األمم املتحدة

A/HRC/29/15/Add.1

الجمعية العامة

Distr.: General
10 June 2015
Arabic
Original: English

مجلس حقوق اإلنسان

الدورة التاسعة والعشرون
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري

الشامل*

تركيا
إضافة

آراء بشأن االستنتاجات و/أو التوصيات وااللتزاماات الوويياةو والار و
المقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________

* مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية باألمم املتحدة.

)230615 GE.15-09368 (A



230615

A/HRC/29/15/Add.1

حبثتتت كرايتتا التو تتيال التاليتتة التتل قجلتتدمت ثتتيل انولتتة الثاايتتة متتن ا ستتت را
الشامل املت لق برتايا يف  27اااون الثاين/يناير  ،2015وك طي الردود التالية بشأهنا.

التتدور

 -1-150مقبولة ،رهناً بقرار السلطال املختصة التصديق على ا كفاقال الدولية.
 -2-150غياار مقبولااة  -كرايتتا ملت متتة باملثتتل واملبتتادع التتل يقتتو علي تتا ا تتا رومتتا
األساسي واحملكمة اننائية الدولية .وفيما يت لق بالو يتة القاتائية التكميليتة للمحكمتة ،تدثلتت
كرايا ب ت الت تدييل علتى كشتري احملا احملليتة .و كت ال هنتاإ اجتة إىل إجتراع ب ت الت تدييل
األثرى .لكن كرايا ك تقد تن احملكمة اننائية الدولية ست ل غري اافية إىل د ابري ما دا ا تا
روما األساسي يغطي مسألة اإلرهاب.
 -3-150غير مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .2-150
 -4-150غير مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .2-150
 -5-150غير مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .2-150
 -6-150غير مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .2-150
 -7-150غير مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .2-150
 -8-150غير مقبولة -اا ر الرد على التو ية .2-150
 -9-150غياار مقبولااة  -حتتتتاه هتتذه املستتألة إىل كقيتتيم دقيتتق متتن جاا ت الستتلطال
الرتاية املختصة.
 -10-150غير مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .9-150
 -11-150غيا اار مقبولا ااة  -ع ت تدحلت مت تتة التت تتدابري اإل ت تتي ية القات تتائية الراب ت تتة
املادة  94من قااون ال قوبال الرتاي ملغيةً ت كا التقاد السارية على جرمية الت ذي  .بيتد تات
كجلتخذ تيتة إجتراعال اليتاً إللغتاع ت كتا التقتاد الستارية علتى األمتور األثترى املشتار إلي تا يف
التو ية.
 -12-150مقبولة ا راً لنطاق التو ية ومع مراعتاة تن املتادة  10متن الدستتور التل
كامن املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساع وك يد متن ك يت قتوق املترتة عتن إريتق إدراه بنتد
يت ل تتق ب تتالتميي اإلً تتا  ،فا ت تيً ع ت تن األولوي تتة ال تتل كولي تتا احلكوم تتة ملكافح تتة التميي ت ت وال ن ت ت
ضد املرتة.
 -13-150غير مقبولة  -كتماشى املادة  125من قااون ال قوبتال الرتاتي املت لقتة
بالتش ت ري متتع الفق ت القاتتائي للمحكمتتة األوروبيتتة حلقتتوق اإلاستتان .و ك ت د هتتذه املتتادة بتتأ
شكل من األشكال إىل مي قة املداف ني عن قوق اإلاسان والصحفيني.
 -14-150غير مقبولة  -كوجد تسباب موجبة أل ك ديل يف هذه املر لة.
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يتماش تتى الق تتااون رق تتم ( 5651ق تتااون اإلارتا تتتي ،ال تتذ يا تتمن ري تتة الت ب تتري و م تتي
احلقتتوق الشخصتتية واحلتتق يف ا،صو تتية ،متتع امل تتايري الدوليتتة ،ثصو تاً املتتادة  10متتن ا كفاقيتتة
األوروبيتتة حلقتتوق اإلاستتان ،واملتتادة  15متتن التوجي ت  2002/58/ECالصتتادر عتتن الألملتتان األورو
وعتتن سلتتر توروبتتا وامل ت ر  12متوز/يوليت  2002واملت لتتق با،صو تتية واملراستتيل اإللكرتوايتتة،
اللتتني كنصتتان علتى فتتر قيتتود علتى املراستتيل اإللكرتوايتة ،لتتدواعي األمتتن التوإ والن تتا ال تتا
ومنتع انرميتتة .وعتيوة علتتى رلتتت ،عتر متاب تتة كنفيتتذ هتذا القتتااون يف إإتتار ثطتة ال متتل املت لقتتة
مبنع اات اإ ا كفاقية األوروبية حلقوق اإلاسان امل تمدة يف عا .2014
 -15-150غيا اار مقبولا ااة  -كتماش تتى امل تتادة  26م تتن الدس تتتور م تتع امل تتادة  10م تتن
ا كفاقية األوروبية حلقوق اإلاسان الل ك د كرايا إرفاً في ا.
 -16-150مقبولا ا ااة  -ميك ت تتن الن ت تتر يف كنق ت تتيإ ق ت تتااون اإلارتا ت تتت إ إرا دع ت تتت
الارورة .اا ر تيااً الشرح املقد بشأن التو ية .14-150
 -17-150غير مقبولة  -كوجد تسباب موجبة للت ديل يف هذه املر لة.

اقاعتدة عامتة ،يجلصتدر ت تد القاتاة قترار تذ احملتتوى و/تو كقييتد الو تول .تمتا قترار
ت تتذ احملتت تتوى و/تو كقييت تتد الو ت تتول ،الصت تتادر عت تتن رئاست تتة ا كصت تتا ل الست تتلكية واليست تتلكية
وا كصا ل ،يف ا ل اات اإ ا،صو ية ،ف و قترار ي تر علتى قتا ثتيل  24ستاعة متن
اختاره ورلت عند ا تمال تن ي د التأثري إىل ضرر/ثسائر رج ة في ا .وي لن القاضي قراره
ث تتيل  48س تتاعة .وبن تتاعً عل تتى رل تتت ،الات تتع ق ت ترار رئاس تتة ا كص تتا ل الس تتلكية واليست تتلكية
وا كصا ل عموماً للمراج ة القاائية ثيل  72ساعة.
وعلى غرار رلتً ،توز لرئاستة ا كصتا ل الستلكية واليستلكية ،بشتكل استتثنائي ،تن
كقرر ذ حمتوى ما و/تو كقييد الو ول إلي فقط عند ا تمال تن يتسب التأثري يف تدو
ضرر تو ثسارة رج تة في تا ،وب بتارة تثترى حليف احلتا ل التل يكتون في تا التتأثري ضتاراًحل علتى
حنتتو متتا يتتنت الدستتتور ،ورلتتت بنتتاع علتتى إلت متتن رئتتير التتوزراع تو متتن التتوزارال امل نيتتة بتتداعي
محايتتة احل تتق يف احليتتاة تو املمتلك تتال تو األمتتن ال تتوإ والن تتا ال تتا  ،تو منتتع انرمي تتة ،تو محاي تتة
الصحة ال امة .ويجلق حد قرار رئاسة ا كصا ل السلكية واليسلكية وا كصتا ل إىل القاضتي اتي
يوافق عليت ثتيل  24ستاعة .وي لتن القاضتي قتراره ثتيل  48ستاعة .وبنتاعً علتى رلتت ،الاتع
قرار رئاسة ا كصا ل السلكية واليسلكية وا كصا ل للمراقبة القاائية.
وعيوة على رلت ،اا ر تيااً التفسري املقد فيما يت لق بالتو ية .14-150
 -18-150غياار مقبولااة  -يف الستتنوال األثتترية ،كستتنت كرايتتا قوااين تتا األساستتية
حتسيناً ابرياً بغية كوسيع اطاق رية الت بري ومواعمة كشري احملا مع م ايري احملكمة األوروبية حلقتوق
اإلاسان والقواعد الدولية.
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وعيوة على رلت ،كتتابع وزارة ال تدل عتن قترب كنفيتذ التشتري ال املت لقتة حبريتة الت بتري،
يف إإتتار ثطتتة ال متتل املت لقتتة مبنتتع اات تتاإ ا كفاقيتتة األوروبيتتة حلقتتوق اإلاستتان .بيتتد تا ت كجلنفتتذ
الياً تية إجراعال لت ديل األ كا املذاورة يف التو ية.
 -19-150غير مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .18-150
 -20-150غير مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .14-150
 -21-150غير مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .17-150
 -22-150نُا ّفا ت بالفعاال  -كوجتتد يف التشتري ال الرتايتتة تيتتة ت كتتا كت د إىل
بر الصحفيني بسب عمل م الصحفي .ويتمتع انميع باملساواة تما القااون دون متييت علتى
تساس م نت م.
ومتتن اا يتتة تثتترى ،كاتتمنت متتة التتتدابري اإل تتي ية القاتتائية الراب تتة ل تتا 2013
ك تتدييً لق تتااون مكافح تتة اإلره تتاب يتماش تتى م تتع الفق ت ت القا تتائي للمحكم تتة األوروبي تتة حلق تتوق
اإلاسان ،وبناعً على رلت جلعت كدلت املادكتان  6و 7متن قتااون مكافحتة اإلرهتاب إلدراه امل يتد متن
امل ايري احملددة فيما يت لق باإلدااة.
 -23-150نُف ا ا ت بالفعا اال  -كا تتمن امل تتادة  34م تتن الدس تتتور احل تتق يف الت مت تتع
الس تتلمي .وبن تتاعً عل تتى رل تتت ،تتق لك تتل ف تترد عق تتد اجتماع تتال غ تتري مس تتلحة وس تتلمية وكن تتيم
م تتاهرال دون إرن مس تتبق .وي تتن م الق تتااون رق تتم  2911واليئح تتة املت لق تتة بتنفي تتذه اإلج تراعال
ا،ا تتة با جتماعتتال وامل تتاهرال الستتلمية .وي ت ز القتتااون رقتتم  2911تيا تاً احلتتق يف الت متتع
الستتلمي علتتى النحتتو املنصتتو علي ت يف الدستتتور .وبنتتاعً علتتى رل تت ،ك تترت التش تري ال احلاليتتة
باحلق يف الت مع السلمي اعرتافاً ر اً وكامن .
 -24-150غير مقبولة بالن ر إىل اطاق التو ية.

كا تتمن امل تتادة  10م تتن الدس تتتور املس تتاواة تم تتا الق تتااون دون متييت ت عل تتى تس تتاس اللغ تتة
تو ال تترق تو اللتتون تو اتتو انتتنر تو الترت السياستتي تو ا عتقتتاد الفلستتفي تو التتدين تو امللحتتة تو
تيتتة تستتباب اثلتتة .وبفاتتل عبتتارة حلتو تيتتة تستتباب اثلتتةحل ،فتتةن تستتباب تتر التميي ت املتتذاورة
وردل امثتتال لتتير إ وهتتي بالتتتار كقتصتتر علتتى األستتباب املتتذاورة يف املتتادة .وعتتيوة علتتى
رل تتت ،جلوض تتع ق تتااون ش تتامل يت ل تتق مبكافح تتة التمييت ت واملس تاواة .و تتدور ال تتنت الن تتائي ملش تترو
القااون رهن بقرار السلطال التشري ية املختصة.
 -25-150غير مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .24-150
 -26-150مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .12-150
 -27-150غير مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .24-150
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 -28-150غيا اار مقبولا ااة  -جلع ت ت زل التش ت تري ال رال الص تتلة م ت ت ثراً و اي تتة إلدراه
ك دييل تثرى يف هذه املر لة.
متتن تجتتل مكافحتتة ج ترائم الكراهيتتة ،جلعتتدلت املتتادة  122متتن قتتااون ال قوبتتال الرتاتتي
املت لقتتة بتتالتميي يف إإتتار القتتااون رقتتم  6529التتذ اعتمتتده الألملتتان يف  2آرار/متتارس 2014
يشر اإل ي ال امل لن عن تا متن ثتيل متة إجتراعال حتقيتق الدميقراإيتة .وبنتاعً علتى
والذ
ِّ
وش تتدِّدل ال قوب تتة املفروض تتة عل تتى
رل تتت ،غجل ت ِّتريل امل تتادة م تتن حلالتميي ت ت حل إىل حلالكراهي تتة والتميي ت ت حل جل
األشتتخا التتذين ميي ت ون يف األمتتور املتتذاورة يف هتتذه املتتادة ،علتتى تستتاس الكراهيتتة القائمتتة علتتى
ا ثتتتي يف اللغتتة تو ال ترق تو اننستتية تو اللتتون تو اتتو انتتنر تو اإلعاقتتة تو الترت السياستتي
تو ا عتقاد الفلسفي تو الدين تو امللة.
 -29-150نف ت بالفعل  -كر د سموعة تعمال اإل يح ،التل كت د دوراً رائتداً
يف عمليتة إ تتيح قتوق اإلاستتان يف كرايتا ،متتدى كنفيتتذ التو تيال املقدمتتة ثتيل انولتتة الثاايتتة
من ا ست را والل قبلت ا كرايا.
ويت ني الن ر يف كو يال ا ست را الدور الشامل يف إإار ثطة ال مل املت لقة مبنع
اات ت ت تتاإ ا كفاقيت ت تتة األوروبيت ت تتة حلقت ت تتوق اإلاست ت تتان ل ت ت تتا  2014املت ت تتذاورة تعت ت تتيه ،بقت ت تتدر مت ت تتدى
التطابق بين ما.
 -30-150غير مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .24-150
 -31-150نُف ا ت بالفع اال  -امتتا هتتو احلتتال يف ت بلتتد دميقراإتتي حتكم ت ستتيادة
القااون ،جل اس ت شخت يركك تعمال متيي وجرائم اراهية حبق املثليال واملثليني وم دوجتي
امليتتل اننستتي ومغتتاير اهلويتتة اننستتااية و تتاملي تتفال اننستتني ،وكنفتتذ ال مليتتال القاتتائية
بدقة .اا ر تيااً التفسري املقد بشأن التو ية .24-150
 -32-150نُفا ا ت بالفع اال  -يف الس تتنوال األث تترية ،اخت تتذل كراي تتا ثطت توال هام تتة
ملكافحة التميي  ،تياً اان سبب  ،ولامان املساواة يف املمارسة ال ملية .اا ر تيااً التفستري املقتد
بشأن التو ية .24-150
 -33-150غياار مقبولااة  -كجلنشتتر عتتادة بيااتتال مصتتنفة بشتتأن الشتتكاوى املت لقتتة
بال ن ضد املثليال واملثليني وم دوجي امليتل اننستي ومغتاير اهلويتة اننستااية و تاملي تفال
اننسني .اا ر ،مع رلت ،الردود على التو يتني  31-150و.24-150
 -34-150غير مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .24-150
 -35-150نُفا ت بالفعال  -كوضتتع القواعتد املن متة حلقتتوق األقليتال يف كرايتا وفقتاً
مل اهتدة لتتوزان للستتي التتل كجلتتدره املتواإنني األكتراإ املنتمتتني إىل تقليتتال غتتري مستتلمة ضتتمن اطتتاق
عبارة حلتقليةحل .و يوجد يف كرايا ت ك ري آثر لألقلية على ت تساس آثر.
GE.15-09368

5

A/HRC/29/15/Add.1

واحل توار متتع األقليتتال غتتري املستتلمة آثتتذ يف الت ايتتد .وحنتتن اتختتذ اتتل ا،ط توال اليزمتتة
للماتتي يف ك ي ت ومحايتتة قتتوق مواإنينتتا املنتمتتني إىل تقليتتال دينيتتة ،ومتتن بين تتا كتترميم وحتتتدي
وإعادة فتإ تماان ال بادة ا،ا ة باألقليال الدينية .ومتن األمثلتة احلديثتة علتى رلتت ،تعيتد فتتإ
الكن ت تتير الكب ت تتري يف تدرا ت تتة يف  26آرار/م ت تتارس  2015ب ت تتد اات ت تتاع تعم ت تتال الرتم ت تتيم .واتي ت تتة
للت تتدييل التش تري ية التتل تجلجريتتت يف األع توا  2002و 2003و 2008و ،2011بلتتد عتتدد
املمتلك تتال الثابت تتة ال تتل جلس ت لت باس تتم م سس تتال الطوائ ت  ،1 029فيم تتا دف تتت ك ويا تتال
عن  21من املمتلكال الثابتة بني عامي  2003و.2014
وعتتيوًة علتتى رلتتتً ،تمتتع مس ت ولون رفي تتو املستتتوى متتع املتواإنني ال لتتويني ويستتتم ون
إىل ك لماحملم وإىل ما يقرت وا من لول بشأهنا ،ويناقشون األمر م م بشكل مباشر.
 -36-150غير مقبولة  -وفقاً للدستور ،متثل الثقافة واألثيق الدينيتة متادة إل اميتة
يف املناهج الدراسية .واشرل وزارة الرتبيتة الوإنيتة يف تيلول/ستبتمأل  2011اتبتاً مدرستية جديتدة
يف م تتادة الثقاف تتة واألث تتيق الديني تتة كتا تتمن تيات تاً م لوم تتال ع تتن الطائف تتة ال لوي تتة ،وه تتي اتت ت
تجلدرجت يف مناهج السنة الدراسية .2012-2011
 -37-150نُفا ا ت بالفع اال  -يس تتتطيع املواإن تتون األك تراإ املنتم تتون إىل تقلي تتال غ تتري
مستتلمة يف كرايتتا القيتتا بأاشتتطة كتطلت وجتتود شخصتتية قااوايتتة متتن ثتتيل م سستتاحملم ومج يتتاحملم
الل ًوز هلا يازة تموال منقولة وغري منقولة.
ويس تتتفيد ه ت ت ع املواإن تتون م تتن ق تتوق األقلي تتال املنص تتو علي تتا يف م اه تتدة ل تتوزان
للسي  .وبناعً على رلت ،لدى هذه األقليال مدارس ثا ة هبا ،وهي مدارس ك لم مجيتع املتواد
بلغال هذه األقليال باستثناع اللغتة الرتايتة والثقافتة الرتايتة .وللطتيب املنتمتني إىل األقليتال غتري
املس تتلمة احلري تتة تيات تاً يف متاب تتة دراس تتت م يف تي تتة مدرس تتة كومي تتة تو ثا تتة تث تترى ك تتديرها
تقليتتاحملم ،ورلتتت دون تيتتة قيتتود .وهتتم م فيتتون يف هتتذه املتتدارس متتن احلصتتت الدراستتية املت لقتتة
بالثقافة واألثيق الدينية.
 -38-150غير مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .15-150
 -39-150غير مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .18-150
 -40-150غير مقبولة  -اا ر الردود على التو يتني  15-150و.18-150
 -41-150نُف ت بالفعل.

 -42-150غير مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .14-150
 -43-150غي اار مقبول ااة  -كتماشتتى املتتادة رال الص تتلة يف قتتااون ال قوبتتال الرتا تتي
واملت لقتتة بالتش ت ري متتع الفق ت القاتتائي للمحكم تتة األوروبيتتة حلق تتوق اإلاستتان .وكتماش تتى القي تتود
املفروضة على رية الت بري والت مع السلمي وككوين انم يال مع امل ايري الدولية .وعتيوًة علتى
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رلتتتً ،تتر كنفيتتذ التش تري ال رال الصتتلة يف إإتتار ثطتتة ال متتل املت لقتتة مبنتتع اات تتاإ ا كفاقيتتة
األوروبية حلقوق اإلاسان ل ا .2014
 -44-150غي اار مقبول ااة  -كتماش تتى القي تتود املفروض تتة عل تتى احل تتق يف ري تتة الت ب تتري
والصحافة والت مع السلمي واحلق يف الو ول إىل امل لومال مع امل ايري الدولية.
 -45-150غير مقبولة  -اا ر الرد على التو ية .44-150
 -46-150غي اار مقبول ااة  -جلوض ت ت القواع تتد القااواي تتة املت لق تتة حبق تتوق األقلي تتال يف
كرايا وفقتاً مل اهتدة لتوزان للستي  ،التل كجلتدره املتواإنني األكتراإ املنتمتني إىل األقليتال غتري املستلمة
ضتتمن اطتتاق عبتتارة حلتقليتتةحل .ويتمتتتع املواإنتتون األك تراإ املنتمتتون إىل تقليتتال غتتري مستتلمة بتتنفر
احلقتوق واحلريتتال التل يتمتتتع هبتتا بقيتة الستتكان وهتم ميارستتون هتتذه احلقتوق واحلريتتال ،إضتتافةً إىل
تهنتتم يستتتفيدون متتن قتتوق األقليتتال املنصتتو علي تتا يف م اهتتدة لتتوزان للستتي  .وللم تواإنني
األكت تراإ املنتم تتني إىل األقلي تتال غ تتري املس تتلمة تم تتاان عب تتادة وم تتدارس وم سس تتال ومستش تتفيال
ووس تتائط إع تتي ثا تتة هب تتم .ويف الس تتنوال األث تترية ،اخت تتذل ثط توال هام تتة للما تتي يف ك ي ت
ومحاي تتة ق تتوق مواإنين تتا املنتم تتني إىل تقلي تتال غ تتري مس تتلمة ،س تتيما احل تتق يف امللكي تتة واحل تتق يف
الت ليم و رية الدين .يرجى الرجو تيااً إىل الرد على التو ية .24-150
 -47-150نُف ت بالفعل  -اا ر الرد على التو ية .35-150

 -48-150غيا اار مقبولا ااة  -وفق ت تاً للتش ت تري ال الرتايت تتة رال الصت تتلة ،واملست تتتندة إىل
م اه تتدة ل تتوزان للس تتي  ،يجلقب تتل إ تتيب األقلي تتال فق تتط يف امل تتدارس ا،ا تتة هب تتذه األقلي تتال م تتن
ي املبدت.
لكتتن وفقتاً لشتترم امل املتتة باملثتتل التتذ كتتنت عليت التشتري ال ،يجلستتمإ ألبنتتاع املست ولني
األك ت تراإ واليوات تتاايني الت تتذين يتمت ت تتون مبرا ت ت دبلوماست تتي ،فا ت تيً عت تتن تإفت تتال ال ست تتكريني األك ت تراإ
واليواتاايني امل ينتني للقيتتا مب تا دوليتتة يف البلتد ابثتر ،مبتاب تتة دراستت م يف متتدارس األقليتة الرتايتتة
يف كراقيا الغربية ومدارس األقلية اليواااية يف اسطنبول على التوار.
 -49-150نُفا ت بالفعاال  -وفقتاً مل اهتتدة لتتوزان للستتي والتشتري ال الرتايتتة رال
الصلة ،ق للمواإنني األكراإ املنتمني إىل تقليتال غتري مستلمة إاشتاع متدارس ثا تة هبتم كجلتدرس
مجيع املواد بلغة األقلية باستثناع اللغتة الرتايتة والثقافتة الرتايتة .ومتن ج تة تثترى ،بتدتل املتدارس احلكوميتة
كدرير مواد اثتيارية عتن حلاللغتال والل تال احليتةحل نميتع الطتيب املست لني في تا ورلتت لتت لم لغتال
وهل ال حمكية تثرى غري الرتاية اعتباراً من ال ا الدراسي .2013-2012

 -50-150غياار مقبولااة  -ميكتتن الن تتر يف إزالتتة القيتتود انغرافيتتة املفروضتتة يف إإتتار
ا كفاقية ا،ا ة بوضع اليجئني ل ا  1951رهناً بالشروم التالية:
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ً كناول هذا املوضو بشكل شامل ثيل مفاوضال ا ااتما إىل
ا حتاد األورو ؛
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ً ت ي د رلت إىل كدفق اليجئني إىل البلد؛



يت ني استكمال الت دييل التشري ية والبنيوية؛



يت ت تتني علت تتى ا حتت تتاد األورو تن يبت تتد القت تتدر الت تتيز مت تتن ا ست تتت ابة
فيما يت لق بتقاسم األعباع؛



كوقع كرايا وا حتاد األورو م اهدة ا ااما .

 -51-150نُف ت بالفعال  -مبوجت قتااون األجاات واحلمايتة الدوليتة ،ميكتن متنإ
مرا اليجئ لألشخا القادمني من توروبا عق دراستة إلبتاحملم .ويتنت القتااون املتذاور علتى
كتتوفري احلمايتتة الدوليتتة ،وعلتتى متتنإ مرات حلاليجتتئ املشتترومحل لألجاات القتتادمني متتن البلتتدان غتتري
األوروبية إىل ني استقرارهم يف بلد ثال .
ورغتتم هتتذا ا ثتتتي يف الت ريت  ،يوجتتد ت اثتتتي يف إجتراعال الل تتوع ،ويجلن تتر
يف مجيتتع الطلبتتال وفق تاً كفاقيتتة عتتا  1951وبروكواتتول عتتا  1967وقتتااون األجاا ت وقتتااون
احلماية الدولية .وحتصل اجملموعتان على مستاعدة اجتماعيتة و تحية ،وكتمت تان بتاحلق يف ال متل
وال مالة والت ليم دون متيي .
وع تتيوًة عل تتى رل تتت ،كش ت ت د احلماي تتة واملس تتاعدة اإلاس تتااية اللت تتان كق تتدم ما كراي تتا إىل
السوريني وال راقيني على ا لت ا القو لرتايا ب د التميي يال ملتمسي احلماية الدولية.
 -52-150نُف ت بالفعل  -اا ر الردود على التو يتني  22-150و.14-150
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