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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامــع املعــت بالســتعراض الــدورا الشــامع املنشــس حوجــب ـرار لـ قــو
اإلنس ــا  1/5دورتـ ـ الثاني ــة والعشـ ـرين ف الفـ ـ ة مـ ـن  4إىل  15أي ــار/م ــايو  .2015واستُعرضـ ـ
الــة قــو اإلنســا ف بلغاريــا ف اجللســة الثامنــة املعقــودة ف  7أيــار/مــايو  .2015وترأسـ وفــد
بلغاريا نائبة وزير الشـوو اخلارجيـة كاتيـا تودوروفـا .واعتمـد الفريـق العامـع التقريـر املتعلـق ببلغاريـا ف
جلست الرابعة عشرة املعقودة ف  12أيار/مايو .2015
 -2وف  13ك ــانو الث ــاي/ين ــاير  2015اخت ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــررين الت ــا
(اجملموعة الثالثية) لتيسري استعراض احلالة ف بلغاريا واملولف من أيرلندا وباكستا وكوت ديفوار.
 -3ووفق ـ ا للفقــرة  15مــن مرفــق ـرار ل ـ قــو اإلنســا  1/5والفقــرة  5مــن مرفــق ـرار
اجملل  21/16صدرت الوثائق التالية ألرغراض استعراض الة قو اإلنسا ف بلغاريا:
(أ)

تقرير وطت ()A/HRC/WG.6/22/BGR/1؛

(ب) جتميـ ـ ـ للمعلوم ـ ــات أعدتـ ـ ـ مفوض ـ ــية األم ـ ــم املتح ـ ــدة الس ـ ــامية حلق ـ ــو اإلنس ـ ــا
(املفوضية) ()A/HRC/WG.6/22/BGR/2؛
(ج)

موجز أعدت املفوضية السامية حلقو اإلنسا (.)A/HRC/WG.6/22/BGR/3

وأ يل ـ إىل بلغاريــا عــن طريــق اجملموعــة الثالثيــة( )1ائمــة أس ـ لة أعــد ا ســلف ا إســبانيا
-4
وأملانيــا وبلجيكــا واجلمهوريــة التشــيكية وســلوفينيا والســويد وليختنشــتاين واملكســي واململكــة
املتحـدة لربيطانيــا العظمـ وأيرلنـدا الشــمالية والنــروي وهولنـدا .وميكــن الطــالع علـ هــذ األسـ لة
عل املو الشبكي اخلارجي لالستعراض الدورا الشامع.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكر الوفـد أ عمليـة إعـداد التقريـر الـوطت جـرت ف إطـار الشـفافية والتعـاو واـارك فيهـا
اهلي ــات احلكومي ــة املعني ــة واس ــتندت إىل املس ــاممة القيم ــة الـ ـ ــدمها ثل ــو اجملتم ـ ـ امل ــدي .ونُش ــر
مشــروع التقريــر عل ـ الصــفحة الرريــة لــوزارة اخلارجيــة بغــرض إفســا اجملــال إلج ـراء منا شــات علني ـة
واسعة النطا .
 -6و ــد ب ــذل احلكوم ــة من ــذ الس ــتعراض ال ــدورا الش ــامع األول جه ــودا م ــن أج ــع تنفي ــذ
توص ــيات الس ــتعراض وتعزي ــز ــدرات نلي ــات ق ــو اإلنس ــا  .و ــدم بلغاري ــا طوعـ ـ ا تقريـ ـرا ع ــن

__________
( )1تسخر تعميم أمانة الستعراض الدورا الشامع األس لة املعدَّة سلفا املقدمة من السويد ألسباب تقنية.
ُ
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منتصــف املــدة ف عــام  .2013وســلا الوفــد العــوء عل ـ التقــدم الكبــري الــذا أُ ــرز ف ــال نيت ـ
اإلطار املوسسي والتشريعي لتعزيز ومحاية قو اإلنسا .
 -7وف عــام  2013أُنش ـ نليــة التنســيق الوطنيــة حلقــو اإلنســا مــن أجــع يس ـ التنســيق
فيمــا ب ـ الســلطات املعنيــة و ثلــي اجملتم ـ املــدي بشــس تنفيــذ اللتزامــات الدوليــة لبلغاريــا ف ــال
قــو اإلنســا  .واســتحدث بلغاريــا املمارســة املتمثلــة ف إنشــاء أفر ــة عاملــة ف إطــار عمليــة متابعــة
توصــيات الســتعراض الــدورا الشــامع .وكانـ املوسســات الوطنيــة حلقــو اإلنســا أععــاء ف تلـ
األفر ة العاملة.
 -8وف عـام  2011اعتمـدت جلنـة التنسـيق الدوليــة للموسسـات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة قــو
اإلنســا جلنــة احلمايــة مــن التمييــز وأمانــة املظــا ف املركــز "بــاء" .وكان ـ أمانــة املظــا تقــوم بــدور
اآللية الو ائية الوطنية بعد التعديالت ال أدخل موخرا عل القانو املتعلق هبذ املوسسة.
 -٩ومن ـ ـ ــذ ع ـ ـ ــام  2011يت ـ ـ ــوىل اجملل ـ ـ ـ ال ـ ـ ــوطت للتع ـ ـ ــاو بش ـ ـ ــس القع ـ ـ ــايا اإلثني ـ ـ ــة و ع ـ ـ ـايا
اإلدم ــاج وه ــو هي ــة استش ــارية كومي ــة تنس ــيق ورص ــد تنفي ــذ خط ــة العم ــع الوطني ــة لعق ــد إدم ــاج
الروما .2015-2005
 -10و ــال الوف ــد إنـ ـ األخ ــذ بتوص ــيات لـ ـ أوروب ــا ومنظم ــة األم ــن والتع ــاو ف أوروب ــا ف
صيارغة انو النتخاب الذا دخع يز النفاذ ف عام .2014
 -11وذكر الوفد أ احلكومـة أولـ اهتمامـ ا خاصـ ا جلميـ التوصـيات الداعيـة إىل إصـال جهـاز
القعــاء نظـرا ليمميــة الـ يكتســيها اإلصــال القعــائي ف رأيهــا بالنســبة حلمايــة قــو اإلنســا .
وجــرا األخــذ بتوصــيات املقــرر اخلــا املعــت باســتقالل القعــاة واتــام لــدا صــيارغة التعــديالت
ال أدخل عل انو النظـام القعـائي ف عـام  .2012و ـد ـددت السـ اتيجية َّ
اتدثـة ملواصـلة
إص ــال جه ــاز القع ــاء املعتم ــدة ف عـ ــام  2015ه ــدف ا يتمث ــع ف ي ــدي القع ــاء واسـ ــتكمال
اإلص ــال ف الس ــنوات الس ــب التالي ــة .ويعت ــرب ت ــوفري الع ــمانات الكامل ــة لس ــتقالل القع ــاء وكفال ــة
فعالية أدائ األولوية الرئيسية ف عملية اإلصال .
وس ـ ـجع تق ــدم ف إنش ــاء نلي ــة لتعـ ــوين األا ــخا ال ــذين انتهك ـ ـ ق ــو هم اإلنسـ ــانية.
ُ -12
واستحدث احلكومة إجراء لتعـوين املـواطن والكيانـات القانونيـة عـن األضـرار النااـ ة عـن ـالت
الت ــسخري رغ ــري املعق ــول ف اإلجـ ـراءات اجلنائي ــة واملدني ــة واإلداري ــة .وكلّفـ ـ اجلمعي ــة الوطني ــة احلكوم ــة
بتقدمي تقرير سنوا عن تنفيذ القـرارات الـ أصـدر ا اتكمـة األوروبيـة حلقـو اإلنسـا ضـد بلغاريـا.
وف عــام  2014اعتمــدت احلكومــة ـرارا بـدف تعــوين مــن دفعــة وا ــدة جلميـ مقــدمي الشــكاوا
الفرديــة الــذين أوصـ هي ــات األمــم املتحــدة املنشــسة حوجــب معاهــدات قــو اإلنســا بتعويعــهم
عــن األض ـرار ال ـ حلق ـ هبــم .وف عــام  2015أ ــرت نليــة التنســيق الوطنيــة حلقــو اإلنســا نليــة
انونية للتعوين املا بناء عل توصيات هي ات املعاهدات بشس الشكاوا الفردية.
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 -13وخ ــالل الف ـ ة املش ــمولة ب ــالتقرير انع ــم بلغاري ــا إىل ع ــدد م ــن الص ــكو الدولي ــة حلق ــو
اإلنسا منها الربوتوكـول الختيـارا لتفا يـة مناهعـة التعـذيب ورغـري مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة
القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة واتفا يـة قـو األاـخا ذوا اإلعا ـة والتفا يـة بشـس خفـن
ــالت انع ــدام اجلنس ــية .وأع ــرب الوف ــد ع ــن التـ ـزام بلغاري ــا بالتص ــديق علـ ـ الربوتوك ــول الختي ــارا
امللحــق بالعهــد الــدو اخلــا بــاحلقو ال تصــادية والجتماعيــة والثقافيــة والتفا يــة الدوليــة حلمايــة
مجي ـ األاــخا مــن الختفــاء القســرا .و ــال إ بلغاريــا ــدم تقريريهــا إىل جلنــة قــو الطفــع
واللجنــة املعنيــة قــو األاــخا ذوا اإلعا ــة .ووجه ـ دعــوة دائمــة جلمي ـ املكلف ـ بوليــات ف
إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة جملل قو اإلنسا .
 -14وف الف ـ ة املش ــمولة ب ــالتقرير أ ــرزت بلغاري ــا تق ــدم ا ف يس ـ الق ــدرات الوطني ــة ف ــال
تعزي ــز ومحاي ــة ق ــو اإلنس ــا  .وا ــهدت ال ــة ق ــو اإلنس ــا يس ــن ا ررغ ــم أ بع ــن اجمل ـ ـالت
تتطل ــب ب ــذل مزي ــد م ــن اجله ــود .وم ــن هـ ـذا املنطل ــق أ ــرت نلي ــة التنس ــيق الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا
األولويــات الوطنيــة املتعلقــة قــو اإلنســا وتشــمع محايــة قــو الطفــع واألاــخا ذوا اإلعا ــة
واملهاجرين والالج وتعزيز املساواة بـ اجلنسـ وتشـجي التسـامث اإلثـت والـديت وإدمـاج الرومـا
عل حنو فعال.
 -15وأعــرب الوفــد عــن امتنان ـ جلمي ـ الوفــود ال ـ ــدم أس ـ لة معــدَّة ســلفا و ــدم ردودا عل ـ
تل ـ األس ـ لة .وملواجهــة تــدفق الالج ـ ف ع ــام  2013عمل ـ احلكومــة عل ـ يس ـ الظ ــرو
املعيشــية لياــخا ال ــذين تــاجو إىل محاي ــة دوليــة وبنــاء مراف ــق وهياكــع أساس ــية جديــدة تتس ـ
لستة نل اخص .وأُ رز تقدم أيعا ف ال تسجيع ومعاجلة طلبات احلماية الدولية.
 -16وف عــام  2014اعتمــدت احلكومــة الس ـ اتيجية الوطنيــة إلدمــاج األف ـراد احلاصــل عل ـ
احلماي ــة الدولي ــة ف بلغاري ــا ( )2020-2014وه ــي اسـ ـ اتيجية ت ــو اهتمامـ ـ ا خاصـ ـ ا ليا ــخا
القص ـر رغــري املصــحوب  .و صــع األطفــال عل ـ املســاعدة
العــعفاء مــن ذوا ال تياجــات اخلاصــة و ّ
القانونيـة والرعايــة الصــحية و قهــم ف إكمـال تعلــيمهم مكفــول .وفيمــا يتعلـق بتعيـ و أمــر اصــر
رغــري مصــحوب أو وصــي عليـ أ يــع إىل نظــر اجلمعيــة الوطنيــة مشــروع ــانو ليــز لوكالــة املســاعدة
الجتماعية تعي من ميثع الطفع.
 -17وفيمـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق باألس ـ ـ ـ لة املتصـ ـ ــلة بـ ـ ــاجلرائم املرتكبـ ـ ــة بـ ـ ــداف الكراهيـ ـ ــة وخطـ ـ ــاب الكراهيـ ـ ــة
والتعصــب ذكــر الوفــد أ تش ـريعات بلغاريــا تــنص عل ـ إطــار ــانوي كــم ملكافحــة مجي ـ ــالت
اجل ـرائم املرتكبــة بــداف الكراهيــة والعنص ـرية وكــر األجانــب وأ القــانو اجلنــائي يقــر كــع داف ـ مــن
دوافـ الــدواف العنصـرية باعتبــار مــن الظــرو املشــددة ف ــالت اجلـرائم .واجلمعيــة الوطنيــة بصــدد
النظــر ف مشــاري التعــديالت عل ـ القــانو وهــي تعــديالت جتـ ّـرم التح ـرين العلــت عل ـ العنــف أو
الكراهية ألسباب دينية.
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 -18و ــد يس ــن كثـ ـريا التفاع ــع بـ ـ مكت ــب امل ــدعي الع ــام والس ــلطات املعني ــة ب ــالتحقيق بش ــس
يديــد دوافـ التمييــز ف أبكــر مر لــة كنــة مــن اإلجـراءات التمهيديــة واإلبــال عنهــا .وعلـ الـررغم
مــن عــدم ورود إاــارة صــر ة ف القــانو اجلنــائي إىل امليــع اجلنســي واهلويــة اجلنســانية باعتبارممــا مــن
الظ ــرو املش ــددة ف ــص ه ــذين العنصـ ـرين م ــن عناص ــر اجلرميـ ـة ــد روعي ــا ف اتاكم ــات واأل ك ــام
الص ــادرة ع ــن ات ــاكم .وف ه ــذا الص ــدد جت ــرا بانتظ ــام دورات تدريبي ــة لتعزي ــز م ــوهالت امل ــدع
العـام  .وتنفـذ تـدابري للتوعيــة العامـة لتشـجي التسـامث والتصــدا خلطـاب الكراهيـة والتحـرين علـ
العنف العنصرا أو العر ي ف اخلطاب السياسي وف وسائا اإلعالم.
 -1٩وم ــن املق ــرر تنفي ــذ السـ ـ اتيجية الوطني ــة إلدم ــاج الروم ــا ( )2020-2012علـ ـ م ــر لت
عل ـ ـ النح ــو التـ ــا  2014-2012 :و .2020-2014وعلي ـ ـ اعتُمـ ــدت  28اس ـ ـ اتيجية عل ـ ـ
الص ــعيد اإل ليم ــي و 220خط ــة عم ــع عل ـ ـ ص ــعيد البل ــديات إلدم ــاج الروم ــا م ــن خ ــالل مراع ــاة
ا تياج ــات وخصوص ــيات اجملتمع ــات اتلي ــة .ويعت ــرب التعل ــيم ف السـ ـ اتيجية الوطني ــة أوىل أولوي ــات
سياس ــة اإلدم ــاج .وتُع ــاعف اجله ــود م ــن أج ــع تعزي ــز إدم ــاج أطف ــال الروم ــا ف نظ ــام التعل ــيم الع ــام.
وتُتخــذ أيع ـ ا تــدابري للحــد مــن التســرب املدرســي ب ـ أطفــال الرومــا .وتتــوىل وزارة التعلــيم والعلــوم
بالتعــاو م ـ مفتشــيات التعلــيم اإل ليميــة والبلــديات مرا بــة دور احلعــانة واملــدار لتفــادا إنشــاء
فصول خاصة ليطفال من اجملموعات اإلثنية.
 -20وفيم ــا يتعل ــق باألسـ ـ لة ع ــن أ ـ ـوال الس ــجو واكتظاره ــا أا ــار الوف ــد إىل افتت ــا مركـ ـزين
جديــدين مــن مراكــز ال تجــاز وتنفيــذ مشــروع لتحس ـ رــرو مراكــز ال تجــاز والســجو  .و ــال
الوفــد إ الســلطات تعمــع م ـ النــروي عل ـ مشــروع مش ـ لســتحدار نظــام املرا بــة اإللك ونيــة
لف ات خمتارة من اجملرم خلفن عدد السجناء.
 -21وفيم ـ ــا يتعل ـ ــق باألسـ ـ ـ لة ع ـ ــن تق ـ ــدمي ال ـ ــدعم ألس ـ ــر األطف ـ ــال ذوا اإلعا ـ ــة ونظ ـ ــام ع ـ ــاء
األ ـ ــدار ـ ــال الوفـ ــد إ التش ـ ـريعات تـ ــنص عل ـ ـ تـ ــوفري فـ ــر متكاف ـ ــة ليطفـ ــال ذوا اإلعا ـ ــة
وإدم ــاجهم ف اجملتمـ ـ وإ ال ــدعم امل ــا يق ــدَّم ليس ــر الـ ـ ت ــر أطف ــالا م ــن ذوا اإلعا ــة .و ــد
ُاّتذت تدابري عدة لتحس التشريعات ف ال عاء األ دار.
 -22وتعمـ ــع بلغاريـ ــا أيع ـ ـا عل ـ ـ تعزيـ ــز تـ ــدابريها لعـ ــما عـ ــدم التمييـ ــز وتـ ــوفري فـ ــر متكاف ـ ــة
لياخا ذوا اإلعا ة فعالا عن إدماجهم ف مجي الت احلياة العامة.
 -23وفيمـا يتعلــق باملثليـات واملثليـ ومزدوجــي امليـع اجلنســي ومغــايرا اهلويـة اجلنســانية اســتمرت
السلطات ف اتباع سياسات ثابتـة ترمـي إىل منـ أا اـكع مـن أاـكال التمييـز حـا ف ذلـ التمييـز
ف ق هولء األاخا والقعاء علي .
 -24وفيم ــا يتعل ــق بالسـ ـوال ع ــن العن ــف املن ــز ذك ــر الوف ــد أ احلكوم ــة نف ــذت بالتع ــاو مـ ـ
منظمــات رغــري كوميــة تــدابري ملكافحــة العنــف املنــز  .ويعمــع يــالف احلمايــة مــن العنــف املنــز
علـ رصــد المتثــال لينظمــة الدوليــة وضــما أ ص ـ محايــة كنــة للعــحاياَّ .
وتنفـذ بانتظــام محــالت
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ومبــادرات عامــة لزيــادة الــوعي العــام بــالعنف املنــز وزيــادة املعرفــة بــصجراءات احلمايــة املتا ــة .وأاــار
الوفد أيعا إىل وجود دوائر للخدمات الجتماعية تقدم الدعم لعحايا العنف املنز .
 -25وردا عل ـ السـ ـوال ع ــن نط ــا جـ ـرائم العت ــداء اجلنس ــي أا ــار الوف ــد إىل أ تلـ ـ اجلـ ـرائم
مدرجــة ف التش ـريعات وأ عــدم الرضــا يعــد اــرط ا مســبق ا لتحقــق أركــا اجلرميــة عل ـ أ يكــو هــذا
الرضا نابع ا من اإلرادة احلرة للعحية.
 -26وردا علـ األسـ لة املتعلقــة بالجتــار بالبشــر كــرر الوفــد التسكيــد أ اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة
الجتــار بالبشــر واصــل العمــع م ـ الف ــات العــعيفة ل ســيما م ـ أف ـراد الرومــا والنســاء واألطفــال.
ونف ــذت احلكوم ــة ع ــدة ت ــدابري ملنـ ـ الجت ــار بالبش ــر ألرغـ ـراض العم ــع والس ــتغالل اجلنس ــي وتق ــدمي
املس ــاعدة إىل ض ــحايا الجت ــار بالبش ــر وتعزي ــز إج ـ ـراءات مال ق ــة م ـ ـرتك جرمي ــة الجت ــار بالنس ــاء
واألطف ــال ع ــائيا ويسـ ـ التع ــاو مـ ـ الس ــلطات املعني ــة ف البل ــدا األخ ــرا بش ــس التحقي ــق ف
أاكال الجتار عرب احلدود الوطنية.
 -27وأك ــد الوف ــد إنش ــاء هي ــة مس ــتقلة ملكافح ــة الفس ــاد ف إط ــار اسـ ـ اتيجية مكافح ــة الفس ــاد
املعتمدة ف عام  2015م توفري ضمانات الشفافية ف تعي مدرائها ومورفيها.
 -28وخبصــو الس ـوال عــن ملكيــة وســائا اإلعــالم ــال الوفــد إ احلكومــة ــدم برنا هــا ف
عــام  2015وهــو برنــام يستشــر أنظمــة جديــدة يكــم عمليــات اـراء وانــدماج وســائا اإلعــالم
و د إىل استبعاد إمكانية تسثري مال و يد عل البي ة اإلعالمية.
 -2٩وردا علـ ـ األسـ ـ لة ذك ــر الوف ــد أ مس ــسلة التص ــديق علـ ـ التفا ي ــة الدولي ــة حلماي ــة مجيـ ـ
األا ــخا م ــن الختف ــاء القس ــرا ــد نو شـ ـ ف إط ــار نلي ــة التنس ــيق الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا .
وخلص ـ ـ املنا شـ ــة إىل ضـ ــرورة مراجعـ ــة التش ـ ـريعات الوطنيـ ــة لتعـ ــمينها تعري ـ ـف الختفـ ــاء القسـ ــرا
وإلنشــاء نليــة فعالــة لتعــوين العــحايا وأســرهم .وف هــذا الصــدد أنشــم فريــق عامــع ليتــوىل إعــداد
مشـاري تعـديع التشـريعات .وذكـر الوفـد أ بلغاريــا سـتنظر ف النعـمام إىل التفا يــة الدوليـة حلمايــة
قــو مجيـ العمــال املهــاجرين وأفـراد أســرهم عنــدما يُتوصــع إىل اتفـا بشــس تلـ املســسلة ف إطــار
الياد األورو .
 -30وجواب ـ ـا عل ـ ـ األس ـ ـ لة املتص ــلة بتنفيـ ــذ نظـ ــام رومـ ــا األساس ــي للمحكمـ ــة اجلنائيـ ــة الدوليـ ــة
وبا تم ــال التص ــديق عل ـ التع ــديالت املتعلق ــة كرمي ــة الع ــدوا ذك ــر الوف ــد أ التش ـريعات تتماا ـ
نيام ـا م ـ هــذا النظــام فيمــا يتعلــق بتجــرمي املخالفــات ال ـ تنــدرج ف نطا ـ  .و تُتخــذ بعــد خط ـوات
ملموسة للتصديق عل التعديالت.
 -31وفيمــا يتعلــق بالس ـوال عــن نيثيــع منظمــات اجملتم ـ املــدي ف أعمــال نليــة التنســيق الوطنيــة
حلقــو اإلنســا أوضــث الوفــد أن ـ ل يُش ـ التســجيع املســبق للمشــاركة ف عمــع هــذ اآلليــة وأ
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ـج عل ـ املشــاركة ف الجتماعــات كــع
مجي ـ املنظمــات رغــري احلكوميــة املعنيــة قــو اإلنســا تشـ َّ
سب ال اهتمام .

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -32أدىل  75وفــدا ببيانــات خــالل جلســة التحــاور .وتــرد التوصــيات املقدمــة خــالل احل ـوار ف
اجلزء الثاي من هذا التقرير.
 -33وهنـ ــست إسـ ــبانيا بلغاريـ ــا عل ـ ـ التصـ ــديق عل ـ ـ اتفا يـ ــة قـ ــو األاـ ــخا ذوا اإلعا ـ ــة.
وأعربـ ـ ع ــن لقه ــا إزاء اس ــتهدا الروم ــا هبجم ــات وخبط ــاب الكراهي ــة .ورأت إس ــبانيا أ اجمل ـ ـال
يسمث بتحس الوض فيما يتعلق بتحقيق املساواة ب اجلنس  .و ّدم توصيات.
 -34وأعــرب الســودا عــن تقــدير للتطــورات التش ـريعية واملوسســية ال ـ ط ـرأت منــذ الســتعراض
الــدورا الشــامع األول ول ســيما اعتمــاد الق ـوان النتخابيــة وإدخــال تعــديالت عل ـ ــانو نظــام
القعاء لعام  2010ويدي اس اتيجية مواصلة إصال جهاز القعاء .و ّدم توصيات.

َّ
وذكـ ـرت الس ــويد بـ ـس بلغاري ــا كانـ ـ ــد بلـ ـ خ ــالل الس ــتعراض الس ــابق توص ــية بش ــس
-35
ر ــرو ال تج ــاز .وأا ــارت إىل الش ــكاوا املتعلقـ ــة بس ــوء الظ ــرو واملعامل ــة ف مراك ــز ا تجـ ــاز
املهــاجرين .و الـ الســويد إ األطفــال رغــري املصــحوب يُســكنو مـ البــالغ ف مراكــز الســتقبال.
و دم السويد توصيات.
 -36ول ظ ـ سويس ـرا أ بلغاريــا بل ـ عــددا مــن التوصــيات املتعلقــة حكافحــة العنــف املنــز .
ومـ ذل ـ ل يعتــرب القــانو العنــف املنــز مــن اجل ـرائم .وأعربـ سويس ـرا عــن لقهــا إزاء عــدم تــوفري
احلمايـ ــة الكافيـ ــة للمثليـ ــات واملثلي ـ ـ ومزدوجـ ــي امليـ ــع اجلنسـ ــي ومغـ ــايرا اهلوي ـ ـة اجلنسـ ــانية و ـ ــاملي
صفات اجلنس  .و ّدم توصيات.
 -37واــجع تايلنــد بلغاريــا علـ وضـ تــدابري تشـريعية وإداريــة ورغريهــا مــن التــدابري املناســبة الـ
تكفــع ال ـ ام الكامــع حلقــو الطفــع حــا ف ذلـ ف ــال عــاء األ ــدار كمــا اــجعتها عل ـ
تكثي ـ ــف اجله ـ ــود ف س ـ ــبيع تعزي ـ ــز ف ـ ــر األا ـ ــخا ذوا اإلعا ـ ــة ف احلص ـ ــول علـ ـ ـ اخل ـ ــدمات
الجتماعية .و ّدم تايلند توصيات.
 -38ور ّ بـ ـ ـ مجهوري ـ ــة مق ـ ــدونيا اليورغوس ـ ــالفية س ـ ــابق ا بصنش ـ ــاء نلي ـ ــة التنس ـ ــيق الوطني ـ ــة حلق ـ ــو
اإلنس ــا وه ــو م ــا م ــن ا ــسن أ يع ــزز محاي ــة ق ــو اإلنس ــا جلميـ ـ املـ ـواطن بغ ــن النظ ــر ع ــن
أصلهم اإلثت .و ّدم توصيات.
 -3٩ور بـ تيمــور  -ليشـ بصنشــاء كمــة جنائيــة متخصصــة للبـ ف عــايا الفســاد واجلرميــة
املنظمة .رغري أهنا أعرب عن لقهـا ـا بـُلّـع عنـ مـن ـوادر عنـف بسـبب مشـاعر معـاداة األجانـب
والالج  .و ّدم تيمور  -ليش توصيات.
8/35

GE.15-11545

A/HRC/30/10

 -40وأاادت ترينيداد وتوبارغو بصنشاء نلية التنسـيق الوطنيـة حلقـو اإلنسـا الـ يـراد هبـا تنظـيم
جه ـ ــود بلغاري ـ ــا لالض ـ ــطالع حس ـ ــووليات وفق ـ ـا ملختل ـ ــف نلي ـ ــات ق ـ ــو اإلنس ـ ــا  .كم ـ ــا ل ظ ـ ـ
اخلطوات املتخذة من أجع النعمام إىل مزيد من الصكو الدولية .و ّدم توصيات.
 -41ور ّ ب ـ تركي ــا ب ــاجلهود الـ ـ تب ــذهلا بلغاري ــا للتع ــاو مـ ـ اآللي ــات الدولي ــة حلق ــو اإلنس ــا .
وأعرب عـن لقهـا إزاء التمييـز ف ـق األ ليـات واإلفـالت مـن العقـاب عمـا ارتُكـب ف املاضـي مـن
انتهاكــات حلقــو اإلنســا  .ول ظ ـ تركيــا أ التش ـريعات يصــر اللغــات املســتخدمة ف احلمــالت
النتخابية ف اللغة البلغارية؛ و ّدم تركيا توصيات.
 -42ول ظ ـ ـ تركمانسـ ــتا أ بلغاريـ ــا ـ ـ ّدم عرض ـ ـا ـ ــدثا اـ ــامالا عـ ــن اجلهـ ــود ال ـ ـ تبـ ــذهلا
احلكومة لتحس الة قو اإلنسا عل أرض الوا  .و ّدم توصيات.
 -43وأثن ـ أوكرانيــا عل ـ بلغاريــا جلهودهــا ف ســبيع تنفيــذ التوصــيات املنبثقــة عــن اجلولــة األوىل
مــن الســتعراض الــدورا الشــامع وأاــارت إىل التــدابري املتخــذة لتعزيــز محايــة األ ليــات والتصــديق
عل صكو دولية عدة ف ال قـو اإلنسـا واعتمـاد اسـ اتيجية بشـس األفـراد احلاصـل علـ
احلماية الدولية .و ّدم توصيات.
 -44وأا ــارت اململك ــة املتح ــدة إىل الت ـزام بلغاري ــا بتحس ـ وض ـ الروم ــا وا ــجع بلغاري ــا عل ـ
اّتــاذ املزيــد مــن اإلجـراءات علـ مســتوا البلــديات .وأعربـ عــن أملهــا ف أ تعمــع احلكومــة علـ
تعزيــز الــوعي ف اجملتم ـ بشــس املثليــات واملثلي ـ ومزدوجــي امليــع اجلنســي ومغــايرا اهلويــة اجلنســانية.
و ّدم توصيات.
 -45وأعرب ـ ـ الوليـ ــات املتحـ ــدة األمريكيـ ــة عـ ــن لقهـ ــا أل العـ ــغو ال ـ ـ نيارسـ ــها الشـ ــركات
والعغا السياسي يزيـدا الر ابـة الذاتيـة الـ نيارسـها وسـائا اإلعـالم وأل الفسـاد يقـوض الثقـة ف
القعــاء ورغــري مــن املوسســات احلكوميــة .وأثــارت الوليــات املتحــدة اـوارغع بشــس قــو األ ليــات.
و ث بلغاريا عل تعزيز ومحاية قو اإلنسا للمهاجرين وملتمسي اللجوء .و دم توصيات.
 -46وأا ــارت أورورغـ ـواا إىل التص ــديق علـ ـ الربوتوك ــول الختي ــارا لتفا ي ــة مناهع ــة التع ــذيب
وعل ـ اتفا يــة قــو األاــخا ذوا اإلعا ــة واــجع بلغاريــا عل ـ التصــديق عل ـ الربوتوكــول
الختيــارا امللحــق بالعهــد الــدو اخلــا بــاحلقو ال تصــادية والجتماعيــة والثقافيــة وعلـ التفا يــة
الدولية حلماية مجي األاخا من الختفاء القسرا .و ّدم أورورغواا توصيات.
 -47ول ظ ـ مجهوريــة فنــزويال البوليفاريــة أ بلغاريــا بات ـ طرف ـ ا ف اتفا يــة قــو األاــخا
ذوا اإلعا ة .وسلط العـوء علـ اجلهـود املبذولـة لتحسـ رـرو عـي الرومـا ول ظـ اعتمـاد
الس اتيجية الوطنية إلدماج الروما والتقدم اترز ف ال محاية قو املرأة .و ّدم توصيات.
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 -48وأاــادت ألبانيــا بصنشــاء نليــة التنســيق الوطنيــة حلقــو اإلنســا وجلنــة احلمايــة مــن التمييــز.
ول ظ يديـد ـالت العمـع ذات األولويـة بشـس قـو اإلنسـا مثـع التسـامث الـديت والعر ـي
وإدماج الروما ومحاية قو املهاجرين والالج  .و دم ألبانيا توصيات.
 -4٩وأعرب اجلزائر عـن تقـديرها إلنشـاء نليـة التنسـيق الوطنيـة حلقـو اإلنسـا واـجع بلغاريـا
عل مواصلة جهودها للقعاء عل املمارسـات التمييزيـة ف ـق املـرأة ولتعزيـز بـرام مكافحـة عمـع
األطفال وراهرة أطفال الشوارع .و ّدم اجلزائر توصيات.
 -50وأاــادت أنغــول بالتــدابري القانونيــة واإلداريــة اجلــارا تنفيــذها لتعزيــز كفــاءة القعــاء .وركــزت
عل ـ ـ الربن ـ ــام اإل ـ ــائي لع ـ ــام  2020والس ـ ـ اتيجية الوطني ـ ــة للح ـ ــد م ـ ــن الفق ـ ــر وتعزي ـ ــز اإلدم ـ ــاج
الجتماعي لول عام  .2020و ّدم أنغول توصيات.
 -51ول ظ ـ األرجنت ـ م ـ التقــدير اتبــاع املمارســة املتمثلــة ف إنشــاء أفر ــة عاملــة تع ـ حتابعــة
التوصــيات .وأاــارت إىل ا ـوارغع أعرب ـ عنهــا هي ــات املعاهــدات بشــس ــالت التمييــز العنصــرا
وكــر األجانــب ال ـ يعــاي منهــا ملتمســو اللجــوء والالج ــو واملهــاجرو واأل ليــات اإلثنيــة والدينيــة.
و ّدم توصيات.
 -52ور ّ ب ـ أرمينيــا بــاإلجراءات املتخــذة لتعزيــز قــو األ ليــات القوميــة وأاــادت بالسياســة
ال ـ ـ تتبعه ــا الدول ــة لع ــما وج ــود بي ــة مواتي ــة لي لي ــات فار ـ ـا عل ـ ـ تراثه ــا وهويته ــا الثق ــافي .
ول ظـ ـ مـ ـ التق ــدير الت ــدابري الرامي ــة إىل مكافح ــة العنصـ ـرية وخط ــاب الكراهي ــة وجـ ـرائم الكراهي ــة
والجتار بالبشر .و ّدم أرمينيا توصيات.
 -53و ال ـ أس ـ اليا إ زيــادة عــدد أععــاء جلنــة احلمايــة مــن التمييــز وأمانــة املظــا ســو يعــزز
إطـ ــار قـ ــو اإلنسـ ــا  .ور ب ـ ـ بـ ــاجلهود املبذولـ ــة إلصـ ــال جهـ ــاز القعـ ــاء ومكافحـ ــة الفسـ ــاد.
وأاارت أس اليا إىل عودة رهور جرائم الكراهية .و ّدم توصيات.
 -54وأاــارت النمســا إىل بعــن املبــادرات املتخــذة بشــس نظــام عــاء األ ــدار لكنهــا أعرب ـ
ع ــن أس ــفها إزاء ت ــسخر إص ــال النظ ــام .وا ــاطرت جه ــات أخ ــرا لقه ــا إزاء ارتف ــاع مع ــدل انتش ــار
القص ـ ـر رغـ ــري املصـ ــحوب  .و ـ ـ ّدم
العنـ ــف املنـ ــز والتمييـ ــز ضـ ــد الرومـ ــا وعـ ــدد ـ ــالت األطفـ ــال ّ
توصيات.
 -55ور ّ ب ـ أذربيجــا بتقــدمي بلغاريــا تقريــر منتصــف املــدة بشــس الســتعراض الــدورا الشــامع
الــذا ا ــارك ف إع ــداد موسســات كومي ــة ومنظم ــات رغ ــري كوميــة ا ــى .ول ظ ـ انع ــمام
بلغاري ــا إىل الربوتوك ــول الختي ــارا لتفا ي ــة مناهع ــة التع ــذيب ولتفا ي ــة ق ــو األا ــخا ذوا
اإلعا ة ولالتفا ية بشس خفن الت انعدام اجلنسية .و دم توصية.
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 -56وأا ــادت بلجيك ــا كه ــود بلغاري ــا م ــن أج ــع تنفي ــذ توص ــيات الس ــتعراض ال ــدورا الش ــامع
األول بشـ ــس التمييـ ــز العنصـ ــرا والتطـ ــر وكـ ــر األجانـ ــب .لكـ ــن بلجيكـ ــا رأت أ معاجلـ ــة بعـ ــن
الشوارغع املتعلقة قو اإلنسا ل تزال يتاج إىل يس  .و ّدم توصيات.
 -57ور ّ ب ـ ـ ب ــنن باعتم ــاد ــانو النتخ ــاب اجلدي ــد وبالتص ــديق عل ـ ـ الربوتوك ــول الختي ــارا
لتفا يــة مناهعــة التعــذيب .ودعـ اجملتمـ الـدو إىل مســاعدة بلغاريــا ف يقيــق التنميــة ال تصــادية
والجتماعية وف تعزيز قو اإلنسا  .و دم بنن توصيات.
 -58ور ّ ب البوسـنة واهلرسـ باإلصـال ات القعـائية وبالتقـدم اتـرز ف ـال مكافحـة اجلرميـة
املنظمة وباعتماد وتنفيـذ ـوان وسياسـات بشـس يقيـق املسـاواة بـ اجلنسـ و قـو األاـخا
ذوا اإلعا ــة واأل لي ــات القومي ــة .وطلبـ ـ احلص ــول عل ـ ـ معلوم ــات ع ــن ت ــدابري املتخ ــذة لتش ــديد
مقاضاة املتّجرين بالنساء واألطفال.
 -5٩وأا ــادت الربازي ــع بالنع ــمام إىل الربوتوك ــول الختي ــارا لتفا ي ــة مناهع ــة التع ــذيب وإىل
اتفا يـ ــة قـ ــو األاـ ــخا ذوا اإلعا ـ ـة واتفا يـ ــة عـ ــام  1٩54بشـ ــس وض ـ ـ األاـ ــخا عـ ــدميي
اجلنسـ ــية واتفا يـ ــة عـ ــام  1٩61بشـ ــس خفـ ــن ـ ــالت انعـ ــدام اجلنسـ ــية واـ ــجع عل ـ ـ سـ ــحب
التحفظــات عل ـ اتفا ي ــة ع ــام  .1٩54وأعرب ـ عــن لقه ــا إزاء املمارس ــات التمييزي ــة ف ــق امل ـرأة
والعنف املنز  .واددت عل ضرورة ضما ا ام مبدأ عدم اإلعادة القسرية .و ّدم توصيات.
 -60واــجع بوركينــا فاســو بلغاريــا علـ املعــي ف تنفيــذ السـ اتيجية الوطنيــة لتحقيــق املســاواة
بـ ـ اجلنسـ ـ  .و ثـ ـ احلكوم ــة علـ ـ تعزي ــز أنش ــطتها ف ــال التثقي ــف بش ــس ق ــو اإلنس ــا .
و دم بوركينا فاسو توصيات.
 -61وأثنـ ـ ـ ـ كن ـ ـ ــدا عل ـ ـ ـ ـ بلغاري ـ ـ ــا إلنش ـ ـ ـ ـاء نظ ـ ـ ــام وط ـ ـ ــت ل ن ـ ـ ــذار املبك ـ ـ ــر بش ـ ـ ــس األطف ـ ـ ــال
املختطف /املفقودين .واـجع بلغاريـا أيعـ ا علـ مواصـلة وتعزيـز اجلهـود املبذولـة للحـد مـن الفسـاد
ف مجي القطاعات .و دم كندا توصيات.
-62
اإلنســا
وبش ــس
و ّدم

وس ـ ــلط ا ـ ــيلي الع ـ ــوء عل ـ ـ التغي ـ ـريات املوسس ـ ــية ال ـ ـ ج ـ ــرت لتحس ـ ـ ال ـ ــة ق ـ ــو
 .وأعرب ـ عــن لقهــا بشــس ارســة العنــف ضــد األطفــال والبــالغ ذوا اإلعا ــة الذهنيــة
ض ــعف التق ــدم ات ــرز ف يقي ــق املس ــاواة بـ ـ اجلنسـ ـ ومكافح ــة التميي ــز ف ــق الروم ــا.
توصيات.

 -63وأاــادت الص ـ ب ــاجلهود املبذول ــة إلص ــال جهــاز القع ــاء وتق ــدمي املس ــاعدة إىل الف ــات
القص ـر وتعزيــز املســاواة ب ـ
العــعيفة ومكافحــة اجلرميــة املنظمــة والتمييــز العنصــرا واجل ـرائم ف ــق ّ
اجلنس  .و ّدم الص توصيات.
 -64وأاــارت كوســتاريكا إىل التصــديق عل ـ الربوتوكــول الختيــارا لتفا يــة مناهعــة التعــذيب
وا ــجع بلغاري ــا عل ـ ـ اّت ــاذ ت ــدابري ملواءم ــة التش ـ ـريعات واملمارس ــات الوطني ــة م ـ ـ ذل ـ ـ الص ـ ـ .
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وأاــارت أيعـا إىل مبــادرات التثقيــف بشــس قــو اإلنســا  .واــجع بلغاريــا علـ مواصــلة العمــع
عل إصال جهاز القعاء .و ّدم توصيات.
 -65وأاــارت كــوت ديف ـوار م ـ التقــدير إىل اإلصــال ات الوطنيــة ال ـ تعــطل هبــا بلغاريــا حــا
فيها اعتماد لصكو دولية حلقو اإلنسا  .و ّدم توصيات.
 -66وأثن ـ ــرب عل ـ بلغاريــا ملــا اعتمدت ـ مــن تــدابري منــذ جولــة الســتعراض الــدورا الشــامع
األخــرية ولتصــديقها عل ـ الربوتوكــول الختيــارا لتفا ي ــة مناهعــة التعــذيب وعل ـ اتفا يــة ق ــو
األاــخا ذوا اإلعا ــة فع ـالا عــن املبــادرات احلاليــة الراميــة إىل مكافحــة الجتــار بالبشــر والقعــاء
عل التمييز .و دم رب توصية.
 -67و ـ ّدم الوفــد البلغــارا ردودا علـ عــدد مــن األسـ لة والبيانــات املقدمــة أثنــاء جلســة التحــاور.
وأبلــع عــن املشــاري ال ـ نيـ َّـول مــن ميزانيــة الدولــة وتنفــذها منظمــات رغــري كوميــة ملنـ العنــف املنــز
ومحايــة العــحايا .وأفــاد بــس مجي ـ األنشــطة ت ـدرج بانتظــام ف ال ـربام الوطنيــة الســنوية ملن ـ العنــف
صـ ـص ل ــذل امليزاني ــات الالزم ــة .وباإلض ــافة إىل ذلـ ـ ص ــيغ تع ــديالت
املن ــز واحلماي ــة منـ ـ وّت َّ
انونيــة لتحس ـ اإلطــار الق ــانوي املتعلــق بــالعنف املن ــز مــن خــالل األخ ــذ خب ـربات املنظمــات رغ ــري
احلكومية وبتعليقات اللجنة املعنية بالقعاء عل التمييز ضد املرأة.
 -68وردا عل ـ األس ـ لة املتعلق ــة ب ــبعن ــالت العنص ـرية والتعص ــب ــال الوف ــد إ الس ــلطات
املعني ـ ــة نظ ـ ــرت ف الدع ـ ــاءات املتعلق ـ ــة حظ ـ ــاهر العنصـ ـ ـرية والتعص ـ ــب واّت ـ ــذت إجـ ـ ـراءات عن ـ ــد
ال تعـاء ملقاضـاة مـرتك هـذ األفعــال وإنـزال العقوبــة هبـم .وأكــد الوفـد أ بلغاريــا ل نيلـ ســجالا
افالا هبذ األفعال أو املظاهر .وم ذل فص السلطات سو تظع متيقظة.
 -6٩وأا ــار الوف ــد إىل ت ــدابري ع ــدة ُاّتـ ـذت لع ــما ق ــو الروم ــا ف الرعاي ــة الص ــحية والعم ــع
وإدمـاجهم ف اجملتمـ  .و ــال إ الوسـطاء املعنيـ بالصــحة والعمـع الــذين ُ تــارو مـن طائفــة الرومــا
وجتـرا
ميثلو صلة وصع بـ القطـاع العـام وتلـ الطائفـة .و ـد زاد عـدد الوسـطاء املعنيـ بالصـحةُ .
فحو طبية و ائية ف مستوطنات الروما وتعطـ اللقا ـات ألطفـال الرومـا .و ـد أنشـم نظـام لرصـد
اس ـ ـ اتيجيات إدمـ ــاج الرومـ ــا يش ـ ـتمع عل ـ ـ منصـ ــة مو َّ ـ ــدة جلم ـ ـ البيانـ ــات عل ـ ـ الصـ ــعيد البلـ ــدا
واإل ليمي والوطت .وبُذل جهود لدعم عمالة الروما.

 -70وذك ــر الوف ــد أ مب ــدأ املس ــاواة وع ــدم التميي ــز مك ــر ف الدس ــتور والتش ـ ـريعات .وتواص ــع
الســلطات اتبــاع سياســا ا الثابتــة الراميــة إىل منـ التمييــز بكافــة أاــكال حــا ف ذلـ التمييــز ف ــق
املثلي ــات واملثليـ ـ ومزدوج ــي املي ــع اجلنس ــي ومغ ــايرا اهلوي ــة اجلنس ــانية وإىل القع ــاء عليـ ـ  .و ظ ــر
ــانو احلمايــة مــن التمييــز ارســة أا نيييــز مبااــر أو رغــري مبااــر بنــاء علـ عــدد مــن األســباب منهــا
نوع اجلن وامليع اجلنسي.
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 -71ويكف ــع الق ــانو ــق األطف ــال ذوا اإلعا ــة ف احلص ــول عل ـ ف ــر متكاف ــة ف التعل ــيم.
ويعمن اإلطار القانوي دم األطفال ذوا اإلعا ة ف نظام التعليم العام د ا كامالا.
 -72وردا علـ بيــا بشــس ــالت ا ُدعــي فيهــا التعــرض للتمييــز نفـ الوفــد أ تكــو هنــا أا
معاملــة نيييزيــة فيمــا يتعلــق ببنــاء أمــاكن عبــادة ألا طائفــة دينيــة .و ــال إ أمــاكن العبــادة تُب ـ وفق ـ ا
إلجـ ـراءات مو ّ ــدة ول ّتعـ ـ ألا ا ــرو خاص ــة .أم ــا العت ــداءات علـ ـ األ لي ــات الديني ــة فه ــي
عرضية ف الوا ويواج اجلناة م التخريب بداف الكراهية.
 -73وجــرت مواءمــة التشـريعات املتعلقــة بــالالج واملهــاجرين مـ معــايري اليــاد األورو وهــي
متماا ــية م ـ ـ اتفا ي ــة عـ ــام  1٩51اخلاص ــة بوض ـ ـ الالج ـ ـ والربوتوكـ ــول الختي ــارا امللحـ ــق هبـ ــا.
ونُظم ـ محــالت إعالميــة لتهي ــة بي ــة مواتيــة وداعمــة لنــدماج الالج ـ  .وتــوفر احلكومــة املســاعدة
القانوني ــة والجتماعي ــة ح ــا ف ذلـ ـ املش ــورة القانوني ــة اجملاني ــة والتعل ــيم والت ــدريب وخ ــدمات ال مج ــة
الشفوية ليجانب الذين يطلبو احلماية الدولية .و د يسن ررو عي ملتمسي اللجوء.
 -74وأبلع الوفد عن عدد مـن التـدابري الـ ُاّتـذت ملكافحـة الجتـار بالبشـر وتقـدمي املسـاعدة إىل
العــحايا .وعُ ـززت ــدرات اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة الجتــار بالبشــر .وبُنِي ـ لعــحايا الجتــار بالبشــر
م ـ و ومراكــز متخصصــة لتقــدمي احلمايــة والــدعم هلــم .واســتحدث نليــات إ الــة العــحايا .وأنشــم
ل ـ وطــت ملســاعدة العــحايا وتعويعــهم .ونُظم ـ محــالت عامــة اــى كــصجراء و ــائي .وتعاون ـ
بلغاريا م الوكالت املعنية وبلدا املقصد ف إطار ثنائي وإطار متعدد األطرا .
 -75وخبصــو األس ـ لة املتعلقــة بتعريــف اجملموعــات اإلثنيــة لــذا ا ــال الوفــد إ السياســة ال ـ
تتبعها بلغاريا بذا الشس تتسق مـ التزاما ـا حوجـب اتفا يـة لـ أوروبـا اإلطاريـة حلمايـة األ ليـات
القومي ــة .وإ الدس ــتور يع ــمن ــق األ لي ــات ف ارس ــة ثقافته ــا وه ــو ــق مكف ــول ف املمارس ــة
العملي ــة جلميـ ـ اجملموع ــات اإلثني ــة دو أا عقب ــات .وع ــالوة علـ ـ ذلـ ـ ل ّتعـ ـ ري ــة تك ــوين
اجلمعيات ألا يود ول توجد أا عوائق يول دو ارسة اهلوية الثقافية وتنميتها.
 -76وردا عل ـ ـ الس ـ ـوال بشـ ــس إع ــادة املمتلك ــات ال ـ ـ ص ــادرها النظ ــام الشـ ــيوعي م ــن إ ـ ــدا
الطوائــف الدينيــة ــال الوفــد إ املمتلكــات املصــادرة أعيــدت بنــاء عل ـ ـرارات صــادرة عــن اتــاكم
دو أا نيييز.
 -77ورد الوفــد علـ سـوال عــن اســتخدام لغــات األ ليــات ف فـ ة احلمــالت النتخابيــة فقــال إ
الدستور يعمن استخدام اللغة األم ف كثري مـن ـالت احليـاة لكـن يتعـ اسـتخدام اللغـة البلغاريـة
ف احلمــالت النتخابيــة باعتبارهــا لغــة الدولــة .و ــدم الوفــد إ صــاءات عــن عــدد املــدار ال ـ تــوفر
التعليم باللغة ال كية للطالب من األ لية ال كية.
 -78ول ظـ ـ اجلمهوري ــة التش ــيكية مـ ـ التق ــدير رد الوف ــد علـ ـ بع ــن األسـ ـ لة املع ــدة س ــلف ا.
و ّدم توصيات.
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 -7٩وســلط الــدا ر العــوء علـ استشــراء التمييــز ف ــق األ ليــات ول ســيما الرومــا وعــدم
التسامث معها .وفيمـا أاـارت إىل تـدفق املهـاجرين والالج ـ بشـكع متزايـد اـددت علـ التحـدا
املتمثـ ــع ف ضـ ــما معاملـ ــة العـ ــعفاء معاملـ ــة تتف ـ ــق نيام ـ ـا م ـ ـ املعـ ــايري الدوليـ ــة .و ـ ــدم ال ـ ــدا ر
توصيات.
 -80ور ب ـ مصــر بــاجلهود املبذول ـة ف ــال التثقيــف بشــس قــو اإلنســا وتــدريب مــورفي
إنفـاذ القــانو ومكافحــة الجتــار .واــجع احلكومــة علـ مواصــلة اجلهــود ملكافحــة العنصـرية حــا ف
ذل خطاب الكراهية والتحرين عليها عن طريق وسائا اإلعالم .و ّدم توصيات.
 -81وهنست السلفادور بلغاريا عل اعتمـاد نليـة تقـوم علـ املشـاركة ف إعـداد تقريرهـا فعـالا عـن
إنشاء نلية التنسيق الوطنية حلقو اإلنسا واألممية ال يظ هبا أمانة املظا  .و ّدم توصيات.
 -82واــجع إســتونيا بلغاريــا علـ تكثيــف جهودهــا ف ــال إصــال جهــاز القعــاء ومكافحــة
الفســاد .و ثّـ بلغاريــا عل ـ جتــرمي العنــف املنــز والرغتصــاب الزوجــي عل ـ وج ـ التحديــد وعل ـ
إتا ة إمكانية املقاضاة تلقائي ا عل اجلرميت مع ا .و دم إستونيا توصيات.
 -83وأاــارت فنلنــدا إىل أن ـ ينبغــي إيصــال فكــرة التــسثري اإللــا للتعلــيم عل ـ مســتقبع أطفــال
الروم ــا إىل نب ــائهم علـ ـ حن ــو أكث ــر فعالي ــة .ور بـ ـ فنلن ــدا كه ــود مكافح ــة جـ ـرائم الكراهي ــة وزي ــادة
الوعي العام من أجع تعزيز التسامث ف اجملتم  .و ّدم توصيات.
 -84وأاــادت فرنســا بالتعــديالت ال ـ أُدخلـ مــوخرا علـ القــانو اجلنــائي للحــد مــن املســوولية
القص ـ ـر وبصنش ــاء "الغ ــر الزر ــاء" ال ـ ـ تت ــيث اس ــتماع الس ــلطة القع ــائية إىل
اجلنائي ــة الوا ع ــة عل ـ ـ
ّ
للقص ـر.
األطفــال .وطلب ـ فرنس ــا احلصــول عل ـ مزيــد م ــن املعلومــات ع ــن يس ـ الرعاي ــة املقدمــة ّ
و ّدم توصيات.
 -85وأثن جورجيا عل بلغاريا لتصـديقها علـ عـدة صـكو حلقـو اإلنسـا وبـذهلا جهـودا ف
ســبيع إصــال جهــاز القعــاء وتعزيــز موسســة أمـ املظــا ومكافحــة الفســاد .ور بـ بصنشــاء نليــة
التنســيق الوطنيــة حلقــو اإلنســا وتراجـ عــدد األطفــال ف موسســات متخصصــة .و ـ ّدم جورجيــا
توصيات.
 -86وأعرب أملانيا عن لقهـا املسـتمر بشـس ـالت التعـارب الـذا ل يـزال ائمـ ا بـ القـانو
عل ـ الــور والوا ـ وبشــس املســائع املتعلقــة بصدمــاج الالج ـ  .و ال ـ إ مــا تبذل ـ الســلطات مــن
جهــود ف ســبيع منـ اجلـرائم الـ تُرتكــب بــداف الكراهيــة والتحقيــق فيهــا رغــري كــا  .و ـ ّدم أملانيــا
توصيات.
 -87وأثن

رغانا عل التصديق عل عدة صكو دولية حلقو اإلنسا  .و ّدم

توصيات.

 -88وأا ــادت اليون ــا باملمارس ــة املتمثل ــة ف إنش ــاء أفر ــة عامل ــة معني ــة بعملي ــة متابع ــة توص ــيات
الســتعراض الــدورا الشــامع .وأاــارت إىل التقــدم اتــرز ف ــال يقيــق املســاواة بـ اجلنس ـ وإىل
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التع ــديالت املعتم ــدة لتعزي ــز لـ ـ املس ــاواة بـ ـ اجلنسـ ـ ومب ــادرات التوعي ــة بش ــس العن ــف املن ــز .
و ّدم توصيات.
 -8٩وأاــادت هنغاريــا بعــدد مــن الـربام والسـ اتيجيات وخطــا العمــع الراميــة إىل يسـ الــة
الروم ــا .ول ظ ـ م ـ الرتي ــا أ بلغاري ــا نظم ـ انتخاب ــات ــرة ونزيه ــة ف تش ـرين األول/أكت ــوبر
املاضي استنادا إىل القانو النتخا اجلديد .و ّدم هنغاريا توصيات.
 -٩0وأا ــارت إندونيس ــيا إىل اعتم ــاد ـ ـرار بتق ــدمي تع ــوين م ــن دفع ــة وا ــدة جلميـ ـ أص ــحاب
الشكاوا الفردية الذين أوص هي ـات األمـم املتحـدة املنشـسة حوجـب معاهـدات حـنحهم تعويعـات
ع ــن األضـ ـرار الـ ـ حلقـ ـ هب ــم وطلبـ ـ مزي ــدا م ــن املعلوم ــات بـ ـذا الش ــس  .و ــدَّم إندونيس ــيا
توصيات.
 -٩1وأاــاد العـرا بصنشــاء نليــة التنســيق الوطنيــة حلقــو اإلنســا وباعتمــاد السـ اتيجية الوطنيــة
إلدمــاج األف ـراد احلاصــل عل ـ احلمايــة الدوليــة وبالتصــديق عل ـ اتفا يــة قــو األاــخا ذوا
اإلعا ــة وكهــود تعزي ــز ــدرات أمان ــة املظــا وب ـالربام الراميــة إىل احل ــد مــن الفق ــر .و ـ الع ـرا
بلغاريا عل التصديق عل التفا ية الدولية حلماية مجي األاخا من الختفاء القسرا.
 -٩2وا ــجع أيرلن ــدا بلغاري ــا علـ ـ مواص ــلة التق ــدم ف يقي ــق املس ــاواة بـ ـ اجلنسـ ـ  .و ثـ ـ
بلغاريــا علـ تعــديع تشـريعا ا لتجــرمي العنــف املنــز والرغتصــاب الزوجــي .و الـ أيرلنــدا إهنــا تشــاطر
منظمــة األمــم املتحــدة لل بيــة والعلــم والثقاف ـة لقهــا بشــس اســتمرار اعتبــار التشــهري جرميــة جنائيــة.
و ّدم توصيات.
 -٩3وأعربـ إسـرائيع عـن لقهــا إزاء املعلومــات املتعلقـة خبطــاب الكراهيــة والعتـداء علـ أمــاكن
العبـادة واملصـل  .ول ظـ أيعـ ا أ اللجنــة املعنيـة قـو اإلنسـا كانـ ـد أاـارت إىل لـة عــدد
عايا العنف املنز والعنف اجلنساي املرفوعة أمام القعاء .و ّدم إسرائيع توصيات.
 -٩4ور ّ بـ ـ إيطالي ــا ب ــصيالء بلغاري ــا أولوي ــة للتثقي ــف بش ــس
كمي أاكال  .و ّدم إيطاليا توصيات.

ق ــو اإلنس ــا وملكافح ــة التميي ــز

 -٩5ور ّ ب ـ الياب ــا بالتص ــديق عل ـ الص ــكو الدولي ــة الرئيس ــية حلق ــو اإلنس ــا  .وف مع ــرض
اإلا ــارة إىل التق ــارير ال ـواردة ع ــن س ــوء ر ــرو ال تج ــاز دع ـ بلغاري ــا إىل ض ــما محاي ــة ق ــو
اإلنســا ف إج ـراءات العدال ــة اجلنائيــة ل ــديها ول س ــيما يس ـ معاملــة الس ــجناء .و ـ ّدم الياب ــا
توصيات.
 -٩6وأعرب ـ الكوي ـ ع ــن تق ــديرها للجه ــود ال ـ تب ــذهلا بلغاري ــا لتنفي ــذ م ــا بلت ـ م ــن توص ــيات
خالل السـتعراض الـدورا الشـامع األول وهـو مـا يوكـد التزامهـا قـو اإلنسـا  .و ـ ّدم الكويـ
توصيات.

GE.15-11545

15/35

A/HRC/30/10

 -٩7ور ّ بـ ليبيــا بالتقــدم الــذا أ رزتـ بلغاريــا منــذ الســتعراض الــدورا الشــامع األول وأثنـ
ـجع ليبي ــا
عليه ــا مل ــا تبذلـ ـ م ــن جه ــود ف س ــبيع تعزي ــز ق ــو اإلنس ــا وا امه ــا ومحايته ــا .وا ـ ّ
بلغاريا عل املعي ف تعزيز ويس فعالية أداء املوسسات التشريعية والتنفيذية.
 -٩8ول ظ ـ ماليزيــا م ـ التقــدير التقــدم اتــرز ف تنفيــذ مــا بلت ـ مــن توصــيات بشــس قــو
الطف ــع والعن ــف كمي ـ أا ــكال واملوسس ــات الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا  .ول ظ ـ ماليزي ــا الت ــدابري
ال اّتذ ا بلغاريا ملكافحة كر األجانب وخطاب الكراهية والجتار بالبشر .و ّدم توصيات.
 -٩٩ور ّ بـ ـ املكس ــي بالتص ــديق علـ ـ اتفا ي ــة ق ــو األا ــخا ذوا اإلعا ــة .ول ظ ـ ـ
اإلصـال القعــائي والسـتعداد للتعــاو مـ املقــررة اخلاصـة املعنيـة باسـتقالل القعــاة واتــام ورأت
أن ينبغي تكثيف هذ اجلهود .و ّدم توصيات.
ـج اجلبـ ــع األسـ ــود بلغاريـ ــا عل ـ ـ زيـ ــادة يس ـ ـ وض ـ ـ األطفـ ــال العـ ــعفاء اجتماعي ـ ـ ا
 -100واـ ـ ّ
ول سيما أطفـال الرومـا وعلـ املعـي ف وضـ سياسـات وطنيـة مـن أجـع التصـدا ملسـسلة اهلجـرات
املختلطة وتدفقات الالج  .وسسل عن النتائ ال ققتها نلية التنسيق الوطنية حلقو اإلنسا .
ـج املغ ــرب بلغاري ــا علـ ـ مواص ــلة الس ــعي إىل بل ــو أه ــدا برن ــام "بلغاريـ ـا "2020
 -101وا ـ ّ
والس ـ اتيجية الوطني ـة  .2020ور ــب بالتــدابري املتخــذة ف ــال التثقيــف بشــس قــو اإلنســا
وبتدابري مكافحة الجتار بالبشر .و ّدم املغرب توصيات.
 -102ول ظ ـ ـ ناميبي ـ ــا مـ ـ ـ التق ـ ــدير إنش ـ ــاء نلي ـ ــة التنس ـ ــيق الوطني ـ ــة حلق ـ ــو اإلنس ـ ــا واعتم ـ ــاد
الس اتيجية الوطنية إلدماج األفراد احلاصل عل احلماية الدولية .و ّدم توصيات.
 -103ول ظـ ـ هولن ــدا مـ ـ التق ــدير أ ــانو احلماي ــة م ــن التميي ــز ال ــذا عُـ ـدل م ــوخرا يش ــمع
احلماي ــة م ــن التميي ــز ف ــالت تغي ــري ن ــوع اجل ــن  .ور ّ ب ـ ـ هولن ــدا ب ــاجلهود ال ـ ـ تب ــذهلا بلغاري ــا
ملكافحـة التمييــز ف ــق املثليـات واملثليـ ومزدوجــي امليـع اجلنســي ومغــايرا اهلويـة اجلنســية .و ـ ّدم
هولندا توصيات.
 -104ول ظـ النيجــر إنشــاء نليــة التنســيق الوطنيــة حلقــو اإلنســا واعتمــاد التعــديالت القانونيــة
ال أُدخل عل النظام القعائي هبد يدي القعاء وضما استقالليت  .و ّدم توصية.
 -105وأثن نيجرييا عل بلغاريـا إلصـال ها جهـاز القعـاء ولعتمادهـا الربنـام اإل ـائي الـوطت
لعــام  2020والس ـ اتيجية الوطنيــة للحــد مــن الفقــر وتعزيــز اإلدمــاج الجتمــاعي هبــد احلــد مــن
عدد األاخا الذين يعيشو ف الفقر .و ّدم نيجرييا توصيات.
 -106ول ظـ ـ ـ الن ـ ــروي التص ـ ــديق عل ـ ـ ـ ع ـ ــدد م ـ ــن املعاه ـ ــدات واجله ـ ــود املبذول ـ ــة لتحس ـ ـ ـ
التش ـريعات واعتم ــاد اس ـ اتيجيات ف ــال ق ــو اإلنس ــا  .وأثن ـ عل ـ بلغاري ــا خلف ــن ــالت
التسرب ب أطفال الروما .و دَّم النروي توصيات.
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 -107وأعربـ ـ باكس ــتا ع ــن تق ــديرها للتـ ـزام بلغاري ــا وتعاوهن ــا مـ ـ اإلجـ ـراءات اخلاص ــة وهي ــات
املعاه ــدات وأا ــادت ب ــاخلطوات املتخ ــذة لتعزي ــز ــدرات أمان ــة املظ ــا وجلن ــة احلماي ــة م ــن التميي ــز.
و ّدم باكستا توصيات.
 -108ور ّ ب ـ الفلب ـ بــاإلجراءات املتخــذة لتعزيــز قــو اإلنســا حــا فيهــا اإلج ـراءات اخلاصــة
بالعنف املنز والجتار بالبشر ومشاركة املرأة ف القطاع العام واخلا  .و ّدم توصيات.
 -10٩وأاــادت بولنــدا بــاجلهود املبذولــة لتحسـ وضـ الرومــا الجتمــاعي وال تصــادا ول ســيما
م تنفيذ الس اتيجية الوطنية إلدماج الروما ( .)2020-2012و ّدم توصيات.
 -110ول ظ الربتغـال مـ الرتيـا التـزام بلغاريـا بتعزيـز محايـة قـو اإلنسـا ول سـيما إنشـاء
نلي ــة التنس ــيق الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا والس ـ ـ اتيجية املتكامل ــة ملن ـ ـ ومكافح ــة الفس ــاد .و ـ ـ ّدم
توصيات.
 -111ول ظـ ـ ـ مجهوري ـ ــة مول ـ ــدوفا التص ـ ــديق علـ ـ ـ اتفا ي ـ ــة ق ـ ــو األا ـ ــخا ذوا اإلعا ـ ــة
والربوتوك ــول الختي ــارا لتفا ي ــة مناهع ــة التع ــذيب وإنش ــاء نلي ــة التنس ــيق الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا .
واستفســرت عــن بيانــات تتعلــق بــالتوزي اإل ليمــي ملـ وا ضــحايا الجتــار بالبشــر واملراكــز اخلاصــة هبــم
ومصادر نيويلها .و ّدم توصيات.
 -112وأ اطـ ـ روماني ــا علمـ ـ ا بالتق ــدم ال ــذا أُ ــرز من ــذ الس ــتعراض ال ــدورا الش ــامع الس ــابق
حا ف ذلـ التصـديق علـ الربوتوكـول الختيـارا لتفا يـة مناهعـة التعـذيب وإنشـاء موسسـة وطنيـة
حلقو اإلنسا والتعاو الدو ف مكافحة الجتار بالبشر .و ّدم رومانيا توصيات.
 -113وأعرب الياد الروسي عـن لقـ إزاء ازديـاد عـدد اجلماعـات واأل ـزاب ذات النزعـة القوميـة
املتطرف ــة وإزاء اس ــتمرار التميي ــز ف ــق الروم ــا ف ــالت منه ــا التعل ــيم والس ــكن والعم ــع .و ـ ـ ّدم
الياد الروسي توصيات.
 -114وأثنـ روانـدا علـ بلغاريـا لتصـديقها علـ الربوتوكـول الختيـارا لتفا يـة مناهعـة التعــذيب
وعلـ ـ اتفا ي ــة ق ــو األا ــخا ذوا اإلعا ــة ولتعزيزه ــا ــدرات أمان ــة املظ ــا وحلرص ــها عل ـ ـ
تكافو الفر ب ملرأة والرجع .و ّدم رواندا توصيات.
ـجع صـربيا بلغاريـا علـ اّتـاذ تـدابري تشـريعية للنهــوض بسياسـة اـاملة تتـوخ املســاواة
 -115وا ّ
بـ اجلنسـ وللوفــاء بالتزاما ــا جتــا األ ليــات القوميــة .وطلبـ إىل بلغاريــا عــرض األنشــطة واخلطــا
الرامية إىل زيادة تعزيز هوية خمتلف اجملموعات اإلثنية .و ّدم صربيا توصيات.
 -116ول ظ ـ س ـرياليو م ـ التقــدير اإلصــال القعــائي والتش ـريعي وتــدابري مكافحــة الجت ــار.
واجع بلغاريـا علـ تنفيـذ السياسـات املتعلقـة بـالعنف الـذا ميـار علـ األ ليـات اإلثنيـة والدينيـة
تنفي ــذا فع ــالا و ثته ــا عل ـ ـ مكافح ــة القوال ــب النمطي ــة اجلنس ــانية وتعزي ــز املس ــاواة ب ـ ـ اجلنس ـ ـ .
و ّدم سرياليو توصيات.
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 -117وس ـلّم ســلوفاكيا بــاجلهود املبذولــة لتحس ـ التنســيق فيمــا ب ـ الســلطات العامــة ور ّ ب ـ
ـجع بلغاريـا علـ املعـي ف تنفيـذ السـ اتيجية
باملبادرات ال أطلق ف ال قـو الطفـع .وا ّ
الوطنية إلدماج الروما .و ّدم توصيات.
 -118ور ّ ب ـ ســلوفينيا بالنعــمام إىل عــدة صــكو دوليــة حلقــو اإلنســا ول ســيما التفا يــة
املتعلقـة خبفـن ــالت انعـدام اجلنســية .كمـا ر ّ بـ بتعيـ أمانـة املظــا نليـةا و ائيــة وطنيـة و ثـ
بلغاريا عل مواصلة هذ اجلهود .و ّدم توصيات.
 -11٩وأعــاد الوفــد البلغــارا تسكيــد الت ـزام احلكومــة حواصــلة اإلصــال ات القعــائية وبتعزيــز نظــام
عــاء األ ــدار وفقـا للمعــايري الدوليــة .وأبلــع الوفــد عــن التــدابري اجلاريــة مــن أجــع تعزيــز التش ـريعات
املتعلقة بقعاء األ دار.
 -120وأاار الوفد إىل جهود احلكومة من أجـع يسـ التشـريعات املتعلقـة باملسـاواة بـ اجلنسـ
ومكافحــة العنــف املنــز ومحايــة قــو األاــخا ذوا اإلعا ــة .و ــال إ بعــن التقــدم ــد يقــق
ف معاجلة اكتظاظ السجو وهنا تدابري إضافية تُـتَّخذ ملواصلة التصدا لكتظاظ السجو .
 -121وف اخلت ــام أع ــرب الوف ــد ع ــن ا ــكر عل ـ ـ احلـ ـوار الصـ ـريث ال ــذا ج ــرا ف إط ــار عملي ــة
الس ــتعراض ورأا أ الس ــتعراض ال ــدورا الش ــامع ميث ــع بالنس ــبة لك ــع بل ــد فرص ــة س ــاحنة لتقي ــيم
الة قو اإلنسا فعالا عن تبادل املمارسات اجليدة.
 -122وأعــرب الوفــد عــن الت ـزام احلكومــة حواصــلة يس ـ القــدرات الوطنيــة ف ــال تعزيــز ومحايــة
قــو اإلنسـا  .و ــال إ بلغاريــا تظــع ملتزمــة حواصــلة تعاوهنــا م ـ اآلليــات الدوليــة حلقــو اإلنســا
ومتابعــة الســتعراض .و ــدم الوفــد تسكيــدات موداهــا أ املســائع ال ـ أثــريت والتوصــيات ال ـ ُـ ّدم
خــالل الس ــتعراض ستخع ـ لدراس ــة معمقــة وأ احلكوم ــة ســتعلن مو فه ــا بشــس مجي ـ التوص ــيات
قو اإلنسا ف أيلول/سبتمرب .2015
بع انعقاد الدورة الثالث جملل

ثاني ا -االستنتاجات

والتوصيات**

 -123ستتتدرب بلغاريتتا التوصتتيات التاليتتة وستتتقدل ردودا عليمتتا تتي وات مناستتب ال يتجتتاو
موعد الدورة الثالثين لمجلس حقوق اإلنسان ي أيلول/سبتمبر :2015
 1-123التصتتديق علتتا االتفاايتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتء ا ت ا
القسري (ا رجنتين) (البرتغال) (غانا)؛

متتن اال تفتتاء

 2-123التصتتديق علتتا االتفاايتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتء ا ت ا متتن اال تفتتاء
القسري واالعتراف با تصا اللجنة المعنية بحاالت اال تفاء القسري ( رنسا)؛
**
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 3-123التصت تتديق علت تتا البروتويت تتول اال تيت تتاري الملحت تتق بالعمت تتد الت تتدولي ال ت تتا
بالحقوق االاتصادية واالجتماعية والثقا ية (البرتغال)؛
 4-123ات ت ت تاذ جميت ت تتء التت ت تتدابير القانونيت ت تتة الال مت ت تتة للتصت ت تتديق علت ت تتا البروتويت ت تتول
اال تي ت تتاري الملح ت تتق بالعم ت تتد ال ت تتدولي ال ت تتا ب ت تتالحقوق االاتص ت تتادية واالجتماعي ت تتة
والثقا ي تتة والبروتوي تتول اال تي تتاري لالتفااي تتة الدولي تتة لحماي تتة جمي تتء ا ت ت ا مت تتن
اال تفاء القسري (ألبانيا)؛
 5-123التصت تتديق علت تتا البروتويت تتول اال تيت تتاري الملحت تتق بالعمت تتد الت تتدولي ال ت تتا
بتتالحقوق االاتصتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة والبروتويتتول اال تيتتاري لالتفاايتتة الدولي تة
ا من اال تفاء القسري (الكوي )؛
لحماية جميء ا
 6-123النظتتر تتي التصتتديق علتتا االتفاايتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتء العمتتال
المماجرين وأ راد أسرهم (بوريينا اسو) (تيمور  -ليشتي) (رواندا)؛
 7-123النظتتر تتي االنلتتمال قلتتا االتفاايتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتء العمتتال
المماجرين وأ راد أسرهم (مصر)؛
 8-123التصتتديق علتتا االتفاايتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتء العمتتال الممتتاجرين
وأ راد أسرهم (الجزائر) (سيراليون) (غانا) (الفلبين)؛
 ٩-123التصديق علا اتفااية العمال المنزليين  2011رام (( )189الفلبين)؛
 10-123النظتتر تتي التصتتديق علتتا اتفاايتتة مناهلتتة التع ت يب وغيتتر متتن ضتترو
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالقنسانية أو الممينة (تيمور  -ليشتي)؛
 11-123ات ت تتاذ قج ت تراءات للتص ت تتديق علت تتا تعت تتديالت يمب ت تتاال علت تتا نظت تتال روم ت تتا
ا ساسي للمحكمة الجنائية الدولية (قستونيا)؛
 12-123التواي تتء والتص تتديق عل تتا البروتوي تتول اال تي تتاري التفااي تتة حق تتوق ال ف تتل
المتعلق بإجراء تقديم البالغات (أيرلندا) (سلو اييا)؛
 13-123التص تتديق عل تتا اتفااي تتة مجل تتس أوروب تتا بشت ت ن من تتء العن تتف ض تتد المت ترأة
والعنف المنزلي ومكا حته (قي اليا)؛
 14-123الملت تتي ت تتي مواءمت تتة التعت تتديالت التش ت تريعية الرئيست تتية المتعلقت تتة بحقت تتوق
اإلنسان وسيادة القانون مء المبادئ والمعايير الدولية (الكوي )؛
 15-123ات تاذ اإلجتراءات إلنشتاء مةسستة و نيتتة لحقتوق اإلنستان تتمتتء بتتالمريز
ألف (أستراليا)؛
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 16-123مواصتتلة ت تتوير مةسستتتما الو نيتتة لحقتتوق اإلنستتان و ق تا لمبتتادئ بتتاريس
(مصر)؛
 17-123مواصتتلة الجمتتد المب ت ول لتعزيتتز دور يتتل متتن لجنتتة الحمايتتة متتن التمييتتز
وأمان تتة المظ تتالم باعتبارهم تتا مةسس تتتين و نيت تتين لحق تتوق اإلنس تتان تتي ق تتار ض تتمان
توا قمما مء مبادئ باريس حسبما أوصي به سابق ا (قندونيسيا)؛
 18-123ضمان عالية أداء أمانة المظالم ولجنة الحماية من التمييز (أويرانيا)؛
 1٩-123تو ير ما يكفي متن المتوارد للجنتة الحمايتة متن التمييتز لكتي يتستنا لمت
المةسسة المامة االض الع بواليتما علا نحو عال (ناميبيا)؛
 20-123تتتو ير جميتتء المتتوارد الال متتة لزيتتادة تعزيتتز أمانتتة المظتتالم ولجنتتة الحمايتتة
من التمييز ومواءمتمما مء مبادئ باريس (بايستان)؛
 21-123تعزيتتز المتتوارد البش ترية والماليتتة المتاحتتة لمديريتتة أمانتتة المظتتالم والمكلفتتة
بت ت داء ال تتدور الجدي تتد المن تتوة باولي تتة الواائي تتة الو ني تتة و قت ت ا للبروتوي تتول اال تي تتاري
التفاايتتة مناهلتتة التع ت يب لكتتي تتناستتب متتء عتتدد المرا تتق التتتي ت لتتء ل تراف
(الجممورية التشيكية)؛
 22-123ضمان ت صيص الموارد الكا ية للميئتات الو نيتة المعنيتة بحمايتة حقتوق
اإلنسان مثل أمانة المظالم (الفلبين)؛
 23-123قنشتاء أمانتة مظتتالم اصتة بال فتتل لصتون وحمايتة وتعزيتتز حقتوق ا فتتال
والشبا علا نحو ما أوصي به سابق ا (النرويج)؛
 24-123مواص تتلة تعم تتيم الممارس تتات الفل تتلا المتبع تتة تتي مج تتال تعزي تتز اإل تتار
المةسسي المحكم القائم بالفعل (اليونان)؛
 25-123الملي ي قد ال مزيد من التحستينات تي مجتال حمايتة وتعزيتز حقتوق
اإلنسان ي البلد (أذربيجان)؛
 26-123ضمان التنفيت الفعتال ل تل العمتل ذات الصتلة بمتا يمتا االستتراتيجية
الو نية إلدماج الروما (هنغاريا)؛
 27-123يتتادة التتتدابير المنف ت ة تتي ق تتار االستتتراتيجية الو نيتتة لتعزيتتز المستتاواة
بين الجنسين (( )2015–2009جممورية نزويال البوليفارية)؛
 28-123مواص تتلة الجم تتود الرامي تتة قل تتا تعزي تتز حق تتوق ال ف تتل والمت ترأة والمم تتاجرين
وا اليات القومية (أويرانيا)؛
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 2٩-123تعزي تتز الت تتدابير الرامي تتة قل تتا حماي تتة الفئ تتات الل تتعيفة وم تتن ث تتم ض تتمان
استفادتما من ال دمات العامة علا نحو يامل (يوت ديفوار)؛
 30-123مواصلة يادة المساعدة المقدمة لأل

ا

اللعفاء (أنغوال)؛

 31-123مواصتتلة تتتدعيم الب ترامج ال ليعي تة التتتي تنف ت متتن أجتتل النمتتوض بالعمالتتة
والغ ت ت ت اء والمست ت تتاعدة االجتماعيت ت تتة ومت ت تتن أجت ت تتل مكا حت ت تتة الفقت ت تتر وعت ت تتدل المست ت تتاواة
االجتماعي تتة ولص تتالت ا الي تتات القومي تتة  -وال س تتيما الروم تتا وغيره تتا م تتن الشت ترائت
السكانية اللعيفة (جممورية نزويال البوليفارية)؛
 32-123ت تتي ق ت تتار االس ت تتتراتيجية الو ني ت تتة إلدم ت تتاج الروم ت تتا الت ت تتي وض ت تتع ت تتي
عتتتال  2011تكثيت تتف جمودهت تتا المب ولت تتة لتنفي ت ت سياست تتة قدمت تتاجمم وال ستتتيما ت تتي
مجالي الصحة والتعليم (ابر )؛
 33-123اعتمتتاد تتة عمتتل و نيتتة بش ت ن ا عمتتال التجاريتتة وحقتتوق اإلنستتان متتن
أج تتل تنفيت ت المب تتادئ التوجيمي تتة بشت ت ن ا عم تتال التجاري تتة وحق تتوق اإلنس تتان وقات ترار
المبت تتادئ التوجيميت تتة لمنظمت تتة التعت تتاون والتنميت تتة ت تتي الميت تتدان االاتصت تتادي المتعلقت تتة
بالمةسسات المتعددة الجنسيات (هولندا)؛
 34-123النظ تتر تتي وض تتء مة ت ترات لحق تتوق اإلنس تتان بوص تتفما أداة تت تتيت تقي تتيم
السياسات الو نية لحقوق اإلنسان (البرتغال)؛
 35-123ض ت ت ت تتمان التنفيت ت ت ت ت الفع ت ت ت تتال لالس ت ت ت تتتراتيجية الو ني ت ت ت تتة إلدم ت ت ت تتاج الروم ت ت ت تتا
( )2020–2012بمتا تتي ذلتد تحديتتد التدروب المستتتفادة والممارستات الفلتتلا
ي تنفي المرحلة ا ولا (قي اليا)؛
 36-123مواصتتلة جمودهتتا تتي مجتتال تنفي ت م تلتتف ب ترامج تعزيتتز المستتاواة بتتين
الجنسين ومكا حة الصور النم ية السلبية عن المترأة ودورهتا تي المجتمتء بمتا تي
ذلد تنفي مشروع "القيادات النسائية ي ا من والد اع" (ألبانيا)؛
 37-123تعزيتتز جموده تتا تتي مج تتال المستتاواة ب تتين الجنستتين بم تتا تتي ذلتتد تتي
مكا حتتة الصتتور النم يتتة الستتلبية عتتن المترأة ودورهتتا تتي المجتمتتء و تتي ضتتمان تتتو ر
ر عمل أيثر للنساء (ماليزيا)؛
 38-123الملي تي ات تاذ تتدابير للقلتاء علتا الممارستات التمييزيتة الشتائعة تي
حتتق المترأة بمتتا تتي ذلتتد الصتتور النم يتتة عتتن دور ومستتةولية يتتل متتن المترأة والرجتتل
ي ا سرة والمجتمء (يوستاريكا)؛
 3٩-123اعتماد وتنفي تشريعات محددة عن المساواة بين الجنسين (سلو ينيا)؛
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 40-123اعتماد مشروع اانون المساواة بين الجنسين (البرتغال)؛
 41-123اعتماد اانون المساواة بين الجنسين (الجزائر)؛
 42-123قتم تتال اإلجت تراءات الدا لي تتة م تتن أج تتل اعتم تتاد تشت تريعات مح تتددة بشت ت ن
المساواة بين الجنسين (جورجيا)؛
 43-123قع تتاء ا ولوي تتة إلنج تتا ا تتانون بشت ت ن المس تتاواة ب تتين الجنس تتين وم تتن ث تتم
اعتمتاد متتء قيتتالء اهتمتتال تا لتنفيت علتتا النحتتو المناستب ونشتتر بتتين الكيانتتات
الحكومية والسكان عموم ا (المكسيد)؛
 44-123التعجيل بسن اانون المساواة بين الجنسين (غانا)؛
 45-123تسريء عملية اعتماد اانون المساواة بين الجنسين (المغر )؛
 46-123التق تتدل تتي اعتم تتاد ا تتانون يحظ تتر التميي تتز تتي ح تتق المت ترأة ووض تتء ق تتار
اتتانوني يشتتجء المشتتارية النستتائية تتي السياستتة واالاتصتتاد علتتا اتتدل المستتاواة متتء
الرجل ( يلي)؛
 47-123تعزيز التدابير المت ة بش ن مكا حة التمييز ي حق المرأة (المغر )؛
 48-123وض تتء ت تتدابير تحت تد أيث تتر م تتن ع تتدل المس تتاواة ب تتين الجنس تتين تتي جمي تتء
المجتتاالت وقيتتالء اهتمتتال تتا لحمايتتة نستتاء ا اليتتات والمستتنات والنستتاء ذوات
اإلعااة (الصين)؛
 4٩-123اعتمتتاد تتتدابير تش تريعية لتج تريم التمييتتز تتي حتتق الم ترأة وال ستتيما متتنمن
نساء ا اليات والنساء ذوات اإلعااة والمسنات (غانا)؛
 50-123الملت تتي ت تتي وضت تتء السياست تتات لتحقيت تتق مست تتاواة عليت تتة بت تتين الجنست تتين
ومكا حة العنف المنزلي (قسبانيا)؛
 51-123تعزيز التدابير التشتريعية لتالا عتن جميتء أ تكال التتدابير ا تر متن
أج تتل تعزي تتز المس تتاواة ب تتين الجنس تتين ومن تتء ممارس تتة العن تتف عل تتا النس تتاء والفتي تتات
(السلفادور)؛
 52-123اعتمتتاد مشتتروع اتتانون المستتاواة بتتين الجنستتين وتج تريم العنتتف المنزلتتي
واالغتصا الزوجي (البرا يل)؛
 53-123ات تتاذ المزي تد متتن اإلج تراءات اإليجابيتتة تتي مجتتالي تعزيتتز تكتتا ة الفتتر
بين الرجل والمرأة والعنف المنزلي (اليونان)؛
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 54-123قنشاء نظتال لجمتء البيانتات اإلحصتائية بشت ن حتاالت العنتف القتائم علتا
نوع الجنس متء قجتراء دراستة تحليليتة لألستبا الكامنتة وراء عتدل اإلبتالر عتن يثيتر
من ه الحاالت (قسبانيا)؛
 55-123ات تتاذ تتوات لتحقيتتق مزي تتد متتن المستتاواة لص تتالت جميتتء النستتاء تتي
ر الحصول علا التعليم بم تلف أ كاله و ي ر العمل (ترينيداد وتوباغو)؛
 56-123ات تتاذ تتتدابير عال تتة ومحتتددة المتتدف بغي تتة التصتتدي للتمييتتز والس تتتبعاد
ا اليتتات بوستتائل منمتتا توعيتتة غالبيتتة الستتكان بلتترورة قبتتداء االحت ترال والتتتفمم تجتتا
ا اليتتات و ق تا للمبتتدأ ا ساستتي القائتتل قن "جميتتء ا تراد يولتتدون أح ترارا ومتستتاوين
ي الكرامة والحقوق" (الدانمرك)؛
 57-123ات اذ التدابير الال مة لمكا حة تممتي أ تراد الرومتا متن تالل التصتدي
للتعصتتب والتمييتتز وتحستتين رصتتمم تتي الحصتتول علتتا التعلتتيم والعمتتل (الواليتتات
المتحدة ا مريكية)؛
 58-123ض تتمان المس تتاواة تتي تتر الحص تتول عل تتا التعل تتيم والس تتكن والعم تتل
وال سيما الية الروما (غانا)؛
 5٩-123ات اذ تدابير عملية متن أجتل اعتمتاد نمتج غيتر تمييتزي تجتا أاليتة الرومتا
(االتحاد الروسي)؛
 60-123الملتتي تتي اإلصتتالحات التش تريعية الراميتتة قلتتا تحستتين ستتبل مكا حتتة
التمييز ي حق الروما وا اليتات ا تر والعنتف العنصتري والجترائم المرتكبتة بتدا ء
الكراهية و ا الكراهية (النيجر)؛
 61-123تعزيتتز جمودهتتا متتن أجتتل منتتء التح ترين علتتا الكراهيتتة اإلثنيتتة والدينيتتة
(اليابان)؛
 62-123ات تتاذ تتوات ملموستتة لتتتو ير متتا يناستتب متتن تتتدابير الحمايتتة القانونيتتة
من التحرين علا الكراهية بمتا تي ذلتد الكراهيتة النابعتة متن يتر ا جانتب ويراهيتة
المثلية الجنسية تمشيا مء التزامات بلغاريا الدولية والمحلية (أستراليا)؛
 63-123تعزيتتز تنفي ت القتتوانين التتتي تحظتتر التمييتتز والتح ترين علتتا الكراهيتتة متتن
أجل حماية حقوق ا اليات مثل الروما (الصين)؛
 64-123ت صتتيص المتتوارد لب ترامج تعليميتتة متتن أجتتل تغييتتر اوراء وقب تتال مفعتتول
ما تنشر الجماعات المت ر ة من أ كار عنصرية (االتحاد الروسي)؛
 65-123تعزيز مكا حة العنصرية وير ا جانب و ا الكراهية (أنغوال)؛
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 66-123ات ت تتاذ تت تتدابير أيثت تتر حزم ت تا لمنت تتء الكراهيت تتة الدينيت تتة والتمييت تتز والعنص ت ترية
والت تترف ويتتر ا جانتتب وانتمايتتات حقتتوق اإلنستتان التتتي ترتكتتب تتي حتتق ا اليتتات
والمعاابة عليما (ناميبيا)؛
 67-123تكثيتتف الجمتتود الراميتتة قلتتا حمايتتة ا تراد متتن العنص ترية ويتتر ا جانتتب
والج ترائم التتتي ترتكتتب بتتدا ء الكراهيتتة متتن تتالل التشتتجيء علتتا اإلبتتالر والحتتر
علا تسجيل جرائم الكراهية علا النحو الستليم ويت لد الحتر علتا أ ت حريتات
التحامتتل تتي الحستتبان تمام ت ا تتي عمليتتات التحقيتتق تتي الج ترائم والمالحقتتة القلتتائية
عليم تتا وقص تتدار ا حك تتال يم تتا .ويتع تتين ت تتو ير تتر االحتك تتال قل تتا القل تتاء لجمي تتء
ضحايا جرائم الكراهية ( نلندا)؛
 68-123تعزي تتز الت تتدابير الرامي تتة قل تتا مكا ح تتة أعم تتال التميي تتز و تتا الكراهي تتة
ال ت ي يستتتمدف بعتتن ا اليتتات متتن تتالل الترييتتز علتتا الواايتتة متتن ه ت ا عمتتال
ومتابعتما (يوت ديفوار)؛
 6٩-123الت ترد بق تتوة علت تا تتا الكراهي تتة بم تتا تتي ذل تتد تتي وس تتائل اإلع تتالل
اإللكترونية وغير اإللكترونية لتالا عتن قدانتة عبتارات التعصتب التتي تترد تي تا
اادة الرأي ي البلد يلما وردت (بلغاريا)؛
 70-123تعزي تتز الت تتدابير الرامي تتة قل تتا مكا ح تتة تتا الكراهي تتة الت ت ي يس تتتمدف
ا ت ت ا بس تتبب انتم تتائمم اإلثن تتي أو ال تتديني أو م تتيلمم الجنس تتي وال س تتيما الروم تتا
والمسلمون والمثليتات والمثليتون ومزدوجتو الميتل الجنستي ومغتايرو المويتة الجنستانية
وحاملو صفات الجنسين لالا عن البي اللجوء والمماجرين ( رنسا)؛
 71-123ات ت تتاذ ت ت تتدابير لمكا ح ت تتة جمي ت تتء أن ت تتواع ال ت تتا المةجج ت تتة لكراهي ت تتة
ا اليتتات اإلثنيتتة والدينيتتة والمحرضتتة عليمتتا وضتتمان مقاضتتاة الجنتتاة وقصتتدار أحكتتال
اإلدانة والعقوبات المناسبة ي حقمم (المكسيد)؛
 72-123تعزيز جمء البيانتات عتن العنتف العنصتري وذاك الت ي يمتارب بتدا ء يتر
ا جانتتب متتن أجتتل تبتتي هن مصتتادر ه ت ا النتتوع متتن التمييتتز ال ت ي يتح تول قلتتا متتا يعتترف
بالجرائم المرتكبة بدا ء الكراهية (أوروغواي)؛
 73-123قدانت تتة ت تتا الكراهيت تتة والج ت ترائم المرتكبت تتة بت تتدا ء الكراهيت تتة وضت تتمان
عالي تتة الكش تتف ع تتن جمي تتء الجت ترائم العنصت ترية والتحقي تتق يم تتا ومالحق تتة مرتكبيم تتا
ومكا حة مظاهر العنصرية والتعصب ي وسائل اإلعالل (يندا)؛
 74-123مالحقة المحرضين علا جرائم الكراهية وتتو ير ستبل االنتصتاف للتحايا
ا الكراهية (سيراليون)؛
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 75-123ملت تتاعفة جمودهت تتا ت تتي ست تتبيل مكا حت تتة التعصت تتب و ت تتا الكراهيت تتة
بوستتائل منمتتا ضتتمان التحقيتتق علتتا النحتتو الواجتتب تتي جميتتء المجمتتات وحتتواد
التعصب التي تستمدف ا اليات ومالحقة الجناة (ماليزيا)؛
 76-123ات تتاذ تتتدابير لمعالجتتة ا ديتتاد العنتتف النتتابء متتن العنص ترية ويتتر ا جانتتب
تش تتمل ت تتو ير دورات دراس تتية وتدريبي تتة بشت ت ن التميي تتز لفائ تتدة م تتو في قنف تتاذ الق تتانون
والسل ات القلائية والممنيين ي مجال الصحة (أوروغواي)؛
 77-123تعزيتتز التتتدابير المت ت ة للتتمان التحقيتتق تتي استتت دال تتا الكراهيتتة
للتحترين علتتا ا اليتتات ومعاابتتة الجنتتاة بمتتا تتي ذلتتد ال تتب التتتي يلقيمتتا أعلتتاء
بعن ا حزا والجماعات السياسية (ا رجنتين)؛
 78-123الحتتر علتتا منتتء واتتوع الج ترائم المرتكبتتة بتتدا ء الكراهيتتة والمجم تات
العنيفتتة التتتي تستتتمدف ا اليتتات اإلثنيتتة والدينيتتة بمتتن يم تا الممتتاجرون والالجئتتون
وملتمسو اللجوء وقجراء تحقيق يامل ي تلد التي تقء منما (ألمانيا)؛
 7٩-123ضتمان عاليتة تحديتد جميتء الجترائم القائمتة علتا التمييتز والتحقيتق يمتتا
ومقاضاة مرتكبيما (قسرائيل)؛
 80-123االلتزال بواتف التمويتل الحكتومي للمنظمتات أو ا حتزا السياستية التتي
تدعو قلا العنصرية (االتحاد الروسي)؛
 81-123قدراج دا ء العنصرية ضتمن الظتروف المشتددة للعقوبتة علتا الجترائم تي
القتتانون الجنتتائي و يتتادة عاليتتة التحقيتتق والمالحقتتة القلتتائية بش ت ن استتت دال تتا
الكراهي تتة والعن تتف بم تتا تتي ذل تتد عن تتدما يس تتتمدف ذاك ال تتا ا ت ت ا علت تا
أساب ميلمم الجنسي أو هويتمم الجنسانية (الجممورية التشيكية)؛
 82-123تع تتديل تشت تريعاتما إلدراج التميي تتز عل تتا أس تتاب المي تتل الجنس تتي والموي تتة
الجنسانية ي اائمة الجرائم (قسرائيل)؛
 83-123ات تتاذ تتوات لتجت تريم ا ع تتال المرتكب تتة ب تتدا ء الكراهي تتة بم تتا يم تتا
التمييتز علتتا أستتاب الميتل الجنستتي أو المويتتة الجنستتانية ستواء علتتا مستتتو القتتانون
أو ال ا (أوروغواي)؛
 84-123قدراج مس ت ت لة التمييت تتز ت تتي حت تتق المثليت تتات والمثليت تتين ومزدوجت تتي الميت تتل
الجنس تتي ومغ تتايري الموي تتة الجنس تتانية وح تتاملي ص تتفات الجنس تتين تتي دورات التوعي تتة
بحقوق اإلنسان (أوروغواي)؛
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 85-123اعتمتتاد تتتدابير للقلتتاء علتتا التمييتتز والعنتتف علتتا أستتاب الميتتل الجنستتي
والمويتتة الجنستتانية علي تين يانت تا أو متصتتورين امتثتتاالا اللتزاماتم تتا تتي مجتتال حق تتوق
اإلنسان (سويسرا)؛
 86-123ات تتاذ جمي تتء الت تتدابير الال م تتة لل تتمان ورود ن تتص تتي الق تتانون الجن تتائي
يحظتتر جميتتء الج ترائم التتتي ترتكتتب تتي حتتق ا ت ا أو الممتلكتتات علتتا أستتاب
الميل الجنسي أو الموية الجنسانية عليين يانا أو متصورين (بلجيكا)؛
 87-123اعتم تتاد تعري تتف للتعت ت يب يتل تتمن جمي تتء العناص تتر ال تتواردة تتي اتفااي تتة
مناهلة التع يب (البرتغال)؛
 88-123ات تتاذ المزيتتد متتن التتتدابير لمكا حتتة ستتوء معاملتتة الستتجناء والمحتج تزين
ل تتد الش تتر ة تش تتمل تحس تتين ت تتدريب الش تتر ة وتكثي تتف ال تتدورات الدراس تتية بشت ت ن
الجوانب العملية الايتات الشتر ة والتدورات الدراستية المت صصتة بشت ن التحقيتق
ي الجرائم المرتكبة بدا ء الكراهية (النرويج)؛
 8٩-123ضتتمان معاملتتة المحتج تزين لتتد المديريتتة العامتتة لشتتر ة الحتتدود وو ارة
الدا ليت تتة معامل ت تةا قنست تتانية تحفت تت ،ي ت ترامتمم وضت تتمان التقيت تتد التت تتال ت تتي احتجت تتا هم
بااللتزامات الدولية لبلغاريا المتعلقة باالحتجا اإلداري للمماجرين (السويد)؛
 ٩0-123تعزيتز جمودهتا لمنتء العنتتف المنزلتي وب اصتة العنتتف الت ي يمتارب علتتا
المرأة (تيمور  -ليشتي)؛
 ٩1-123ات تتاذ ت تتدابير عال تتة لل تتمان مقاض تتاة مرتكب تتي العن تتف المنزل تتي باعتب تتار
انتمايا للقانون وتقديم الجناة قلا العدالة (سويسرا)؛
 ٩2-123ي تتادة جموده تتا لمن تتء ممارس تتة العن تتف المنزلت تي وال س تتيما عل تتا المت ترأة
وضتتمان تتتوا ر متتا يكفتتي متتن الم تآوي الستتتقبال ضتتحايا العنتتف المنزلتتي متتن النستتاء
وأ فالمن (النمسا)؛
 ٩3-123تعديل اانون الحمايتة متن العنتف المنزلتي والتشتجيء علتا المقاضتاة علتا
ه الجرائم (قسرائيل)؛
 ٩4-123النظر ي قد تال تعتديل علتا القتانون يقلتي ببت ل مزيتد متن الجمتود تي
مج تتال قنص تتاف ض تتحايا العن تتف المنزل تتي باإلض تتا ة قل تتا تش تتديد العقوب تتة عل تتا تكت ترار
االنتمايات المتعلقة بممارسة العنف علا المرأة (صربيا)؛
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 ٩5-123قلغتتاء المتتادة  158متتن القتتانون الجنتتائي وضتتمان التحقيتتق علتتا النحتتو
الواجتتب تتي جميتتء أعمتتال العنتتف الجنستتي التتتي ترتكتتب تتي حتتق النستتاء والفتيتتات
ومعاابة الجناة (غانا)؛
 ٩6-123تعزي تتز المالحق تتة القل تتائية عل تتا العن تتف المنزل تتي والوااي تتة منت ته وض تتمان
وصول ضحايا قلا المآوي وغيرها من دمات الدعم (الجممورية التشيكية)؛
 ٩7-123ات تتاذ تتتدابير ملموستتة لمنتتء حتتاالت ارتكتتا العنتتف علتتا النستتاء تشتتمل
تنظيم حمالت توعية بحقوق النساء والفتيات (يندا)؛
 ٩8-123وضتتء سياستتات عالتتة تتي منتتء ممارستتة العنتتف علتتا النستتاء وال ستتيما
العنتتف المنزلتتي والعمتتل أيل ت ا علتتا تتتو ير مرايتتز إليتتواء اللتتحايا والمستتاعدة لمتتم
(سيراليون)؛
 ٩٩-123القلتتاء علتتا واج ا ف تتال بجمي تتء أ تتكاله ور تتء الس تتن ال تتدنيا لل تتزواج
قلا  18سنة (سيراليون)؛
 100-123التشتتجيء علتتا اعتمتتاد ا ستتاليب غيتتر العنيفتتة تتي تربيتتة ال فتتل وتعليمتته
وضمان قنفاذ القانون ال ي يحظر العقوبة البدنية (بولندا)؛
 101-123المل تتي تتي تعزي تتز ا تتدرات اللجن تتة الو ني تتة لمكا ح تتة االتج تتار بالبش تتر
(السودان)؛
 102-123مواصلة جمودها لمكا حة االتجار با

ا

(أرمينيا)؛

 103-123متابعة اإلجتراءات المت ت ة لمكا حتة االتجتار بالبشتر ال ستيما اإليترا
علا الدعارة والتسول والعمل مقابل أجر ب س ( رنسا)؛
 104-123مواصتتلة الجمتتود المب ولتتة لمكا حتتة االتجتتار با ت ا بمتتا تتي ذلتتد
تعزيز التدابير الواائية بش ن االستغالل الجنسي للنساء وا فال (ماليزيا)؛
 105-123تعزي ت تتز اإل ت تتار المعي ت تتاري ل جت ت تراءات الحكومي ت تتة المنس ت تتقة لمكا ح ت تتة
االتجتتار وتقتتديم الرعايتتة للتتحايا االتجتتار بمتتا تتي ذلتتد وضتتء ق تتار قجرائتتي إلعتتادة
ا وقعادة قدماجمم (الفلبين)؛
ضحايا االتجار با
 106-123الملتتي تتي مكا حتتة االتجتتار بالبشتتر والتعتتاون التتدولي تتي هت ا الصتتدد
(رومانيا)؛
 107-123تعزيتز اوليتتات القائمتة لتالا عتتن ابتكتار سياستتات اانونيتة جديتتدة لمنتتء
ومكا حة االتجار بالبشر (صربيا)؛
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 108-123توس تتيء ن تتاق ت تتدابير مكا ح تتة االتج تتار ليتع تتد الم تتدن الكب تتر قل تتا
ا ريتتاف وا حيتتاء المكتظتتة بالرومتتا وذلتتد متتن أجتتل حمايتتة ئتتات المجتمتتء ا تتد
ضعفا (صربيا)؛
 10٩-123الملي ي تعزيز السل ة القلائية (رومانيا)؛
 110-123مواصتتلة قصتتالج الجمتتا القلتتائي للتتمان استتتقاللية المحتتايم وحيادهتتا
( يلي)؛
 111-123مواصت تتلة الجمت تتود والمبت تتادرات الراميت تتة قلت تتا قصت تتالج النظت تتال القلت تتائي
(بنن)؛
 112-123تست تريء عملي تتة اإلص تتالج القل تتائي وتعزي تتز مكا ح تتة الفس تتاد م تتن أج تتل
تحسين معايير حقوق اإلنسان ي البلد (سلو ينيا)؛
 113-123المل تتي تتي قد تتال قص تتالحات عل تتا منظوم تتة وي تتاالت قنف تتاذ الق تتانون
والنظال القلائي (تريمانستان)؛
 114-123الملت تتي ت تتي عمليت تتة اإلصت تتالج ال ست تتيما ت تتي مجت تتال العدالت تتة واإلدارة
والحكومة اإللكترونية والمسائل االجتماعية (هنغاريا)؛
 115-123استتتعراض جميتتء ا عمتتال المنف ت ة تتي ق تتار برنتتامج االتحتتاد ا وروبتتي
للتوأم تتة يم تتا يتعل تتق بنظ تتال الس تتجون والموا ق تتة عل تتا ال تتوات الالحق تتة م تتن أج تتل
معالجتتة المستتائل التاليتتة بصتتورة عاجلتتة :حتتاالت التعتترض لستتوء المعاملتتة (ستتواء علتتا
يد الشر ة أو تي الستجون) والعنتف بتين الستجناء وايتظتاو الستجون وأوضتاع مرا تق
االحتجت تتا ل ت تالا عت تتن الرعايت تتة الصت تتحية ت تتي الست تتجون ومت تتالك مو فيمت تتا (المملكت تتة
المتحدة لبري انيا العظما وأيرلندا الشمالية)؛
 116-123االستمرار ي تنتاول مست لة حمايتة حقتوق اإلنستان لللتحايا لتالا عتن
معاابة الجناة بالنظر قلا ارتفاع معدالت العنف المنزلي (اليابان)؛
 117-123است تتتحدا تليت تتات جديت تتدة تتت تتيت للت تتحايا الج ت ترائم المرتكبت تتة بت تتدا ء
الكراهيتتة اال تتالع بشتتكل س تريء ودايتتق علتتا الت تتورات التتتي ت ترأ علتتا دعتتاواهم
واالستماع قلتيمم تي ستياق اإلجتراءات القانونيتة والحصتول علتا المستاعدة القانونيتة
والنفسية (سويسرا)؛
 118-123النظ تتر تتي تنفيت ت قصتتالج نظ تتال التتاء ا ح تتدا عل تتا ستتبيل ا ولويت تة
(النمسا)؛
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 11٩-123ات تتاذ الت تتدابير الال م تتة إلنش تتاء نظتتال مت ص تتص تتي ال تتاء ا ح تتدا
ومواص تتلة جمت تتود قعت تتادة قدم تتاج ا فت تتال الجت تتانحين الس تتابقين ت تتي المجتمت تتء و ق ت تا
التفااية حقوق ال فل (جممورية مولدو ا)؛
 120-123مواصتتلة الجمتتود تتي مجتتال التتاء ا حتتدا ويشتتمل ذلتتد النظتتر تتي
قدراج مبادئ العدالة التصالحية ي نظال الاء ا حدا (قندونيسيا)؛
 121-123الملتتي تتي معالجتتة القيتتود القانونيتتة واإلجرائيتتة التتتي تعراتتل المالحقتتة
القلائية الفعالة ي الايا الجريمة والفساد (أستراليا)؛
 122-123مواصلة جمودها ومبادراتما الرامية قلا مكا حة الفساد (بنن)؛
 123-123الملتتي تتي مكا حتتة الفستتاد والجريمتتة المنظمتتة وضتتمان عتتدل ق تتالت
مرتكبي ه الجرائم من العقا ( رنسا)؛
 124-123مواص تتلة جموده تتا ومبادراتم تتا الرامي تتة قل تتا مكا ح تتة الجريم تتة المنظم تتة
وتلار المصالت (بنن)؛
 125-123تت تتو ير حمايت تتة عالت تتة لألست تترة باعتبارهت تتا الوحت تتدة ال بيعيت تتة وا ساست تتية
للمجتمء و قا اللتزاماتما بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان (مصر)؛
 126-123وضتتء سياستتة حكوميتتة عالتتة تتي مجتتال ا ستترة تقتتول علتتا منتتء صتتل
ا فتتال عتتن والتتديمم وتتتدابير التتتد ل المبكتتر وتتعتتز ب تتة عمتتل للتنفيت وي صتتص
لما التمويل الال ل (المملكة المتحدة لبري انيا العظما وأيرلندا الشمالية)؛
 127-123ات تتاذ ت تتدابير لتحس تتين حال تتة ا ف تتال الت ت ين م تتا ال تتوا يعيش تتون ت تتي
مةسسات (ترينيداد وتوباغو)؛
 128-123مواصتتلة جمودهتتا متتن أجتتل يتتادة تحستتين حالتتة ا فتتال المتتودعين تتي
مةسسات (جورجيا)؛
 12٩-123ات تتاذ االحتيا تتات الل تترورية لحماي تتة المس تتاجد وغيره تتا م تتن المواا تتء
الدينيتتة متتن الحتتواد المتناميتتة المتعلقتتة بالعنص ترية ويتتر ا جانتتب ويراهيتتة اإلستتالل
(ترييا)؛
 130-123ضتتمان حريتتة التعبيتتر وحريتتة اإلعتتالل بتتالحر علتتا تمكتتين الصتتحفيين
واإلعالمي تتين م تتن ممارس تتة ممنت تتمم تتي بيئ تتة ح تترة وتمن تتة وعل تتا التحقي تتق تتي يا تتة
المجم تات التتتي تستتتمدف الصتتحفيين واإلعالميتتين وبنتتزع صتتفة الجتترل عتتن التشتتمير
(قستونيا)؛
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 131-123العم تتل عل تتا ن تتزع ص تتفة الج تترل ع تتن التش تتمير ومن تتء تع تترض الص تتحفيين
لالنتقال القانوني بسبب ممارسة حقمتم تي حريتة التعبيتر وتتو ي المزيتد متن الشتفا ية
ي ملكية وسائل اإلعالل (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
 132-123ن تتزع ص تتفة الج تترل ع تتن التش تتمير وقدراج تته ض تتمن الق تتانون الم تتدني و قت ت ا
لمعايير حقوق اإلنسان الدولية (أيرلندا)؛
 133-123ضمان بيئة عمل تمنة ومستقلة للصحفيين وتعزيتز الشتفا ية والتنتوع تي
ملكية وسائل اإلعالل (النرويج)؛
 134-123مكا حت ت تتة ملت ت تتايقة الصت ت تتحفيين االستقصت ت تتائيين والمت ت تتدونين وممثلت ت تتي
المنظمات غير الحكومية ومكا حة تمديدهم والتنص عليمم (النرويج)؛
 135-123ضتتمان احتترال مبتتدأ حريتتة تكتتوين الجمعيتتات علتتا نحتتو متتا تتنص عليتته
المتتادة  11متتن االتفاايتتة ا وروبيتتة لحقتتوق اإلنستتان دون أي تمييتتز والحتتر علتتا
ت بيقتته و قتا للستتوابق القلتتائية ذات الصتتلة الصتتادرة عتتن المحكمتتة ا وروبيتتة لحقتتوق
اإلنسان (جممورية مقدونيا اليوغوسال ية سابقا)؛
 136-123ات اذ التدابير التي تتيت التمثيل الكا ي لجميتء مكونتات المجتمتء تي
يا ة ا جمزة الحكومية وال سيما النساء وا اليات اإلثنية (يوستاريكا)؛
 137-123االستتتمرار تتي تحستتين جتتودة التعلتتيم ال تتا
المنا ق الريفية (تريمانستان)؛

با فتتال ال ستتيما تتي

 138-123الستتعي قلتتا قعمتتال حتتق جميتتء الفتيتتات والفتيتتان تتي التعلتتيم متتء التقيتتد
الصتتارل بمبتتدأ عتتدل التمييتتز وات تتاذ تتتدابير ملموستتة لمواجمتتة ارتفتتاع معتتدالت التستتر
المدرستتي تتي صتتفوف التالمي ت م تن ا اليتتات والفئتتات اللتتعيفة تتي مرحلتتتي التعلتتيم
االبتدائي وابل االبتدائي (المكسيد)؛
 13٩-123ات تتاذ
استدامة (النرويج)؛

تتوات متتن أجتتل الحتتد متتن حتتاالت التستتر علتتا نحتتو أيثتتر

 140-123وضتتء تتتدابير تتاملة للتتمان حتتق أ فتتال الممتتاجرين وا اليتتات القوميتتة
ي التعليم (االتحاد الروسي)؛
 141-123ضتتمان عتتدل قنشتتاء عوائتتق تحتتول دون محا ظتتة يتتل متتوا ن علتتا هويتتته
الثقا ية وتعبير عنما وتنميتما (جممورية مقدونيا اليوغوسال ية سابقا)؛
 142-123يتتادة الجمتتود تتي ستتبيل التصتتدي للتحتتديات التتتي تواجتته ا ت ا
ذوي اإلعااة و اصة ا فال (ترينيداد وتوباغو)؛
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 143-123النظتتر تتي تنقتتيت التش تريعات للتتمان تعزيتتز وحمايتتة حقتتوق ا ت ا
ذوي اإلعاا تتة و اص تتة الق تتانون المتعل تتق با هلي تتة القانوني تتة وقي تتداع ا ت ت ا ذوي
اإلعااة العقلية ي مةسسات الرعاية (تايلند)؛
 144-123تنفيت ت ت ت ت السياس ت ت ت تتة ال اص ت ت ت تتة بتو ي ت ت ت تتف ا ت ت ت ت ت ا
واالستراتيجية الو نية إلدماج الروما ( 2020-2011السودان) ؛
()2

ذوي اإلعاا ت ت ت تتة

 145-123وض تتء مجموع تتة ت تتدابير سياس تتية تمك تتن ا ت ت ا ذوي اإلعاا تتة م تتن
العتتي المستتتقل وقعتتداد بروتويتتول عمتتل يلتتمن العتتي المستتتقل لأل ت ا ال ت ين
ال يحظون بالدعم ا سري (قسبانيا)؛
 146-123اعتمتتاد اواعتتد وسياستتات عامتتة تتي أاتتر وا ت ممكتتن تمتتدف قلتتا
المعاابتتة علتتا قلحتتاق ا ذ الجستتدي أو النفستتي با ت ا ذوي اإلعااتتة وات تتاذ
تت تتدابير ملموست تتة لتحست تتين ت تتروف العت تتالج والرعايت تتة ومت تتن جملتمت تتا تت تتدابير الحمايت تتة
االجتماعية ( يلي)؛
 147-123التشتتجيء علتتا تعزيتتز اإل تتار القتتانوني لحمايتتة ا فتتال والم تراهقين متتن
ذوي اإلعااة (السلفادور)؛
 148-123االست تتتمرار ت تتي جمودهت تتا لتشت تتجيء التعلت تتيم المحتلت تتن لأل فت تتال ذوي
اإلعااة ي نظال المدارب العامة (قسرائيل)؛
 14٩-123االستمرار ي ب ل الجمتود لتتو ير الرعايتة لأل فتال ذوي اإلعااتة تارج
ا ر المةسسية (الكوي )؛
 150-123قارار المعايير المتعلقة بحماية حقوق أ راد ا اليات (رومانيا)؛
 151-123المل تتي تتي المب تتادرات الت تتي تت تتو ا تعزي تتز وحماي تتة حق تتوق ا الي تتات
القومية (أرمينيا)؛
 152-123ضمان عدل تلرر المتوا نين نتيجتة ممارستة حقمتم تي تعريتف أنفستمم
ب نمم ينتمون قلا أالية قثنية بعينما (جممورية مقدونيا اليوغوسال ية سابق ا)؛
 153-123مواصلة جمودها ي مجتال تحستين وضتء الرومتا والمتوا نين البلغتاريين
متتن المجموعتتات اإلثنيتتة ا تتر ال ستتيما عتتن ريتتق التنفي ت الفعتتال لالستتتراتيجية
الو نيتتة إلدمتتاج الرومتتا متتء ت صتتيص متتا يكفتتي متتن المتتوارد الماليتتة والبش ترية ل ت لد
(تايلند)؛
__________
( )2التوصــية بالصــيغة ال ـ ُـرأت هبــا أثنــاء جلســة التحــاور :تنفيــذ الس ـ اتيجية اهلادفــة إىل توريــف األاــخا
اإلعا ة  2020-2011والس اتيجية الوطنية إلدماج الروما (السودا ).
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 154-123مواصتتلة وتعزيتتز جمودهتتا متتن أجتتل تحستتين أوضتتاع ا اليتتات وال ستتيما
الرومتتا وت صتتيص متتا يكفتتي متتن المتتوارد لتنفي ت االستتتراتيجية الو نيتتة إلدمتتاج الرومتتا
تنفي ا عاالا (يندا)؛
 155-123ات تتاذ المزي تتد م تتن ال تتوات الت تتي تل تتمن التنفيت ت الم تتادف للجم تتود
الراميتتة قلتتا تعزيتتز قدمتتاج الرومتتا ال ستتيما تي مجتتال التعلتتيم وتتتو ير متتا يكفتتي متتن
التمويل ل لد (النمسا)؛
 156-123مواصتتلة تعزيتتز السياستتات الراميتتة قلتتا قدمتتاج الرومتتا وضتتمان حصتتولمم
علا دمات الصحة وال دمات االجتماعيتة ا ساستية متء الترييتز بوجته تا علتا
الحقتتوق المتعلقتتة بالحصتتول علتتا ميتتا م مونتتة و تتدمات الصتترف الصتتحي لتالا عتتن
التعليم والسكن والعمل (قسبانيا)؛
 157-123تنفي االستتراتيجية الو نيتة إلدمتاج الرومتا متء الترييتز بوجته تا علتا
تحس تتين تتر العم تتل أم تتال أ ت تراد الروم تتا تتي المن تتا ق الريفي تتة والح تتر عل تتا ت تتو ير
االستتتفادة متتن الت ت مين الصتتحي وتحستتين تتروف الستتكن ومكا حتتة ال تتا ال ت ي
يحن علا يراهية الروما (هولندا)؛
 158-123االستمرار ي وضء سياستات تاملة تتتيت للرومتا قمكانيتة التمتتء بتنفس
الحقتتوق والفتتر المتاحتتة لغيتترهم متتء قيتتالء االعتبتتار الواجتتب لمشتتاريتمم تتي وضتتء
ه السياسات وتنفي ها ( يلي)؛
 15٩-123تعزي تتز تتر أ ف تتال الروم تتا تتي الحص تتول بش تتكل يام تتل عل تتا التعل تتيم
تة عمتل ملموستة متء تتو ير الميزانيتة الال متة
بجميء مستوياته من الل استحدا
لتحقيق ه ا المدف .وينبغي مواصلة تكثيتف الجمتود لتقليتل نستبة التستر المدرستي
ي صفوف أ فال الروما ( نلندا)؛
 160-123معالجت ت تتة الت ت تتايا الفقت ت تتر والعمالت ت تتة والتعلت ت تتيم وقست ت تتكان الرومت ت تتا بتنفي ت ت ت
استراتيجية اإلدماج تنفي ا عاالا (بايستان)؛
 161-123مواص تتلة الجم تتود المب ول تتة وتكثيفم تتا م تتن أج تتل مكا ح تتة الفق تتر الت ت ي
يعاني منه الروما وغيرهم من السكان المحرومين (بولندا)؛
 162-123تو ي الشفا ية ي محايمتة جميتء متن ارتكتب جريمتة تي حتق أي متن
ا اليات ي تل النظتال الشتيوعي وال ستيما تي التية معستكر االعتقتال تي بيلتين
وهي الية اانونية ال أمدها (ترييا)؛
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 163-123اعتمتتاد تش تريعات لكتتي تش ت ب متتن الستتجل المتتدني ا ستتماء البلغاريتتة
 الستتال ية التتتي أجبتترت ا اليتتات الترييتتة والمستتلمة علتتا حملمتتا تتي تتل النظتتالالشيوعي (ترييا)؛
 164-123ات تاذ اترارات يتتالقرار التنفيت ي المتعلتتق بكاتدرائيتتة القتتديس ألكستتندر
نيفست تتكي بت تترد الممتلكت تتات التت تتي صت تتودرت مت تتن ال ائفت تتة المست تتلمة وست تتائر ال وائت تتف
ا ر قلا أصحابما بما يثب ال ابء غير التمييزي للسل ة التنفي ية (ترييا)؛
 165-123تغييتر تشتريعاتما للتتمان ممارستة الحقتتوق السياستتية باللغتة ا ل يمتتا هتتو
منصت تتو عليت تته ت تتي تقريت تتر منظمت تتة ا مت تتن والتعت تتاون ت تتي أوروبت تتا المت تتةر  7يت تتانون
الثاني/يناير ( 2015ترييا)؛
 166-123مواصتتلة تعزيتتز اإلج تراءات الراميتتة قلتتا حمايتتة حقتتوق اإلنستتان للستتكان
المماجرين (السلفادور)؛
 167-123ض تتمان الح تتق تتي التعل تتيم م تتن تتالل تستتجيل أ ف تتال المم تتاجرين تتي
المدارب البلغارية العامة وتو ير ما يلزل من دروب التقويتة تي اللغتة لتستميل قدمتاجمم
(السويد)؛
 168-123التتترويج للتستتامت ق اء تتالبي اللجتتوء والالجئتتين وتقتتديم صتتورة قيجابيتتة
عنمم (رواندا)؛
 16٩-123تعت تتديل تش ت تريعاتما المتعلقت تتة ب ت تتالبي اللجت تتوء واعتمت تتاد برنت تتامج و نت تتي
إلدماج الالجئين (نيجيريا)؛
 170-123تنفي االستتراتيجية الو نيتة ل دمتاج التتي اعتمتدت تي وات ستابق متن
ه ا العال تنفي ا يامالا (ألمانيا)؛
 171-123اعتمتتاد مشتتروع القتتانون المتعلتتق بتاللجوء والالجئتتين للتتمان أمتتور منمتتا
حصول ا فال الالجئين علا التعليم االبتدائي دون أي عائق (ألمانيا)؛
 172-123النظ تتر تتي قتاح تتة قمكاني تتة الحص تتول عل تتا التعل تتيم االبت تتدائي لأل ف تتال
الالجئين ي البلد (نيجيريا)؛
 173-123مواصت ت تتلة الجمت ت تتود الستلت ت تتا ة الممت ت تتاجرين و ت ت تتالبي اللجت ت تتوء للتت تتمان
اندماجمم ( رنسا)؛
 174-123مراجع تتة وقص تتالج اوانينم تتا الت تتي تجي تتز احتج تتا تتالبي اللج تتوء بس تتبب
ال تتد ول غي تتر المش تتروع وض تتمان ع تتدل احتج تتا تتالبي اللج تتوء وال س تتيما ا ف تتال
منمم قال ي روف استثنائية بعد ب ل العناية الواجبة (البرا يل)؛
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 175-123تت ت ت تتو ير ا وصت ت ت تتياء القت ت ت تتانونيين المناست ت ت تتبين لجميت ت ت تتء ا فت ت ت تتال غيت ت ت تتر
المصتتتحوبين علت تتا النحت تتو المنصت تتو عليت تته ت تتي القت تتانون البلغت تتاري وضت تتمان تلبيت تتة
احتياجاتمم ا ساسية وحماية مصالحمم الفللا (النمسا)؛
 176-123تت ت ت تتو ير ا وصت ت ت تتياء القت ت ت تتانونيين المناست ت ت تتبين لجميت ت ت تتء ا فت ت ت تتال غيت ت ت تتر
المصتتتحوبين علت تتا النحت تتو المنصت تتو عليت تته ت تتي القت تتانون البلغت تتاري وضت تتمان تلبيت تتة
احتياجاتمم ا ساسية (هنغاريا)؛
 177-123ات تتاذ قج ت تراءات وري تتة تلت تتمن تعي تتين أوصتتتياء ا تتانونيين للقصت تتر غيت تتر
المصحوبين وتو ير الم و والتعليم المناسبين (الدنمارك)؛
 178-123تعيتين أوصتياء اتانونيين لجميتتء ا فتال غيتر المصتتحوبين علتا نحتو متتا
يتتنص عليتته القتتانون البلغتتاري للتتمان تلبيتتة احتياجتتاتمم ا ساستتية ي فتتال وحمايتتة
مصالحمم (بلجيكا)؛
 17٩-123عدل احتجا ا فال مء بالغين ال ترب مم بمم صلة (السويد)؛
 180-123عدل احتجا ا فال مء بالغين ال ترب مم بمم صلة (بلجيكا)؛
 181-123حس ت تتب االاتل ت تتاء مراع ت تتاة حق ت تتوق واحتياج ت تتات ا ت ت ت ا الت ت ت ين
يحتتتاجون قلتتا حمايتتة دوليتتة عنتتد الب ت تتي مس ت لة متتنحمم حتتق اللجتتوء تتي بلغاريتتا
(االتحاد الروسي)؛
 182-123تنفيت ت االس تتتراتيجية الو ني تتة إلدم تتاج ا ت تراد الحاص تتلين عل تتا الحماي تتة
الدولي تتة تتي بلغاري تتا ( )2020-2014تنفيت ت ا ع تتاالا م تتء التريي تتز بوج تته تتا عل تتا
احتياجات ا فال (سلو اييا).
 -124جميتء االستتنتاجات والتوصتيات التواردة تي هت ا التقريتر تعبتر عتن مواتف التدول التتتي
اتتدمتما و الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ينبغتتي أن يفمتتم أنمتتا تحظتتا بت ييتتد الفريتتق العامتتل
بكامله.
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