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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن لبلغاريا*
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نظرت اللجنةُ في التقرير الدوري الثامن لبلغاريا ( )CEDAW/C/BGR/8في جلستيها  1761و 1762

(انظر  CEDAW/C/SR.1761و  )CEDAW/C/SR.1762المعقودتين في  19شباط/فبراير .2020

ألف  -مقدمة
تُعرب اللجنـة نن تقـدير ـا لتقـديم الـدولـة الطرر تقرير ـا الـدوري الثـامن الـتي بُنـد اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـابـة لقـا مـة
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المسا ل المثارة قبل تقديم التقرير ( .)CEDAW/C/BGR/QPR/8وتعرب بيضا نن تقدير ا للدولة الطرر
لتقـديمهـا تقرير المتـابعـة للمتحظـات الةتـاميـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقـة للجنـة (.)CEDAW/C/BGR/CO/4-7/Add.1

وترحب اللجنة بالعرض الشـ ـ ــذوي التي قدمد الوفدي وباتيضـ ـ ــاحات اتضـ ـ ــافية المقدمة ردا نل األسـ ـ ـ لة التي
طرحتها اللجنة بثناء الحوار.
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وتثني اللجنة نل الدولة الطرر تيذاد ا وفدا ت برس ـ ـ ــد نا ب وؤير الش ـ ـ ــاون الةارجيةي الس ـ ـ ــيد جور

ووؤرة العمل والسياسة االجتمانيةي وو اؤرة الصحةي وو اؤرة الداةليةي
جورجييري وضم ممثلين من و اؤرة العدلي ا
ومجلس الوؤراءي والبعثة الدا مة لبلغاريا لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األةرى في جنير.

باء  -الجوانب اإليجابية
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ترحـب اللجنـة بـالتقـدم المحرؤ منـت النظر في نـام  2012في التقرير الجـام للتقـارير الـدوريـة الراب

إل الساب المقدم من الدولة الطرر فيما يتعلق بإجراء اتصتحات التشريعيةي وال سيما ما يلي:
(ب)

انتماد قانون المساواة بين المربة والرجلي في نام 2016؛

(ب)

تعـد ـي ل قـانون اتجراءات الجنـا يـة ليشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـل األمر التوجيهي  2012/29/EUالص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر

نن البرلمان األوروبي والمجلس والمارخ  25تش ـ ـ ـ ـ ـرين األول/بكتوبر  2012التي يحدد المعايير الدنيا لحقوق
ضحايا الج ار م وتوفير الدنم والحماية لهمي في نام 2017؛
( )

انتماد قانون جديد للةدمات االجتمانية في نام .2019

* انتمدتها اللجنة في دورتها الةامسة والسبعين ( 10-28شباط/فبراير .)2020
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وترحب اللجنة بالجهود التي تبتلها الدولة الطرر لتحس ــين إطار ا الماسـ ـس ــي والس ــياس ــاتي من بجل

تسري وتيرة القضاء نل التمييؤ ضد المربة وتعؤيؤ المساواة بين الجنسيني من قبيل انتماد ما يلي:
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(ب)

االستراتيجية الوطنية لتعؤيؤ المساواة بين المربة والرجل للذترة 2020-2016؛

(ب)

البرنامج الوطني لتحسين صحة األم والطذل للذترة 2020-2014؛

( )

برنامج التنمية الريذية للذترة .2020-2014

وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرري ةتل الذترة المنقضــية منت النظر في التقرير الســابقي بالتصــديق

نل اتذاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد المستويات الدنيا لألجوري ( 1970رقم )131ي في نام .2018

جيم  -أهداف التنمية المستدامة
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ترحـب اللجنـة بـالـدعم الـدولا هـداف التنميـة المســـــــ ـتـدامـةا وتـدعو بلى بعمـال المســـــــــاواة بين

الجنســـــــين بحكم القانون االمســـــــاواة القانونية وبحكم الواقع االمســـــــاواة الفعلية ا وفقا حكام االتفاقيةا

فا جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المسـتدامة لعام  .2030وتشـير اللجنة بلى أهمية الددف  5من
أهداف التنمية المســـــــتدامة وتعميم مبادو المســـــــاواة وعدم التمييز فا جميع أهداف التنمية المســـــــتدامة

وتحث الدول َة الطرف على االعتراف بالمرأة بوصـــــفدا القوة المحركة للتنمية المســـــتدامة
الســـــبعة عشـــــر.
ّ

فا بلغارياا وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية.

دال  -البرلمان
-8

تشــــــدد اللجنة على الدور البالي ا همية للســــــلطة التشــــــريعية فا كفالة التنفيذ الكامل لالتفاقية

اانظر الوثيقـة A/65/38ا الجزء الثـاناا المرف الســـــــــاد

 .وتـدعو الجمعيـ َة الوطنيـة بلى أن تتخـذا وفقـا

لواليتدـاا الخطوات الالزمـة فيمـا يتعل بتنفيـذ هـذال المالحظـات الختـاميـة من احن وحتى حلول موعـد تقـديم

التقرير الدوري المقبل بموجب االتفاقية.

هاء  -دواعا القل الرئيسية والتوصيات
تعريف التمييز ضد المرأة
-9

تتحظ اللجنة بن مبدب التمييؤ المباش ـ ـ ـ ــر وشير المباش ـ ـ ـ ــر ض ـ ـ ـ ــد المربة مكرس في تش ـ ـ ـ ـريعات الدولة

الطرر .شير بنها ال تؤال تش ـ ـ ـ ـ ــعر بالقلق ألن تا التعرير ال يش ـ ـ ـ ـ ــمل التمييؤ الجنس ـ ـ ـ ـ ــاني وبش ـ ـ ـ ـ ــكال التمييؤ

المتداةلةي نل النحو المطلوب في المادة  1من االتذاقية.
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واللجنـةا بـاإلشــــــــــارة بلى مالحظـاتدـا الختـاميـة الســــــــــابقـة اCEDAW/C/BGR/CO/4-7ا

الفقرة  12والصـــــــــالت بين المـادتين  1و  2من االتفـاقيـة والغـايـة  1-5من أهـداف التنميـة المســـــــ ـتـدامـة
الدادفة بلى القضـاء على جميع أشـكال التمييز ضـد جميع النسـاء والفتيات فا كل مكانا توصـا بأن تعتمد

الدولة الطرف تعريفا للتمييز ضـــــــد المرأة يتف مع المادة  1من االتفاقيةا بما يشـــــــمل التمييز المباشـــــــر

وغير المباشرا بضافة بلى أشكال التمييز المتداخلةا فا المجالين العام والخاص على حد سواء.
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بمكانية اللجوء بلى القضاء
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يس ــاور اللجنة القلق إؤاء اتمكانية المحدودة للنس ــاء والذتيات للجوء إل القض ــاء في الدولة الطرري

وال سيما النساء اللواتي يواجهن بشكاال متداةلة من التمييؤي وتلك بسبب تذشي الذسادي والوصمة االجتمانيةي

وندم إمكانية الوصـول إل النظام القضـا يي والتحيؤ الجنسـاني في صـذور الموظذين المكلذين بإنذات القانوني

بما في تلك الشـرطةي واألولوية المعطاة تجراءات الوسـاطة والمصـالحة في الحاالت التي تنطوي نل العنر
الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المربةي والوني المحـدود لـدى المربة بحقوقهـاي والمعرفـة المحـدودة بـاالتذـاقيـة وبروتوكولهـا

االةتياري والتوصيات العامة للجنة لدى القضاة والموظذين المكلذين بإنذات القانون.
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وتوصـا اللجنةا باإلشـارة بلى توصـيتدا العامة رقم  33ا 2015بشـأن لجوء المرأة بلى القضـاءا

بأن تقوم الدولة الطرف بما يلا:
(ب)

بجراء دراســـــــــة لتحـديـد الحواجز التا تحول دون بمكـانيـة لجوء النســـــــــاء والفتيـات بلى

القضـاءا وال سـيما النسـاء والفتيات اللواتا يواجدن أشـكاال متداخلة من التمييزا واتخاذ تدابير فعالة إلزالة

تلك الحواجزا بما فا ذلك توعية النساء بحقوقدن وتحسين بمكانية الوصول بلى النظام القضائا؛

ـجع النســـــــــاء على المطـالبـة بحقوقدنا واإلبال عن الجرائم
(ب)
تديئـة بيئـات داعمـة تشــــــــ ّ
المرتكبة ضـــدهنا والمشـــاركة بنشـــاط فا عمليات العدالة الجنائيةا ومنع تعرل النســـاء لديذاء من جديد

خالل تعاملدن مع السلطة القضائية وسلطات بنفاذ القانون؛
( )

مكافحة الفســــاد وبناء قدرات القضــــاة والمدعين العامين والمحامين وضــــباط الشــــرطةا

بســـــبل مندا جعل التدريب على االتفاقية وبروتوكولدا االختياري والســـ ـواب القضـــــائية للجنة وتوصـــــياتدا

العامة جزءا بلزاميا من تدريبدم المدنا؛
(د)

بنشـــــاء قاعدة بيانات وتوفير البيانات اإلحصـــــائية والمعلومات عن القضـــــايا التا جرى

فيدا االحتجاج باالتفاقية وبروتوكولدا االختياري أمام المحاكم الوطنية.
الجداز الوطنا للندول بالمرأة
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تتحظ اللجنة إنشاء المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين في مجلس الوؤراء .وتشيد بيضا بالدولة

الطرر نل قيامها بإنشـ ــاء ا لية الوطنية للتنسـ ــيق المتعلق بحقوق اتنسـ ــان في نام  .2013شير بن اللجنة

تشعر بالقلق إؤاء ما يلي:
(ب)

واستدامتد بذعالية؛

20-03729

افتقار المجلس الوطني إل الموارد البشـ ـ ـ ـ ـ ـرية والتقنية والمالية الكافية لض ـ ـ ـ ـ ــمان تش ـ ـ ـ ـ ــغيلد

(ب)

ندم وجود آليات محلية للمساواة بين الجنسين في جمي البلديات؛

( )

ندم تضمين الميؤانيات الوطنية والبلدية مبادئ للميؤنة المرانية للمنظور الجنساني.
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وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلا:
(ب)

تعزيز جدـازهـا الوطنا المركزي للندول بـالمرأة من خالل تحـديـد واليتـو ومســـــــ ـ وليـاتـو

بوضـــــــويا وتزويدال بالموارد البشـــــــرية والتقنية والمالية الكافية للتنســـــــي والعمل على نحو فعال من أجل

تحسين المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنسانا؛
(ب)

بنشــاء يليات للمســاواة بين الجنســين على الصــعيد المحلاا وتزويدها بالموارد البشــرية

( )

كفالة تخصيص التمويل الكافا من ميزانية الدولة للكيانات الوطنية والمحلية للجداز الوطنا؛

(د)

تعزيز احليات المعنية بتقييم ا ثر لكفالة الرصـد والتقييم المناسـبين لسـياسـاتدا المتعلقة

والتقنية والمالية الكافيةا وضمان التنسي بين هذال احليات وا جزاء ا خرى من الجداز الوطنا؛

بالمساواة بين الجنسين وتقييم تنفيذها بوتيرة منتظمة.
منظم ات المجتمع المدنا
- 15

تتحظ اللجنــة الـدور القوي للمجتم المــدني في تنذيــت السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات والبرامج في الـدولـة الطرر.

ولكن اللجنة تشــعر بقلق إؤاء القيود المذروضــة نل بنشــطة بعض المنظمات شير الحكوميةي وتعليق بنشــطة
العديد من ته المنظمات العاملة في مجالي حقوق المربة والمساواة بين الجنسين بو إشتقها.
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وتوصــا اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التعاون مع منظمات المجتمع المدنا العاملة فا مجالا

حقو المرأة والمساواة بين الجنسينا وأن تدعم مبادراتدا الرامية بلى تنفيذ االتفاقية .وتدعو اللجن ُة الدول َة

الطرف أيضا بلى القيام بما يلا:
(ب)

ضـــمان بيئة يمنةا بحكم القانون وبحكم الواقعا تشـــارك فيدا المنظمات العاملة فا مجالا

(ب)

توفير الدعم المالا لمنظمات المجتمع المدنا التا تقدم المســـاعدة بلى النســـاء اللواتا

حقو المرأة والمساواة بين الجنسين بصورة مندجية فا وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات ذات الصلة؛

بدنا وفا الوقت نفسـو ضـمان احتفاظ الدولة
يواجدن التمييز والعنف الجنسـانا وانتداك الحقو الخاصـة ّ

الطرف بمســــــ وليتدا الرئيســـــــية عن توفير الحماية وواعادة التأهيل وواعادة اإلدماج وســـــــائر الخدمات ذات

الصلة لد الء النساء.

الم سسة الوطنية لحقو اإلنسان
 - 17ترحب اللجنة بأن بمين المظالم ُمنِ َح المركؤ بلر من التحالر العالمي للماسـ ـ ـسـ ـ ــات الوطنية لحقوق
اتنســان في آتار/مارس 2019ي بما يتماش ـ م المبادئ المتعلقة بمركؤ الماس ـســات الوطنية لتعؤيؤ وحماية
حقوق اتنس ـ ــان (مبادئ باريس) .وترحب بيض ـ ــا بالمس ـ ــا مة القيمة ألمين المظالم في الحوار البناء م الدولة
الطرر .ولكن تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر اللجن ــة ب ــالقلق إؤاء ن ــدم كذ ــاي ــة الموارد التقني ــة والم ــالي ــة المق ــدم ــة إل بمين المظ ــالم

لتضطتع بواليتد بذعالية فيما يتعلق بتعؤيؤ وحماية حقوق المربة والمساواة بين الجنسين.
- 18

وتوصــا اللجنة الدولة الطرف بضــمان حصــول أمين المظالم على الموارد التقنية والمالية الكافية

وتمتين واليتو فيما يتعل بتعزيز وحماية حقو المرأة والمساواة بين الجنسين.
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التدابير الخاصة الم قتة
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يسـ ـ ــاور اللجنة القلق ألن الدولة الطرر لم تعتمد بي تدابير ةاصـ ـ ــة ماقتة لتحقيق المسـ ـ ــاواة الذعلية

- 20

وتوصـــــــــا اللجنةا تماشـــــــــيا مع الفقرة  4ا 1من االتفاقية وباإلشـــــــــارة بلى توصـــــــــيتدا العامة

بين المربة والرجلي وألنها لم تنذت نظم الحصص في القطانين العام والةاص.

رقم  25ا 2004بشأن التدابير الخاصة الم قتةا بأن تقوم الدولة الطرف بما يلا:
(ب)

اعتماد وتنفيذ تدابير خاصـــــــة م قتة ووضـــــــع أهداف محددة زمنيا للتعجيل فا تحقي

المســــــــــاواة الفعليــة بين المرأة والرجــل فا جميع المجــاالت التا ال تزال تعــانا فيدــا المرأة من الحرمــان

أو من النقص فا التمثيلا كما ها الحال فا مجاالت الحياة السياسية والحياة العامة والتعليم والعمالة؛
(ب)

زيادة مســتوى مشــاركة النســاء اللواتا يواجدن أشــكاال متداخلة من التمييزا مثل نســاء

( )

تنفيـذ برام لبنـاء القـدرات تســـــــــتدـدف جميع المعنيين من موظفا الـدولـة وأربـاب العمـل

الروما والمداجرات والالجئات والنساء ذوات اإلعاقةا فا عملية صنع القرار؛

بشــــــأن الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصــــــة الم قتة وأهميتدا فا تحقي المســــــاواة الفعلية بين المرأة

والرجل فا جميع المجاالت التا يكون فيدا التقدم ناقصا أو غير موجود.
القوالب النمطية والممارسات الضارة
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ال تؤال اللجنة تش ـ ـ ــعر بالقلق إؤاء التؤام الدولة الطرر المحدود بمكافحة القوالب النمطية الجنس ـ ـ ــانية

المس ــتمرة التي تاثر نل الةيارات التعليمية والمهنية للنس ــاء والذتيات .وتش ــعر اللجنة بالقلق بوجد ةاص إؤاء

ما يلي:

(ب)

ؤيادة حاالت الةطاب المنا ض للمنظور الجنسـ ـ ـ ـ ـ اني في المجال العامي وردود فعل نامة

الناس إؤاء تصـ ـ ــور المسـ ـ ــاواة بين الجنسـ ـ ــيني والتص ـ ـ ـريحات المعادية للمربة في وسـ ـ ــا ط اتنتمي بما في تلك

من قبل سياسيين رفيعي المستوى؛
(ب)

الترويج لمذهوم من مذا يم القيم األس ـ ـ ـرية التقليدية يقض ـ ـ ــي بأن تقتص ـ ـ ــر مهام المربة نل

بداء دور األم وتحمل المسـ ـ ــاوليات المنؤليةي واالفتقار إل اسـ ـ ــتراتيجية شـ ـ ــاملة للقضـ ـ ــاء نل القوالب النمطية
التمييؤية المتعلقة بأدوار ومساوليات المربة والرجل في األسرة والمجتم ؛
( )

اس ـ ــتمرار ؤوا األطذال و/بو الؤوا القس ـ ــريي وال س ـ ــيما في ص ـ ــذور فتيات الروماي نل

(د)

اؤدياد ةطاب الك ار ية والتحيؤ الجنسـي في وسـا ط اتنتمي وةاصـة في وسـا ل التواصـل

الرشم من وجود تشري يحظر ؤوا األشةاص التين تقل بنمار م نن  16سنة؛
االجتماني نل شبكة اتنترنت.
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ـث
وتكرر اللجنـة توصـــــــــيتيدـا الســـــــــابقتين اCEDAW/C/BGR/CO/4-7ا الفقرة  22ا وتح ّ

الدولة الطرف على القيام بما يلا:

وضـــــع اســـــتراتيجية محددة وواجراء حمالت عامة واســـــعة النطا للنســـــاء والرجال فا جميع
(ب)
مســــــــتويـات المجتمعا بمـا فا ذلـك الو ازرات ذات الصــــــ ـلـة والمجتمع المـدنا وقـادة المجتمعـات المحليـة والزعمـاء
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الدينيون والم سـســات ا كاديمية وقطاع ا عمال ووســائط اإلعالما بغية بعادة تأكيد فكرة المســاواة بين الجنســين

وتعزيز الصورة اإليجابية للنساء اللواتا يشاركن بنشاط فا الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية؛
(ب)

رصـــد اســـتخدام لغة معادية للمرأة فا البيانات العامة للســـياســـيين وفا تقارير وســـائط

اإلعالما وتشــجيع وســائط اإلعالم على بنشــاء يلية فعالة للتنظيم الذاتا من أجل التصــدي الســتخدام هذال
اللغةا وتعزيز الصور اإليجابية وغير النمطية للمرأة فا نظام التعليم؛
( )

ضـــــــ ـمـان التحقي الفعلا فا حـاالت زواج ا طفـال ولأو الزواج القســـــــــريا ومحـاكمـة

(د)

توفير التدريب للصـحفيين بشـأن المسـاواة بين الجنسـينا وحماية حقو المرأةا وأشـكال

( ـ)

فرل عقوبات محددة أو تحديد المســــ ولية فا التشـــــريعات اإلدارية عن تكرار القوالب

مرتكبيدـا ووانزال العقـاب المالئم بدما وتمكين النســـــــــاء والفتيـات اللواتا ُير َغمن على الزواج بدـذال الطريقـة
من الحصول على الحمايةا بما فا ذلك المالجئ وخدمات الدعم الميسرة؛
التغطية الصحفية للعنف الجنسانا والقوالب النمطية الجنسانية؛
النمطية أو السلوك المتحيز جنسانيا.
العنف ضد المرأة
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تحيط اللجنة نلما بقرار المحكمة الدس ـ ـ ــتورية رقم  2018/13المارخ  27تموؤ/يوليد  2018بش ـ ـ ــأن

ندم توافق اتذاقية مجلس بوروبا للوقاية من العنر ضد النساء والعنر المنؤلي ومكافحتهما (اتذاقية اسطنبول)
م الدسـ ـ ــتوري وتشـ ـ ــعر بالقلق ألن تا القرار يعيق التصـ ـ ــديق نل اتذاقية اسـ ـ ــطنبول .وال تؤال اللجنة تشـ ـ ــعر

بالقلق بيضا إؤاء ما يلي:
(ب)

ندم ورود تعرير لجمي بش ـ ــكال العنر الجنس ـ ــانيي بما في تلك العنر البدني والجنس ـ ــي

والنذس ــي واالقتص ــاديي ضـ ـ د النس ــاء والذتيات وندم تجريمها في التشـ ـريعات الحاليةي واالفتقار إل حكم ينص

نل المقاضاة التلقا ية لمرتكبي بنمال العنر الجنساني ضد المربة؛
(ب)

ندم دمج االشتصاب في إطار الؤوا ضمن تعرير االشتصاب في القانون الجنا ي؛

( )

ارتذاع معدالت س ــحب ش ــكاوى ض ــحايا العنر الجنس ــانيي حواتاحة مهلة ش ــهر واحد لتقديم

التماس ـ ـ ـ ــات للحص ـ ـ ـ ــول نل بوامر الحماية (انظر قانون الحماية من العنر العا ليي الذقرة  1من المادة )10

وندم تحويل نبء اتثبات لصالح الضحية في الدناوى المدنية فيما يتعلق بأوامر الحماية؛
(د)

حاالت الوفاة واالنتداء وس ـ ــوء المعاملة في ماس ـ ـس ـ ــات الص ـ ــحة النذس ـ ــية والعقلية ومراكؤ

( ـ)

االفتقار إل ةدمات متةصـ ـصـ ــة مقدمة من الدولة لدنم ضـ ــحايا العنر الجنسـ ــانيي نل

الحماية االجتمانية؛

الرشم من العدد المرتذ لحاالت العنر الجنسـاني ضـد النسـاء والذتيات في الدولة الطرري بما في تلك العنر

العا ليي التي ال يؤال ناك قصـ ـ ــور كبير في اتبتب نند بسـ ـ ــبب الوصـ ـ ــمة االجتمانية وندم ثقة الضـ ـ ــحايا
بسلطات إنذات القانون؛
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(و)

شياب الوني والتدريب في ص ــذور القض ــاة والمدنين العامين وض ــباط الش ــرطة والعاملين

في القطاع الطبي فيما يتعلق بالعنر الجنس ـ ـ ـ ـ ــاني ض ـ ـ ـ ـ ــد النس ـ ـ ـ ـ ــاء والذتياتي األمر التي من ش ـ ـ ـ ـ ــأند تمكينهم

من التعامل م
(ؤ)

ته الحاالت بذعالية ونل نحو يراني االنتبارات الجنسانية؛

ندم وجود بيانات شـاملة نن العنر الجنسـاني ضـد النسـاء والذتياتي مصـنذة حسـب السـن

والعتقة بين الض ــحية والجانيي بما في تلك ندد الش ــكاوى والمحاكمات واتدانات والعقوبات المذروض ــة نل

الجناةي وسبل االنتصار المتاحة للضحايا؛
(ح)

ندم كذاية الدنم المالي المقدم إل منظمات المجتم المدني التي تؤود النسـ ـ ـ ــاء ضـ ـ ـ ــحايا

العنر الجنساني بةدمات الدنم المتةصصة.
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وتوصــــــا اللجنةا باإلشــــــارة بلى توصــــــيتدا العامة رقم  35ا 2017بشــــــأن العنف الجنســــــانا

ضد المرأةا الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19ا الدولة الطرف بما يلا:
(ب)

التعجيل بمواصــلة مواءمة التشــريعات الوطنية من أجل القضــاء على العنف الجنســانا

(ب)

تعـديـل التشـــــــــريعـات الحـاليـةا بمـا فا ذلـك قـانون الحمـايـة من العنف العـائلاا لالعتراف

ضد المرأة وفقا لالتفاقيةا والتصدي على اتفاقية اسطنبول؛

بجميع أشــكال العنف الجنســاناا بما فا ذلك العنف البدنا والجنســا والنفســا واالقتصــاديا ضــد النســاء

والفتياتا وضـــــــــمان بمكانية المقاضـــــــــاة التلقائية لمرتكبا أعمال العنف هذالا وفرل عقوبات تتناســـــــــب

مع فداحة االعتداء؛
( )

تعديل القانون الجنائا لتجريم االغتصـــــــاب فا بطار الزواج على وجو التحديد باعتبارال

(د)

ضــــــــمان اعتماد يليات فعالة ومســــــــتقلة لتقديم الشــــــــكاوى للنســــــ ـ اء اللواتا يعشــــــــن

من الظروف المشددة للعقوبة؛

فا م سـسـات الصـحة النفسـية والعقلية وفا مراكز الحماية االجتماعيةا وضـمان التحقي بفعالية فا جميع
حاالت الوفاة واالعتداء وسوء المعاملة والمعاقبة عليداا وتحديد المس ولية الجنائية عند االقتضاء؛
( ـ)

تعديل الفقرة  1من المادة  10من قانون الحماية من العنف العائلا إلزالة مدلة الشـدر

الواحد لتقديم االلتما

للحصـــول على أوامر الحمايةا وضـــمان بمكانية الوصـــول بلى المســـاعدة القانونية

المجانية فا اإلجراءات المتعلقة بالعنف الجنســانا ضــد المرأةا ومنع وصــم الضــحايا اللواتا يقدمن طلبات

ـاهلدنا وفرل غ ارمـات فعـالـة
للحصـــــــــول على أوامر الحمـايـةا والتخفيف من عـبء اإلثبـات الملقى على ك
ّ

لعدم االمتثال لدذال ا وامر؛
(و)

زيادة عدد المالجئ الحكومية الميســرةا فا المناط الحضــرية والريفيةا وزيادة خدمات

المشــورة وواعادة التأهيل فا جميع أنحاء الدولة الطرفا وضــمان حصــول النســاء والفتيات ضــحايا العنف

الجنســــــاناا بمن فيدن من ينتمين أكثر الفئات حرماناا على الدعم الطبا والنفســــــا على نحو كامل ومن
دون عوائ ؛

(ؤ)

بدء تطبي برنام مندجا لبناء قدرات القضــــــاة والمدعين العامين وضــــــباط الشــــــرطة

وغيرهم من موظفا بنفـاذ القـانون فا مجـال التطبي الصــــــــــارم حكـام القـانون الجنـائا المتعلقـة بـالعنف
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الجنسانا ضد المرأة وواجراءات التحقي المراعية لالعتبارات الجنسانيةا باإلضافة بلى توفير تدريب مندجا
للعاملين فا القطاع الطبا بشأن معالجة الضحايا على نحو م ار ٍع لالعتبارات الجنسانية؛
(ح)

تخصــيص التمويل الكافا لمنظمات المجتمع المدنا التا توفر المالجئ وخدمات الدعم

التا يمكن الوصـول بليدا للنسـاء ضـحايا العنف الجنسـانا وتعزيز التعاون مع هذال المنظماتا وفا الوقت

نفسو ضمان احتفاظ الدولة الطرف بمس وليتدا الرئيسية عن اإلشراف على تقديم هذال الخدمات؛
(ط)

بنشــــاء قاعدة بيانات وجمع البيانات اإلحصــــائية عن جميع أشــــكال العنف الجنســــانا

بصــورة منتظمةا بما فا ذلك العنف العائلا والجنســاا مصــنفة بحســب الجن

والعالقة بين الضحية والجانا.

والســن واإلعاقة والجنســية

االتجار بالبشر واستغاللدم فا البغاء
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تعترر اللجنة المعنية بالقضاء نل التمييؤ ضد المربة بعمل اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر

وا لية الوطنية تحالة ض ـ ـ ـ ــحايا االتجار ودنمهمي شير بنها تش ـ ـ ـ ــعر بالقلق إؤاء شياب التنس ـ ـ ـ ــيق بين الهي تيني

ونقص الموارد البشرية والتقنية والمالية المةصصة للجنة .وال تؤال اللجنة تشعر بالقلق بيضا إؤاء ما يلي:
(ب)

حقيقة بن الدولة الطرر ي بلد منش ـ ـ ـ ـ ـ ــأ ومقص ـ ـ ـ ـ ـ ــد لتتجار بالنس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والذتيات ألشراض

(ب)

التقارير التي تذيد بوقوع  64حالة في نام  2018تتعلق بقيام شـابات منتميات إل مجتمعات

( )

شياب الحماية وةدمات الدنم الممولة تمويت كافيا لض ـ ـ ـ ــحايا االتجاري بمن فيهم النس ـ ـ ـ ــاء

(د)

نــدم توفر معلومــات نن ةــدمــات إنــادة التــأ يــل حوانــادة اتدمــا ي بمــا في تلــك المتج

االستغتل الجنسي والعمل القسري؛

ضعيذة من طا ذة الروما ببي األطذال واألنضاء في الةار بسبب الذقر وانعدام الذرص االقتصادية؛

والذتياتي وافتقار إل المعرفة والذهم لدى الموظذين العموميين للماشرات المتعلقة بحاالت االتجار ته؛

والمساندة النذسيةي للنساء والذتيات ضحايا االتجاري وال سيما للنساء المنتميات إل الذ ات المحرومةي إضافة
إل ندم توفر معلومات نن برامج تتيح للنساء ترك البغاء.
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وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلا:
(ب)

االتجار بالبشر؛
(ب)

تخصـــــــــيص مـا يكفا من الموارد البشـــــــــريـة والتقنيـة وال ـم اليـة للجنـة الوطنيـة لمكـافحـة
ضــــمان اإلنفاذ الفعال للتشــــريعات المتعلقة بمكافحة االتجار با شــــخاصا بســــبل مندا

توفير تدريب مندجا للقضـاة والمدعين العامين وشـرطة الحدود وسـلطات الدجرة وسـائر الموظفين المكلفين

بإنفاذ القوانين على تحديد هوية ضـــــحايا االتجار فا وقت مبكر وواحالتدم بلى الخدمات المناســـــبة وتطبي
أساليب االستجواب المراعية لالعتبارات الجنسانية؛
( )

التحقي فا الحاالت المتعلقة ببيع ا طفال وا عضــاء فا الخارجا ومعاقبة الجناةا وتوفير

(د)

ضمان تقديم خدمات وتعويضات فعالة وميسرة بلى ضحايا االتجار؛

بعادة التأهيل والمساعدة للضحاياا وتقديم الحماية والفرص االقتصادية بلى مجتمعات الروما المحرومة؛
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( ـ)

جمع المعلومات والبيانات عن النســــــاء اللواتا يجبرن على ممارســــــة البغاءا ومعالجة

ا سـباب الجذرية السـتغالل النسـاء والفتيات فا البغاءا ووضـع تدابير للحد من الطلب على البغاءا وتوفير
برام لترك هذال الممارسة وفرص بديلة مدرة للدخل للنساء اللواتا يمارسن البغاء.
مشاركة المرأة على قدم المساواة فا الحياة السياسية والحياة العامة
- 27

تتحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(ب)

النسـ ـ ــاءي وال سـ ـ ــيما النسـ ـ ــاء توات اتناقة ونسـ ـ ــاء الروماي ال يؤلن ممثتت تمثيت ناقصـ ـ ــا

في البرلماني والمناصـ ـ ـ ــب الو اؤريةي ومناصـ ـ ـ ــب صـ ـ ـ ــن القرار نل مسـ ـ ـ ــتوى البلدياتي وفي المناصـ ـ ـ ــب العليا
في السلك الدبلوماسي؛
(ب)

االفتقار إل برامج واس ــتراتيجيات تض ــمن مش ــاركة نس ــاء الروما والنس ــاء الريذيات والنس ــاء

( )

ندم تدريب المرشــحات للمناصــب العامة نل القيادة الســياســية والتذاوض وندم تؤويد ن

توات اتناقة في الحياة السياسية والعامة؛
بمهارات تنظيم حمتت انتةابية.
- 28

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلا:
(ب)

التعجيل بمشـــــاركة النســـــاء فا الحياة الســـــياســـــية والعامةا بما فا ذلك نســـــاء الروما

(ب)

اتخاذ تدابير خاصـــة م قتةا مثل نظام الحصـــص القانونية ونظام التكاف بين الجنســـين

والنساء الريفيات والنساء ذوات اإلعاقة وال سيما على مستوى صنع القرار؛

فا الخـدمـة العـامـة والســـــــ ـلـك الـدبلومـاســـــــــاا وفقـا للمـادة  4ا 1من االتفـاقيـة والتوصـــــــ ـيـة العـامـة للجنـة

رقم  25ا 2004ا بغية زيادة تمثيل المرأة فا البرلمان والمناصـــــب الوزارية والســـــلطة القضـــــائية والخدمة
العامة والسلك الدبلوماسا؛
( )

توفير برام لبنــاء قــدرات المرشـــــــــحــات فيمــا يتعل بمدــارات تنظيم الحمالت والقيــادة

السـياسـيةا وال سـيما للنسـاء اللواتا يتعرضـن شـكال التمييز المتداخلةا مثل نسـاء الروما والنسـاء الريفيات
والنســاء ذوات اإلعاقةا وزيادة الوعا فا أوســاط القادة الســياســيين والجمدور بأن مشــاركة المرأة بصــورة

كاملة وحرة وديمقراطية على قدم المســــاواة مع الرجل فا الحياة الســــياســــية والحياة العامة أمر ضــــروري

من أجل اإلعمال الكامل لحقو اإلنسان للمرأة.
التعليم
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تحيط اللجنة نلما بعمليات إصتح قطاع التعليم في الدولة الطرري وال سيما انتماد القانون الجديد

للتعليم قبل المدرسـ ـ ـ ــي والمدرسـ ـ ـ ــي في نام  2015التي ينص نل تطبيق التعليم الشـ ـ ـ ــامل في جمي رياض

األطذـال والمـدارسي إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة إل االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـة الوطنيـة للحـد من ترك الـد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مبكرة للذترة

 2020-2013ي واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي ــة الوطني ــة تدم ــا األطذ ــال والطلب ــة من األقلي ــات اتثني ــة في التعليم للذترة
2020-2015ي واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـة الوطنيـة للتعلم مـدى الحيـاة للذترة 2020-2014ي واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـة الوطنيـة
لتحس ـ ــين اتلمام بالقراءة والكتابة والتش ـ ــجي نليد للذترة  .2020-2014شير بن اللجنة ال تؤال تش ـ ــعر بالقلق

إؤاء ما يلي:
20-03729
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(ب)

ندم إجراء تقييم بثر في منتصر المدى لمةتلر السياسات واالستراتيجيات المتةتة؛

(ب)

نل الرشم من انتمـاد برنـامج العلوم والتعليم من بجـل النمو الـتكي للذترة 2020-2014ي

شالبا ما يتركؤ حض ــور النس ــاء والذتيات في مجاالت الد ارس ــة التي تهيمن نليها اتنا ،تقليدياي ويمثلن تمثيت

ناقصا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتي األمر التي يقلل من فرص العمل المتاحة لهن؛
( )

ترســيا القوالب النمطية الجنســانية نبر المنا ج الد ارســيةي بســبب انعدام التثقير في مجال

(د)

حاالت التذاوت بين المناطق الحض ـ ـرية والمناطق الريذية ومعدالت االسـ ــتبقاء المنةذضـ ــة

المساواة بين الجنسين والتونية المنتظمة بشأن الصحة والحقوق الجنسية واتنجابية؛
للذتيات والنساءي بمن فيهن فتيات ونساء الروماي في جمي مستويات التعليم.
- 30

وتوصـــا اللجنةا باإلشـــارة بلى توصـــيتدا العامة رقم  36ا 2017ا بشـــأن ح الفتيات والنســـاء

فا التعليما بأن تقوم الدولة الطرف بما يلا:
(ب)

بجراء تقييم ثر مختلف الســــياســــات واالســــتراتيجيات فا مجال التعليم واعتماد تدابير

محددة الددف للحد من معدالت التســـــــرب من المدرســـــــةا مع التركيز على التدابير الرامية بلى اســـــــتبقاء

الفتيــات فا المنــاط الريفيــة والفتيــات ذوات اإلعــاقــة وفتيــات الرومــاا والفتيــات المدــاجرات والالجئــات

فا المدار ا وزيادة التحاقدن بجميع مستويات التعليم؛
(ب)

التصــــــــــــدي للقوالـــب النمطيـــة التمييزيـــة والحواجز الديكليـــة التا قـــد تثنا الفتيـــات

عن االلتحـا بمجـاالت دراســـــــ ـيـة ومســـــــــارات وظيفيـة يديمن عليدـا الـذكور بصـــــــــورة تقليـديـةا مثـل العلوم
والتكنولوجيا والدندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلوماتا وتقييم البرام القائمة لتنويع الخيارات التعليمية؛
( )

اتخاذ تدابير منســقة للتشـــجيع على مواصـــلة تنويع الخيارات التعليمية والمدنية للفتيان

(د)

ضمان استخدام مواد التعليم المراعية لالعتبارات الجنسانية على جميع مستويات التعليم؛

والفتياتا وزيادة مشاركة الفتيات فا التلمذة الصناعية والحرف اليدوية والعلوم والتكنولوجيا؛

بعداد ووادماج مضــــامين شــــاملة وميســـرة بشــــأن المســــاواة بين الجنســــين فا المناه
( ـ)
الدراســـيةا بما فا ذلك حقو المرأةا وتقديم صـــورة عن النســـاء ذوات المكانة المرموقة فا الحياة العامةا
ومنع التنميط الجنســـانا والتمييز الجنســـاناا بضـــافة بلى التثقيف اإللزاما المناســـب للفئة العمرية بشـــأن

الصـــحة والحقو الجنســـية واإلنجابيةا بما فا ذلك التثقيف الشـــامل بشـــأن الســـلوك الجنســـا للمراهقات

والمراهقينا مع بيالء اهتمام خاص للسلوك الجنسا المس ول؛
(و)

النظر فا بلغاء الضـ ـرائب والمدفوعات اإلضـــافية لريال ا طفال والتعليم قبل المدرســـا

لتخفيف العبء على ا سر المعيشية الريفية والمداجرة والمنتمية بلى طائفة الروما.
العمالة
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ال تؤال اللجنة تش ــعر بالقلق ألند نل الرشم من التص ــديق نل اتذاقية منظمة العمل الدولية بش ــأن

المسـ ـ ــاواة في األجوري ( 1951رقم )100ي ال تطبق الدولة الطرر بالكامل مبدب األجر المتسـ ـ ــاوي لقاء العمل
المتساوي القيمة .وتتحظ اللجنة بيضا بقلق ما يلي:
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(ب)

نل الرشم من تقلص الذجوة في األجور بين الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين في السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات األةيرةي ال تؤال

(ب)

التمييؤ المهني ال برسـ ـ ــي واألفقي والصـ ـ ــعوبات المتعلقة بإدما النسـ ـ ــاء المهاجرات ونسـ ـ ــاء

( )

العدد المنةذض جدا لحاالت التحرش الجنسـ ـ ــي والتمييؤ الجنسـ ـ ــاني في مكان العمل التي

الذجوة قا مة ( 13,5في الما ة) وتاثر سلبا نل المربة طوال حياتها العملية؛
الروما والريذيات والمسنات والنساء توات اتناقة في سوق العمل النظامي؛

جرى التحقيق فيـد بين نـامي  2014و 2018ي نل الرشم من وجود قـانون متعلق بـالتمييؤ في مكـان العمـل

نل بساس الجنس وبالتحرش الجنسي؛
(د)

الذرق بين الحد األقصـ ـ لسـ ــن التقاند للمربة والرجل التي يضـ ــر باسـ ــتحقاقات المعاشـ ــات

(ه)

توظير العامتت المنؤليات في بشلب األحيان ةار إطار العملية الرس ـ ـ ـ ـ ـ ــمية لتس ـ ـ ـ ـ ـ ــجيل

التقاندية للمربةي مما يادي إل فجوة في المعاشات التقاندية بين الجنسين بنسبة  28في الما ة؛

العمالي مما يادي إل ندم تمكنهن من الحص ـ ـ ـ ـ ــول نل اس ـ ـ ـ ـ ــتحقاقات مثل تغطية نذقات الرناية الص ـ ـ ـ ـ ــحية

والمعاش التقاندي.
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وتكرر اللجنة تأكيد توصـــياتدا الســـابقة اCEDAW/C/BGR/CO/4-7ا الفقرة  34وتوصـــا

بأن تقوم الدولة الطرف بما يلا:
(ب)

اإلنفاذ الفعال لمبدأ ا جر المتســــــاوي لقاء العمل المتســــــاوي القيمة من أجل تضــــــيي

الفجوة فا ا جور بين الجنســـــــــين وســـــــــدهـا فا ندـايـة المطـاف من خالل اســـــــــتعرال ا جور فا جميع

القطاعات بوتيرة منتظمةا وتطبي أســـــــاليب تحليلية مراعية لالعتبارات الجنســـــــانية فا تصـــــــنيف وتقييم

الوظائفا وواجراء عمليات تفتيش فا أماكن وعمليات استقصاء لألجور بوتيرة منتظمة؛
(ب)

تعزيز التدابير للقضـــاء على التمييز المدنا ا فقا والرأســـا وتحســـين بمكانية وصـــول

فيدن النســـاء المداجرات ونســـاء الروما والنســـاء ذوات اإلعاقةا بلى ســـو العمل النظاماا
النســـاءا بمن
ّ
وتشــــــجيع النســــــاء والفتيات على اختيار مســــــارات مدنية غير تقليديةا وواعطاء ا ولوية النتقال النســــــاء

من العمل بدوام جزئا بلى العمل بدوام كامل بدعم من مراف رعاية ا طفال الميسرة وذات الجودة العالية؛
( )

التصــدي على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشــأن القضــاء على العنف والتحرش فا عالم

(د)

تعديل قانون العمل لمواءمة سـن التقاعدا بغية تضـيي الفجوة فا المعاشـات التقاعدية

(ه)

التصــــــــــدي على اتفــاقيــة منظمــة العمــل الــدوليــة بشــــــــــأن العمــال المنزليينا 2011

العملا  2019ارقم  190ا والقيام بترتيبات إلنشاء سجل مركزي لجميع الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسا؛
بين الجنسين وسدها؛

ارقم  189ا وضمان حقو ه الء العمال.
الصحة
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(ب)

ورود تقـارير نن العنر الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني المرتكـب ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المربة ةتل الوالدةي واالفتقـار إل

(ب)

العـدد المرتذ لحـاالت الحمـل المبكري واالفتقـار إل التثقير اتلؤامي المت م للذ ـة العمريـة

إجراءات وآليات للرقابة من بجل ضمان استيذاء معايير كافية للرناية في بجنحة األمومة في المستشذيات؛

بش ـ ــأن الص ـ ــحة والحقوق الجنس ـ ــية واتنجابية في المنا ج الد ارس ـ ــيةي وندم توفير التدريب للمعلمين والمعلمات

في تا المجال؛
( )

الذرص المحدودة المتاحة للنس ـ ـ ـ ــاء والذتيات للحص ـ ـ ـ ــول نل وس ـ ـ ـ ــا ل من الحمل الحديثة

بأسـعار معقولةي وال سـيما في المناطق الريذيةي والعقبات التي تواجهها الم ار قات في الحصـول نل معلومات

متعلقة بةدمات الصحة الجنسية واتنجابية؛
(د)

ورود تقـارير نن إجراء نمليـات ج ارحـة طبيـة ال رجعـة فيهـا نل نطـاق واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ للنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

من حملة صذات الجنسين.
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واللجنةا باإلشــارة بلى توصــيتدا العامة رقم  24ا 1999بشــأن المرأة والصــحة والغاية  7-3من

أهداف التنمية المســـــــتدامة اللتين تددفان بلى كفالة حصـــــــول الجميع على خدمات الصـــــــحة الجنســـــــية

واإلنجابيةا ووالى توصــــــيتدا الســــــابقة اCEDAW/C/BGR/CO/4-7ا الفقرة  36ا توصــــــا بأن تقوم

الدولة الطرف بما يلا:
(ب)

تجريم العنف المرتبط بالتوليد وغيرال من أشــــــــكال العنف أثناء الوالدةا وضــــــــمان وجود

(ب)

اتخاذ التدابير الواجبة إلجراء دراســــــة اســــــتقصــــــائية وطنية للصــــــحة اإلنجابيةا وتنفيذ

معايير كافية وميسرة للرعاية فا جميع أجنحة الوالدة فا المستشفيات؛

االســـــــتراتيجية الوطنية للصـــــــحة لعام  2020وخطة العمل الوطنية للفترة 2020-2015ا ووادماج التثقيف
اإللزاما الشـــــامل والمالئم للفئة العمرية بشـــــأن الصـــــحة والحقو الجنســـــية واإلنجابية ضـــــمن المناه

الدراســيةا بما فا ذلك التثقيف بشــأن الوســائل الحديثة لمنع الحمل والوقاية من ا مرال المنقولة جنســيا

ومخاطر اإلجدال غير المأمون؛
( )

تكثيف تنفيذ البرام الصحيةا بما فا ذلك برام التوعية الشاملةا لضمان توافر وسائل

منع الحمل الحديثة بأســـــعار معقولة لجميع النســـــاء والفتياتا بمن فيدن النســـــاء والفتيات المنتميات بلى

الفئات المحرومة وفا المناط الريفية؛
(د)

وضع ضمانات مناسبة لكفالة وضع معايير كافية للرعايةا بما فا ذلك بمكانية الوصول

واحترام اســـتقاللية المرأة واشـــتراط الموافقة الحرة والمســـبقة والمســـتنيرة من جانب جميع النســـاءا ووانشـــاء
يليات لتقديم الشكاوى للنساء اللواتا يعانين من سوء المعاملة أثناء الوالدة؛
(ه)

وضـــع وتنفيذ بروتوكول للرعاية الصـــحية قائم على الحقو للنســـاء من حملة صـــفات

الجنسينا وعدم بخضاعدن لعملية جراحية أو عالج من دون موافقتدن الحرة والمستنيرة والمسبقة.
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االستحقاقات االقتصادية واالجتماعية والتمكين االقتصادي للمرأة
- 35

يســاور اللجنة القلق ألن نســبة  24في الما ة من النســاء معرضــات لةطر الذقر في الدولة الطرري

وال سـ ــيما نسـ ــاء الروما والنسـ ــاء العاؤبات والنسـ ــاء توات اتناقةي وفقا لماشـ ــر المسـ ــاواة بين الجنسـ ــين للمعهد

األوروبي للمساواة بين الجنسين .وتتحظ اللجنة بيضا بقلق ما يلي:
(ب)

شيـاب التـدابيري بمـا في تلـك التـدابير الةـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الماقتـةي والبرامج المحـددة الهـدر لـدنم

(ب)

نـدم توفر معلومـات نن برامج القروض وشير تلـك من بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـال اال تمـان المـالي المتـاحة

( )

ندم توفر بيانات نن األسـر المعيشـية المنةذضـة الدةل التي تعيلها نسـاء ونن المسـا مة

مباشرة المربة لألنمال الحرة وتعؤيؤ التمكين االقتصادي للمربة؛

للمربةي وندم توفير تدريب ةاص نل مهارات مباشرة األنمال الحرة؛

المحددة للبرامج االجتمانية في تحسين الوض االقتصادي للنساء توات الدةل المنةذض.
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وتوجو اللجنة االنتباال بلى الغاية -5أ من أهداف التنمية المســـــــــتدامةا وتكرر تأكيد توصـــــــــيتدا

السابقة اCEDAW/C/BGR/CO/4-7ا الفقرة  40ا وتوصا بأن تقوم الدولة الطرف بما يلا:
(ب)

اعتمــاد تــدابير محــددة الدــدفا بمــا فا ذلــك التــدريــب على المدــارات والتعليم التقناا

وتيســــير حصــــول المرأة على القرول وغيرها من أشــ ـ كال االئتمان المالاا من أجل دعم وتحفيز مباشــ ـرة
المرأة لألعمال الحرة وتعزيز تمكيندا االقتصاديا وخاصة فا المناط الريفية؛
(ب)

جمع بيانات بحصـائية عن ا سـر المعيشـية المنخفضـة الدخل التا تعيلدا نسـاء وتعزيز

( )

تصــميم اســتراتيجيات وبرام محددة لتعزيز فرص التمكين االقتصــادي للمرأةا مع كفالة

برام مكافحة تأنيث الفقر؛

مشــاركتدا فا بعداد تلك المبادراتا والتركيز على المرأة ال بوصــفدا ضــحية أو مســتفيدة فحســبا بل أيضــا

بوصفدا مشاركة نشطة فا صياغة وتنفيذ تلك السياسات.
النساء الريفيات والمداجرات وملتمسات اللجوء
- 37

تحيط اللجنة نلما بإنداد برنامج وطني للتنمية الريذية في الدولة الطرري شير بنها تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر بالقلق

ألن البرنامج ال يركؤ نل النسـ ــاء بو نل المسـ ــاواة بين الجنسـ ــين .وتشـ ــعر اللجنة بالقلق بيضـ ــا ألن النسـ ــاء

الريذيات والمهاجرات وملتمسات اللجوء ال يؤلن يواجهن بشكاال متداةلة من التمييؤي وبصذة ةاصة ما يلي:
(ب)

افتق ــار المربة الريذي ــة إل إمك ــاني ــة الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول إل البني ــة التحتي ــة والنق ــل وال ــدنم الم ــالي

وشير تلك من بش ـ ــكال الدنم للقيام بأنش ـ ــطة ؤرانية واقتص ـ ــاديةي األمر التي يادي إل
للشابات إل المناطق الحضرية بو إل ةار البلد؛
(ب)

جرة واس ـ ــعة النطاق

توفر فرص محدودة للنسـاء المهاجرات وملتمسـات اللجوء اللواتي ربما نشـن في البلد نل

مدى ســنوات نديدةي للحصــول نل الةدمات المتوفرة للمواطنين البلغارييني وةاصــة التعليم والرناية الصــحية

والةدمات االجتمانية؛
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( )

إمكانية الوصـول المحدودة للنسـاء المهاجرات وملتمسـات اللجوء إل مراكؤ االسـتقبال التي

تدير ا الحكومة بسـ ـ ــبب شـ ـ ــروط األ لية الصـ ـ ــارمة وشياب التنسـ ـ ــيق الذعالي إضـ ـ ــافة إل االفتقار إل ظرور

استقبال مرانية لتنتبارات الجنسانية ومتوافقة م معايير األمم المتحدة في تلك المراكؤ.
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وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلا:
(ب)

تعزيز الجدود الراميـة بلى كفـالـة حصـــــــــول المرأة الريفيـة على مـا يكفا من الخـدمـات

االجتماعية والصحية والخدمات ا ساسية ا خرىا خدمات النقل والبنية التحتيةا ووايجاد أنشطة مدرة للدخل

تســــتددف تحديدا المرأة فا المناط الريفيةا تماشــــيا مع التوصــــية العامة للجنة رقم  34ا 2016بشــــأن

حقو المرأة الريفية؛
(ب)

تحسـين بمكانية وصـول النسـاء المداجرات وملتمسـات اللجوء على الخدمات االجتماعية

( )

تنفيـذ ند يراعا االعتبـارات الجنســــــــــانيـة فا مراكز االســـــــــتقبـال التا تـديرهـا الـدولـةا

والصحية والخدمات ا ساسية ا خرىا خدمات النقل والبنية التحتية؛

مع االعتراف باالحتياجات المحددة للمداجرات وملتمسـات اللجوءا وال سـيما النسـاء الحواملا والنسـاء ذوات
اإلعاقةا والنساء العازبات والمسنات.

النساء والفتيات اللواتا يواجدن أشكاال متعددة ومتداخلة من التمييز
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تشعر اللجنة بالقلق ألن النساء والذتيات توات اتناقة والمثليات ومؤدوجات الميل الجنسي ومغايرات
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وتوصا اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ على وجو السرعة تدابير محددة الددف لتحقي المساواة الفعلية

الهوية الجنسانية وحامتت صذات الجنسين ال يؤلن يواجهن بشكاال متداةلة من التمييؤ والعنر الجنساني.

للنســـــــاء والفتيات فا جميع مراحل الحياة اللواتا يواجدن أشـــــــكاال متداخلة من التمييزا مثل النســـــــاء والفتيات

ذوات اإلعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسا ومغايرات الدوية الجنسانية وحامالت صفات الجنسين.
نساء الروما
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تحيط اللجنـة نلمـا بـالتـدابير التي اتةـتتهـا الـدولـة الطرر في إطـار االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـة الوطنيـة تدمـا

طا ذة الروما للذترة  .2020-2012شير بنها تشـ ــعر بالقلق ألن تلك التدابير لم تحد ،تغييرات في تصـ ــورات
بو ظرور نســاء وفتيات الروما اللواتي يتعرضــن في كثير من األحيان ألشــكال متداةلة من التمييؤ والتهميش

وال يؤلن يواجهن الوصم والممارسات الضارة.
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وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلا:
(ب)

اعتماد تدابير محددة الددف لمكافحة ا شـــــكال المتداخلة للتمييز ضـــــد نســـــاء وفتيات

الرومـاا بمـا فا ذلـك مـا يتعل بـالحصـــــــــول على التعليم والعمـل والرعـايـة الصـــــــــحيـة والســـــــــكن وغير ذلـك

من الخدمات االجتماعية؛
(ب)

تعزيز وتنفيـذ برام متعلقـة بـالمســـــــــاواة بين الجنســـــــــين وتخفيف وطـأة الفقر واإلدماج

االجتماعا لنساء وفتيات الروما؛
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( )

العمل مع الم ســــســــات التعليمية الوطنية ومنظمات المجتمع المدنا التا تمثل نســــاء

الرومـا لتنســـــــــي اإلجراءات الراميـة بلى الحـد من التحيز ومكـافحـة القوالـب النمطيـة اإلثنيـة والتمييز وتعزيز

مشاركة نساء الروما على قدم المساواة فا جميع مجاالت الحياة؛
(د)

بجراء تقييم جنســانا متعدد القطاعات لالســتراتيجية الوطنية إلدماج طائفة الروما للفترة

 2020-2012والتركيز على تأثيرها فا نساء وفتيات الروما.
الزواج والعالقات ا سرية
- 43

تتحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(ب)

نل الرشم من بحكام قانون األسرة التي تحدد الحد األدن لسن الؤوا بـ  18سنة للذتيات

والذتيان وتحظر المسـ ـ ــاكنة م بشـ ـ ــةاص دون سـ ـ ــن  16ناماي ال يؤال ؤوا األطذال والمسـ ـ ــاكنة م األطذال

سا دين في صذور السكان المنتمين إل طا ذة الروما؛

- 44

(ب)

ندم إنذات مدفونات النذقة؛

( )

استةدام الوساطة في دناوى الطتق في قضايا العنر العا لي؛

(د)

ندم توفر الحماية لألطذالي وال سيما الذتياتي التين يعمل آباا م وبمهاتهم في الةار .

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلا:
(ب)

منع زواج ا طفال ولأو الزواج القســــــري والقضــــــاء عليدما من خ الل العمل المنســــ ـ

’‘1

تعزيز حمالت التوعية بشـــأن الطابع اإلجراما واحثار الســـلبية لحاالت الزواج هذال على

’‘2

بنشاء يليات للكشف عن حاالت الزواج هذال؛

’‘3

كفـالـة التحقي فا هـذال الحـاالت كـافـة ومحـاكمـة المســـــــ ـ ولين عندـا ووانزال العقوبـات
المناسبة بدم؛

’‘4

جمع البيــانـات بـانتظــام عن عـدد الشـــــــــكــاوى والتحقيقــات والمحــاكمــات وأحكــام اإلدانـة

(ب)

ضــمان اإلنفاذ الصــارم اللتزامات النفقةا بســبل مندا تشــديد غرامات عدم االمتثال لدذال

( )

بلغاء الشروط المنصوص عليدا فا قانون ا سرة والمتعلقة بالوساطة فا دعاوى الطال ؛

(د)

كفــالــة توفير الحمــايــة للفتيــات والفتيــان الــذين يعمــل والــداهم فا الخــارج من االنتدــاك

من جانب السلطات المختصة والمنظمات غير الحكومية وزعماء طائفة الروماا وتحديدا بالسبل التالية:
تعليم النساء والفتيات وصحتدن ورفاهدن؛

والعقوبات المفروضة فا حاالت الزواج القسري والمساكنة مع قاصر؛

االلتزاماتا وقيام الدولة بتوفير النفقة فا جميع الحاالت التا يتخلف فيدا الوالد عن تسديد النفقة؛

واالستغالل الجنسيين.
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جمع البيانات وتحليلدا
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تعرب اللجنة نن بســذها إؤاء البيانات اتحصــا ية المتاحة المحدودةي المصــنذة حســب الجنس والســن

واالنتماء اتثني والوضـ ـ من حي ،الهجرة واتناقة والعوامل األةرى تات الص ــلةي والتي من ش ــأنها بن تمكن

الدولة الطرر من تحديد حجم وطبيعة التمييؤ ضـ ـ ــد النسـ ـ ــاء والذتياتي ووض ـ ـ ـ سـ ـ ــياسـ ـ ــات مسـ ـ ــتنيرة ومحددة

الهدري حواجراء نمليات منهجية لرصـ ـ ـ ــد وتقييم التقدم المحرؤ نحو تحقيق المسـ ـ ـ ــاواة الذعلية بين المربة والرجل

في جمي المجاالت التي تغطيها االتذاقية والغايات المتعلقة بالشاون الجنسانية أل دار التنمية المستدامة.
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وتوصـا اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عملية جمع وتحليل ونشـر بيانات شـاملةا مصـنفة حسـب الجن

للقيـا

لتقييم االتجـاهـات المتعلقـة بحـالـة المرأة والتقـدم المحرز نحو تحقي المســـــــــاواة الفعليـة للمرأة فا جميع

والسـن واالنتماء اإلثنا والوضـع من حيث الدجرة واإلعاقة والعوامل ا خرى ذات الصـلةا واسـتخدام م شـرات قابلة
المجاالت التا تغطيدا االتفاقية والغايات المتعلقة بالش ون الجنسانية هداف التنمية المستدامة.
بعالن ومن داج عمل بيجين
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تدعو اللجنة الدولة الطرف بلى االســــــتعانة بإعالن ومنداج عمل بيجين ومواصــــــلة تقييم بعمال

الحقو المكرسـة فا االتفاقية فا سـيا اسـتعرال تنفيذ اإلعالن ومنداج العمل بعد مرور  25سـنة على
اعتمادال من أجل تحقي المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشر
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تطلب اللجنة بلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذال المالحظات الختامية فا الوقت المحددا باللغة

الرســـــمية للدولة الطرفا على م ســـــســـــات الدولة المختصـــــة على جميع المســـــتويات االوطنا واإلقليما

والمحلا ا وبخاصــــــة على الحكومة والو ازرات والجمعية الوطنية والديئة القضــــــائيةا لكا يتســــ ـ ّنى تنفيذها

تنفيذا كامال.

التصدي على المعاهدات ا خرى
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تشــــير اللجنة بلى أن انضــــمام الدولة الطرف بلى الصــــكوك الدولية الرئيســــية التســــعة

()1

المعنية

بحقو اإلنسـان من شـأنو أن يعزز تمتع المرأة بحقو اإلنسـان والحريات ا سـاسـية الواجبة لدا فا جميع

جوانب حياتدا .ولذلكا تشـــــجع اللجن ُة الدول َة الطرف على التصـــــدي على االتفاقية الدولية لحماية حقو

جميع العمال المداجرين وأفراد أســــرهم واالتفاقية الدولية لحماية جميع ا شــــخاص من االختفاء القســــريا

بعد.
اللتين لم تصبح طرفا فيدما ُ

__________
( )1العهد الدولي الةاص بالحقوق االقتص ــادية واالجتمانية والثقافية؛ والعهد الدولي الةاص بالحقوق المدنية والس ــياس ــية؛ واالتذاقية الدولية

للقضــاء نل جمي بشــكال التمييؤ العنصــري؛ واتذاقية القضــاء نل جمي بشــكال التمييؤ ضــد المربة؛ واتذاقية منا ضــة التعتيب وشيره
من ضــروب المعاملة بو العقوبة القاســية بو التإنســانية بو المهينة؛ واتذاقية حقوق الطذل؛ واالتذاقية الدولية لحماية حقوق جمي العمال

المهاجرين وبفراد بسر م ؛ واالتذاقية الدولية لحماية جمي األشةاص من االةتذاء القسري؛ واتذاقية حقوق األشةاص توي اتناقة.
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متابعة المالحظات الختامية
تقدما فا غضون سنتينا معلومات خطية عن الخطوات التا
 - 50تطلب اللجنة بلى الدولة الطرف أن ّ
اتخذتدا لتنفيذ التوصيات الواردة فا الفقرات  16اأ و اب ا و  24اج ا و  34اج أعالال.
بعداد التقرير المقبل
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تطلب اللجنة بلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري التاســــع الذي ســــيحين موعد تقديمو فا

- 52

وتـدعو اللجنـة الـدولـة الطرف بلى اتبـاع المبـادو التوجيديـة المنســـــــ ـقـة لتقـديم التقـارير بموجـب

شباطلفبراير  .2024وينبغا أن يقدم التقرير فا الوقت المحدد وأن يغطا الفترة الكاملة حتى وقت تقديمو.
المعاهدات الدولية لحقو اإلنســـــانا بما فا ذلك مبادو توجيدية لتقديم وثيقة أســـــاســـــية موحدة ووثائ

خاصة بمعاهدات بعيندا اHRI/GEN/2/Rev.6ا الفصل ا ول .
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