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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون الثانيةالدورة 
 5151أيار/مايو  4-51

امية لحقعععوق اإلنسعععان و قعععا  تجميعععل للمعلومعععاه الدتعععة المفو عععية السععع  
 1والفقعرة  1/5)ب( من مر ق قرار مجلس حقعوق اإلنسعان 51 للفقرة

 51/15من مر ق قرار مجلس حقوق اإلنسان 

 بلغاريا  
واإلجارااات اااةا ،  ،هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير هيااات ااعاها ات  
ويف تقاارير مووياي  اممامل اات ا ة  ،ن ال ولا  ااعييا يف ذلك ااالحظاات والتعليقاات الاواردة ما مبا

السااامي  وقااون اإل،ساااغ، ويف  اا  ذلااك ماان وتااا ا امماامل اات اا ة الرتياا  ذات ال اال   والتقرياار 
مقّ م يف شكل موجز تقي اً باوا  امص ال لعا د الكلماات  ولالعاال  للال الي اول الكاملا ، 

آراا أو وجهاات ،ظار أو اصحاحاات مان   يتضامن التقريار أيايُرجل العودة إىل الوتا ا اارجعيا   و  
ااوويي  السامي  وقاون اإل،سااغ فاالا ماا يارد ميهاا يف التقاارير والايا،اات العلييا  ال اادرة لان 
ااوويااااااي   وهااااااو يتلاااااااع اااااااااادع التوجيهياااااا  العاماااااا  الاااااا  التماااااا ها  لاااااا  حقااااااون اإل،ساااااااغ يف 

يف حواشي هناي  اليص مراجع ااعلوماات الاواردة  جيللل حنو ميه  وص  ذُكرت 51/551 مقرره
 يف التقرير  وروليت يف إل اد التقرير دوري  ا ستعراض والتطورات ال  ح تت يف تلك الوحة 
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 لمعلوماه األساسية واإلطارا -اوال   
 (5)ةنطاق االلتزاماه الدولي  -الف 

 (5)المعاهداه الدولية لحقوق اإلنسان  

 ها/مل تُقال مل يُ ّ ن للي
اإلجااااااارااات اات  اااااااذة 

  اوال  يف أتياا اجلول  السابق  بع  ا ستعراض

ا تواصياا  ال ولياا  وماياا  حقااون 
مجياااع العمااااار ااهاااااجرين وأ ااااراد 

 أسرهمل
ا تواصياااااااااااااا  ال ولياااااااااااااا  وماياااااااااااااا  
مجيااااااااااااااااااع امشاااااااااااااااااا ال ماااااااااااااااااان 
ا ختواااااااااااا القساااااااااار  )توصيااااااااااع، 

5112 ) 

الربوتوكاور ا ختياار  
 تواصياااااااااااا  مياهضاااااااااااا  

 ( 5155عذيب )الت
اتواصيااااااااااااااااااا  حقاااااااااااااااااااون  

امشااااااااااااااااااااااااا ال ذو  
 ( 5155اإللاص  )

ا تواصيااا  ال وليااا  للقضااااا للااال مجياااع أشاااكار 
 (5111التمييز العي ر  )

العهااااا  الااااا وق اااااااال بااااااوقون ا صت اااااادي  
 (5111وا جتمالي  والثقا ي  )

العهاااااااااا  الاااااااااا وق ااااااااااااال باااااااااااوقون اا ،ياااااااااا  
 ( 5111والسياسي  )

ر  الثااااال اال ااااا بالعهاااا  الربوتوكااااور ا ختيااااا
الاااااا وق ااااااااال باااااااوقون اا ،ياااااا  والسياسااااااي  

(5111) 
اتواصي  القضاا للل مجيع أشكار التمييز يا  

 ( 5125)  اارأة 
اتواصيااا  مياهضااا  التعاااذيب و ااا ه مااان يااارو  
ااعاملااا  أو العقوبااا  القاساااي  أو الالإ،ساااا،ي  أو 

 ( 5121ااهيي  )
 ( 5115اتواصي  حقون الطول )

ربوتوكااور ا ختيااار   تواصياا  حقااون الطواال ال
بشاا غ اشااحاط امعوااار يف اايامللااات ااساال   

(5115 ) 
الربوتوكاااااااااااور ا ختياااااااااااار   تواصيااااااااااا  حقاااااااااااون 
الطواااااااااال بشاااااااااا غ بيااااااااااع امعوااااااااااار واساااااااااات الر 
امعوااااااااااااار يف الا اااااااااااااا ويف ااااااااااااااواد اإلباحياااااااااااا  

(5115 ) 
ا تواصياا  ال ولياا  وماياا  مجيااع امشاا ال ماان 

 ( 5112  )توصيع، ا ختواا القسر 

الت اااااا يا أو ا ،ضاااااامام أو 
 ااال  

ا تواصيااا  ال وليااا  للقضااااا للااال مجياااع أشاااكار   
              التمييااااااااااااااااز العي اااااااااااااااار  )إلااااااااااااااااالغ يف إعااااااااااااااااار 

 ( 5111، 5-52و 5-51ااادتني 

الت وظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات و/أو 
 اإللال،ات 
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 ها/مل تُقال مل يُ ّ ن للي
اإلجااااااارااات اات  اااااااذة 

  اوال  يف أتياا اجلول  السابق  بع  ا ستعراض

العهااااا  الااااا وق اااااااال بااااااوقون ا صت اااااادي  
            وا جتمالياااااااااا  والثقا ياااااااااا  )إلااااااااااالغ يف إعااااااااااار

 ( 5111(، 3()5)51 ااادة
العهاااااااااا  الاااااااااا وق ااااااااااااال باااااااااااوقون اا ،ياااااااااا  
والسياسااااااااااااااااي  )إلااااااااااااااااالغ يف إعااااااااااااااااار ااااااااااااااااااادة 

42(5()3 ،)5111 ) 
الربوتوكااور ا ختيااار   تواصياا  حقااون الطواال 
بشاا غ اشااحاط امعوااار يف اايامللااات ااساال   

( بشاااااا غ   ياااااا  5)إلااااااالغ يف إعااااااار ااااااااادة )
 (5115سي ،  52السن ال ،يا للتطو  با 

الربوتوكاااااااور ا ختياااااااار  للعهااااااا  
الاااااااااااااا وق ااااااااااااااااال بااااااااااااااااوقون 
ا صت اااااااااااااااااااادي  وا جتماليااااااااااااااااااا  

 والثقا ي 
الربوتوكااااور ا ختيااااار   تواصياااا  
حقاااااون الطوااااال ااتعلاااااا بااااا جراا 

 تق مي الاال ات
ا تواصياا  ال ولياا  وماياا  حقااون 
مجياااع العمااااار ااهاااااجرين وأ ااااراد 

 أسرهمل
  تواصياااا  ا ختيااااار  الربوتوكااااور

 اإللاص  ذو  امش ال حقون
 (5112 توصيع،)

ا تواصياااا  ال ولياااا  وماياااا  مجيااااع 
امشاااااااااااا ال ماااااااااااان ا ختواااااااااااااا 

 (5112القسر  )توصيع، 

ا تواصيااا  ال وليااا  للقضااااا للااال مجياااع أشاااكار  
 ( 5113)54التمييز العي ر ، ااادة 

العهاااااااااا  الاااااااااا وق ااااااااااااال باااااااااااوقون اا ،ياااااااااا  
 (5113)45 والسياسي ، ااادة

الربوتوكاااااور ا ختياااااار  امور اال اااااا بالعهااااا  
الاااااا وق ااااااااال باااااااوقون اا ،ياااااا  والسياسااااااي  

(5115) 
الربوتوكااااور ا ختيااااار   تواصياااا  القضاااااا للاااال 
مجياااااااع أشاااااااكار التميياااااااز يااااااا  ااااااااارأة، اااااااااادة 

2(5111 ) 
 51اتواصياااااااااااا  مياهضاااااااااااا  التعااااااااااااذيب، ااااااااااااااادة 

 ( 5113)55و 55( وااادتاغ 5111)
كاااااااااااور ا ختياااااااااااار   تواصيااااااااااا  حقاااااااااااون الربوتو 

 (5112امش ال ذو  اإللاص  )توصيع، 

إجاااااااااااااااااااااارااات الشااااااااااااااااااااااكو  
والت قيقاااااااات واإلجااااااارااات 

 (3)العاجل 

ُشاااج عت بل ارياااا للااال الت ااا يا للااال ا تواصيااا  ال وليااا  ومايااا  حقاااون مجياااع العماااار  -5
، (1)ا ختوااا القسار  ، وا تواصيا  ال وليا  ومايا  مجياع امشا ال مان(4)ااهاجرين وأ راد أسرهمل

، (1)والربوتوكااااور ا ختيااااار  للعهاااا  الاااا وق ااااااال باااااوقون ا صت ااااادي  وا جتمالياااا  والثقا ياااا 
  (1)الربوتوكور ا ختيار   تواصي  حقون امش ال ذو  اإللاص و 
وأوةااات مووياااي  اممااامل اات ااا ة لشاااتوغ الالجااااني بااا غ تر اااع بل ارياااا الت وظاااات الااا   -5

  (2)تواصي  ااتعلق  بويع امش ال ل يمي اجليسي أب هتا للل ا 
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 صكوك دولية رئيسية اخرى ذاه صلة  

 مل يُ  ن لليها
بع   ةاإلجرااات اات  ذ

   ا اجلول  السابقاوال  يف أتيا ا ستعراض

اتواصيتا ميظم  العمل ال ولي  
 (53)521ورصمل  511رصمل 

ا تواصيتااااااااااااغ ااتعلقتااااااااااااغ 
بامشاااااااااااااا ال لاااااااااااااا يمي 

 (55)ي اجليس

اتواصياا  ميااع جريماا  اإلبااادة اجلمالياا  وااعاصااا  
 لليها

امساساااااي للم كمااااا  اجليا يااااا  ،ظاااااام روماااااا 
  ال ولي

آ /أ ساط   55اتواصيات جييف ااترخا  
 (1)، وبروتوكو هتا اإليا ي 5141

 (51)بروتوكور بال مو

اااة  بويع الالجااني  5115اتواصي  لام 
  5111وبروتوكوهلا لعام 

ياااااااااااات امساساااااااااااي  ايظمااااااااااا  العمااااااااااال ا تواص
 (55)ال ولي 

اتواصياا  اليو،سااكو اكا  اا  التمييااز يف  ااار 
 التعليمل

الت  يا أو ا ،ضمام أو 
 ااال  

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -باء 
 (54)مركز المؤسساه الوطنية لحقوق اإلنسان  

ا سااااااتعراض  ااركااااااز يف أتياااااااا جولاااااا 
 ااتسس  الوعيي  وقون اإل،ساغ ااركز يف أتياا اجلول  السابق  (51)اوالي 
 (5155" )بااالوا  "
 (5155" )بااالوا  "

 جلي  اوماي  من التمييز 
 أمني ااظامل

 أوةت جلي  مياهض  التعذيب ب غ تضمن بل اريا امتثار أماني ااظاامل وجليا  اومايا  مان -3
ادع ااتعلق  مبركز ااتسسات الوعيي  لتعزيز ومحاي  حقاون اإل،سااغ )مااادع بااري (  لمالالتمييز 

وصااّ مت اللجياا  ااعيياا  باااوقون ا صت ااادي  وا جتمالياا  والثقا ياا ، واللجياا  ااعيياا  بالقضاااا للاال 
ادة اااوارد صلياات بزيا  وأوةت ااا ة ااستقل  ااعيي  بقضاايا ام(51)التمييز ي  اارأة توةي  مماتل 

  (51)بتعزيز ص راهتماااذكورتني لمتسستني لااتاح  
ر اآلليااا  ا تقاااإملاا اوألربااات اللجيااا  ااعييااا  بالقضااااا للااال التميياااز يااا  ااااارأة لااان القلاااا  -4

  (52)وااوارد ااياسا الكايف من السلط  واوضور ق ر الالوعيي  لليهوض باارأة إىل 
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 اإلنسان التعاون مل آلياه حقوق -ثانيا   
، صاااّ مت بل اريااااا تقريااار ميت ااااف ااااا ة ااتعلاااا مبتابعاااا  التوةااايات الاااا  5153يف لاااام  -1

  (51)5151يف لام  ُأجر الذ   ستعراض ال ور  الشاملأتياا ا  ُصّ مت

 (51)همعاهداالالتعاون مل هيئاه   -الف 

 حالة اإلبالغ  -5 

 حال  اإلبالغ
آخر مالحظات 

 ختامي 
ميذ آخر تقرير صُّ م 

 ا ستعراض السابا

  ااااااااااااااالحظات ااتامي
اا رج  يف ا ستعراض 

 هيا  ااعاه ة السابا
ت خر تق مي التقريرين العشرين 
واوااااد  والعشااارين مياااذ لاااام 

5155  

جلياااااا  القضاااااااا للاااااال التمييااااااز   5111آذار/مارس   
 العي ر 

حيااااااني مولاااااا  تقاااااا مي التقرياااااار 
  5151السادس يف لام 

الثاااال/،و مرب  تشااارين
5155  

الثااااااااال/،و مرب  تشاااااااارين 5111
5111  

اللجياااااااااااا  ااعيياااااااااااا  باااااااااااااوقون 
ا صت اااااااااااااادي  وا جتماليااااااااااااا  

 والثقا ي 
حيااااااني مولاااااا  تقاااااا مي التقرياااااار 

  5151الرابع يف لام 
 اللجي  ااعيي  حبقون اإل،ساغ  5113متومل/يوليه  5111  5155متومل/يوليه 

حيااااااني مولاااااا  تقاااااا مي التقرياااااار 
  5151ام الثامن يف ل

اللجيااا  ااعييااا  بالقضااااا للااال   5112شااط/ رباير  5151  5155متومل/يوليه 
   التمييز ي  اارأة

حيااااااني مولاااااا  تقاااااا مي التقرياااااار 
  5151السادس يف لام 

الثاااال/،و مرب  تشااارين
5155  

 جلي  مياهض  التعذيب  5114أيار/مايو  5111

سُييظر يف التقارير من الثالث 
  5151إىل ااام  يف لام 

 جلي  حقون الطول  5112 هحزيراغ/يو،ي 5154 

اللجيااااااااااااااا  ااعييااااااااااااااا  حبقاااااااااااااااون   5154  يُيظر يف التقرير اموق بع  مل
 امش ال ذو  اإللاص 
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 معاهداه لدة المقدمة من هيئاه االردود للى طلباه المتابعة المحد   -1 
 ااالحظات ااتامي   
 خ التق ميتاري ااويو  مول  التق مي هيا  ااعاه ة

جلياااااااا  القضاااااااااا للاااااااال التمييااااااااز 
 العي ر 

إدمااااااااا مجالااااااا  الروماااااااا  مكا  ااااااا  ساااااااوا سااااااالوط  5151
 (55)الشرع   ااعاصا  للل ام عار العي ري 

حااااااااااااوار ااتابعاااااااااااا    (51)5151
 (51)مستمر

الت قيااااا يف سااااوا ااعاملاااا  للاااال ياااا  أ ااااراد الشاااارع    5155 اللجي  ااعيي  حبقون اإل،ساغ
 (55)وتاك   استقالر القضاااست  ام القوة ال

 (52)5154و (51)5153
 (51)5151و

اللجيااااا  ااعيياااااا  بالقضااااااا للاااااال 
  التمييز ي  اارأة

اآللياا  الوعيياا  لليهااوض باااارأة ومكا  اا  العيااف ياا   5154
 (53)اارأة

5154(31) 

ااااازين  العياااااف  5155 جلي  مياهض  التعذيب مسااااال   الياريااااا  مااااان جا،اااااب الشااااارع   واسااااات  ام االضاااااما،ات القا،و،يااااا  ااقّ مااااا  للم تج 
التمييااااااز وخطااااااا  الكراهياااااا  والعيااااااف ياااااا  الواااااااات 

 (54)ااستضعو 

5155(35) 

 اآلراا  
 هيا  ااعاه ة ل د اآلراا اوال 

 (34)عُلب مزي  من ااعلومات

 (31)لب مزي  من ااعلوماتعُ 
5(35) 

5(33) 
 اللجي  ااعيي  حبقون اإل،ساغ

   لل التمييز ي  اارأةاللجي  ااعيي  بالقضاا ل

 (31)التعاون مل اإلجراءاه الخاصة  -باء 
 اوال  الراهي  اوال  يف أتياا اجلول  السابق  

 ،عمل ،عمل دلوة دا م  
 ( 5155استقالر القضاة واحملامني )  الزيارات ال  جرت 

 (31)(5155امصليات ) صضايا

 القضاة واحملامني استقالر الزيارات ااوا ا لليها من حيث ااا أ
 صضايا امصليات

 املمار التجاري  وحقون اإل،ساغ
 بيع امعوار

  حري  ال ين الزيارات ال  عُلب إجراؤها
 أُرِسل بال اغ يف الوحة صي  ا ستعراض  ورّدت اوكوم  لليهما  الردود للل رسا ل ا دلاا والي ااات العاجل 

 حدة السامية لحقوق اإلنسان التعاون مل مفو ية األمم المت -جيم 
  (32)5153و 5155صّ مت بل اريا مسامه  مالي  إىل ااوويي  السامي  وقون اإل،ساغ يف لامي  -1
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مععل مرالععاة القععانون  المتعلقععة بحقععوق اإلنسععانتنفيععا االلتزامععاه الدوليععة  -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 المساواة ولدم التمييز  -الف 
ربااات اللجيااا  ااعييااا  حبقاااون اإل،سااااغ لااان القلاااا مغ اامارساااات التمييزيااا  يااا  ااااارأة أل -1
اإللارا  لان      وكاررت اللجيا  ااعييا  بالقضااا للال التميياز يا  ااارأة(31)تزار واسع  ا ،تشار  

  (41)صلقها إملاا اممناط ااقولا  مدوار ومستوليات اارأة والرجل يف امسرة واجملتمع
صلقا  إملاا لا م حظار التميياز يا     لت اللجيا  ااعييا  بالقضااا للال التميياز يا  ااارأةوظ -2

 ااساااااواة بااااني اجليسااااني، ر اااامل توةااااياهتبشاااا غ الاااا م التماااااد صااااا،وغ إملاا اااااارأة بشااااكل  ااااّ د، و 
ه جياار  ، أبل اات بل اريااا اللجياا  ب ،اا5154  ويف لااام (45)وتوةاايات ا سااتعراض الاا ور  الشااامل

  (45)اساواة بني اجليسنيبش غ اصا،وغ  مشرو    إل اد
وألربت اللجي  ااعيي  باوقون ا صت ادي  وا جتمالي  والثقا ي  لن القلا إملاا التواوت  -1

  وألربات اللجياا  ااعييا  بالقضاااا للال التمييااز يا  اااارأة لاان (43)باني اجليسااني يف التعلايمل والعماال
لان    للجيا  ااعييا  بالقضااا للال التميياز يا  ااارأة  ولالوة للل ذلك، ألربت ا(44)شوا ل مماتل 

القلاا إملاا ياعف وهتمايل الوااات احملروما  ماان اليسااا، كاليسااا اايتمياات إىل امصلياات اإلتيياا ، 
وكاااااا ات السااااان، واليسااااااا ذوات اإللاصااااا ، الاااااال  كثااااا اً ماااااا يعاااااا،ني مااااان أشاااااكار متعااااا دة مااااان 

  (41)التمييز

بااا غ تياااوّ  بل ارياااا ااياااارات    القضااااا للااال التميياااز يااا  ااااارأةوأوةااات اللجيااا  ااعييااا  ب -51
ليساا، وب غ تضّيا الوجوة يف امجور بني اارأة والرجل وتسّ ها، وتعازمل لالتعليمي  وااهيي  ااتاح  

ح اور اليساااا، مبان  اايهن اليساااا مان مجالاا  الروماا واليساااا اايتميااات إىل  ااات  روماا  أخاار ، 
  (41)و رل ريادة املمارللل العمل الرتي 

وألرباات جلياا  مياهضاا  التعااذيب لاان القلااا إملاا مظاااهر التمييااز والتع ااب ياا  أصليااات  -55
اللجيااا  ااعييااا  وألرباات   (41)صومياا  وديييااا  معّيياا ، ويااا  امشاا ال اايتماااني إىل أصليااات جيساااي 

  (42)ي  لن شوا ل مماتل جتمالي  والثقا حبقون اإل،ساغ، واللجي  ااعيي  باوقون ا صت ادي  وا 
وألرباااات جلياااا  مياهضاااا  التعااااذيب لاااان صلقهااااا إملاا شااااعارات ت اااال إىل درجاااا  خطااااا   -55

الكراهي  ي  مجالات امصليات أعلقتها جهات من بييها ألضاا يف بعض امحزا  واجلمالات 
ات التع ااب يااا  امصليااا،تيجااا  السياسااي ، وإملاا يرياااب أماااكن العااااادة وا لتاا اا للااال اا ااّلني 

الضالعني   وذكرت ااا ة ااستقل  ااعيي  بقضايا امصليات أ،ه ر مل   ي  هوي  ام راد (41)ال ييي 
العييوااا  وإلقااااا القااااض للااايهمل، كااااغ لااا د احملاكماااات صلاااياًل، ومل يُوااارض ساااو   ا لتااا اااتيف 

لان أساوها   وألربات اللجيا  ااعييا  حبقاون اإل،سااغ (11)اا ا،ني رامات بسيط  للل امش ال 
  (15)إملاا يعف إ،واذ التشريعات ااياهض  للتمييز وخطا  الكراهي 
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إملاا التميياااز الواساااع ا ،تشاااار يااا   صلقهااااوألربااات اللجيااا  ااعييااا  حبقاااون اإل،سااااغ لااان  -53
 والرلايااااا  ال ااااا ي الساااااكاغ مااااان مجالااااا  الروماااااا، و  سااااايما يف او اااااور للااااال التعلااااايمل والعمااااال 

مان التميياز  تعاالااستقل  ااعييا  بقضاايا امصلياات أغ مجالا  الروماا   وذكرت ااا ة (15)والسكن
عي اار  ياا  مجالاا  الرومااا، الت يااز اليف مجيااع مياااحي اوياااة  وسااّلطت الضااوا للاال سااتاعاد وا 
م ويف جا،اب تمييزي  ي همل يف وسا ل اإللالاليمطي  القوالب السلاي  هلمل، و اللالمي  اإلت طي  الو 

ااالياا  مل والتزاماهتااا وخل اات ااااا ة ااسااتقل  إىل أغ ماااادرات اوكوماا   ماان ااطااا  السياسااي 
  (13)والوقر ال  تواجهها مجال  الروماستاعاد تيجح يف الت    موجه التمييز وا 

 موياااعوذكااارت مووياااي  اممااامل اات ااا ة لشاااتوغ الالجااااني أغ مساااا ل الالجااااني ظلااات  -54
ااشااا و،  بالكراهيااا   حظاااات والرساااا ل ااعاديااا  ل جا،اااب ااال واترت طيااا  أوساااع ،طاصااااً تتسااامل بتااا

 جا،اب، ل  يامعادمشاالر صا ما  للال  5153وأشارت إىل وصو  حوادث لياف ل يا ة يف لاام 
  (14)الجانيلو  ي اً 

وأوةت جلي  مياهض  التعاذيب با غ تقضاي بل ارياا للال القوالاب اليمطيا  والتميياز يا   -51
يا  امخار ، وبا غ  ظار ومتياع الا لوة إىل خطاا  الكراهيا  والتميياز مجال  الروما وامصلياات القوم

  وأوةاات موويااي  امماامل اات اا ة لشااتوغ (11)والتع ااب، وباا غ تُاي ِوااذ تشااريعات مياهضاا  للتمييااز
واااوادث ااتعلقااا  بالعي اااري  والتميياااز العي ااار  وكاااره امجا،اااب، وماااا االالجااااني بااا غ متياااع بل ارياااا 

  (11)    هلاب وب غ تتيت ل هبا من تع 
وأوةاات جلياا  مياهضاا  التعااذيب باا غ تشااّكل اجلاارا مل القا ماا  للاال التمييااز ظر اااً مشاا داً  -51

  وأوةااات اللجيااا  ااعييااا  حبقاااون اإل،سااااغ بااا غ  قاااا بل ارياااا يف (11)للعقوبااا  يف ااقايااااة اجليا يااا 
  وب غ تعاصاب يأ عار جرا مل الكراهي  وخطا  الكراهي  وااضايق  ي  امصليات واجلمالات ال يي

، واااااا ة (11)  وصاااّ مت اللجيااا  ااعييااا  بااااوقون ا صت اااادي  وا جتماليااا  والثقا يااا (12)مرتكايهاااا
 توةيات ذات ةل   (11)بقضايا امصلياتااستقل  ااعيي  

 حق الفرد  ي الحياة والحرية وامنة الشخصي -باء 
عواًل ذا إلاص  لقلي  مود لاً يف  532إملاا و اة  صلقهاألربت جلي  مياهض  التعذيب لن  -51

     اهتام حبا أح   أ  دوغ أغ ت  ر من ، 5151و 5111متسسات يف الوحة بني لام ي 
همل وتعاصاهمل، وأوةت ب غ  قا بل اريا يف الو يات وتقايي ااستولني ليها وت  ر أحكاماً حبق

  (15)الت من العقا ميع التكرار واإل التشريعات ب ي  تعزيز ااساال  و  وب غ ت ّلمل

إملاا الع د الكا  من حا ت التعذيب  صلقهاوألربت اللجي  ااعيي  حبقون اإل،ساغ لن  -52
يف أ  ااتااورعني أ ااراد الشاارع  معاصااا  و اا ه ماان ياارو  ااعاملاا  الالإ،سااا،ي  وااهيياا ، وإملاا لاا م 

ت من جا،اب الشارع  من هذه اوا ت  وأوةت ب غ تقضي بل اريا للل مجيع أشكار ااضايقا
  (15)وسوا ااعامل  أتياا الت قيقات، وب غ تقايي اجلياة
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ولالوة للل ذلك، حّثت جلي  مياهض  التعذيب بل اريا للل أغ تعتم  تعريواً للتعذيب  -51
يف  ،بوةوه جريم  مستقل  و  دة ،ت را التعذيبي طي مجيع العياةر الواردة يف ا تواصي ، وب غ 

ا ااي أغ تضاامن بل اريااا لاا م خضااو  اوظاار ااطلااا للتعااذيب  سااتثيااات، ولاا م تشااريعاهتا  ويي
  (13)م عار ال  ت ل إىل ح  التعذيبتطايا صا،وغ التقادم للل ا

ست  ام ااورط للقوة وامسل   الياريا  ا إملاا  صلقهاوألربت جلي  مياهض  التعذيب لن  -51
مياهضااا  التعاااذيب واللجيااا  ااعييااا  حبقاااون    وحثّااات جليااا (14)مااان جا،اااب ماااوظوي إ،وااااذ القاااا،وغ

باسات  ام امسال   الياريا  للمعااي  اإل،ساغ بل اريا للل يماغ امتثار اللوا ح التيظيميا  ااتعلقا  
معياااار  بالتمااااد، أللمااات بل ارياااا اللجيااا  ااعييااا  حبقاااون اإل،سااااغ 5153ويف لاااام   (11)ال وليااا 

 تقييااااا الووساااااا ل   سااااال   والقاااااوة الا ،يااااا "الضااااارورة الق اااااو " يف اسااااات  ام صاااااوات الشااااارع  ل
امتثاهلاااا مااا   مل   وعلاااات اللجيااا  ااعييااا  حبقاااون اإل،سااااغ ،سااا   مااان التعااا يالت لتقااايّ (11)الاااا ل

  (12)، صّ مت بل اريا ااعلومات ااطلوب 5154  ويف لام (11)للمعاي  ال ولي 
ر بشاا غ وجااود مرا ااا إملاا مااا ورد ماان تقاااري صلقهاااوألرباات جلياا  مياهضاا  التعااذيب لاان  -55

لا م وجاود رهان الت قياا، و  يها ااوصو وغ  حُيا احتجامل للت قيا  ت امرض يف مخس  مواصع 
 اً مربعا اً كال  تِجاز يف بعضاها ماح عيشا   اساح  اا     ااجتاومل ل م بعض الز،زا،ات و ،وا ذ يف 
اكااز الشاارع  حيااث إملاا ظااروا ا حتجااامل يف كثاا  ماان مر اللجياا  لاان صلقهااا   كمااا ألرباات واحاا اً 

وااي بعااض   باليظا اا  و اا  مياسااا  للماياات   الز،زا،ااات   متتثاال للمعاااي  ال ولياا  ااتعلقااأويااا  
اازوغ قضااااغ، يسااّمل  اااط بسااال  اموىل يف مكاااغ  ااحة امربااع ولشاارين  اوااا ت، يقضااي احملتج 

تقيياااا  بعااااض إملاا التقااااارير الاااا  توياااا  ب صلقهااااا"القوااااص"  وألرباااات جلياااا  مياهضاااا  التعااااذيب لاااان 
ازين بامةاواد إىل  الت  اا  أو كرساي، اا ة ت ال إىل سات ساالات  شاع مُ تابتا ، مثال صطاع احملتج 

اازين اللجيا  وأوةات  باا غ متتثال معاملاا  الساجياا يف مراكااز ا حتجاامل اا   اا  للت قياا، واحملتج 
  (11)يف مراكز الشرع ، للمعاي  ال ولي 

إملاا اكتظاا  الساجوغ، واموياا  ال ا ي  صلقا  سااغ اللجي  ااعييا  حبقاون اإل، و  تزار -55
ماااوظوي ساااجوغ مااا رلبني  وييا اااي لااا م وجاااود ااااا مات الطايااا ، و تااارّد  يف مرا اااا ا حتجاااامل، و 

لال اريا أغ  احم القوالا  اليموذجيا  الا ،يا اعاملا  الساجياا، وأغ تيّواذ مشااريعها اهلاد ا  إىل بيااا 
  وصااّ مت (11)تجاملياا  يف ،ظااام العقوبااات اجليا ياا سااجوغ ج ياا ة، وأغ تساات  ث باا ا ل  اا  اح

  (15)جلي  مياهض  التعذيب مالحظات مماتل 
مغ ا كتظاا  و،قاص اااوظوني يوضاياغ إىل  صلقهااوألربت جلي  مياهض  التعاذيب لان  -53

يف لا د صليال مان مل تااشر إ  العيف بني السجياا يف مرا ا ا حتجامل، ومغ إجرااات الت قيا 
صلاااا إملاا حاااوادث العياااف اجليساااي والت ااار  اجليساااي والضااار ، وإملاا  اللجيااا    وسااااوراواااا ت

الع د الكا  من حا ت الو اة أتياا ا حتجامل  وأوةت جلي  مياهض  التعذيب ب غ متياع بل ارياا 
العيف بني السجياا و مي السجياا من هذا العيف، و  سيما ااثليات وااثلياني ومزدوجاي اايال 
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م اااااير  اهلوياااا  اجليسااااا،ي ، وباااا غ  قااااا يف حااااوادث الو اااااة أتياااااا ا حتجااااامل وتقايااااي اجليسااااي و 
  (15)ااستولني ليها

ازين ا،وراديااً  صلقهااوألربت جلي  مياهض  التعذيب لان  -54 بسااب إملاا اساتمرار حاا  احملتج 
  باا غ  ظاار بل اريااا  اارض اوااااللجياا  ا،تهاكااات لقوالاا  ا ،ضااااط وجاارا مل  وأوةاات  ارتكاااهبمل

  (13)، وب غ تطّاا لقوبات ت دياي  ب يل  بو ا ،وراد  كعق
وأوةت جلي  مياهض  التعاذيب با غ تيظار بل ارياا يف تعا يل التشاريعات ااتعلقا  باليظاام  -51

وتقيي همل بامةواد لي ما يكو،وغ خارا  ،ال ارم لو ل السجياا احملكوم لليهمل بالسجن ااتب 
  (14)اموىل  مل،زا،اهتمل يف أتياا السيوات اام

وألرباااات اللجياااا  ااعيياااا  بالقضاااااا للاااال التمييااااز ياااا  اااااارأة، واللجياااا  ااعيياااا  باااااوقون  -51
  (11)ا صت اااادي  وا جتماليااا  والثقا يااا  لااان القلاااا إملاا ا،تشاااار العياااف اايااازق للااال ،طاااان واساااع

وةالت إىل  صلا  لا د حاا ت العياف اايازق الا  ب ساف  و حظت اللجي  ااعيي  حبقون اإل،ساغ 
  وألربات جليا  مياهضا  التعاذيب واللجيا  ااعييا  حبقاون اإل،سااغ (11)ولوصاب اجليااة  يهاا القضاا
العياف اايازق يف حاا ت  ،وسها إجرااات إصام  دلاو الض ي  ااشر إملاا اشحاط أغ تصلقها لن 

ييز يا  ااارأة لان   وألربت اللجي  ااعيي  بالقضاا للل التم(11)امذ  الا ل الاسيط أو ااتوسط
سامح بوصاف اإلجارااات اجليا يا  يا  اا تِ ااني من القا،وغ اجلياا ي الا  ت 512اادة إملاا ا صلقها

  (12)ض اياهملبإذا تزوجوا 
وأوةاات اللجياا  ااعيياا  حبقااون اإل،ساااغ باا غ متيااع بل اريااا العيااف ااياازق، وفاةاا  العيااف  -51

اا للال التميياز يا  ااارأة با غ تضامن بل ارياا إتاحا    وأوةات اللجيا  ااعييا  بالقضا(11)ي  ااارأة
 وبا غ تا لملل د كاا  من دور اإليواا اامول  من ال ول  لليساا ي ايا العيف اايازق وأعوااهلن، 

  (21)ال لمل للض ايا تق مايظمات    اوكومي  ال  ا

ة بل اريااا للاال ولااالوة للاال ذلااك، حثّاات اللجياا  ااعيياا  بالقضاااا للاال التمييااز ياا  اااارأ -52
اجلريمتني  مجل  أمور ميها، جترمي العيف اايزق وا  ت ا  الزوجي للل وجه الت  ي ، ومشور كال

ماان القااا،وغ اجليااا ي،  512ت اللجياا  بل اريااا للاال إل اااا ااااادة   وحثّاا(25)يف دلاااو  اوااا العااام
الوتياات، ومقايااة و عار العياف اجليساي يا  اليسااا  ويماغ الت قيا للل حنو  عار يف مجيع أ

اللجيا  ااعيياا     وأللماات بل ارياا(25)اجليااة وإةا ار أحكااام حبقهامل تتياساب مااع خطاورة جارا مهمل
بالقضاا للل التمييز ي  اارأة با غ مشارو  القاا،وغ اجلياا ي اجل يا  أُِلاّ  و قااً لتوةايات اللجيا ، 

  (23)5154وُصّ م إىل اجلمعي  الوعيي  يف كا،وغ الثال/يياير 
إملاا ممارساا  الاازواا اااكاار والقساار  لوتيااات  صلقهاااوألرباات جلياا  مياهضاا  التعااذيب لاان  -51

  وألربات اللجيا  ااعييا  بالقضااا للال التميياز (24)ساي  55من مجال  الروما   تتجاومل ألمارهن 
لان صلاا مماتال  وحثّات جليا  مياهضا  التعاذيب  (21)واللجيا  ااعييا  حبقاون اإل،سااغ (21)ي  ااارأة

  (21)اااكرواا  اريا للل إ،واذ التشريعات ااتعلق  بالسن ال ،يا للزواا وحظر الز بل
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ف( الضاااوا للااال اواجااا  إىل إ،وااااذ يوساااّلطت ميظمااا  اممااامل اات ااا ة للطوولااا  )اليو،يسااا -31
يب لاان القلااا   ياا اً مغ   وألرباات جلياا  مياهضاا  التعااذ(22)حظاار مجيااع أشااكار العقوباا  الا ،ياا 

 تشاجعوأوةات با غ  ، يف متسساات امعواار ذو  اإللاصا ست   م ب ورة أكاربتُ   الا ،ي  بالعقو 
أسااااليب  ااا  لييوااا  يف تربيااا  امعواااار وتعلااايمهمل، وبااا غ تضااامن إ،وااااذ القاااا،وغ اسااات  ام بل ارياااا 

، وباا غ تت اا   للاال حنااو  عااار ومال اامل للعقوباا  الا ،ياا ، بطاارن ميهااا  الا ،ياا  بااو الااذ  حيظاار العق
  وصاااّ مت اللجيااا  ااعييااا  حبقاااون اإل،سااااغ مالحظاااات (21)ومعاصاااا  اجليااااةالت قيقاااات وااقايااااة 

  (11)مماتل 
 سااتمرار  صلقهاااوألرباات اللجياا  ااعيياا  باااوقون ا صت ااادي  وا جتمالياا  والثقا ياا  لاان  -35

اخنراط امعوار الضعواا اجتمالياً، و  سيما أعوار الروما، يف ألمار يارة واست اللي ، وب و  
بااا غ تعااازمل بل ارياااا بااارام  التوليااا   اللجيااا  الزرالااا  وال ااايال  واا مااا  اايزليااا   وأوةااات خاةااا  يف

والوصاي  وااسال ة من أجل الت ّ   اشكل   لمل امعواار وأعواار الشاوار 
  وعلاات جليا  (15)

خاارباا ميظماا  العمااال ال ولياا  ااعيياا  بتطاياااا ا تواصيااات والتوةاايات )جليااا  خاارباا ميظماا  العمااال 
ولي ( إىل بل اريا أغ تضالف جهودها الرامي  إىل محاي  أعوار الشوار  من أسوأ أشكار لمل ال 

  (15)امعوار، وب غ تو ّر السال إللادة ت هيلهمل وإلادة إدماجهمل

إملاا الزياادة لان صلقهاا اللجي  ااعييا  بااوقون ا صت اادي  وا جتماليا  والثقا يا   وألربت -35
 اامل اإلجاارااات الاا  ويااعتها اللجياا  الوعيياا  اكا  اا  ا جتااار بالاشاار يف ا جتااار بامشاا ال، ر 

  وظاال القلااا يساااور (13)وتيويااذ الرب،ااام  الااوعا ايااع ا جتااار بالاشاار ومكا  تااه ومحاياا  الضاا ايا
اللجي  ااعيي  بالقضاا للل التمييز يا  ااارأة إملاا الث ارات يف تيوياذ التشاريعات وا ساحاتيجيات، 

دور إيااااواا صلااا   تاااا اب  وصا يااا  للت اااا   ل سااااا  اجلذرياااا  لالجتاااار بامشاااا ال، و وا  تقاااار إىل
إىل  تنيياا ايا ا جتااار بامشاا ال  وأشااارت اللجياا  إىل لاا م كواياا  ااسااال ة واوماياا  ااقااّ م

متويال اايظماات  ا  اوكوميا  لا م و  ،إجرااات إللادة الت هيل والتعويضل م ويع الض ايا، و 
  (14)دور اإليواا ااتصت  للض اياتو ر و ال ة ال  تقّ م ااس

 إقامة العدل وسيادة القانون -جيم 
          جلياااا  مياهضاااا  التعااااذيب للماااااً باسااااحاتيجي  إةااااال  اجلهااااامل القضااااا ي لوااااحة  أحاعاااات -33

إملاا يااعف التقاا م احملاارمل يف إةااال  اجلهااامل ألرباات لاان صلقهااا ، لكيهااا 5153-5111املااوام 
لاا م و م الشااوا ي  يف اختيااار القضاااة وألضاااا  لاا  القضاااا امللاال وتعيياايهمل، القضااا ي، وا،عاا ا

داخال  تطايقاه تطايقااً كاامالً ل م ا أ استقالر القضاا أو ااهلياات خارا اجلهامل القضا ي  اححام
             وألرباااات اللجيااااا  ااعيياااا  حبقاااااون اإل،ساااااغ لااااان شااااوا ل مماتلااااا  يف(11)اجلهااااامل القضااااا ي ،وساااااه

 (11)5153ر ااتابعاااااا  يف لااااااام ي ، وأشااااااارت إىل هااااااذه ااساااااا ل   اااااا داً يف إعااااااا(11)5155لااااااام 
  (12)5154و
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  (11)وأوةااات جليااا  مياهضااا  التعاااذيب بااا غ تعّجااال بل ارياااا يف إةاااال  اجلهاااامل القضاااا ي -34
اساااتقالر لت قياااا وبّييااات ااقاااررة اااةااا  ااعييااا  باساااتقالر القضااااة واحملاااامني أغ مااان الضااارور  

ور خااا مات ا دلااااا د  باااني و ااال بوياااو  الاليظااار يف لوامااال هيكليااا  صاااال إ،عاااام  اً  علياااالقضااااا 
  وأوةاات باا غ تضاامن بل اريااا الوةااور إىل ااسااار (511)ور احملاااكمل ومهامهاااد  و والت قيااا ومهامهااا 

جتار  امت ا،ات تيا ساي  دوريا ، وبا غ تعتما  لملياات تيا ساي  و إجراا ااها القضا ي من خالر 
ولااالوة للاال ذلااك، أوةاات   (515)ترصياا  القضاااة وشاا ل ااياةااب ااتصتاا  مااا  ااص يتقييماااً دورياااً 

باا غ تضاامن بل اريااا الشااوا ي  يف لملياا  ي اايص ااااوارد للجهااامل القضااا ي، وباا غ ااقااررة اااةاا  
تعااحا حبقوصااه يف ااشااارك  يف ويااع ميزا،يتااه ويف اااا او ت اات اال  هبااا يف اهليااا  التشااريعي ، ويف 

  (515)تضمن تو   موارد كا ي  للم اكملب غ ا،يته، و إدارة ميز 

وأوةاات ااقااررة اااةاا  ااعيياا  باسااتقالر القضاااة واحملااامني باا غ تضاامن بل اريااا ا ت ااار  -31
صضاا ي  ممولا   مساال ةتاو   للل حنو  عار بني احملامني وااا لل للايهمل يف القضاايا الا  تتطلاب 

وجااود ساااب للاا لاو  إ  لياا   إسااقاط احملااامني لاا مماان ال ولاا ، وباا غ تضااع يااما،ات تكواال 
  (513)يمكن إتااته مبوجب القا،وغ ااطالا

ماوارد كا يا  وأوةت جليا  مياهضا  التعاذيب بل ارياا  ملا  أماور ميهاا، أغ تضامن تاو    -31
، أللماااات بل اريااااا جلياااا  مياهضاااا  5155  ويف لااااام (514)للمكتااااب الااااوعا للمسااااال ة القضااااا ي 

ذت  يما يتعلا بب غ ت االتعذيب   ور للل ااسال ة القضا ي ، من بييها تع يل  تاح  اوب  ايخ
القضااااا ي ، ومليااااادة ميزا،ياااا  ااسااااال ة القضااااا ي  ولاااا د مااااوظوي ااكتااااب الااااوعا  صااااا،وغ ااسااااال ة

  (511)للمسال ة القضا ي 

تشااااريعات تضااامن لاااا م لااا م وياااع إملاا  صلقهاااااوألربااات جليااا  مياهضاااا  التعاااذيب لااان  -31
للال بل اريا تشاريعات  ظار  التعذيب  وأوةت ب غ تسنّ ال  حُي  ل لليها ،تيج  لي  امدل  مقاو 

 د است  ام اإل ادات اايتز ل   ت التعذيب ك دل حنو  
(511)  

اجلارب والتعاويض ااي اف والكاايف ال ُساوحّثت جلي  مياهض  التعذيب بل اريا للل تو    -32
عذيب، مبن  يهمل الض ايا الذين تعّريوا للتعذيب وساوا ااعاملا  وسال إلادة الت هيل لض ايا الت

  (511)يف مراكز امش ال ذو  اإللاص  العقلي 
"موهاوم ف أغ إةال  ،ظام صضاا امح اث يتقاّ م بااطا ر امل التمااد يوذكرت اليو،يس -31
  (512)(5153) ( وخريطااا  الطرياااا لتيويااااذه5155) "امعواااارصضااااا لسياسااا  العامااا  يف  اااار ا

وألرباات اللجياا  ااعيياا  حبقااون اإل،ساااغ لاان أسااوها للتاا خ  يف إةااال  ،ظااام صضاااا امحاا اث، 
  (511)وأوةت ب غ تيظر بل اريا يف تيويذ اإلةال  للل سايل امولوي 

مااااوظوني  اااا   ماااان ِصاااااليف أحياااااغ كثاااا ة ف أغ امعوااااار ُيسااااتجو بوغ يوذكاااارت اليو،يساااا -41
يف أتياااا متاات  عوااار ياا ايا العيااف للمليااات اسااتجوا  ، وأغ لاا ة اً مت   اا اً تاا ريا ماا رّبني
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اإلجااااارااات القضاااااا ي ، ماااااا أد  إىل تعاااااريض أولااااااك امعواااااار ل ااااا مات، وأغ جلساااااات سااااا  
  (551)ضور ااتهملحبا ستما  إىل امعوار الض ايا والشهود يف احملاكمل تُعق   

باساات كام  ااتعلقاا  اتإملاا ا دلاااا صلقهاااوألرباات اللجياا  ااعيياا  حبقااون اإل،ساااغ لاان  -45
يف الوسااااد داخااال اليظاااام القضاااا ي، ولااا م التوةااال إىل ،تاااا   مقيعااا  يف  اااار مكا  ااا  الوسااااد 

  (555)إصامااا  العااا رلملياااات يف اجلمهاااور لامااا  تقااا  م اعااا ا،ااساااتو ، و  أوسااااط اااااوظوني ر يعاااي
قون اإل،ساغ صلا   وساور اللجي  ااعيي  حب(555)وألربت جلي  مياهض  التعذيب لن شوا ل مماتل 

  (553)ّ لاة داخل ااتسسات اإلةالحي إملاا ممارسات الوساد اا

و حظاااات ااقااااررة اااةاااا  ااعيياااا  باسااااتقالر القضاااااة واحملااااامني إ،شاااااا احملكماااا  اجليا ياااا   -45
واجلريماا  اايظماا ،  للتعاماال مااع صضااايا الوساااد ماا  ا سااتاياا اجليا ياا  اات   اا اات   اا  و ك

  وأوةااااات بااااا غ تضااااامن بل ارياااااا ا حاااااحام الكامااااال (554)5155ا العمااااال يف لاااااام توأهنماااااا باشااااار 
ا، وباااااا غ تااااااو ر هلمااااااا ااااااااوارد مااااااو،زاهتهااااااااذكورتني للضااااااما،ات اإلجرا ياااااا  واسااااااتقالر احملكمتااااااني 

  (551)ااياسا 
 الحق  ي الخصوصية والزواج والحياة األسرية  -دال 

إملاا ا،تشاااار ممارسااا  التي ااات للااال  قهااااصلألربااات اللجيااا  ااعييااا  حبقاااون اإل،سااااغ لااان  -43
أ ّ يتخاااذ ااكاااااات اهلاتويااا  مبوجاااب صاااا،وغ وساااا ل ااراصاااا  اااةااا   وييا اااي لال ارياااا أغ تضااامن 

ا  إليهاا   يا اً إ   مراصا  ااكاااات اهلاتويا  بيتا    يف كا ليل مكّمال يف القضاايا اجليا يا ، وأغ يُلج 
دوغ وجاه حاا مان عل مل امشا ال الاذين تعّرياوا للمراصاا  يف احملاكمل، وأغ يُ مر ول  دلاو  إعار 

  (551)ا يتمكيوا من الوةور إىل سال ا،ت اا مياسأغ و  ،ب هنمل روصاوا

وأوةااات اللجيااا  ااعييااا  بالقضااااا للااال التميياااز يااا  ااااارأة بتاااو   ساااال ا،ت ااااا  عالااا   -44
أملواجهااان أو شاااركا هن  عوااااهلن واو اااور لليهاااا مااانإلا،ااا  متمكاااني اليسااااا مااان ااطالاااا  بيوقااا  ل

  (551)السابقني

         وساااااور اللجياااا  ااعيياااا  باااااوقون ا صت ااااادي  وا جتمالياااا  والثقا ياااا  صلااااا مغ القااااا،وغ -41
العالصاات  و وياع امعواار ااولاودين ،تيجا  لتلاك أ الواصاع اممار كامل  حيماي ام اراد ااقح،اني حب

 الواصااعاممار كاامل لقاراغ حبباني حااا ت اام القااا،وغ با غ تضاامن بل ارياا ااساااواة أمااللجياا  وأوةات 
الرتيااا ، وبااا غ تكوااال اومايااا  الكاملااا  وقاااون امعواااار ااولاااودين خاااارا إعاااار حاااا ت القاااراغ و 

  (552)الزواا

إملاا لاا م  صلقهااالاان    اللجياا  ااعيياا  باااوقون ا صت ااادي  وا جتمالياا  والثقا ياا وألرباات  -41
ول م وجود إعاار صاا،ول ومايا  حقاوصهمل  وأوةات  ا من اجلي  ،وسه،صا،و،ياً بامملوا ا لحاا 
  (551)صا،و،اً بامملواا من اجلي  ،وسهب غ يُعحا 
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ألا اد امعواار اااود لني يف متسساات الرلايا  وملياادة يف  ف اخنوااضيو حظت اليو،يس -41
أو الرلاياا  يف إعااار ع الطااابامسااري  اجملتمعياا  الا يلاا  الرلاياا  الااذين حي االوغ للاال لاا د امعوااار 
  و حظت جلي  مياهض  التعاذيب الت اّور ااتاوخل مان الرلايا  ااتسساي  إىل (551)امسر اوايي 

لايااا  امسااري ، واإل ااالن ااتااوخل جلميااع متسسااات رلاياا  الطواال يف لشااايه  باالرلاياا  اجملتمعياا  ا
غ تشاعر باالقلا إملاا لا د   وماع ذلاك، ظلات اللجيا  ااعييا  حبقاون اإل،ساا(555)لامااً  51 ضوغ 

  (555)القادم  51لسيوات الا يف اامعوار الذين سياقوغ يف تلك ااتسسات 
رلاياااا  وحثّاااات اللجياااا  ااعيياااا  حبقااااون اإل،ساااااغ بل اريااااا للاااال إ ااااالن مجيااااع متسسااااات  -42

أوةاات اللجياا  و   (553)امعوااار وإ،شاااا باا ا ل لملياا  لت اال  اال اإلياا ا  يف متسسااات الرلاياا 
باااوقون ا صت ااادي  وا جتمالياا  والثقا ياا  باا غ تيّوااذ بل اريااا لملياا  إةااال  ،ظااام الرلاياا  ااعيياا  

، ماااع الحكياااز للااال إدمااااا امعواااار الاااذين ي اااادروغ متسساااات تيوياااذاً كاااامالً اإليوا يااا  ل عواااار 
الرلايااا ، وبااا غ توياااح الوياااع القاااا،ول ل عواااار احملااارومني مااان أسااارة الاااذين ي اااادروغ متسساااات 

  (554)خ مات لل لمل امسر تق م هلمل ن امسرة و ، وتو ر هلمل ب ياًل مياسااً لالرلاي 

حريععة الععدين او المعتقععد وحريععة التعبيععر والحععق  ععي المشععاركة  ععي الحيععاة العامععة  -هاء 
 والحياة السياسية

إملاا اإلهبااااام الااااذ  يكتيااااف صااااا،وغ  صلقهاااااألرباااات اللجياااا  ااعيياااا  حبقااااون اإل،ساااااغ لاااان  -41
يياااا ، الااااذ  أدرا إجاااراًا  اااا داً لتسااااجيل الكييسااا  امرتوذكسااااي  الال ارياااا   وييا ااااي الطوا اااف ال ي

مياااع ااتسساااات ااتعلقااا   التساااجيل  وعرا اااالال ارياااا أغ تراجاااع أحكاااام القاااا،وغ اواامااا  إجاااراا 
  (551)ال ييي 

وأوةاات ميظماا  امماامل اات اا ة للحبياا  والعلاامل والثقا اا  )اليو،سااكو( باا غ تضاامن بل اريااا  -11
 رة ال  ويني والعاملني يف وسا ل اإللالم للل ممارس  مهيتهمل يف بيا  حرة وآمي ، وبا غ  قاا ص

  وأوِةي  ب غ تياز  بل ارياا (551)يف مجيع ا لت ااات للل ال  ويني والعاملني يف وسا ل اإللالم
  (551)ةو  اجلرم لن التشه 

رأة بل اريااا للاال التعجياال بضااماغ وشااّجعت اللجياا  ااعيياا  بالقضاااا للاال التمييااز ياا  اااا -15
مليااادة لاا د اليساااا يف ااياةااب للاال مشااارك  اااارأة مشااارك  كاملاا  يف اوياااة السياسااي  والعاماا ، و 

العليااا، بطاارن ماان بييهااا التماااد تاا اب  خاةاا  متصتاا   وأوةاات بتقاا مي حااوا ز ل حاازا  السياسااي  
اد صوالا  ا،ت ابيا  تضامن لليسااا لتسمي  أل اد من اارش ات مسااوي  ملا اد اارشا ني، والتما

 رة  متكا ا  لكي يُيت  نب، وهتيا  بيا  متاتي  اشارك  اارأة يف اوياة السياسي 
(552)  

وأوةااات ااقاااررة اااةااا  ااعييااا  باساااتقالر القضااااة واحملاااامني بااا غ تضااامن بل ارياااا متّكااان  -15
  (551)ب و  لام  الع ال ظام اليساا من ش ل مياةب ر يع  ااستو  يف اجلهامل القضا ي، ويف ،
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 الحق  ي العمل  -واو 
ارتواا  إملاا  صلقهااوألربت اللجيا  ااعييا  بااوقون ا صت اادي  وا جتماليا  والثقا يا  لان  -13

معاا  ت الاطالاا  والاطالاا  الطويلاا  امجاال مااتخراً، مااا أتّاار ساالااً يف السااكاغ، و  ساايما الشاااا  
  و حظاات جلياا  خاارباا ميظماا  العماال (531)ل ذو  اإللاصاا وااهاااجرين ومجالاا  الرومااا وامشاا ا

 معاا ر الاطالاا  يف ااقاععااات يف معاا  ت الاطالاا  بااني ااقاععااات،  كااا ال ولياا  وجااود تواااوت  
  (535)الشمالي  أللل من ااتوسط الوعا

وأوةااات اللجيااا  ااعييااا  بااااوقون ا صت اااادي  وا جتماليااا  والثقا يااا  بااا غ تعاااّ ر بل ارياااا  -14
  (535)تشريعاهتا من أجل ميح مجيع  اات ااوظوني اا ،يني حقهمل يف اإليرا 

 الحق  ي الضمان االجتمالي و ي التمتل بمستوى معيشي الئق -زاي 
إملاا اليسااا   صلقهاااألرباات اللجياا  ااعيياا  باااوقون ا صت ااادي  وا جتمالياا  والثقا ياا  لاان  -11

يف هااذا  ، وإملاا التواوتااات بااني ااقاععاااتالوقاارالكااا ة ماان السااكاغ الااذين يعيشااوغ  اات خااط 
  وألربت اللجي  ااعيي  بالقضاا للل التمييز يا  ااارأة لان القلاا إملاا ت ،ياث الوقار، (533)ال  د

،ساا الروما واليساا ذوات اإللاص  والريويات وكا ات السن، وإملاا ل م إدماا إملاا  قر و  سيما 
  (534)مكا    الوقر يف اسحاتيجي  اجليسال اايظور

إملاا تعااّذر  صلقهااااللجياا  ااعيياا  باااوقون ا صت ااادي  وا جتمالياا  والثقا ياا  لاان وألرباات  -11
  سااايما ام اااراد امشااا  حرما،ااااً و بعاااض  ااااات الساااكاغ، يف أوسااااط  اااور للااال ساااكن   اااا او

الااذ   5151لااام باا غ تطاّااا بل اريااا صااا،وغ اللجياا    وأوةاات وهتميشاااً، مباان  اايهمل مجالاا  الرومااا
  (531)يشّجع بياا مساكن مي وض  التكلو ، وب غ تواةل تيويذ بر،ام  بياا السكن ا جتمالي

 الحق  ي الصحة  -حاء 
 اا   اوماال ُيضاامن لل واماال ااحة ف أغ    اااً عاياااً واحاا اً  قااط أتياااا يذكاارت اليو،يساا -11

، ر مل امحكام ال ستوري  ال  تكول جلميع اليساا او ور للل رلاي  ااشمو ت بت مني ة ي
  وكثاا اً مااا تيطااو  اامارسااات يف مستشااويات الااو دة للاال ا،تهاااط لل قااون (531)تولي ياا   ا،ياا 

امساساااي  لليسااااا وامعواااار   واااي بعاااض اواااا ت، يمكااان للعاااالا يف ااستشاااويات أغ يتسااااب 
 ااااال إىل حااااا  العياااااف اليوساااااي ياليظااااار إلياااااه للااااال أ،اااااه  بااااا ذ  ،وساااااي شااااا ي  للمااااارأة، ويمكااااان

  (531)واجلس  
لاااا د  تزايااا وتظااال اللجيااا  ااعيياااا  بالقضااااا للااال التمييااااز يااا  ااااارأة تشااااعر باااالقلا إملاا  -12

  ساايما بااني ااراهقااات واليساااا الااال  تقاال و حااا ت اوماال اااكاار وارتوااا  معاا ر اإلجهاااض، 
لجي  ااعيي  بااوقون ا صت اادي  وا جتماليا  والثقا يا    ودلت ال(532)هن لن لشرين سي ر ألما
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بل اريااا إىل تكثيااف جهودهااا الرامياا  إىل ميااع اوماال يف ساان ااراهقاا ، وإىل تااو   خاا مات الاا لمل 
  (531)ت اب  متكيهن من مواةل  تعليمهناياذ الالملم  للمراهقات اووامل، مبا يف ذلك 

لل التمييز ي  اارأة ب غ تعزمل بل اريا التثقيف يف  ار وأوةت اللجي  ااعيي  بالقضاا ل -11
ااياساا  يف  اار  مات اااوب غ تقّ م  ،ااراهقات وااراهقني  ً سته  مال    اجليسي  واإلجنابي ، 

وسااا ل مياع اوماال ب سااعار ميساورة، و قاااً لتوةايات ا سااتعراض الاا ور  أغ تاو ر تيظايمل امساارة و 
  (541)الشامل
لجياا  ااعيياا  باااوقون ا صت ااادي  وا جتمالياا  والثقا ياا  باا غ تضاامن بل اريااا وأوةاات ال -11
 شاا ال اا ااابني بواا وس ،قااص اايالاا  القاا رة للاال او ااور لليهمااا لالعااالا والرلاياا  و تااو ر 

بر،ااام  الجااات احملااار إليهااا ت طياا   عالاا  ماان خااالر العت طياا  الاشااري /اإلي مل ومرياال الزهااايمر، و 
  (545)يالضماغ ا جتمال

 الحق  ي التعليم  -طاء 
 حظت اللجي  ااعييا  بااوقون ا صت اادي  وا جتماليا  والثقا يا  بقلاا اساتمرار ارتواا   -15

  وكاااررت (545)احملروماا  وااهمشااا الساااكاغ باااني  اااات و  ساايما  معاا  ت التسااار  ماان اا رسااا ،
قهااا إملاا ارتوااا  معاا  ت التساار  اللجياا  ااعيياا  بالقضاااا للاال التمييااز ياا  اااارأة اإللاارا  لاان صل

  (543)من اا رس  بني  تيات الروما

ف ارتوا  اليساا  اااويا  مان امعواار الاذين مل حي الوا للال التا ريب يو حظت اليو،يس -15
ويف والقااار  يف الالااا ات ال ااا  ة ياااه اإللزاماااي صاااال اا رساااي بسااااب   وديااا   ااارل او اااور لل

  (544)أوساط الواات الضعيو  اجتمالياً 
وشّجعت اليو،سكو بل اريا للال ملياادة اايزا،يا  اا   ا  للتعلايمل، وللال تعزياز التثقياف  -13

  (541)يف  ار حقون اإل،ساغ

 ةاألشخاص ذوو اإللاق  -ياء 
إملاا حالااا  امعواااار ذو   صلقهاااا، ألربااات جليااا  مياهضااا  التعاااذيب لااان 5155يف لاااام  -14

ولكيهااا  حظاات يف الوصاات ،وسااه الت ااّور ااتااوخل ماان اإللاصاا  العقلياا  ااااودل ني يف متسسااات، 
، ألربااات اللجيااا  ااعييااا  بااااوقون 5155  ويف لاااام (541)الرلايااا  ااتسساااي  إىل الرلايااا  اجملتمعيااا 
إملاا ياعف تا ت  ااطاط وا ساحاتيجيات القا ما  يف  صلقهاا صت ادي  وا جتمالي  والثقا ي  لن 
إل اد امش ال الرامي  إىل متسسات، وإملاا ،قص اا مات امعوار ذو  اإللاص  ااود لني يف 

  (541)الذين ي ادروغ متسسات الرلاي  لال، ماا يف اجملتمع
إملاا ااعلومااااات لاااان اامارسااااات العييواااا   صلقهاااااوألرباااات جلياااا  مياهضاااا  التعااااذيب لاااان  -11

لاان اللجياا  رباات   وأل(542)والتمييزياا  حبااا امعوااار والاااال ني ذو  اإللاصاا  يف ااتسسااات الطاياا 
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أيضاً لع م متتع امش ال ذو  اإللاصا  العقليا  اااود لني يف متسساات بضاما،ات صا،و،يا  صلقها 
وإجرا ياا  كا ياا   يمااا يتعلاااا باااححام حقهاامل يف السااالم  العقليااا  واجلساا ي ، و  تقااار امشااا ال 

إىل أ  سااال  ،لتاااارالااذين   تتخااذ صااراراهتمل وتوضاايالهتمل يف ا  ،احملاارومني ماان أهليااتهمل القا،و،ياا 
إجارااات القاااور و،ُظُامل الوةاااي  كثا اً مااا تشامل مااوظوني  لاللاحاض للاال ا،تهااط حقااوصهمل، ومغ

  وألربااات اللجيااا  ااعييااا  حبقاااون (541)مااان ااتسساااات الااا  حُيتجاااز  يهاااا امشااا ال ذوو اإللاصااا 
ااعييااا  حبقاااون  واللجيااا  (515)  وصاااّ مت جليااا  مياهضااا  التعاااذيب(511)اإل،سااااغ لااان شاااوا ل مماتلااا 

 ل ة توةيات يف هذا ال  د  (515)اإل،ساغ
وساااور اللجياا  ااعيياا  باااوقون ا صت ااادي  وا جتمالياا  والثقا ياا  صلااا إملاا التقااارير الاا   -11

  (513)توياااا  باااا غ امعوااااار ذو  اإللاصاااا    يزالااااوغ ياااا ايا للو اااال يف ،ظااااام التعلاااايمل اا رسااااي
جهودهاا إلدمااا امعواار ذو  اإللاصا  يف ،ظاام التعلايمل  ف با غ تواةال بل ارياايوأوةت اليو،يسا

  (514)العام، واوض ل د م ارس امعوار ذو  ا حتياجات التعليمي  اااة 

 األقلياه  -كاف 
الحاا للمااااااً بااااااللجيااااا  ااعيياااا  بااااااوقون ا صت ااااادي  وا جتماليااااا  والثقا ياااا   أحاعاااات -11

إملاا لاااا م ا لااااحاا رتياااااً بامصليااااات  لاااان صلقهااااا هااااا ألرباااات"، ولكيالتيااااو  اإلتااااا"ا ال سااااتور باااا
  وذكااارت اااااا ة ااساااتقل  ااعييااا  بقضاااايا امصلياااات أغ اوكومااا  ،وااات وجاااود أصليااا  (511)القوميااا 

اجلماالتني  كلتيهماا ، مّ لياً  أغ متماايزة لان   هاامق و،ي  إتيي ، وأهناا   تعاحا بالاومااط أصلياً  
ييا   وييا اي لل كوما  أغ تضامن اواا يف الت  يا  الاذا  للهويا  الال اريا  اإلتمها من اجلمالاات 

تتقّي  تقيا اً ةاارما باااا أ القا ال با غ اهلويا  بقوهلا إهنا لّلقت بل اريا ص    و (511) ميهأغ اإلتيي  و 
  (511)اإلتيي  مس ل  خيار ش  ي حر

يات الاطالاا ، ويااعف وذكاارت ااااا ة ااسااتقل  ااعيياا  بقضااايا امصليااات أغ ارتوااا  مسااتو  -12
تساهمل ي  لوامال أساساشاّكل ت ،الوةور إىل أساوان العمال، وتا ّل مساتويات ااهاارات والتا ريب

حلقااا  ا ساااتاعاد ا جتماااالي والوقااار الااا  يعاااال ميهاااا كثااا  مااان أ اااراد مجالااا  الروماااا  اساااتمرار يف 
ااااا ة وذكاارت   (512)كا،اا مت ،ياا  ااهااارة وامجاار واايزاولااوغ ألماااً  مالاا  الااذين اجل   لايا  أ ااراد 

اولق  ااور   من ا ستاعاد ا جتمالي والوقار هاو التمااد هنا   هذه أغ ااطلو  لكسر ااستقل  
كلااااي ج يااااا  إلدمااااااا مجالاااا  الروماااااا، ُي اااااململ ويُيولااااذ بالتشااااااور الكامااااال مااااع ميظماااااات مجالااااا  

  (511)الروما

ت تااارّد  اموياااا  ااعيشاااي  جلمالااا  و حظااات اااااا ة ااساااتقل  ااعييااا  بقضاااايا امصلياااا -11
ميهااا الواصااع للاال ُةااع  اممار كاامل الروماا، وبقاااا  تمعااات الرومااا معزولا  ومهم لاا  إىل حاا  كااا  حب

ال اااااارا خاااااا مات ااياااااااه و إماااااا ادات جهااااااود  سااااااني اهلياكاااااال امساسااااااي  وتقاااااا مي اااااااا مات و 
والثقا ياا  واللجياا  ااعيياا     وألرباات اللجياا  ااعيياا  باااوقون ا صت ااادي  وا جتمالياا (511)ال اا ي

إملاا لمليااااااات اإلخااااااالا القساااااار  الع ياااااا ة يف أوساااااااط مجالاااااا   صلقهماااااااحبقااااااون اإل،ساااااااغ لاااااان 
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دوغ تاااااو   ساااااكن مااااان ف أغ لملياااااات اإلخاااااالا هاااااذه تاااااتمل ي  و حظااااات اليو،يسااااا(515)الروماااااا
جاوا   وحثّات اللجيا  ااعييا  حبقاون اإل،سااغ بل ارياا للال أغ  اّ  بشاكل ةاارم مان الل(515)ب يل
اإلخااالا القساار  لاان عريااا التماااد مجيااع الااا ا ل اامكياا  ل خااالا ويااماغ تااو   لمليااات إىل 

  (513)مساكن ب يل  ل سر ااتضررة

إملاا التقاارير  صلقهااوألربت اللجي  ااعيي  باوقون ا صت ادي  وا جتمالي  والثقا يا  لان  -11
  (514)للو ااال يف ،ظاااام التعلااايمل اا رساااي الروماااا   يزالاااوغ يااا ي مجالااا  الااا  تويااا  بااا غ أعواااار 

وذكرت ااا ة ااستقل  ااعيي  بقضايا امصليات أغ ام لايا  السااحق  مان أعواار الروماا   يزالاوغ 
ماا ارس  وهاايااياسااب،   ترصاال إىل ااساتو  و  الواصااعامماار كامل يف ما ارس صا ماا  للاال الو اال حب

تشااّكل لا قاااً كااا اً أمااام  سااني ،تااا   التعلاايمل  ، و  تاازارومااامجالاا  الر تسااكيها يف أحياااا توجاا  
معوار الروما   مستويات ا لت ان باا ارس بني أعوار الروما أصل بكث  من ااتوسط يف مجياع 

  وحّثت اللجي  ااعيي  بالقضاا للل التمييز ي  ااارأة بل ارياا للال ياماغ (511)مستويات التعليمل
، اإلتيياااااا مااااان امصلياااااات تالمياااااذ اا التعليماااااي ل عواااااار والالتيوياااااذ الكامااااال  ساااااحاتيجي  اإلدمااااا

  (511)(5151-5155وا سحاتيجي  الوعيي  إلدماا مجال  الروما )

لااا م ااتمثااال يف وذكااارت اااااا ة ااساااتقل  ااعييااا  بقضاااايا امصلياااات أغ موصاااف اوكومااا   -15
 اايااعا الا  تّشاكل  يهاا السما  باست  ام الل ات امم كل ا  للتعلايمل يف ااا ارس، و  سايما يف

امصليااات أ لاياا  أو ،سااا  ماوياا  كااا ة ماان السااكاغ، يمثّاال م اا ر صلااا ل صليااات، مبااا  يهااا مجالاا  
اوكومااااا  للاااال اليظااااار يف تااااو   التعلااااايمل اااااااا ة ااسااااتقل  غ  وحثّاااات يو الرومااااا وامتااااراط وااقااااا و،

  (511)بل تني

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم 
أوةااات اللجيااا  ااعييااا  بالقضااااا للااال التميياااز يااا  ااااارأة بااا غ تعتااارب بل ارياااا ا ياااطهاد  -15

 ة لشتوغ الالجااني   وصّ مت موويي  امممل اات (512)اجليسال أساساً لاللحاا بويع الالجئ
  (511)توةي  مماتل 

ل ملتمسااي مووياي  امماامل اات ا ة لشااتوغ الالجااني أغ الت ا يات ااتعلقاا  بيقا وأ اادت -13
ماع  5153دوغ إبطاا إىل الوكال  اوكوميا  لالجااني صا  تضاالوت يف ميت اف لاام من اللجوا 
ص رة إجراا   ي  ويع الالجئ للال ا ساتقاار ومعاجلا  الطلااات  يعف ل د الواةلني و تزاي  

كيلاومحاً للال امتا اد اوا ود  وذكارت أغ تلاك   33تشيي  سياا عوله ااوويي  أ،ه مت و حظت 
التاا اب  صاا  تكااوغ أّدت إىل ا،تهاااط بل اريااا  لتزاماهتااا ال ولياا  جتاااه الالجاااني واااا أ لاا م اإللااادة 

إملاا التقااارير الاا  توياا  مبيااع أ ااراد صاا  يكو،ااوغ يف حاجاا  إىل محاياا   صلقهاااالقسااري   وألرباات لاان 
  (511) إصليمل بل اريا أو ال خور إليهدولي  من الوةور إىل

ماامل اات اا ة لشااتوغ الالجاااني باا غ تضاامن بل اريااا ا حااحام الكاماال وأوةاات موويااي  ام -14
تيّسااار وةاااور امشااا ال احملتااااجني إىل اومايااا  ال وليااا  إىل بااا غ ااااا أ لااا م اإللاااادة القساااري ، و 
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  وأوةاات جلياا  مياهضاا  التعااذيب باا غ تعااّ ر بل اريااا تشااريعاهتا (515)إجاارااات جلااوا لادلاا  و عالاا 
ااوصِاف للتيوياذ داخال الالا ، واحاحام مجياع الضاما،ات والتا اب   من أجال ياماغ اواا يف الطعان

  (515)ااتصت  ااتعلق  ب جرااات اللجوا والححيل يف ا،تظار ،تيج  الطعوغ
القال ة الا  تسامح ذا وتشريعاهتا ب غ تعّ ر بل اريا مياهض  للتعذيب وأوةت جلي   -11

ولكااااي   يكااااوغ اللجااااوا إىل لقااااا،ول، باحتجااااامل ملتمسااااي اللجااااوا للاااال أساااااس الاااا خور  اااا  ا
  (513)احتجامل ملتمسي اللجوا إ  ت ب اً أخ اً 

وأشااارت موويااي  امماامل اات اا ة لشااتوغ الالجاااني إىل لاا م تعيااني وةااي للاال امعوااار  -11
أخ اا ي اجتماالي لاي  هاو مركاز الالجائ    يا أغ م ن يُماثللهمل يف إجاراا إىل    اا  وبني، و 

ف مالحظااا  مماتلااا   ي  وصاااّ مت اليو،يسااا(514)متثيااال الطوااال يف مساااا ل اويااااة اليوميااا  خماااوً  صا،و،ااااً 
  (511)  وبني أو آلي  جلمع مشل امسرو حظت ل م وجود حل مال مل إليواا الُق لر    اا

وذكرت موويي  امممل اات  ة لشتوغ الالجااني أغ مان حاا امعواار ملتمساي اللجاوا  -11
 اور للال التعلايمل، ولكان ح اوهلمل للياه  ا ود يف اامارسا  العمليا  بسااب والالجاني صا،و،ااً او

بااا غ تعاااار بل ارياااا ااووياااي  الشاارط الاااذ  يقضاااي باجتياااامل امت ا،اااات بالل ااا  الال ارياا   وأوةااات 
او اااور للااال التعلااايمل للااال  ،يف الواصاااع العملاااي ،مسااا ل  لااا م صااا رة امعواااار ملتمساااي اللجاااوا

  (511)ا بت ا ي

ف أغ ام،شاط  الحوحييا  ل عواار يف مراكاز ا ساتقاار متقطّعا ، وأغ ياليو،يسو حظت  -12
، وأغ   ااور تعلّاامل الل اا  تيّظمهااا موويااي  امماامل اات اا ة ماان ييظمهااا هاامل أساساااً ماان ااتطااولني

  (511)لشتوغ الالجاني
 لعاااا م صلقهاااااوألرباااات اللجياااا  ااعيياااا  باااااوقون ا صت ااااادي  وا جتمالياااا  والثقا ياااا  لاااان  -11

او اور للال حياا هلامل    لامهمل امور يف بل اريا، وم،اهالسما  لطاليب اللجوا بالعمل يف أتياا 
باااا غ تعااااّ ر بل اريااااا اللجياااا  معااااا  شااااهر  إ ّ يف إعااااار صااااا،وغ ااسااااال ة ا جتمالياااا   وأوةاااات 

تشاريعاهتا للساما  التمسااي اللجاوا باو ااور للال ت ااريح لمال يف أتياااا العاام امور لوةااوهلمل، 
  (512)ب غ تعزمل بر،ا ها الوعا إلدماا الالجاني، مع إيالا امش ال الضعواا اهتماماً خاةاً و 

اسااتوي ين اوأوةاات موويااي  امماامل اات اا ة لشااتوغ الالجاااني باا غ تيّساار بل اريااا إدماااا  -21
ا صت ااااادي   -قااااون ا جتمالياااا  اوهباااا ا إلمااااار مجيااااع إدماجاااااً  عاااااً  ماااان اوماياااا  ال ولياااا  

دورات مكثوااا  وذات جاااودة لتعلااايمل الل ااا  الال اريااا  لتساااهيل و ّر ي  إلمااااً  تامااااً، وبااا غ تاااامساسااا
  (511)لملي  جتيي  ااستوي ين من اوماي  ال ولي 

وأوةاات موويااي  امماامل اات اا ة لشااتوغ الالجاااني وجلياا  مياهضاا  التعااذيب باا غ تُاا رِا  -25
تماشااااال ماااااع ا تواصيااااا  اااةااااا  بوياااااع تعريوااااااً للشااااا ص لااااا مي اجليساااااي  ييف تشاااااريعاهتا بل ارياااااا 

امشااا ال لااا يمي اجليساااي ، وبااا غ تضاااع إجاااراًا لت  يااا  حاااا ت ا،عااا ام اجليساااي  لضاااماغ متتاااع 
  (521)امش ال ل يمي اجليسي  حبقون اإل،ساغ امساسي 
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Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may 
be found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of 
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to 
the United Nations compilation on Bulgaria from the previous cycle 
(A/HRC/WG.6/9/BGR/2). 

2 The following abbreviations have been used in the present document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination; 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR; 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights; 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR; 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty; 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women; 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW; 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment; 

OP-CAT Optional Protocol to CAT; 

CRC Convention on the Rights of the Child; 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict; 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography; 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure; 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families; 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD; 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance. 
3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, 

art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. 

Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6;  

OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, 

art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: 

ICPPED, art. 30. 
4 See the concluding observations of the Committee against Torture (CAT/C/BGR/CO/4-5), para. 32 

and the concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women (CEDAW/C/BGR/CO/4-7), para. 54. 
5 See CAT/C/BGR/CO/4-5, para. 32, the concluding observations of the Committee on Economic, 

Social and Cultural Rights on the combined fourth and fifth reports of Bulgaria (E/C.12/BGR/CO/4-

5), para. 24 and CEDAW/C/BGR/CO/4-7, para. 54. 
6 E/C.12/BGR/CO/4-5, para. 24. See also CEDAW/C/BGR/CO/4-7, para. 54. 
7 CAT/C/BGR/CO/4-5, para. 32. 
8 See Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), submission to the 

UPR of Bulgaria, p. 9. 
9 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 

in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 

Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 

Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 

relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol 

Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims 

of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 

12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
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(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 

Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, 

see International Committee of the Red Cross, at https://www.icrc.org/IHL. 
10 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
11 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 

Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning 

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the 

Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention 

No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; 

Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; 

Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 

concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child 

Labour. 
12 1961 Convention on the Reduction of Statelessness and 1961 Convention on the Reduction of 

Statelessness. 
13 International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in 

Independent Countries and Convention No. 189 concerning Decent Work for Domestic Workers.  
14 According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of 

National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC) Sub-Committee on 

Accreditation, the classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: Voting 

Member (fully in compliance with each of the Paris Principles), B: Non-Voting Member (not fully in 

compliance with each of the Paris Principles or insufficient information provided to make a 

determination), C: No Status (not in compliance with the Paris Principles). 
15 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 

Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights 

(ICC), see A/HRC/27/40, annex. 
16 CAT/C/BGR/CO/4-5, para. 13, E/C.12/BGR/CO/4-5, para. 6 and CEDAW/C/BGR/CO/4-7, para. 14.  
17 See the report of the independent expert on minority issues (A/HRC/19/56/Add.2), para. 98. 
18 CEDAW/C/BGR/CO/4-7, para. 15. See also paras. 9-10. 
19 http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/KZ/KazakhstanFollowUp.pdf. 
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25 See information received from the Government of Bulgaria on the implementation of the concluding 
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26 Letter from the Chairperson of CERD to the Permanent Mission of Bulgaria to the United Nation 

Office at Geneva, dated 11 March 2011, available from 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/BGR/INT_CERD_FUL_BGR_119

49_E.pdf.  
27 See information received from Bulgaria on follow-up to the concluding observations 
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