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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  تاسعةالدورة ال
  ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين ١٢-١جنيف، 

لسامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية ا      
  ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان) ب(١٥

  بلغاريا  

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
الدولة املعنية، ويف غري ذلك مـن وثـائق األمـم      وتعليقات   الحظاتماخلاصة، مبا يف ذلك     

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن            . ية ذات الصلة  املتحدة الرمس 
 يف التقارير العلنية الصادرة عـن       خبالف ما يرد منها   جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

وقد . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          . املفوضية
وقـد  . ية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر          ذُكرت بصورة منهج  

عدم وعند  .  االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات       دوريةوعي يف إعداد التقرير أن      ُر
تزال  وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال            

ر ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثـائق األمـم املتحـدة             وملا كان هذا التقري   . صاحلة
ـ  على هذه أو إىل التركيز    عن مسائل حمددة    علومات  مالرمسية، فإن االفتقار إىل      سائل قـد    امل

أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات /ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و
  .اإلنسان الدولية حلقوق
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

  مجيـع أشـكال   االتفاقية الدولية للقضاء على   
 ييز العنصريالتم

 نعم ):١٤املادة (شكاوى األفراد  )١٨ و١٧املادتان (اإلعالن  ١٩٦٦أغسطس / آب٨

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية

 -  )٢٦املادة (اإلعالن  ١٩٧٠سبتمرب / أيلول٢١

الشكاوى املتبادلة بني الـدول       )٤٨املادة (اإلعالن  ١٩٧٠سبتمرب / أيلول٢١ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  نعم): ٤١املادة (

امللحق بالعهـد    الربوتوكول االختياري األول  
  لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةا

  -   يوجدال ١٩٩٢مارس / آذار٢٦

الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد       
 واهلادف  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

  إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

  -  ال يوجد  ١٩٩٩أغسطس / آب١٠

  -   يوجدال  ١٩٨٢فرباير / شباط٨  ضد املرأة مجيع أشكال التمييزاتفاقية القضاء على
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى      

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 ٨ملادتـان   ا(إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠

  نعم): ٩و
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       
 املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية        

 أو املهينة

الشكاوى املتبادلة بني الـدول       ال يوجد ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول١٦
  نعم): ٢١املادة (

  نعم ):٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم :)٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -  ال يوجد  ١٩٩١يونيه / حزيران٣  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     

  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
اإلعالن امللزم مبوجب املادة   ٢٠٠٢فرباير / شباط١٢

   عاما١٨ً: ٣
  

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق      
فال وبغـاء األطفـال     الطفل املتعلق ببيع األط   

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٢فرباير / شباط١٢

والثقافيـة، واالجتماعيـة  االقتـصادية  باحلقوق اخلاص الدويل عهدامللحق بالالربوتوكول االختياري  :ا طرفاً فيهابلغارياملعاهدات األساسية اليت ليست 
التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي ناهضةوالربوتوكول االختياري التفاقية م

، واالتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع)٢٠٠٨توقيع فقط،   ( ، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       )٢٠٠٧توقيع فقط،    (اإلعاقة
  ).٢٠٠٨توقيع فقط، (تفاء القسري األشخاص من االخ

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٣(بروتوكول بالريمو
 ١٩٦١ وعام ١٩٥٤اتفاقييت عام باستثناء نعم،  )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية
 نعم  )٥( هباةامللحقة  اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
 نعم  التعليمملكافحة التمييز يف جمال) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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بالتصديق على االتفاقية الدوليـة  بلغاريا  جلنة حقوق الطفلأوصت  ،  ٢٠٠٨يف عام     -١
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        و ،حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      حلماية

الربوتوكـول  وواتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،      ،  االختفاء القسري  األشخاص من 
مناهضة الربوتوكول االختياري التفاقية ، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   تفاقيةاالختياري ال 

بلغاريا على النظر    ، شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري      ٢٠٠٩يف عام   و. )٧(التعذيب
 .)٨(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمعلى  يف التصديق

 بلغاريـا   مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     ت  ، أوص ٢٠١٠ويف عام     -٢
 واتفاقيـة عـام   املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنـسية  ١٩٥٤بأن تنضم إىل اتفاقية عام    

 .)٩(تخفيض حاالت انعدام اجلنسية املتعلقة ب١٩٦١

  تشريعياإلطار الدستوري وال - باء 
 إىل أن   السامية لـشؤون الالجـئني    مفوضية األمم املتحدة    أشارت  ،  ٢٠١٠يف عام     -٣

 دستورياً ستعترب جزءاً من التـشريع       مقرر مبوجب إجراء    اليت يّصدق عليها  الصكوك الدولية   
، ٢٠٠٩ ويف عـام     .)١٠( احمللي وستكون هلا أسبقية على أي تشريع حملي يتعـارض معهـا           

  .)١١(جلنة القضاء على التمييز العنصري أيضاً إىل هذا البيانأشارت 
 التـشريع  جوانب   عضب ألن   قلقها، أعربت جلنة حقوق الطفل عن       ٢٠٠٨ عام   يفو  -٤

 باحليـاة األسـرية واحملاكمـة    ما يتعلق على سبيل املثال منها  و ، االتفاقية أحكامال تتفق مع    
 وألن التشريعات ،كافة االتفاقيةيغطي اجملاالت املشمولة ب وألن قانون محاية الطفل ال  ،العادلة

  . )١٢( جماالت حقوق الطفلمجيع يف  فعاالًذ تنفيذاًالقائمة ال تنفَّ
والحظت جلنة حقوق الطفل بتقدير اعتماد قانون مكافحة االجتار باألشـخاص يف              -٥

نظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات      التابعة مل رباء  اخلجلنة  والحظت  . )١٣( ٢٠٠٣عام  
باهتمام اعتماد هذا القانون واختاذ  أيضاً) ل الدوليةجلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العم   ( والتوصيات

  . )١٤(تدابري عملية يف هذا اجملال
إىل اعتماد القانون املتعلق     مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     أشارت  و  -٦

 علـى   جلنة القضاء على التمييز العنـصري     وأثنت  . )١٥( ٢٠٠٣باحلماية من التمييز يف عام      
  .)١٦( فيما يتعلق بتجرمي أفعال التمييز العنصرية الصادردة القواننيجلوبلغاريا 

ينص على   والحظت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أن التشريع ال           -٧
  ، وأنه ال يوجد إطار قانوين أو آلية عملية لتحديـد           "عدمي اجلنسية "تعريف قانوين للشخص    

  .)١٧(ما إذا كان الشخص عدمي اجلنسية
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  والبنية األساسية حلقوق اإلنساناإلطار املؤسسي  -جيم  
 مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية          ال يوجد يف بلغاريا     -٨

  . )١٨(للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
بـأمني  تعلـق   ، رحبت جلنة مناهضة التعذيب ببدء نفاذ القانون امل        ٢٠٠٤يف عام   و  -٩

جلنة  هعتمدتبيد أن جلنة حقوق الطفل أبدت أسفها ألن أمني املظامل مل            . )١٩()٢٠٠٤(املظامل  
لجنة عن  ال وأعربت   .)٢٠(التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       

   .)٢١(قلقها ألن أمني املظامل ال يتمتع بوالية حمددة لرصد حقوق الطفل وتعزيزها ومحايتها
، أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل إنشاء عدة هيئات           ٢٠٠٩ويف عام     -١٠

ومؤسسات خمتصة مبكافحة التمييز، مثل اللجنة املعنية باحلماية من التمييز، ومكتـب أمـني              
وأوصت اللجنة بلغاريا بأن     .)٢٢(املظامل واجمللس الوطين للتعاون يف املسائل اإلثنية والدميغرافية       

ويف . )٢٣(احلماية من التمييز  املعنية ب لجنة  تعزز دور هذه اهليئات واملؤسسات، وبصفة خاصة ال       
، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية باهتمام إىل أن اللجنـة قـد               ٢٠١٠عام  

  .)٢٤(هقضايا يف الفصلضاعفت أنشطتها فيما يتعلق مبنع التمييز و

  مةتدابري السياسة العا  -دال   
للربنامج ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( اعتمدت بلغاريا خطة عمل األمم املتحدة        ،٢٠٠٥يف عام     -١١

  .)٢٥( الوطينتعليم على نظام الوهي اخلطة اليت تركزحقوق اإلنسان يف جمال العاملي للتثقيف 
لكتب املدرسية والوجبـات جمانـاً      اوأشادت جلنة حقوق الطفل بالربنامج لتوفريه         -١٢
ورحّبت اللجنة أيضاً بإعالن بلغاريا أن التعليم ميثل أولوية         . ة من األطفال  فئات ضعيفة معين  ل

ة، ولكنها مل تلمس ذلك يف اعتمادات امليزانية املخصـصة          يسياسات احلكوم المن أولويات   
  .)٢٦(للتعليم اليت ال تزال منخفضة

ريا أن تنفذ   بلغال ه ينبغي ، أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن       ٢٠٠٨ويف عام     -١٣
بصورة منهجية سياسات للمساواة بني اجلنسني يف مجيع اجملاالت وأن اعتماد مشروع قانون             

  .)٢٧(، سيشكل خطوة هامة يف هذا اجملال٢٠٠١ؤجل منذ عام ي الذيتكافؤ الفرص 
، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل اعتماد خطة           ٢٠٠٧ويف عام     -١٤

وحتدد التعلـيم والتوظيـف     ) ٢٠١٥-٢٠٠٥(الروما  تعلق بعقد إدماج الغجر     عمل وطنية ت  
بيد أن جلنة حقوق الطفل أعربت عن قلقها ألن الربنامج املعـين        . )٢٨(كمجالني هلما األولوية  

 يف اجملتمع البلغاري على قدم املساواة مع اآلخـرين يفتقـر إىل هنـج                الروما بإدماج الغجر 
وأوصت اللجنة بتوفري موارد بشرية كافيـة وهنـج         . )٢٩(فاستراتيجي مناسب وتنسيق كا   
  .)٣٠(استراتيجي مناسب وتنسيق فعال
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تنفيذ واستعراض مجيع خطـط   لوحثت جلنة حقوق الطفل بلغاريا على وضع آليات           -١٥
والحظت جلنة حقـوق الطفـل الزيـادة يف         . )٣١( على حنو مناسب   العمل اليت هتم األطفال   

ة لربامج حقوق الطفل، لكنها شعرت بالقلق إزاء عـدم كفايـة            اعتمادات امليزانية املخصص  
امليزانية احلكومية السنوية املخصصة للمجاالت اليت تؤثر يف األطفال واليت تـشمل الـصحة              

وأوصت اللجنة بلغاريا بأن تويل أولويـة حلقـوق الطفـل           . والتعليم واملساعدة االجتماعية  
 اعتمادات امليزانية املخصصة لتنفيـذ      زيادة تواصل وأن   ورعايته يف سياساهتا املتعلقة بامليزانية،    

  .)٣٢(األسرةدعم اتفاقية حقوق الطفل، وال سيما يف جماالت الصحة والتعليم و
وأشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري بارتياح إىل التدابري املتخذة والـربامج              -١٦

عليم أطفال الغجر الروما، وتعزيـز      املنفذة إلدماج األشخاص املنتمني إىل أقليات، وتربية وت       
اللغات األصلية لألقليات اإلثنية ومنع املمارسات التمييزية من قبل موظفي الدولة وعناصـر             

  .)٣٣(الشرطة ضد األشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٣٤(هيئة املعاهدة
آخر تقرير 
قُدم ونظر 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية    فيه
تأخر تقدمي التقرير منذ   ٢٠٠٩فرباير /شباط  ٢٠٠٨    جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠١٠مارس /آذار
حيل موعد تقدمي التقرير اجلامع 

ين واحلادي للتقريرين العشر
  ٢٠١٢والعشرين يف عام 

جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
  والثقافية

ورد التقريران الرابع واخلامس   - ١٩٩٩نوفمرب /الثاينتشرين   ١٩٩٦  
  ٢٠٠٩يف عام 

ورد التقرير الثالث يف عام   -  ١٩٩٣يوليه /متوز  ١٩٩٣    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠٩  

قضاء على التمييز اللجنة املعنية بال
  ضد املرأة

 الرابع التقارير منحيل موعد تقدمي   - ١٩٩٨يناير /كانون الثاين  ١٩٩٤  
  ٢٠١٠يوليه /السابع يف متوزإىل 

أخر تقدمي التقرير منذ ت  ٢٠٠٤مايو /أيار  ٢٠٠٠    جلنة مناهضة التعذيب 
  ٢٠٠٥ مايو/أيار

ورد التقرير اجلامع للتقريرين 
  ٢٠٠٩الرابع واخلامس يف عام 

حيل موعد تقدمي التقرير اجلامع   -  ٢٠٠٨مايو /أيار  ٢٠٠٧    جلنة حقوق الطفل
للتقريرين الثالث والرابع يف 

  ٢٠١٣يوليه /متوز
التفاقية الربوتوكول االختياري 

بإشراك حقوق الطفل املتعلق 
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٦  
٢٠٠٧  

-  -  

ري التفاقية الربوتوكول االختيا
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال 

  واستغالل األطفالوبغاء األطفال
  يف املواد اإلباحية 

أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٦  
٢٠٠٧  

-  -  
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   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  نعم   وجهت دعوة دائمة 

  ال يوجد  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
؛ اخلبري املستقل املعين    )٢٠١١يف عام   (املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني         فق عليها من حيث املبدأالزيارات املوا

  بقضايا األقليات
؛ املقرر اخلاص املعـين  )٢٠٠٦طُلبت يف عام (املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال        بعد  عليهاالزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل ُيوافق

  )٢٠٠٦طُلبت يف عام (ة الدين حبري
  .بالغات ٥ بالغات؛ ردت احلكومة على ٨سلت خالل الفترة قيد االستعراض، أُر  الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة 
ون بواليـات يف     استبياناً أرسلها املكلف   ٢٣ استبيانات من أصل     ٧رّدت بلغاريا على      الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٣٥(إطار اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
)٣٦(٢٠٠٨ و٢٠٠٧و ٢٠٠٥ و٢٠٠٤قدمت بلغاريا مسامهة مالية إىل املفوضية يف األعوام   -١٧

.  

قوق اإلنسان مع مراعاة أحكـام القـانون        املتعلقة حب تنفيذ االلتزامات الدولية      -باء   
   الدويل السارية اإلنساين

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ل الدوليـة إىل أن التـشريع   ، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العم     ٢٠١٠يف عام     -١٨

 تقع علـى    عن األسرة املعيشية   املسؤولية الرئيسية عن رعاية األسرة و       وقوع ضا افتر يعكس
دور النمطية جتـاه دور املـرأة و      القوالب  القائمة على   عاتق املرأة، وبالتايل فإنه يعزز املواقف       

وطلبت اللجنة إىل بلغاريا، يف مجلة . فاقم حالة عدم املساواة بني اجلنسنييؤدي إىل تالرجل، و
 نساء ورجاالً على    ،سريةاألسؤوليات  امل ذويأمور، أن تضمن إتاحة التدابري الالزمة للعاملني        

  .)٣٧(قدم املساواة
تحدة اإلمنائي إىل وجود فصل أفقي بـني اجلنـسني يف جمـال          وأشار برنامج األمم امل     -١٩

د فصل رأسي   بعض القطاعات االقتصادية وأيضاً إىل وجو     على  " التأنيث"يغلب  االقتصاد حيث   
  .)٣٨(الرجالعن نسبة مناصب قيادية وإدارية الاليت يتقلدن  نسبة النساء بني اجلنسني حيث تقل

متوسـط  ائي إىل أن متوسط أجور النساء أقل من         وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمن      -٢٠
، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة العمـل         ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف عامي   . )٣٩(الرجالأجور  

الدولية إىل بلغاريا أن تقدم معلومات تبني أسباب زيادة الفجوة يف األجور بني اجلنـسني يف                
  .)٤٠(عاجلة هذه احلالةالقطاع العام والتدابري املتخذة أو املتوخى اختاذها مل
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد أطفال الغجر الروما               -٢١
واألطفال املودعني يف املؤسسات واألطفال ذوي اإلعاقة، وبصفة خاصة فيما يتعلق حبصوهلم            

رج وأوصت جلنة حقوق الطفل بلغاريـا بـأن تـد   . على التعليم والرعاية الصحية واملسكن    
صراحة يف تشريعاهتا أحكاماً خاصة ملنع التمييز على أساس اإلعاقة، مبا يف ذلـك يف قـانون    

وحثت اللجنة بلغاريا، يف مجلة أمور، على الشروع يف محالت ترمـي إىل             . )٤١(التعليم العام 
التصدي للمواقف السلبية إزاء الغجر الروما يف اجملتمع بصورة عامة ومـضاعفة جهودهـا              

  .)٤٢(ى التمييزللقضاء عل
، أعربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية عـن قلقهـا إزاء   ٢٠٠٧ويف عام     -٢٢

مجلة أمور، منها استمرار أوجه عدم املساواة يف سوق العمل على أساس االنتمـاء اإلثـين،                
جـر  والتقارير اليت تفيد وجود ممارسات متييزية ضد أفراد األقليات اإلثنيـة، وال سـيما الغ              

، طلبت اللجنة إىل بلغاريا، يف مجلة أمور، أن تواصل وتكثّـف            ٢٠١٠ويف عام   . )٤٣(الروما
أفراد األقليات اإلثنيـة، وال سـيما الغجـر الرومـا           حالة توظيف   جهودها لتقييم ورصد    

  .)٤٤(واألشخاص املنحدرين من أصل تركي

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها لعدم وجود تعريف شامل           ،٢٠٠٤يف عام     -٢٣

ادعاءات تعدد وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء . )٤٥(للتعذيب على النحو املبني يف االتفاقية
ـ صل إىل درجة التعذيب وت واليت قدن واألشخاص احملتجزاليت يتعرض هلا  عاملة  املإساءة   ؤثر ت

وأوصت اللجنة بلغاريا بتعزيز الـضمانات القانونيـة        . )٤٦(ريهميف الغجر الروما أكثر من غ     
للحماية من إساءة املعاملة والتعذيب، ومبواصلة جهودها خلفض حوادث إساءة املعاملة على            

  .)٤٧(أيدي أفراد الشرطة وغريهم من املوظفني
لـة،  وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء حاالت إساءة املعام             -٢٤

ينتمـون إىل األقليـات     الذين  شخاص  األواالستخدام املفرط للقوة على أيدي الشرطة ضد        
وشجعت اللجنة بلغاريا على االستمرار يف اختاذ تدابري ملكافحة إساءة          . وخباصة الغجر الروما  

الشرطة ضد األشخاص الـذين ينتمـون إىل        اليت متارسها   استخدام السلطة وإساءة املعاملة     
ان مقاضاة مرتكيب هذه املمارسات ومعاقبتهم ومواصلة إدماج الغجر الروما يف           ضموأقليات  

  .)٤٨(سلك الشرطة
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء االدعاءات العديدة اليت تفيـد تعـّرض                -٢٥

وأوصت اللجنة بلغاريا،   . عدم توافر بيانات يف هذا اخلصوص     إزاء  األطفال إلساءة املعاملة و   
ملـدارس   شكاوى بشأن إساءة املعاملـة يف ا       تقدميور، بتعزيز قدرة األطفال على      يف مجلة أم  

  .)٤٩(، وضمان مقاضاة املسؤولني عن اجلرائمومراكز االحتجاز، وتيسري هذه الشكاوى
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والحظت جلنة حقوق الطفل أن العقوبة البدنية غري مشروعة يف البيت واملدرسة ويف               -٢٦
لبديلة وأماكن العمل، لكنها شعرت بالقلق ألن األطفـال ال   نظام العقوبات ومراكز الرعاية ا    

وحثـت اللجنـة    . )٥٠(يزالون يقعون ضحية للعقوبة البدنية يف مجيع األماكن املذكورة أعاله         
 احلظر على العقوبة البدنية، عن طريق مجلة أمور، منها تعزيز أساليب خالية        بلغاريا على فرض  

سلطات ال إىل ذنبنيتنشئة األطفال وتربيتهم وتقدمي املل يف جمامن العنف وتقوم على املشاركة  
  . )٥١(ختصةاملقضائية الدارية واإل
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع معدل األطفال الذين يتعرضـون               -٢٧

 حـاالت   سي، وألن عدداً ضئيالً فقط من     لإليذاء، مبا يف ذلك اإليذاء البدين والنفسي واجلن       
وأوصت اللجنة بلغاريا، يف مجلة أمور، بـأن تـضع وتنفـذ            . )٥٢(ل إىل احملاكم  ُيحااإليذاء  

استراتيجية شاملة ملنع وخفض حاالت إيذاء األطفال وإمهاهلم، ومالحقة مرتكيب هذه اجلرائم            
  .)٥٣(هممعاقبتقضائياً و

ة وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء أفعـال الكراهيـة والعنـصري                -٢٨
وقدمت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني مالحظات        . )٥٤(املرتكبة ضد أفراد األقليات   

أعمـال  إىل  مماثلة، وأشارت إىل احلاالت املبلّغ عنها اليت تفيد وقوع أعمال ختريبية يف املـساجد و              
. )٥٥(٢٠٠٩يوليـه   /متـوز  مبعاداة السامية اليت جرت أثناء احلملة االنتخابيـة يف           رتبطةالتخريب امل 

  .)٥٦( ال تزال نادرة التطبيقعنصريةفعال الاألوأشارت اللجنة إىل أن األحكام اجلنائية املتعلقة ب
 غري املناسبة السائدة يف السجون      حوالوأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء األ         -٢٩

ربت جلنة مناهضة   وأع. )٥٧(ومراكز االحتجاز، ومن بينها االكتظاظ وظروف املعيشة املتردية       
  .)٥٨(الظروف املادية ملرافق االحتجازسوء التعذيب عن قلقها إزاء 

، وّجه كل من املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال، واملقرر اخلـاص            ٢٠٠٦ويف عام     -٣٠
العنف ضد املرأة رسالة مـشتركة      مبسألة  املعين باالجتار باألشخاص، واملقررة اخلاصة املعنية       

وقد ُزعم أن النـساء     .  من بلغاريا إىل البلدان اجملاورة     األطفال حديثي الوالدة  بتتعلق باالجتار   
 بلد آخر حيـث     للعمل يف احلوامل وأكثرهن من مجاعات الغجر الروما ُيحملن على السفر          

  .)٥٩(حبرماهنم من أطفاهلم حديثي الوالدة وبيعهممنظمات إجرامية يف يقوم أفراد 
بالقلق إزاء تفشي ظاهرة االجتار بالبشر، وال سيما أطفال          جلنة حقوق الطفل تشعر      ظلت  -٣١

وشجعت اللجنة بلغاريا، يف مجلة أمور، علـى        . )٦٠(ما وصغار األطفال حديثي الوالدة    الغجر الرو 
  .)٦١(مواصلة وتعزيز محالت إذكاء الوعي وزيادة احلماية املقدمة إىل ضحايا االجتار

العقوبـات  تنفيـذ   قانون  أن   العمل الدولية إىل     وأشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة      -٣٢
يتضمن حكماً يلزم السجناء بأداء العمل املسند إليهم ويفرض جزاءات تأديبية يف حال عدم              

لعمـل يف الـسجون   طواعية اأن مبدأ  بوالحظت اللجنة باهتمام تصريح بلغاريا      . أداء العمل 
   .)٦٢(سُيدرج يف التعديالت املقبلة على القانون
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أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع معدل األطفال الذين يتعرضـون             و  -٣٣
وأعربت . )٦٣( يرفع إىل احملاكم   احلاالت، وألن عدداً ضئيالً من      نياجلنسيواإليذاء  لالستغالل  

اللجنة عن قلقها أيضاً ألن التدابري الوقائية اهلادفة إىل مكافحة استغالل األطفال، مبا يف ذلك               
وأوصت اللجنة  . )٦٤(م يف البغاء واملواد اإلباحية ويف العمل القسري ال تزال حمدودة          استغالهل

بلغاريا بأن تقوم، يف مجلة أمور، بتحديد نطاق االستغالل اجلنسي لألطفال وأسبابه اجلذرية             
 االستغالل اجلنسي لألطفـال   مرتكيبتدابري ملقاضاة   اللتيسري تنفيذ استراتيجيات فعالة، واختاذ      

ائهم وتنفيذ سياسات مالئمة وبرامج حمددة اهلدف حلماية األطفال الضحايا وتعـافيهم            وإيذ
وشجعت جلنة حقوق الطفل بلغاريا أيضاً على تعديل أحكام         . )٦٥(وإعادة إدماجهم يف اجملتمع   

القانون اجلنائي حبيث تشمل بالكامل مجيع اجلرائم املتعلقة ببغاء األطفال واستغالل األطفـال         
  . )٦٦( اإلباحيةيف املواد

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الرتفاع عدد األطفال وأغلبهم مـن الغجـر      -٣٤
الذين يعيشون يف الشوارع، وألنه كثرياً ما جيري إيداع أطفال الشوارع يف مؤسسات             الروما  

وحثت اللجنة بلغاريا على توفري احلماية واملساعدة ألطفال الشوارع ووضع          . )٦٧(متخصصة
  .)٦٨(برامج ملنع األطفال من ترك أسرهم ومدارسهم والعيش يف الشارعيذ وتنف

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن بلغاريا مل تنـشئ حمـاكم أو      ٢٠٠٨يف عام     -٣٥

ال يـستخدم باعتبـاره   احلرمان من احلرية وة  القائميف إطار النظم دوائر خمتصة بشؤون األحداث     
، وإزاء "املنـاوئ للمجتمـع   السلوك  "وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء تعريف        . اً أخري اًمالذك

وأوصت اللجنـة  . )٦٩( إصالحيةل الذين يودعون يف مؤسسات تربوية  النسبة املئوية املرتفعة لألطفا   
ث يعمل  األحدلقضاء األحداث، مبا يف ذلك حماكم        ل لة أمور، بإنشاء نظام مناسب    بلغاريا، يف مج  

كمالذ أخـري،   إال  اللجوء إىل احلرمان من احلرية      عدم   األطفال، وب  شؤونفيها قضاة خمتصون يف     
  .)٧٠(املناوئ للمجتمع مفهوم السلوك ذفتعديل قانون اإلجراءات اجلنائية حلبو

               بـالبالغ    جلنـة مناهـضة التعـذيب فيمـا يتعلـق          خلصت،  ٢٠٠٨ويف عام     -٣٦
 مـن   ١٦ و ١٢انتهاك للمـادتني    إىل حدوث    )نيكولوف ضد بلغاريا  ( ٢٥٧/٢٠٠٤رقم  

وطلبت اللجنة .  الشرطةاليت تقترفهاإساءة املعاملة ب التحقيق ونزاهةاالتفاقية فيما يتعلق بشرط 
ف وكـاف  إىل بلغاريا أن توفر للضحية سبيل انتصاف فعاالً، مبا يف ذلك تقدمي تعويض منص  

  .)٧١(تأهيل الطيبالوإعادة 
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها لعدم وجـود نظـام مـستقل للتحقيـق يف                  -٣٧

 ملعاملة ال يـتم دومـاً بـصورة فوريـة         الشكاوى وألن التحقيق يف ادعاءات التعرض إلساءة ا       
 فـتح ومـستقالً ل   بهوأوصت اللجنة بلغاريا بأن تنشئ نظام شكاوى فعاالً وموثوقاً          . )٧٢(ونزيهة

  .)٧٣( ونزيهة يف ادعاءات إساءة املعاملة أو التعذيب ومعاقبة الذين تثبت مسؤوليتهمفوريةحتقيقات 
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  احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية  -٤  
 عدم كفاية الدعم املقدم     إزاء مجلة أمور منها   أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها،         -٣٨

عدم تـوافر خـدمات     إزاء  سيما األسر اليت متر بأزمات و     ، وال   إىل األسر اليت ترعى أطفاالً    
د األسر باملشورة وبرامج تثقيفية لآلباء وموظفني مهنيني مدربني مـن أجـل حتديـد               يتزول

  .)٧٤(املشاكل األسرية والتصدي هلا
 جلنة حقوق الطفل اجلهود اليت تبذهلا بلغاريا لوضع حد إليداع األطفـال             توالحظ  -٣٩

ء ، لكنها تشعر بـالقلق إزا     هذه املؤسسات ولتحسني حالة األطفال يف     يف مؤسسات الرعاية    
أطفال الغجر الروما املـودعني  الكبري، وال سيما  ألطفالاعدد التقدم احملدود احملرز يف خفض      

 املوظفني العاملني يف    قلةوإضافة إىل ذلك أعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء          . يف املؤسسات 
م التدريب املالئم وعدم كفاية االعتمادات املاليـة يف امليزانيـة،           هذه املؤسسات وعدم تلقيه   

بوجه خاص  أشارت  و. وإزاء التقارير اليت تفيد حرمان الكثري من األطفال من رعاية الوالدين          
أن األطفال املهملني يعتقلون ويودعون يف نفس املرافق املغلقة اليت يودع فيها أطفال ُيشتبه    إىل  

  .)٧٥(إجرامية أو مّتهمون بذلكيف ضلوعهم يف أعمال 
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء قلة عدد األسر احلاضنة وعدم كفاية التدريب                -٤٠

املقدم إىل هذه األسر مما يفضي إىل ارتفاع نسبة األطفال الذين ال يزالون يودعون يف مؤسـسات                 
اية وكذلك االستعراض الـدوري     رعوساور اللجنة القلق أيضاً ألن التنسيق داخل نظام ال        . الرعاية
  .)٧٦( اإليداع ال ميثالن ممارسة اعتيادية يف مجيع أماكن الرعاية البديلةحلاالت
 جلنة حقوق الطفل زيادة املراقبة على عمليات التبين، لكنها تشعر بالقلق            توالحظ  -٤١

دد األطفال الذين   إزاء عدم كفاية املوارد املقدمة إىل سلطات التبين املركزية، وإزاء ارتفاع ع           
وقد أوصت جلنـة    . ، والصعوبات يف إجياد أسر حاضنة ألطفال الغجر الروما        ن التبين ينتظرو

ضمان منها  مجلة أمور تحقيقحقوق الطفل بلغاريا بأن تعزز اهليئات اليت تعىن بعمليات التبين ل
  .)٧٧( تعرض أطفال الغجر الروما للتمييز يف عملية التبينعدم

 أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف             حرية الدين   -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

، رأت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن أحكـام قـانون             ٢٠٠٩يف عام     -٤٢
العقوبات اليت تنص على فرض عقوبات بالسجن ألسباب، منها نشر إيديولوجيـة معاديـة              

 جتمع عـام  تنظيمللدميقراطية، واستخدام الدين والكنيسة يف محالت دعائية ضد السلطات، و 
ـ  ينتهك التشريع املعتمد هي أحكام صيغت صـياغة          مظاهرة على حنو  اجتماع أو    أو ة عام

  .)٧٨( كوسيلة للمعاقبة على التعبري عن اآلراءتسمح باستخدامهابدرجة 
بعض جلوء لعنصري عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد      وأعربت جلنة القضاء على التمييز ا       ٤٣
نمطيـة  القوالـب   ال إشاعة   إىلسياسية  الحزاب  األعالمية و اإلفية و صحالؤسسات  املنظمات و امل
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وأبدت مفوضـية   . )٧٩(تحريض على الكراهية ضد األشخاص املنتمني إىل أقليات       العنصرية و ال
مماثلة وأشارت إىل وجود شبكة تلفزيونيـة       األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني مالحظات       

  يتخذ مرتبطة حبزب سياسي تبث برامج تستهدف األقليات اإلثنية واألجانب، والحظت أنه مل           
أي إجراء ضد الشبكة التلفزيونية على الرغم من تكرار الشكاوى اليت قدمها ضـدها ممثلـو                

ظمات ووسائط اإلعالم واألحزاب    وأوصت اللجنة بلغاريا بأن تعاقب املن     . )٨٠(ثنيةاإلألقليات  ا
  .)٨١( اإلثنيةماعات هذه األفعال وأن تعزز التسامح بني اجلاليت ترتكبالسياسية 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  

رأت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن قانون العمل ُيجيز استثناءات مـن                -٤٤
 ساعة يف األسبوع، وهو ما ميثـل        ٤٨ ساعات يف اليوم و     بالعمل مثاين  ةاخلاص ة العام لقاعدةا

  .)٨٢(خطر إساءة حقيقياً ويشكل هتديداً كبرياً لصحة العمال ورفاههم
ورحبت جلنة حقوق الطفل بالتشريع الذي يقيِّد عمل األطفال، وبوضع خطة وطنية              -٤٥

ربت عن قلقها إزاء استخدام عدد كبري بيد أن اللجنة أع. ملكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال 
من األطفال املنتمني إىل الفئات االجتماعية الضعيفة، وال سيما أطفـال الغجـر الرومـا يف            

. )٨٣(، وبصفة خاصة يف الزراعة والصناعة واخلدمة املرتليـة        ضارة وإزاء استغالهلم  األعمال ال 
د لكفالة إنفاذ قـوانني العمـل   وأوصت اللجنة بلغاريا، يف مجلة أمور، بأن ُتنشئ آليات رص      

  .)٨٤(ومحاية األطفال من االستغالل االقتصادي
، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن التـشريع            ٢٠٠٨ويف عام     -٤٦

 عاماً ال يشمل األطفال الـذين يعملـون         ١٨شخاص دون سن    ألالذي مينح تصاريح عمل     
يا أن تبني التدابري املتخذة أو املُتوخى اختاذها لضمان محاية          وطلبت اللجنة إىل بلغار   . حلساهبم

  .)٨٥( عاما١٨ًاألطفال الذين يعملون حلساهبم وهم دون سن 
، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل عـدم           ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ويف عامي     -٤٧

وطلبت اللجنـة إىل    . ا تدخل أصحاب العمل يف شؤوهن     قانونية ملنظمات العمال من   وجود محاية   
  .)٨٦(تدابري لضمان توفر محاية كافية من تدخُّل منظمات أصحاب العملالبلغاريا أن تتخذ 

إىل املنظمـات    انتـساب    شرطورأت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن           -٤٨
نـاىف  منظمة وطنية لكي تتمكن من إبرام اتفاقات مجاعية على مستوى القطاعات والفروع يت      

وطلبت اللجنة إىل بلغاريا تعديل قانون العمـل        . مع مبدأ املفاوضة اجلماعية احلرة والطوعية     
  .)٨٧(إللغاء هذا الشرط



A/HRC/WG.6/9/BGR/2 

GE.10-15225 12 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
، أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن قضايا رئيسية ال تـزال             ٢٠٠٨يف عام     -٤٩
 يف قطاع الرعاية الصحية حيث ال تفي إدارة اخلدمات الصحية وكفاءهتـا وفعاليتـها               قائمة

  .)٨٨(باحتياجات األشخاص وال تستجيب لتوقعاهتم
 فرص احلصول علـى خـدمات   ألن، ظلت جلنة حقوق الطفل قلقة    ٢٠٠٨ويف عام     -٥٠

لغجر الروما واألطفال   ، وال سيما يف حالة أطفال ا       حمدودة وغري متساوية   ةناسبالرعاية الصحية امل  
 فصليف املناطق الريفية وهو وضع تعكسه مؤشرات، منها معدَّل وفيات األطفال املرتفع نسبياً و             

وأوصت اللجنة بلغاريا بأن تضع برناجمـاً شـامالً         . املرضى من الغجر الروما يف املستشفيات     
فـرص  بالـضعيفة   الغجر الروما وغريهم من الفئات    متتعضمان  ولتحسني صحة األم والطفل،     

  .)٨٩(تدابري إلهناء الفصل يف املستشفياتالمتساوية للحصول على اخلدمات الصحية واختاذ 
والحظت منظمة اليونيسيف أنه يف املناطق اليت تكون أغلبية سكاهنا من أقليات الغجر               -٥١

توسـط  امل إىل ضـعف   معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامـسة         تصلاألتراك،   الروما أو 
أوسـع  وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن حاالت نقـص وزن املواليـد      . )٩٠(ينالوط

وأشارت منظمة اليونيسيف إىل    . )٩١( بني الفئات احملرومة اجتماعياً واألمهات املراهقات      انتشاراً
 يف املائة، ما عدا يف حالة أطفال الغجر الروما حيـث            ٩٦ لىزيد ع يتغطية التحصني   نسبة  أن  
  .)٩٢( يف املائة٥ نسبة أطفال الغجر الروما الذين مل حيصنوا ضد أمراض هلا لقاحات تبلغ
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع معدل حاالت احلمـل املبكـر                -٥٢

وإضافة إىل ذلك، أعربت اللجنـة      . وارتفاع معدل حاالت اإلجهاض يف صفوف املراهقات      
  .)٩٣(سن قانوين أدىن لتلقي العالج دون موافقة الوالدين سنة ك١٦عن قلقها إزاء حتديد سن 

فريوس نقـص املناعـة     اإلصابة ب وأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن اخنفاض معدل          -٥٣
وال سيما يف اجملتمعـات     حمدود   انتشار الفريوس    بكيفيةاإليدز وإن كان الوعي العام      /البشرية
قلقها إزاء ارتفاع معـدالت األمـراض       بيد أن جلنة حقوق الطفل أعربت عن        . )٩٤(الريفية

املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، وال سيما مرض الزهـري وفـريوس نقـص املناعـة                
وأوصت اللجنة بلغاريا بتعزيز جهودها املبذولـة يف        . )٩٥(اإليدز يف صفوف املراهقني   /البشرية

 هبدف إذكاء الـوعي     تثقيفية داخل املدارس، خاصةً   الربامج  المالت و بتنظيم احل جمال الوقاية،   
  .)٩٦(أساليب الوقايةوبشأن األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 

، وجَّه ثالثة من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة رسالة           ٢٠٠٩ويف عام     -٥٤
 أسرة  ٤٠قسري وهدم مساكن ختص     حدوث حاالت طرد    مشتركة تتعلق حباالت ادعي فيها      

ووفقاً لالدعاءات فإنه مل جترِ أي مشاورات مفيدة مع هذه اجملتمعات           . لرومامعيشية من الغجر ا   
  .)٩٧( ومل ُتقدَّم إىل اُألسر اليت تعرضت هلذه العمليات أي مساكن بديلةالطردقبل عمليات 
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 إمدادات املياه يف املنطقتني احلضرية      شبكاتوأعلن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن         -٥٥
ملائة من السكان، بيد أن إنشاء شبكات اجملـاري          يف ا  ٩٨,٩ حتياجات نسبة  ا والريفية تغطي 

  .)٩٨(ومرافق ُمعاجلة مياه الصرف ال تواكب التقدم احملرز يف نظام إمدادات املياه
وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن نسبة مئوية كبرية مـن الـسكان، وال سـيما                  -٥٦

الروما واألتراك تعـيش يف فقـر وعزلـة          عاماً واألطفال من الغجر      ١٥األطفال دون سن    
ـ اجتماعية وُتحرم من الفرص املتكافئة ومن احلصول على اخلدمات األ          وأشـار  . )٩٩(يةساس

خماطر عدداً كبرياً من    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن مجاعة الغجر الروما ال تزال تواجه             
لسكن واملعيشة واحلياة   اظروف  سوء   و التعليم والبطالة مستوى  نامجة عن تدين    املركبة ال الفقر  

وأوصت جلنة حقـوق    . )١٠٠(يف املناطق الريفية املتخلفة النمو واُألسر املعيشية الكبرية العدد        
الطفل بلغاريا بأن تعزز جهودها للتخفيف من الفقر وضمان الدعم واملساعدة املاديـة مـع               

  .)١٠١( وعلى أُسرهمحلرمانمعاناة من التهميش وااألطفال أشد التركيز، بصفة خاصة على 

  احلق يف التعليم واملشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
 يف  ٩٥أعلنت منظمة اليونيسيف أن معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية تزيد عن             -٥٧

وأشار برنامج األمم املتحـدة     . )١٠٢(املائة، باستثناء املعدالت اليت تتعلق جبماعة الغجر الروما       
 يف املائـة للمـدارس      ٩٧,٨(ائي أيضاً إىل ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم االبتـدائي          اإلمن

  . )١٠٣() يف املائة للمدارس اإلعدادية٨٣,٧االبتدائية و
وأُدرج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف شروط التحصيل العلمي الوطين الالزمة              -٥٨

ت مـن عناصـر التعلـيم العـام اإللزامـي يف            تخصصاللتربية املدنية وهو عنصر متعدد ال     
 أن حقوق اإلنسان    ألسباب منها   جلنة حقوق الطفل أعربت عن قلقها      بيد أن . )١٠٤(املدارس

  .)١٠٥(وحقوق الطفل مل ُتدرج بعد يف املناهج الدراسية يف مجيع مراحل التعليم
لتعليم يف املـدارس  وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل دراسات تبني أن نوعية ا            -٥٩

وأعلن برنامج األمم املتحدة    . )١٠٦( يف املدارس اإلعدادية   تنخفضاالبتدائية جيدة جداً لكنها     
أن هناك مجلة عوامل تؤثر تأثرياً مباشراً على نوعية التعليم، من بينها االفتقار إىل نظام مستقل                

وأعربـت  . )١٠٧(ظيفي للمدرسني التأهيل والتطوير الو  نظام   فعالية   عدملتقييم نوعية التعليم، و   
، وأوصت بالنهوض بنوعية التعليم،     )١٠٨(جلنة حقوق الطفل أيضاً عن قلقها إزاء نوعية التعليم        

  .)١٠٩(بوسائل منها إدراج أساليب التدريس التفاعلي وتدريب املدرسني
وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن معدالت التسرب العالية مل تنخفض وأن أكثـر                -٦٠
. )١١٠( يف املائة من األطفال يف املناطق الريفية ال يّتمون حىت املستوى الثامن من التعليم٢٥من 

سة ويف نوعية   ادرل املواظبة على ا   التفاوت يف معدالت  وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل       
ولوحظ . التعليم بني األطفال الذين يعيشون يف املدن وأولئك الذين يعيشون يف املناطق الريفية         

يدرسـون يف   و كبري فيما خيص األطفال الذين يعيشون يف القرى اجلبليـة املرتفعـة              تفاوت
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صفوف خمتلطة جتمع بني تالميذ من املستوى األول وحىت الرابع، ويتعذر عليهم املواظبة على              
  .)١١١(البنية التحتيةسوء الدراسة بانتظام يف فصل الشتاء بسبب 

مل أكرب عدد أطفال أقلية الغجر الروما هبا تحدة اإلمنائي إىل أن وأشار برنامج األمم امل   -٦١
وأشارت منظمة اليونيسيف   . )١١٢(وأعلى نسبة تسرب من الدراسة    النظام التعليمي   يلتحقوا ب 

  .)١١٣(تقريباً ختص أطفال الغجر الروماالتسرب إىل أن ثالثة أرباع حاالت 
ا بلغاريا لتحسني انـدماج األطفـال   والحظت جلنة حقوق الطفل اجلهود اليت تبذهل     -٦٢

 تشعر بقلق إزاء النجاح احملدود الذي حققتـه         ظلتالغجر الروما يف املدارس العادية، لكنها       
وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن نسبة أطفال الغجر الروما تزيد            . )١١٤(تلك اجلهود 

الربنـامج  ومع ذلك، الحظ  . نفصلة يف املائة من الطالب الذين يلتحقون باملدارس امل        ٥٠عن  
أيضاً أن البيانات تشري إىل زيادة معدل إدماج أفراد الغجر الروما يف نظام التعليم العـادي يف              

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عـن قلقهـا إزاء           . )١١٥(ةالسنوات القليلة املاضي  
 يف مدارس خمصـصة لألطفـال ذوي       املمارسة السابقة املتمثلة يف إيداع أطفال الغجر الروما       

وأوصت جلنة حقوق الطفل بلغاريا بأن تعزز جهودها إلدماج أطفال الغجـر            . )١١٦(اإلعاقة
الروما يف نظام التعليم العام، عن طريق مجلة أمور، منها تعزيز تدريب املدرسـني وتطبيـق                

  .)١١٧(أساليب مناسبة للتعليم والتعلم
خلاص املعين باحلق يف التعليم بالغاً يتعلق باألطفـال         ، أحال املقرر ا   ٢٠٠٩ويف عام     -٦٣

وذكر أن عدداً . ذوي اإلعاقة الذين مل يتلقوا أي تعليم فعال بسبب التمييز على أساس اإلعاقة
حمدوداً جداً من األطفال الذين يعيشون يف دور لألطفال املعوقني عقلياً يسجلون يف املدارس              

 النظام التعليمي يدعى أنو. لتلبية احتياجات أولئك األطفال   وأن املدارس العادية ليست مهّيأة      
وردت .  متييـزي  حرمـان  أولئك األطفال من حقهم يف التعليم وأن هذا احلرمان هـو     حيرم

 هبذه املسألة   املتعلقةسياسات  الة لتنفيذ   تضافراحلكومة، يف مجلة أمور، بأهنا قد بذلت جهوداً م        
  .)١١٨(٢٠٠٥وأن احلالة قد حتسنت منذ عام 

لتطـوير  الالزمـة   وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار نقص املوارد             -٦٤
هم تعيـش ماألطفال ذوي اإلعاقة يف بيئة املقدمة إىل اخلدمات التعليمية واالجتماعية والصحية     

ما زالـوا    الكثري من األطفال ذوي اإلعاقة       ألنوأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً      . )١١٩(اخلاصة
ال حتصل على موارد إضافية     خاصة  غري مؤهلني للتعليم ويعيشون يف مدارس داخلية        ون  يعترب

وأوصت جلنة حقوق الطفل بلغاريا، يف مجلة       . )١٢٠(ملساعدة هؤالء األطفال بالشكل املناسب    
أمور، بإدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف نظام التعليم العام وتقليص عدد املدارس املخصـصة              

  .)١٢١( التعليمية اخلاصة إىل احلد األدىن الذي ال ميكن تفاديهلذوي االحتياجات
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  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء ما يواجهه الغجر الروما من      -٦٥

وأوصت . عقبات على صعيد احلصول على فرص العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم          
أن تواصل اختاذ تدابري إجيابية لتحسني األوضاع املعيشية للغجر الروما على صـعيد             بلغاريا ب 

  .)١٢٢(احلصول على فرص العمل والرعاية الصحية والسكن والتعليم
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء ضعف متثيل األشـخاص               -٦٦

لروما يف خمتلف اإلدارات العامة ويف صفوف       املنتمني إىل فئات أقليات معينة، وخباصة الغجر ا       
أثنـاء اختيـار     املتبعـة اجليش والشرطة األمر الذي قد يكون ناجتاً عن املمارسات التمييزية           

  .)١٢٣(املرشحني وتوظيفهم
وأشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل التدابري الرامية إىل تشجيع التعلـيم               -٦٧

وأوصت بلغاريا مبواصلة تطوير اهلياكل والوسائل      .  اإلثنية ماعاتباللغات األصلية ملختلف اجل   
  .)١٢٤(اليت تتيح التدريس باللغات األصلية للجماعات اإلثنية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
، رحبت جلنة مناهضة التعذيب بدخول قانون اللجـوء والالجـئني           ٢٠٠٤يف عام     -٦٨

كومية لالجئني بوصفها السلطة املركزيـة      احلوكالة  الإنشاء  ، وب )٢٠٠٢(اجلديد حيز النفاذ    
  .)١٢٥( اللجوءمسألةاليت تبت يف والوحيدة املعنية بالالجئني 

وأعربت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني عن قلقها ألن بلغاريا ال متّيز               -٦٩
وأعربت املفوضية عن قلقها    . )١٢٦(ينيشرعبالقدر الكايف بني ملتمسي اللجوء واملهاجرين غري ال       

إزاء التشريع الذي ينص على أن مجيع ملتمسي اللجوء الذين يقدمون طلب جلوء على احلدود               
احلدود إىل املركز اخلاص    ينبغي أن حييلهم حرس     ويتبني أهنم دخلوا بلغاريا بصورة غري مشروعة        

تابعـة للوكالـة احلكوميـة      لإلقامة املؤقتة لألجانب وليس إىل مراكز التسجيل واالستقبال ال        
  .)١٢٧(وأعلنت املفوضية أن التشريع ينتهك حقوق ملتمسي اللجوء وأوصت بتعديله. لالجئني

وأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني أيـضاً إىل أنـه منـذ                 -٧٠
اص  أصبح مجيع ملتمسي اللجوء حيالون أوالً من احلدود إىل املركز اخل           ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

لإلقامة املؤقتة لألجانب يف بومسانتزي عوضاً عن إحالتهم إىل مراكز التسجيل واالسـتقبال             
وال تزال ظروف املعيشة يف مراكز التسجيل واالسـتقبال         . التابعة للوكالة احلكومية لالجئني   

 وأوصت املفوضية بلغاريا، يف مجلة أمـور،      . )١٢٨(التابعة للوكالة احلكومية لالجئني غري الئقة     
بأن تتخذ تدابري إلجراء حتسينات كبرية يف ظروف استقبال ومعيـشة ملتمـسي اللجـوء               

 ،والالجئني يف مراكز التسجيل واالستقبال التابعة للوكالة احلكومية لالجئني يف صوفيا وبانيا           
  .)١٢٩(إلعمال احلق يف مستوى معيشي الئق إعماالً كامالً
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ات املتعلقة باحترام مبدأ عـدم اإلعـادة        وأشارت املفوضية إىل عدم كفاية الضمان       -٧١
ويف . )١٣٠(٢٠٠٩القسرية، وأعربت عن قلقها إزاء حادث اإلعادة القسرية الذي وقع يف عام  

، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بلغاريا، يف مجلة أمور، بضمان عـدم طـرد أو               ٢٠٠٤عام  
خلطـر  عرض فيـه    سيت ه لالعتقاد بأن  حقيقيةإعادة أو تسليم أي شخص لبلد توجد أسباب         

  .)١٣١(عدم التذّرع بظروف استثنائية كمربر لذلكوالتعذيب، 
وأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل أن الوكالة احلكوميـة              -٧٢

ويف هذا اخلصوص حددت احلاجـة  . لالجئني تواصل تنفيذ الربنامج الوطين إلدماج الالجئني    
 علـى ناسـب  املتدريب ال اللغة البلغارية وأمهية توفري على إىل حتسني نوعية تدريب الالجئني  

  .)١٣٢(ملدارس يف املستقبلبااللغة البلغارية لالجئني األطفال لتيسري التحاقهم 

  االجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
 تعزيـز   ، رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالتقدم احملرز يف         ٢٠٠٩يف عام     -٧٣

     الدميقراطية وسيادة القانون، لكنها أدركت ما يتعني على بلغاريا أن تبذلـه مـن جهـود،                
  .)١٣٣(وال سيما لتعزيز استقالل السلطة القضائية والقضاء على الفساد

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التقارير الواردة بـشأن            ٢٠٠٨ويف عام     -٧٤
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة يف تقريـر          الحظ   و .)١٣٤(الفساد يف بلغاريا  

 أن الفساد ُيعترب املشكلة االجتماعية الرئيسية يف بلغاريا، وأشار إىل دراسة            ٢٠٠٨صادر عام   
  .)١٣٥( ازدياد وأن معظم احلاالت ال تزال دون حليفتبني أن الفساد 

  وطنية الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات ال  -رابعاً   

  للمتابعةتوصيات حمددة     
طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل بلغاريا أن تقدم يف غضون سنة مـن                 -٧٥

      اعتماد هذه املالحظات اخلتامية معلومات عن متابعتها للتوصـيات الـواردة يف الفقـرات             
إساءة معاملة  ( ١٦و) لروماالتمييز ضد الغجر ا   ( ١٥و) أطفال الغجر الروما يف املدرسة    ( ١٣

  .ومل يرد أي رد على هذا الطلب. )١٣٦()املنظمات العنصرية( ١٨و) الغجر الروما
وطلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل بلغاريا أن تقدم يف غضون سنة واحدة معلومات               -٧٦

الضمانات املنصوص عليهـا يف قـانون       ) (ب(٦رداً على توصيات اللجنة الواردة يف الفقرة        
ادعـاءات التعـرض إلسـاءة      املتعلقة ب  الشكاوى   اتإجراء) (ج(٦، و )جراءات اجلنائية اإل
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) ك(٦، و )الظروف السائدة يف مرافق االحتجـاز     ) (ط(٦، و )تكليف حمام ) (د(٦، و )املعاملة
  .ومل يرد أي رد على هذا الطلب. )١٣٧()مدى احلياة أحكام السجن إعادة النظر يف(

  عدة التقنيةبناء القدرات واملسا  -خامساً  
أوصت جلنة حقوق الطفل بلغاريا بأن تلتمس املساعدة التقنية من خمتلف وكـاالت             -٧٧

األمم املتحدة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضـد    
لـيت  ، وتوفري الوقاية الفعالة يف اجملـاالت ا       )١٣٩(، وإنشاء نظام لقضاء األحداث    )١٣٨(األطفال

األطفـال  وبغـاء   يغطيها الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال          
مجيع اجملـاالت الـيت   يف واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وتنفيذ محالت إلذكاء الوعي      

  .)١٤٠(يغطيها الربوتوكول االختياري
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