذ  شذفا   وشذامد  تيةدع هاه لريوبي   ر و انفَّ مل تُ  ٥١1١لرشامل يف عام 
لرضذوء  ٥لجمليم  ل ذ .. وسذدتطت لرورقذ  ل شذرتك  ر ئشارك  توبيا  لالسية لض لر وري لرشامل

 .(1)ل  . يف عمديا  بن  لرر لرعدى ل ا   إىل إ  لء مشاورل  عام   ةار  وإش لك لجمليم  

 تنفيذ االلتأامات الدولية المتعلقة بةقوق اإلنسان - يا 
 المساواة و دم التمييأ -5 

 سذذاول   ذذ  ل،نسذذ ر ل شذذحن عذذ م لعيمذذا  تشذذ ي  حمذذ ت  إىل  1لرورقذذ  ل شذذرتك  أشذذار   -٥
إىل أن لرورقذذ   د ذذت و . (1١)هيئذذ  ميص  ذذ  رينفيذذا سياسذذ  ل سذذاول   ذذ  ل،نسذذ وعذذ م إنشذذاء 

 دغاريا مل تنفتا توبيا  لالسية لض لرذ وري لرشذامل لرذم  عذت إىل لعيمذا  قذانون ردمسذاول   ذ  
 .(1٥)تنفياهإىل ر و  ساول     لر  ل ول  أ  شحن ل وأوبت  اعيما  تش ي  حم   .(11)ل،نس 
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ر ٥١1١  لريمييذا رةذام دجنذ  ل مايذ  مذلرسذنوي رير يذ  لرإىل  1وأشار  لرورق  ل شذرتك   -1
 .(13)ُتريذذذع ل سذذذاول   ذذذ  ل،نسذذذ  مأمذذذاكحذذذري  رحذذذ   شذذذلل عمحيتنذذذ  أن قولرذذذ  سطيذذذ  مسذذذي لم  ت

ررولر  لرنمطي  ل،نساني ر ئذا يف لول ه   مل تُيَصا ت ل ري  ةار  أن أي  ٥وذك   لرورق  ل شرتك  
ي طيد  اعيما  هنج شامل ر 1  وأوبت لرورق  ل شرتك .(14)ذرك يف وسائل لإلعالم ولإلعالنا 

 .(1٥)لررولر  لرنمطي  لريردي ي   يما ييةدع   ور ل  أ  يف ل س   ولجمليم 
 ،ن  ود  أورو ا لالسيشاري  ل ةني   االتفاقي  لإل اري   ماي  ل قديا  لرروميذ وذك    -1
ديسذذامب  ذذ  لإلثنيذذا  رةذذام أن ل نذذاا لر (،نذ  ودذذ  أورو ذذا لالسيشذذاري   مايذذ  ل قديذذا  لرروميذذ )

شذذذه  تذذذ هورلً.  رذذذ  أبذذذح ت لرةن ذذذ ي  ميفشذذذي    ذذذور  مياليذذذ   يف ل طذذذا  لرسياسذذذي ووسذذذائل 
وذكذذذ   لردجنذذذ  ل ورو يذذذ   ناهضذذذ  لرةن ذذذ ي  ولرية ذذذ  أن ل سذذذيه    لر ئيسذذذي   .(11)لإلعذذذالم

وأشذار   .(11)نو ل ر ونين ولريهو  ول ت لك و و ااع  لر وما ول سدم  هد طا  لرل لهي  لرةن  يخب
وذكذذذ    .(18)ناهضذذذ  ،ماعذذذ  لر ومذذذال ظذذذاه ل  ل وكارذذذ  لالُتذذذا  ل وروو رد رذذذو  ل ساسذذذي  إىل 

مضذا    طذا     حن لرسدطا  نا رلً ما تحث رسائل لردجن  ل ورو ي   ناهض  لرةن  ي  ولرية 
 رقديد  إىل لحملاكد ل تلرم   طا  لرل لهي كما أن قضايا . مهورعام  ل، لهي  مو هً  إىل لرل

 .(11)ومة ال  لإل لن  منصفض 
لرةنذذذذف لرةن ذذذذ ي أعمذذذذام وذكذذذذ   لردجنذذذذ  ل ورو يذذذذ   ناهضذذذذ  لرةن ذذذذ ي  ولرية ذذذذ  أن  -8
وأ ذ    .(٥١)ااع  لر وما ول سدم  ولريهو  ول،ماعا  لر يني  غري لريردي ي حبع  تل  تالم ت ال

،نذذذ  ودذذذ  أورو ذذذا لالسيشذذذاري   مايذذذ  ل قديذذذا  و . (٥1)مفذذذوض لرذذذو  لإلنسذذذان جملدذذذ  أورو ذذذا
 ماللظا  مماثد . (٥3)ومنظم  لرةفو لر وري  (٥٥)لررومي 

وأشذذار  منظمذذ  لرةفذذو لر وريذذ  إىل نيذذائج حبوثهذذا لرذذم و ذذ   أن نظذذام لرة لرذذ  ل،نائيذذ   -1
. م تلحيهاال يراضي و   ل ةها لريمييار ُتريرا  شامد  يف ل، لئد لرم يُ تعى أنيفير  إىل يالم  ال

لرشذغ ر وأهنذا ريسذت ذل   يل   هو ويف قضايا ك ري ر لعيك  سدطا  لري ريع ولال عاء أن لر 
 .(٥٥)وأ ذذذ   لردجنذذذ  ل ورو يذذذ   ناهضذذذ  لرةن ذذذ ي  ولرية ذذذ  ماللظذذذ  مماثدذذذ  .(٥4)عن ذذذ ي ذذذا   

مشذذ  لً  ي ظ  ذذاً ُللمذذاً يف لررذذانون ل،نذذائي دةذذل لرذذ ل   لرةن ذذ   رج وذكذذ   أن لرسذذدطا  مل تذذ
 .(٥1)ردةرو   يف اي  ل، لئد

واللظذت منظمذ  لرةفذو لر وريذ  أن  دغاريذا قحدذت توبذيا  لالسذية لض لرذ وري لرشذامل  -1١
ل يةدر  ئن  لرل لهيذ  لر ينيذ  ولريمييذا ولرةن ذ ي  ولريطذ ا وك لهيذ   (٥1)4٥و 41و 4١و 31رقد 

. وأع  ذت منظمذ  م تلحيهذا ومةاقحذ ر قديذا ل  ان  ولنيهاكا  لرو  لإلنسان ل  تلح  ضذ  ل 
إن اا ضذ اياها لرةفو لر وري  ع  لرردع  ن لريالم ل لوم  ئن    لئد لرل لهي  ولري  ي هلا و 

ل مارسذذذذا   الال لإل ذذذار لررذذذانو. و  ذذذذل سذذذحر . هذذذاه  يذذذق ت إىل لعيمذذذا  لريذذذ ل ري ل ناسذذذذح   ةا،ذذذ  مل
 .(٥8)رو  لإلنسان ل يةدر  جب لئد لرل لهي ميطدحا  ل ةايري لر وري   يسيو يان 

 ذذحن تشذذج   دغاريذذا  ،نذذ  ودذذ  أورو ذذا لالسيشذذاري   مايذذ  ل قديذذا  لرروميذذ وأوبذذت  -11
  لئد لرل لهي  و طا  لرل لهي ر وتضم  ُت ي  اي  ل، لئد ل  تلح    ول   عن ذ ي  ولري ريذع 
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ولردجنذذذ   (3١)مذذذ  منظمذذذ  لرةفذذذو لر وريذذذ  وقذذذ تم كذذذل (٥1) يهذذذا وماللرذذذ  م تلحيهذذذا عدذذذى  ذذذو  ةذذذام
توبذذيا   (3٥)مفذذوض لرذذو  لإلنسذذان جملدذذ  أورو ذذاو  (31)ل ورو يذذ   ناهضذذ  لرةن ذذ ي  ولرية ذذ 

 رج لرسذذدطا  ُللمذذذاً يف مماثدذذ . وأوبذذت لردجنذذ  ل ورو يذذ   ناهضذذ  لرةن ذذ ي  ولرية ذذ   ذذحن تُذذ
ظ  ذذذذذاً عا يذذذذذ  أي   ميذذذذذ  يف لرذذذذذ ل   لرةن ذذذذذ ي يلذذذذذون لررذذذذذانون ل،نذذذذذائي يذذذذذنص بذذذذذ للً  عدذذذذذى أن 

 .(33)ردةرو   مش  لً 
ئلا  ذذذذ  مظذذذذاه   ،نذذذذ  ودذذذذ  أورو ذذذذا لالسيشذذذذاري   مايذذذذ  ل قديذذذذا  لرروميذذذذ وأوبذذذذت  -1٥

لرةن ذذذذ ي  ولرية ذذذذ  يف وسذذذذائل لإلعذذذذالمر و يةايذذذذا لريسذذذذامب ولريفذذذذاهد ول ذذذذولر  ذذذذ  لر را ذذذذا  يف 
ن ذذذذذ ي  ولرية ذذذذذ   ذذذذذحن تشذذذذذج  وأوبذذذذذت لردجنذذذذذ  ل ورو يذذذذذ   ناهضذذذذذ  لرة. (34)وسذذذذذاك لرسذذذذذلانأ

لرسدطا  ود  وسائل لإلعالم لإلرلرتونيذ  عدذى ل ذاذ إ ذ لءل  يف ايذ  لذاال  نشذ   طذا  
ل للذذام لررانونيذذ  ل يةدرذذ  خبطذذا  لرذذم تفذذ ض لذذاال   ارفذذ  لرل لهيذذ ر وعدذذى ةيذذا   لرغ لمذذا  

 .(3٥)قيضاءإرغاء ت ل يص لرحث عن  لال لرل لهي ر ولالسيفا    شلل أكك م  إملاني 
ع   لجملموعا  ول لذال  تالي  واللظت لردجن  ل ورو ي   ناهض  لرةن  ي  ولرية    -13

وأ ذذذذذ   وكارذذذذذ  لالُتذذذذذا  ل وروو رد رذذذذذو   .(31)لرسياسذذذذذي  ذل  لرناعذذذذذ  لرروميذذذذذ  ل يط   /لرفاشذذذذذي 
رسذذدطا  وأوبذذت لردجنذذ  ل ورو يذذ   ناهضذذ  لرةن ذذ ي  ولرية ذذ  ل .(31)ل ساسذذي  ماللظذذ  مماثدذذ 

ول اذ إ ذ لءل   ؛ئا يدي: إ راء ل،ماعا  ول لال  لرسياسي  ل يط    لرة ي   ُتت رقا   ل ي  
ر ئذذا يف ذرذذك ضذذارة   يهذذا هذذاه ل،ماعذذا  ول لذذال تلذذون سذذ ية   ول هذذ  أي أنشذذط  إ  لميذذ  

عذذذذذ  ةذذذذذام لريمويذذذذذل  رطذذذذذ  لر و ذذذذذ ض لريذذذذذالم ؛(38)دذذذذذى لريمييذذذذذا أو لرل لهيذذذذذ  أو لرةنذذذذذفلري ذذذذذ ي  ع
 .(31)ال  لرسياسي  لرم ت وج ردةن  ي  نظما  أو ل لل

وذكذذذ   منظمذذذذ  لرةفذذذو لر وريذذذذ  أن عذذذذ   ااعذذذا  ميينيذذذذ  ميط  ذذذ  نظتمذذذذت لليجا ذذذذا   -14
ر لً عدذذذذى لرايذذذذا   ل ذذذذا   يف أعذذذذ ل  لرال ئذذذذ  ول هذذذذا  ي   ٥١13مناهضذذذذ  ردمهذذذذا  ي  يف عذذذذام 

حث هجما  يشتنها أ  ل  وااعا  منظم  ت وقوس تراري  تفي  لرول  ي  إىل  دغاريا. وأشار  إىل 
،نذذذذ  ودذذذذ  أورو ذذذذا لالسيشذذذذاري   مايذذذذ  وأ ذذذذ    .(4١) ذذذذوا يف أوسذذذذاك ويمةذذذذا  ل هذذذذا  ي ل

وأوبذذذت لردجنذذذ  ل ورو يذذذ   ناهضذذذ  لرةن ذذذ ي  ولرية ذذذ   .(41)ماللظذذذ  مماثدذذذ  ل قديذذذا  لرروميذذذ 
 .(4٥)ء ولرال ئ  وتةاة لريسامب مةهدج بور  إدا ي   ديمسي لردجو ت وت   ينفيا محد  توعي 

وأشذذذذار  لردجنذذذذ  ل ورو يذذذذ   ناهضذذذذ  لرةن ذذذذ ي  ولرية ذذذذ  إىل  طذذذذا  لرل لهيذذذذ  لرذذذذاي  -1٥
 طذذذا  لرل لهيذذذ  أو لرةنذذذف لرذذذاي  تم يسذذذيه ا ل يذذذل ل،نسذذذير وإىل أن لررذذذانون ل،نذذذائي ال ُدذذذ

تفيذذ  فذذو لر وريذذ  إىل ترذذاري  وأشذذار  منظمذذ  لرة .(43)يسذذيه ا ل يذذل ل،نسذذي أو لهلويذذ  ل،نسذذاني 
عنذذف وهجمذذا  ضذذ  ل  ديذذا  ول  ديذذ  وما و ذذي ل يذذل ل،نسذذي ومغذذاي ي لهلويذذ  حبذذ وأ أعمذذام 

مذذذياًل ل،نسذذذاني  ولذذذامدي بذذذفا  ل،نسذذذ ر أو ل شذذذصاص لرذذذاي  يُنظذذذ  إرذذذيهد عدذذذى أن رذذذ يهد 
 .(44)أو هوي   نساني   يدف  يدفاً  نسياً 
 ناهضذذذ  لرةن ذذذ ي  ولرية ذذذ   اعيمذذذا   طذذذ  عمذذذل  لا  ذذذ    وأوبذذذت لردجنذذذ  ل ورو يذذذ  -11

ايذذ  ل،نسذي ولهلويذ  ل،نسذاني  يف ل يذل ك لهيذ  ل  ديذ  ل،نسذي  ومغذاي ي لهلويذ  ل،نسذذاني ر وإ رلج 
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وأوبذذت  يةذذ يل قذذانون  .(4٥) طذذا  لرل لهيذذ  و ذذ لئد لرل لهيذذ مذذول  لررذذانون ل،نذذائي لرذذم تينذذاوم 
هلويذذ  ل،نسذذاني  كحسذذاي رديمييذذار و وضذذ  تشذذ يةا   شذذحن لالعذذرتلا ملا  ذذ  لريمييذذا ريضذذمين  ل

 .(41) اهلويا  ل،نساني  وتغيري نوس ل،ن 
    حق الفرد  ي الةياة والةرية ودمنم الشخصي  -1 

إىل عذذذذذذذذذذذذ م تنفيذذذذذذذذذذذذا توبذذذذذذذذذذذذي  لالسذذذذذذذذذذذذية لض لرذذذذذذذذذذذذ وري  ٥أشذذذذذذذذذذذذار  لرورقذذذذذذذذذذذذ  ل شذذذذذذذذذذذذرتك   -11
ل قسسذذذا  لال يماعيذذذ  ر عايذذذ  ل  فذذذام إىل ل يةدرذذذ   يرذذذ مي ل شذذذصاص و  (41)٥8 رقذذذد لرشذذذامل

 ذذذذ   ميذذذذ   لرة لرذذذذ   سذذذذح  مسذذذذقورييهد عذذذذ  عذذذذ   كحذذذذري مذذذذ  لرو يذذذذا  ل حدذذذذ  عنهذذذذا يف لرفذذذذرت  ل
 .(48)لرو يا تدك هتام يف لع ل سقور  ع  دد ي  ر أي ق لر ل . ٥١1١و ٥١١١ عاَمي
و ذذ  لرالإنسذذاني  أو ل هينذذ  وأوبذذت لردجنذذ  ل ورو يذذ   لا  ذذ  لريةذذاي  ول ةامدذذ  أو لرةر -18

سذوء مةامدذ  إةلء )،ن  ود  أورو ا  لا    لريةاي (  حن تضم   دغاريا عذ م لريسذامب إ القذاً 
 وةيذذذ  لر ل ديذذذ  رسذذذار  لاةمذذذ  ،ميذذذ  أ ذذذ ل  لرشذذذ     ذذذحن سذذذوء ل ةامدذذذ و ذذذ  حن يُ  ذذذو  ر(41)لرسذذذجناء
 .(٥١)ة م تسامب مطدع" "سيولَ   

 ذذذا  لا  ذذذ  لريةذذذاي  أن لكيظذذذاز لرسذذذجون ال يذذذالم مشذذذلد  وذكذذذ   ،نذذذ  ودذذذ  أورو  -11
قذذ   نذذاء ثالثذذ  سذذجون   يذذ   لر لميذذ  إىل طذذ  ل أعذذ ل  نذذاالء لرسذذجونر وأن لرتفذذاس رئيسذذي  مذذ  

 هذذي وأع  ذذت عذذ  قدرهذذا إةلء عذذ م إلذذ لة ترذذ م يف ةيذذا   أعذذ ل  مذذوظفي لرسذذجونر  .(٥1)ُأ  دذذت
وأوبذذذذت ،نذذذذ  ودذذذذ  أورو ذذذذا  .(٥٥)  لرسذذذذجناءناسذذذذ  ري سذذذذ  مةامدذذذذل سذذذذيو  ل تذذذذالم  ون  ال

لريةذذذذذذاي   دغاريذذذذذذا جبمدذذذذذذ  أمذذذذذذور منهذذذذذذا أن تضذذذذذذاعف  هو هذذذذذذا لر لميذذذذذذ  إىل لري ذذذذذذ ي   لا  ذذذذذذ 
لرسذذذجون  ينفيذذذا سياسذذذا  م ذذذمم  رد ذذذ  مذذذ  عذذذ   ل شذذذصاص لرذذذاي  يو عذذذون يف  الكيظذذذاز

 .(٥3)من  لرسجون أو لريرديل
ن يةذذاي  موظذذف رعايذذ  بذذ ي  ايذذ  وأوبذذت ،نذذ  ودذذ  أورو ذذا  لا  ذذ  لريةذذاي   ذذح -٥١

لر عايذذذ  لر ذذذ ي  يف  ولئذذذ  جتذذذ ي عدذذذى لرن ذذذو لحملذذذ   يف لررذذذانونر و ذذذحن  رلرسذذذجناء  ذذذور وبذذذوهلد
 .(٥4)إبذذذذا ا  رذذذذ يهدأي بذذذذد  لذذذذ ي اً ردلشذذذذف عذذذذ  لدسذذذذجناء لرو ر قيرذذذذ   اً ن   وبذذذذو لرسذذذذج

لر ذ ي  لر عايذ  وأوبت  حن تشارك وةلر  لر      ور  أك   نشا اً يف لإلش لا عدى مسيو  
م  وةلر     يف لرسجونيلر عاي  لر  ع  سقوري  ل يف أماك  سد  ل  ي . وينحغي لرنظ  يف نرل 

 .(٥٥)لرة م إىل وةلر  لر   
وأوبذذت ،نذذ  ودذذ  أورو ذذا  لا  ذذ  لريةذذاي   ذذحن جُتذذ ي لرسذذدطا  ُتريرذذاً شذذاماًل يف  -٥1

 .(٥1)هلاه ل شلد   ردي  ي يجي  و نيحن تض  لسرتلت مشلد  لرةنف يف لرسجونر و 
إرغذاء وأشار  ،ن  ود  أورو ذا  لا  ذ  لريةذاي  إىل عذ م إلذ لة أي ترذ م عدذى بذةي   -٥٥

( ل شذ وك  ذ لجلإلإملانيذ  إتالذ   ون مذ   ون ل ذع يف لالسذيح لم" )أي م  عرو   "لرسج  ل ق   
يسذذييح  لرنظذذ  إىل فهذذوم لرذذاي مذذ  لررذذانون ل،نذذائي. وكذذ تر  لإلعذذ ل  عذذ  ُتفظاهتذذا ل، يذذ  عدذذى ل 

لرسذذذجناء لحمللذذذوم عدذذذيهد  ارسذذذج  ل ق ذذذ   اعيحذذذارهد أشذذذصاص يشذذذلدون هت يذذذ لً  لئمذذذاً ردمجيمذذذ ر 
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عذنهد إ  ل ذاً مشذ و اً. و عذت ،نذ  ودذ  أورو ذا  لا  ذ   جول ماهند  اريا  م  أي أمل يف لإل  ل 
ل شذذذ وك ،ميذذذ    مذذذ  إ ذذذ لء ل  ذذذ لج لريةذذذاي   دغاريذذذا إىل تةذذذ يل تشذذذ يةاهتا  غيذذذ  إتالذذذ  لالسذذذيفا 

لرسذذذذجناء لحمللذذذذوم عدذذذذيهد  ارسذذذذج  ل ق ذذذذ ر وذرذذذذك رهنذذذذاً ئ ل ةذذذذ   رذذذذ لر لريه يذذذذ  لرذذذذاي يشذذذذلتدون  
لرسذدطا  عدذى لرسذةي إىل ةيذا   لردجن  ول تت  .(٥1)ردمجيم ر  االسينا  إىل ترييد    ي ردصطور 

 .(٥8)يف أوساك لرسجناء لرةا ي ع   لرسجناء لحمللوم عديهد  ارسج  ل ق   ل  َو  
ولعيذك  لرورقذ   .(٥1)أن لرةنف ل نا  مشلد  ولسة  لالنيشار 3وذك   لرورق  ل شرتك   -٥3

أن  دغاريذذذا مل تنفتذذذا توبذذذيا  لالسذذذية لض لرذذذ وري لرشذذذامل ل يةدرذذذ  ئلا  ذذذ  لرةنذذذف  1ل شذذذرتك  
رضذذمان ل مايذذ  ذرذذك مذذ  لريذذ ل ري  غذذريلررذذائد عدذذى نذذوس ل،ذذن . ومل تُيَصذذا أي تذذ ل ري قانونيذذ  أو 

 .(1١)لرفةار  رض ايا لرةنف ل،نسي
أن قذذانون ل مايذذ  مذذ  لرةنذذف ل نذذا  ال يذذنص عدذذى ل اللرذذ   3وذكذذ   لرورقذذ  ل شذذرتك   -٥4

ذذا   شذذحن أ ذذا   و  .(11)ل،نائيذذ  إالت إذل لنيهذذك ل،ذذا. أمذذ  ل مايذذ  أن عذذ   لإل ذذ لءل  لرذذم ل أ
عذذذذ م  ةاريذذذذ  لسذذذذيجا ا  لرشذذذذ    يف لري ذذذذ ي هلذذذذاه  مايذذذذ  كذذذذان قدذذذذياًلر وأن  أولمذذذذ  ل لنيهاكذذذذا

 .(1٥)ع م وبوم مةظد ل اال  إىل ل  تعي لرةامأ   إىل لالنيهاكا  
أن ل اللر  لررضائي  يف لاال  لإلبا ا  ل،سذ ي  ل فيفذ   1لرورق  ل شرتك  أ ا   و  -٥٥

  إ ذ لًء  ابذاً ريرذ مي لرشذلاو  يلذون ئحذا ر  مذ  ول يوسط  لرم تر  يف سيا  لرةنف ل نا  تيح
إلبذذا ا  ميوسذذط   لرضذذ ايا لرذذاي  يية تضذذونعدذذى أن  3وذكذذ   لرورقذذ  ل شذذرتك   .(13)لرضذذ ي 

نظذذذام لرة لرذذذ  ل،نائيذذذ  مذذذ   ون مسذذذاع   مذذذ  ل ذذذ تعي لرةذذذامر وييةذذذ ت لردجذذذوء إىل عدذذذى يذذذ  ق يذذذ  
 أ ريهد  حنفسهد يف لحمللم . وم   ون مي ترلسي عاؤهد و شهو هد و أماك  و و  عديهد ُت ي  
بذذذا ا  أن يذذذقث  ل اللرذذذ  ل،نائيذذذ ر ميلذذذ  ردميسذذذح   ذذذاه لإليحاشذذذ  إ ذذذ لءل  عذذذام  و ذذذو  مذذذ تس  
 ذارنظ  إىل لرةالقذ  لروثيرذ   ينهمذا وذرذك طد  ل اللرذ  لررضذائي ر لرض ي  كي ال تعدى  سهور  

إىل أن لررذانون لرورقذ  و د ذت  .(14)لرضذ ايا ميارسهما ل،ا. عدىدي  لرسدط  ولرسيط   لرإىل و 
.   ذذور   ةارذذ  إملانيذذ  لروبذذوم إىل نظذذام لرة لرذذ  ل،نائيذذ مذذ  ل،نذذائي مذذ م ضذذ ايا لرةنذذف ل نذذا  

ل اللرذذ  ل،نائيذذ  مسذذقوري   رورذذي  لرضذذ ايا رينحغذذي أن تي متذذل سذذدطا  لال عذذاء لرةذذامورذذاركر 
 .(1٥)يو  لإلبا   أو نوعهار  غ  لرنظ  ع  مس  تليب لرةنف ض  ل  أ 

أن لررذذانون ل،نذذائي ال مظذذ  بذذ للً  لالغي ذذا  يف إ ذذار  3واللظذذت لرورقذذ  ل شذذرتك   -٥1
ال ي ذذنتف ل،ذذ لئد ل  ذذ  ر ئذذا  يهذذا لرةنذذف ل نذذا  وقيذذل ضذذ ايا لرةنذذف ل نذذا ر أنذذ  كمذذا   رلرذذاولج

 .(11)ماللظ  مماثد  1  وأ    لرورق  ل شرتك .(11)مش    تسييح  عرو ا  عدى أهنا   لئد
 ذذذحن ت ذذذنتف  دغاريذذذا ايذذذ  أشذذذلام لرةنذذذف  ل ذذذل ل سذذذ     1وأوبذذذت لرورقذذذ  ل شذذذرتك   -٥1
 دغاريذا  ا اللرذ   ذحن تسذمب  3وأوبت لرورقذ  ل شذرتك   .(18)ج لئدر ئا يف ذرك لرةنف ل نا ك

عنذذذ ما  رسذذذ لررضذذائي  مذذذ   انذذ  لر ورذذذ  يف لذذاال  لالعيذذذ لءل  مذذ  ل سذذذيو  ل ذذنصف  ول يو 
 .(11)ت    لرض ي  ول،ا. بد  ق ىب
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 شذذذذذاري  ل نظمذذذذذا   ل ص ذذذذذص لرةذذذذذامتردتذذذذذص لريمويذذذذذل  ٥واللظذذذذذت لرورقذذذذذ  ل شذذذذذرتك   -٥8
 3وأوبذذت لرورقذذ  ل شذذرتك   .(1١)ل لوميذذ  لر لميذذ  إىل تنفيذذا قذذانون ل مايذذ  مذذ  لرةنذذف ل نذذا  غذذري

ذا  ريذذيمل  مذ  مولبذذد  ترذ مي ل ذذ ما  رضذذ ايا  ذحن تذذ عد  دغاريذا ل نظمذذا  غذري ل لوميذذ  و وهلت
 .(11)لرةنف ل نا 

دذى علرةذامد  يف ل سيشذفيا  إقذ لم ترذاري  تفيذ   شذيوس إىل  1لرورق  ل شذرتك  أشار  و  -٥1
لإليذذالء رفظيذذاً يف ل رذذام  لإل هذذاض ولريوريذذ ر وإن كذذانعمديذذا  إيذذالء لرنسذذاء رفظيذذاً و ذذ نياً أثنذذاء 

عمديذذذا   ذذذاري ريع يف لذذذاال  إيذذذالء لرنسذذذاء يف ل سيشذذذفيا  أثنذذذاء  لرورقذذذ وأوبذذذت  .(1٥)ل وم
 .(13)لروال   أو لإلسراك أو لإل هاض

لنيشذذار لرذذاولج ل حلذذ  ولرذذاولج لررسذذ ي ردفييذذا ر وال سذذيما  ٥واللظذذت لرورقذذ  ل شذذرتك   -3١
 .(14)لر ومال نيميا  إىل ااع  لرفييا  

ل يةدرذذ   (1٥)٥1سذذية لض لرذذ وري لرشذذامل رقذذد أن توبذذي  لال ٥وذكذذ   لرورقذذ  ل شذذرتك   -31
ذذذ ر وأن  ر سياسذذذا  منذذذ  إيذذذالء ل  فذذذام مل تُنفَّذذذا. ويُذذذاك  أن لعيمذذذا  قذذذانون   يذذذ  ردطفذذذل أُر  

 .(11)ق رل  ل   ائي  لال يماعي  حم و  
واللظ   يع  كلء ود  أورو ا ل ة   ارةمل عدذى ملا  ذ  لالجتذار  ارحشذ  )  يذع ل ذكلء  -3٥
  ةذذذ   ارةمذذذل عدذذذى ملا  ذذذ  لالجتذذذار  ارحشذذذ ( أن  دغاريذذذا  دذذذ  منشذذذح رضذذذ ايا لالجتذذذار  ا شذذذصاصل

وذكذ    .(11)ر و اريا   إن لروقاي  عن   مهد يف لإل  لءل  لرذم تيتصذاها لرسذدطا   ف  أساسي 
إللارذذ  ل يةدرذذ  ئنذذ  لالجتذذار  ا شذذصاص وتةايذذا نظذذام ل (18)٥1أن لريوبذذي  رقذذد  ٥لرورقذذ  ل شذذرتك  

 .(11)لرو   مل تنفَّار إذ مل تُيَصا أي ت ل ري  ةا،  ل سحا  ل،اري 
ميضذ ر  واللظ   يع ل كلء ل ة   ارةمل عدى ملا    لالجتار  ارحش  أن ااع  لر وما  -33

ومذذ  ذرذذكر هتذذ ا لريذذ ل ري لروقائيذذ  إىل إذكذذاء لرذذوعي  .(8١)حشذذ ئشذذلد  لالجتذذار  ار  شذذلل كحذذري
لا  ذذذ  أنشذذط  متُذنتفذذا   فذذي لرةذذذا  ر ر  ذذ اًل مذذذ  لررتكيذذا عدذذى أشذذذ  لرفئذذا  ضذذةفاً.مذذ   ذذور  عا
 .(81)لرلحري ر ومثذ  نرذص يف لريذ ل ري لروقائيذ  لرذم تُنفَّذا يف أليذاء لر ومذا ارحش  يف لرحد ل  لالجتار 

ثرا ذ  ى عدشفوي غدح  لرطا   لروذك    يع ل كلء ل ة   ارةمل عدى ملا    لالجتار  ارحش  أن 
 .(8٥)ل ليو  م  أث  ل ول  لإلعالمي  م ت ااع  لر وما 

 ولن  ةايا ولث   يع ل كلء ل ة   ارةمل عدى ملا    لالجتار  ارحش   دغاريا عدى ت -34
 .(83)مليو ذذ مذذول  سذذين  إىل محذذال  حمذ    ال تتنفيذذا لروقايذ  يف أوسذذاك ويمذذ  لر ومذذا مذ   ذذالم 

ل يصذا   تةايا لروقاي  ع    يع تذ ل ري لريملذ  لال يمذاعي ولالقي ذا ي أيضاً عدىلرف يع ولثت 
 .(84)رحش الجتار  ارفائ   لرفئا  ل ة ض  ر

  يع ل كلء ل ة   ارةمل عدذى ملا  ذ  لالجتذار  ارحشذ   دغاريذا عدذى ل ذاذ تذ ل ري  ولثت  -3٥
رضذدوعهد يف أنشذط  غذري  رحشذ إملاني  ع م   ض عرو ا  عدى ضذ ايا لالجتذار  ا تييبتش يةي  

 ذذذحن تضذذذ   دغاريذذذا إ ذذذارلً مقسسذذذياً وإ  لئيذذذاً  لرف يذذذع وأوبذذذى .(8٥)انونيذذذ ر إذل كذذذانول أك  هذذذول عديهذذذاق
 .(81)ل ح  رسالميهد وك لميهد ومحاييهدل  لعا  لرو رحش  إىل أو اهند م  إلعا   ض ايا لالجتار  ا
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جتذذار  ارحشذذ  لرسذدطا  عدذذى ضذذمان   يذذع ل ذذكلء ل ةذ   ارةمذذل عدذذى ملا  ذ  لال ولذثت  -31
يف  أن تلذذذذون تذذذذ ل ري مسذذذذاع   ضذذذذ ايا لالجتذذذذار  ا شذذذذصاص ل ن ذذذذوص عديهذذذذا قانونذذذذاًر ملفورذذذذ ً 

عدى ل ا   إىل إنشاء ع   كاا  م   ور إيولء ض ايا لالجتارر وضمان لرف يع مارس . وش   ل 
ريذ ري  ل هذذ  ولررذذ ر  أوضذاس مناسذذح   يهذذا. ومذ  لرضذذ وري تاويذذ  ضذ ايا لالجتذذار  ا شذذصاص  ا

يمذ ر عدى لروبوم إىل سو  لرةملر  غي  ُتس  لرفذ ص ل يالذ  أمذامهد إلعذا   لالنذ ماج يف لجمل
 .(81)وجتن  لالجتار  د و  لً 

حشذ  أن ض ايا لالجتذار  ارعدى ملا    لالجتار  ارحش   وذك    يع ل كلء ل ة   ارةمل -31
أن رغذذذد ر ل  ذذذوم عدذذذى تةذذذوي  مذذذ  لرناليذذذ  لرةمديذذذ بذذذةو ا  يف ر عدذذذى مذذذا يحذذذ ور  ول هذذذون

لإل ذ لء ترذ مي نسذن مذ  لرفذولتري )عدذى هال . وُت ي لًر ييطد  منهد لررانون يييب تدك لإلملاني 
 1وذكذذ   لرورقذذ  ل شذذرتك   .(88)سذذحيل ل  ذذام مذذ  بذذي ري  أو  حيذذ ( كذذ ريل عدذذى تة تضذذهد  ذ 

مذ   وموعذ ةنويذ ر وإسذا عدذى تةذوي  مذا  عذ  أن لررانون ال ينص عدى تةوي  عذ  ل ضذ لر ل 
 .(81) ر  ل ض لر ل اري 

 إقامة العدل  بما  ي ذلك مسألة اإل الت من العقاب  وسيادة القانون -٣ 
مذا يدذي: أن تذذاكت  لرذم تذذ عو إىل كذ ر  ،نذ  ودذذ  أورو ذا  لا  ذ  لريةذذاي  توبذياهتا  -38

لرشذذذصص ئ ذذذام  منذذذا  إتالذذذ  لت ذذذام المذذذاً قانونيذذذاً لري ذذذحن عدذذذيهد لرسذذذدطا  ايذذذ  أ ذذذ ل  لرشذذذ    
ل ييذذذ ر و ذذذحن تُيَصذذذا  طذذذول ر  اريشذذذاور مذذذ  نرا ذذذ  لحملذذذام ر ،ةذذذل نظذذذام   ل وىل رسذذذدحلرد ظذذذ  

 .(1١)لررتتيحا  لرةمدي وض  ويل ل ناس  و لريمر مي ل ساع   لررضائي   ةااًلر  وسائل منها ت
ا توبذذذيي   إنشذذذاء آريذذذ  مسذذذيرد  ردشذذذلاو  وكذذذ تر مفذذذوض لرذذذو  لإلنسذذذان جملدذذذ  أورو ذذذ -31

 .(11)وك م   ان  لرش   سدلرل يةدر   ارش    ردي ريع   ور  حماي   يف ل عاءل  سوء 
وأوبذذت ،نذذ  ودذذ  أورو ذذا  لا  ذذ  لريةذذاي   ضذذمان لاللذذرتلم لرلامذذل  ذذع لرسذذجناء  -4١

ضذذمان عذذ م تةذذ تض يف ترذذ مي شذذلاو  سذذ تي  ول  ذذوم عدذذى ر و  عديهذذا  ون تذذح رير عذذ    يذذع 
 .(1٥)أب ا  لرشلاو   عمام لنيرامي  يف ل مارس  لرةمدي 

يف "ل فهذذذذوم ل يةدذذذذع  رضذذذذاء ل لذذذذ لأ" لرذذذذاي لعُيمذذذذ  أن  ٥وذكذذذذ   لرورقذذذذ  ل شذذذذرتك   -41
تُنفَّذذذذال. ر مل هذذذذال ل فهذذذذوم ريطحيذذذذع ٥١13ر و  يطذذذذ  لرط يذذذذع لرذذذذم ُوضذذذذةت يف عذذذذام ٥١11 عذذذذام
 14إىل أن لريوبذيي  رقذد  لرورقذ  نيهذك. و د ذتف  ردرذانون تُ تذالم لرذو  ل  فذام ل صذار ال 

 .(14)ل يةدري   ضمان وض  نظام  ةام ررضاء ل ل لأر مل تُنفَّال (13)11ورقد 
وأع  ت ،ن  ود  أورو ا  لا    لريةاي  ع  لرردع إةلء لرة   لرلحري م  لال عاءل   -4٥

و عذذذت  .سذذجَ   ورغذذذاي و ارنذذايف  ي لرسذذذجون ا مارسذذا  لرفاسذذذ   مذذ   انذذذ  مذذوظفل يةدرذذ  
لرسدطا  إىل ملا    ظاه   لرفسا  يف اي  لرسجونر وإىل  يب ُتريع شذامل ومسذيرل لردجن  

 .(1٥) ارفسا  يف سجَ   ورغاي و ارنال يةدر  يف لال عاءل  
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 الةق  ي حياة دسرية -4 
ريرذاري  لرذم تشذري إىل  رذاء أورو ا ع  لرردع إةلء لئجد  أع   مفوض لرو  لإلنسان  -43

. وأشذذذذار إىل نيذذذذائج ل رحذذذذوم لارذذذذ  ل  فذذذذام لرذذذذاي  يةيشذذذذون يف  ةذذذذ  ل قسسذذذذا   ون ل سذذذذيو 
لرح ذذذوأ لرذذذم تلشذذذف أن ل  فذذذام يف ل قسسذذذا  يية ضذذذون  مارسذذذا  سذذذوء لريغايذذذ  ولرةنذذذف 

ل  ضذذذذى إىل  ولريرييذذذذ  لرحذذذذ . ولرةرذذذذاقري ل سذذذذحح  ردةجذذذذا. ويف  ةذذذذ  ل ليذذذذانر ال ُمذذذذام ل  فذذذذام
ُمذذارون إريهذذذا  ةذذ   ذذذول  ل ولنر وال تذذو َّ  هلذذذد لاللييا ذذا  ل ساسذذذي  م ذذذل أهنذذذد ل سيشذذفىر أو 

أعمذام لرةذ ولن تيفاقد يلفي م  ت  ئ  وغالء وأ وي  ليوي . ونظ لً رالكيظاز وضيع لرغ ار  ما
 .(11)وإيالء لرال 

ل يةدرذذذ   (11)1٥ي لرشذذذامل رقذذذد أن توبذذذي  لالسذذذية لض لرذذذ ور  ٥وذكذذذ   لرورقذذذ  ل شذذذرتك   -44
سا ر ئذا يف ذرذك  إنشاء إ  لءل  وآريا  رضمان ب   وسالم  اي  ل  فام ل و ع  يف مقس

لر عايذذذ  ل قسسذذذي  إ ذذذ لءل  وآريذذذا  نظذذذام ا.  دذذذد ييضذذذم  إبذذذالع نفَّذذذأل فذذذامر مل تُ أمذذذ  مظذذذامل ر
 .(18) مظامل رأل فامأم   ت ة فام ل و ع  يف مقسسا ر ومل يُ رضمان ب   وسالم  ل 

لر عاي  رأل فام  ارج إ ار  و رياالسرتلتيجي  لرم ت مي إىل ت  ٥لرورق  ل شرتك  نوهت و  -4٥
يف لالسيةاضذذذ  عذذذ  ل قسسذذذا  ييم ذذذل ينحغذذذي تغيذذذري لرذذذنهج لرذذذاي  ر ورلنهذذذا رأ  أنذذذ ل قسسذذذا 
و عذذد  راسذ  ردسذل ترذ مي ل سذذاع   لرف  يذ  لرلا يذ ر ووضذذ  سيهنذج  ذح    بذذغري ر إىل لرلحذري  

ل يةدرذ   (11)٥١لرةيش ل سيرل يف لجمليم . ولعيذك  أن توبذي  لالسذية لض لرذ وري لرشذامل رقذد 
 .(1١١)نُذف ا   ائياً  ق  ل قسسا إ ار لر عاي   ارج  يو ري 

 حرية التعبير والةق  ي المشاركة  ي الةياة العامة والسياسية -1 
اللظ ملي  ل قسسا  لر مير ل ي  ولرذو  لإلنسذان لريذا    نظمذ  ل مذ  ولريةذاون يف  -41

ذذا مدليذذ  وسذذائل لذذ وأ أورو ذذا )مليذذ  ل قسسذذا  لر مير ل يذذ  ولرذذو  لإلنسذذان(  ةيذذا   يف ت كت
مدليذذ  وسذذذائل لإلعذذذالم و ويدهذذذا ورأ  ل ليذذذ  أن عمذذذام. مذذ  ر ذذذام ل ضذذذير  لإلعذذالم يف  لئذذذ   

 حن لرةالقا  لرسياسي  ولريجاريذ   ذارلي وسذائل  لً . وذك  أن مث  لعيرا (1١1)إىل لرشفا ي يفير لن 
 .(1١٥)لإلعالم أو لحمل ري  تساهد يف ةيا   لر قا   لرالتي  ول   م  لر  ا   لالسير ائي 

ا لالسيشذذاري   مايذذ  ل قديذذا  لرروميذذ  أن ل شذذصاص لرذذاي  ،نذذ  ودذذ  أورو ذذوأ ذذا    -41
ر يف ل نذذذا ع لرذذذم وأهنذذذد ييورذذونينيمذذون إىل  ةذذذ  ل قديذذا  لرروميذذذ  ال يالرذذون مم دذذذ  يف لرك ذذانر 

رؤسذذاء  دذذ يا  وأعضذذاء يف لهليئذذا  ل نيصحذذ  حمديذذاً.  منابذذ  رتةذذيش  يهذذا أقديذذا   حعذذ ل  كحذذري 
. واللذذظ (1١3)ُمر ذذا    ذذور  كحذذري  مذذ  لجملذذار  لريشذذ يةي ولرينفيذذاي ورلذذ  أقديذذ  لر ومذذا ال تذذالم

ر و وم مذذذذذذ   منذذذذذذا ٥١13مليذذذذذذ  ل قسسذذذذذذا  لر مير ل يذذذذذذ  ولرذذذذذذو  لإلنسذذذذذذان أن    ذذذذذذان عذذذذذذام 
 .(1١4)ر مل يضد أي مم ل ع  ااع  لر وما1111 عام

إةلرذذذذ   و عذذذت ،نذذذ  ودذذذذ  أورو ذذذا لالسيشذذذذاري   مايذذذ  ل قديذذذا  لرروميذذذذ  لرسذذذدطا  إىل -48
لرةرحذذذا  لرذذذم ُتذذذوم  ون مشذذذارك  ااعذذذ  لر ومذذذذا ول قديذذذا  ل بذذذغ  عذذذ  لً و  يدهذذذا عدذذذى ايذذذذ  
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 إىل  ل شذذصاص ل نيمذذلردجنذذ   يملذذ  . وأوبذذت (1١٥)ل سذذيويا ر ولرنهذذوض ئشذذاركيها و  يدهذذا
 .(1١1)بن  لرر لرعمديا  أقديا  قومي  م  ل شارك   فةاري  يف 

ا  ل وروو رد رذذذو  ل ساسذذذي  أن  دغاريذذذا  نذذذ  ل شذذذصاص ذوي واللظذذذت وكارذذذ  لالُتذذذ -41
 .(1١1)لإلعاق  لحمل وم  م  أهدييهد لررانوني  م  لري ويت

    الةق  ي الصةة  -1 
لرضذذذذوء عدذذذذى لرنسذذذذح  ل ئويذذذذ  ل  تفةذذذذ  مذذذذ  لرسذذذذلان لرذذذذاي   ٥سذذذذدتطت لرورقذذذذ  ل شذذذذرتك   -٥١
               نيذذذذذذذذذذ  لر عايذذذذذذذذذذ  لر ذذذذذذذذذذ ي  رفذذذذذذذذذذرت  م ذذذذذذذذذذدون عدذذذذذذذذذذى رعايذذذذذذذذذذ  بذذذذذذذذذذ ي   يذذذذذذذذذذ  ر وتردذذذذذذذذذذيص ميال ال

لرفسذذا  يف نظذذام لر عايذذ  لر ذذ ي   وبذذف  إلذذ   وأشذذار  لرورقذذ  إىل . ٥١13-٥١١8ل عذذولم 
 .(1١8)لرةرحا  أمام ل  وم عدى لر عاي  لر  ي    ور   ةار 

مةدومذذذا  تشذذذري إىل لرتفذذذاس مسذذذيويا  ل مذذذل  ذذذ  و ذذذو   1لرورقذذذ  ل شذذذرتك  واللظذذذت  -٥1
ماللظذذ   4. وأ ذذ   لرورقذذ  ل شذذرتك  (1١1)سذذن  11و 1٥لرذذالت تذذرتلوع أعمذذاره   ذذ  ا  لرشذذا 
 .(111)محل ل  لهرا لاال   حن ُت ت  دغاريا م   1. وأوبت لرورق  ل شرتك  (11١)مماثد 

لرورق  وأ ا   . (11٥)أن مة ال  لإل هاض يف  دغاريا م تفة  1وذك   لرورق  ل شرتك   -٥٥
ن لإل هذذذاض يُةيذذذك وسذذذيد  مذذذ  وسذذذائل تنظذذذيد ل سذذذ  ر وأن لرذذذوعي  حسذذذاري  تنظذذذيد أ 4ل شذذرتك  

ل سذذ   ضذذةيف. كمذذا أن ل  ذذوم عدذذى وسذذائل منذذ  ل مذذل ل  ي ذذ  حمذذ و ر ولر ذذن و  لرذذذو   
. واللظذت لردجنذ  ل ورو يذ   ناهضذ  لرةن ذ ي  (113)رديحم  لر  ي ال يغطي وسائل من  ل مذل

يف ل نذذذاهج لر رلسذذذي  ل ساسذذذي ر ورلذذذ   ولنذذذ  منذذذ  مذذذ رج سذذذي غذذذري ولرية ذذذ  أن لري ريذذذف ل،ن
 .(114)ل لياءر ولإلنسان ولرطحية عدد لري ريف لر  ي ويف مولضي  م ل إ ار تُناقش يف 

 حن تضذم   دغاريذا ل  ذوم عدذى وسذائل منذ  ل مذل ل  ي ذ   1وأوبت لرورق  ل شرتك   -٥3
 اعيمذا    نذامج  4. وأوبت لرورقذ  ل شذرتك  (11٥)ل  لرييف لإلرالمي وأن ُت ر ج لري ريف ل،نسي 

 .(111)و   رد    ل،نسي  ولإلجنا ي 

لإلبذذذا   اال   ذذذمةدومذذذا  تشذذذري إىل لرتفذذذاس لرنسذذذح  ل ئويذذذ   1وذكذذذ   لرورقذذذ  ل شذذذرتك   -٥4
 .(111) ريوي نرص ل ناع  لرحش ي  ل سجد  ل ي اً    لرشحا  ة و  

لراهذ ي ُلذاا مذ  مذ ض دغاريذ  رينظذيد ل سذ   ولر ذ   ل،نسذي  أن وذك   ل،مةيذ  لرح -٥٥
قائمذذذذ  ل مذذذذ لض ذل  ل طذذذذور  ل يماعيذذذذاًر وأن  ويذذذذل ل لومذذذذ  و عمهذذذذا رةذذذذالج م ضذذذذى لراهذذذذ ي 
ورعذذذذاييهد ل فضذذذذا  شذذذذلل كحذذذذري. وقذذذذ  ُلو رذذذذت مسيوبذذذذفا  عذذذذالج لراهذذذذ ي إىل م لكذذذذا رد عايذذذذ  

كحذذذذري منهذذذذا عذذذذ  لرريذذذذام  وظيفذذذذ  ل سيوبذذذذف. لر ذذذذ ي  يف إ ذذذذار نظذذذذام لرحدذذذذ يا ر وتوقذذذذف  ذذذذاء  
. ويةذو  ل ذا ا ل ذا  لذامالً   ذا    ذاراه يل يلون لرةذالج لجملذا. مملنذاً إالت إذل كانذت ل ذ أ   وال

. وأوبذذت ل،مةيذذ   ذذإ رلج (118)تدرتذذي لرةذذالج ل ناسذذ  عدذذىل شذذصاص ل  ذذا    ذذاراه ي قذذ ر  
تيطدذذذ  عال ذذذاً إرالميذذذاًر وضذذذمان ترذذذ مي لريمويذذذل لراهذذذ ي يف قائمذذذ  ل مذذذ لض لرسذذذاري  لرذذذم مذذذ ض 

لرلذايف ردمسيوبذفا  ريملينهذا مذ  إ ذ لء لرف ذذوص  ذاال  لراهذ ي ول مذ لض ل نرورذ   نسذذياًر 
 .(111)وتشصي ها وعال ها
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    األشخاص ذوو اإل اقة  -7 
ل  فذذذام ذوي إيذذذ لس إلغذذذال  مقسسذذذا  ل حاورذذذ  ل،هذذذو   ٥اللظذذذت لرورقذذذ  ل شذذذرتك   -٥1
 فذذذاًلر  1٥عاقذذذ . رلنهذذذا اللظذذذت  ردذذذع أن إنشذذذاء م لكذذذا   يدذذذ   طاقذذذ   لسذذذييةا ي   ت ذذذل إىل لإل

لسيةاضذذذ  عذذذ  ل قسسذذذا  لرلحذذذري  ئ ا ذذذ  سذذذ ي  لرطذذذا  ر هذذذو ل  لكذذذا ل أ ةذذذ  مذذذا تلذذذون عذذذ   وهذذذي
لرضوء عدى ل ا   إىل لعيما  هنج قائد عدى لرو  لإلنسذان يف لرورق   ح    بغري . وسدتطت 

إىل أن توبذذذذي   ٥  ل  فذذذذام ول شذذذذصاص ذوي لإلعاقذذذذ . و د ذذذذت لرورقذذذذ  ل شذذذذرتك  لريةامذذذذل مذذذذ
للييا ذذذذا  ل  فذذذذام ذوي لإلعاقذذذذ  ئ لعذذذذا  ل يةدرذذذذ   (1٥١)11لالسذذذذية لض لرذذذذ وري لرشذذذذامل رقذذذذد 

 .(1٥1)لرةردي  مل تُنفَّا

 أل فذام ذوي لإلعاقذ  ل فذ ر وأنل اب  ر لري ل أن ع    ٥وذك   لرورق  ل شرتك   -٥1
ع   أورئك ل  فام ل دي ر    ياض ل  فام ول ذ لري لرتفذ . ومذ  ذرذكر دذ  ضذمان  ذو   

ل يةدرذ   (1٥٥)18إىل أن توبي  لالسذية لض لرذ وري لرشذامل رقذد لرورق  لريةديد ل،ام . و د ت 
عذذذذذ   مذذذذ لري ل  فذذذذذام ذوي و فذذذذ  لرةذذذذذام لريةدذذذذيد  إ مذذذذاج ل  فذذذذذام ذوي لإلعاقذذذذ  يف نظذذذذذام 

 .(1٥3)نُذف ا   ائياً ق  لريةديمي  ل اب ر لاللييا ا  

إىل ع م ق ر  ل شصاص ذوي لإلعاق  عدى لروبوم إىل سو   ٥وأشار  لرورق  ل شرتك   -٥8
اللييا ذذذذاهتد. وال يو ذذذذ  نظذذذذام و رذذذذاً لرةمذذذذلر ول يرذذذذارهد إىل  ذذذذ ما   حيذذذذ  ول يماعيذذذذ  م ذذذذمم  

 .(1٥4) ل رألشصاص ذوي لإلعاق    ل  ل س  لراي  ير مون رعاي   حي   ويد  ل إعانا  

 األقليات -8 
اللذذذظ مليذذذ  ل قسسذذذا  لر مير ل يذذذ  ولرذذذو  لإلنسذذذان أن لر سذذذيور يذذذنص عدذذذى لذذذع  -٥1

. وذك   ،نذ  (1٥٥)ل   ل  يف ُت ي  هوييهد لرالتي ر ورلن  ال يشري  وضوع إىل ل قديا  لررومي 
أهنذذا رذذ  ر وهذذو رسذذدطا  تيمسذذك ئوقفهذذاودذذ  أورو ذذا لالسيشذذاري   مايذذ  ل قديذذا  لرروميذذ  أن ل

. واللذذذظ مفذذذوض لرذذذو  (1٥1)تةذذذرتا  و ذذذو  أقديذذذ  لرحومذذذاك ول قديذذذ  ل ر ونيذذذ    ذذذفييهما هذذذات 
جدذذذ  أورو ذذذا عذذذ م   يذذذل لرحومذذذاك ول رذذذ وني  يف لجملدذذذ  لرذذذو   رديةذذذاون يف ل سذذذائل ئلإلنسذذذان 

سيشذذذاري   مايذذذذ  ل قديذذذذا  لرروميذذذذ  أن . وذكذذذذ   ،نذذذ  ودذذذذ  أورو ذذذذا لال(1٥1)لإلثنيذذذ  ولر ميغ ل يذذذذ 
لسذذيمار  لريةذذ ل  لرسذذلا. ل  ذذري  مل تُذذ ر ج إالت ثذذالأ ااعذذا  إثنيذذ  حمذذ    سذذدفاً )هذذي لرحدغذذار 

 أو  ومذذاك  مرذذ ونيك ول تسذذجيل هذذوييهد  لول تذذ لك ولر ومذذا(ر وأن مثذذ  ترذذاري  تشذذري إىل أن َمذذ  أر 
 .(1٥8)رية ل  لرسلا.ر أو لىت ُمنةول م  ذركأُثنول ع  لإلعالن ع  هاه لالنيماءل  أثناء ل

وذكذذ   ،نذذ  ودذذ  أورو ذذا لالسيشذذاري   مايذذ  ل قديذذا  لرروميذذ  أن عذذ  لً مذذ  لرذذكلمج  -1١
ولالسذذرتلتيجيا  و طذذ  لرةمذذل لعُيمذذ  ري سذذ  لارذذ  ااعذذ  لر ومذذا. ورلذذ   طذذ  لرةمذذل ذل  

(ر ال ُت ذذل عدذذى ٥١٥١-٥١1٥ومذذا )لر ذذد ر ئذذا  يهذذا لالسذذرتلتيجي  لرو نيذذ  إل مذذاج ااعذذ  لر  
. وأ ذذذ   لردجنذذذ  ل ورو يذذذ   ناهضذذذ  لرةن ذذذ ي  ولرية ذذذ  ماللظذذذ  (1٥1)ل ذذذا لروقذذذت  ويذذذل يف 

مماثدذذذ ر وأشذذذار   ردذذذع إىل مةدومذذذا  تفيذذذ   ردذذذ  لرنيذذذائج لإلدا يذذذ  لرذذذم لرريهذذذا لالسذذذرتلتيجي  إىل 
 .(131)تنفيالً  ةاالً  سرتلتيجي لال  حن ُي َّص  ويل كاا  رينفيالردجن  . وأوبت (13١)لآلن
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وذك   ،ن  ود  أورو ا لالسيشاري   ماي  ل قديذا  لرروميذ  أن ل ارذ  لرةامذ  ،ماعذ   -11
لقي ذا ي شذ ي .  ذال يذالم لرة يذ  مذنهد يةيشذون أوضذاعاً  -لر وما تظل لار  ل مذان ل يمذاعي 

لررسذ ي. كمذا لإل ذالء يية تضذون  طذ  سلني  سيئ ر غارحاً يف منا ع ترت    يها لرُحىن لري يي ر و 
تفاوتذذذا  كحذذذري  تو ذذذ  ل ذذذول ن  لآل ذذذ ي ر وال تذذذالم وضذذذ  أن وضذذذةهد لر ذذذ ي لرةذذذام أسذذذوأ مذذذ  

ومسذذذذذيم   يف مسذذذذذيو  لرنشذذذذذاك لالقي ذذذذذا ي يف أوسذذذذذاك ااعذذذذذ  لر ومذذذذذا مرارنذذذذذ  جبماعذذذذذ  لرحدغذذذذذار 
ومفذذوض لرذذو   (133)ة ذذ . وأ ذذ   كذذل مذذ  لردجنذذ  ل ورو يذذ   ناهضذذ  لرةن ذذ ي  ولري(13٥)لإلثنيذذ 

 ماللظا  مماثد . (134)جد  أورو ائلإلنسان 
واللظذذذت وكارذذذ  لالُتذذذا  ل وروو رد رذذذو  ل ساسذذذي  أن ااعذذذ  لر ومذذذا ال تذذذالم تول ذذذ   -1٥

. وأشذذذذار مفذذذذوض لرذذذذو  لإلنسذذذذان (13٥)قسذذذذ ي وتفليذذذذك ريجمةاهتذذذذا لرسذذذذلني إ ذذذذالء عمديذذذذا  
لررسذذ ير وإذل تةذاتر ذرذكر  ينحغذذي لإل ذالء ا  جدذ  أورو ذا مذذ    يذ  إىل أايذ  تفذذا ي عمديذئ

 امي ذام كامذل ردمةذايري لر وريذ ر ومنهذا تذو ري مسذاك    يدذ  الئرذ  وم لعذا  هذاه لرةمديذا  أن تيد 
 .(131)لإل  لءل  لررانوني  لرول ح  وتو ري سحل لالني اا لررانو. ولريةوي  ول ماي  م  لريش  

ري   مايذذذ  ل قديذذذا  لرروميذذذ   ذذذحن تولبذذذل  دغاريذذذا وأوبذذذت ،نذذذ  ودذذذ  أورو ذذذا لالسيشذذذا -13
لالقي ذذذا ي  لرذذذم تول ذذذ  ل شذذذصاص  -وتل ذذذف ل،هذذذو  لر لميذذذ  إىل مةا،ذذذ  ل شذذذاكل لال يماعيذذذ  

ل نيمذذذذذ  إىل ل قديذذذذذا ر وال سذذذذذيما ااعذذذذذ  لر ومذذذذذار يف وذذذذذاال  م ذذذذذل لرسذذذذذل  ولرةمذذذذذل ولر عايذذذذذ  
 .(131)لر  ي 

  أورو ذا لرنيذائج لرذم تشذري إىل و ذو  نسذح  كحذري  جدذئواللظ مفوض لرو  لإلنسذان  -14
أن توبذي   ٥. وذكذ   لرورقذ  ل شذرتك  (138)م  أ فام لر وما يف مقسسا  لر عاي  مرارن   غذريهد

ل يةدر   وض  سياسذ  ت مذي  و ذ   ذاص إىل ل ذ  مذ   (131)1١لالسية لض لر وري لرشامل رقد 
ايذذ ر مل تُنفَّذذا نظذذ لً رةذذ م وضذذ  سياسذذ  حمذذ    مذذ  عذذ   أ فذذام لر ومذذا ل ذذو ع  يف مقسسذذا  لر ع

 .(14١)هال لررحيل

لريةدذذذيد قحذذذل  ةذذذل  عذذذت إىل  (141)11أن لريوبذذذي  رقذذذد  ٥واللظذذذت لرورقذذذ  ل شذذذرتك   -1٥
. واللظذذذت لردجنذذذ  ل ورو يذذذ  (14٥)ماعذذذ  لر ومذذذا ول قديذذذا  ل  ذذذ  شذذذاماًل ،ل  رسذذذي لإلرالمذذذي 

لسذي  ثت نظامذاً رديةدذيد قحذل  ٥١1٥ يال  لررانونيذ  رةذام  ناهض  لرةن  ي  ولرية ذ  أن لريةذ
أن لريةذذذذذذ يال  لررانونيذذذذذذ   ٥. وذكذذذذذذ   لرورقذذذذذذ  ل شذذذذذذرتك  (143)ل  رسذذذذذذي لإلرالمذذذذذذي م تذذذذذذ  سذذذذذذنيان

ن تذذذت عدذذذى أن ولرذذذ ي ل  فذذذام غذذذري ل دي رذذذ   ذذذاريةديد قحذذذل ل  رسذذذي لإلرالمذذذي  ٥١13 رةذذذام
فذذذل. وذكذذذ   أنذذذ   ذذذ اًل مذذذ  ل مذذذان هذذذقالء لرطرعايذذذ  يفرذذذ ون لرهذذذد يف ل  ذذذوم عدذذذى إعانذذذا  

لرطفلر يية  لعيما  هنج شذامل وترذ مي  عذد شذامل هلذقالء لرولرذ ي . رعاي  لرولر ي  م  إعانا  
 .(144)مل تُنفَّا 11إىل أن لريوبي  رقد  ٥و د ت لرورق  ل شرتك  

ريالميذذا لر ومذذا وذكذذ   ،نذذ  ودذذ  أورو ذذا لالسيشذذاري   مايذذ  ل قديذذا  لرروميذذ  أن نسذذح  ل -11
لرذذذذاي  مل يلمدذذذذول لريةدذذذذيد لر ذذذذانوي أو مل يلمدذذذذول أي مسذذذذيو  تةديمذذذذير ال تذذذذالم أعدذذذذى مذذذذ  لرنسذذذذح  

أسذفها . وأع  ت لردجن  ل ورو ي   ناهض  لرةن ذ ي  ولرية ذ  عذ  (14٥)لإلااري  ردسلان لرحدغاري 
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دى  ذو غذري ميناسذ  يف السيم لر ت .ت مسيويا  لري  يل ل كا ميي ولرتفاس مة ال  لريس   ع
 عد لإل ماج لريةديمذي لعيك  أوساك ل قديا  لإلثني ر وال سيما ااع  لر ومار رغد أن لرسدطا  

أورويذذذً  رئيسذذذيً ر ورغذذذد ل،هذذذو  لرة يذذذ   ل حاورذذذ  يف هذذذال لالجتذذذاه. وأشذذذار  إىل  رلسذذذ  أ  هتذذذا ،نذذذ  
ذذذي ل ولقذذذف لريمييايذذذ  يف لر نظذذذام لريةديمذذذي. وكذذذ ر  لردجنذذذ  ل ورو يذذذ  ل مايذذذ  مذذذ  لريمييذذذا ُتظهذذذ  تفشت

إىل ومفا ه أن مث  لا ذ   ٥١11 ناهض  لرةن  ي  ولرية   لالسينياج لراي توبدت إري  يف عام 
 .(141) ام  هو  رس  لرفجو  لريةديمي     أ فام لر وما وغريهد م  ل  فام

 ذذذحن تولبذذذل  دغاريذذذا  وأوبذذذت ،نذذذ  ودذذذ  أورو ذذذا لالسيشذذذاري   مايذذذ  ل قديذذذا  لرروميذذذ  -11
يف ل  لرير و حن تةاة لإل ماج لريام    لريالميا وتل ف ل،هو  لر لمي  إىل لررضاء عدى لرف ل 

  فذذام لر ومذذا يف ل ذذ لري ولر ذذفوا لريةديميذذ  لرةامذذ ر  طذذ   منهذذا ل ذذاذ تذذ ل ري هذذ  ها ُت يذذ لً 
لرحرذاء يف ل  رسذ  لذىت  ُتس    ص وبوم أ فذام لر ومذا إىل ريذاض ل  فذامر وتشذجيةهد عدذى

. وقذذذذ تم (141)إكمذذذام تةدذذذذيمهد لر ذذذذانوير ومسذذذذاع   لرولرذذذذ ي  عدذذذى  عذذذذد أ فذذذذاهلد يف هذذذذال لجملذذذذام
 .(148)جد  أورو ا توبيا  مماثد ئمفوض لرو  لإلنسان 

وأشذذذار  ،نذذذذ  ودذذذ  أورو ذذذذا لالسيشذذذاري   مايذذذذ  ل قديذذذا  لرروميذذذذ  إىل ل فذذذاض عذذذذ    -18
رغ  ل قدي  لرم ينيمذون إريهذا. ومل يُذ رَج تةدذيد رغذا  ل قديذا  يف ل نهذاج لريالميا لراي  ي رسون 

لر رلسذذذي لرةذذذام لإلرالمذذذير ورلنذذذ  يُرذذذ َّم كةن ذذذ  مذذذ  لرف ذذذوم لال يياريذذذ  يف ل ذذذنهج لر رلسذذذير ومل 
مولضي  أ     دغا  ل قديا . ومث  نرص يف ت ري  توض  أي أللام  شحن لريةديد  دغي  أو 

ر مل تلذ  أي  امةذ  ٥١1١ي  لحمل ث  ري ري  لردغ  لررتكي  ورغ  لر ومار ومنا عذام لرلي  ل  رس
 .(141)تر تم  ورل   ةدمي ل  لري لال ي لئي  لراي  سيسيص مون رغ  لر وما

وأوبت ،ن  ود  أورو ا لالسيشاري   ماي  ل قديا  لررومي   حن تةيم   دغاريا تذ ل ري  -11
. (1٥١)يمذذ  إىل أقديذذا  يف تةدذذد رغذذا  أقديذذاهتدر و مايذذ  ذرذذك ل ذذعريحكيذذ  لذذع ل شذذصاص ل ن

 ذذحن تضذذم   لرسذذدطا  لررذذانوَن مةذذايرَي ولضذذ   وإ ذذ لءل  شذذفا    شذذحن كيفيذذ  لردجنذذ  وأوبذذت 
 .(1٥1)لعيما  لسيص لم رغا  ل قديا  ومىت يلون ذرك مملناً 

    المها رون والال ئون وملتمسو اللجوء  -9 
  لرةفذذو لر وريذذ  ومنظمذذ  هيذذوم  رليذذي  ووتذذش أن  دغاريذذا قحدذذت توبذذي  اللظذذت منظمذذ -1١

ل يةدرذذذ   اعيمذذذا  تشذذذ ي  حمدذذذي ييسذذذع مذذذ  لالتفاقيذذذ   (1٥٥)1١لالسذذذية لض لرذذذ وري لرشذذذامل رقذذذد 
يضذم  وبذذوم ل شذصاص لرذذاي  و و  وتوكوهلذذا لال ييذارير  11٥1ل ابذ   وضذ  لرال ئذذ  رةذام 

. وذكذذ   منظمذذ  (1٥3)رذذ  إىل إ ذذ لءل  ُت يذذ  وضذذ  لرال ذذ ميذذا ون إىل محايذذ   وريذذ    ذذور   ةا
لرةفذذو لر وريذذ  أنذذ  رغذذد تحييذذ  لريوبذذي ر  ذذإن لارذذ  لرال ئذذ  ومديمسذذي لردجذذوء تيذذحث   حو ذذ  ق ذذور 

 .(1٥4)نُُظمي ر وال سيما  يما ييةدع  حوضاس لالسيرحام ولر  ت غري لررانو. م   ان   دغاريا

اهض  لرةن  ي  ولرية   أن  دغاريذا تول ذ  ةيذا   يف تذ  ع واللظت لردجن  ل ورو ي   ن -11
عذذذذذ   أنذذذذ   ذذذذذارنظ  إىل تاليذذذذ  هيذذذذذوم  رليذذذذي  ووتذذذذذش منظمذذذذ  . وذكذذذذذ   (1٥٥)لرال ئذذذذ  لرسذذذذوري 
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ر لعيمذذذذ   ل لومذذذذ   طذذذذ  رد ذذذذ  مذذذذ  عذذذذ   ٥١13ل شذذذذصاص لرذذذذاي  عذذذذكول ل ذذذذ و  يف عذذذذام 
  3١لذذذا ا مييذذذ  عدذذذى  ذذذوم  ل هذذذا  ي  ومديمسذذذي لردجذذذوء غذذذري لرنظذذذامي   دذذذت تشذذذيي   ذذذ لر

كيدومرتلً يف أضةف أ الء ل ذ و ر وةيذا   عذ   لرذ وريا  ل  و يذ . وقذ  جن ذت  طذ  لالليذولء 
ومنظمذذذذذ  لرةفذذذذذو  (1٥1)٥. وأ ذذذذذ   لرورقذذذذذ  ل شذذذذذرتك  (1٥1)هذذذذذاه يف وقذذذذذف لريذذذذذ  ع  ارلامذذذذذل تر يحذذذذذاً 

 ماللظا  مماثد . (1٥8)لر وري 

ن ذذ ي  ولرية ذذ  عذذ  لرردذذع إةلء قذذ لر ل لومذذ  يف وأع  ذذت لردجنذذ  ل ورو يذذ   ناهضذذ  لرة -1٥
كيدذذومرتلً عدذذى ل ذذ و . وميلذذ  هلذذال لإل ذذ لء أن يرذذوتض   3١ نذذاء سذذياج  لذذا ا   ورذذ   ٥١13عذذام 

 دغاريذذذذا يف إ ذذذذار لالتفاقيذذذذ  ل ابذذذذ   وضذذذذ  لرال ئذذذذ  عذذذذاتع عدذذذذى لرذذذذم ترذذذذ  لالريالمذذذذا  لر وريذذذذ  
. (1٥1)لريماسذذاً رد مايذذ  لر وريذذ ىل أرلضذذيها إ  وم لرذذُمنذذ  ال ئذذون  ةديذذون مذذ  إذل  11٥1 رةذذام

. وأوبذت لردجنذ  ل ورو يذ  (11١)وأ    وكار  لالُتا  ل وروو رد رذو  ل ساسذي  ماللظذ  مماثدذ 
 ناهض  لرةن  ي  ولرية    إةلر  أي أسيج  ل و ي  تشلتل لول ا ما ي  أمام لرال ئ  لراي  

 .(111)يديمسون ل ماي  لر وري 

 -أو ُبذذ تول  -هيذذوم  رليذذي  ووتذذش أن مهذذا  ي  أ ذذا ول  ذذحهند أعيذذ ول منظمذذ  وذكذذ    -13
 ور عحورهد إىل  دغاريار و حن تنفيا  ط  لالليذولء أ   إىل إغذال  شذح  كامذل ردمةذا   ل  و يذ  

لررذح  عدذى عذا  ي لرنرذاك يُدرذى غري لرنظاميذ . وو رذاً رنيذائج لرح ذث لرذاي أ  تذ  ل نظمذ ر كذان 
 ون من هد م  رإل  لءل  لرسديم  و م لعا   ون م  لرنظامي  ويُةا ون عدى لرفور ل  و ي  غري 

عدى لسيص لم لررو   اً ل  و  أليانعن  لنطو  عمديا  لر  ت ق  ير مي  دحا  لردجوء. و ر  ب  
ل ف  ذذ  مذذ   انذذ  لذذ ي ل ذذ و . ووبذذف مديمسذذو لردجذذوء ول هذذا  ون كيذذف تة تضذذول ردضذذ   

 .(11٥)موظفي ل  و م  قحل   ما  لرله  ائي  ولر كل ولرشيائد  اهل لول  ولر ةع  ار

وأوبذت منظمذذ  لرةفذذو لر وريذذ   ذذحن تلذذف  دغاريذا عذذ  بذذ ت ل هذذا  ي  ولرال ئذذ    ذذور   -14
حباال  لر  ت ل يةدر  غري مش وع  ع  ل و هار و حن جت ي ُتريرا   ةار  يف اي  لال عاءل  

 .(114)ي  ووتش توبيا  مماثد هيوم  رليمنظم  . وق تمت (113)هاه

منظم  لرةفو لر وري  أن لرسذدطا  مل تيصذا لريذ ل ري ل ناسذح  رالسذيجا   ردايذا   وأ ا    -1٥
.  رذذذ  عذذذا  ٥١13لرلحذذذري  لرذذذم شذذذه هتا  دغاريذذذا يف عذذذ   مديمسذذذي لردجذذذوء ول هذذذا  ي  يف عذذذام 
ر ل رحذذوم  ون ل سذذيو  مئذذا  ل شذذصاص لحمليذذا   إىل محايذذ   وريذذ   شذذه  يف أوضذذاس لسذذيرحام

وم   ون أن ييملنول م  لروبوم إىل إ  لءل  منب لردجوء. كما أن ل وضاس ل ةيشي  يف م لكذا 
 .(11٥)لالسيرحام ل، ي   غري الئر 

وذكذذ   لردجنذذ  ل ورو يذذ   ناهضذذ  لرةن ذذ ي  ولرية ذذ  أن م لكذذا لرطذذولرار وهذذي  ةديذذاً  -11
منظمذ  . وذكذ   (111)يف  يام ولاويا  ويف محذىن ميذ لس  م لكا لليجاةر تقوي مديمسي لردجوء 

هيوم  رليي  ووتش أن لثن  م  م لكا لليجاة ل ها  ي  غري لرنظامي  تذ ي اا وةلر  لر ل ديذ ر  
كانذذذا عحذذذار  عذذذ  محنيذذذ  شذذذحيه   ارسذذذج   اضذذذة  رد  لسذذذ ر وحمذذذا   جبذذذ رلن عاريذذذ  وأسذذذالك 

مذذ  ل ةامدذذ  ل سذذيئ ر ولرةنيفذذ  أليانذذاًر عدذذى يذذ  ل ذذ لير شذذائل . ولشذذيلى لحمليَجذذاون يف ل ذذ  ر  
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وم  لالكيظاز ولرضوضذاء. ولشذيلى لحمليَجذاون مذ  حم و يذ  سذحل لالت ذام مذ  لرةذامل ل ذار ير 
 .(111)ولنة لم لريولبل م  ل  لي ولرسدطا  ل    

هيذذذوم  رليذذذي  ووتذذذش  دغاريذذذا  ذذذارلف عذذذ  لليجذذذاة مديمسذذذي لردجذذذوء منظمذذذ  وأوبذذذت  -11
  ور  روتيني ر و يو ري أماك  إقام  مفيول  عوضاً ع  ذركر وضمان مةامدذ  ايذ  لحمليَجذاي  يف 

إنسذاني  وك ميذ ر و ذحن ميي ذل لليجذاةهد مةامدذً  عه   ل  ي ي  لرةام    ي ل ذ و  ووةلر  لر ل ديذ  
 .(118)لإل لري ردمها  ي ل يةدر   االليجاة الماهتا لر وري  لمي ااًل كاماًل الري

هيذذذوم  رليذذذي  ووتذذذش أن قذذذانون لردجذذذوء ولرال ئذذذ  يذذذنص عدذذذى تةيذذذ  منظمذذذ  وذكذذذ    -18
. ورل  مل يل  ق  ُعذ   وبذي قذانو.  ي مذ   اويهد وبي قانو. عدى لرُر ت  غري ل   و  

هيذذوم  رليذذي  منظمذذ  . وأشذذار  ٥١13د يف عذذام ل  فذذام غذذري ل  ذذ و   لرذذاي   ذذت مرذذا ديه
ووتذذذش إىل أهنذذذا تدرتذذذت تحكيذذذ لً مذذذ  مفوضذذذي  ل مذذذد ل ي ذذذ   لرسذذذامي  رشذذذقون لرال ئذذذ   ذذذحن هذذذاه 

 .(111)ممارس  شائة 

عذذذذ م و ذذذذو  أي تذذذذ ل ري ميص  ذذذذ  رذذذذ   إىل هيذذذذوم  رليذذذذي  ووتذذذذش وأشذذذذار  منظمذذذذ   -11
هذاه  أو ترذ ي أو يذ تعون ذرذكر  فذام يحذ و أهنذد ألرسدطا  ردي رع م  س  ل شصاص لرذاي  

يوَ عذذذون  شذذذلل روتيذذذ  مذذذ  لرحذذذارغ  يف م لكذذذا  ذذذاويهد . وكذذذان ل  فذذذام غذذذري ل  ذذذ و   لرسذذذ 
لالسذذذذذيرحامر يف ظذذذذذل أوضذذذذذاس ر يئذذذذذ . وكذذذذذان لروبذذذذذوم إىل لريةدذذذذذيد مةذذذذذ وماً يف م لكذذذذذا لالسذذذذذيرحام 

ل  فذذذام ل هذذذا  ي  غذذذري  دغاريذذذا ئذذذا يدذذذي: لرلذذذف عذذذ  لليجذذذاة ل نظمذذذ  . وأوبذذذت (11١)ل فيولذذذ 
أو ل  فذذام ل  ذذ و    حسذذ هدر وعذذ م لليجذذاة ل  فذذام إالت كيذذ  ري أ ذذري؛  ذذاويهد ل  ذذ و   

وعذذ م لليجذذاة ل  فذذام مذذ   ذذارغ  ال تذذ  طهد  ذذد بذذد  قذذ ىب؛ وتةيذذ  أوبذذياء قذذانوني  مناسذذح  
 .(111) اويهد ،مي  ل  فام غري ل   و  

 وري  أن لرال ئ  ال يالرون يول هون مشذاكل يف ل  ذوم عدذى وذك   منظم  لرةفو لر -8١
ر ر ضذت ٥١14لريةديد ولرسل  ولر عاي  لر  ي ر وغريهذا مذ  ل ذ ما  لرةامذ . ويف  وة/يوريذ  

ل لومذذ  ل طذذ  لرسذذنوي  رينفيذذا لالسذذرتلتيجي  لرو نيذذ  إل مذذاج ل سذذيفي ي  مذذ  ل مايذذ  لر وريذذ  يف 
. وأوبذت منظمذ  لرةفذو لر وريذ   ذذحن (11٥)فذت  ذ لمج إ مذذاج لرال ئذ  دغاريذا. ونييجذ  رذاركر أوق  

تةيم   دغاريا  ط  تنفيا لالسرتلتيجي  لرو ني  رإل ماجر وتضم  ل وم ل سيفي ي  مذ  ل مايذ  
 .(113)لر وري  عدى   ص لريةديد ولرسل  ولر عاي  لر  ي  وكس  لر ة 

ال ئذذ  يول هذذون بذذةو ا  يف ل  ذذوم حن ل  فذذام لر ذذمنظمذذ  لرةفذذو لر وريذذ  وأ ذذا    -81
عدى لريةديد لال ي لئي.  رانون ل  لري ييطد  م  لريالميا ل،   ل يياة لمي ان  اردغذ  لرحدغاريذ  

 ذحن تضذم   دغاريذا ل ذوم ل  فذام مديمسذي لردجذوء ل نظمذ  . وأوبت (114)ويف مولضي  أ   
هيذذذوم  رليذذذي  ووتذذذش منظمذذذ   تمت . وقذذذ(11٥) ون تذذذح ريمذذذ  ول  فذذذام لرال ئذذذ  عدذذذى لريةدذذذيد 

 .(111)توبي  مماثد 
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 الةق  ي التنمية -51 
أوبى ل نك لرحدغاري ردينمي  لر وري   حن تس   دغاريا تشذ يةا   شذحن لريةذاون لإلسذائير  -8٥

 .(111)وتضم  مشارك  منظما  لجمليم  ل  . يف هال لجملام
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