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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 الدورة الرابعة والعشرون

    2016كانون الثاين/يناير   18-29
موووووعد ه دفوووو  مفو ووووية اامووووة المتقوووودة السووووامية لققوووووق اإلنسووووان و قووووا    

مون  5والفقورة  5/1)ج( من مر ق قرار مجلس حقوق اإلنسان 15 للفقرة
 16/21مر ق قرار المجلس 

   *سنغا ورة  
  

 
إىل عمليـم  (1)جهـم اـاة م محـلحم 22هذا التقرير هو موجز للمعلومـا  املقدمـم مـ   

االســتعراا الــدالش ال.ــام ي اهــو يلتــزا هياــ  امل ــالع التوجيهيــم العامــم الــ  اعتمــدها  لــ  
اقرتاةــا   ي لانــال ال يتنــم  رش  لا  را اجهــا  ن ــر را17/119ةقــوا اسننــان ر مقــرل  

كانــ   اال رش ةاــم را قــرال اً  مــ  جانــو مةواــيم األمــم املتحــدة النــاميم  قــوا اسننــان  ريــ
ن العـا ا  بعينهـاي اقـد رللجـ  بحـولة منه يـم ر ةواةـا نايـم الـنمل مراجـ  املعلومــا  ب.ـ 

الـــــواللة ر التقريـــــر  اوصركـــــ  النحـــــور األاـــــليم علـــــر ةا ـــــا قـــــدل املنـــــت ا ي اعمـــــً  بقـــــرال 
حــمل  ةنــو مقتنــر ا ــاس  لــر  منــتق  سســهاما  امل سنــم الو نيــم 16/21 اجمللــ    ُيص

م مواــو  االســتعراا ااملعتمــدة بنــا  علــر التقيــد الاامــ    ــالع  قــوا اسننــان التابعــم للدالــ
بــالي ي اوتــاى علــر املوقــ  ال.ــ اا للمةواــيم النــاميم  قــوا اسننــان النحــور الااملــم الــ  
وتنم  مجي  املعلوما  الواللةي اقـد لاعـا ر إعـدال هـذا التقريـر لاليـم االسـتعراا االت ـولا  

 ال   رر  ر ولك الةرتةي

  

 
 

 مل حترَّل هذ  الوثيقم ق   إلسا ا إىل لاائر الرتمجم التحريريم ر األمم املتحدةي * 
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 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلقة -وال  ه 
 

 المعلومات ااساسية واإلطار -هلف 
 

 (2)نطاق االلتدامات الدولية  
ســـنوالولة مل وحــــدا بعـــد علـــر العهــــد الـــدا  ا ــــار  الة ـــ  من مـــم العةــــو الداليـــم رن -1

بــا قوا املدنيــم االنياســيم االلاووكــولر االاتيــالير امللحقــر بــال  ااوةاقيــم مناهنــم التعــذيو ا ــ   
مــ  اــراع املعاملــم را العقوبــم القاســيم را ال إننــانيم را املهينــم ابراووكو ــا االاتيــالش  علــر النحــو 

 ي(3)ا الدالش ال.ام  النابقاملوار بال ر االستعرا
جلنـــم ا قـــوقير الداليـــم عـــ  قلقهـــا بنـــ و عمـــ  ةـــركا  موجـــولة را منـــ لم ر ارعربـــ   -2

ال لــدان اجملــاالة ر املن قــمي  ســنوالولة ر م.ــالي  وثــ  ةــوا   ك ــ ة ب.ــ ن ةقــوا اسننــان ر رةــد
ااــم ُي ــش سن.ــائها ر ن قــم اقتحــاليم ا  م.ــرا  يكيوكةيــو ســيزي  املتعلــق ارااــح  الل نــم رن

ـــذ علـــر يـــد احتـــال مـــ  ال.ـــركا  ا ااـــم الـــ  وقولهـــا ســـنوالولةي  اً االقـــااليـــم لااـــر ر ميانـــال  ينةَّ
 تمعـا  لليــم لان رن لـنن م.ــرا  يكيوكةيـو سـيزي بحـدل ورةيـ  ل حـو  جلنـم ا قـوقير الداليـم  

ايتعــرا  يااــا اســ   كنــو الــر ارا رن يتحمــ  املنــ اليم عــ  لقــدان األل اً مناســ اً مينحهــا وعوينــ
قرايـــون للنـــوش مـــ  رجـــ  بيـــ  رلااـــيهم مل.ـــرا  يســـيزي ب ســـعال  ـــ  عاللـــم  اال ووجـــد رش ســـ   ال

سـنوالولة بـ ن ونـتعرا النياسـا  ا اوميـم املتعلقـم  جلنـم ا قـوقير الداليـماراا  ي (4)ل نتحاف
ال.ــركا  الـ  وعمــ  ر املن قــم   ــا ر كلــك التزامـا بالتزامـا  ال.ــركا  ر  ـاس ةقــوا اسننـان  

هبــــدف الت كــــد مــــ  رن ال.ــــركا  املوجــــولة را املنــــ لم ر ســــنوالولة لينــــ  متول ــــم ر انتهاكــــا  
 ي(5) قوا اسننان

  
 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -باء 

 
   التعاون مع اإلعراءات الخاصة  

املالةــــر بواليــــا  ر إ ــــال  ســــنوالولة بتوجيــــال لعــــوة لائمــــم إىل 6الولقــــم امل.ــــرتكم رااــــ   -3
اسجــرا ا  ا ااــم  اال ســيما إىل املقــرلي  ا ااــر املعنيــر باملــدالعر عــ  ةقــوا اسننــان  ا ريــم 

 ي(6)التع    ا ريم الت م  النلما اواوي  اجلمعيا   اباستق س القناة ااحملامر
  

 فنفيذ االلتدامات الدولية المتعلقة بققوق اإلنسان -عية 
 

 المساواة و دم التمييد -1 
بـــ ن ســـنوالولة نن ـــ  ســـ  و.ـــريعا  لـــدلة حت ـــر التمييـــز علـــر  5رلـــال  الولقـــم امل.ـــرتكم  -4

 ي(7)رساس املي  اجلننا
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ااملثليـــر امزلاجـــا امليـــ  اجلننـــا اموـــايرش  بـــ ن مع ـــم املثليـــا  5ارلــال  الولقـــم امل.ـــرتكم  -5
ا ويــــم اجلننــــانيم اةــــاملا اــــةا  اجلننــــر يواجهــــون عراقيــــ  ر ا حــــوس علــــر العمــــ  ر ا دمــــم 

ارااـ   .رن هنـا  رمثلـم اااـحم علـر التمييـز الةعلـا لااـ  إلالا  الدالـماً ارااـح  رينـ .املدنيـم
الـ  ييـز بالةعـ  اـد املثليـا  ااملثليـر امزلاجـا  سنوالولة بنلوـا  مجيـ  النياسـا  5الولقم امل.رتكم 

املي  اجلننا اموايرش ا ويم اجلننانيم اةـاملا اـةا  اجلننـر  ااااـم ولـك النياسـا  الـ  ولـزا 
 ي  (8)األةخار باسع ن ع  ميلهم اجلننا ر اجملاال  العامم اا اام

ألمهـــا   ـــ  املتزاجـــا  بـــ ع  إىل رنـــال علـــر الـــر م مـــ  يتـــ  ا 3ارةـــال  الولقـــم امل.ـــرتكم  -6
رســــ وعا  اا حــــم  16االســـتحقاقا   لــــنن  ال ىحـــل  علــــر مـــن  الرصا ــــ   اإجـــا ة األمومــــم ملـــدة 

ـــنك  النـــا  األســـرش  ااألالويـــم ر  النـــريخل ا ـــار باوبـــا   التلـــا رةـــااس إعانـــا  األ ةـــاس  امح
 ي(9)النا  املمنوةم لألسر

 
 وهمن  الشخصيحق الفرد  ي القياة والقرية  -2 

عقوبـــم اسعـــداا ال وـــزاس و  ـــق ليمـــا ُيـــمل  موعـــم مـــ  الة ـــ  من مـــم العةـــو الداليـــم رن  -7
اجلـــرائم  وجـــو قـــانون العقوبـــا  ا ـــ   مـــ  القـــوانر   ـــا ليهـــا قـــانون إســـا ة اســـتعماس املخـــدلا   

نــــلحم اقــــانون اسلهــــاع )قمــــ  ا  مــــا  بالقنابــــ (  اقــــانون جــــرائم األســــلحم  اقــــانون القــــوا  امل
معيــال يرةــد  ال ونــتورارعربــ  من مــم العةــو الداليــم عــ  القلــق ألن بعــ  هــذ  اجلــرائم  .لنــنوالولة

 ي(10)اجلرائم ا ولةي الذش ميا   م  لرا عقوبم اسعداا  وجو القانون الدا 
الة ــ  من مــم العةــو الداليــم بالتقــدا األا  احملــر  ر ونةيــذ وواــيا  االســتعراا الــدالش  -8

مــ  ونقــي  قــانون  (11)الداعيــم إىل لــرا اقــا ااتيــالش لتنةيــذ رةاــاا اسعــداا 2011لعــاا  ال.ــام 
ي امـــ  كلـــك  الة ـــ  2012  اقـــانون العقوبـــا  لعـــاا 2012إســـا ة اســـتعماس املخـــدلا  لعـــاا 

كـان   (12)من مم العةو الداليم رن التقدا احملـر  ر ونةيـذ التواـيم املتعلقـم بنلوـا  إلزاميـم عقوبـم اسعـداا
 ي(13)دالاً ل
للقنــاة  مالســم بعــ  اً ارعربــ  من مــم العةــو الداليــم عــ  القلــق ألن احملــاكم ونــم  ةاليــ -9

النــل م التقديريــم ر وقريــر مــا إكا كــان ين وــا را ال لــرا عقوبــم اسعــداا ر  ــراف معينــم   ــ  رن 
  ي(14) قـــوا اسننـــان الت.ــريعا  املعدلـــم ال وـــزاس  ـــ  متماةـــيم مـــ  القـــانون الـــدا  ااملعـــاي  الداليـــم

بعـد ســنتر  2014كمـا ركـد  املن مـم رن قـرال سـنوالولة اســتلناف عمليـا  اسعـداا ر يو /يوليـال 
م  الوقا االاتيالش لتنةيذ رةاـاا اسعـداا  اينـاها بنلزاميـم عقوبـم اسعـداا علـر رنـوا  معينـم مـ  

ل يتعــالا مــ  االناهــا  العامليــم اجلــرائم را عنــدما ال ونــتور  ــراف القنــيم معــاي  معينــم  هــو قــرا
حنـو إلوــا  عقوبــم اسعــداا امــ  وواــيا  االسـتعراا الــدالش ال.ــام  النــابقم الداعيــم إىل إلوــا  هــذ  

قــد نـصة ـــذ  منــذ االســـتعراا  ســ   عمليــا  إعـــداا االة ــ  من مـــم العةــو الداليـــم رني (15)العقوبــم
ي ابعـد التعليـق امل قـ  لت  يـق عقوبــم 2011رلبعـم رةـخار ر عـاا ااصعـدا  .الـدالش ال.ـام  األاـ 
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ــــــال 18  اســــــت نة  ســــــنوالولة عمليــــــا  اسعــــــداا ر 2013ا 2012 اسعــــــداا ر عــــــاما  يو /يولي
 ي(16)2014
ارعربـــ  من مـــم يلـــرر ثانيـــمي عـــ  قلقهـــا بنـــ وص عـــدا اجـــول منـــ  قـــانوين اـــري  لت  يـــق  -10

اعـــدا اجـــول  ةيـــذ اسعـــداا عقوبـــم اسعـــداا علـــر املتهمـــر الـــذي  يعـــانون مـــ  مـــرا عقلـــا اقـــ  ون
علــر الن ــر ر يثيــ  املــتهم عنــد الن ــر ر إماانيــم مــن   جيــل  لــ  الــو لا  مــ  الناةيــم القانونيــم مــا

اااللتقــال باســتمرال إىل معلومــا  اقائعيــم هامــم ب.ــ ن عقوبــم اسعــداا  اعــدا إةــعال للمــتهم   عةــو
عـــ   3ارعربـــ  الولقـــم امل.ـــرتكم  ي(17)بتنةيـــذ عمليـــم اسعـــداا ق ـــ  اقـــ  كـــافالنـــ نا  را رســـرهم 

 النــ نا  الــذي  ينت ــران ونةيــذ عقوبــم اسعــداا القلــق إ ا  عــدا وــوالر معلومــا  هامــم مثــ  الةيــا 
   ي(18)االذي  رصعدموا را عما إكا س ق ونةيذ عمليا  إعداا ب ريقم    متقنمًا ةالي
ملواعيـــد املقـــرلة لعمليـــا  اسعـــدااي بااً ملن مـــم العةـــو الداليـــم  ال ي لَّـــق اجلمهـــول منـــ قاً االقـــ -11

اعـــــالة مــــــا ي لَّــــــق النــــــ نا  ارســــــرهم الــــــاموهم باملوعـــــد املقــــــرل لعمليــــــم اسعــــــداا رلبعــــــم ريــــــاا ق ــــــ  
 ي(19)ونةيذها
ارااــ  من مــم العةــو الداليــم ســنوالولة بــ نص وعيــد علــر الةــول الوقــا االاتيــالش لعمليــا   -12

األةــخار كاش امنــ  لــرا عقوبــم اسعــداا علــر  اسعــداا هبــدف إلوــا  عقوبــم اسعــداا ب.ــا  وــاا 
ارااــــ   ليـــم ةقــــوا اسننـــان امل.ــــرتكم بـــر الــــداس األ ــــراف ر  ي(20)اسعاقـــا  العقليــــم االةاريـــم

اجلـــرائم الـــ  يعاقـــو عليهـــا ا اومـــم بـــ ن ونـــتعرا ن ـــاا اً رينـــ لاب ـــم بلـــدان جنـــوع ةـــرا  ســـيا
بـ ن اجلـرائم املتعمـدة الـ   ـا عواقـو قاولـم  ا باسعداا لنمان رال وةرا عقوبم اسعـداا إال ر ةالـم 

مجيــ  ةــاال  عقوبــم اسعــداا اسلزاميــم ارن ونــت د ا مــ  إع ــا  ســل م وقديريــم للمحامــم اً ولوــا لــول 
 ي(21)لةرا عقوبم مناس م ةىت الولاة

ارااح  ال. ام الداليـم  قـوا ال ةـ  رن رش ةـخمل كـان لان الثامنـم ع.ـرة مـ  عمـر   -13
اـــــم عليـــــال بالنـــــ   امل بـــــد بـــــدالً اقـــــ  الواابـــــال  مـــــ   جلرميـــــم يعاقـــــو عليهـــــا باسعـــــداا جيـــــو رن ىص

 ي(22)اسعداا
ــــــدر رةــــــخار اــــــدمتهم العنــــــاريم  8الولقــــــم امل.ــــــرتكم االة ــــــ   -14 رن مــــــ  املماــــــ  رن ي 

اللاووكــــوس االاتيـــــالش مــــ   2ألةاــــاا املــــالة اً اسج اليــــم ر ســــ  النالســــم ع.ــــرة االنحــــا ا لــــ
ـــــال ال ةـــــ  املتعلـــــق باةـــــرتا  األ ةـــــاس ر املنا عـــــا  املنـــــلحمالوةاقيـــــم ةقـــــوا  ـــــذش اـــــدق  علي  ال

 ي(23)سنوالولة
االة ــ  جلنــم ا قــوقير الداليــم رن قــوانر ســنوالولة وــنمل علــر العقوبــم ال دنيــم  ر ةــا   -15

النـــرع بالعحـــا  كعقوبـــم علـــر جـــرائم لتلةـــم مثـــ  النـــرقم  ااجلـــرائم املتحـــلم باملخـــدلا    ـــا ليهـــا 
اةـــىت اجلـــرائم املتحـــلم بـــا  رة )كت ـــاا  مـــدة اـــ ةيم الت ةـــ ة االتخريـــو   ا املخـــدلا ي  يوعـــا

لامـــم االســـتلناف ر ســـنوالولة  اهـــا كمـــا الة ـــ  الل نـــم نةنـــها رن  ي(24)علـــر ســـ ي  املثـــاس(
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يـــــرل  إعـــــ ن عـــــدا م.ـــــراعيم اً ةامـــــ 2015رعلـــــر لامـــــم ر ال لـــــد  راـــــدل  ر  كال/مـــــالس 
 ي(25)ام قنائاالنرع بالعحا  وجو ة

رن العقوبــم ال دنيــم هــا عقوبــم م.ــراعم لأل ةــاس  ال.ــ ام الداليــم  قــوا ال ةــ االة ــ   -16
 .ارةــال  ال.ــ ام إىل رن اجملرمــا  يصعةــر مــ  عقوبــم النــرع بالعحــا ي(26)النــابعم الــذكول بعــد ســ 

ســنم  15إىل  7 اال جيـو  رن وحـدل رةاـاا العقوبـم ال دنيـم  ـق األ ةـاس الـذي  وـرتااى رعمـالهم بـر
إال عــــ  احملامــــم العليــــا  الــــ  حتــــاكم األ ةــــاس املتهمــــر بالواــــاع جــــرائم معينــــم  مثــــ  القتــــ   را 

 16رمــا األ ةــاس الــذي  وــرتااى رعمــالهم بــر  .اال تحــاع  را االنــال باملخــدلا  را النــ و املنــل 
 ي(27)حا اميا  ا ام عليهم بالنرع بالعليحاكمون ك الور 17ا

بالنـــرع بالعحـــا  2012ةـــخمل ر عـــاا  2 500  ةصاـــم علـــر 3للولقـــم امل.ـــرتكم  اً االقـــ -17
عقوبـــم علـــر رجانـــو  1 070عقوبـــا  منةـــذة    قـــ   2 203امـــ  بـــر  . وجـــو ةاـــم قنـــائا

 ي(28)اصربوا بالعحا اللوااهبم جرائم متعلقم با  رة مث  ناا  املدة احملدلة سقامتهم
مجيــ  رةــااس العقوبــم ال دنيــم لأل ةــاس رن العقوبــم ال دنيــم  االة ــ  امل ــاللة العامليــم سنــا  -18

لأل ةــــاس ر ســــنوالولة  ــــ  م.ــــراعم ر مراكــــز لعايــــم األ ةــــاس لانهــــا م.ــــراعم ر مجيــــ  األمــــاك  
األاــــرا   ــــا ليهــــا املنــــزس ارمــــاك  الرعايــــم ال ديلــــم امرالــــق الرعايــــم النهاليــــم ااملــــدالس اامل سنــــا  

 ي(29)اجلرائم  كما رنا م.راعم ر ا دمم العناريمالعقابيم  كعقوبم علر الوااع 
ـــــم -19 ســـــنوالولة اعتمـــــد  ا ـــــم العمـــــ  الو نيـــــم رن  االة ـــــ  من مـــــم الةرننينـــــاان الدالي

ــــــ  االنــــــال بال .ــــــر 2015-2012ملاالحــــــم االنــــــال باألةــــــخار ا ااــــــم بــــــالةرتة    اقــــــانون من
يركــز ر  2014نــال بال .ــر لعــاا املن مــم عــ  القلــق ألن قــانون منــ  االارعربــ  ي (30)2014 لعــاا

جـــز  ك ـــ  مـــ  نحـــال علـــر لال اسنةـــاك االنـــل ا  املخولـــم لل.ـــر م را للمـــو ةر املالةـــر بننةـــاك 
كمـــــا رعربـــــ  املن مـــــم عـــــ  القلـــــق ألن امل ـــــالع امل ينـــــم ر إ ـــــال القـــــانون قـــــد ينـــــا    ي(31)القـــــوانر

يـــــد مـــــ  الحـــــدما  لـــــدا اســـــتخدامها را قـــــد جيـــــرش الت عـــــو هبـــــا  األن كلـــــك قـــــد يـــــ لش إىل مز 
عــــ  القلــــق إ ا  عــــدا اعــــرتاف ا اومــــم بعنااــــر االنــــال  4ارعربــــ  الولقــــم امل.ــــرتكم ي (32)النــــحايا

باألةـــخار ر ا ـــاال  الـــ  ال يوجـــد ليهـــا وقييـــد جنـــدش را اعتـــدا   اإ ا  قلـــم اجلهـــول امل ذالـــم 
ُيــمل القنـايا اجلاليــم  يــا يقيــد   ةقـم املت ــري  بال .ــر اإلانــتهم  اإ ا  االلتقـال إىل ال.ــةاليم ليمــامل

ارااـــــ  من مـــــم الةرننينـــــاان الداليـــــم  ي(33)قـــــدلة مقـــــدما ا ـــــدما  علـــــر منـــــاعدة النـــــحايا
ــــد مــــ   ــــول  مزي ــــول ر ر االنــــال بال .ــــر امعــــاق تهم او ســــنوالولة بنــــمان م ةقــــم األةــــخار املت

 ي(34)ا مايم ا ليا  إعالة الت هي  للنحايا
ســنوالولة بــ ن واةــ  للنــحايا ا ــق ر النــا   االوــذا   اً رينــ 7 الولقــم امل.ــرتكمارااــ   -20

اا ــدما  االست.ــاليم  ااملنــاعدة القانونيــم  االعــ ل ال ــخل  االــدعم االجتمــاعا اــ س لــرتة الن ــر 
 ــ  ةــرعير را ألنــم يعملــون يبحــولة  ر قنــاياهم  اين وــا رال ي ةــق النــحايا ألنــم مهــاجران
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هبم لان قحــد رش لالةــا  متعلقــم بــا  رة  ــ  القانونيــم رثنــا  االنــال هبــم  را اللواــا ي ــ  قانونيــم
 ي(35)ر قناياهماللنحايا ا ق ر العم  ار لا  الئق ا س لرتة الن ر 

عــــ  قلقهــــا بوجــــال اــــار إ ا  االنــــال بــــاجلن  ر  ارعربــــ  من مــــم الةرننينــــاان الداليــــم -21
بــا  مــ  األاـعو وعقــو االنـال باليــد العاملـم امنعــال  ــا رنـال اً االة ــ  املن مـم رينــ ي(36)سـنوالولة

ار كثـــ  مـــ  ا ـــاال    .رن القـــدل األكـــل مـــ  ةـــاال  هـــذا االنـــال جيـــرش ر ق ـــا  اـــيد األ ـــا 
عـ  ال.ـا ل لةـرتا  م ولـم اً ما يعول العمـاس املت ـر هبـم عـل سـنوالولة إىل ال لـد إك ي قـون بعيـداً نالل 

 ي(37) االةموانل بلدان را يرسون ر 
بـ ن التوقيـا االنـ   لان لاكمـم جـائزان  وجـو قـانون األمـ   3ارلال  الولقم امل.ـرتكم  -22

الـداالا  االقـانون اجلنــائا )األةاـاا امل قتـم(  اقــانون إسـا ة اسـتعماس املخــدلا ي االة ـ  الولقــم 
نــ   انديــد راامــر رن اجلهــا  التنةيــذش هــو اةــد  مــ  يتخــذ قــرالا  التوقيــا االاً رينــ 3امل.ــرتكم 

االةت ــا   وجــو قــانون األمــ  الــداالاي اجيــو  جمللــ  است.ــالش عينــال اجلهــا  التنةيــذش اســتعراا 
رمر م  راامر االةت ا  لا  كلـك جيـرش الا  ربـواع مولقـم الان رن و.ـرف رش هيلـم منـتقلم علـر 

 ي(38)ايتالست.الش ر وو املدااال  را رن وتحقق م  األساس الذش استند إليال اجملل  اال
ـــــاى االة ـــــ   -23 كـــــذلك رن ياالةت ـــــا  النـــــابق للمحاكمـــــمي را ي 8 موعـــــم م ـــــاللة ياملةت

يالنــ   ملــدة  ــ  لــدلة بــدان لاكمــمي جــائزان  وجــو قــانون األمــ  الــداالا  االقــانون اجلنــائا 
 ا  رن النــل 6اككــر  الولقــم امل.ــرتكم  ي(39)  اقــانون إســا ة اســتعماس املخــدلا )األةاـاا امل قتــم(

ووااـــ  االةت ـــال بت.ـــريعا   امنـــم ا ـــ  لـــدلة الةت ـــا  ناةـــ ر ر اجملتمـــ  املـــدين امـــدالعر 
 ي(40)ع  ةقوا اسننان اة نهم ب.ا  وعنةا الا  عهم ب ن. تهم امل.راعم االنلميم

مجــــــيعهم اً  ةخحــــــ 11اً هنــــــا  ةاليــــــ رني 8 موعــــــم م ــــــاللة ياملةتــــــاى اً االة ــــــ  رينــــــ -24
رن مــدة اً اركــد  اجملموعــم رينــي (41)قــانون األمــ  الــداالاالنــ    وجــو منــلمون  يق عــون ر 

ارلــال   ليــم ةقــوا اسننــان امل.ــرتكم بــر  ي(42)النــ    وجــو قــانون األمــ  الــداالا  ــ  لــدلة
مـــ  احملت ـــزي  اً منـــتمر اً ويـــال بـــ ن هنـــا  اً رينـــ الـــداس األ ـــراف ر لاب ـــم بلـــدان جنـــوع ةـــرا  ســـيا

يـــــــدعون وعراـــــــهم لنـــــــو  املعاملـــــــم النةنـــــــيم اةـــــــىت للعنـــــــا ال ـــــــدين رثنـــــــا   الـــــــذي اً اةاليـــــــاً ســـــــابق
ت ــــزي  ارااــــ  اوليــــم  راجعــــم ةــــاال  االةت ــــا  ر احملامــــم الاكمــــم مجيــــ  احملي (43)اةت ــــا هم

 ي(44)لاكمم عاللم رماا احملامم
نـع  كليم ل بـانا  للحـحم العامـم التابعـم جلامعـم إنـديانا بـ ن مجيـ  النـ ينا  ُيارلال    -25

لتـــداب  رمنيـــم ةـــديدة  بوـــ  الن ـــر عـــ  اجلرميـــم الـــ  الوا نهـــا  األمـــر الـــذش قـــد يـــ ثر ر اـــحته  
النةنـيم االعقليـمي االة ـ  الاليــم املـذكولة عـدا اجـول رش رلاة وقيــيم اااـم لتحديـد مـا إكا كانــ  

 ي(45)ر ةاجم إىل ادما  الححم العقليمإةدا الن ينا  
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 مسألة اإل الت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، بما  ي ذلك  -3 
رعربـــ  من مـــم العةـــو الداليـــم عـــ  القلـــق إ ا  مـــا وتنـــمنال الت.ـــريعا  الو نيـــم مـــ  رةاـــاا  -26

وقــوا قرينــم الــلا ة  اونــ  عــو  اسث ــا  علــر املــدعر عليــال   ــا ر كلــك رةاــاا يتنــمنها قــانون 
مــــ  قــــانون  22إىل  17و املــــوال مــــ  ا وجــــ .إســـا ة اســــتعماس املخــــدلا  اقــــانون جــــرائم األســـلحم

إسا ة اسـتخداا املخـدلا   لـنن رش ةـخمل اصجـد  ر ةو وـال كميـم معينـم مـ  املخـدلا  ا ااـعم 
للمراق ـــم  را اصجـــد  لديـــال كاكـــرا  لمولـــم را اثـــائق متعلقـــم باملخـــدلا  نةنـــها ا ااـــعم للمراق ـــم  

نـــال هبــا مـــا مل يث ـــ  رن ةيا وـــال  ـــا رنـــال مـــذنو  يا وــال ولـــك املخـــدلا  أل ـــراا االاً يصةــرتا ولقائيـــ
ارااـــ  من مـــم العةـــو الداليـــم ســـنوالولة بـــ ن واةـــ  التقيـــد الحـــالا ي (46)لينـــ  أل ـــراا االنـــال

باملعــاي  الداليــم للمحاكمــم العاللــم ر مجيــ  القنــايا الــ  وصةــرا ليهــا عقوبــم اسعــداا   ــا ر كلــك 
 ي(47)لل.ك ال يد   االً  ا ا ق ر قرينم اللا ة إىل رن وث   اسلانم 

 ليــم ةقــوا اسننــان امل.ــرتكم بــر الــداس األ ــراف ر لاب ــم بلــدان جنــوع ةــرا ارعربــ   -27
املتهمر  ال سـيما ر قنـايا اسعـداا  قـد ىرمـون مـ  االسـتعانم  حـاا ملـدة مـ  ع  القلق ألن   سيا

كمـا رعربـ    .ا  ال مـلل لـالالوق  بعد ووقيةهم   م يار ال.ـر م مـ  إجـرا  التحقيقـا  لان وـد
اعرتالـال املنـ    إىلاً اوليم ع  القلق ألن قانون سـنوالولة ينـم  بنلانـم ةـخمل مـتهم باالسـتنال كليـ

 ي(48)رثنا  حتقيقا  ال.ر م
الـــذي  يرلنـــون رلا  ا دمـــم العنـــاريم اً رن املنـــتناةر اـــم ي 8اككـــر  الولقـــم امل.ـــرتكم  -28

ر القـــوا  املنـــلحم ايصعركاـــون علـــر احملـــاكم العنـــاريم  وجـــو يعـــاملون كمـــا لـــو كـــانوا قـــد جنـــداا 
كلـــك عنـــاريم اي.ـــا   اعـــالة مـــا ىاـــم علـــيهم باالةت ـــا  ر مرالـــق عقابيـــم .القـــانون العنـــارش
 ي(49)التعنةا اربًا م  االةت ا 

بــ ن العمــاس املهــاجري  قــد ال ي لَّوــون عنــد إلقــا  القــ   علــيهم  4ارلــال  الولقــم امل.ــرتكم  -29
هـــم ر إجـــرا  مااملـــم هاوةيـــم را ا حـــوس علـــر اـــدما  مـــرتجم  األمـــر الـــذش قـــد ىـــرمهم مـــ   ق

را مــ  يثــ   االوحــاس اا حــوس علــر املنــاعدة مــ  لــاا  را مــ  إةــدا املن مــا   ــ  ا اوميــم 
 ي(50)م  سةالهتم

رن ا ــــــد األلا لنــــــ  املنــــــ اليم اجلنائيــــــم ر  ال.ــــــ ام الداليــــــم  قــــــوا ال ةــــــ االة ــــــ   -30
ر اً  سـنم رةـداث 15ا 7األ ةـاس الـذي  وـرتااى رعمـالهم مـا بـر نوالولة هو سـ   سـنوا ي ايعتـل س

 ي(51)ةر ىاكم األ ةاس لوا س  ا امنم ع.رة ك ةخار بالور
 

   القق  ي الخصوصية والدواج والقياة ااسرية -4 
الة ــ  املن مــم الداليــم  مايــم ا حواــيم رن القــانون ي.ــتم  علــر العديــد مــ  النحــور  -31

الت.ــريعيم الــ  ال وقتنــا ا حــوس علــر إكن قنــائا منــ ق للقيــاا باملراق ــم االتنحــ  علــر املااملــا  
 ي(52)اســتعماس ا اســوع ااألمــ  النــيلانا اوةيــم   ــا ليهــا قــانون اسجــرا ا  اجلنائيــم اقــانون ســو  
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هياـــ  املراق ـــم ينت.ـــر علـــر ن ـــاا ااســـ  مـــ  الـــداائر التلةزيونيـــم كمـــا الة ـــ  املن مـــم نةنـــها رن 
املولقـــم  اال ـــائرا  بـــدان  يـــال  امراق ـــم اسنرتنـــ   اإماانيـــم ا حـــوس علـــر بيانـــا  االوحـــاال   
االتنــــ ي  اسلزامــــا ل.ــــرىم ا ــــاوا احملمــــوس  االا.ــــا عــــ  ا ويــــم امل لــــوع للتنــــ ي  ر بعــــ  

اقــــ  ال.ـــــ ايم  إىل اســــتخداا رســـــاليو حتليــــ  ال يانـــــا  النــــخمم مـــــ  رجــــ  م ـــــاللا  ر  ـــــاس املو 
 ي(53)ا وكمم   ا ر كلك لاد ةركم النق 

  لاــا ىحــ  العمــاس املهــاجران االعمــاس املنزليــون املهــاجران علــر 4للولقــم امل.ــرتكم اً االقــ -32
للا.ــــا عــــ  ا مــــ  اً   يــــاً ا لححــــوحــــالي  العمــــ  الاــــا ىتة ــــوا هبــــا  يص لــــو مــــنهم رن جيتــــا ا 

مــ  ااـو م اب.ـا  لالش رثنـا  لــرتة اً يومـ 14ااألمـراا املعديـم علـر يـد   يــو معتمـد ر  نـون 
ال  يـو م اةـرة لان ألاـحاع العمـ  ا حـوس علـر ننـخم مـ  وقريـر الةحـمل مـ  امياـ   .عملهم

وحــــالي  العمــــ  ال ينــــم   ــــم بــــ ن ةــــاملا اً رينــــ 4ارلــــال  الولقــــم امل.ــــرتكم  ي(54)موالقــــم العامــــ 
 ي(55)بالزاال م  موا نر سنوالولير را م  مقيمر لائمر لان إكن م  ا الة القوا العاملم

االة ــ  جلنــم ا قــوقير الداليــم رن قــانون العقوبــا  ر ســنوالولة جيــرا الع قــا  اجلننــيم  -33
 اـــد رش ةـــخمل يصـــدان بالرتااـــا بـــر الرجـــاس ايـــنمل علـــر عقوبـــم بالنـــ   ملـــدة وحـــ  إىل ســـنتر

إىل رن  موعـــــم مـــــ  الوكـــــاال  ا اوميـــــم  1ارةـــــال  الولقـــــم امل.ـــــرتكم  ي(56) وجـــــو هـــــذا القـــــانون
ونــتخدا قــانون العقوبــا  سناــال را لعــم  موعــم راســ  مــ  النياســا  التمييزيــم الــ  نــرل بالةعــ  

نوالولير مـــــــــ  املثليـــــــــا  ااملثليـــــــــر امزلاجـــــــــا امليـــــــــ  اجلننـــــــــا اموـــــــــايرش ا ويـــــــــم اجلننـــــــــانيم النـــــــــ
ســــــنوالولة بنلوــــــا   5ارااــــــ  الولقــــــم امل.ــــــرتكم  ي(57)مايــــــم الــــــ  يتمتــــــ  هبــــــا املوا نــــــوناا  ا قــــــوا
كمــا  .الع قــا  اجلننــيم بــر الرجــاسنــز  اــةم اجلـرا عــ  رلــا مــ  قــانون العقوبــا  ا  - 377 املـالة

  االنياســا  الــ  نــرا ســنوالولة باذــاك التــداب  ال  مــم سلوــا  الت.ــريعا 5رااــ  الولقــم امل.ــرتكم 
بـر رةـخار مـ  نةـ  اجلـن  االـ  ون ـوش علـر يييـز اـد بحولة م اةرة را    م اةرة الع قا  

 ي(58)املثليا  ااملثلير امزلاجا املي  اجلننا اموايرش ا ويم اجلننانيم اةاملا اةا  اجلننر
 رةــخار مــ  نةــ  اجلــن بــر رنــال مــا مــ  اعــرتاف بالع قــا   3االة ــ  الولقــم امل.ــرتكم  -34

ال ر القـــانون اال مـــ  ق ـــ  الدالـــمي انتي ـــم كلـــك  ىـــرا األ اال مـــ  نةـــ  اجلـــن  مـــ  اســـتحقاقا  
اةقـــوا عديـــدة يتمتـــ  هبـــا األ اال مـــ  جننـــر لتلةـــر   ـــا ر كلـــك اســـتحقاقا  املـــو ةر الـــ  

ــــالا  ال  يــــم  اةقــــوا كاش القــــرم  اةقــــوا ةــــرا  ســــا  عــــاا مــــ دعوا مــــ  و.ــــم  األ اال  االزي
 ي(59)الدالم  ااسعةا ا  النري يم ا اام باملتزاجر

يــــــولر ا حـــــانم للموتحـــــ ر إكا كــــــانوا رن قـــــانون العقوبـــــا   3االة ـــــ  الولقـــــم امل.ــــــرتكم  -35
هتمــــــم رقــــــ  هــــــا يإ ــــــاا األكا  متــــــزاجر مــــــ  اــــــحاياهم  يــــــ  ال ىملهــــــم املنــــــ اليم إال عــــــ 

 ي(60)يعمداً 
رن قــــانون و  يــــق ال.ــــريعم اسســــ ميم ينــــم  للرجــــ  املنــــلم  3االة ــــ  الولقــــم امل.ــــرتكم  -36

بتعــدل الزاجــا  إك ميانــال الــزاال ةــىت مــ  رلبــ   اجــا  ر رش اقــ  مــ  األاقــا  لان رش ةــرا  
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اال يصعــرتف بتعــدل الزاجــا  كنــ و اجيــال يتــي  للزاجــم  .قانونيــم للححــوس علــر موالقــم الزاجــم األاىل
 ي(61)عقد الزاال األا ًا مل عليال حتديدما مل ين لو ال  ا 

رنــــال  وجــــو قــــانون و  يــــق ال.ــــريعم اسســــ ميم ىحــــ  اً رينــــ 3االة ــــ  الولقــــم امل.ــــرتكم  -37
الذكول م  الولثم علر نحـي ر مـ  الرتكـم مقابـ  كـ  نحـيو حتحـ  عليـال رنثـر علـر نةـ  القـدل مـ  

ا ااسل   علـــر املنـــلمر للـــ  قنـــاياهم رمـــاا اليمـــا ُيـــمل منـــائ  الـــزاال اال ـــ  القرابـــم بـــاملتو ي
 ي(62)قانون و  يق ال.ريعم اسس ميملامم سنوالولة ال.رعيم  ال  وت   

 
 حرية التنقل -5 

رن مجيـ  املـوا نر ااملقيمـر الـدائمر الـذكول ال ـالور مـ  العمـر  8الة   الولقم امل.ـرتكم  -38
ل يحـدل   لـ  القــوا  املنـلحم مـ  رجـ  موــاللة سـنم ىتـاجون إىل وحــري  اـرا  40ا 13مـا بـر 

 ي(63)سنوالولة را ال قا  االجها
اســــتمرال ســــنوالولة ر ورةيــــ  األةــــخار املحــــابر بةــــ اس  3االة ــــ  الولقــــم امل.ــــرتكم  -39

 ي(64)نقمل املناعم ال .ريم/اسيد  امنعهم م  لاوس ال لد
األجانـــو اقـــانون اجلـــوا ا  مينعـــان رن قـــانون وو يـــا العمـــاس  3االة ـــ  الولقـــم امل.ـــرتكم  -40

اكـــاال  االســـتخداا ااجلهـــا  اـــاة م العمـــ  مـــ  االةتةـــا  بوثـــائق هويـــم العمـــاس   ـــ  رن هـــذ  
الوكــاال  ااجلهــا  ال وــزاس وحــالل اثــائق هويــم اســةر العمــاس املنــزلير املهــاجري  احتــتة  هبــا علــر 

العمــاس املنــزلير املهــاجري  رن اً رينــ 4االة ــ  الولقــم امل.ــرتكم ي (65)حنــو ينتهــك ةــريتهم ر التنقــ 
ــــالعيا مــــ  راــــحاع عملهــــم  يــــا جيعلهــــم معراــــر ب.ــــا  اــــار إىل ا ــــ   االعــــزس  ملزمــــون ب

 ي(66)اجول رش لرر ملمالسم ةريم التنق ااالعتدا  ال دين ااجلننا م  عدا 
 

 وووي  قحريوووة الووودين هو المعتقووود وحريوووة التعبيووور وفاووووين الجمعيوووات والتجموووع السووولمي والقووو -6 
 المشاركة  ي القياة العامة والقياة السياسية

رن العمـــاس املنـــزلير املهـــاجري  الـــذي  لـــي  لـــديهم يـــوا ع لـــم  4الة ـــ  الولقـــم امل.ـــرتكم  -41
إىل التقـالير الـ  وةيـد اً رينـ 4ارةـال  الولقـم امل.ـرتكم  .إلزاما ال ينت يعون يالسم ةـعائرهم الدينيـم

   (67)العماس م  الح ة االحوا ب ن راحاع العم  مينعون ه ال 

رن االســــتنااف النــــم ش عــــ  رلا  ا دمــــم العنــــاريم  ــــ   8االة ــــ  الولقــــم امل.ــــرتكم  -42
 معرتف بال ر القانون را ر املمالسم العمليمي

ارلـــال  من مـــم هيـــوم  لايـــت  ااوـــا بـــ ن النـــل ا  ونـــتخدا قـــانونر  ـــا قـــانون الن ـــاا  -43
ملراق ـــم اإنـــا  رش نمعــــا  را جتماعــــا  ااألن.ـــ م الرتليهيـــم العامــــم االاقـــانون  2009العـــاا لعـــاا 

 ي(68)م اهرا  عامم  ارش مناق.ا  عامم ااجتماعا  سياسيم وعقد بدان وحري 
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إىل رن لكـــ  املتحـــدثر  املوجـــول ر ةديقـــم يهونـــق لـــيمي  قــــد  7ارةـــال  الولقـــم امل.ـــرتكم  -44
ر ســــنوالولة ةيــــ  مياــــ  للمــــوا نر ااملقيمــــر  ب نــــال امليــــدان العــــاا الوةيــــد 2000اصــــنا ر عــــاا 

الــــدائمر إلقــــا  ا ــــو عامــــم لان ا حــــوس علــــر وــــرايمل الرتليــــال العــــاا  ةــــري م رال وتنــــااس هــــذ  
ايوالق علر استخداا هـذا امليـدان  لـ  ا ـدائق الو نيـم الـذش يـن م  .ا  و من ل  العرا االدي 

األن.ــ م الرتليهيـــم اــ ةيم إلوـــا  املوالقــم علـــر الــدا املةـــوا املعــئ با ـــدائق ا  .ةــرا  اســـتخدامال
ةــــــد  مــــــا  إكا لرا رن ا ــــــد  قــــــد يين ــــــوش علــــــر ا ــــــر را قــــــد يتنــــــ و ر ركا را منــــــايقم 

ي (69)لألةــخار اواــري  الــذي  ينــتخدمون ا ديقــم الو نيــم را احملميــم ال  يعيــم را ا ديقــم العامــمي
ملتعلقــــم بــــالا ا االتع ــــ  ياــــون ةــــ ال رن ا حــــوس علــــر الرتااــــيمل ا 2االة ــــ  الولقــــم امل.ــــرتكم 

ييــــد لــــرر ب.ــــرا  منــــنيم وتعلــــق إمــــا بتعــــدي  ا  ــــاع را وقييــــد وو يعــــال را وقاً مقيــــد منــــتحي  را
 ي(70)ةحوس رلرال اجلمهول عليال

االة ــ  من مــم ا دمــم الداليــم  قــوا اسننــان رن املــدالعر عــ  ةقــوا اسننــان الــذي   -45
اعــــالة  .تع ـــ  هــــم عراـــم للخ ــــر ب.ـــا  اــــار ر ســـنوالولةي كـــدان ةقهــــم ر ةريـــم الاــــ ا اال

وصرلــ  قنــايا الت.ــه  اــد راــحاع املــدانا  اسلارتانيــم الســاما الاالياــاو  بنــ و وعليقــا   مــا
عامـــم كانـــ  ســـتعتل عاليـــم لـــو رصعـــرع عنهــــا ر لميقرا يـــا  حتـــرتا ا قـــواي اياـــون هـــ ال  عراــــم 

 ي(71)  النــماى للمــوا نر بنبــدا  لريهــم امهــا عــلةقــدان ا ــائةهم بنــ و اســتمرال ا اومــم ر إة
عـــ  القلـــق إ ا  اســـتخداا راـــحاع املنااـــو النياســـيم لـــدعااا اً رينـــ 2ارعربـــ  الولقـــم امل.ـــرتكم 

علــــــر اً الت.ــــــه  را هتديــــــدهم باســــــتخدامها   ــــــ  لــــــيهم لئــــــي  الــــــو لا  االوكــــــاال  ا اوميــــــم  لل
املــــــــدانا  اسلارتانيــــــــم الســــــــاما  االنتقـــــــالا  اعلــــــــر ا للا  إجــــــــرا ا  احملامــــــــم اــــــــد راــــــــحاع

رن ســـنوالولة ونــتخدا عـــالة جرميــم ا للا  احملامـــم  2كمـــا ركــد  الولقـــم امل.ــرتكم ي (72)الاالياــاو 
اــد األةــخار الــذي  ينتقــدان اجلهــا  القنــائاي امياــ  رن ينــتو عــ  كلــك  رامــا  اســ   اقــد 

 ي(73)الهتاما ينرتل االلعا  العاا م الق اخمم م  األةخار الذي  يوجال إليهم ا
عـ  القلـق ألن ا اومـم ونـتمر ر االةت ـال بانت ـاا بت.ـريعا   6ارعرب  الولقم امل.ـرتكم  -46

 امنــــم ملمالســــم الرقابــــم علــــر اســــائش اسعــــ ا املنــــتقلم ام ةقتهــــاي الــــدا هيلــــم و ــــوير اســــائش 
  رةــااس اسعــ ا ســل م وقديريــم مةر ــم لقمــ  نقــ  األن ــا  املنــتق  اهــا وراقــو ب.ــا  ااســ  مجيــ

ايـن  األةاـاا الـواللة ر قـانون اجلرائـد اامل ـاب   اقـانون ال ـ   اقـانون  .اسائش اسعـ ا االحـحالم
 يلـــم و ـــوير اســـائش اسعـــ ا اـــ ةيا  إاـــاليم لةـــرا العقوبـــا   املن.ـــولا   ـــ  املر ـــوع ليهـــا 

را الن ــاا العــاا  علــر ل ــا  ال ــ  الــ  و ــ  لتــوا يعتــل رنــال انتقــال للحاومــم  را إســا ة للحــا  
ــــذاا النــــليم ااأللع ــــاا الــــو ئ را ال ار هــــذا الحــــدل  رااــــ  من مــــم هيــــوم  لايــــت  ي (74)االوئ

ااوــا ســنوالولة بنلوــا  قــانون اجلرائــد اامل ــاب  بااملــال اوعــدي  قــانون ال ــ  اقــانون األلــ ا  اقــانون 
ةر ـــم املةرااـــم علـــر بوابـــا  املن.ـــولا   ـــ  املر ـــوع ليهـــا لرلـــ  الرقابـــم اإلوـــا  ال.ـــرا  املنـــنيم اامل

 ي(75)املوال احمل ولةاألن ا  ال. ايم اموللش ادمم اسنرتن  الذي  يتحامون ر احملتوا اى  ون 
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علـر الاـ ا اً عـ  القلـق ألن ا اومـم عـالة مـا وةـرا قيـولاً رينـ 2ارعرب  الولقم امل.رتكم  -47
هيلـم و ـوير اسـائش اسعـ ا وةـرا م  اـ س ن ـاا الرتااـيمل االة ـ  الولقـم ر الوقـ  نةنـال رن 

ا حــــــوس علــــــر وــــــرايمل إكا للرتاــــــيمل يلــــــزا مجيــــــ  املواقــــــ  اسا اليــــــم ال.ــــــ ايم باً جديــــــداً ن امــــــ
بـــ ن ةـــرا   2ارلـــال  الولقـــم امل.ـــرتكم  .علـــر مـــدا لـــرتة ةـــهري اً  يـــالة ةـــهري 50 000 ســـ ل 

بـ ن اً رينـ 7الولقـم امل.ـرتكم  ارلـال ي (76)الرتايمل الوامنم االتعنـةيم رل  إىل ثقالـم الرقابـم الذاويـم
التع ـــ  الةـــئ مـــا  اس يصقيَّـــد عنـــدما يتعلـــق مواـــوعال  نـــائ  ةناســـم مـــ  الناةيـــم النياســـيمي اُينـــ  

علــر يــد املنــرى لتن ــيم ةــديد ألن ســيناليوها  مجيــ  املنــرةيا  جيــو رن ذنــ  لةحــمل منــ ق 
 ي(77)هيلم و وير اسائش اسع ا

رن الرقابــم علــر اســائش اسعــ ا ر اً  قــوا اسننــان رينــ االة ــ  من مــم ا دمــم الداليــم -48
ســـنوالولة رســـةر  عـــ  اـــولة م.ـــوهم للمثليـــا  ااملثليـــر امزلاجـــا امليـــ  اجلننـــا اموـــايرش ا ويـــم 
اجلننــــانيم اةــــاملا اــــةا  اجلننــــر ر اســــائش اسعــــ ا الرئينــــيم ااحملليــــمي ارةــــال  املن مــــم إىل 

ةــذف  مــ  نةــ  اجلــن   االعمــ  علــر مــدال النــاعم علــر اســتمرال نــرع الع قــا  بــر األةــخار
ياملوال ال  ودال  ع  املثليـم اجلننـيم را النـحاقيمي مـ  املواقـ  ال.ـ ايم امل.ـهولة  يـا جيعـ  املـدالعر 
عــ  ةقــوا اسننــان  ــذ  الةلــم مــ  األةــخار ااملــدالعر عــ  ةقــوا اسننــان الــذي  يــدالعون عــ  

ســـنوالولة باذـــاك مجيـــ  التـــداب   5ارااـــ  الولقـــم امل.ـــرتكم ي (78)قـــوا هـــذ  الةلـــم عراـــم للخ ـــرة
ال  مــم للنــماى ب ــ  احملتويــا  املتعلقــم باملثليــا  ااملثليــر امزلاجــا امليــ  اجلننــا اموــايرش ا ويــم 
اجلننـــانيم اةـــاملا اـــةا  اجلننـــر لان رش نـــو  مـــ  القيـــول ر مجيـــ  اســـائش اسعـــ ا   ـــا ليهـــا 

 ي(79)االتلةزيون ااألل ا اال   ال. اااسائش اسع ا امل  وعم 
االة ـــ  من مـــم هيـــوم  لايـــت  ااوـــا رن قـــانون اجلمعيـــا  يقتنـــا ونـــ ي  املن مـــا   -49

رعنــــا  علــــر األقــــ   لانــــال ينــــم  للحاومــــم بــــرل   ل ــــا  التنــــ ي    ــــم رن  10الــــ  ونــــم 
ســــيتعالا مـــــ   رهــــداف املن مــــم منــــرة بالنـــــلم العــــاا را الرلــــا  را الن ــــاا اجليـــــد را رن التنــــ ي 

 ي(80)املحلحم الو نيم
ــــا  ااملثليــــر  1ارةــــال  الولقــــم امل.ــــرتكم  -50 إىل عــــدا ياــــ  رش من مــــم مــــ  من مــــا  املثلي

امزلاجــا امليــ  اجلننــا اموــايرش ا ويــم اجلننــانيم اةــاملا اــةا  اجلننــر مــ  التنــ ي  ك معيــم 
م وقديريــــم م لقــــم لـــــرل  قانونيــــمي اميــــن  قــــانون اجلمعيــــا  ر ســــنوالولة منـــــ   اجلمعيــــا  ســــل 

ي (81)ونــ ي  رش مجعيــم ر ةــاس  ــرل اقتناعــال بــ ن ونــ ي  اجلمعيــم ســيتعالا مــ  املحــلحم الو نيــم
بـــــ ن منـــــ   اجلمعيـــــا  اســـــتخدا الن ـــــاا الواســـــ  لـــــرل  ونـــــ ي   5ارلـــــال  الولقـــــم امل.ـــــرتكم 

ننــــا اجلمعيــــا  ك ســــاس لــــرل   ل ــــا  ونــــ ي  لاب ــــا  املثليــــا  ااملثليــــر امزلاجــــا امليــــ  اجل
 ي(82)م اجلننانيم اةاملا اةا  اجلننراموايرش ا وي

اً ةـديد الحـرامم يةـرا قيـولاً ون يميـ رن ا اومـم رن.ـ   هـيا ً  6اككر  الولقـم امل.ـرتكم  -51
عـ  القلـق بوجـال اـار إ ا  القيـول  6ارعربـ  الولقـم امل.ـرتكم  .ونعا يالسم ا ق ر ةريم الت مـ 
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متنوعـــم مــــ  الت معــــا  الـــ  نــــرش ر ا ـــوا  ال لــــق لان وحــــري  ال.ـــاملم املةرااــــم علـــر  موعــــم 
 ي(83)االعقوبا  امل  قم علر األةخار الذي  ينتهاون هذ  القوانر

 ليــم ةقـوا اسننــان امل.ـرتكم بــر الــداس األ ـراف ر لاب ــم بلـدان جنــوع ةــرا االة ـ   -52
التابعــم ملاتــو لئـي  الــو لا  ارن ا دمــم  سـيا رن إلالة االنتخابــا  نــرش علـر يــد لائــرة االنتخابـا  

ارااــ  اوليــم ســنوالولة بنن.ــا  جلنــم منــتقلم  ي(84)املدنيــم هــا الــ  وعــر املنــ الر عــ  االنتخابــا 
 ي(85)ول للعم  كمن الر ع  االنتخابا ل نتخابا  اوعير رلرال م  اجلمه

 
 القق  ي العمل و ي التمتع بشروط  مل  ادلة ومؤافية -7 

عـ  القلـق إ ا  ال.ـرا  املنحـور عليهـا ر قـانون النقابـا  الـذش  6رعرب  الولقم امل.ـرتكم  -53
لــدا منــ   النقابــا  الــذش مياــ  رن يــرل  ونــ ي  النقابــم اً يلــزا مجيــ  النقابــا  بالتنــ ي  ل يــ

ي (86)نقابــــــم كا  هـــــدف ياثــــــ اً را رن ينـــــح ال ألســـــ اع وعنــــــةيم لتلةـــــم  منهــــــا رن هنـــــا  منـــــ ق
رن قـــانون النقابـــا  مينـــ  العمـــاس املهـــاجري  مـــ  إن.ـــا  نقابـــا  اااـــم  3لقـــم امل.ـــرتكم االة ــ  الو 

اركــد  من مـم يالعمــاس امل قتــون مهمـون رينــاي رن هـذا املنــ   املقــرتن بقـانون الن ــاا العــاا  ي(87)هبـم
الذش جيرا ون ـيم نمعـا   ـ  محـرى هبـا متحـلم بقنـيم معينـم كاساـرابا  الحـناعيم  ىـرا العمـاس 

مــــ  امل.ــــالكم ر املةاااــــا  اجلماعيــــم را   هــــا مــــ  اسجــــرا ا  اجلماعيــــم ب.ــــ ن اً ملهــــاجري  لعليــــا
عــــ  ةــــوا   ياثلــــم ارااــــ   4ارعربــــ  الولقــــم امل.ــــرتكم ي (88)ملنــــائ  ا ااــــم بالعمــــاس املهــــاجري ا

الكم ســنوالولة بــ ن واةــ  اةــرتاا ةريــم العامــ  املهــاجر ر التع ــ  اواــوي  اجلمعيــا   اةقــال ر امل.ــ
 ي(89)ر مجي  جوانو ا ياة املدنيم االنياسيم

رن مجيـــ  العمـــاس املهـــاجري  كاش األجـــول املنخةنـــم يتقااـــون  3اككـــر  الولقـــم امل.ـــرتكم  -54
بلــدان جنــوع  رقــ  مــ  العمــاس احملليــري ايتقااــر العمــاس كاا األجــول املنخةنــم املنتمــون إىلاً رجــول 
قـــ  يـــا يتقااـــا  العمـــاس مـــ  مجيـــ  اجلننـــيا  األاـــراي راً ر مجيـــ  ق اعـــا  االقتحـــال رجـــر  ســـيا 

رن هياـ  األجـول  ـ  املتنـاايم ال ي.ـا  لالةـم قانونيـم  الـذلك اً رينـ 3االة   الولقـم امل.ـرتكم 
  رلا التمييـــز ر 2012لـــي  لـــدا العامـــ  املعـــرَّا للتمييـــز رش ســـ ي  انتحـــاف قـــانويني ار عـــاا 

ســائق ةاللــم مــ  الحــري اةامــ  الدالــم  200كثــر مــ  األجــول ااألجــول املنخةنــم إىل إاــراع ر
 ار هـــذا الحـــدل  رااـــ  الولقـــمي (90)علـــيهم بالنـــ   لتحرينـــهم علـــر اساـــراع امل.ـــالكتهم ليـــال

ــــز ر األجــــول ةنــــو اجلننــــيم ارن وتخــــذ  4امل.ــــرتكم  ــــد الن ــــر ر يالســــم التميي ــــ ن وعي ســــنوالولة ب
   ي(91)ا  وا  ال  مم ملعاجلم هذ  املن لم

رن العـــام   املنزليـــا  املهـــاجرا  يعملـــ  ر املتوســـش ركثـــر  4االة ـــ  الولقـــم امل.ـــرتكم  -55
ايتعـــرا  .ســـاعم 18ا 16ايتوقـــ  رن يعمـــ  العديـــد مـــ  العمـــاس مـــا بـــر  ســـاعم ر اليـــوا  13 مـــ 

العمـــاس املهـــاجران كاا املهـــالا  املنخةنـــم الـــذي  يو ـــيهم قـــانون العمـــ  للنـــوش مـــ  رجـــ  العمـــ  
ســاعم ر اليــوا علــر مــدال األســ و  نتي ــم لنــعا إنةــاك الت.ــريعا  الــ  وقتنــا  16إىل  12 مــ 
 ي(92)ساعم إااليم ر ال.هر 72ياون علر العماس العم  ألكثر م   رال
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رن العمــــاس املنــــزلير األجانــــو  ــــ  م.ــــمولر بقــــانون اً رينــــ 3االة ــــ  الولقــــم امل.ــــرتكم  -56
سـيم مثـ  ريـاا الع ـ  العامـم  ااسجـا ة املراـيم  اإجـا ة العم   يـا ىـرمهم مـ  التمتـ  بـا قوا األسا
 ي(93) اس بالنن م إىل العماس اواري األمومم  احتديد ساعا  عملهم مثلما هو ا

ــــ  وــــنمل علــــر معــــاي    3االة ــــ  الولقــــم امل.ــــرتكم  -57 كــــذلك  مــــوا اللــــوائ  التن يميــــم ال
حاع العمــ   يــا يــ لش إىل نــوا العديــد مــ  اسقامــم ا ااــم بالعمــاس املنــزلير املقيمــر ر بيــو  راــ

هـــــ ال  العمــــــاس ر رمـــــاك  مثــــــ  امل ــــــابأ  ا ـــــرف املعي.ــــــم  ااملخـــــا ن لان رن واــــــون لــــــديهم رش 
امــا  اس  ــ هم مـ  العمــاس املهــاجري  مثـ  العــاملر ر العمــران ابنـا  النــة  يعي.ــون ر  .احواـيم

 ي(94)ن و اعا إنةاك القوانراايقم اوةتقر إىل الن الم الححيم  اكلك ب رماك  مات م
رن االســـتحقاقا  اسياســـا  ماـــان العمـــ  الراميـــم إىل وينـــ   1االة ـــ  الولقـــم امل.ـــرتكم  -58

عمـــ  املـــو ةر مـــ  املثليـــا  ااملثليـــر امزلاجـــا امليـــ  اجلننـــا اموـــايرش ا ويـــم اجلننـــانيم اةـــاملا 
 .املن مــا  املتعــدلة اجلننــيا  ــ  موجــولة مــا عــدا ر عــدل قليــ  مــ  اً اــةا  اجلننــر هــا وقري ــ
إىل التقــالير املتعلقـــم ب لعــاس التنـــلش االتحامــ  ااملنـــايقم ااالبتـــزا  اً رينـــ 1ارةــال  الولقـــم امل.ــرتكم 

لااــ  مجاعــم املثليــا  ااملثليــر امزلاجــا امليــ  اً االرتهيــو  الــ  ال ونــاقا ر ر لــو األةيــان إال ســر 
 ي(95)اةا  اجلننرم اجلننانيم اةاملا اجلننا اموايرش ا وي

 
 القق  ي الضمان االعتما ي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق -8 

ــــم 3للولقــــم امل.ــــرتكم اً القــــ -59 ــــدا  مــــ  رجــــ  وــــول  ا ماي   لــــنن ســــنوالولة  ــــ  لا  ــــم ر الت
االجتماعيم/النـــــمان االجتمـــــاعا لـــــدعم االةتياجـــــا  األساســـــيم مثـــــ  املعي.ـــــم االنـــــا   اكلـــــك 

 .م ياجلــدالةي الــ  وقــوا علــر ماالــ ة ياألهليــمي الــي  علــر  ايــم ةقــوا اسننــانلت.ــ ثها ب يديولوجيــ
ايــ ثر كلــك علــر كــ  جانــو مــ  جوانــو ن ــاا ســنوالولة للرعايــم االجتماعيــم ةيــ  يقــرَّل ا حــوس 

را التحقـــق مـــ  منـــتوا الـــدا  ملعـــاي  اـــالمم للوايـــم ونـــتند إىل اً علـــر املنـــاعدة االجتماعيـــم القـــ
 ي(96)الوا  الو يةا

رنــال علــر الــر م مــ  الوةــا  معــدال  االةــرتاكا  ر النــمان  7ارااــح  الولقــم امل.ــرتكم  -60
ةــون ر املائــم مــ  الرااوــو ال.ــهريم  ال ىحــ  املو  30االجتمــاعا  ةيــ  يتعــدا معــدس االةــرتا  

 ي(97)علر استحقاقا  بنة  املنتوا
النـــاان يعي.ــون ر املنـــاك   ر املائــم مــ  80رن ركثــر مـــ   3االة ــ  الولقــم امل.ـــرتكم  -61

العامــــم اال مياــــ  لألةــــخار املنــــت عدي  مــــ  النــــا  العــــاا إجيــــال ســــا  إال ر ســــوا العقــــالا  
ا اام األ لر إىل ةـد ك ـ ي ايـ لش كلـك إىل التمييـز علـر رسـاس ا الـم الزااجيـم اا ويـم اجلننـانيم 

اال مـــ  نةـــ  اجلـــن   ااملتحـــولر اامليـــ  اجلننـــا   ـــا رنـــال ينـــت عد األمهـــا   ـــ  املتزاجـــا   ااأل  
 1ارااــــ  الولقــــم امل.ــــرتكم ي (98) ــــ  ا ااــــعر جلراةــــم وويــــ  اجلــــن   مــــ  النــــا  العــــاااً جننــــي

ســــنوالولة بتخحـــــيمل املـــــوالل اونةيــــذ اـــــدما  ةـــــاملم اااـــــم باملثليــــا  ااملثليـــــر امزلاجـــــا امليـــــ  
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ا دمـــــم االجتماعيـــــم  اجلننـــــا اموـــــايرش ا ويـــــم اجلننـــــانيم اةـــــاملا اـــــةا  اجلننـــــر ر ق اعـــــا 
 ي(99)االححم العقليم االرعايم الححيم

 
 القق  ي الصقة -9 

إىل رن مع ــــم والةــــم الرعايــــم الحــــحيم ر ســــنوالولة وــــدل  مــــ   7رةــــال  الولقــــم امل.ــــرتكم  -62
ايثـــ  اسعانـــا  املاليـــم  يجيــو ال.ـــخمل املعـــئ امـــ  التــ مر الحـــحا الـــذش ميولـــال راــحاع العمـــ 

 ي(100)اسنةاا اسمجا  علر ق ا  الححمم  ًا  ا اوميم الثل  وقري
ســـنوالولة بتنةيـــذ امل ـــالع التوجيهيـــم ملاالحـــم التمييـــز ر مجيـــ   1ارااـــ  الولقـــم امل.ـــرتكم  -63

م سنـــا  الرعايـــم الحـــحيم اا دمـــم االجتماعيـــم  ا ايـــم ةقـــوا منـــتعملا ا ـــدما  مـــ  املثليـــا  
عـــ   يـــم اجلننـــانيم اةـــاملا اـــةا  اجلننـــر  لنـــ ً ااملثليـــر امزلاجـــا امليـــ  اجلننـــا اموـــايرش ا و 

اعتمـــال م ـــالع ووجيهيـــم لاليـــم ب.ـــ ن وـــول  املعلومـــا  املتعلقـــم بالحـــحم اجلننـــيم االوقايـــم االعـــ ل 
ســنوالولة   ــر مجيــ   1 ــ ال  األةــخار  اال ســيما ال.ــ اع مــنهمي كمــا رااــ  الولقــم امل.ــرتكم 

يحا للمثليـــــم را علــــر يالســـــا  يييزيـــــم اـــــد املمالســــا  ال  يـــــم الـــــ  ون ـــــوش علــــر عـــــ ل وحـــــح
م اجلننـانيم ااملثليـر امزلاجـا امليـ  اجلننـا اموـايرش ا ويـ األةخار املعرَّلر ب نم مـ  للـم املثليـا 

بنعـــالة عمليـــا  وويـــ  اً ســـنوالولة رينـــ 1ارااـــ  الولقـــم امل.ـــرتكم  ي(101)اةـــاملا اـــةا  اجلننـــر
ش ةــيلد اليــا بتو يــم هــذ  ميــديميــدش ســياي اين ــاما اجلــن  ر املنت.ــةيا  العامــم االنــماى ل

 ي(102)العمليا 
رن العمـــــاس املهـــــاجري  ال ينـــــتةيدان مـــــ  الرعايـــــم الحـــــحيم  3االة ـــــ  الولقـــــم امل.ـــــرتكم  -64

ــــ ــــ ي ا ال  ي (103)مــــا يرةــــ  راــــحاع العمــــ  العمــــاس املراــــر را احملتــــاجر إىل عــــ ل  ــــخلاً لل مي
ــذ بحــرامم التــزاا راــحاع العمــ  بتقــدع العــ ل ال ــخل ســنوالولة  4ارااــ  الولقــم امل.ــرتكم  بــ ن ونة 

للعماس املهاجري  ارن ونـتعرا القـوانر االلـوائ  التن يميـم الـ  وـدعو إىل الرتةيـ  الةـولش االتلقـائا 
ســنوالولة بتــول  العــ ل علــر  4كمــا رااــ  الولقــم امل.ــرتكم  .ألش عامــ  مهــاجر ألســ اع اــحيم

 كـــد مـــ  إماانيـــم ةحـــوس العمـــاس املهـــاجري  بنـــهولم علـــر ا ـــدما  رســـاس ا ـــق ر الحـــحم االت
 ي(104)الححيم ال.املم ااملينولة التالةم

االة ــ  كليــم ل بــانا  للحــحم العامــم التابعــم جلامعــم إنــديانا رنــال علــر الــر م مــ  معانــاة  -65
ي ـدا  ان  ال عـدال  رعلـر مقالنـم مـ  عامـم النـا الن نا  م  ل اس نقـمل املناعـم ال .ـريم/اسيد 

رن لـــــــدا ســـــــنوالولة رش بـــــــرامو اااـــــــم لحـــــــا  النـــــــ ينا  املحـــــــابا  بةـــــــ اس نقـــــــمل املناعـــــــم 
 ي(105)ال .ريم/اسيد 
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 القق  ي التعلية -10 
 سنوالولة بـ ن ونـ  بـرامو ةـاملم اقائمـم علـر األللـم ب.ـ ن ا يـاة 1راا  الولقم امل.رتكم  -66

بــــ ن و.ــــم  هــــذ  الــــلامو املنــــائ  كا  الحــــلم اجلننــــيم االحــــحم اجلننــــيم لحــــا  مجيــــ  املــــدالس ا 
 ي(106)م اجلننانيم اةاملا اةا  اجلننرااملثلير امزلاجا املي  اجلننا اموايرش ا وي باملثليا 

 
 ااشخاص ذوو اإل اقة -11 

رن قــــانون التعلــــيم اسلزامــــا ال ي.ــــم  األ ةــــاس كاش اسعاقــــمي  7جــــا  ر الولقــــم امل.ــــرتكم  -67
لاــ   .رمثــاس مــا وقدمــال لأل ةــاس العــالير 4ماليــا  ــ ال  األ ةــاس يحــ  إىل اً عمــاوقــدا ا اومــم ل

ــــم اةتياجــــا  األةــــخار كاش اسعاقــــم  ــــيم ا ــــار اول ي منــــ لم القــــدلة علــــر حتمــــ  واــــاليا التعل
وـزاس  ـ  اااـحم   ـا ر كلـك الايةيـم الـ  مياــ  هبـا لعـم اوبـا  ب.ـا  كـاف ر هـذ  العمليــمي  ال

ر املائــم لقــش مــ  ا ــو  ا ــال   الــ  مياــ   80ةــوا   هنــا  انيــم الواــوس اليمــا يتعلــق بنما
عــدا اجـول ذ ــيش كلـا كــاف اً رينـ 7الواـوس إليهـا بالاراســا املتحركـمي االة ــ  الولقـم امل.ــرتكم 

س الـم ا ــواجز الــ  وعيـق إماانيــم الواــوس  ةـىت يتنــا لألةــخار كاش اسعاقـم الواــوس إىل نقــا  
ةــــ ام النقــــ   را بــــر ا ــــو  النقــــ  ااملواقــــ  القري ــــمي االة ــــ  الولقــــم  ونــــا الــــربش بــــر كــــ  ما

و وـــاا الســـتخداا الاراســـا رن املـــدالس ا اوميـــم لينـــ  مجيعهـــا مهيـــ ة علـــر حنـــاً رينـــ 7امل.ـــرتكم 
 ي(107)املتحركم

 
 المهاعرون والالعئون وملتمسو اللجوء -12 

ن ــــاا ســــنوالولة القــــانوين لتو يــــا ي رن الة ــــ  من مــــم يالعمــــاس امل قتــــون مهمــــون رينــــاً  -68
العمــاس املهــاجري  يقــوا علــر نــوكل اــاةو عمــ  الاةيــ ص إك يتمتــ  اــاةو العمــ  بنــل م ك ــ ة 
علر العديد م  جوانو ةيـاة العامـ    ـا ر كلـك  إىل ةـد ك ـ   النـل م التقديريـم امل لقـم  رمـان 

قالـال إىل ا يةـم راـراي امياـ  رن ينهـا العام  م  لراـم وويـ  الو يةـم   ـرل للـ  املوالقـم علـر انت
 ي(108)اجيال ار رش اق    لان اجول س وااةو العم  ادما  رش عام

لان مراعــــــاة  2013ر عــــــاا اً مهــــــاجر  عــــــام ً  53ورةيــــــ   3االة ــــــ  الولقــــــم امل.ــــــرتكم  -69
ر معاملــــم الدالــــم للمهــــاجري   ــــ  ال.ــــرعير امل.ــــتولر اً األاــــوس القانونيــــم  ايت لــــر كلــــك رينــــ

بــاجلن  لان وحــالي  علــر املنــتوا احمللــا  إك يرةــ  هــ ال  لان مراعــاة األاــوس القانونيــم امينعــون 
ـــــد ملـــــدة مـــــ وعـــــرا الننـــــا  اً رينـــــ 3االة ـــــ  الولقـــــم امل.ـــــرتكم  ي(109)ســـــنوا  3  العـــــولة إىل ال ل

إىل اً رينــ 4ارةــال  الولقــم امل.ــرتكم  ي(110)ا ااــ   علــر وحــالي  العمــ  للرتةيــ  بنــ و  لهــ 
 لهـــم باســـتخداا كاق لعقـــاق  إجهـــاا ا ـــ ة اً رن العديـــد مـــ  العـــام   املهـــاجرا  ينهـــر ســـر 

 ي(111)ك ةرمان  م  ةقه  ر واوي  رسرةاينتو ع  كل
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رن العمــــاس املهـــاجري  الــــذي  يو ـــيهم قــــانون العمـــ  مــــا  الــــوا  3االة ـــ  الولقــــم امل.ـــرتكم  -70
  اسجـا ة النـنويم ااسجـا ة املراـيم املدلوعـم األجـر ىرمون عالة م  األجر علر الوقـ  اساـار امـ

 ي(112)م  ا مايم م  ال رل    امل.را ا 
ي رن قــــانون وو يــــا العمــــاس األجانــــو االة ــــ  من مــــم يالعمــــاس امل قتــــون مهمــــون رينــــاً  -71
يتحـــــ  بـــــال مـــــ  سياســـــا  يـــــربش العمـــــاس ا ااـــــلر علـــــر وحـــــالي  العمـــــ  ب اـــــحاع عمـــــ   امـــــا

إىل رن العمــــاس املهــــاجري  الــــذي  ير  ــــون ر للــــ  اً رينــــ 4الولقــــم امل.ــــرتكم  ارةــــال  ي(113)معينــــر
الــي   .إىل را ــانم لان الواــوس إىل العدالــماً مــا يصعــالان قنــر اً لعــااا اــد راــحاع العمــ   ال ــ
ـــملـــدا العمـــاس املتنـــرلي  ا ـــق ر اال االةـــ  مركـــز  ي(114)نتقـــاس مـــ  اـــاةو عمـــ  إىل  اـــر  ري

الةــرتة القحــوا القانونيــم لتو يــا  2015رن النــل ا  قــد مــدل  ر عــاا اً العمــاس املهــاجري  رينــ
ســـنم ر عـــدة ق اعـــا  اـــناعيم  22إىل  18العمـــاس املهـــاجري  علـــر رســـاس وحـــالي  العمـــ  مـــ  

رساســــيم  ا حــــ  للعمــــاس املهــــاجري  امل.ــــهول  ــــم بــــا لة كاش املهــــالا  املوثقــــم باالســــتمرال ر 
  راـــحاع عمـــ  لتلةـــر ةـــىت ر ةـــاس انتهـــا  عقـــد عملهـــم مـــ  اسقامـــم االعمـــ  ر ســـنوالولة مـــ

 4ارااـــ  الولقـــم امل.ـــرتكم  ي(115)اـــدل مـــ  رجلـــال وحـــري  العمـــ  األاـــلااـــاةو العمـــ  الـــذش رص 
سـنوالولة بـ ن وعيـد الن ـر ر الن ـاا الـذش ال ينــم  للعمـاس املهـاجري  باالنتقـاس مـ  اـاةو عمــ  

 ي(116)ىل  ار  ريم جلعلال ركثر وناه ً إ
بـــ ن ســـنوالولة ال وـــزاس وـــرل  مـــن  الل ـــو  لـــ الف مـــ  رلـــرال  3ارلـــال  الولقـــم امل.ـــرتكم  -72

 ي(117)الراهين يا الةالي  م  ميانال  يا ينةر ع  وق   الن   هبم ر ال حر
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