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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١جنيف، 

) ج(١٥قوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدَّته املفوضية السامية حل        
  ٥/١ مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان من

  *بلغاريا    

ـ  من أصـحاب   ٨ مة من املقدَّ )١(للورقات موجز هذا التقرير    صلحة إىل عمليـة    امل
بع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس         يتَّهو  و. االستعراض الدوري الشامل  

 مـن جانـب      نظر أو اقتراحـاتٍ     أو وجهاتِ  ن التقرير أي آراءٍ   مَّوال يتض . حقوق اإلنسان 
. دة يتـصالن مبطالبـات حمـدَّ       أو استنتاجٍ  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكمٍ      

 منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه             وذُكرت بصورةٍ 
 وقد ُيعزى االفتقار إىل معلومـاتٍ . النصوص األصليةى  عل تغيرييدخل أي   بقدر املستطاع مل    

 ذات صلة هبذه    معلوماتدة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة       مسائل حمدَّ على  أو إىل التركيز    
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان النـصوص         . نهااملسائل بعيْ 

د أعد هذا التقرير بشكل يراعي أن وتـرية         وق. الواردةاليت تتضمن مجيع املعلومات     الكاملة  
  . االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

  . ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية   - ألف  
 بلغاريا بأن تصدق على الربوتوكول االختياري للعهـد         ٢أوصت الورقة املشتركة      -١

وأوصت املفوضـية األوروبيـة    . )٢(واالجتماعية والثقافية الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
ملناهضة العنصرية والتعصب بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال             

  .)٣(املهاجرين وأفراد أسرهم

  ر الدستوري والتشريعياإلطا  -باء   
اإلثنية من التمييـز    ذكرت جلنة هلسنكي البلغارية أن اإلطار القانوين حلماية األقليات            -٢

وذكرت اللجنة أن الدستور حيظر إنشاء      . معيب ويواجه بعضها بالتايل التمييز على نطاق واسع       
وأشارت اللجنـة إىل أن     . قانون العقوبات أيضاً  أحزاب سياسية على أسس إثنية ودينية وجيرِّمه        
وبيـة ملناهـضة   وأوصت املفوضـية األور . )٤(هذه األحكام تنفذ بشكل انتقائي على املسلمني      

  .)٥(العنصرية والتعصب بلغاريا بأن تكرس يف دستورها محاية حقوق األقليات القومية واإلثنية
وذكرت جلنة هلسنكي البلغارية أن اإلطار القانوين للحماية من اجلـرائم املرتكبـة               -٣

ؤدي إىل  بدافع العنصرية وغريها من أشكال التحيز ضيِّق وال يأخذ يف االعتبار الدوافع اليت ت             
وأوصت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بلغاريا بأن        . )٦(ارتكاب هذه اجلرائم  

تدرج يف قانوهنا للعقوبات حكماً ينص على أن التحريض العنصري على ارتكـاب جنحـة           
  .)٧(يشكل ظرف تشديد

قوبات ال جيرم   وذكر الفرع األورويب للرابطة الدولية للمثليات واملثليني أن قانون الع           -٤
السلوك املدفوع بكره املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية رغم  
أنه حيظر جرائم الكراهية القائمة على أسس االنتماء اإلثين أو الدين أو املعتقدات أو الِعـرق،    

عقوبات اجلنائية املناسبة   وأوصى بلغاريا بأن تتخذ تدابري تشريعية لفرض ال       .  السياسي واالنتماء
فيما يتعلق بأعمال العنف والتهديدات والتحريض علـى العنـف، ومـا يتـصل بـذلك                

املضايقة، على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية الفعليني أو املتصورين ألي شخص              من
  .)٨(أو مجاعة من األشخاص

ليني أن القانون الوطين ال يعترف وذكر الفرع األورويب للرابطة الدولية للمثليات واملث       -٥
بزواج شخصني من نفس اجلنس أو بأي شكل آخر من معاشرة شخصني من نفس اجلـنس                
وال يعترف بالتايل بالعالقة بني األبناء واآلباء يف أسر املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي       

القوانني والـسياسات   وحث بلغاريا على احلرص على أن تعترف        . ومغايري اهلوية اجلنسانية  
  .)٩(بتنوع أشكال األسرة
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 أن القانون املتعلق باحلماية من العنف املرتيل ينص على          ١وذكرت الورقة املشتركة      -٦
إتاحة سبل انتصاف مدنية لضحايا العنف املرتيل، وذلك بتمكينهم من التماس احلماية مـن              

 لقانون العقوبات والقانون املتعلـق  وأشارت إىل أن التعديالت الالحقة  . )١٠(احملكمة اإلقليمية 
باحلماية من العنف املرتيل تشكل خطوة إجيابية يف جمال معاجلة التحديات اليت تواجه التنفيـذ             
الفعال للقانون املتعلق باحلماية من العنف املرتيل، وذلك جبملة أمور منها توسيع نطاق تعريف            

غري أن قانون العقوبات يعيـق املالحقـة        . )١١(العنف املرتيل وجترمي انتهاك أمر بتوفري احلماية      
بناًء على شكاوى   أال  القضائية للمنتهكني املزعومني بنصه على عدم املالحقة القضائية اجلنائية          

بسيطة اً وعالوة على ذلك، ال جيوز يف احلاالت اليت يتكبد فيها الضحايا جروح . من الضحايا 
. )١٢(مستقل، من غري مساعدة مـدعٍ عـام       بدعوة من شخص    ال  إأن يالَحق اجلاين املزعوم     
 بإدخال تعديل على القانون اجلنائي جييز للدولة املالحقة القضائية          ١وأوصت الورقة املشتركة    

كما أوصت بـأن يالحـق املـدعون        . )١٣(يف حاالت العنف من املستوى املتدين واملتوسط      
  .)١٤(العامون اجلناة املزعومني دون موافقة الضحايا أو حىت إشراكهم

وذكرت جلنة هلسنكي البلغارية أن قانون العقوبات ال ينص على اعتبار التعـذيب               -٧
التعذيب، وفقما أوصت به جلنـة       جرمية حمددة على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية مناهضة        

  .)١٥(مناهضة التعذيب يف عدة مناسبات

  اإلطار املؤسسي واهليكل األساسي حلقوق اإلنسان  -جيم   
 ٢٠٠٥اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا بإنشاء مؤسسة أمني املظامل يف عـام            رحبت    -٨

ودعت بلغاريا إىل أن تستحدث إجراءات شفافة لتعيني أمني املظامل وفصله من قبل اجلمعيـة          
  .)١٦(الوطنية بأغلبية مشروطة من األصوات

ني مظـامل   ألماً  وأوصت الشبكة الوطنية لشؤون الطفل بلغاريا بأن تستحدث نظام          -٩
  .)١٧(األطفال على الصعيد الوطين واإلقليمي

والحظت املفوضية اإلوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب العمل املُرضي الذي أجنزته            -١٠
. جلنة احلماية من التمييز اليت تتمتع بصالحية تلقّي الشكاوى مبوجب قانون احلماية من التمييز

 اللجنة املوارد الالزمة إلنشاء وإدارة مكاتبها احملليـة         وأوصت املفوضية بلغاريا بأن توفر هلذه     
  .)١٨(وتدريب موظفيها املعنيني مبسائل التمييز العنصري

  التدابري املتعلقة بالسياسات  -دال   
. )١٩(ذكرت اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا أن حالة الروما ال تزال تشكل مصدر قلق  -١١

أفـضت إىل بعـض     ) ٢٠١٠-٢٠٠٥(الرومـا   والحظت أن خطط العمل لِعقد إدمـاج        
التحسينات حلالة هذه اإلثنية، ولكن ينبغي أن تتواصل اجلهود، وال سيما يف جماالت السكن              

 بلغاريا بأن تكفل متويل املبادرات يف سياق        ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٢٠(والتعليم والعمل 
  .)٢١(بشكل مناسبهذه اخلطط وتنفيذها 
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مـن  اً  األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، وهي تالحظ عدد      وأشارت املفوضية     -١٢
التدابري اليت نفَّذهتا بلغاريا لتعزيز إدماج أطفال الروما يف املدارس، إىل أنه ال يزال ينبغي وضع                
استراتيجية طويلة األجل إلدماج أطفال الروما يف املدارس وأن أثر الربامج وخطـط العمـل              

وأوصت املفوضية بتنسيق وتنفيـذ خمتلـف       . )٢٢(سألة مل ُيلَمس بعد   العديدة املتعلقة هبذه امل   
  .)٢٣(الربامج وخطط العمل بطريقة أكثر فعالية وضمان متويلها من ميزانية الدولة

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان    

  يزاملساواة وعدم التمي  -١  
ذكرت مؤسسة البحوث اجلنسانية البلغارية أن النساء يتعرضن للتمييـز كنتيجـة              -١٣

ويضر هذا بـاملرأة    . للدعايات اليت تصورهن كأشياء جنسية أو منتجات للبيع أو االستهالك         
 إىل التمييز يف ميادين أخرى من قبيـل سـوق العمـل             أيضاًومبسامهتها يف اجملتمع، ويؤدي     

وتنتهك هذه الدعايات املعايري الدولية     . )٢٤(ةار ورسم السياسات واألسر   والتعليم وصنع القر  
  .)٢٥(والقانون البلغاري للحماية من التمييز

وحث الفرع األورويب للرابطة الدولية للمثليات واملثليني بلغاريا على القضاء علـى              -١٤
 العام واخلاص وعلـى     التمييز القائم على أساس اهلوية اجلنسانية يف جمال العمل يف القطاعني          

تتعرض األسر اليت يوجد فيها أبوان من املثليات        أال  كما حث بلغاريا على كفالة      . )٢٦(حظره
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية للتمييز على أساس امليل اجلنسي أو             

  .)٢٧(اهلوية اجلنسانية ألي من أفرادها
ارية أن الروما يواجهون اإلقصاء والتمييز يف جمـاالت         وذكرت جلنة هلسنكي البلغ     -١٥

وقد اعُتِمدت عدة بـرامج     . التعليم والسكن والرعاية الطبية والعمل ويف نظام العدالة اجلنائية        
وأشارت . )٢٨(على ورق اً  حرباً  حكومية ملواجهة هذا اإلقصاء والتمييز، ولكنها بقيت عموم       

والتعصب إىل أنه يوجد قدر واضـح مـن التعـصب           املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية     
واألفكار املسبقة املستمرة إزاء الروما يف احلياة اليومية مع صورة سلبية للروما تروجها وسائط   

وأوصت املفوضية بلغاريا بأن تقوم حبمالت بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية           . )٢٩(اإلعالم
  .)٣٠(ترام إزاء الروماووسائط اإلعالم لتشجيع سلوك التسامح واالح

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
ذكرت جلنة هلسنكي البلغارية أن استعمال موظفي إنفاذ القوانني املفـرط للقـوة               -١٦
يف عمل الشرطة البلغارية، وُيفِلت أصحاب هذه املمارسة من العقاب، اً يزال مشكالً خطري   ال



A/HRC/WG.6/9/BGR/3 

5 GE.10-15162 

وأوصت املفوضية األوروبيـة ملناهـضة      . )٣١( حلقوق اإلنسان  وقد أدانتها احملكمة األوروبية   
العنصرية والتعصب بلغاريا بأن حتقق يف ادعاءات استعمال الشرطة املفرط للقوة، وخباصة ضد 

  .)٣٢(املنتمني إىل األقليات اإلثنية
بلغاريا وأوصت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة              -١٧

بأن تذكِّر موظفي شرطتها بانتظام بأن إساءة معاملة احملتجزين غري مقبولة وبأن اجلناة سُيعاقَبون              
. )٣٣(بشدة وبأنه ال ينبغي استعمال أكثر مما يلزم بالضبط من القوة لدى اعتقال مـشتبه فيـه                

 يبـادرون إىل  وذكرت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب أنه من املفاجئ أن املـدعني العـامني ال    
التحقيق يف إساءة معاملة احملتجزين، ال سيما وأهنم يقومون بزيارات غري معلنة إىل مؤسـسات               
الشرطة ومرافق التحقيق مع احملتجزين، وُيفتَرض أهنم يفحصون خالهلا مجيع الوثائق ويتكلمون            

عامني بأهنم، حىت يف    وأوصت اللجنة السلطات بأن ُتعِلم املدعني ال      . )٣٤(على انفراد مع احملتجزين   
غياب شكوى رمسية، يقع عليهم واجب قانوين بإجراء حتقيق كلما صـادفوا معلومـات ذات               

  .)٣٥(لمحرومني من حريتهمل إساءة معاملة باحتمال حدوثمصداقية تفيد 
ودعت اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا بلغاريا إىل أن تعاجل مشكل ارتكاب مـوظفي      -١٨

نتهاكات حقوق اإلنسان بإنشاء نظام للتدريب املنهجي يف جمـال حقـوق            إنفاذ القوانني ال  
اإلنسان وباختاذ تدابري ملموسة للقضاء على مشكل اإلفالت من العقاب وانعدام املساءلة عن             

  .)٣٦(هذه االنتهاكات
وذكرت الشبكة الوطنية لشؤون الطفل أنه ال توجد أي قواعد معرَّفة بوضوح لتحديد               -١٩

. )٣٧(ف ضد الطفل وتسجيلها وال أي سياسات خللق بيئة سليمة وآمنـة للطفـل             حاالت العن 
  .)٣٨(وأوصت الشبكة بلغاريا بأن توفر آليات معرَّفة بوضوح لتحديد حاالت العنف ضد الطفل

 إىل أن العنف املرتيل مشكل واسع االنتشار وأن بلغاريا          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٠
ية للحماية من أفعال العنف املرتيل ومنعها واملعاقبة عليها، ويشمل          قد اختذت عدة تدابري إجياب    

وأوصت الورقة  . )٣٩(ذلك توفري التمويل لضمان التنفيذ الفعال للقوانني املتعلقة بالعنف املرتيل         
بأن تقدم ما يكفي من الدعم واألموال للمنظمات غري احلكومية لتمكينها مـن             ) ١(بلغاريا  

ص يف جمايل حقوق املرأة والعنف املرتيل، الذي ينبغـي أن يكـون             مواصلة التدريب املتخص  
بأن تدعم برامج منع    ) ٢(للشرطة واملدعني العامني والقضاة وسلطات محاية الطفل؛ و       اً  إلزامي

  .)٤٠(العنف املرتيل يف املدارس وغريها من املؤسسات التعليمية
الت العنف القائم علـى     وذكرت مؤسسة البحوث اجلنسانية البلغارية أنه تشيع حا         -٢١

. )٤١(أساس نوع اجلنس يف جمتمعات األقليات، وكذلك اإلفالت من العقاب على هذا العنف            
وأشارت إىل أن النساء من الروما واملنتميات إىل جمتمعات أقليات أخرى الالئي يقعن ضحايا              

ملتاحـة  للعنف القائم على أساس نوع اجلنس ليست لديهن معلومات عن اخلدمات الوقائية ا            
العنف القائم وذكرت أنه توجد حاجة إىل خدمات ضحايا    . )٤٢(وعن سبل اللجوء إىل العدالة    

  .)٤٣( وخباصة يف جمتمعات الروما واألقليات األخرى،على أساس نوع اجلنس
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وأشار الفرع األورويب للرابطة الدولية للمثليات واملثليني إىل أن العنف ضد املثليات              -٢٢
بأن تتخـذ   ) ١(وأوصى بلغاريا   . ي اهلوية اجلنسانية موجود وواسع االنتشار     واملثليني ومغاير 

تدابري ملنع مجيع أشكال العنف واملضايقة املتصلة بامليل اجلنسي واهلوية اجلنـسانية واحلمايـة              
بأن تقوم حبمالت لزيادة الوعي بغية مكافحة األفكار املسبقة اليت تكمـن وراء             ) ٢(ومنها؛  

بأن حتقق يف حـاالت هـذا العنـف         ) ٣(يل اجلنسي واهلوية اجلنسانية؛ و    العنف املتصل بامل  
  .)٤٤(املسؤولني املزعومني عنهااً وتالحق قضائي

وأشارت جلنة هلسنكي البلغارية إىل أن الظروف يف بعض السجون غـري إنـسانية                -٢٣
اإلنـسان  ومهينة وأن بلغاريا انُتِقدت يف مناسبات عديدة من قبل احملكمة األوروبية حلقوق             

والحظت أن معظم الـسجون ومرافـق االحتجـاز والتحقيـق      . )٤٥(بسبب هذه الظروف  
وأوصت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب بلغاريا بأن جتعل الظروف يف مرافقهـا            . )٤٦(مكتظة

لالحتجاز والتحقيق متوافقة مع املقتضيات األساسية اليت تشمل زنزانات لالحتجاز الليلـي            
  .)٤٧(ستة أمتار مربعةيقل عرضها عن  ال

  مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك   -٣  
، أشارت املفوضية األوروبية ملناهـضة العنـصرية        ةخبصوص مسألة اجلرائم العنصري     -٢٤

والتعصب إىل أن منظمات غري حكومية الحظت أن بلغاريا مل تعر العناية الواجبـة ملـسألة                
ويف هذا الصدد، أوصت املفوضية بلغاريا بأن تكفل املالحقة         . )٤٨(قضائية ملرتكبيها املالحقة ال 

وبأن تواصل نشر الوعي يف أوسـاط       ة  القضائية على النحو الواجب ملرتكيب اجلرائم العنصري      
  .)٤٩(للقانوناً القضاة بشأن معاقبتهم وفق

 زيارته إىل بلغاريـا     وذكرت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب أن وفدها تكلم خالل          - ٢٥
 مع حمتجزين زعموا أن شكاواهم بشأن سوء املعاملة مل تؤخذ على حممـل              ٢٠٠٦يف عام   

وأوصت اللجنة بأن جيري يف احلالة اليت       . )٥٠(اجلد أو جتاهلها القضاة الذين ُعرِضت عليهم      
ـ                اًيدعي فيها حمتجز ُيعَرض على قاض إساءة معاملة الشرطة له تسجيل هذا االدعاء خطي

وبأن يؤمر على الفور بإجراء فحص طيب شرعي وبأن ُتتَّخذ مجيع اخلطوات الالزمة لكفالة              
  .)٥١(التحقيق املناسب يف االدعاءات

والحظت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب أن وفدها أثبت خالل زيارته إىل بلغاريا يف               -٢٦
 عرضه على قاض،     ساعة اليت يقضيها الشخص رهن االحتجاز قبل       ٧٢ أن مدة    ٢٠٠٦عام  

وأوصت اللجنة السلطات بأن حترص على أن       . )٥٢(وفقما ينص عليه القانون، ال ُتحَترم دائماً      
جيري احتجاز املشتبه هبم يف ظل امتثال صارم ألحكام القانون ودعتها إىل أن تقلص إىل حد                

 قبل عرضـهم     ساعة املدة الكاملة اليت جيوز أن ُيحَرم فيها املشتبه هبم من حريتهم            ٧٢أقصاه  
 الشرطة اقترحوا علـيهم     ضباطوعالوة على ذلك، ادعى بعض احملتجزين أن        . )٥٣(على قاض 

ويف هـذا الـصدد،     . )٥٤(أن يتنازلوا عن حقهم يف االتصال مبحامٍ ألهنم مل حيتـاجوا لـه            
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الشرطة مبا يقع عليهم من واجب منح ضباط اللجنة األوروبية ملنع التعذيب بأن ُيذكَّر     أوصت
ة لالتصال باحملامني منذ اللحظات األوىل من احلرمان من احلرية، وبأن تتخذ بلغاريـا              الفرص
  .)٥٥( خطوات لضمان فعالية نظام املساعدة القضائيةأيضاً
وذكر مركز الدعوة يف جمال اإلعاقة العقلية أن احملرومني من األهلية القانونية ليـست                -٢٧

وجيعلهم هذا  . لق باملسائل النامجة عن انتهاك حقوقهم     هلم أي صفة قانونية أمام احملاكم فيما يتع       
وأكد املركز أن   . )٥٦(يف وضع ُتنَتزع فيه منهم حقوقهم وُيمنعون من فعل أي شيء بشأن ذلك            

البالغ املعين، عندما تبت احملاكم يف املسائل املتصلة باألهلية القانونية، ال ُيخطَر يف كـثري مـن                 
لة أو الطعن يف األدلة وُيحَرم من املساعدة القضائية اليت متوهلـا            أو ُيمنع من تقدمي أد    /األحيان و 

  .)٥٧(الدولة ومن حقوق االستئناف واالستيعاب املعقول يف النظام القضائي بسبب اإلعاقة
من األحداث زعموا أهنم مل ُيسَمح      اً  وذكرت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب أن عدد        -٢٨

كما يبدو أهنم اسُتجوبوا وأُجبِروا على توقيـع        . عد اعتقاهلم هلم باالتصال بآبائهم عدة أيام ب     
. )٥٨(اعترافات بارتكاب جرائم دون االستفادة من مساعدة شخص موضع ثقـة أو حمـامٍ             

ـ             د أفـراد   وأوصت بأن ُيضمن بفعالية لألحداث الذين حتتجزهم الشرطة احلق يف إخبار أح
 أقوال أو يوقعوا أي وثائق هلا صلة         يديل هؤالء األحداث بأي    أالأسرهم أو وصي بوضعهم وب    

  .)٥٩(باجلرمية املزعومة دون االستفادة من استشارة حمامٍ
غـري  وذكرت جلنة هلسنكي البلغارية أن األطفال ميكن معاقبتهم علـى الـسلوك               -٢٩

وتفتقـر  " غري االجتماعي السلوك  "ملفهوم  اً  دقيقاً  غري أن القانون ال يقدم تعريف     . االجتماعي
وأشارت جلنة هلسنكي البلغارية إىل أن جلنـة        . عقاب لضمانات األصول املرعية   إجراءات ال 

بإنـشاء حمـاكم    " غري االجتماعي السلوك  "حقوق الطفل قد أوصت باالستعاضة عن عملية        
وينبغي معاجلة حاالت األطفـال     . األحداث لألطفال الذين يتجاوز عمرهم أربعة عشر سنة       

. دالة اجلنائية من خالل آليات اجتماعيـة ووقائيـة        دون سن الرابعة عشرة خارج نظام الع      
  .)٦٠(وحسبما أفادت به جلنة هلسنكي البلغارية، مل تنفذ بلغاريا هذه التوصية

وذكرت الشبكة الوطنية لشؤون الطفل أن النظام احلايل ملعاجلة حاالت سلوك األطفال              -٣٠
وأوصـت  . )٦١(نيني الذين يشملهم  مجيع امله اً  يفتقر إىل الكفاءة ويعوز التدريب املتخصص تقريب      

باعتماد قوانني جديدة بشأن قضاء األحداث قائمة على املعايري الدولية يعـاجل مبوجبـها              ) ١(
بوضـع نظـام لقـضاء    ) ٢(احلاالت مهنيون ذوو تدريب خاص يف ظروف مناسبة للطفل؛ و  

  .)٦٢(العالجاألحداث يسمح مبشاركة املنظمات غري احلكومية واألسر الراعية ومراكز برامج 
وذكَّرت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بتوصيتها السابقة لبلغاريـا            -٣١

بأن ترصد عن كثب حق احملتجزين واملتهمني، من الروما وغريهم علـى حـد سـواء، يف                 
ووصفت اعتماد قانون املساعدة القضائية يف وقت الحق بأنه تطور مهم           . )٦٣(استشارة حمام 

لصدد وأوصت بأن تواصل بلغاريا حتسني إمكانيات الوصول إىل العدالة للجميع، مبن     يف هذا ا  
فيهم املنتمون إىل األقليات اإلثنية، وذلك جبملة أمور منها كفالة علم مجيع األشخاص بوجود           

  .)٦٤(املكتب الوطين للمساعدة القضائية واستفادهتم الكاملة من خدماته
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  حلياة األسرية احلق يف حرمة اخلصوصيات وا  -٤  
ذكرت جلنة هلسنكي البلغارية أن املراقبة السرية اليت تقوم هبا قوات األمن تتيح إمكانية            -٣٢

. التعدي على اخلصوصيات الشخصية وتفتقر إىل الضمانات املناسبة ملنع حصول االنتـهاكات           
قبـة  إلنشاء هيئـة خارجيـة لإلشـراف علـى املرا         اً  وأشارت إىل أن بلغاريا اعتمدت قانون     

. ٢٠٠٧عقب االنتقادات الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان يف عـام              اخلاصة
  .)٦٥(أن هذا القانون تغري إىل ما هو أسوأ بعد تغيري احلكومة غري
وذكرت الشبكة الوطنية لشؤون الطفل أن حاالت التبين ضئيلة للغاية وأن عمليـة               -٣٣

وأوصـت  . ت اخلاصة بالطفل املتبىن واآلباء املتبنني     التبين مفككة وأنه يوجد نقص يف اخلدما      
بوضع برامج لتشجيع املواقف اإلجيابية الداعمة للتبين وتنظيم التدريب اإللزامي والـدعم يف             

  .)٦٦(مرحلة ما بعد التبين لآلباء املتبنني
، حيث  "سرية التبين "وذكرت الشبكة الوطنية لشؤون الطفل أن املمارسة املتمثلة يف            -٣٤
. أو ميحى من امللفات أصل الطفل وروابطه األسرية، تنتهك حقوق الطفل املتـبىن            /خفَى و ُي

وقدمت الشبكة توصية مؤداها أن احلظر القانوين هلذه املمارسة سيضمن حقوق الطفل املتبىن             
  .)٦٧(يف معرفة أصوله

  حرية التنقل  -٥  
ألشـخاص اخلاضـعني   ذكر مركز الدعوة يف جمال اإلعاقة العقلية أنه جيوز سحب ا      -٣٥

ـ            يف وحـدات   اً  للوصاية من بيوهتم وإيداعهم بقية حياهتم يف مؤسسات ُيحتَجزون فيها فعلي
 وُيحَرمون مـن    )٦٩(وليس هلم أي حق يف أن يقرروا بشكل مستقل حمل إقامتهم          . )٦٨(مقفلة

وذكـر املركـز أن حـاالت       . )٧٠(اللجوء إىل احملاكم للطعن يف قرار إيداعهم يف مؤسسات        
ت أن بعض األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية بقوا يف املؤسسات ألن األسر عارضـت   أظهر

  .)٧١(حبسن نية األسرةاً عودهتم، ما جعل حقهم يف احلرية رهين

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف                -٦  
  ةاملشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسي

. ذكرت جلنة هلسنكي البلغارية أن قانون الطوائف الدينية يتسم بالتقييد والتمييـز             -٣٦
 هذا القانون، الذي يتـوخى      ٢٠٠٩وقد انتقدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف عام         

االعتراف بالكنيسة األورثوذكسية البلغارية وينص على التوحيد اإللزامي جملتمع ديين متفرق           
  .)٧٢(ةحتت قيادة موحد

وأشار معهد دراسة الدين والسياسة العامة إىل أن مثة حاالت متييز فيما يتعلق ببنـاء                 -٣٧
كما أشار إىل أنه وردت تقارير عن إسـاءات         . )٧٣(دور العبادة للعديد من اجلماعات الدينية     

  .)٧٤(على صعيد اجملتمع جتاه مجاعات دينية غري تقليدية
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 ه املسيحيني أن بناء مكان للعبادة لشهود يهو       هود يهو وذكرت الرابطة األوروبية لشه     -٣٨
 أن مـوظفني    أيضاًوذكرت  . )٧٥(أوِقف بضغط من حزب سياسي رغم إصدار رخصة لبنائه        

؛ وأن بعض األحزاب السياسية متنع الدخول إىل مكان         )٧٦(يهوه لشهود    سلمياً أوقفوا اجتماعاً 
 من التكلم مع الناس بشأن اإلجنيـل يف مكـان           يهوه؛ وأن السلطات متنع شهود      )٧٧(العبادة
ودعـت الرابطـة    . )٧٩(يهوه؛ وأن السلطات تنشر معلومات مشوِّهة لسمعة شهود         )٧٨(عام

 ببناء أماكن العبادة وعقد القداديس وتبادل معلومات من         يهوهاحلكومة إىل السماح لشهود     
  .)٨٠(اإلجنيل مع اآلخرين، دون تدخل أو مضايقة

فوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن إجـراءات تـسجيل          والحظت امل   -٣٩
على العموم، ولكنها الحظت بعض املشاكل العالقة فيما خيص تسجيل          اً  الطوائف تعمل جيد  

وأوصت املفوضية األوروبيـة ملناهـضة      . الفروع احمللية لطائفة مسجلة على الصعيد الوطين      
علـى أن   اً  ية تعديل قانون الطوائف الدينية حرص     العنصرية والتعصب بلغاريا بأن تواصل عمل     

 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، اليت تتعلـق حبريـة   ٩تراعى يف مجيع الظروف املادة    
  .)٨١(الدين، وأحكام قانون السوابق ذي الصلة للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

هضة التمييـز حكمـت يف      وذكر معهد دراسة الدين والسياسة العامة أن جلنة منا          -٤٠
قرارين منفصلني بأن الطالبات ال جيوز هلن يف احلاالت اليت يكون فيها الزي املدرسي املوحد               

يف املدارس ارتداء احلجاب إذ ِخيل بنظام الزي وميلك مدير املدرسـة سـلطة عـدم                اً  إلزامي
. درسي املوحـد  السماح بارتداء احلجاب يف احلاالت اليت ال يوجد فيها أي اشتراط للزي امل            

 على مشروع قـانون حلظـر ارتـداء         ٢٠٠٩وأشار املعهد إىل أن احلكومة وافقت يف عام         
  .)٨٢(احلجاب يف املدارس، وما زال مشروع القانون ينتظر موافقة الربملان عليه

وأشارت اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا إىل تقارير عن حوادث قتل واعتداءات بدنيـة              -٤١
يقات تعرَّض هلا صحفيون وقالت إنه ينبغي ضمان حرية الصحافة والتحقيـق            وهتديدات ومضا 

وذكرت أن كيانـات    . )٨٣(بشكل كامل يف حاالت العنف واملضايقة اليت استهدفت صحفيني        
وسائط اإلعالم الرئيسية ختضع لسيطرة سياسيني وذوي نفوذ مهمني، ما يساهم يف وجود مناخ         

ودعت اجلمعية بلغاريا إىل . )٨٤(لتصور بأهنا فاقدة لالستقالليةمن عدم الثقة يف وسائط اإلعالم وا
  .)٨٥(أكرب من تنوع الرأي يف التلفزيون الوطين وتكفل استقالل وسائط اإلعالماً أن تضمن قدر

والحظت اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا أن الشتم والتشهري يعاقب عليهما مبوجب             -٤٢
واقترحت أن ُتسقَط مـن نطـاق       . ةجنائيسوابق    سجل ويصبح للمدانني قانون العقوبات،   

  .)٨٦(القانون اجلنائي األحكام اليت تعاقب الصحفيني على التشهري
وذكرت جلنة هلسنكي البلغارية أن خطاب الكراهية ضد األقليات اإلثنية والدينيـة              -٤٣

ئط وتشمل مـصادره وسـا    . وذوي امليل اجلنسي املختلف واسع االنتشار ويبقى بال عقاب        
وأعربت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب       . )٨٧(اإلعالم واألحزاب السياسية  

قلقها إزاء معلومات تتعلق مبظاهر التعصب والتحريض على الكراهية العرقية أو اإلثنيـة              عن
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اً وكررت توصيتها بأن تبذل بلغاريا جهـود      . الدينية يف الصحافة وعلى شاشة التلفزيون      أو
  .)٨٨( ومعاقبة أعضاء هيئات وسائط اإلعالم الذين حيرضون على الكراهية العرقيةملالحقة
اً ميينياً  وأعربت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن قلقها من أن حزب            -٤٤

ودعت إىل حترك علين حازم ضـد اخلطابـات         . يتهجم على األتراك، ضمن مجاعات أخرى     
 ملكافحة مجيع املظاهر اللفظية واملاديـة للتعـصب العرقـي أو            العنصرية يف اجملال السياسي   

بأن تطبق القانون املتعلق بالتحريض على الكراهية العرقيـة         ) ١(وأوصت بلغاريا   . )٨٩(الديين
أو متـسمة بكـره     /على مجيع السياسيني الذين يقدمون خطابات أو مالحظات عنصرية و         

نصري على تقدمي شكاوى مـن خـالل        بأن تشجع ضحايا العنف الع    ) ٢(؛ و )٩٠(األجانب
  .)٩١(محالت للتوعية خبطورة اجلرائم العنصرية

وذكر الفرع األورويب للرابطة الدولية للمثليات واملثليني أنه يوجد عدد هائل مـن               -٤٥
ومضايِقة إزاء املثليات واملثليني ومزدوجي امليل      اً  املنشورات اليت تستخدم هلجة خاطئة سياسي     

بأن تتخذ تدابري قانونية صرحية لكفالة    ) ١(وأوصى بلغاريا   . هلوية اجلنسانية اجلنسي ومغايري ا  
تنتهك ممارسة حرية الرأي والتعبري حقوق متنوعي امليول اجلنسية واهلويـات اجلنـسانية             أال  

بأن تتسم وسائط إعالمها بالتعددية وعدم التمييز فيما يتعلق مبسأليت امليـل            ) ٢(وحرياهتم؛  
يبقى اخلطاب املدفوع بكره املثليني وكره مغايري اهلوية        أال  ب) ٣(جلنسانية؛ و اجلنسي واهلوية ا  

  .)٩٢(اجلنسانية بال عقاب
 تسجيل عـدة    ٢٠٠٩وذكرت جلنة هلسنكي البلغارية أن احملاكم رفضت يف عام            -٤٦

منظمات للمقدونيني وأشارت، على سبيل املثال، إىل حكم يقضي برفض تسجيل منظمة من             
وأوصت املفوضـية   . )٩٣(ريعة أنه ال توجد أي إثنية مقدونية متميزة يف بلغاريا         هذا القبيل بذ  

األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بلغاريا بأن حترص على أن ُيحتَرم دون أي متييز مبـدأ               
  .)٩٤(حرية تكوين اجلمعيات

والحظت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب تدين مستوى مـشاركة            -٤٧
لروما يف العمليات السياسية وأوصت بأن تتخذ بلغاريا خطوات لزيادة مشاركة الرومـا يف              ا

  .)٩٥(العملية السياسية بتشجيع نظم التربية املدنية وتعزيز قدرات منظمات اجملتمع املدين

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٧  
غاريا ينبغي أن تزيد مستوى تركيزها      قالت مؤسسة البحوث اجلنسانية البلغارية إن بل        -٤٨

 تكفل العمل فترة طويلة وتطوير املـسار        وظائف جيدة يف خططها الوطنية للعمل على إجياد       
  .)٩٦( من الدخلأدىن مضموناًاً املهين والشعور باألمن وحد

والحظت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن الروما ال يزالـون إىل              -٤٩
مستبعدين من سوق العمل بسبب افتقارهم إىل املؤهالت وكذلك بسبب التمييز،           حد كبري   

وأوصت بأن تواصل بلغاريا تعزيز التدابري املتخـذة إلدمـاج          . وال سيما أثناء مرحلة التعيني    
  .)٩٧(الروما يف سوق العمل
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٨  
ون الطفل إىل أن اخلدمات االجتماعية لألطفال واألسر        أشارت الشبكة الوطنية لشؤ     -٥٠
تزال غري ُمرضية وأن احلالة خطرية للغاية يف املناطق القليلة السكان حيث تقـل فـرص                 ال

وذكرت أن األخصائيني االجتماعيني املسؤولني     . حصول األطفال واألسر على هذه اخلدمات     
 عدد احلاالت الذي تنص عليه املعايري       عن محاية الطفل لديهم كم من احلاالت يتجاوز بكثري        

وأوصت الشبكة بلغاريا بأن    . األوروبية وأن نوعية اخلدمات االجتماعية غري ُمرضية باستمرار       
  .)٩٨(تستعرض نظام محاية الطفل وتكفل ما يكفي من القدرات ألدائه عمله بفعالية

تور يـنص علـى     وذكرت مؤسسة البحوث اجلنسانية البلغارية أنه، وإن كان الدس          -٥١
وأشـارت  . )٩٩(احلصول على الرعاية الصحية باجملان، ال وجود ألي تنفيذ عملي هلذا احلكم           

إىل أن مسألة احلصول على الرعاية الصحية تنظمها اتفاقية إطارية وطنية تنص على التـأمني               
ن واملنتمون إىل اجلماعات املستضعفة واإلثنية وغريها من الفئات املهمشة حمرومـو          . الصحي

  .)١٠٠(من التأمني الصحي ولديهم بالتايل فرص حمدودة للحصول على الرعاية الصحية
والحظت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب أن الرومـا ال يزالـون               -٥٢

يواجهون مشاكل صحية نامجة عن عوامل اجتماعية واقتصادية شىت وأن الربامج اليت تنفـذها              
وأعربت عن قلقها إزاء تقارير بـشأن       . حسني الوضع الصحي للروما   لتاً  بلغاريا تشكل منطلق  

التمييز ضد الروما يف امليدان الصحي، ويشمل ذلك حاالت وضع احلوامل من الروما يف أجنحة               
وحثت املفوضية بلغاريا على    . )١٠١(منفصلة ورفض سيارات إسعاف الذهاب إىل مناطق الروما       

لوضع الصحي للروما وُتجري حتقيقات يف ادعاءات التمييز        أن تواصل التدابري القائمة لتحسني ا     
  .)١٠٢(ضد الروما وعزهلم يف جمال الرعاية الصحية وتتخذ التدابري الالزمة ملكافحة هذه الظاهرة

وذكرت مجعية الشعوب املهددة أن اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية خلصت يف   -٥٣
االجتماعي األورويب بعدم وفائها بالتزاماهتا بكفالـة        إىل أن بلغاريا خملة بامليثاق       ٢٠٠٩عام  

  .)١٠٣(استفادة الروما بالقدر الكايف من نظام الرعاية الصحية واملساعدة االجتماعية
وذكرت الشبكة الوطنية لشؤون الطفل أن أساليب التشخيص املبكر لألمراض يف املرافق              -٥٤
واستحسنت اعتماد برامج مـن  . )١٠٤( الزمنعليهاعفا  مبا يف ذلك يف مرحلة ما قبل الوالدة       الطبية

شأهنا أن تعلم املوظفني الطبيني أساليب حديثة للتشخيص والعالج وإعادة تأهيل األطفـال ذوي              
  .)١٠٥( لعالج األطفال وإعادة تأهيلهم بفعاليةأيضاًاإلعاقة وأن تفسح السبل يف العيادات 

 أنه، فيما يتعلق حباالت ذوي اإلعاقات       وذكر مركز الدعوة يف جمال اإلعاقة العقلية        -٥٥
املتصلة بالصحة العقلية، انُتِقدت املؤسسات البلغارية للطب النفسي والرعايـة االجتماعيـة            

فهي مبتالة بآليـات غـري      . )١٠٦( الالإنسانية وغياب الرعاية العالجية    بسبب ظروفها بشدة  
 ومل جتـر    )١٠٧(رادة السياسية مناسبة للتمويل وبنقص اخلدمات للمجتمعات احمللية وضعف اإل       
  .)١٠٨(السلطات حتقيقات مستقلة وفعالة يف حاالت الوفاة وسوء املعاملة
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 أن انتهاك حق املواطنني من الروما يف السكن يزداد وأن           ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٥٦
غري الئق يتسم باالكتظاظ ويفتقر إىل خـدمات امليـاه والـصرف            اً  منهم يقطن سكن  اً  كثري

وأعربـت املفوضـية األوروبيـة      . )١٠٩( والكهرباء ويقل مستواه عن املعايري الدولية      الصحي
ملناهضة العنصرية والتعصب عن دواعي قلق مماثلة وأوصت بأن تعزز بلغاريا تدابريها ملعاجلة             

  .)١١٠(مشاكل السكن اليت يعاين منها الروما
هديدات باإلخالء القـسري     الت ٢٠٠٩ أنه تزايدت منذ عام      ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٥٧

ووصفت حاالت إخالء قسري ألسـر      . )١١١(جملتمعات الروما وحاالت إخالئها القسري الفعلي     
، بـديالً اً  أو ُهدد بذلك مل ُيمَنح سكن     اً   والحظت أن أياً ممن أخلي قسر      ٢٠٠٩من الروما يف عام     

ل املرعية وسبل االنتصاف    ومل جير أي تشاور جدي، ومل ُتجِد احملاوالت الرامية إىل إعمال األصو           
يف احلاالت االستثنائية وبـأن     ال  إجيري اإلخالء   أال   ب ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )١١٢(القضائية

  .)١١٣(ُينفَّذ وقف اختياري جلميع عمليات اإلخالء اجلماعي إىل أن ُيرسى إطار قانوين مناسب
ألطفـال املـوَدعني يف     من ا اً  كبرياً  وذكرت الشبكة الوطنية لشؤون الطفل أن عدد        -٥٨

املؤسسات يقل عمرهم عن سنة وأن هذا ينايف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية للرعاية البديلة              
. لألطفال، اليت تنص على أن األطفال دون سن الثالثة ينبغي أن توفَّر هلم الرعاية داخل أسـر             

اختاذ تـدابري ملنـع     وأوصت بأن تلتزم بلغاريا بوقف ممارسة إيداع األطفال يف املؤسسات وب          
  .)١١٤(التخلي عن األطفال وباستحداث نظام فعال لدعم األسر

 ٣٠ بعد مرور    ،وذكرت منظمة النساء يف أوروبا من أجل مستقبل مشترك أنه توجد            -٥٩
 نواقص  ،سنة على التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

وأشارت إىل أن نوعية اهلياكل األساسية التقنية       . املياه والصرف الصحي  خدمات  كبرية يف توفري    
وتنعـدم نظـم    .  لنقص االستثمار يف تطويرها وصيانتها      نظراً يف املناطق الريفية تدهورت كثرياً    

 علـى    يف املائة من القرى، ما ينعكس سلباً       ٧٠ الصرف الصحي ومجع النفايات يف       مياهمعاجلة  
 يف  ٢٥وادعت منظمة النساء يف أوروبا من أجل مستقبل مشترك أن           . )١١٥(جودة احلياة والبيئة  

  .)١١٦(اجة إىل حتسني نظام الصرف الصحياحلاملائة من السكان يف بلغاريا يف أمس 

  احلق يف التعليم  -٩  
من األطفـال ذوي اإلعاقـات      اً  ذكر مركز الدعوة يف جمال اإلعاقة العقلية أن آالف          -٦٠

وأوصـت  . )١١٧(قهم يف التعليم بسبب التمييز على أساس اإلعاقـة        العقلية حمرومون من ح   
الشبكة الوطنية لشؤون الطفل بتكييف املؤسسات التعليمية كـي تـستجيب الحتياجـات             

 األطفال  ورياضكما أوصت بأن ُتشجَّع مدارس التعليم العام        . )١١٨(األطفال ذوي اإلعاقات  
اصة وبأن ُيدرَّب مدرسوها على تـدريس       على قبول األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخل      

  .)١١٩(هؤالء األطفال
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وأشارت جلنة هلسنكي البلغارية إىل أن معظم أطفال الروما يتلقـون تعلـيمهم يف                -٦١
والحظت اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا أن املدارس املنفـصلة، الـيت           . )١٢٠(مدارس منفصلة 

، لديها هياكل أساسية أضعف وموارد ومواد أقـل   يف املائة من أطفال الروما ٧٠تتوىل تعليم   
وذكرت الشبكة الوطنية لشؤون الطفل أن أطفال الروما يـسجلون          . )١٢١(من املدارس العامة  

كما الحظت النسبة املئوية املتدنية ألطفال الروما يف    . )١٢٢(أعلى معدل لالنقطاع عن الدراسة    
ب املهددة أن بلغاريا حتتاج إىل اسـتثمار       وذكرت مجعية الشعو  . )١٢٣(التعليم ما قبل املدرسي   

يف التعليم الشامل واجليد ألطفال الروما، مبا يف ذلك التعليم منذ الطفولة املبكرة             اً  أكرب حجم 
  .)١٢٤(لروماالكبار لم يوفرص تعل

وأشارت جلنة هلسنكي البلغارية إىل أن بعض أطفال الروما، رغم سـالمتهم مـن أي                 -٦٢
وحثت املفوضية األوروبيـة    . )١٢٥(ارس خاصة باألطفال ذوي اإلعاقات    إعاقات، يوضعون يف مد   

ملناهضة العنصرية والتعصب بلغاريا على اختاذ خطوات لسحب أطفال الروما غري املعـوقني مـن    
  .)١٢٦(وأوصت باختاذ خطوات لتفادي تسجيلهم يف هذه املدارس يف املستقبل. املدارس املتخصصة

ابطة الدولية للمثليات واملثليني أن املناهج التعليمية يف بلغاريا         وذكر الفرع األورويب للر     -٦٣
متحيزة بشكل صارم من الناحية اجلنسانية ومتثل دور الرجل واملرأة القوي القائم على معيـار               
امليل إىل اجلنس املختلف وعلى نوع اجلنس وتستبعد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي          

وحث بلغاريا على احلرص على أن تصلُح أساليب التعليم واملنـاهج           . انيةومغايري اهلوية اجلنس  
  .)١٢٧(الدراسية واملوارد لتحسني فهم واحترام تنوع امليول اجلنسية واهلويات اجلنسانية

وذكرت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن مستوى تعليم األتـراك             -٦٤
وأوصت بأن تتخذ بلغاريـا خطـوات       . )١٢٨(ل البلغاري أدىن جودةً باملقارنة مع ذوي األص     

  .)١٢٩(لتحسني مستوى التعليم اخلاص باألتراك، وينبغي أن يشمل ذلك تعلم لغتهم األصلية

  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
الحظت اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا أن حالة ذوي األصل اإلثين التركـي قـد                -٦٥

وأعربـت  . عة ممثَّلة يف اجلمعية الوطنية ويف اجملالس البلديـة احملليـة        وأن اجلما اً  حتسنت كثري 
املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن سرورها ألن األتراك اندجموا على حنـو             
أفضل يف السياسة وحثت بلغاريا على مواصلة جهودها لتحسني حالة مجاعة األتراك، وخباصة    

  .)١٣٠(قتصادية واالجتماعية والثقافيةفيما يتعلق حبماية حقوقهم اال
وأشارت اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا إىل أن حالة الروما ال تزال تشكل مـصدر                -٦٦

. )١٣١(من احلكومة اً  نشيطاً  ودعم  شامالًاً  قلق وأن مسائل حقوق اإلنسان للروما تتطلب هنج       
وطين للتعاون يف املسائل اإلثنية     ويف هذا الصدد، الحظت أن احلكومة اجلديدة حلَّت اجمللس ال         

 سنوات حتت مسؤولية جملس الـوزراء، وألغـت بالتـايل           ١٠والدميغرافية الذي أنشئ منذ     
املؤسسة املناسبة الوحيدة ملعاجلة املسائل املتصلة جبماعة الروما ونقلت مسؤولياهتا إىل وحدة            

  .)١٣٢(من شخصني يف وزارة العمل
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ية أن بلغاريا ترفض االعتراف هبوية املواطنني الـذين         وذكرت جلنة هلسنكي البلغار     -٦٧
يعرِّفون أنفسهم كمقدونيني وتقمع التعبري عن اهلوية املقدونية، وال سيما التجمعات السلمية            

وقدمت اجلمعيـة   . )١٣٣(ورابطات املواطنني واألحزاب السياسية للمنتمني إىل اإلثنية املقدونية       
وأوصت املفوضية األوروبية ملناهضة العنـصرية  . )١٣٤(مماثلةالربملانية جمللس أوروبا مالحظات     
مع ممثلي املقدونيني إلجياد حل للمسائل اليت متـس هـذه           اً  والتعصب بلغاريا بأن تقيم حوار    

ودعت اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا بلغاريا إىل تعزيز حقـوق املنـتمني إىل             . )١٣٥(اجلماعة
فيما يتعلق بالتدريس بلغاهتم وتعزيز معرفة ثقافة األقليـات      أقليات وكفالة احترامها، وخباصة     

  .)١٣٦(وهويتها وتشجيع احلوار بني الثقافات والتسامح من خالل التعليم

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١١  
 بعـد   ذكرت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن بلغاريا مل تعتمـد            -٦٨

ت املهاجرين، وأهنم يتعرضون للتمييز، وخباصة فيما يتعلق بفرص العمل          سياسات لتقييم حاال  
والحظت أن تقارير اجملتمع املدين تشري إىل أن بعض املهاجرين احتجِـزوا         . ويف احلياة اليومية  

. مدة تصل إىل سنتني رغم أن القانون ينص فقط على مدة تتراوح بني ثالثة وسـتة أشـهر                 
على أن ينـدجموا يف     اً  تويل عناية خاصة حلالة املهاجرين حرص     وأوصت املفوضية بلغاريا بأن     

  .)١٣٧(اجملتمع وأن يطابق احتجازهم، إذا احُتجزوا، أحكام القانون
والحظت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن بعض طاليب اللجـوء             -٦٩

يف أن ُتتَّخـذ تـدابري      ُنِقلوا إىل مراكز االحتجاز بدل مرافق االستقبال وأعربت عن أملـها            
وأوصت املفوضية بلغاريا بأن تواصل تعزيز قدرهتا على استيعاب         . )١٣٨(إلصالح هذا الوضع  

  .)١٣٩(طاليب اللجوء والالجئني

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
  ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
   ينطبقال

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  ال ينطبق
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