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  مقدمة
حقوق قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس          -١

وجرى . ٢٠١٠رب  ـنوفم/ تشرين الثاين  ١٢ إىل   ١، بعقد دورته التاسعة يف الفترة من        ٥/١اإلنسان  
. ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٤ة يف   االستعراض املتعلق ببلغاريا يف اجللسة السابعة املعقود      

واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلـق   . ارجيةاخل  وزير بلغاريا نيكوالي ْمالدينوف،  وترأس وفد   
  .٢٠١٠ نوفمرب/ تشرين الثاين٨يف جلسته احلادية عشرة املعقودة يف ببلغاريا 

موعـة  ، جم ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٢١وكان جملس حقوق اإلنسان قد اختار، يف          -٢
بـنغالديش  : من أجل تيسري االستعراض املتعلق ببلغاريـا      ) اجملموعة الثالثية (املقررين التالية   

  . وبولندا وموريتانيا
، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :املتعلق ببلغاريا
 (A/HRC/WG.6/9/BGR./1) )أ(١٥عرض خطي مقدم وفقاً للفقـرة       /تقرير وطين   )أ(  

  ؛(A/HRC/WG.6/9/BGR./1/Corr.1)و
 )ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  

(A/HRC/WG.6/9/BGR./2)و (A/HRC/WG.6/9/BGR./2/Corr.1 and 2)؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

(A/HRC/WG.6/9/BGR./3).  
وأحيلت إىل بلغاريا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً أملانيـا                -٤

واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا والسويد وسويسرا واململكة املتحـدة لربيطانيـا           
سئلة على الشبكة   وميكن االطالع على هذه األ    . العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا    

  .اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض   -أوالً   
وشكر عدد من الوفود بلغاريا علـى       .  وفداً ببيانات  ٤٥أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٥

 تعاوهنا مع آلية االستعراض الدوري الشامل وأثنت الوفود على احلوار البناء الذي بادر الوفد             
إىل إجرائه مع اجملتمع املدين أثناء إعداد التقرير الوطين، وعلى الطابع الشامل لتقريره، وعلـى              

ورحبت الوفود بالردود املفصَّلة على األسئلة اليت أُعدت سـلفاً وبالتعليقـات            . عرضه أيضاً 
ر يف الفرع   وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوا    . األخرى اليت أبداها الوفد أثناء احلوار التفاعلي      

 . الثاين من هذا التقرير
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  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
أوضح رئيس الوفد، السيد مالدينوف، أن بلغاريا طرف يف املعاهـدات الرئيـسية               -٦

الدولية حلقوق اإلنسان وأهنا أعلنت طوعاً قبوهلا بعلمية الفحص البعيدة األثر اليت أُجريـت              
ميدان حقوق اإلنسان، مبا فيها األحكام املُلزمة الـصادرة عـن احملكمـة             على سجلها يف    

وأوضح الوزير أيضاً أن بلغاريا تتقيد      . األوروبية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بشكاوى األفراد      
بأعلى املعايري والتطلعات اجملّسدة يف ميثاق االحتاد األورويب للحقوق األساسية، عقب بـدء             

  . ٢٠٠٩يف عام نفاذ معاهدة لشبونة 
وسلَّم الوزير باملسامهات القّيمة اليت قدمها كل من اجملتمع املدين واملنظمـات غـري                -٧

وأعرب عـن التزامـه     . احلكومية عن طريق عملية التشاور الشفاف يف إعداد التقرير الوطين         
الكامل مبواصلة حوار كل من الوزارات واجلمهور على نطاق واسع مع أصحاب املصلحة،             

  . جل كفالة املتابعة الالزمة لعملية االستعراض الدوري الشاملمن أ
  . وتناول، يف بيانه االستهاليل، عدداً من األسئلة اليت أُعدت سلفاً  -٨
ففيما يتعلق بوجود مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تعمـل وفقـاً ملبـادئ                -٩

 املظامل؛ بيـد أن أمـني       باريس، أكد الوزير أن هذه املؤسسة موجودة يف إطار مكتب أمني          
. املظامل مل يبادر رمسياً بعد إىل اختاذ اخلطوات الالزمة للتصديق عليها وفقاً ملبـادئ بـاريس               

  .٢٠١١وتتوقع احلكومة تقدمي طلب للتصديق عليها أثناء هذا العام أو يف عام 
فق العامة  وفيما يتعلق باخلطوات الرامية إىل حتسني استفادة الروما من اخلدمات واملرا            -١٠

وإتاحتها هلم بغية حتسني مستوى معيشتهم، سلّم الوزير بأن الرومـا يواجهـون حتـديات               
وأضاف أن احلكومة اختذت سلسلة مـن       . اقتصادية واجتماعية خاصة تتطلب معاجلة شاملة     
إدماجا كامال، عن طريق اعتماد مساعدين       التدابري بغية كفالة إدماج الروما يف صلب اجملتمع       

.  املدارس، ووضع شبكة موّسعة للوسطاء يف جمايل الرعاية الـصحية والتوظيـف            خاصني يف 
الذي تنفـذه وزارة العمـل      " مشروع اإلدماج االجتماعي  "وتتمثل مبادرة واعدة أخرى يف      

والسياسات االجتماعية، هبدف دعم اُألسر املتدنية الدخل اليت تنتمي إىل مجاعات األقليـات             
يف سوق العمالة؛ ويتوخى املشروع أيضا وضع خدمات لتلبية         وتواجه صعوبات يف االندماج     

 وفضالً عن ذلك، يشارك ممثلو مجاعات الرومـا مـشاركة         . احتياجات األطفال التعليمية والصحية   
  .نشطة يف برنامج ميوله الصندوق الزراعي األورويب للتنمية الريفية، يستهدف املناطق الريفية

فال، ومع التركيز بصورة خاصة على رفـاههم يف         أما فيما خيص محاية حقوق األط       -١١
 االستراتيجية الوطنية اخلاصـة باألطفـال       ٢٠٠٨إطار نظام رعايتهم، اعتمد الربملان يف عام        

، اليت حتدد اجملاالت واإلجراءات اليت جيب حتـسينها علـى سـبيل             ٢٠١٨-٢٠٠٨للفترة  
ؤسسات رعاية األطفال البالية    وسُتغلق أثناء السنوات اخلمس عشرة القادمة مجيع م       . األولوية

املوروثة عن املاضي وسُيستعاض عنها تدرجيياً بـشبكة خـدمات جمتمعيـة، وتتمثـل أول               
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األولويات يف غلق املؤسسات املوروثة للرعاية الطبية واالجتماعية اخلاصة باألطفـال حـىت             
ى ويف غضون ذلك، جيب حتسني ظروف مؤسسات رعاية األطفال عل         .  أعوام ٣بلوغهم سن   

واعتمدت احلكومة أيضاً وثيقة سياسات عامة إلهناء استخدام        . املستويني احلكومي والبلدي  
 منظمـة  ٢٣هذه املؤسسات، وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة لرعاية األطفال البديلة مبشاركة   

ووضعت احلكومة كذلك خطة عمل تتـوخى       . غري حكومية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     
  .ريع أثناء السنوات اخلمس عشرة القادمةتنفيذ عدة مشا

أما فيما خيص املساواة يف معاملة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري              -١٢
ومحايتهم من التمييز، أوضح الوزير أن التمييز القائم على امليـول اجلنـسية              اهلوية اجلنسانية 

اوز نطاقه املستلزمات الدنيا لتـشريعات      حمظور مبقتضى قانون احلماية من التمييز، الذي يتج       
وعند التعرض للتمييز، ُيتاح عدد من سبل االنتصاف الوطنية، اليت متتد من            . االحتاد األورويب 

  .التوجه إىل جلنة احلماية من التمييز وصوالً إىل اجلهاز القضائي
االختياري وفيما يتعلق بالتعذيب، أوضح الوزير أن بلغاريا وقّعت على الربوتوكول             -١٣

وأضـاف أن اللجـوء إىل      . التفاقية مناهضة التعذيب وأن التصديق عليه بسرعة ميثل أولوية        
التعذيب أو إىل أي شكل من أشكال املعاملة املهينة حمظور مبوجب الدسـتور والتـشريعات     

يز وفضالً عن ذلك، ترمي اللوائح التنظيمية لوزارة الداخلية إىل منع التمي          . احمللية على السواء  
ويف مجيع احلاالت اليت تتعلق مبزاعم ارتكـاب        . وضمان احترام حقوق اإلنسان للمحتجزين    

وعنـد  . الشرطة أعمال عنف، أُجري حتقيق بشأهنا وفُرضت عقوبات وفقاً لألصول القانونية          
وقّدم الـوزير   . وجود بيانات تفيد بارتكاب جرمية ما، ُتحال القضية إىل مكتب املدعي العام           

  . ذلكإحصاءات عن
وأشار الوزير إىل أنه مت اعتماد نظام لتسجيل الشكاوى اليت ُيزعم فيهـا التعـّرض                 -١٤

وأشار . إلساءة املعاملة على أيدي أفراد الشرطة، وأن هذا النظام حالياً قيد الرصد عن كثب             
ـ               وق أيضاً إىل اعتماد مدونة آلداب مهنة أفراد الشرطة تتوىل مراقبة تنفيذها اللجنة املعنية حبق

وفضالً عن ذلك، هتـدف الـدروس       . اإلنسان وآداب مهنة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية      
اخلاصة والربامج التثقيفية يف أكادميية الشرطة إىل توعية املسؤولني القـانونيني باحلاجـة إىل              

وُنظّمت أيـضاً دورات    . التصدي للعنف وحتسني معايري وحالة حقوق اإلنسان يف السجون        
حبقوق اإلنسان، واسُتخدم رصد اجملتمع املدين لزيادة        وعية موظفي مراكز االحتجاز   تدريبية لت 

  .شفافية نشاط الشرطة
/ وبالنسبة إىل حتسني ظروف نظام السجون، اعُتمد برنـامج خــاص يف أيلـول      -١٥

ورافقت الربنامج .  يهدف إىل حتسني ظروف العيش ومعاجلة مسألة االكتظاظ     ٢٠١٠سبتمرب  
 ُتحّدد ما يتصل بذلك من إطـار زمـين ومـسؤوليات            ٢٠١٣-٢٠١١رة  خطة عمل للفت  

  .ومؤسسات ونتائج متوقعة
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وفيما يتعلق بإصالح نظام العدالة، يستند عمل احلكومة إىل اسـتراتيجية إصـالح               -١٦
ويقضي أحدث تعـديل    . النظام القضائي، فقد أُنشئ جملس خاص لتنسيق تنفيذ االستراتيجية        

ويستتبع هذا التعديل   . لى دائم للقضاء ومبنح حصانة حمدودة للقضاة      للدستور بإنشاء جملس أع   
قانون جديد للنظام القضائي، سُيستعَرض لغرض تعزيز قدرته على اإلدارة وحتسني انـضباط             

ومشلت التحسينات األخرى اليت أشار إليها الـوزير اعتمـاد قـانون            . وفعالية النظام ككل  
ة الوظيفية، واملصادقة على القانون اجلديـد لإلجـراءات    اإلجراءات اإلدارية واحملاكم اإلداري   

وباإلضافة إىل ذلك، أصبحت    . املدنية، وإنشاء سجل جتاري واعتماد اإلنفاذ القضائي اخلاص       
اجتماعات اجمللس األعلى للقضاء علنية حيث ُتنشر قراراته مباشرة على الشبكة العاملية بغيـة              

عُتمد قانون آداب مهنة القضاء، وأصبح التوظيـف        وفضالً عن ذلك، ا   . تعزيز مساءلة النظام  
خيضع للمنافسة، وأُدرج مبدأ شغل املناصب العليا يف التشريعات، وُعزِّز نظام التقييم، مـن              
أجل دعم التدريب واملؤهالت يف النظام القضائي، الذي ينفَّذ عن طريـق املعهـد الـوطين                

  .م املعلومات املوحَّد ملكافحة اجلرميةوأشار الوزير أيضاً إىل استمرار تطوير نظا. للقضاء

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
الحظت اجلزائر إنشاء مؤسسات خمتلفة ُمكلّفة بتعزيز حقوق اإلنسان، مثل أمـني              -١٧

وأشارت اجلزائر أيضاً إىل ارتكاب أعمال      . مظامل اجلمهورية والوكالة احلكومية حلماية الطفل     
وطلبت اجلزائر تقـدمي    . فع عنصرية وقائمة على الكراهية ضد أفراد ينتمون إىل أقليات         بدوا

  .وقدمت توصيات. مزيد من املعلومات عن التدابري املُتخذة ملكافحة الفساد
ورّحب املغرب بدور أمني مظامل اجلمهورية املتزايد األمهية وشجع بلغاريا على تبادل       -١٨

هبذه املؤسسة، وتبادل املعلومات كذلك بشأن أثرها يف التمتـع          أفضل املمارسات اليت تتعلق     
ورّحب املغرب مبختلف اإلجراءات اليت اختذهتا بلغاريا لصاحل األشـخاص          . حبقوق اإلنسان 

ذوي اإلعاقة يف جماالت التعليم والتوظيف والصحة واالستفادة من هذه اخلدمات، وطلَـب             
كما . لألشخاص ذوي اإلعاقة لفترة السنتني    تقدمي معلومات إضافية عن خطة تكافؤ الفرص        

طلب املغرب أيضاً تقدمي املزيد من املعلومات عن إدماج أفراد الرومـا، مـع اإلشـارة إىل                 
  .وقدم املغرب توصيات. اإلجراءات املتصلة بالتثقيف حبقوق اإلنسان

فاقـات  وأشار االحتاد الروسي إىل التقدم الذي أحرزته بلغاريا باالنـضمام إىل االت             -١٩
واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وباعتماد جمموعة واسعة مـن الـربامج، مبـا فيهـا               
االستراتيجية الوطنية للنهوض باملساواة بني اجلنسني، واالستراتيجية الوطنية لتكافؤ الفـرص           

وفيما خيص عـدد مـن      . لألشخاص ذوي اإلعاقة واالستراتيجية الوطنية للتنمية الدميغرافية      
 العالقة والتحديات القائمة اليت تواجهها بلغاريا، استفسر االحتاد الروسي عن نتـائج             املسائل

وأشار إىل أن املؤسسة الوطنية حلقوق      .  ملكافحة االجتار باألشخاص   ٢٠٠٣تنفيذ قانون عام    
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اإلنسان يف بلغاريا تزمع تقدمي طلب اعتمادها بصفتها املؤسسة الوطنية املناسبة اليت تعمل وفقاً 
  .ادئ باريسملب

وأشارت فرنسا إىل اعتماد خطة تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقـة لفتـرة               -٢٠
 وإىل قانون إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، بيد أهنا استفسرت عـن            ٢٠١٠السنتني يف عام    

كمـا  . العوائق اليت حتول دون تصديق بلغاريا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة            
ودعت . ائج الربامج الرامية إىل رفع مستوى معيشة الروما وإدماجهم        استفسرت فرنسا عن نت   

فرنسا بلغاريا إىل تعديل دستورها وجهازها التشريعي على حنو يكفل حتسني مكافحة مجيـع        
 .وقدمت فرنسا توصية. أشكال التمييز

 وأثنت إندونيسيا على بلغاريا إلدماجها مبادئ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان يف            -٢١
بيـد أن إندونيـسيا     . تشريعها الوطين ورحبت بالتزامها بتعزيز الدميقراطية وسيادة القانون       

أعربت عن القلق إزاء نظام محاية األطفال، وال سيما يف جمال التمتع بالرعاية الصحية والرفاه               
ـ         . واملساعدة االجتماعية  ة وأعربت إندونيسيا عن ارتياحها للجهود اليت تبذهلا بلغاريا ملعاجل

  .وقدمت إندونيسيا توصيات. مسألة االجتار باألشخاص
والحظت فنلندا أن أطفال أقلية الروما متخلفون عن الركب بصورة خطرية يف جمال               -٢٢

 عاماً نتائج   ١٦واستفسرت عن كيفية ضمان بلغاريا حتقيق أطفال الروما حبلول سن           . التعليم
. لتايل حتسني إدماج الروما يف اجملتمع البلغاري      تعليمية ميكن مقارنتها بنتائج بقية السكان، وبا      

وقدمت فنلندا توصيات تتضّمن االستفادة من اخلدمات العامة على حنو متساوٍ ومن مستوى             
  .معيشي الئق

وأشارت بيالروس مع االرتياح إىل اجلهود اليت تبذهلا بلغاريا لتحـسني تـشريعها               -٢٣
وس باعتماد عدة استراتيجيات وطنية طويلـة       ورحبت بيالر . الوطين وتعزيز اإلطار املؤسسي   

وأثنت بيالروس على سياسة احلكومة يف جمـال        . املدى، مبا فيها استراتيجية لصاحل األطفال     
وأشارت إىل التدابري اليت اختـذهتا احلكومـة        . التعليم االبتدائي وتطوير نظام الرعاية الصحية     

أفراد الروما وكفالة إدمـاجهم إدماجـاً       ملعاجلة املشاكل اليت تواجهها يف جمال محاية حقوق         
. منهجياً وشامالً، مبا يف ذلك عن طريق الربنامج اإلطاري اجلديد لفتـرة العـشر سـنوات               

وقـدمت  . وأشارت بيالروس إىل جهود احلكومة اهلادفة إىل مكافحة االجتار باألشـخاص          
  .توصيات

، سجالً جيـداً    ١٩٨٩ام  والحظت اليونان أن لبلغاريا، منذ التغري الدميقراطي يف ع          -٢٤
وطلبت اليونان إىل بلغاريـا     . جداً يف منطقة البلقان يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها         

تبادل أفضل ممارساهتا يف جمال تطوير اإلطار املؤسسي حلقـوق اإلنـسان منـذ التحـول                
ـ        ار الدميقراطي، وتبادل خرباهتا، مبا يف ذلك املـشاكل الـيت تواجههـا يف مكافحـة االجت

. وأعربت اليونان عن ارتياحها ملا حتظى به حقوق املرأة من أولوية يف بلغاريـا             . باألشخاص
  .وقدمت اليونان توصيات
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وهنأت بلجيكا بلغاريا على التقدم املطرد الذي أحرزته يف جمـال محايـة حقـوق                 -٢٥
ربـت بلجيكـا   وأع. أو املعوقني عقلياً/اإلنسان، بيد أهنا أثارت شواغل تتعلق بدور األيتام و  

كذلك عن القلق إزاء استمرار االجتار بالنساء ألغراض االستغالل اجلنسي رغم وجود تدابري             
  .وقدمت بلجيكا توصيات. ملموسة للتصدي له

وأشارت املكسيك إىل إجنازات بلغاريا يف جمال محاية حقوق اإلنـسان وتوطيـد               -٢٦
 القضاء على التمييـز العنـصري       واستفسرت املكسيك عن تنفيذ توصيات جلنة     . الدميقراطية

بشأن إدماج أطفال الروما يف املدارس املختلطة، وعن مدى وجود آليات للتنسيق مع اجملتمع              
وطلبت املكسيك تقدمي مزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة ملنـع           . املدين يف هذا الصدد   

  .وقدمت املكسيك توصيات. التمييز ضد املعوقني عقلياً
ماليزيا بأن لبلغاريا إطاراً قانونياً شامالً يغطي القواعد واملعايري اإلقليميـة           وسلّمت    -٢٧

واعترفت ماليزيا أيضاً بـأن بلغاريـا       . والدولية ذات الصلة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      
تواجه عدة حتديات تشمل حاالت تتعلق باالجتار باألشخاص ومسائل ذات صـلة حبقـوق              

  .وقدمت ماليزيا توصيات.  وال سيما النساء والفتياتاإلنسان جلماعات الروما،
وأشارت كندا إىل اجلهود اإلجيابية املبذولة لكفالة متتع الفئات الـضعيفة حبقـوق               -٢٨

اإلنسان، فضالً عن القانون املتعلق باملساعدة القانونية وإنشاء املكتب الوطين املعين باملساعدة            
ق إزاء جلوء أفراد الشرطة املزعـوم إىل القـوة وإزاء           بيد أن كندا أعربت عن القل     . القانونية

  .وقدمت كندا توصيات. استمرار التحديات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني
ورحبت قربص بتصديق بلغاريا على مجيع االتفاقيات الدولية ذات الصلة مبكافحـة              -٢٩

وأثنت كذلك على جهود    . االجتار باألشخاص وبإنشاء اللجنة الوطنية ملعاجلة مسألة االجتار       
. بلغاريا الرامية إىل إدماج مجاعات الروما واستفسرت عن إدمـاج املهـاجرين والالجـئني             

وطلبت تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لكفالة مراعاة القرارات الصادرة عـن احملكمـة              
  .األوروبية حلقوق اإلنسان يف صياغة التشريعات والسياسات الوطنية أو تنفيذها

وطلبت أملانيا أيضاً تقدمي معلومات عن كيفية متابعة بلغاريا توصيات جلنة القـضاء               -٣٠
على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل ذات الصلة مبنع استخدام الشرطة للسلطة وإساءة             
معاملة األشخاص الذين ينتمون إىل فئات األقليات؛ ومعاجلة الشواغل املتعلقـة بـالترويج              

 العنصرية والكراهية العرقية ضد األشخاص املنتمني إىل أقليات، مبا يف ذلك            للقوالب النمطية 
من جانب منظمات ووسائط اإلعالم واألحزاب السياسية؛ وتناول الشواغل املتعلقة بارتفاع           

  .وقدمت أملانيا توصيات. عدد األطفال الذي يتعرضون لإليذاء
يف سبيل تعزيز سيادة القانون ومكافحة      وأثنت هولندا على اجلهود اليت تبذهلا بلغاريا          -٣١

 ات،ـالفساد واجلرمية املنظمة، وكذلك على تفانيها يف محاية حقوق األطفال املودعني يف مؤسـس             
بيـد أن هولنـدا     . وال سيما عن طريق اعتماد استراتيجية رعاية األطفال خارج املؤسسات         
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وقـدمت هولنـدا    . حيانـاً أ الروما، وإساءة معاملتهم   أعربت عن شواغل إزاء التمييز ضد     
  .توصيات

ورّد الوفد بأنه يتوقع أن تكون بلغاريا قادرة على االنضمام إىل االتفاقيـة الدوليـة                 -٣٢
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم عند التوصل إىل اتفاق يف إطار االحتـاد               

  .األورويب
 عدميي اجلنسيـة واتفاقيـة      بشأن وضع األشخاص   ١٩٤٥وفيما يتعلق باتفاقية عام       -٣٣
 بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية، رّد الوزير بأنه سيكون بوسـع اجلمعيـة              ١٩٦١عام  

  .الوطنية ضمان انضمام البلد إىل االتفاقيتني حبلول هناية هذا العام
وفيما خيّص االجتار باألشخاص، أبلغت بلغاريا عن تنظيم محلة وطنية إعالمية شاملة              -٣٤

ورغم تسليم بلغاريا بوجود صعوبات     . مهور هبذه املسألة بداية من األسبوع املاضي      لتوعية اجل 
 يف  يف إقناع الشهود بتقدمي شهادات، إال أهنا تالحظ أن الوضع يتغري ببطء وأن هناك زيادة مستدامة               

وبإمكان هؤالء الضحايا   . عدد ضحايا االجتار الذين جيري حتديدهم وإحالتهم لتلقي احلماية        
وأشارت إىل وجود رقم هاتفي وطـين لـصاحل    . لقي الرعاية الطبية والنفسية اجملانية    كذلك ت 

  .األطفال الذين يتعرضون للعنف املرتيل، وهي ممارسة كثرياً ما ترتبط مبسائل االجتار
وفيما يتعلق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول امللحق هبـا، رد              -٣٥

وبناء علـى   .  على التوايل  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ت على كليهما يف عامي      الوفد أن بلغاريا قد وقّع    
ومع ذلك، ولكي تكون بلغاريا     . ذلك، أثبتت احلكومة إرادهتا السياسية لاللتزام بأحكامهما      

قادرة على تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً، جيب إدخال عدد من التغيريات على التشريع احمللي،              
وحاملا ُتستكمل هذه العملية، ستتمكّن . تغيريات جارية حالياًمبا يف ذلك قانون األسرة، وهي     

  .بلغاريا من املضي قُدماً بعملية التصديق
وبالنسبة إىل أوضاع أطفال الروما ومعدالت االلتحاق باملدارس، سلّمت بلغاريا بأن             -٣٦

أن عـدد   بيد  . أطفال الروما ميثلون نسبة كبرية من األطفال الذين يتسربون من نظام التعليم           
فقد اختذت احلكومة إجراًء لزيـادة      . األطفال الذين يتوقفون عن الدراسة قبل األوان يتضاءل       

استكمال األطفال تعليمهم املدرسي، وال سيما يف اجملتمعات الفقرية، حيث ينحدر العديـد             
منهم من أصول مجاعات الروما، وذلك جبعل احلصول على إعانات األطفال مشروطاً مبواظبة             

وباإلضافة إىل ذلك، مل توضع إطالقاً سياسة تعليمية للفـصل بـني            . فال على الدراسة  األط
األطفال املنحدرين من أصول عرقية خمتلفة، بل شهدت املدارس اليت هتيمن على طالهبا أُسر               

وستواصل احلكومة  . تنحدر من مجاعات الروما أو أُسر فقرية هبوطاً يف مستوى جودة التعليم           
  .لتعليم الذي يتلقاه األطفال يف نظام التعليم بأكملهمعاجلة نوعية ا

وأكدت بلغاريا مرة أخرى، بالنظر إىل النظام املوروث عن املاضي، وجود برنـامج               -٣٧
واهلدف هو حتسني برامج التـدريب الراميـة إىل         . شامل لرعاية األطفال خارج املؤسسات    

قائمة، مثل الكفالة، وإشراك أفراد اُألسر      االرتقاء باخلدمات يف املؤسسات والدوائر اجملتمعية ال      
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املوّسعة لألطفال املوَدعني يف مؤسسات يف حتمُّل مسؤولية رعاية هـؤالء األطفـال عنـد               
ويشمل نظام آخر إقامة عدد من البيوت اآلمنـة الـيت ميكـن فيهـا            . مغادرهتم املؤسسات 

  .للمراهقني أن ُيقّضوا بعض الوقت قبل إعادة إدماجهم يف اجملتمع
ورداً على التعليق ذي الصلة بضرورة تعزيز التسامح على حنو أنشط عن طريق تنظيم         -٣٨

محلة لدى اجلمهور، رد الوفد أن بلغاريا اشتهرت بكوهنا بلد تسامح، وأن مجيع الطوائـف               
الدينية والعرقية تتمتع متتُّعاً كامالً حبقها يف االخنراط يف تقاليدها الثقافية وممارسـة شـعائرها           

وكرر الوفد مرة ثانية استعداد احلكومة مواصلة االخنراط يف تعزيز التسامح على حنو             . ينيةالد
  .أنشط بإتاحة خدمات خمتلفة تشارك فيها املنظمات غري احلكومية

وأعربت الدامنرك عن ارتياحها ملالحظة الزخم الذي تـشهده جهـود بلغاريـا يف                -٣٩
يات الرئيسية اليت ستواجهها يف الـسنوات       إصالح نظام إقامة العدل واستفسرت عن التحد      

وركّزت الدامنرك أيضاً على مسألة أقلية الروما وأعربت عن رغبتها يف معرفة مـا إذا               . املقبلة
وتتطلع الدامنرك إىل   . كان أفراد هذه األقلية يعاملون بصفتهم مواطنني بلغاريني يف حد ذاهتم          

وقـدمت  . ي التفاقية مناهـضة التعـذيب     تصديق بلغاريا سريعاً على الربوتوكول االختيار     
  .الدامنرك توصيات

وأّيـدت  . ورحبت هنغاريا بإنشاء عدة مؤسسات وطنية يف جمال حقوق اإلنـسان            -٤٠
التزام بلغاريا مبكافحة الفساد الذي ال يزال ميثِّل إحدى املشاكل االجتماعية الرئيـسية، إىل              

عن قلقها إزاء العدد الكبري من حاالت       وأعربت هنغاريا   . جانب االجتار باألشخاص والتمييز   
انتهاك حقوق األطفال، وأكدت ضرورة أن تكون محاية األطفال إحدى األولويات الرئيسية            

  .وقدمت هنغاريا توصيات. لكل دولة
وأثنت الربازيل على بلغاريا لتعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك توجيهها               -٤١

يات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وسحبها مجيع التحفظات على         دعوة دائمة إىل املكلفني بوال    
وأشارت الربازيل إىل تسليم بلغاريا باستمرار التمييز ضد الرومـا        . معاهدات حقوق اإلنسان  

والحظت مع القلـق زيـادة معـّدالت        . وانتشار الفقر يف أوساطهم واستبعادهم اجتماعياً     
الربازيل على بلغاريا ملا حققته مـؤخرا مـن         وأثنت  . االستغالل اجلنسي لألطفال وإيذائهم   

  .وقدمت توصيات. إجنازات يف ميدان محاية الالجئني
وقالت سلوفاكيا إن بلغاريا بلد صديق منذ الِقدم وشـريك يف االحتـاد األورويب،                -٤٢

وشكرت بلغاريا على إشارهتا إىل موضوع الروما وأعربت عن استعدادها لتبـادل أفـضل              
وأثنت سلوفاكيا على اجلهود اليت     .  املستفادة يف إطار عقد إدماج الروما      املمارسات والدروس 

تبذهلا بلغاريا ملكافحة التمييز وطلبت إليها ذكر التدابري األخرى اليت تزمع اختاذها يف سـبيل               
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. حتقيق هذا اهلدف
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 لكفالـة اسـتيفاء     وطلبت السويد إىل بلغاريا أن تسهب يف شرح اجلهود املبذولة           -٤٣
ظروف االحتجاز للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وكذلك خطط إصالح حالة الـسجون            

وأشارت السويد إىل الشواغل اليت أعربت عنها جلنة القضاء على التمييز العنصري،            . مستقبالً
 مبا فيها شواغل تتعلق بالنقل االنتقائي ألطفال الروما إىل مدارس خاصة باألطفـال الـذين              

يعانون من عجز يف النمو؛ وجلوء موظفي إنفاذ القانون إىل القوة املفرطة ضد الروما؛ وقلّـة                
معرفة اهليئات القضائية مبعايري احلماية من التمييز العنصري وتطبيق هذه املعايري على حنو غري              

  .وقدمت السويد توصيات. متناسب
ية املتفـق عليهـا يف التـشريعات       وأثنت النرويج على إدماج املعايري واملبادئ الدول        -٤٤

كما أكدت النرويج وجوب أن تؤدي إىل نتائج حقيقية اإلرادةُ السياسية العتمـاد   . البلغارية
إصالحات دميقراطية تكفل األداء السليم لنظام إقامة العدل ومكافحة الفساد واجلرمية املنظمة،  

وقـدمت  . فيذ املعايري األوروبية  وأعلنت عن التزامها الثابت مبواصلة مساعدة بلغاريا على تن        
  .النرويج توصيات

ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية باعتماد قانون املساعدة            -٤٥
ورحبت بـاجلهود الـيت   . القانونية، وأشارت إىل اجملاالت اليت ميكن فيها حتسني إقامة العدل   

ا أعربت عن قلقها إزاء أوضاع أطفـال الرومـا          تبذهلا احلكومة لتعزيز إدماج الروما؛ بيد أهن      
وبالنظر إىل ارتفاع نسبة انتشار العنف املرتيل، استفسرت اململكة         . واستفادهتم من اخلدمات  

املتحدة عن رصد املوارد احلكومية لدوائر محاية الضحايا، وعن اجلهود املبذولة ملنع العنـف              
  .وقدمت توصيات. املرتيل
وأشـارت إىل  . لغاريا إلجنازاهتا يف جمال محاية حقوق اإلنـسان وأثنت تركيا على ب     -٤٦

، اليت ُنفِّذت خالهلـا محلـة       "عملية النهوض "، املعروفة كذلك باسم     ١٩٨٩-١٩٨٤الفترة  
وأفادت تركيا أن   . إدماج استهدفت األقلية التركية، مشرية إىل عدم معاجلة شكاوى الضحايا         

 ممارسة حرياهتا الدينية، واستفسرت عّما إذا كانـت         األقلية التركية ال تزال تواجه عراقيل يف      
  .وقدمت تركيا توصيات. بلغاريا تزمع تعديل قانون الطوائف الدينية

وأثنت إيطاليا على التزام بلغاريا بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وأحاطت علماً على              -٤٧
بالقلق الذي أعربت عنه    وفيما يتعلق   . النحو الواجب بسياساهتا واستراتيجياهتا لصاحل الروما     

جلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن إساءة معاملة الشرطة لألشخاص الذين ينتمـون إىل       
مجاعات األقليات وفرط استخدام القوة ضدهم، شجعت إيطاليا بلغاريا على مواصلة اختـاذ             

  .وقدمت إيطاليا توصية. التدابري ملكافحة أي انتهاك من هذا القبيل
 ت مجهورية مولدوفا أن االرتقاء بوظيفة أمني املظامل إىل املستوى الدسـتوري    واعترب  -٤٨

وهّنأت بلغاريا على القيام مببادرات شاملة وأعربت عن رأيها وأنه ال بد مـن              . خطوة هامة 
متكني مجاعات الروما على النحو الواجب من أجل تقاسم املسؤوليات لتنفيذ هذه املبادرات             

 مجهورية مولدوفا بالتطورات اليت يشهدها جمال مكافحـة االجتـار           ورحبت. تنفيذاً ناجحاً 
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باألشخاص وطلبت إىل بلغاريا أن تسهب يف شرح اخلطة الوطنية لتكافؤ الفرص بني اجلنسني           
. والعنف املرتيل والكيفية اليت تتوّخى هبا تنفيذ توصيات االسـتعراض الـدوري الـشامـل             

  .وقدمت توصية
رها لوضع بلغاريا استراتيجية وطنية لتكافؤ الفـرص بـني          وأعربت الصني عن تقدي     -٤٩

وبّينـت  .  وملشاركة النساء يف االنتخابات على نطاق أوسع       ٢٠١٥-٢٠٠٩اجلنسني للفترة   
الصني أيضاً أن بلغاريا حققت نتائج ملحوظة يف تعزيز ومحاية حقوق فئات منها األطفـال               

لتدابري اليت اختـذهتا بلغاريـا ملعاجلـة        واستفسرت الصني عن ا   . واملعوقون واألقليات العرقية  
  .وقدمت الصني توصية. مشاكل املسنني وعن التحديات اليت ال تزال تواجهها

وقالت الواليات املتحدة األمريكية إن التزام احلكومة اجلديد باجتثاث الفساد التزام             -٥٠
 ال يزال يساورها بيد أن القلق. حممود، وشجعتها على اعتماد قوانني تتناول هذه اإلصالحات

إزاء الظروف القاسية السائدة يف السجون ويف مرافق االحتجاز ويف املؤسسات احلكوميـة             
لرعاية األطفال، مثل دور األيتام ومرافق ومدارس اإلصالحيات الداخلية لألطفـال الـذين             

يني وأعربت عن القلق إزاء تقارير تفيد بأن مسؤولني حكوميني حمل         . يعانون من إعاقات عقلية   
مييِّزون ضد بعض مجاعات األقليات الدينية، حىت بعد احلصول على التسجيل الـوطين عـن               
طريق احملاكم، وإزاء تقارير عن مواجهة شهود يهوه وطوائف إسالمية صعوبات يف احلصول             

  .وقدمت توصيات. على تصاريح بناء دور عبادة جديدة
 سجلته بلغاريا يف وضع إطارهـا       وأشارت البوسنة واهلرسك إىل التقدم اهلام الذي        -٥١

التشريعي حلقوق اإلنسان وأثنت على إصدار دعوة دائمة إىل املكلفني بواليـات يف إطـار               
واستفسرت . ورحبت بإنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص      . اإلجراءات اخلاصة 

وإىل االتفاقية الدولية عن انضمام بلغاريا إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب          
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم، وعن التشريع املتعلـق حبـق اللجـوء               

  .وقدمت توصيات. واحلماية من التمييز
ووّجهت االنتباه إىل   . واستفسرت صربيا عن تنفيذ التشريع املتعلق باحلق يف التعليم          -٥٢

. ة املتعلقة باألدوار اليت يضطلع هبا الرجـال والنـساء         تشريع يبدو أنه يعزِّز القوالب النمطي     
وطلبت صربيا تقدمي معلومات عن التدابري الرامية إىل احلد من التمييز على املستوى العمودي              
يف امليدان االقتصادي القائم على نوع اجلنس؛ ومعلومات عن اجلهود املبذولة لتقييم ومتابعة             

ية؛ ومعلومات عن التدابري املزمع اختاذها لتنفيذ اإلعالن        أوضاع عمالة مجاعات األقليات العرق    
. املعتمد مؤخراً بشأن أوضاع الروما؛ ومعلومات عن اجلهود املبذولة ملنع االتِّجار ومكافحته           

  .وقدمت توصية
وأثنت أذربيجان على بلغاريا ملا اعتمدته من إصالحات مؤسسية، مبا فيها إنـشاء               -٥٣

والحظت .  وغريها من اإلصالحات العديدة    ٢٠٠٠فال يف عام    وكالة حكومية حلماية األط   
 إىل خمتلف التدابري    ٢٠٠٩أن جلنة القضاء على التمييز العنصري أشارت مع االرتياح يف عام            



A/HRC/16/9 

13 GE.11-10053 

وقـدمت  . املتخذة والربامج املنفّذة إلدماج األشخاص الذين ينتمون إىل مجاعات األقليـات          
  .أذربيجان توصيات

األحداث، رّد وفد بلغاريا أن السلطات املعنية تعمل على وضع          وفيما يتعلق بقضاء      -٥٤
  . مفهوم جديد يرمي إىل إصالح هذا النظام

وفيما خيص تنفيذ االستراتيجية الوطنية لصاحل الطفل، أُنِشئت تسعة مراكز ملعاجلـة              -٥٥
ي األزمات من أجل رعاية األطفال لفترة تبلغ ستة شهور إذا كانوا يتعّرضون للعنـف أو أل               

وذكرت بلغاريـا أنـه   . ٢٠٠٩ شخصاً يف عام  ١٥٠جرمية أخرى، واستقبلت هذه املراكز      
يوجد رقم هاتفي وطين موحد لإلبالغ عن العنف ضد األطفال، وأن عدداً كبرياً من األطفال   

  .اتصلوا بالسلطات عن طريق هذا الرقم
ـ            -٥٦ ست علـى   وفيما يتعلق بأوضاع السجون، سلّمت بلغاريا بأن هذه األوضاع لي

أحسن ما يرام وهي حباجة إىل حتسني، وبأن احلكومة اعتمدت خطة عمل جديدة إلصـالح           
  .وإىل حد اآلن، ُحّسنت أوضاع مخسة سجون وجيري بناء سجن جديد يف صوفيا. السجون

وبالنسبة إىل الشؤون الدينية، رد الوفد بأن احلكومة ال تعتقد يف أن ألي بلد خارج                 -٥٧
لتدخُّل يف إقليم مجهورية بلغاريا لتمثيل أي جمموعة دينيـة أو عرقيـة أو         حدود بلغاريا حق ا   
فقد عوجلت الرتاعات القائمة داخل بعض الطوائف الدينيـة يف إطـار            . احلديث نيابة عنها  

اإلجراءات القانونية، وستكون احلكومة خمطئة لو تدّخلت يف هذه اإلجراءات، كما قد يقترح    
ود يهوه، أفادت بلغاريا بأهنا تلقت شكراً خطياً من الرابطـة           وفيما يتعلق بشه  . ذلك البعض 

  .األوروبية لشهود يهوه املسيحيني ملعاجلتها لشواغلهم احملددة
، ردت بلغاريا بأهنـا دفعـت يف        ١٩٨٩-١٩٨٤وخبصوص عملية النهوض للفترة       -٥٨

ا وورثتـهم   أو غري نقدية إمجالية للضحايا وورثتهم، وبأن الضحاي       /املاضي تعويضات نقدية و   
اً للقانون بشأن إعادة التأهيل السياسي واملدين       قتلقوا أيضاً مبلغاً شهرياً مكمالً ملعاشاهتم، طب      

  . وجيري حالياً حتقيق قضائي ملعاقبة احملرضني. لألشخاص املتضررين
وقالت أرمينيا إن آلية حقوق اإلنسان املتينة يف بلغاريا، اليت تكملها التزاماهتا مثـل                -٥٩

مجيع التحفظات على الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان واالنـضمام إىل اهليئـات             سحب  
وأعربت أرمينيا . اإلقليمية حلقوق اإلنسان، تبدو أهنا تتيح سبالً حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان   

عن رغبتها يف معرفة كيفية معاجلة قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ورّحبت بسياسة 
وقــدمت  . املة مجيع األقليات القومية على حنو يتسق مع التزاماهتا الدوليـة          بلغاريا يف مع  

  .أرمينيا توصيات
وأثنت إسبانيا على بلغاريا لوضعها إطاراً مؤسسياً وتشريعياًَ حلماية حقوق اإلنسان             -٦٠

وسـلّمت إسـبانيا    . ولتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة         
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ينات اليت أدخلتها بلغاريا على مكافحة التمييز وكذلك باإلجنازات املتعلقة حبقـوق            بالتحس
  .وقدمت إسبانيا توصيات. املرأة
والحظت النمسا أن عملية إعداد التقرير الوطين مشلت مشاورات مع املنظمات غري              -٦١

، فـإن   "منظور الرعاية خارج املؤسسات   "وبالرغم من أن النمسا ترحب باعتماد       . احلكومية
القلق يساورها إزاء استمرار وجود الرعاية املؤسسية الواسعة النطاق وإزاء الطـول املفـرط              

وأعربت النمسا  . ملتوسط فترة بقاء األطفال يف املؤسسات، وإزاء تدّني نوعية الرعاية املقدمة          
يف واقترحت توصـيات    . عـن القلق أيضاً إزاء النقص الفادح يف متويل دوائر محاية األطفال          

  .هذا الصدد
وأعربت اجلمهورية التشيكية عن التقدير للخطوات اليت اختذهتا بلغاريـا ملكافحـة              -٦٢

القوالب النمطية املتعلقة باألقليات القومية والعرقية، وال سيما القرارات الصادرة عن اللجنـة             
. يزيـة بيانات متي  املعنيـة باحلمايـة مـن التمييز يف حاالت تشمل إصدار وسائط اإلعالم         

وفيما يتعلق بتقرير جلنة هلسنكي البلغارية بشأن جلوء أفراد الشرطة إىل القوة ضد احملتجزين،              
أعربت اجلمهورية التشيكية عن األمل يف أن جتري بلغاريا حتقيقاً كامالً يف املزاعم وأن حتيل               

  .وقدمت اجلمهورية التشيكية توصيات. املسؤولني عن ذلك إىل العدالة
فلسطني التدابري املتخذة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلماية   والحظت    -٦٣

وأشارت إىل تعهدات بلغاريا بتحقيق املساواة بـني اجلنـسني يف           . من مجيع أشكال التمييز   
امليدانني االقتصادي واالجتماعي، ويف األدوار املهنية واُألسرية ويف صنع القرار، فضالً عـن             

شارت أيضاً إىل اجلهود املبذولة ملكافحة العنف القائم على نوع اجلـنس،            وأ. التنمية واألمن 
واالجتار باألشخاص والقوالب النمطية يف اجملتمع، وإىل تعزيز حقوق الطفل يف التعلـيم ويف              

  .وقدمت فلسطني توصية. الرعاية يف املؤسسات
قها على صـكوك  وأثنت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة على بلغاريا لتصدي        -٦٤

بيد أهنا أثارت تساؤالت    . دولية عديدة حلقوق اإلنسان وإدراجها يف نظامها القانوين الوطين        
 )حزب التطور االقتـصادي   (بشأن تسجيل احلركة الدميقراطية حلقوق اإلنسان واألقليات يف بلغاريا          

، رغم ٢٠٠٩يونيه /وقد متت آخر حماولة فاشلة لتسجيل احلركة يف حزيران. وإدماج السكان 
التوصيات اليت قدمها مفوض حقوق اإلنسان، توماس هامربرغ، ورغم مجيع احلجج القانونية            

  .وقدمت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة توصيات. املقدمة لصاحل احلركة
وأشارت شيلي إىل أن احلماية من مجيع أشكال التمييز متثل أولوية لـدى بلغاريـا                 -٦٥

ورحبت بإنشاء جلنة احلماية من التمييز، إىل جانب أمني املظامل واجمللس الوطين للتعاون بشأن            
والحظت شيلي أن بلغاريا تسلّم باستمرار ضعف الرومـا وأن          . املسائل العرقية والدميغرافية  

  .وقدمت شيلي توصيات. رص على احلاجة إىل تنفيذ سياسات متسقة وخاصة هبمالبلد حي
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ورحبت األرجنتني بتوجيه بلغاريا دعوة دائمة مفتوحة إىل املكلفني بواليات يف إطار              -٦٦
وأعربت عن التقدير للتدابري اإلضافية اليت اختذهتا بلغاريا من أجل حتسني           . اإلجراءات اخلاصة 

ا الروما واملهاجرون، ومن أجل وضع حد للممارسات اليت قد تفضي           األوضاع اليت يواجهه  
  .وقدمت األرجنتني توصيات. إىل التمييز

والحظت سويسرا عدم تصديق بلغاريا على مجيع صكوك حقوق اإلنسان بـالرغم              -٦٧
وأشارت إىل املمارسات التمييزية ضد األقليات وإىل . من أهنا صّدقت على أهم هذه الصكوك

باألشخاص وإىل املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت يلجأ إليها موظفو إنفـاذ   االجتار  
 .وقدمت سويسرا توصيات. القانون ضد أشخاص ينتمون إىل مجاعات األقليات

وأثنت غانا على بلغاريا ملا بذلته من جهود تكفل إدماج الالجئني يف اجملتمع إدماجاً                -٦٨
. ك التحديات اليت يواجهها البلد يف مكافحة االجتار باألشـخاص         كامالً، والحظت رغم ذل   

وأعربت غانا عن رغبتها يف معرفة التدابري امللموسة اليت تزمع بلغاريا اختاذها لتعزيز قـدرهتا               
وفيما خيص املساواة، أعربت . على معاجلة حتديد ضحايا االجتار والدعاوى اجلنائية املتعلقة هبم

رفة مآل مشروع قانون تكافؤ الفرص، الذي مما انفك اعتماده يرجـأ            غانا عن رغبتها يف مع    
  .وقدمت غانا توصيات. ٢٠٠١منذ عام 

وأثنت سلوفينيا على بلغاريا حلالة اإلبالغ املمتازة إىل هيئات املعاهدات، فضالً عن              -٦٩
مي وطلبت سلوفينيا إىل بلغاريـا تقـد      . اجلهود اليت تبذهلا لرعاية األطفال خارج املؤسسات      

لتنفيذ  معلومات عن تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل اليت تقضي بإتاحة موارد بشرية كافية            
. برنامج إدماج الروما على حنو متساوٍ، ووضع هنج استراتيجي مناسب له وتنسيقه بفعاليـة             

واستفسرت سلوفينيا، يف إطار إشارهتا إىل توصية جلنة القضاء على التمييز العنصري، عـن              
وقـدمت  . رز يف زيادة تطوير هياكل ووسائل تعليم اجلماعات اإلثنية بلغتـها األم           التقدم احمل 

  .سلوفينيا توصيات
وأشارت أوكرانيا إىل اجلهود اليت تبذهلا املؤسسات الوطنية البلغاريـة يف جمـاالت               -٧٠

ون مكافحة التمييز واملساواة بني اجلنسني ومحاية اِألطفال ومكافحة االجتار باألشخاص والتعا          
وأثنت أوكرانيا على إقرار الربنـامج اإلطـاري اجلديـد        . بشأن القضايا العرقية والدميغرافية   

ورحبت أيضاً بتوقيع بلغاريا على     . ٢٠٢٠-٢٠١٠إلدماج الروما يف اجملتمع البلغاري للفترة       
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وشجعت البلد على منح األولوية للتصديق           

  .وقدمت أوكرانيا توصيات.  هذا الربوتوكولعلى
وأشار العراق إىل التطورات اجلارية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان منذ إقامة النظام               -٧١

الدميقراطي يف بلغاريا، مبا يف ذلك اعتماد تشريعات وإنشاء مؤسسات، ال سيما مؤسسة أمني      
والحظ العراق اجلهـود الـيت   . االجتاراملظامل واجملالس املتعلقة بقضايا نوع اجلنس ومكافحة     

تبذهلا بلغاريا والرامية إىل التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب            
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. ورحب بتـوجيه البلـد دعوى دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة            
  .وقدم توصيات

 حقوق اإلنسان وسلمت جبهودها ملعاجلة   وأثنت نيجرييا على بلغاريا اللتزامها حبماية       -٧٢
والحظت نيجرييا أن أفراد الروما     . أمور منهـا إيـذاء األطفال والعنف ضد النساء والفساد       

وأشـارت  . ما زالوا متخلفني عن الركب يف مجيع املؤشرات األساسية للتنمية البشرية تقريباً           
.  حلماية األقليات العرقية من التمييـز      نيجرييا أيضاً إىل العجز الذي يعاين منه اإلطار القانوين        

  .وقدمت نيجرييا توصية
وأعربت رومانيا عن ثقتها يف أن يؤدي اإلطار املؤسسي الذي ُوضع مـؤخراً دوراً                -٧٣

وشجعت رومانيا الـسلطات علـى مواصـلة    . ناجحاً يف إعمال حقوق اإلنسان يف بلغاريا     
وأثنت رومانيا على بلغاريا . ليت تواجه حتديات جهودها الرامية إىل حتسني النتائج يف اجملاالت ا       

أيضاً إلشراك اجملتمع املدين يف عملية االستعراض الدوري الشامل واعتربت أن التعاون بـني              
. السلطات العامة واملنظمات غري احلكومية ميثل ضماناً لعملية اسـتعراض شـفافة وهادفـة             

  .اذها لتحقيق املساواة بني اجلنسنيواستفسرت رومانيا عن اخلطوات اليت تزمع بلغاريا اخت
وفيما يتعلق بتمكني النساء يف اجملتمع عامة، رد وفد بلغاريا بأن للرجـال والنـساء           -٧٤

حقوقاً متساوية يف املشاركة يف اجملتمع، وأن أحكاماً خاصة يف قانون احلماية من التمييز تنص             
خلاصة، تدابري إجيابية لزيادة مشاركة     على اختاذ مجيع الكيانات القانونية، مبا فيها الشركات ا        

ويف الوقت احلاضر، ُيقدَّر متوسط الفجوة بني أجـور  . نوع اجلنس األقل متثيالً يف بيئة العمل    
ونظرت احلكومة يف سبب وجود هذا      .  يف املائة  ١٤ و ١٣الرجال والنساء بنسبة تتراوح بني      

ئف املشغولة، ولـيس إىل وجـود       ويبدو أنه يعود إىل هيكل املالك الوظيفي والوظا       . الفارق
وفضالً عن ذلك، ُوقِّع اتفاق بني وزارة العمل        . سياسات متنح الرجال والنساء رواتب خمتلفة     

والسياسات االجتماعية وجلنة احلماية من التمييز يقضي باختاذ إجراء مشترك للحد من الفارق 
  .يف األجور بني الرجال والنساء أو القضاء عليه

 ٢٠٠٢ق بالالجئني وملتمسي اللجوء، رّدت بلغاريا بأن لديها منذ عـام            وفيما يتعل   -٧٥
 قانوناً قائماً حبّد ذاته ووكالة حكومية يكفالن تنفيذ تدابري احلماية مبوجب القانون الـدويل             

  .وقدم الوزير إحصاءات عن ذلك. تنفيذاً كامالً
 ،٢٠٠٥رتيل أتاح، منذ عـام      وفيما خيص العنف املرتيل، ردت بلغاريا بأن قانون العنف امل           -٧٦

 إدخـال   ٢٠٠٩تعريفاً واضحاً وإجراءات وتدابري حمددة حلماية الضحايا وبأنه مت يف عـام             
وأصدرت وزارة الداخلية مبادئ توجيهية عامة عن       . التعديالت الالزمة على قانون العقوبات    

زعـت نـشرات    كيفية اختاذ إجراءات حلماية النساء واألطفال يف حاالت العنف املرتيل، وو          
، أنشأت خطـاً هاتفيـاً   ٢٠٠٩أغسطس /ويف آب. إعالمية وعينت منسقاً وطنياً يف الوزارة  

. وطنياً على مدار الساعة ميكِّن مجيع الضحايا من تلقي املعلومات والدعم القانوين أو النفسي             



A/HRC/16/9 

17 GE.11-10053 

وتوجد حالياً ثالثة مالجئ ومخسة مراكز ملواجهة األزمات، تديرها على أسـاس الـشراكة         
  .بلديات واملنظمات غري احلكومية والوكاالت احلكومية، وأداؤها ممتازال

وفيما يتصل بتنفيذ قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، رّدت بلغاريـا بـأن            -٧٧
ولـذلك،  . وزارة العدل هي املسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات ومواءمتها مع التشريع الوطين           

رها لتحليل وتوزيع السوابق القضائية للمحكمة األوروبيـة  أنشأت الوزارة آلية خاصة يف إطا    
. على أفراد اجلهاز القضائي ولصياغة مقترحات بإدخال تعديالت تشريعية عنـد االقتـضاء            

وفضالً عن ذلك، يدرَّب قضاة احملاكم االبتدائية على الصعيد الوطين بغية إبالغهم بقـرارات              
وأشار الوفد أيضاً إىل العـدد املتزايـد مـن          . وممارسات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان    

  .القضايا اليت تنظر فيها احملاكم االبتدائية وتستشهد فيها باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
وفيما يتعلق حبكم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان اخلاص بقضية تسجيل احلركة             -٧٨

ا وإدماج السكان، أكدت بلغاريا جمدداً أهنـا        الدميقراطية حلقوق اإلنسان واألقليات يف بلغاري     
. متتثل امتثاالً كامالً هلذا احلكم الذي ال ينشأ عنه أي التزام آيل بتسجيل أي كيان سياسـي                

وأضافت أن التحديد العرقـي     . فالكيانات السياسية ُتسجَّل وفقاً للتشريع الوطين ذي الصلة       
 حقوق مجيع املواطنني البلغـاريني      وينص دستور بلغاريا على تساوي    . مسألة خيار شخصي  

  .بغّض النظر عن أصلهم الديين أو العرقي
ويف اخلتام، شكر وفد بلغاريا مجيع املشاركني على أسئلتهم وتوصياهتم وأوضح أنه              -٧٩

  .سيطلب إىل فريقه النظر عن كثب يف التوصيات اليت ميكن األخذ هبا

  أو التوصيات/االستنتاج و  -ثانياً   
لغاريا يف التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي واملدرجة أدناه، وستقدم    ستنظر ب   -٨٠

ردوداً عليها يف حينها، على أال يتجاوز ذلك الدورة السادسة عـشرة جمللـس حقـوق            
  :٢٠١١مارس /اإلنسان، املزمع عقدها يف آذار

ي بالربوتوكول االختيارااللتزام النظر يف إمكانية اإلعراب عن قبوهلا        -١-٨٠
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              

أرمينيا وإسـبانيا وفلـسطني     (التصديق عليه   )/األرجنتني(الالإنسانية أو املهينة    
االنضمام إليه، لتمكني اللجنة الفرعية من إجراء مراقبـة مـستقلة           )/وسويسرا

  ؛)اجلمهورية التشيكية(للسجون ومراكز االحتجاز 
) ١٧٣٧رقـم   (االمتثال لتوصية اجلمعية الربملانية جمللس أوروبـا          -٢-٨٠

، اليت تدعو فيها إىل التصديق على االتفاقية        ٢٠٠٦مارس  /آذار ١٧املؤرخة يف   
؛ والنظر يف   )اجلزائر(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         
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التـصديق عليهـا    )/األرجنـتني (اقية  إمكانية اإلعراب عن قبوهلا االلتزام باالتف     
 ؛)البوسنة واهلرسك(االنضمام إليها )/فلسطني(

التقيد مببادئ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مـن أجـل             -٣-٨٠
؛ النظـر يف إمكانيـة   )إسبانيا(؛ التصديق عليها)املكسيك(التصديق املبكر عليها  

 يف التـصديق عليهـا وعلـى     النظر)/األرجنتني(اإلعراب عن قبوهلا االلتزام هبا      
، مبا يكفل مستوى أعلى من التعـاون        )شيلي(الربوتوكول االختياري امللحق هبا     

مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، وكفالة ضمانات أفضل حلقوق األشـخاص        
  ؛)هنغاريا(ذوي اإلعاقة 

النظر يف إمكانية اإلعراب عن قبوهلا االلتزام باالتفاقيـة الدوليـة             -٤-٨٠
التـصديق عليهـا    )/األرجنـتني (اية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       حلم

 ٣٢ و ٣١وقبول صالحيات اهليئة التعاهدية كما تقضي بذلك املادتان         ) إسبانيا(
  ؛)فرنسا(

التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص          -٥-٨٠
  ؛)ا وفلسطني وسويسراإسباني(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 ١٩٥٤االنضمام إىل اتفاقية عـام      )/الربازيل(النظر يف االنضمام      -٦-٨٠
 بشأن خفض حاالت    ١٩٦١بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام        

  ؛)أملانيا والبوسنة واهلرسك وأذربيجان وسلوفينيا(انعدام اجلنسية 
  ؛)كندا(اء والرجال اعتماد قانون يضمن تكافؤ الفرص بني النس  -٧-٨٠
اعتماد تشريع ملنع التمييز على أساس امليول اجلنسية بنفس الطريقة            -٨-٨٠

املتوخاة يف التشريعات القائمة للحماية من التمييز على أساس العـرق ونـوع             
  ؛)اململكة املتحدة(اجلنس والدين 

دراسة إمكانية اعتماد عامل مشدد للعقوبة على جرائم الكراهيـة            -٩-٨٠
  ؛)إسبانيا(نصرية والدينية أو كره األشخاص املنتمني إىل أقلية امليول اجلنسية الع
اعتماد تشريع حملـي يتسق مع االتفاقية اخلاصة بوضع الالجـئني            -١٠-٨٠

 والربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني، يكفل االستفادة الفعالة مـن   ١٩٥١لعام  
إىل محايـة دوليـة   إجراءات حتديد وضع الالجئ لألشخاص الـذين حيتـاجون       

  ؛)األرجنتني(
إقامة مؤسسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان      )/فنلندا(النظر يف إنشاء      -١١-٨٠

تعتمدها جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          
  ؛)فنلندا(بغية توعية اجلمهور وإرشاد السلطات ) اجلزائر وتركيا(
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ة حلقوق اإلنسان تتفق مـع مبـادئ        إنشاء مؤسسة وطنية مستقل     -١٢-٨٠
  ؛)أذربيجان(تتسق اتساقاً كامالً مع مبادئ باريس )/إندونيسيا(باريس 

استكشاف إمكانية إدماج مؤسسات وآليات أمني املظامل القائمة يف           -١٣-٨٠
مؤسسة وطنية واحدة حلقوق اإلنسان تتسق مع مبادئ بـاريس، عـن طريـق              

  ؛)ماليزيا(ولية للمؤسسات الوطنية اعتمادها من جانب جلنة التنسيق الد
تعزيز دور اهليئات واملؤسسات مثل مؤسسة أمني املظامل واجمللـس       -١٤-٨٠

الوطين للتعاون بشأن املسائل العرقية والدميغرافية، وال سيما جلنة احلمايـة مـن          
التمييز، عن طريق تعزيز القدرات البشرية واللوجستية هلذه اهليئات واملؤسسات          

  ؛)غانا(
آليات على املستويني املركزي واحمللي     /اإلسراع بإنشاء إجراءات    -١٥-٨٠

لتأمني صحة وسالمة مجيع األطفال املودعني يف مؤسسات، مبا يف ذلك أمني مظامل             
  ؛)النرويج(األطفال على الصعيد الوطين أو اإلقليمي 

مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل زيادة حتسني اإلطـار املؤسـسي             -١٦-٨٠
م والثابت املتعلق حبماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتبادل أفضل          القائ

  ؛)اليونان(املمارسات يف هذا امليدان 
زيادة تعزيز دور اهليئات واملؤسسات اليت تتمتـع بـصالحيات            -١٧-٨٠

  ؛)أذربيجان(مكافحة التمييز وخباصة جلنة احلماية من التمييز 
ربامج اليت تركز على إدماج مجاعات      مواصلة تنفيذ السياسات وال     -١٨-٨٠

  ؛)سلوفاكيا(هذه السياسات والربامج عند االقتضاء  الروما وتعزيز
مواصلة السعي لوضع السياسات والربامج الراميـة إىل مواءمـة            -١٩-٨٠

  ؛)سلوفاكيا(احتياجات األطفال املعوقني عقلياً 
عاية خـارج   اعتماد استراتيجية وطنية ملواصلة وتكثيف عملية الر        -٢٠-٨٠

املؤسسات الرامية إىل االستعاضة عن املآوى احلالية بسكن ووسائل رعاية بديلة           
أو األشـخاص املعـوقني عقليـاً       /تتسق بصورة أفضل مع احتياجات األيتام و      

  ؛)بلجيكا(
وضع استراتيجيات ملموسة وفعالة ملكافحـة العنـف املـرتيل            -٢١-٨٠

  ؛)سويسرا(
دابري الالزمة تنفيذا صارما بغيـة تعزيـز        اعتماد وتنفيذ مجيع الت     -٢٢-٨٠

  ؛)سويسرا(وكفالة احترام حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات 
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تطوير وتقيـيم اسـتراتيجياهتا ملكافحـة االجتـار باألشـخاص             -٢٣-٨٠
  ؛)سويسرا(

مجع البيانات املتعلقة مبختلف اجلماعات اليت تستفيد من اخلدمات           -٢٤-٨٠
رة دقيقة الستخدام خمتلف األقليات هلذه اخلدمات       العامة قصد احلصول على صو    

  ؛)اململكة املتحدة(
كفالة استمرار التركيز على حقوق األطفال ورفاههم يف سياسات           -٢٥-٨٠

امليزانية يف بلغاريا والنظر يف زيادة خمصصات امليزانية لتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق            
  ؛)ماليزيا( األسرة الطفل، مبا يف ذلك يف جماالت الصحة والتعليم ودعم

تأمني املوارد الالزمة لتيسري تنفيذ الـربامج الراميـة إىل حتـسني       -٢٦-٨٠
  ؛)كندا(أوضاع الروما 

وضع برامج تدريبية لصاحل موظفي مآوى األيتام واملعوقني عقلياً           -٢٧-٨٠
بغية متكينهم من االستجابة على أفضل وجـه الحتياجـات الـرتالء احملـددة              

  ؛)بلجيكا(
تطوير وتعزيز برامج التدريب على حقوق اإلنسان املوجهـة إىل            -٢٨-٨٠

قوات الشرطة وموظفي السلطة القضائية، تتناول أموراً منها اللجوء إىل القـوة            
بصورة متناسبة فضالً عن املسائل املتعلقة بالتمييز والتنميط القائم على أسـاس            

  ؛)كندا(العرق 
اد مجاعات الروما واملسنني    التركيز بصورة خاصة على إبالغ أفر       -٢٩-٨٠

  ؛)فنلندا(والنساء واملستضعفني حتديدا حبقوقهم الدستورية كمواطنني 
املبادرة إىل وضع برامج عامة لزيادة املعرفة والتوعية بـاألمراض            -٣٠-٨٠

  ؛)أملانيا(املنقولة جنسياً وبوسائل منع احلمل 
 اخلاص املعـين    النظر على حنو إجيايب يف الطلب الذي قدمه املقرر          -٣١-٨٠

  ؛)بيالروس(مبسألة االجتار باألشخاص للقيام بزيارة إىل البلد 
مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لتحسني تعزيز حقوق املرأة يف مجيع            -٣٢-٨٠

  ؛)اليونان(جماالت اجملتمع 
مواصلة اختاذ تدابري ملموسـة وفقـاً لاللتزامـات الـواردة يف              -٣٣-٨٠

لة حبماية حقوق املرأة والنهوض مبركزها االجتماعي       املعاهدات الدولية ذات الص   
  ؛)الصني(
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النظر يف اختاذ إجراءات إجيابية إضافية لإلسراع بتحقيق املساواة           -٣٤-٨٠
يف احلياة العملية ويف جمال صنع القـرار        : بني الرجال والنساء على أرض الواقع     

  ؛)النرويج(السياسي 
ىل حتقيق املساواة الفعلية بـني      مواصلة تطوير السياسات الرامية إ      -٣٥-٨٠

اجلنسني ومكافحة العنف القائم على نوع اجلنس، والقيام بعمليات متابعة خاصة           
حلاالت تشمل العنف القائم على نوع اجلنس ودراسة أسباب إبالغ الـسلطات            

  ؛)إسبانيا(النادر هبذه احلاالت 
القتـصادي  اختاذ خطوات ملعاجلة الفصل بني اجلنسني يف امليدان ا          -٣٦-٨٠

  ؛)غانا(ومعاجلة الفوارق يف الرواتب بني اجلنسني يف القطاع العام 
تعزيز مفهوم املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز، وفتح إمكانات           -٣٧-٨٠

مشاركة املرأة يف احلياة العامة ووصوهلا إىل املناصب القيادية العليا وإىل الوظائف            
  ؛)العراق(اإلدارية 

اجلهود لتجاوز املواقـف التنميطيـة بـشأن أدوار         مواصلة بذل     -٣٨-٨٠
  ؛)أوكرانيا(الرجال والنساء والالمساواة القائمة بني اجلنسني 

مواصلة مكافحة مجيع أشكال الكراهية الدينية والتمييز العنصري          -٣٩-٨٠
والتطرف وكره األجانب كأولوية قصوى يف السياسات التـشريعية واإلداريـة           

  ؛)اجلزائر(البلغارية 
مضاعفة اجلهود الرامية إىل التنفيذ الفعال لألحكام اجلنائية املتعلقة           -٤٠-٨٠

بأعمال التمييز القائم على أساس العرق من أجل منع التمييز وانتهاكات حقوق            
  ؛)املكسيك(اإلنسان املرتكبة ضد األشخاص الذين ينتمون إىل مجاعات األقليات 

نع األفعال والدعايـة ذات     اختاذ مزيد من اإلجراءات الصارمة مل       -٤١-٨٠
الدوافع العنصرية اليت تستهدف األقليات العرقية واألجانب ومعاقبـة املـذنبني           

  ؛)ماليزيا(
مواصلة بذل اجلهود للتصدي ملظاهر العنصرية وكره األجانـب،          -٤٢-٨٠

مبا يف ذلك إعادة النظر يف القوانني ذات الصلة لضمان املـساواة الكاملـة يف               
  ؛)اجلمهورية التشيكية(احلقوق للجميع 

تقدمي دعم أكثر حزماً إلعمال حقوق األقليات اجلنسية كـأداة            -٤٣-٨٠
  ؛)النرويج(ملقاومة االستبعاد والتمييز االجتماعيني 
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اختاذ خطوات فعالة عن طريق التثقيف والتدريب لتجاوز أمنـاط            -٤٤-٨٠
مزدوجي امليل اجلنسي   التمييز املستمرة ضد األقليات العرقية واملثليات واملثليني و       

 ؛)إسبانيا(ومغايري اهلوية اجلنسانية 

مواصلة تعزيز الضمانات القانونية اليت حتمي من إساءة املعاملـة،            -٤٥-٨٠
ومواصلة اجلهود الرامية إىل احلد من آثار إساءة املعاملة من جانب موظفي إنفاذ             

  ؛)سلوفاكيا(القانون 
 التنفيذ الفعال التفاقية مناهـضة      تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز      -٤٦-٨٠

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             
  ؛)األرجنتني(

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان استيفاء ظـروف االحتجـاز            -٤٧-٨٠
  ؛)لسويدا(استيفاّء كامالً ملعايري حقوق اإلنسان، وفقاً اللتزامات بلغاريا الدولية 

بذل املزيد من اجلهود ملكافحة العنف املرتيل، نظرا إىل اسـتمرار             -٤٨-٨٠
  ؛)البوسنة واهلرسك(وجود هذه املشكلة 

اختاذ تدابري ملموسة ترمي إىل التصدي بصورة فعالة للعنف القائم            -٤٩-٨٠
على نوع اجلنس، مبا يف ذلك تدابري تتعلق حبمالت التوعية االجتماعية وبـرامج             

  ؛)كندا(بية تستهدف موظفي إنفاذ القانون تدري
وضع سياسات ثابتة لضمان إجياد بيئة أكثر أماناً لألطفال، وتنفيذ            -٥٠-٨٠

  ؛)إندونيسيا(نظام أكثر فعالية ملعاجلة قضايا العنف ضد األطفال 
تنفيذ سياسات ملنع إيذاء األطفال واستشعاره، فضالً عن ضـمان     -٥١-٨٠

  ؛)الربازيل( الضحايا املساءلة وتأهيل األطفال
زيادة تعزيز التدابري الرامية إىل منع استغالل األطفال يف البغاء ويف     -٥٢-٨٠

املواد اإلباحية، وكذلك مقاضاة األشخاص املدانني باستغالل األطفال أو بإساءة          
  ؛)بيالروس(معاملتهم 

احل مواصلة التنفيذ الفعال لآللية الوطنية وعرب الوطنية لإلحالة لص          -٥٣-٨٠
  ؛)إندونيسيا(ضحايا االجتار، وحتسني توعية اجلمهور مبسألة االجتار باألشخاص 

تكثيف اجلهود ملكافحة االجتار باألشخاص بأمور منـها تطـوير            -٥٤-٨٠
التعاون الدويل مع احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية          

  ؛)بيالروس(
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افحة االجتار باألشخاص، مع ضـمان      تكثيف اجلهود اخلاصة مبك     -٥٥-٨٠
مراعاة مجيع جوانب املسألة، من الوقاية من اجلرائم وقمعها إىل محاية الـضحايا             

  ؛)بلجيكا(
تعزيز محالت التوعية الرامية إىل منع االجتار باألشخاص، وزيـادة         -٥٦-٨٠

احلماية املقدمة إىل الضحايا، وال سيما األطفال واملولودون اجلدد، مبـن فـيهم             
املنحدرون من أصول الروما، مبا يتسق مع توصـيات جلنـة حقـوق الطفـل               

  ؛)املكسيك(
زيادة تطوير التدابري الوقائية ملكافحة االجتار باألشـخاص، مـع            -٥٧-٨٠

التركيز بوجه خاص على األطفال واملولودين اجلدد واحلوامل، وكذلك تعزيـز           
مجهوريـة  (ل ضحايا االجتار    نظام اإلحالة الوطين، وزيادة عدد املراكز اليت تستقب       

  ؛)مولدوفا
تقدمي األشخاص واملؤسسات االجتماعية لرعايـة ألطفـال إىل           -٥٨-٨٠

 حالة وفاة مبلغ عنها ومل توّضح بعـد، يف          ٢٣٨العدالة بسبب مسؤوليتهم عن     
  ؛)النرويج (٢٠١٠-٢٠٠٠الفترة 
اختاذ تدابري ملموسة لتقدمي األشخاص الذين ارتكبوا انتـهاكات           -٥٩-٨٠

 إىل العدالة   ١٩٨٩-١٩٨٤حلقوق اإلنسان ضد أفراد األقلية التركية يف الفترة         
  ؛)تركيا(قبل الزوال الطبيعي لكل من ضحايا هذه األحداث ومرتكبيها 

اختاذ تدابري ملموسة إلجياد حل للجوء قوات األمن إىل استخدام            -٦٠-٨٠
  ؛)سويسرا(القوة املفرطة 

 مع مرتكيب جرمية االجتار ومقاضاهتم   مواصلة بذل اجلهود للتحقيق     -٦١-٨٠
  ؛)أوكرانيا(وإدانتهم 

مواصلة اإلصالحات القضائية يف شكل إدخال تعـديالت علـى           -٦٢-٨٠
قانون النظام القضائي وقانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون وزارة          

؛ الداخلية وقانون مصادرة األصول العائدة من أنشطة إجرامية وما سوى ذلـك           
والعناية بتكثيف التدريب والطابع املهين داخل جهاز القضاء، وكـذلك تعزيـز            

  ؛)هولندا(نظامي التقييم والتعيني، وتعزيز مساءلة اجمللس األعلى للقضاء وكفاءته 
مواصلة تركيز العناية وااللتزام السياسيني باملسألة احلامسة املتمثلة          -٦٣-٨٠

وكـذلك ختـصيص املـوارد       نظام العدالة يف تعزيز الكفاءة واالتساق يف جممل       
  ؛)الدامنرك(اإلدارية الالزمة هلا، فضالً عن تعزيز مساءلة اجلهاز القضائي 

تكريس محاية حقوق األقليات القومية والعرقيـة يف دسـتورها،            -٦٤-٨٠
  ؛)نيجرييا(ووضع نظام فعال لقضاء األحداث، ومواصلة إصالح نظام العدالة 
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املكتب القانوين الوطين وخبدماته من أجل حتـسني        تعزيز التوعية ب    -٦٥-٨٠
الثقة يف نظـام العدالـة ومتكني البلغاريني من الصفة القانونية أمـام احملـاكم             

  ؛)اململكة املتحدة(
تطبيق مجيع السبل القانونية والتأديبية تطبيقاً صارماً مـن أجـل             -٦٦-٨٠

، واإلسراع بتطبيق خطـة     املعاقبة على الفساد وتضارب املصاحل واجلرمية املنظمة      
  ؛)هولندا(عمل تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 

وضع نظام فعال لقضاء األحداث بغية الدفاع عن حقوق األطفال            -٦٧-٨٠
  ؛)هنغاريا(

على اختاذ تدابري لضمان فعالية وصول النساء ضحايا العنف القائم     -٦٨-٨٠
  ؛)الربازيل(تعويض ومتتعهن باحلماية ىل العدالة وحصوهلن على الإنوع اجلنس 

زيادة حّصة امليزانية املخصصة للسجون من أجل إضـافة حّيـز             -٦٩-٨٠
لألسّرة وزيادة عدد املـوظفني، وتـوفري التـدريب للعـاملني يف الـسجون،              
واستكشاف أنواع بديلة الحتجاز اجملرمني غري العنيفني للحد من العبء امللقـى            

  ؛)الواليات املتحدة(تق املوظفني على مرافق السجون وعلى عا
وضع سياسة ترمي بوجه خاص إىل احلد من عدد أطفال الرومـا              -٧٠-٨٠

املودعني دون أسباب وجيهة يف مؤسسات لألطفال املعوقني عقلياً أو يف مراكـز             
  ؛)كندا(التأهيل 

اإلسراع بإغالق املؤسسات االجتماعية إليداع األطفال وإجيـاد          -٧١-٨٠
  ؛)النرويج(ألطفال الذين ال ميكنهم العيش مع أسرهم حلول مناسبة ل

ختصيص موارد كافية وإضافية، عند االقتضاء، لتوظيف وتدريب          -٧٢-٨٠
موظفي مؤسسات رعاية األطفال، وتكثيف اجلهود الرامية إىل زيادة عدد األسر           

  ؛)هولندا(الراعية ومتكينها من التدريب املناسب على الرعاية 
يات التدريب والتوظيف يف مؤسسات رعاية األطفال       زيادة مستو   -٧٣-٨٠

وحتسني مراقبتها ووضع حوافز لطلب مرشحني ذوي كفاءات عالية للعمـل يف            
  ؛)الواليات املتحدة(هذه املؤسسات 

 شامل لنظام محاية األطفال، وكذلك سياسـات        القيام باستعراض   -٧٤-٨٠
ت منـسقة وفعالـة     املساعدة االجتماعية وسياسات األسرة لضمان توفري خدما      

  ؛)النمسا(
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إتاحة موارد كافية ألداء نظام محاية األطفال أداًء فعـاالً، مبـا يف               -٧٥-٨٠
ذلك عن طريق تدريب األخصائيني االجتماعيني، ووضع معايري للحد من عـدد            

  ؛)النمسا(احلاالت اليت يعاجلها كل أخصائي اجتماعي ومنحهم مكافآت مناسبة 
 تقدمي الدعم املناسـب لآلبـاء ولألسـر         اختاذ خطوات لضمان    -٧٦-٨٠

  ؛)النمسا(املعرَّضة الحتمال التخلّي عن أطفاهلما 
اختاذ خطوات فورية لوضع حد الستمرار ممارسة إيداع الرضـع            -٧٧-٨٠

 سـنوات يف مؤسـسات الرعايـة،        ٣وصغار األطفال الذين تقل أعمارهم عن       
  ؛)النمسا(وكفالة إتاحة خيارات أسرية بديلة 

منظـور الرعايـة خـارج      "كثيف اجلهود الراميـة إىل تنفيـذ        ت  -٧٨-٨٠
، ال سيما يف ضوء مبادئ األمم املتحدة التوجيهية للرعاية البديلـة            "املؤسسات
  ؛)النمسا(لألطفال 

اعتماد تشريع حيظر سّرية التبين وضمان حق الطفـل يف معرفـة              -٧٩-٨٠
  ؛)النمسا(ذويه 
يات التبين الدولية اليت يـتم      اختاذ تدابري لوضع حد ملمارسة عمل       -٨٠-٨٠

فيها اجلمع بني طاليب التبين واألطفال دون تعريفهم على بعضهم البعض أو دون             
  ؛)النمسا(أن ُتتاح هلم أدىن فرصة إلقامة أي عالقة مع الطفل قبل قرار التبين 

اختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة العراقيل اليت تواجههـا األقليـة            -٨١-٨٠
ارسة حرياهتا الدينية، مبا فيها منع اختيار الزعماء الدينيني وإحبـاط           التركية يف مم  

  ؛)تركيا(استعادة ممتلكات مؤسساهتم ورفض بناء مساجد يف املدن 
اختاذ التدابري الضرورية لكفالة احترام السلطات احمللية للحريـة           -٨٢-٨٠

ـ         ة بالتـساوي   الدينية جملموعات األقليات الدينية ومعاملة كافة اجملموعات الديني
  ؛)الواليات املتحدة(

العمل على زيادة تنويع ملكية وسائط اإلعالم، والتحقيق بصورة           -٨٣-٨٠
مضايقة الصحفيني، بغيـة ضـمان حريـة الـصحافة          /شاملة يف حاالت ختويف   

  ؛)النرويج(
تعزيز محالت توعية اجلمهور فيما يتصل بالعنصرية والتعـصب،           -٨٤-٨٠

  ؛)كندا(افحة العنصرية يف وسائط اإلعالم واعتماد تدابري ترمي إىل مك
ضمان احلق يف حرية التعبري واحلق يف تكوين اجلمعيات واحلق يف             -٨٥-٨٠

التجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة الـسياسية، دون أي             
  ؛)مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة(متييز 
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ة أو اجلديدة على حنو أنشط إلشـراك        استخدام املنتديات القائم    -٨٦-٨٠
مجاعات الروما يف وضع وتنفيذ السياسات على كـل مـن املـستويني احمللـي             
واملركزي، والسعي بنشاط لزيادة عدد أفراد الروما يف مجيع املؤسسات العامـة            

  ؛)هولندا(
النظر يف اعتماد سياسات ِمنح نقدية للتخفيف من وطـأة فقـر              -٨٧-٨٠

ة وربطها بالرعاية الصحية مثل التطعيم والرعاية قبل الوالدة         اجلماعات املستضعف 
 ؛)الربازيل(

اختاذ املزيد من التدابري ملكافحة فقر املسنات واألمهـات غـري              -٨٨-٨٠
  ؛)النرويج(املتزوجات الالئي لديهن أطفال والنساء الالئي يعانني من إعاقة 

ستفادة متساوية من   ضمان استفادة مجيع املواطنني، دون استثناء، ا        -٨٩-٨٠
  ؛)فنلندا(اخلدمات العامة ومن مستوى معيشي الئق 

تتـاح جلميـع    " اخلدمات االجتماعية الشاملة  "حتديد جمموعة من      -٩٠-٨٠
  ؛)النمسا(األطفال واُألسر سعياً لتمكينهم من مستوى معيشي الئق 

  ؛)اجلزائر(اختاذ تدابري فعالة لتعزيز قطاع الرعاية الصحية   -٩١-٨٠
مواصلة اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين والراميـة إىل إدراج            -٩٢-٨٠

التثقيف املنهجي حبقوق اإلنسان يف النظام التعليمي واملهين وعلى مجيع مستويات           
  ؛)املغرب(الدراسة 

ضمان عدم إرسال أطفال الروما إىل مدارس خاصة باملعوقني، بل            -٩٣-٨٠
  ؛)فنلندا( سائر األطفال البلغاريني إرساهلم إىل املدارس اليت يتردد عليها

تقييم احلاجة إىل التعليم يف مدارس متخصـصة علـى أسـاس              -٩٤-٨٠
  ؛)فنلندا(خصائص الطفل الشخصية وليس على أساس أصله العرقي 

تفادي ممارسة فصل أطفال الروما يف املدارس، بتمكينهم مثالً من            -٩٥-٨٠
األم، هبدف حتقيـق تعلـيم اللغـة        مدرسني يف التعليم االبتدائي جييدون لغتهم       

  ؛)إسبانيا(البلغارية وغريها من املواضيع املدرَّسة بصورة فعالة 
إبالغ آباء أطفال الروما مبزيد من الفعالية بأمهية اإلملام بـالقراءة             -٩٦-٨٠

والكتابة وتأثري التعليم اإلجيايب يف مستقبل األطفال، واالستفادة يف هذا املـسعى            
  ؛)فنلندا(يس املنحدرين من أصول الروما من مساعدي التدر

ضمان تطبيق القانون اخلاص بالتعليم اإللزامي يف مرحلة ما قبـل             -٩٧-٨٠
سـبتمرب،  / أيلول ٢٣التعليم االبتدائي جلميع األطفال، الذي اعتمده الربملان يف         

  ؛)فنلندا(حبيث يغطي الروما واألقليات األخرى على السواء 
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د املتعلقة بقضية إدماج األطفال ذوي اإلعاقة       مواصلة بذل اجلهو    -٩٨-٨٠
يف نظام الدراسة العام واحلد من عدد مـدارس األطفـال ذوي االحتياجـات              

  ؛)سلوفينيا(التعليمية اخلاصة 
تكثيف مجيع اجلهود الرامية إىل محاية حقوق املهاجرين وكـذلك            -٩٩-٨٠

وال سيما اُألسـر    تعزيز حياهتم االقتصادية والثقافية وحتسني مستوى معيشتهم،        
  ؛)العراق(الكبرية، ومتكينهم من الدعم املايل احلكومي 

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة متتع األشخاص املنتمني إىل أقلية            -١٠٠-٨٠
الروما متتعاً كامالً حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تدابري مكافحة التمييز والعنـف             

  ؛)السويد(ضد هؤالء األشخاص 
  ؛)إيطاليا(اصلة حتسني مستوى معيشة الروما مو  -١٠١-٨٠
تعزيز اجلهود املتفق بشأهنا وتوطيد املكاسـب القائمـة املتعلقـة             -١٠٢-٨٠

بإدماج الروما، وال سيما فيما يتعلق مبيزنة وتنسيقها خمتلف الربامج اليت تضعها            
  ؛)املغرب(السلطات 

 أي ممارسـات    مواصلة إيالء العناية السياسية إىل مسألة مكافحة        -١٠٣-٨٠
متييزية ضد أقلية الروما وااللتزام هبذه املسألة واختاذ إجراءات ملموسة بـشأهنا            

  ؛)الدامنرك(
النهوض بإدماج الروما اقتصادياً واجتماعياً واحتـرام حقـوقهم           -١٠٤-٨٠

بضمان املراعاة الالزمة يف مجيع عمليات وضع السياسات لتأثري التشريع املقترح           
  ؛)كة املتحدةاململ(على الروما 

مواصلة سياسة إدماج الروما، وضمان استفادهتم من اخلـدمات           -١٠٥-٨٠
  ؛)إسبانيا(الصحية واالجتماعية األساسية ومن التعليم والسكن والعمل 

تعزيز هوية األقلية األرمنية بتكثيف معاجلة احتياجاهتا التعليميـة           -١٠٦-٨٠
  ؛)أرمينيا(والدينية والثقافية 

اللتزامات الناشئة عن االتفاقية اإلطارية املتعلقـة حبمايـة         تنفيذ ا   -١٠٧-٨٠
األقليات القومية التابعة جمللس أوروبا تنفيذاً تاماً والسماح بتـسجيل احلركـة            
الدميقراطية حلقوق اإلنسان واألقليات يف بلغاريا وإدماج السكان، ومتكني األقلية         

 متتعاً كامالً، عـن طريـق       املقدونية واألقليات األخرى من التمتع جبميع احلقوق      
مجهوريـة مقـدونيا    (إعمال احلقوق الثقافية وغريها من احلقوق ذات الـصلة          

  ؛)اليوغوسالفية السابقة
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االحترام الكامل جلميع االلتزامات الدولية النامجة عـن القبـول            -١٠٨-٨٠
تحدة، بوثائق األمم املتحدة املُلزمة قانوناً وعن انضمام بلغاريا إىل عضوية األمم امل           

 من العهـد الـدويل اخلـاص        ١٥ و ٦ و ٣ و ١وال سيما االلتزام بأحكام املواد      
باحلقوق املدنية والسياسية واحترام القرارات الصادرة عن اهليئـات األخـرى           
التابعة لألمم املتحدة وغيـرها مـن املنظمات على الصعيد الوطين، وال سـيما            

راسربغ، املتعلقة حبقوق األقليات قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف ست 
  ؛)مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة(

تكثيف معاجلة حتديات حقوق اإلنسان ومواصلة بـذل اجلهـود            -١٠٩-٨٠
لتعزيز اآلليات الوطنية، وال سيما يف جمال املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز ويف        

  ؛)صربيا(ياه جمال منع االجتار باألشخاص ومكافحته ومحاية ضحا
االضطالع بعملية شفافة وشاملة مع اجملتمع املدين يف إطار تنفيـذ             -١١٠-٨٠

  ؛)النرويج(توصيات االستعراض الدوري الشامل 
مواصلة املشاورات مع اجملتمع املدين يف متابعة هذا االسـتعراض            -١١١-٨٠

  ؛)النمسا(
ت املعنية الدولية   ترمجة التقييمات والتوصيات اليت تتقدم هبا اهليئا        -١١٢-٨٠

حلقوق اإلنسان، مبا فيها االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنـسان،           
  ؛)النرويج(ونشر هذه التقييمات والتوصيات وإتاحتها إىل مواطين البلد 

تقييم التوصية الصادرة عن جلنة حقوق الطفل املتعلقة بالتمـاس            -١١٣-٨٠
ة تنفيذ التوصيات املتعلقة بدراسة مـسألة       املساعدة التقنية من األمم املتحدة، بغي     

  ).شيلي(العنف ضد األطفال وإقامة نظام لقضاء األحداث 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -٨١

وال ينبغي تأويلها على أهنا     .  اليت قدمتها  أو الدولة موضوع االستعراض   /و) الدول(الدولة  
  . الفريق العامل ككلحتظى بتأييد
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