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موجز ورقات املعلومات َّ
املقدمة من

اجلهات صاحبة املصلحة بشأن بلغاراي*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
أُع ّد هذا التقريرر عالر ب رقررارل حرو قروس ا را  1/5و ،21/16مر مراعراد روريرال اعررت را
-1
()1
الرردورل المرراميل ويح ر التقريررر مررا يفررا  14ورقررال م حومررا قرردمت ا يف ررا ةررا حال مىلررح ال
اعرررت را الرردورل المررامي ،ويرررر شر ي مررويفي دقًررداب قصررد ادقىلررل ل رردر ال حالررا ل ويت ررال رعراب
م تق ب مل امهال املؤر ال الوطنًال صقوس ا ا امل تالدد رنا عحل التقًد ال امي مبحارئ قريول

اثنيا -املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان املعتمدة بناا علا
التقيد الكامل مببادئ ابريس
أوة ررا أما ررال املد رراى قلتىل ررديا عح ررل الاودو رروص اعيتً ررارل عد اقً ررال ادشر ر ا ول ا عاق ررالل
-2
عام  2018د دي عحل قا و أما ال املدراى ُ ح را
وأشار أما ال املداى أ اجلال ًال الوطنًال قد أقر
مبويفح را أما ررال املدرراى حالايررال قرروس و رراي امل رواطنن م ر ادش ر ا ال حً ًررن أو اععتحررارين ا ا ر ن
لحقا و ا را ل وأ رد أما رال املدراى أ اًر التوةرًا الرا قردمت ا الحعنرال ال رعًرال امل نًرال قععتالرار
التار ال لألمم املت دد قد ارتو ًا ،اعتُالد أما ال املداى آ ار/مارس  2019ال ئال "ألف"()2ل

و ًالا يت حا رندام ال عو  ،ع دا أما رال املدراى ممرا ي دت حرا قع تدراق ،و قر ال رامحن
-3
اصقي اعيفتالاعي ،وا ت ا ا رمال املرار ل وع دا أ دام الرعايال الىل ًال ال عو ى خي
لإلة ح ر د رغم اجل ور الا دحذهلا اآللًال الوقائًال الوطنًال()3ل

__________

*

حترر هذه الوثًقال قحي رراهلا
ى َّ
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و ًالررا يت حررا رق را اد رردا  ،أ ررد أما ررال املدرراى ويفررور ممررا ي درردحت قلتمرري ا الررا قدررا
-4
متعرراو د وى د ررد منارررحال ،و رررورد ارررت دا دررام لألط رراص امل ررال ن لحقررا و يرُردم مر دررام ايررال
ال ي ويرد ي عحل حتديد ايتىلاةا اً امل نًن ال امحن هذا اجملاص وددريح م ق تدامل وأوةا
إبلغررا م رروم ال ررحود امل ررارل لحالعتالر ظ وحت ررن الررندم القائالررال رراع اصالايررال والرعايررال الىلر ًال
والت حررًم وا رردما اعيفتالاعًررال ل ررالا رمرراا اًر ادط رراص رو رر امل ررؤولًال اجلنائًررالظ ود رروير يرردما
منارحال د تعًب ع تًايفا ادط اص ول ال حود املن رف()4ل
وأ ر ررار أما ر ررال املدر رراى ت الت ر رردي الر ررا أُريحر ررا عر ررام  2019عحر ررل القر ررا و اجلنر ررائي
-5
ًالا يت حا قل نف ال ائحي ا ا حمي در ًب ول ن را غرك ا ًرال مل اجلرال ق رااي ال نرف الحردس والن ري
واعقتىلارل م اجلرالب امحرال وصالايرال قروس املررأد ال ر ًال يفررا ا مرا قحري احملا الرال وأثنرا احملا الرالل
وأعررا أما ال املداى ع قحق ا ا عدم ايال عدر املرا ي الا أتول ااي ال نف  -اثنا عمر مأوى
لحححد ت الحر ومرأوى وا رد لىلرو ًا ،و ررورد حت رن الت اعري ررن اجل را ةرا حال املىلرح ال لت ييري ثقرال
اجلال ور املؤر ا ()5ل
وأ ررار أما ررال املدرراى ت رردى الرغررا ادرارررًال قررا و ايررال ال رري د الر ا تقرراره
-6
مل وم شامي ع قوس ال ي ومىلاص  ،وأوةا رو م ايك و يفرا ا دتقًد هبا اً املؤر را
امل تىلال حتديد املىلاحل ال حل لح ي()6ل
وأشار أما ال املداى ة ورال رماا أط اص الروما املدارس ال امالل وأوةا إبلغا رروم
-7
الت حًم قحي املدرري ،واديذ ترالًب ددريو ديررال دراعري اع تًايفرا احملردرد دط راص الرومرا ود رال
مندورا الت در الرقا ()7ل
وع دا أما ال املداى أ ادط اص ول ا عاقرال ع ظدرو ر رر مت ا ئرال مر غركهم ،مبرا
-8
لك مر ًرا املمرار ال ،وم رتوى امل ًمرال ،والرعايرال الىلر ًال ،واصىلروص عحرل الت حرًم وأوقرا الرت ًر ل
وأوةا رت ًًف الحًئال املدررًال ،و الا ىلوص ادط اص ول ا عاقال عحل د حًم يفًد مؤر ا
الرعايال ،ودً ك اصىلوص عحل يدما الىل ال ال قحًال املدارس()8ل
وأ ررار أما ررال املدرراى ت ادش ر ا ول ا عاقررال ي ررا و م ر حمدوريررال ررر اصىلرروص عحررل
-9
ا دما اعيفتالاعًال ،ويؤمي أ يقدم قا و امل اعدد الم ىلًال ،الذل ريي ًي الن ا اعتحاراب م 1
ا و الراس/يناير  ،2019حوعب هلذه الىل وق ل وأ ار أما ال املداى ت ق ر ال الري امل ئالرال
ي رح أي اب ممر حال ،وتارا شردر  ،أثنرا ةرًاغال قرا و ادشر ا ول ا عاقرال ،عحرل مرا آلًرا
()9
ل الا ر عالي م ئالالل وقد أرري محدأ اصىل  ،وال الالال احملالًال ،وررانم وطين لدعم ال الالال ل
 -10وأرحغررا أما ررال املدرراى رويفررور رراع قاة رري مرا رري ا تعررا امل ررايفري ةررن وا م ر قحر ُري
مىل ر ورن ،رو أ د ررو رًررن م ورررن ادش ر ا امل نًررن رررارا م ر ررال ،بنح راب لح دررر امل رررو عحررل
ا تعا القاةري غك املىل ورن ،وأ هذه املالاررال م تالردل وأ ار أما ال املداى إب ما من قال آمنال
ييرا /يو ً  ،2019رنا عحل دوةًت ا()10ل
لألط اص غك املىل ورن مر ي وينا رامحا

اثلث ا -املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )11والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

()12

 -11أوةا اصالحال الدولًال لحق ا عحل ادرح ال النوويال ت دوق رحغاراي عحرل م اهردد درر ادررح ال
النوويال وت دىلدس عحً ا()13ل
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 -12وأوةررا الورقررال املمرررت ال  5ر ر ب الت دررا املتحقًررال عحررل اد اقًررال عررام  1954رمررأ و ر
ادش ا عدميي اجلن ًال واعد اقًال ادورورًال رمأ اجلن ًال()14ل

اب  -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()15

ر جلنال ًنً ًا التار ال جملحو أوروق أ الت دي الا أُريحا عحل الدرتور الححغارل
-13
عام  2015قد يفا رتغًكا جيارًال ،من ا ىلي حو الق را ادعحرل غرر تن ،ردامها لحق راد
واديرى لحالدعن ال امن ،وا ت اب ادع ا ال ارين تغححًال مؤهحالل غك أاا أ د أ ينحغي د ييي
التقدم احملر إبرياص املييد م ا ة ا اهلً حًال ،عحل الىل ًدي الدرتورل والتمري ي()16ل

جيم -تنفيااال االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة قااوق اإلنسااانن مااع مراعاااة القااانون الاادو
اإلنساين الساري
 -1املسائل الشاملة لعدة قطاعات

امل اواد وعدم التالًًي

()17

 -14أ ررار م تررب املؤر ررا الدميقراطًررال و قرروس ا ررا التررار ملندالررال ادمر والت رراو أوروق
ت قرار اص ومال د ًن من ا وطين م ين مب ا ال م اراد ال امًال ش ي أ د الت ورا ا جيارًالل غرك
أ ر أرحرأب ت ر ى دُ تالرد أل دمرري ا يفديردد وأ ر ع درياص الرال راع مرركد لحقحرا قرا و ال قروق ،
وم ر لررك أ ر ينحغرري دورررً رراس ا ىلررائ املمررالولال قصالايررال رراا الرردي وامل تقررد غررك الررديين،
واجلنو ،واملًي اجلن ي ،واهلويال اجلن ا ًال ،وا عاقال اً اد ام الا دتناوص اجلرائم املرد حرال رردا
الت ً رريظ ود ررالًن ا دم ررديداب عام راب لح قور ررال يتن رراوص حتدي ررداب ارد رراب اجل ررائم ر رردا الت ً رري قعتح رراره م ر
ال وامي املمردرد لح قوررالل وأوةرل م ترب املؤر را الدميقراطًرال و قروس ا را الترار ملندالرال ادمر
عقروق حمردرد ًالرا خير عردراب مر اجلررائم ،وأ يقررت لرك
والت او أوروق إبرراا دمرديدا
رتمررديد ع ررام لح ق رروق امل حقررال عح ررل اجل ررائم املرد حررال ر رردا الت ً رريظ وبنررب املىل ر ح ا املوغح ررال
ال رحارًال اد ررام اجلنائًررالظ وموا مررال أ ررام قررا و ال قرروق م ر دررام رومررا ادراررري لحال الررال
اجلنائًال الدولًال و الا ارتالرار رراي الوعيال الق ائًال ال املًال عحً ا عال ب رقا و ال قوق ()18ل
 -15وأشررار و ال ررال اعحتررار ادوروو لح قرروس ادرارررًال أ ررارررال ارتقىلررائًال وطنًررال أيفر ررا
الحعنال الححغاريال لح الايال م التالًًي أظ ر أ أ رر رقحًي م وا د م ي ً 10حن اعتاوا أ م
وا ررد دقريحراب مر
ر ااي لحتالًًرري درررحاب يفح ررا ا ثنًررال ،يحً ررا ال الررر الرردي ا عاقررالل وارعررل شر
()19
ي ً 20حاب أ د ر لحتالًًي ال الي ،درحاب يفح ا ا ثنًال ،يحً ا ال الر و وع اجلنو ل

 -16وأشررار ق ررار جلنررال و را حررو أوروق رمررأ دن ًررذ اعد اقًررال ا طاريررال صالايررال ادقحًررا القومًررال
ل ام  2018ا ر غ ع اع حتريض عحل الت ىلب وعحل ال نىلرريالل و رر القررار أ قررار اص ومرال
التىلدل لحتد ا امل ايفئ ل اليب الحعو وامل ايفري غك المرعًن رحنا رًاا مؤقا عحل طوص يفي م
رردورها أرى د رراقم ا رراق امل اريررال لحال ررايفري  ،وأ أ رياقب رًارررًال مت ر ررال اولررا ارررتغ ص
املمراعر امل اريررال لحال ررايفري والرومررال وأ ررار القررار رت ررر أ ررار مر الرومررا وال يفئررن ومحتال رري الحعررو
هذه ال ئا ععتدا ا يف ديال ،ب ع دن ًذ هعالا عحرل رور
وأش ا اعتُا أام ينتالو
()20
أقحًا  ،وع رًالا امل ايفد ل
لح حارد ي ت دم ا أش ا ينتالو
 -17وأ ار الورقال املمرت ال  3ت ى ُظر أل دقدم ل شرأ ق رااي امل راواد املت حقرال قملرحًرا
واملرحًن وميرويفي املًي اجلن ي ومغايرل اهلويال اجلن ا ًال و امحي ة ا اجلن ن()21ل
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الوعررال
 -18وأشررار الورقررال املمرررت ال  3أ الدرررتور ي رررس امل رراواد أمررام القررا و ارررتناراب
شررامحال م ر ا ىلررائ الررا ع دمررالي املًرري اجلن رري واهلويررال اجلن ررا ًال أو الت حررك اجلن رراس ،وأ قررا و
امل اواد رن املرأد والريفي ل ام  2016يندم امل اواد رًاس الرنائًال اجلن ًال وع ي رتف رويفور أش ا
ياريف ا()22ل وأ ار الورقال املمررت ال  3ومندالرال  LGBT Deystvieت الدررتور وقرا و ادرررد حً الرا
ررب ،ولررًو رررن ش ىلررن م ر يفررنو وا ررد()23ل
ي ر ررا الرريواا ت ر قررا طرروعي رررن ريفرري وام ررأد
وع دررا مندالررال  LGBT Deystvieأ ر ع يويفررد أل دم رري يرحررا الىلررحال القا و ًررال رررن أط رراص ولرردوا
درر مرحًال و/أو مأوا ً ا ورن آقئ م()24ل
 -19وأ ررار الورقررال املمرررت ال  3ت م ر أحل الق ررااي الررا ع د رياص دوايف ررا ئررال املرحًررا واملرحً ررن
وميرويفرري املًرري اجلن رري ومغررايرل اهلويررال اجلن ررا ًال هرري ارررت ارد تال ررا م احملحًررال م ر الترقًررف رمررأ
الىل ال اجلن ًال وا جنارًرال ،وا طرار القرا وس لريواا مرحًري اجلرنو ،وغًراب يفررا ا راريرال ا ًرال لتغًرك
وع اجلنو املدس عحل غرار دام مر ي ا دما اجلام  ،ودغًك املالاررا ال حًال الا دؤثر ادمرا
ال قحًال ودموها منو ادع ا التناررحًالل و رر الورقرال املمررت ال  3أ أررر الت رداي دتالرري اع تقرار
مناقمررا مت ىلىلررال وعامررال رمررأ هررذه الق ررااي ،وعرردم درروي مررام دن ًررذ ال ًارررا  ،و ررور ر ررال
حما دال ممولال متوي ب يفًداب دناوئ الن و حقوس املرأد واملرحًا واملرحًن وميرويفي املًي اجلن ي ومغايرل
اهلويال اجلن ا ًال و امحي ة ا اجلن ن()25ل

قوس ا

ا وم ا ال ا رهاب

 -20أشار و الرال اعحترار ادوروو لح قروس ادراررًال أ مندالرا اجملتالر املردس أعرررا عر
قحق ا ا أتثك قا و م ا ال ا رهاب عحل اجملتال املدس ،م ًا ي الح لحالدعن ال امن ت
ي ححوا م احملا م ا إبغ س ال ًاان غك الرحًرال حالرا ويفرد م حومرا دقرور ‘ا ررتا مرار‘
ت ال ًا امل ين مردحت رر "ا عدار لإلرهاب أو رعال أو دن ًذه()26ل
 -2احلقوق املدنية والسياسية

ا ال رر اصًاد واصريال وادما عحل ش ىل

()27

 -21أ د جلنال حو أوروق ملن الت ذيب وامل امحال أو ال قورال ال را ًال أو امل ًنرال (جلنرال حرو
أوروق ملن الت ذيب) رورد د ديي ا طرار التمرري ي واملؤر ري ل ري يت رف الو را قلتيامرا رحغراراي ا جيارًرال
مبويفب اعد اقًال ادورورًال صقوس ا ا ًالا يت حا قلت قًقا ال الال ارعا ا رو امل امحال م
المرطال ،وأوةا قختا ددارك دح اب لذلك ،م مراعاد م ايك "ال الًال"()28ل
حمتعري أ رر مر را
 -22و رر جلنال حو أوروق ملن الت رذيب دوةرًت ا ت ي رت ًد ري شر
حمتعرري
ا تعررا اتر ر لحمرررطال م ر دقًررًم طرريب امرريظ وت ي مررف رروراب طحًررب م ررتقي عحررل رري ش ر
ظ ررر عحً ر ةرراق و/أو ارعررل د ر ر ل ررو امل امحررالظ وت ي رري ة ررا ال لألش ر ا احملتع ريي لرردى
المرطال اصا الوةوص طحًب منذ ردايال ا تعا هم()29ظ وت يقدم ددريب يا لحال نًن ال رامحن
رراص الرعايررال الىل ر ًال ال ررامحن مرا ررا ا تعررا امل ررايفري وال ررعو ()30ل وأوةررا جلنررال حررو أوروق ملن ر
الت ذيب رتذ ك موظ ي ال عو اًر مؤر را ال رعو عحرل ررتا منتدالرال ت ررا د م امحرال
ال ررعنا يفرميررال يفنائًررال د ررتتح ال قرراب عحً ررا()31ظ ومبواةررحال اجل ررور الرامًررال د رروير الرعايررال اعيفتالاعًررال
اجملتال احملحي ،م أيفي دقىلك مدد ا يداع ال ع أو بنح واصد م ا تالاع رو امل امحال()32ل
 -23وأوةررا جلنررال حررو أوروق ملن ر الت ررذيب رت ررديي ادمررر الررو ارل ل الىلررحال لًو ررح ً ر أ ر
ينحغري ع ررا اًر ادشر ا احملتعريي لرردى المرررطال راشراب ينررامو عحررً م ير ص الحًرريظ و ةرردار د حًالررا
مو دد رمأ دو ك الح ا ًا والغذا ودندًف الي ياان واملرا ًض خما ر المرطال()33ل
4
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قامال ال دص ،مبا

لك م ألال ا

م ال قاب ،ورًارد القا و

()34

 -24ع دا و الرال اعحتار ادوروو لح قوس ادراررًال أ ر ظرا لحمررطال
ملدد  24راعال يارا اس ا يفرا ا اجلنائًال()35ل

رحغراراي ا تعرا شر

د رًررف يف ورهررا ررالاانب لإلعالرراص ال امرري
 -25ورعررا جلنررال حررو أوروق ملنر الت ررذيب ال ررح ا
ٍ
صا اً ادش ا احملتعيي لدى م ؤوي ا القا و اعرت ا ال مب ام ،منرذ ردايرال ا تعرا هم،
و ّرر دوةًت ا ر الا الًال دام التالرًي القا وس اجملاس اً مرا ي ا يفرا ا اجلنائًال()36ل

 -26و ّرر جلنال حو أوروق ملن الت رذيب دوةرًت ا ت يُ رل اًر ادشر ا الرذي حتتعريهم
المرررطال دحقائً راب م حومررا ع ر قرروق م ،ش ر وايب الحدايررال ت ارررتالارد م تورررالظ وت دترراح ارررتالارد
اصقرروس الوعررال منارررحال م ر الحغررا ظ ور ررالا أ يترراح رروراب لحال رواطنن اديفا ررب احملتع ريي الررذي
ع ي الو الحغال الححغاريال مرتيفم ش ول()37ل

 -27و رّررر جلنررال حررو أوروق ملنر الت ررذيب دوةررًت ا ت د رري ال ررح ا عرردم ارررتعواب اد رردا
احملتعيي  ،وعدم رعئ م تل دىلرظا أو دوقً م عحرل أل وئئرا دت حرا قجلرميرال الرا يمرتح ارد راهبم
ور قلأب آير حمي ثقت م مل اعد م()38ل
هلا رو أ يتاح هلم حمام أو رو
 -28وأوةا جلنال نً ًا التار ال جملحو أوروق إبعدار يفرا ا دتًح يفرا حتقًا اص وم تقي
مياعم ارد اب امل ّدعي ال رام أعالراعب غرك ممرروعالظ وت خي ر وقرف الق راد ا ا ر ن لحت قًرا عر ال الري
لرقارال حًال م الغر ال الق ائًال جملحو الق ا ادعحلظ وت ُمينح حو الق ا ادعحل ة ًال د ًن
اص ارد اهبم ا ت ا ا يف ًالال()39ل
مرش ن ملناةب امل تمن ،وعيهلم
 -29وأشررار و الررال اعحتررار ادوروو لح قرروس ادرارررًال قررار اجلال ًررال الاملا ًررال جملحررو أوروق
حو أوروق التن ًذ ال امي
دمري ادوص/أ تورر  ،2017الذل يدعو ال ديد م الدوص ادع ا
ملحدأ رًارد القا و  ،والذل ي رب ع شواغي ا يعال رحغاراي اصد م ارتق لًال ال ح ال الق ائًال
م ي ص حماوع د ًًو اجملالو الق ائًال واحملا م()40ل

اصراي ادرارًال واصا املمار ال اصًاد ال امال واصًاد ال ًارًال

()41

 -30أشررار املر رري ادوروو لحقررا و وال دالررال أ اً ر املندالررا الدينًررال ،غررك ال نً ررال ادرثو ررًال
الححغاريرال امل رررتف هبررا رررتورايب ،محيمررال قلت ررعًي لرردى اص ومرال ررك د الرري رمر ي قررا وس رايرري الححرردل ويُحرريم
مورعررو طححررا الت ررعًي رتقرردمي م حومررا م ىلررحال ،ودتالت ر املندالررا امل ررعحال مب ريااي مت رردرد ع متررنح
لحالعالوعا غك امل عحالً ،ا ظدر عحرل اجملالوعرا غرك امل رعحال اصىلروص عحرل التالويري ال رام ،و ًرا د
املالتح ا  ،و رارد املدارس ،و مر املوار الدينًال ودو ي ا()42ل
 -31وأ ار املر ي ادوروو لحقا و وال دالال ت الاملا الححغارل ةاغ عام  2018د ردي عحرل
قا و ال وائف الدينًال ل ام  2012د ر قًوراب شديدد عحل اصريال الدينًال ودييد م رقارال اص ومال عحل
ادقحًررا الدينًررال الححرردل ومبويفررب القواعررد املقرت ررال ،لر ي ررالح إبقامررال المر ائر الدينًررال ع لحالرواطنن
الححغارينظ ول ي الح رتدريب ريفاص الدي ود ًك املدارس الدينًال ع لحعالاعا ادرثو ًال المرقًال
وامل ررحالالظ وع جيررو ديفنرريب أ يقررًم شر ائر رينًررال ع ا ررا مىلر وقب رقررو رحغررارل م ررنظ ورررتُ در
ىل ال ويال  3 000ع ول ولئ ا الاملا الححغارل قد ةو عحل لغا هذه اد ام ،إ
املندالال د رب ع قحق ا جملرر دقدمي املقررتح لحندرر ًر ل وطحرب املر ري ادوروو لحقرا و وال دالرال أ دحتريم
رحغرراراي قملحررارئ ال رواررد املررارد  18م ر ال ررد ال ردوي ا ررا قصقرروس املد ًررال وال ًارررًال ،وأ د رردص
قوا ًن ا ل الا مت ن أدحاع اً الدايان م مماررال راي ت م حريال()43ل
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 -32وأ ررار م ر ّرو حررو أوروق صقرروس ا ررا دقريررره ع ر ال ريايرد الررا أيفراهررا م ر
شحاط /ااير  2015ت ريال ورائت ا ع م رحغاراي دت درها الوعال م املالاررا الرا ًرئ رًئرال
غت ياريفي ع ليوم ل عحل ورائت ا ع مل
د ي ا تمار الرقارال الذادًال رن الىل ًن و ر
را ال ررح ا عحررل حت ررن ارررتق لًال منررارر ا عر مظ و ررررا رةررد م ررتقي ملح ًررال ورررائت ا عر م
ورّ
ومتويح ا ،وو قواعد درمي التمعً عحل د دريال ورائت ا ع مل ورعا امل ّو ال ح ا الححغاريرال
د ييرري ايررال املىلررارر الىل ر ًال ،وحت ررن ايررال الىل ر ًن مر ال نررف اجل رردل وغرركه مر أش ر اص ال نررف،
الحوائح التندًالًال الذادًال ،و الا الًال
و يع الىل ال اجلرمًال ع التم ك متاماب ،وم اجلال أويف النق
اهلًئا التندًالًال وادي قًال لورائت ا ع م()44ل
9

11

 -33وأ رار م ترب املؤر را الدميقراطًررال و قروس ا را التررار ملندالرال ادمر والت رراو أوروق
ت ر قرردم رأير املمرررتد مر جلنررال نً ررًا عررام  2017عرردراب مر التوةررًا رمررأ ريرراص د رردي
رالا يفررا عالحًرال دمراوريال عامرال وارر الظ
رحغارايل ودمالي هذه التوةرًا
عحل قا و اع ت اق
و يفررا ةر ح ا ت رراو قحرري يفررا اع ت رراق ظ و ررالا مررا مرا رري اقررتاع ا رراراظ و مررا دررام
هًئال خمتىلال ،و مرا آلًرال الرال
اً القرارا املتىلحال قع ت اق ودقدمي ال و
اص لح
تائ اع ت اق ()45ل
لح
 -34وأوةررل م تررب املؤر ررا الدميقراطًررال و قرروس ا ررا التررار ملندالررال ادم ر والت رراو أوروق،
عحررل ثررر ر رت ر احملرردورد ملراقحررال اع ت رراق الررا أو ررد ملراقحررال اع ت رراق الاملا ًررال املح رررد آ ار/
مررارس  ،2017قرررت را القًررور عحررل قرروس التىلررويا ا اة رال قل ررعنا وادش ر ا ول ا عاقررال
ال قحًالظ وا رتام محدأ د ا ؤ ال ر رن اً املتنا ن اع ت اق  ،مب ً م املرش و امل تقحو ظ
وعدم من املرش ن اصامحن جلن ًال ميرويفال م الرتشحظ والندر تاا موار لترقًف النايحن رحغا
غررك الحغررال الححغاريررالظ وارررت را ا طررار القررا وس ملن ر التررديي ريررال الت حررك و ط ر س ال ررح ا لت ركا
ادًال ي ص اصالحال اع ت ارًالظ وال الاح لأل رار الذي ي ر و أ م تام منتالو أقحًا قومًال إبيفررا
رحغت م ادمظ وحت ن آلًال د ويال املنا عا اع ت ارًال()46ل

در اً أش اص الرس

()47

ررا ريررا ا راا امل ررين قل الرري عحررل م ا ررال اعبررار قلحمررر ( ريررا ا راا امل ررين مب ا ررال
-35
اعبار قلحمر) ال ح ا عحل اختا مييد م ا وا لت ن م ا ًال الت رف عحل ال ااي الوقا
املنارب ،ر حي من ا الا دن ًذ اآللًال الوطنًال لإل الال ورعم ادش ا املتعر هبم دن ًذاب اعب ،ود ييي
ااي اعبرار ررن ال الراص اديفا رب وطراليب
قدرد م تمي ال الي ،و ي مييد م اعهتالام لح مف ع
مرا ي ا تعا امل ايفري ()48ل
الحعو وادش ا
ااي
ا ريا ا اا امل ين مب ا ال اعبار قلحمر ال ح ا عحل الا ىلوص اً
 -36و ّ
متويي ٍ
ٍ
اف وأعدار ا ًال م املوظ ن لح الي م ال ااي
اعبار عحل م اعدد ورعم ا ًنظ و الا
ودً ك عارد رماا ال ااي اجملتال رتيويدهم قلتدريب امل رين و م ا ًرال الوةروص رروس ال الريظ
( )
را ريررا ا راا امل ررين مب ا ررال اعبررار
و ررالا ىلرروص اً ر ال ر ااي عحررل الرعايررال الىل ر ًال  49ل و ر ّ
قلحمر ال ح ا عحل الا ىلوص ال ااي عحل الت ويض()50ل
ا ريا ا اا امل ين مب ا ال اعبار قلحمر ال ح ا عحل حت ن حتديد هويرال ادط راص
 -37و ّ
ااي اعبار ،وم اعد م ،و ي عنايال ياةال لألط اص مرا ي الرعايال ،وأط اص الرومرا والقاةرري
اديفا ب غك املىل ورنظ ودقدمي رعم منارب ويدما م ًَّ ال ب ا تًايفا ادط اص ال اايظ
و الا الرةد ال ويي اديفي عارد رمراا ادط راص ال ر اايظ و الرال يفررا دقًرًم مناررب لحال راطر
6

GE.20-02356

A/HRC/WG.6/36/BGR/3

قح رري ع ررورد ادط رراص آقئ ررمظ وار ررت را طح ررب د ررام الوة ررايال عح ررل ادط رراص ر ااي اعب ررار و ايرد
اعهتالام قدط اص الذي اتيفر هبم أ رار م أررهمظ ورد مماورا م رحدا املقىلد ومؤر ا اعحتار
ادوروو ععتالار آلًا الال عا اصدور()51ل

اصا ا ىلوةًال واصًاد ادرريال

()52

 -38أوةررا الورق ررال املم رررت ال  1ت د ررت ر رحغ رراراي رقارت ررا عح ررل الىل رراررا و يفرا ا ررا املت حق ررال
قلرتيً ل الا ايال قوس ا ا والم ا ًال وامل ا لال ،مبا لك ارت را درايً د نولويفًا
املراقحال الىلاررد ال نوا ا الو املا ًال وآئر الرتايً املالنو ال عحل قوس ا ا ل وأوةا أي اب
ر الا امتراص القواعد التندًالًال لألطر الدولًال صقوس ا ا ()53ل
 -39وأ ار حتالف الد اع ع اصريال ت اص ومال اقرت ا أوائي عام  2019اعررتادًعًال الوطنًال
لح ي لح رتد ( 2020-2019اعررتادًعًال) ،رًد أ مندالا اآلق واملندالا املناةرد لألرر ى دمرد
عالحًال التماور ا الىلحال ،واقتىلر اعررتادًعًال عحل ا شارد رور اآلق قعتحارهم م ت ًدي
م ر رعررم منررا ال ررا ا ل وأ ررد حتررالف الررد اع ع ر اصريررال أ اعر ررتادًعًال دت ررال أ ام راب رررتتًح
لحو اع اص ومًال التديي اصًاد ادرريال ،مبا لك قًام مقدمي الرعايال الىل ًال ريايرا لححًو
ًالا خي اً ادط اص الذي درتاوح أعالارهم رن ة ر و 3رنوا ل ولئ ا ا اص ومال قد أوق ا
وقرا ع را القواعرد التندًالًرال لتن ًرذ
اعتالار اعررتادًعًال ر غت م اجملتالر املردس ،قرد اعتالرد
قا و ايال ال ي وقرا و ا ردما اعيفتالاعًرال ،الحرذي أعرارا اقررتاح ر رض التردارك الرا ىلرا عحً را
اعررتادًعًال رارقاب()54ل
 -40وأوةل حتالف الد اع ع اصريال ر الا عدم ا رار الت ي ر ر مال ادرررد ،ورتقردمي أورر
اس مم م اصالايال والدعم لألرررد قعتحارهرا النرواد ال حً ًرال وادراررًال لحالعتالر  ،و لرك و قراب علتيامرا
رحغاراي مبويفب القا و الدوي صقوس ا ا ()55ل
 -3احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اصا الت حًم

()56

 -41أ رار المرح ال الوطنًررال امل نًرال قدط رراص قررتالرار عرود وارر ال م رتوى الت حررًم ررن املررد
ال اى وامل توطنا الىلغرى ،قلرغم م و ررام النقي املدرري املندم لألط اص املناطا الري ًال
والنائًال ،وارت دا مدارس مت امحال لتال ن ادط اص احملتالري أ ينق روا عر الدراررال املح ررد ملواةرحال
د حررًال م امل ررا الررذل ي ًمررو ً ر أو عحررل مقررررال من ر ل وأ ررد املندالررال ارررتالرار مم ر حال املرردارس
املن ىلحال اجملتال ا احملحًال لحروما ،قلرغم م أ الت حًم اس و ليامي جلالًر ادط راص رك رر ،16
وقلرررغم مر ختىلررً رعررم ررا دط رراص ادقحًررا النرراطقن رحغررال أم غررك الحغررال الححغاريررالل وأشررار المررح ال
الوطنًال امل نًال قدط اص أ ركاب م أط اص امل رايفري ع يواظحرو عحرل رور اصىلر الدراررًال،
وأ ادط رراص الررذي د يررداع م مرا رري ال يفئررن ع يحت قررو قملرردارس ال امررال()57ل وأ ررار المررح ال
الوطنًال امل نًال قدط اص ر رورد ختىلً ارترالارا لحنالا والت حًم مر حال ال ولال املح رد()58ل
 -42وأ ررار المررح ال الوطنًررال امل نًررال قدط رراص قرررتالرار د ررذر الوةرروص املرردارس ال امررال عحررل
ادط اص ول ا عاقال الحد ًال وتام غالحاب ما ظىلحو عحل الت حًم قلحًو  ،و لك قلرغم م الت ًت
لترردارك د رري الت حررًم المررامي لحعالً ر منررذ عررام 2016ل ويت ررذر أي راب عحررل ادط رراص ول ا عاقررا
اديرى اصىلوص عحل الت حًم ر حب غًاب امل تىلن املردارس ال امرال لح الري م رم ،واععررتاف غرك
ال ا قلت حًم المامي لحعالً اجملتال ()59ل
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 -4حقوق أشخاص حمدَّدين أو فئات حمدَّدة

الن ا

()60

 -43أ رار الورقررال املمرررت ال  2ت يفررائم ال نررف ال ررائحي وال نرف ررد املررأد ع درياص د رررح ممررا ي
ي رركد درريرار د اقال راب ،وت ال ررنوا الررر املا ررًال ش ر د ايرد رن ررحال  50املائررال يف ررائم قترري
الن ا عحل أيدل أ وايف أو شر ائ أو أقارهب ()61ل وأ د المح ال الوطنًال امل نًال قدط اص أ الال
قىلاب يدما الدعم ل ااي ال نف ال ائحي ،مب ً م أرناؤه  ،وت عدر مرا ي اد مال امل ىلىلال
ل ااي ال نف ال ائحي الححد ع يياص غرك ٍ
راف ،وت الراام الوطنًرال مل ا رال ال نرف ال رائحي ُمت َّروص
عحل أراس ي ممروع عحل دد ،مما ي ًا ارتدامال ا دما املقدمال لح ااي()62ل
عررام  2019لتورررً رراس
 -44وأ ررار الورقررال املمرررت ال  2ت رحغرراراي ع ر ّدلا قررا و ال قرروق
د ريرف ال نررف ال ررائحي مبررا يمررالي ال نررف الن ري ور ررض عناةررر الررت م الق رررلظ ودمررديد ال قرروق
اجلنائًررال امل حقررال عحررل ر ررض اجلررائم املرد حررال "ظررروف ال نررف ال ررائحي"ظ و ررر عقرروق يفنائًرال عحررل
الت قرب وررائر أشر اص ال نرف رد املررأد ،مرري الريواا الق ررلل وأ رد الورقرال املمررت ال  2أ ارررتالرار
القوالررب النال ًررال رمررأ املررأد اجملتالر وادررررد ي رررس ال نررف ررد املررأد ،وأ ال ررح ال الذ وريررال و ررره الن ررا
ع يياع مت مًا اً م تواي اصًاد ال امال واصًاد الم ىلًال ،مما يؤثر رححاب عحل يف ور الدولال()63ل
 -45وأ ررار الورقررال املمرررت ال  3ت عررام  2018شر د ،رررًاس ال ر ي التىلررديا عحررل اد اقًررال
حو أوروق ملن ال نف د املرأد وال نرف املنريي وم ا ت الرا (اد اقًرال ارر نحوص) ،ررد مناقمرال رمرأ عحرارد
الال ال وارس رن املرأد
" وع اجلنو" اعد اقًال ،ر د أ أُعح ت م وم يديولويفي ي ك ي ل
ررم اجلن ررنل وق ررد جن ررح م ار ررو اعد اقً ررال م ر ر اهم و ال ررا
والريف رري و ري رراص دغً ررك يف رروهرل
()64
احمل الال الدرتوريال رو التىلديا عحل دحك اعد اقًال ل
 -46وأ ررد الورقررال املمرررت ال  2ت أتيررر اص ومررال لوقررا طويرري التوقً ر عحررل اد اقًررال ر ر نحوص،
وقررار احمل الررال الدرررتوريال الررذل اعتررا التىلررديا عحً ررا خمال راب لحدرررتور ،أو موا مررال التمرري ا واملالاررررال
الححغاريال م هذه امل اهدد ،ا ا هلالرا آئر ويًالرال عحرل املررأد وأرنائ را()65ل وأشرار و الرال اعحترار ادوروو
لح قرروس ادرارررًال أ احمل الررال الدرررتوريال الححغاريررال أوق ررا عالحًررال التىلررديا عحررل اد اقًررال ر ر نحوص
متو /يولً ر  ،2018مىلررر ال ت التىلررديا عحً ررا غررك ررررتورلل وأ ررد و الررال اعحتررار ادوروو لح قرروس
ادرارًال ت احمل الال أعحنا أ لحح د اجلن اس تائ ع ًال عحل ايال املرأد م ال نرف ،ويحىلرا
()66
أ اعد اقًال رتحيم رحغاراي قررت دا يفررا ا لإلقررار ت رواع يفرنو خمتح رال عر اجلن رن الحًولرويفًن ل
را ررملرا رحغراراي عرام  2018عحرل التىلرديا
وأشار حو أوروق أ م ّو صقوس ا ا ا قد ّ
عح رل اد اقًررال ر ر نحوص أقرررب وقررا مم ر ل وأ ررد أمهًررال الق ررا عحررل امل رراهًم ا اطئررال ع ر اعد اقً ررال
ا راب ال ررام وأ اعد اقًررال رردف منر ال نررف ررد املررأد وال نررف ال ررائحي ،و ايررال ر اايمها ،ومقا رراد
مرد حً الررا()67ل وأوةررا الورقررال املمرررت ال  2ت د ررتف الدولررال ر رردم ويفررور أل عقحررال قا و ًررال متن ر احمل الررال
يقر ت قواعد اد اقًال ر نحوص متوا قال م الدرتور الححغارل()68ل
الدرتوريال م اعتالار قرار يفديد ّ

 -47وأوةا الورقال املمررت ال  2قررت دا درام جلالر الحًراان ا ىلرائًال رمرأ ال نرف ال رائحي
واجلن رراس ررد املررأدظ والتىلردل لحقوالررب النال ًررال ال ررارد رمررأ املررأد وال نررف ال ررائحي ،و ات ررال رورا
ددريحًررال حم ررنال لحم رررطال وامل ر ّدعن ال ررامن والق رراد ومقرردمي ا رردما اعيفتالاعً ررال والرعايررال الىل ر ًالظ
و الا متويي ٍ
راف لحال يفرئ ،واملمرورد وامل و رال الق رائًال وغكهرا مر ا ردما اعيفتالاعًرال لح ر اايظ
لر ثال وار م ال نف ال ائحي قحري
الال اشرتاط ثحا ال ااي لت ر
ود ديي قا و ال قوق
دويفً م يفنائًرال عامرالظ ود رديي قرا و اصالايرال مر ال نرف ال رائحي لغرا م حرال الر ثرن يومراب امل رو رال
عحل ال ااي ل حب أمر قصالايالظ والتن ًذ ال اص آللًال دن ًا م اعدد ااي ال نف ال ائحي ورعال ()69ل
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ادط اص

()70

 -48أ ار المح ال الوطنًال امل نًال قدط اص رويفور اررتادًعًال اا يداع ادط اص مؤر ا
الرعايال ،ورت قًا درايف م رر عردر املؤر را امل تىلرالً ،را اإ رض  653مؤر رال ححروص
اايررال عررام 2018ل وأ ررد المررح ال الوطنًررال امل نًرال ت يفررورد الرعايررال رور اجملالوعررا الىلررغكد ،الررا
أورع ً ا أ رر م  2 800ط ي ،دوايف خماطر ر حب ف التالويي ،واع تقار رعم مناررب مر
ال ررامحن وامل نًررن()71ل وأشررار حررو أوروق أ م ّو ر صقرروس ا ررا أعرررب دقريررره عر الريايرد
الا أيفراها شحاط /ااير  2015ع قحق ا اررتالرار يرداع ادط راص مؤر را الرعايرال اعيفتالاعًرال
وال حًال ،وارد اع حال أط راص الرومرا وادط راص ال قررا وادط راص ول ا عاقرال دحرك املؤر را  ،وي رر
عارد يداع ادط اص و دا ر نًال أةغر عالاب()72ل
 -49وش ّدر امل ّو عحل
أررريال و تال ًررالل وأوةررل ال ررح
لألط رراص الررذي يوة ر و ت
ادط اص اً أ واع املؤر

رورد من ال ىلي ع ادررر و رالا اررتحداص املؤر را ال ر نًال مردما
ا إبةر ح دررام ق ررا اد رردا  ،و غر س املرردارس الدايحًررال ا ةر ًال
هلررم "رررحود م ررار لحالعتال ر " ،والت قًررا ر الًررال اجل ررائم املرد حررال ررد
ا ()73ل

 -50و رّررا جلنررال حررو أوروق لحرردوص ادطرراف م اهددر رمررأ ايررال ادط رراص مر اعرررتغ ص
واععتدا اجلن ي رحغاراي عحل رالا امل راواد ال قروق امل حقرال عحرل اععتردا اجلن ري املرد رب
طار ي يفن ي مرحي أو غك مرحريظ واررت دا آلًرا جلالر الحًراان ظ ودوررً التردقًا ا ليامري
رررك اًر امل نًررن (مر الق رراع ال ررام أو الق رراع ا ررا ) الررذي هلررم ادىلرراص منررتدم مر ادط رراص ،قحرري
دوظً مظ ودقًًم الًال ددارك التديي()74ل
 -51وع دا المح ال الوطنًال امل نًال قدط راص اررتالرار دقالًرد الريواا املح رر وامل را نال مر تًرا
دقي أعالاره عر  18ررنال ،وع ررًالا اجملتال را احملحًرال ا ثنًرال ،وأ رو  2 500مر ادم را القاةررا
دن قلدعم طار دام امل اعدد اعيفتالاعًال عام )75(2017ل

ادش ا

وو ا عاقال

()76

 -52ع دررا و الررال اعحتررار ادوروو لح قرروس ادرارررًال أ رًارررال اررا يررداع الحررالغن مؤر را
الرعايررال رحغرراراي و ر ا عررام  ، 2014ل ر دن ًررذها أتيررر ر ررحب الت رردي املتتالًررال الررا قرردمت ا
اص ومررال ،وأ ي ررال عالرري يفديرردد لتن ًررذ اعرررتادًعًال الوطنًررال لحرعايررال ال ويحررال اديفرري قررد اعتالررد
ررا و الراس/ينرراير 2018ل وأ ررار الحًرراان ت  5 356م ر الحررالغن ول ا عاقررال ررا وا ي ًمررو
مؤر ا الرعايال أيحوص/رحتالا  ،2017وأ ار و الال اعحتار ادوروو لح قروس ادراررًال ت ول
ا عاقال ال قحًال مرحوا الن حال اد ا م أولئرك الحرالغن ،رًرد أ رركاب مرن م ي ًمرو أي راب مؤر را
لألشر ا ول ا عاقررا الحد ًررال واص ررًال و مؤر ررا الىلر ال ال قحًررالل وأ ررد و الررال اعحتررار ادوروو
لح قوس ادرارًال ويفور عدر قحًي م مماري اا يداع الحالغن مؤر ا الرعايال()77ل
 -53وأوةل م ّو حو أوروق صقوس ا ا رحرد د حًرا درام يردعم اخترا القررار ،ممركاب
أ دام الوةايال يم ي أ د ال قحا الرئً ًال أمام اا يرداع الحرالغن ول ا عاقرال ال قحًرال والن رًال
اعيفتالاعًال مؤر ا الرعايال()78ل وأوةا جلنال حو أوروق ملن الت ذيب ت د ت ر ال رح ا
الو ر القررا وس جلالً ر املقًالررن مؤر ررا الرعايررال اعيفتالاعًررال ،وارررتح ار ا يررداع الق رررل مؤر ررا
الرعايال اعيفتالاعًال ،و رياص يفررا ا خمتح رال لإليرداع ال روعي الردور اعيفتالاعًرال أو "ا دمرال ا يوائًرال"
اجملتال احملحي()79ل
GE.20-02356
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ادقحًا

()80

 -54أ ررار م تررب املؤر ررا الدميقراطًررال و قرروس ا
ال نوا اديكد ايرد ارد ي
ت رحغاراي ش د
أ الاملررا ع ي ررم الوقررا اصرراي أل ع ررو أعح ر ع ر
ال ررارقن ا ت حررا ع رواب ت ع رروي مر الرومررا عحررل الترواي ير
الدميقراطًرال و قروس ا را الترار ملندالرال ادمر والت راو
املح رد أ قد ع ظ أي اب أ "ر ض اد ياب وظ ا ي
الروما" ،وأ اصالحال اع ت ارًال ختححت ا اع م ي اق

ررا التررار ملندالررال ادمر والت رراو أوروق
اب ال راهًال املويفر رد الرومرا ،وأشرار
ررن أ الاملررا ن
ر أ ر م ر الرومررا،
ص رررتد اعرررت را ل وأ ررار م تررب املؤر ررا
أوروق دقريرره عر اع ت راق الاملا ًرال
اقب م رارايب يرنم عر رره اديفا رب ي رت دف
ال نىلريال و ره اديفا ب وم اراد الروما()81ل

 -55وأرحغا و الال اعحتار ادوروو لح قوس ادرارًال ت "م اراد الغعر" بحا ق اع ال
عام ً ، 2018ا ارتالر عالحًا هدم املنا ص وال رر الرا د ررر من را الرومرا أ ررر مر غركهم
وأشررار و الررال اعحتررار ادوروو لح قرروس ادرارررًال أ امل ررا الحديحررال ى دُررتح ع عرري م ر املمرراري
ن أ ق ادمواص اص رو ات ال م درم الححرداي ل ر
املالولال م اعحتار ادوروو،
الرائدد َّ
()83
درر الروما امل رورد م منا هلا ل

()82

 -56وأوةررا الحعن ررال رت ًئررال اعتال ررارا ياة ررال املًيا ًررال لتن ً ررذ اعر ررتادًعًا وي ررت ال ال رري
اصالًررال رمرراا الرومررا ،ودقًررًم دن ًررذها ق تدررامظ وت درردا من عًراب يفررائم ال راهًررال وي رراب ال راهًررال
وت يُ رري الت قًررا ال رراص اً ر اجل ررائم املرد حررال ر رردوا عرقًررال ،ومقا رراد مرد حً ررا وم رراقحت مظ
د حم لغت م ادمظ ود رًرف اجل رور الرامًرال م اجلرال
و ايال قوس ادش ا املنتالن ادقحًا
املمررا ي اعيفتالاعًررال واعقتىلرراريال الررا يوايف ررا ادش ر ا املنتالررو أقحًررا  ،وع رررًالا الرومرراظ و ررالا
ديويررد جلنررال اصالايررال مر التالًًرري وأما ررال املدرراى مبروارر ا ًررال ل رري يراعًررا رمر ي رراص قرروس ادشر ا
املنتالن أقحًا ظ وال الري مر ممرحري اجملتال را احملحًرال ا ثنًرال ةرًاغال ارررتادًعًال وطنًرال ثقا ًرالظ ود رًرف
اجل ور لت ييي ا رماا ال امي درنا الروما املدارس وة وف الدرارال ال امال()84ل

امل ايفرو وال يفئو ومحتال و الحعو

()85

 -57أ ررار الورقررال املمرررت ال  4ت رحغرراراي متررري رحررد عحررور اعحتررار ادوروو ،وت عرردر غررك املرواطنن
غررك الندررامًن الررذي ألقرري القررحض عحررً م الححررد قررد درايف ر  ،واإ ررض رن ررحال  90املائررال ال رررتد
ما رن عامي  2015و 2017ل وقلرغم م هرذا الرتايفر  ،ظري ا تعرا امل رايفري أراد رئً رًال دىلردل
رحغاراي لتد قا امل ايفري وطاليب الحعو  ،ق ا ال ددارك أيرى م قحًي دمًًد رًاا دورل()86ل
 -58وأ ار الورقال املمرت ال  4ت ال رك م امل ايفري وطاليب الحعو وال يفئن ةدوا عر الرديوص()87ل
وأشررار و الررال اعحتررار ادوروو لح قرروس ادرارررًال د ررعًي رراع م ر عرردم ا عررارد الق رريال
عرام ً 2018الرا يت حرا مب رايفري وعيفئرن ألقري القرحض عحرً م ر رد أ عراوا اصردور يرارا قراط عحررور
( )
را م ر ّرو حررو أوروق صقرروس ا ررا ال ررح ا عحررل ررالا عرردم د ررر
دوريررال رةًررال  88ل و ر ّ
اعرعا ا ()89ل
امل ايفري لحىلد وال رر اجلالاعي وعحل الت قًا ر الًال دحك ّ
 -59وأوةا الورقال املمرت ال  4روقف اع تعا التحقائي عحل اصدورظ وعدم الحعو اع تعا
ع ال ر أيررك ارررتناراب دقًررًم رررورد ودنارررح ررب رري الررال ،ودقىلررر مرردد مم نررالظ و ررالا مرايف ررال
ق رائًال ل تعرا ظ والندررر دردارك غررك ا تعا يرال قحرري الحعرو اع تعررا ظ و ايرد حت ر الدررروف
املاريررال والرعايررال الىل ر ًال أثنررا اع تعررا ()90ل وأوةررا جلنررال حررو أوروق ملن ر الت ررذيب تع ُظتعرري أل
مواط أيفنيب رار ل رتد دتعاو مدد  18ش راب القىلوى()91ل
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ررالا عرردم ي رراع ادط رراص ع تعررا
 -60ورعررا م ر ّرو حررو أوروق صقرروس ا ررا ال ررح ا
()93
امل ايفري ()92ل وأوةا الورقال املمرت ال  4قل ف متاماب ع ا تعا ادط اص امل ايفري ل
 -61وأوة ررا الورق ررال املم رررت ال  4قلت قً ررا اً ر ر رراع ر ررا د امل رروظ ن م امح ررال احملتع ر ريي
ومب اقحت م()94ل وأوةا جلنال حو أوروق ملن الت ذيب ت يححَّأب حاط شرطال اصدور ررالال ا مال يحن
ً ا أ اً أش اص رو م امحال ادش ا احملرومن م ريت م غك قا و ًال وأاا د تتح ال قاب()95ل
 -62وأرح ررأب ح ررو أوروق ت م ّو ر ر صق رروس ا ررا أع رررب ،دقري ررره ع ر ر ايرد ر ر ش ررحاط/
اايررر  ، 2019ع ر قحق ر ا ارررتدامال ادم رواص ال الومًررال امل ىلىلررال ل ررد د ررالًف امل رراعدد ادرارررًال
حت ررن
ل رراليب الحعررو  ،و أ رراط عحالراب رت ر ظررروف ارررتقحاص طرراليب الحعررو ل ورعررا ال ررح ا
د ررام الت دي ررد املح ررر هلوي ررال ط رراليب الحع ررو ول اع تًايف ررا ا اة ررال مر ر ر ر اف اص رراص ورعال ررمظ
و الا رماا ال يفئن امل رتف هبم وامل ت ًدي اآليري م اصالايال الدولًال اجملتال الححغارل()96ل
 -63وأوةرا جلنرال حرو أوروق ملنر الت رذيب رحرذص املييرد مر اجل رور مؤر را ا تعرا امل ررايفري
لت ررن د رردريب موظ ً ررا قلحغ ررا اد ر ررر د ررداوعب ر ررن املر رواطنن اديفا ررب احملتعر ريي والتواة رري ر ررن
الرقا ر ررا ()97ل وأوة ر ررا الورق ر ررال املم ر رررت ال  4ر ر ررالا رر ر ر غ احملتعر ر ريي ق تع ر ررا هم وحق ر رروق م قلحغ ر ررال
الا ي الواا()98ل
 -64وأشار الحعنال ادورورً ال ملناه رال ال نىلرريال والت ىلرب التار رال جملحرو أوروق عرام
عررام  2014رتندررًم حررال دوعويررال در ّا
رروا لىلررورد جيارًررال ع ر طرراليب
أاررا ا ررا قررد أوةررا ال ررح ا
الحعو وال يفئن والت امح م مل وأ د الحعنال أ الال طاليب الحعو وال يفئرن ى دت ر منذئرذ
وأ اع تعايفررا املناه ررال لحال ررايفري أ ررا التررودر رررن ال ر ا احملحًررن وال يفئررنل وارررتنتعا أ
اختررا يف ررا ا عايفحررال ،قلندررر امل ررتواي ال الًررال مر الت ىلررب
دوةررًت ا ى دن ررذ ،ورعررا ال ررح ا
()99
د طاليب الحعو وال يفئن رحغاراي ل
2017

عدميو اجلن ًال
 -65أ ررار الورقررال املمرررت ال  5أ رحغرراراي ررردأ ال الرري ررا و ادوص/ري ررالا  2016إبيف ررا ا
لت ديد ا دام اجلن ًالل و ً ا /أرريي  ،2019عدلا رحغاراي مرد أيرى قا و ا دام اجلن رًال الرذل
رًديي ًي التن ًذ  24دمري ادوص/أ تورر  ،2019ل ي ي ي صامحي ة ال عدميي اجلن ًال اصا
اصىلوص دىلريح ق قامال امل تالرد ،وبديد رت ا ملدد عام()100ل
قحرًم
 -66وأوةا الورقال املمرت ال  5قختا ي روا محالوررال لتً رك اررت ارد اًر ادشر ا
الححررد مر يفررا ا حتديررد ا رردام اجلن ررًالظ ومررنح دىلرريح ا قامررال املؤقتررال ملقرردمي طححررا اصىلرروص عحررل
ة ال عدميي اجلن ًال ،وم تّ الا اصىلوص عحرل اصرد ادرم مر اصقروس اعيفتالاعًرال وال رافظ و ةردار
قرار تاو م حي حالرا اررتُنت أ مقردم ال حرب لرًو مر عردميي اجلن رًال رك يُ رال لح ررر ررحًي ا تىلراف
اصظ و رياص الت دي املنارحال عحل قا و هعرد ال الالال ودنقي الًد ال امحال وقا و التأمن الىل ي،
ررك ي ررتال اصاة ررحو عح ررل ة ر ال ع رردميي اجلن ررًال م ر ال ال رري ور ر أتمً ررن م الىل ر يظ و ة ر ح ا ط ررار
القرارا املت حقال ق ت اب اجلن ًال الححغاريال أو قدااا()101ل
القا وس الوطين مبا ي ي اصا ال
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