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ــة بالقـــضاء علـــى   اللجنـــة املعنيـ
  التمييز ضد املرأة

  الدورة الثانية واخلمسون
        ٢٠١٢يوليه / متوز٢٧-٩نيويورك، 

  قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية    
  بلغاريا    

ــر اجلــامع ل        ــا وهــو التقري ــر بلغاري ــدورة يف تقري ــا قبــل ال لتقــارير نظــر الفريــق العامــل مل
  .(CEDAW/C/BGR/4-7)الرابع إىل السابع من الدورية 

  
  معلومات عامة    

 وقـد مت تلقـي   ١٩٩٥مـارس  / آذار يفكان التاريخ احملدد الستالم تقرير الدولة الطرف       - ١
، يرجى توفري توضـيح ألسـباب عـدم تقـدمي التقريـر يف املوعـد                ٢٠١٠سبتمرب  /التقرير يف أيلول  

ويرجـى تـوفري معلومـات بـشأن عمليـة إعـداد التقريـر              .  مـن االتفاقيـة    ١٨ احملدد متشيا مع املادة   
غـري احلكوميـة، كمـا يرجـى توضـيح          وحجم املشاورات ذات الصلة اليت جرت مـع املنظمـات           

  .إذا كان التقرير قد قدم إىل الربملان واعتمد من جانب احلكومة ما
  

  املركز القانوين لالتفاقية واإلطار التشريعي واملؤسسي    
ــوعي           - ٢ ــة الطــرف إلرهــاف ال ــيت اختــذهتا الدول ــدابري ال ــات عــن الت ــوفري معلوم يرجــى ت

ويرجـى أيـضا تـوفري      . للجنـة باالتفاقية والربوتوكول االختياري امللحـق هبـا والتوصـيات العامـة            
 مــن التقريــر، وبــصورة خاصــة عــن   ١٣معلومــات عــن نتــاج القــضايا املــشار إليهــا يف الفقــرة   

ضال عن معلومات مستكملة بشأن القضايا اليت بتت فيها احملاكم وجلنـة            العقوبات املفروضة، ف  
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احلماية من التمييز واليت تتصل بـالتمييز علـى أسـاس اجلـنس والتحـرش اجلنـسي، واإلشـارة إىل                    
  .إذا كانت أحكام االتفاقية ُتطبق أو ُيحتج هبا بصورة مباشرة يف هذه القضايا ما
ت اليت اختذهتا الدولة الطرف العتماد قـانون حمـدد          ويرجى توفري معلومات عن اخلطوا      - ٣

بشأن املساواة بني اجلنسني متشيا مع التوصـيات الـيت قبلتـها الدولـة الطـرف خـالل استعراضـها          
ويرجـــى أيـــضا تـــوفري   ). Add.1 و A/HRC/16/9انظـــر   (٢٠١٠الـــدوري الـــشامل يف عـــام   

ــذ التوصــيات األخــرى لالســت     ــشامل  معلومــات عــن اخلطــوات املتخــذة لتنفي ــدوري ال عراض ال
ــا          ــق ببلغاريـ ــتعراض املتعلـ ــالل االسـ ــرف خـ ــة الطـ ــها الدولـ ــيت قبلتـ ــرأة الـ ــوق املـ ــصلة حبقـ املتـ

  ).نفسه املرجع(
والية وسلطات أمـني املظـامل فيمـا يتعلـق باملـسائل بـني اجلنـسني        لويرجى توفري وصف    - ٤

رأة أو نائـب أمـني   واإلشارة إىل ما إذا كانت هناك خطط لتعيني أمني مظامل خـاص لـشؤون املـ    
  .مظامل متخصص يف مسائل املرأة

  
  األجهزة الوطنية    

معلومات مفصلة عن والية قطاع املساواة يف الفـرص بـني املـرأة والرجـل               يرجى توفري     - ٥
يف وزارة العمــــــل والــــــسياسات االجتماعيــــــة واملــــــوارد البــــــشرية واملاليــــــة اخلاصــــــة بــــــه  

)CEDAW/C/BGR/4-7 ، ٢٢اخلــــرباء البــــالغ عــــددهم   /نــــسقنيوعــــن دور امل) ١٩الفقــــرة 
املرجـع نفـسه، الفقـرة      (خبريا يف جمال املساواة يف الفرص العـاملني يف خمتلـف الـوزارات              /منسقا
  .األجهزة ، فضال عن النتائج احملققة من خالل تلك)٣٢
ويرجى وصف النتائج احملققة حىت اآلن من خـالل تنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة لتعزيـز                   - ٦

 وتوضـيح كيـف أن االسـتراتيجية تتماشـى مـع االتفاقيـة       ٢٠٠٨/٢٠١٥بـني اجلنـسني    املساواة  
  ).٩املرجع نفسه، الفقرة (
  

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
يرجى توفري أمثلـة حمـددة عـن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة، مبـا يف ذلـك احلـصص املعتمـدة                         - ٧

ــسريع   ــرويج وت ــق لت ــني   حتقي ــة أو املوضــوعية ب ــساواة الفعلي ــدابري   امل ــل الت ــساء والرجــال، مث الن
من قـانون   ) التمثيل املتوازن يف اهليئات العامة     (٣٨و  ) العمالة (٢٤املنصوص عليها يف املادتني     

وهل يفـرض القـانون أي عقوبـات يف         ). ٣٩-٣٧املرجع نفسه، الفقرات    (احلماية ضد التمييز    
  حال عدم االمتثال هلذه احلصص؟
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  النماذج النمطية التقليدية    
 النمـاذج النمطيـة التقليديـة    ما هـي التـدابري الـيت تتخـذها الدولـة الطـرف للقـضاء علـى                - ٨

يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال يف األسرة واجملتمع اليت تفرط يف التشديد علـى               فيما
دور املرأة كـأم وزوجـة ودور الرجـل علـى أنـه يـوفّر اجلـزء األكـرب مـن دخـل األسـرة املعيـشية                       

؟ وما هي التدابري اليت تتخذ للتصدي للتمييز ضد املـرأة يف وسـائط              )٤٢ع نفسه، الفقرة    املرج(
اإلعــــالم واإلعالنــــات، مبــــا يف ذلــــك وصــــف املــــرأة علــــى أهنــــا ســــلعة جنــــسية يف بعــــض  

  اإلعالم؟ وسائط
  

  العنف ضد املرأة    
نـف العـائلي   يرجى اإلشارة إىل ما إذا توجد أحكام يف القانون اجلنائي جترم حتديـدا الع      - ٩

املرجـع  (وختضعه للمقاضاة التلقائية وتوفري وصف لعالقتها بقانون احلمايـة مـن العنـف العـائلي                
ــرات   ــسه، الفق ــيت     ). ٣١٧-٣١٢ و ٤٩-٤٥نف ــديالت ال ــات عــن التع ــوفري معلوم ويرجــى ت
، فــضال عــن معلومــات )٣١٦املرجــع نفــسه، الفقــرة ( علــى القــانون ٢٠١٠أُدخلــت يف عــام 

الشكاوى واحملاكمات واإلدانات والعقوبـات املفروضـة يف حـاالت العنـف         مستكملة عن عدد    
ويرجـى  . العائلي، مصنفة حسب نوع اجلنس والـسن لكـل مـن ضـحايا هـذا العنـف ومرتكبيـه        

أيــضا اإلشــارة إىل مــا إذا كــان االغتــصاب الزوجــي ُيجــرم حتديــدا ووصــف أنــواع الــدعم           
  . االغتصابواإلرشاد والتأهيل املتاحة للنساء يف ضحايا هذا

وى واملراكز املوزعة جغرافيا واملمولـة مـن الدولـة    آويرجى توفري معلومات عن عدد امل     - ١٠
ضحايا العنـف، مبـا يف ذلـك العنـف العـائلي، وأطفـاهلن ومعلومـات عـن التـدابري                    املتاحة للنساء   

القانونيـة  املتخذة لتوفري الـدعم املالئـم للمنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تـوفر املـأوى واملـساعدة                     
  ).١٦-٩، الفقرة CEDAW/C/49/D/20/2008(واالجتماعية والنفسية لتلك الضحايا 

ويرجى توفري بيانـات إحـصائية مـصّنفة حـسب نـوع اجلـنس عـن عـدد أوامـر احلمايـة                        - ١١
الصادرة سنويا، وعن إمكانية قيام الـشرطة بإصـدار أوامـر محايـة يف حـاالت الطـوارئ ومعيـار                    

ــالزم إلصــد  ــة يف     اإلثبــات ال ــة يف حــاالت الطــوارئ وغريهــا مــن أوامــر احلماي ار أوامــر احلماي
  ).٣١٣ و ٤٦، الفقرتان CEDAW/C/BGR/4-7(حاالت العنف العائلي 

  
  االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن يف البغاء    

ريـة لالجتـار بالبـشر      ذما هي التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف ملكافحـة األسـباب اجل             - ١٢
اد االجتماعي، وإىل أي مدى يعكس الربنامج الـوطين ملنـع وحماربـة االجتـار               بعالفقر واالست مثل  
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املرجـع  (بالبشر ومحاية الضحايا أوجه الضعف احملددة لنساء وفتيات طائفة الرومـا والالجئـات              
  ؟)٧١نفسه، الفقرة 

ــوفري معلومــات    - ١٣ ــسية عــن عــدد     ويرجــى ت ــسن واجلن ــوع اجلــنس وال مــصّنفة حــسب ن
احلاالت املبلغ عنها من االجتار باألشخاص واحملاكمات واإلدانـات والعقوبـات املفروضـة علـى               

ــذ عــام   ــه من ــساء ضــحايا االجتــار     . ٢٠٠٨مرتكبي ويرجــى أيــضا اإلشــارة إىل مــا إذا تتلقــى الن
مـنح محايـة خاصـة، مبـا يف ذلـك تـصاريح        املساعدة القانونية خالل الـدعاوي اجلنائيـة ومـا إذا تُ          

إقامة مؤقتة، للضحايا الذين يكونون غري مستعدين أو غـري قـادرين علـى التعـاون مـع سـلطات                    
  ).٥٧املرجع نفسه، الفقرة (االدعاء 

  
  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة وعمليات وضع القرارات    

ــان       - ١٤ ــرا إىل ضــآلة عــدد النــساء يف الربمل ، والــوزيرات )٨٩رجــع نفــسه، الفقــرة   امل(نظ
املرجــع نفــسه،  (توالنــساء الالئــي يــشغلن مناصــب عمــل ومستــشاري البلــديا  ) ٩٤الفقــرة (

املرجـع نفـسه، الفقـرة      (والنساء يف مناصب صنع القـرارات يف الـسلطة القـضائية            ) ١١٥الفقرة  
  : ، يرجى توضيح ما يلي)١١٧

قــانون األحــزاب الــسياسية علــى أيــة  ال تــنص قــوانني االنتخابــات وال ”ملــاذا   )أ(  
  ؛)٧٧املرجع نفسه، الفقرة (؟ “حصص للمرأة يف املناصب االنتخابية

هل هناك أي خطط لتعديل قوانني االنتخابـات هبـدف تـضمينها حـصة لنـوع                  )ب(  
  اجلنس املمثل متثيال ناقصا؟

ولـة الطـرف    ما هي التدابري، مبا فيها التـدابري اخلاصـة املؤقتـة، الـيت تتخـذها الد                 )ج(  
تتوخى اختاذها لزيادة متثيل النساء على مـستويات صـنع القـرار يف الـسلطة                أو

  القضائية ويف اإلدارة العامة، مبا يف ذلك على الصعيد احمللي؟
  

  التعليم    
ــدارس واالنقطــاع عــن         - ١٥ ــّصلة عــن معــدالت االلتحــاق بامل ــات مف ــوفري معلوم يرجــى ت

ن طائفـة الرومـا علـى املـستويني االبتـدائي والثـانوي وعـن               الدراسة بالنسبة للفتيات والفتيـان مـ      
وما هي التـدابري الـيت تتخـذ حاليـا     . مشاركة النساء والفتيات من طائفة الروما يف التعليم العايل    

لتجّنــب عــزل أطفــال الرومــا يف املــدارس وإرهــاف الــوعي لــدى اآلبــاء واألمهــات مــن طائفــة    
  س؟الروما بضرورة إرسال بناهتم إىل املدار
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من عليهـا   يونظرا إىل املشاركة املتدنية نـسبيا للنـساء يف جمـاالت التعلـيم املهـين الـيت يهـ                    - ١٦
وتركزهن يف جمـاالت الدارسـة الـيت هتـيمن عليهـا النـساء              ) ١٤٨املرجع نفسه، الفقرة    (الرجال  
، يرجـى تـوفري معلومـات عـن اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة                 )١٦٠املرجـع نفـسه، الفقـرة       (تقليدا  

الطــرف لتعزيــز تنويــع هــذه اخليــارات وتــشجيع النــساء والرجــال علــى اختيــار جمــاالت تعلــيم    
  .وتدريب غري تقليدية

  
  العمالة والضمان االجتماعي    

يرجــى تــوفري معلومــات عــن التــدابري املتخــذة ملعاجلــة الفجــوة الكــبرية يف األجــور بــني    - ١٧
املسارات الوظيفيـة   ق منها تعزيز تنويع     اجلنسني يف القطاعني العام واخلاص على حد سواء بطر        

املرجـع نفـسه،   (املهنية للمرأة وتعزيز التقييم املوضوعي للوظائف، ال سـيما يف القطـاع اخلـاص     
ومــا هــي التــدابري الــيت تنفــذ للحــد ممــا للمــستويات املتدنيــة ). ٢٠٦ و ١٩٧ و ١٩٦الفقــرات 

ــن أ       ــساء واخنفــاض ســن تقاعــدهن م ــا الن ــيت حتــصل عليه ــر ســليب  لألجــور ال ــى ث معاشــهن عل
  ؟)٢٠٦ و ١٩٠املرجع نفسه، الفقرتان (التقاعدي ومعاجلة ظاهرة تأنيث الفقر 

، )٢٠٠املرجـع نفـسه، الفقـرة       (األسـرية   ؤوليات  ويف ضوء التوزيع غري املتكافئ للمـس        - ١٨
  :يرجى توفري معلومات إضافية بشأن ما يلي

ــق بــــني     )أ(   ــة إىل التوفيــ ــدابري الراميــ ــا إذا كانــــت التــ ــرية  مــ ــسؤوليات األســ  املــ
واملــسؤوليات املهنيــة املنــصوص عليهــا يف التــشريعات واالتفاقــات اجلماعيــة،   

املرجـع نفــسه،  (مثـل إجـازة رعايـة األطفـال حـىت بلــوغهم الثانيـة مـن العمـر،         
  تطبق أيضا على اآلباء؛) ١٧٠الفقرة 

 النـــسبة املئويـــة مـــن اآلبـــاء الـــذين يـــستخدمون إجـــازة األبـــوة واإلجـــازة          )ب(  
املرجـع نفـسه، الفقـرة     (وترتيبات العمل املرنة لتربية األطفـال الـصغار          الوالدية
  ؛)٢٠٤ و ٢٠١-١٩٩

ــة           )ج(   التقــدم احملــرز يف توســيع نطــاق التغطيــة بالنــسبة خلــدمات ومرافــق الرعاي
ــالني       ــرة املعـ ــراد األسـ ــن أفـ ــم مـ ــصغار وغريهـ ــال الـ ــسه،  (لألطفـ ــع نفـ املرجـ

  ).١٩٩ الفقرة
  

  الصحة    
وفري معلومات عن التدابري املتخذة للمـضي يف احلـد مـن معـدالت اإلجهـاض،                يرجى ت   - ١٩

 ٢٢٦ و ٢٢٢ و ١٥٢املرجــع نفــسه، الفقــرات (خــصوصا يف صــفوف الــشابات واملراهقــات 
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بطـرق منـها إتاحـة احلـصول بأسـعار معقولـة علـى وسـال منـع                  ) ١٠ واملرفق، اجلدول    ٢٢٩ و
نـاهج الدراسـية العاديـة مـواد تثقيفيـة بـشأن            احلمل احلديثة وعلى معلومـات بـشأهنا وتـضمني امل         

ويف ضوء التقارير اليت تفيد جماالت إسـاءة شـفوية وبدنيـة            . الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية   
تتعرض هلا النساء أثناء الوالدة أو اإلجهـاض أو طلبـات غـري قانونيـة مـن مـوظفي املستـشفيات                   

   الدولة الطرف لوضع حد هلذا التصرف؟لدفع مبالغ إضافية، ما هي التدابري اليت تتخذها
  

  الفئات احملرومة من النساء    
يرجى توفري معلومات مفصلة عن التدابري، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة، املتخـذة                - ٢٠

للقضاء على األشكال املتعددة للتميز ضد النساء املنتميات ألقليات، ال سيما النـساء والفتيـات            
يف جمــاالت التعلــيم والعمالــة   (مبــا يف ذلــك يف احليــاة الــسياسية والعامــة     مــن طائفــة الرومــا،   

والصحة، ويرجى أيضا توفري معلومـات مفـّصلة عـن الـزواج املبكـر والـزواج القـسري لفتيـات            
بيانات إحصائية ومعلومات عن التدابري اليت اختـذهتا الدولـة الطـرف ملعاجلـة     الروما، مبا يف ذلك    

  ).٢٩٦ و ٢٩٥سه، الفقرتان املرجع نف(هذه املشكلة 
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