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 األوروبي االتحاد وفد مع االنسان حقوق حول األميركية في لقاء 

رُّظى اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد  يع ٔفذ االرسبد األٔسٔثٙ نمبءًا رسبٔسًٚب زٕل زمٕق االَغبٌ  

َٛغبٌ اندبس٘ يٍ انثبَٛخ  9ثعُٕاٌ "انًشبسكخ انغٛبعٛخ ٔانغالو ٔانًصبنسخ"، ٔرنك ٕٚو غذ انثالثبء 

 ." فٙ يجُٗ كٕنذج ْٕل1انٗ انشاثعخ ثعذ انظٓش فٙ انمبعخ "ة 

ٚزٛر انهمبء انفشصخ  نهسضٕس نٛزسبٔسٔا يع انغفشاء األٔسٔثٍٛٛ ٔانًُظًبد غٛش انسكٕيٛخ ٔانُٕاة 

خ فٙ اندبيعخ ٔاألعبرزح. ْٔزا انهمبء ُٚذسج فٙ يجبدسح أطهمزٓب دائشح انعهٕو انغٛبعٛخ ٔاالداسح انعبي

 .يُز عبو نزغًر نهطالة ثشثط يب ٚزعهًِٕ فٙ انصف ثبنًًبسعبد عهٗ أسض انٕالع

ٔعٛغًر انهمبء أٚضًب نهدًٕٓس  أٌ ٚضداد اطالعًب عهٗ انخذيخ انخبسخٛخ نالرسبد األٔسٔثٙ، ْٔٙ 

ًب رضطهع ثًثبثخ ٔصاسح خبسخٛخ االرسبد ْٔٛأرّ انذثهٕيبعٛخ ٔرُّفز عٛغبعبرّ انًشزشكخ انخبسزٛخ، ك

 .ثزًثٛم االرسبد خبسخًٛب فٙ َٕاذ ُأخشٖ

ٚجذأ انهمبء عُذ انثبَٛخ ثعذ انظٓش ثزشزٛت يٍ سئٛظ اندبيعخ انذكزٕس ثٛزش  دٔسيبٌ، ثى رزكهى سئٛغخ 

انجعثخ األٔسٔثٛخ أَدٛهُٛب أٚخٕٓسعذ. ٔثعذ رنك ٚمٕو يُّغك انهمبء َذٚى زٕس٘ )سئٛظ "ْٕٛيبٌ 

 .ثبنًزسبٔسٍٚساٚزظ ٔارش" نجُبٌ( ثبنزعشٚف 

عُذ انثبَٛخ ٔانُصف رجذأ اندهغخ األٔنٗ ٔعُٕآَب "انغالو ٔانًصبنسخ". ٔٚزكهى فٛٓب انغفٛش انمجشصٙ 

فٙ نجُبٌ  ْٕيش يبفشٔيبرٛظ، ٔ يمشس ندُخ زمٕق اإلَغبٌ فٙ يدهظ انُٕاة انهجُبَٙ انُبئت غغبٌ 

سح انعبيخ فٙ اندبيعخ، ٔنٍٛ يخٛجش، ٔانذكزٕس أْٔبَظ غكدٛبٌ يٍ دائشح انعهٕو انغٛبعٛخ ٔاالدا

 يعهٕف انًؤعغخ انًشبسكخ َٔبئت سئٛظ خًعٛخ "نُعًم يٍ أخم انًفمٕدٍٚ".

عُذ انثبنثخ ٔعشش دلبئك، رجذأ اندهغخ انثبَٛخ ٔعُٕآَب "انًشبسكخ انغٛبعٛخ" ٔٚزكهى فٛٓب انغفٛش 

أْٔبَظ غكدٛبٌ، انذًَبسكٙ فٙ نجُبٌ خبٌ رٕة كشٚغزُغٍ، ٔانُبئت غغبٌ يخٛجش، ٔانذكزٕس 

ٔاأليٍٛ انعبو نهدًعٛخ انهجُبَٛخ نذًٚمشاطٛخ االَزخبثبد / انسًهخ انًذَٛخ نالصالذ االَزخبثٙ انغٛذ 

 .عذَبٌ يهكٙ

 .ٔعُذ انشاثعخ إال انشثع، ٚهمٙ طبنت انًبخٛغزٛش رشٔ٘ كبسرش كهًخ انخزبو



ٔ انٗ انعشثٛخ، نًذاخالد ٔرهٙ كم خهغخ فزشح زٕاس يع انسضٕس؛ ٔعززّٕفش رشخًخ إنٗ االَكهٛضٚخ أ

 .انهمبء

 
   
  انهٛجشانٙ   األيٛشكٙ   ٔرعزًذ انُظبو انزعهًٛٙ   1611انعبو    ثٛشٔد فٙ   رأعغذ اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ  
  خبيعخ ثسثٛخ رذسٚغٛخ،   ٔاندبيعخ ْٙ  . كًُٕرج نفهغفزٓب انزعهًٛٛخ ٔيعبٚٛشْب ٔيًبسعبرٓب   نهزعهٛى انعبنٙ 
رمّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8000   زٕانٙيٍ    طالثًٛب   أعضبء ٔخغًًب  600  ٍي شثكأ  ًٛخ يٍرضى ْٛئخ رعهٛ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبخٛغزش،   ُٚبْض يبئخ ثشَبيح نهسصٕل عهٗ انجكبنٕسٕٚط،   يب   اندبيعخ زبنًٛب
ًٗ   انز٘   ب انطجٙيشكضْ   فٙ   ٔرذسٚجًب   طجًٛب   كًب رّٕفش رعهًًٛب  . انطت   فٙ   . عشٚشًا   020    فّٛ   ٚضى يغزشف
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