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   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  نعم   وجهت دعوة دائمة 
  ال يوجد  قارير املتعلقة بآخر البعثاتآخر الزيارات أو الت

  ؛)٢٠١١يف عام (املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني   الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات

  )٢٠٠٦طُلبت يف عام (املقرر اخلاص املعين حبرية الدين   الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل ُيوافق عليها بعد 
  .خالل الفترة قيد االستعراض، أُرسلت سبعة بالغات؛ ردت احلكومة على مخسة بالغات  الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة 
بواليـات يف    استبياناً أرسلها املكلفون     ٢٣ استبيانات من أصل     ٧رّدت بلغاريا على      الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٣٥(إطار اإلجراءات اخلاصة
  

        
  

__________ 

)٣٥( The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure 

mandate holder issued between 1 January 2006 and 30 June 2010.  Responses counted for the 

purposes of this section are those received within the relevant deadlines, and referred to in the 

following documents: (a) E/CN.4/2006/62, para. 24, and E/CN.4/2006/67, para. 22;                     

(b) A/HRC/4/23, para. 14; (c) A/HRC/4/24, para. 9; (d) A/HRC/4/29, para. 47; (e) A/HRC/4/31, 

para. 24; (f) A/HRC/4/35/Add.3, para. 7; (g) A/HRC/6/15, para. 7; (h) A/HRC/7/6, annex;           

(i) A/HRC/7/8, para. 35; (j) A/HRC/8/10, para.120, footnote 48; (k) A/62/301, paras. 27, 32, 38, 

44 and 51; (l) A/HRC/10/16 and Corr.1, footnote 29; (m) A/HRC/11/6, annex; (n) A/HRC/11/8, 

para. 56; (o) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1;  (p) A/HRC/12/21, para.2, footnote 1;                    

(q) A/HRC/12/23, para. 12; (r) A/HRC/12/31, para. 1, footnote 2; (s) A/HRC/13/22/Add.4;          

(t) A/HRC/13/30, para. 49; (u) A/HRC/13/42, annex I; (v) A/HRC/14/25, para. 6, footnote 1;     

(w) A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2. 


