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رد حكومة بلغاريا على التوصيات الواردة يف تقرير الفريـق العامـل                
         / تـشرين الثـاين    ١٢ املـؤرخ    ،املعين باالستعراض الدوري الشامل   

  )١()A/HRC/WG.6/9/L.7 (٢٠١٠نوفمرب 
ترحب حكومة مجهورية بلغاريا بالتوصيات املقدمة خالل االسـتعراض الـدوري             

 تقبـل ،  دقيقوبعد تقييم   . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤الشامل املتعلق هبا الذي أجري يف       
، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢،  ١١،  ٧،  ٦،  ٤: بلغاريا التوصيات التالية  

٤٣،  ٤٢،  ٤١،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٨،  ٣٧،  ٣٥،  ٣٤،  ٣٣،  ٣٢،  ٢٩،  ٢٧،  ٢٦،  ٢٣،  ٢٢ ،
١٠١،  ٨٩،  ٨٨،  ٨٦،  ٨٤،  ٧٦،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٥،  ٦٣،  ٦١،  ٥٨،  ٥٣،  ٤٦،  ٤٤ ،

١١٣، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢.  
، ٥٠،  ٤٩،  ٤٨،  ٤٧،  ٤٥،  ٣٠،  ٢٨،  ٢١،  ١٠،  ١:  بلغاريا التوصـيات   تقبلو  

٨٠،  ٧٨،  ٧٧،  ٧٤،  ٧٣،  ٧٢،  ٧١،  ٧٠،  ٦٩،  ٦٢،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٥،  ٥٤،  ٥٢،  ٥١ ،
، باعتبارها  ١٠٦،  ١٠٠،  ٩٨،  ٩٧،  ٩٦،  ٩٥،  ٩٤،  ٩٣،  ٩٢،  ٩٠،  ٨٧،  ٨٥،  ٨٣،  ٨٢

  .نفذت بالفعل أو قيد التنفيذ
  : بلغاريا إعالن الردود التاليةفتود أما بالنسبة لباقي التوصيات،   

  ٢التوصية رقم     
  .غري مقبولة  
وصية، وتشري إىل أن التشريعات البلغارية تـضمن       هذه الت  ال ميكنها قبول  إن بلغاريا     

تفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال         بالفعل معظم احلقوق املنصوص عليها يف اال      
إال أن بلغاريا ال ميكنها االنضمام إىل الصك املقترح ألنه ال مييز بني . أسرهم املهاجرين وأفراد

 عن ذلك، فإن التصديق عليـه يتطلـب          وفضالً .العمال املهاجرين النظاميني وغري النظاميني    
 ألن معظم أحكام االتفاقية تـدخل يف نطـاق           مع شركائنا يف االحتاد األورويب نظراً      تنسيقاً

  .اختصاص االحتاد

  ٣التوصية رقم     
  .مقبولة  
، وتود اإلشارة إىل أنه بالتوقيع علـى اتفاقيـة حقـوق            تقبل بلغاريا هذه التوصية     

، أظهرت احلكومة   ٢٠٠٨ وبروتوكوهلا االختياري لعام     ٢٠٠٧ لعام   األشخاص ذوي اإلعاقة  

__________ 

  .A/HRC/16/9              حاملة الرمز     ٢٠١١      يناير  /             كانون الثاين ٤                        صدرت الوثيقة النهائية يف  )١(



A/HRC/16/9/Add.1 

3 GE.11-11603 

       ويف الوقت نفسه، تدرك أنـه      . البلغارية إرادة سياسية قوية لاللتزام مبا ورد فيهما من أحكام         
ال تزال هناك مشاكل فيما يتعلق بضرورة وضع واعتماد استراتيجية طويلة األجل، مبا يشمل              

ىل تسوية املسائل املتعلقة بالتنفيذ الفعال لسياسة اإلدماج وعـدم          تعديالت تشريعية، ترمي إ   
التمييز؛ وإمكانية اللجوء إىل القضاء؛ والعمالة؛ والتعليم؛ واملـشاركة يف احليـاة الـسياسية           

وبلغاريا ملتزمة بالتصديق علـى الـصكني       . واجملتمعية؛ واحلد من الرعاية داخل املؤسسات     
  . فريق عامل حكوميئ من أجله مؤخراًاملذكورين أعاله، وهو ما أُنش

   ٥التوصية رقم     
لعهد الدويل اخلـاص     بالتوصية وتود توضيح أن النطاق الواسع ل       حتيط بلغاريا علماً    

، وال سيما فيما يتعلق باحلقوق املذكورة، حيـدد         باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
ل وزارة العمل؛ ووزارة االقتصاد والطاقة       أمهيته الختصاصات طائفة من املؤسسات مث      مسبقاً

وتعمل وزارة  . والسياحة؛ ووزارة الثقافة؛ ووزارة التعليم والشباب والعلوم؛ ووزارة الصحة        
 على تنسيق مواقف تلك الوزارات فيما يتعلق باالنـضمام إىل الربوتوكـول             اخلارجية حالياً 

 يف هناية املطـاف؛  جتماعية والثقافيةلعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واال    االختياري ل 
ورغم ذلك، تعترب بلغاريا أهنا غري مستعدة بعـد بالقـدر     . إال أن تلك العملية مل تكتمل بعد      

. الكايف الختاذ خطوات فورية حنو االنضمام بسبب نقص القدرات واملوارد اإلدارية الكافيـة            
  .ومن مث، سُينشأ فريق عامل ملعاجلة هذه املسألة

  ٨ة رقم التوصي    
  .مقبولة  
فمبدأ عدم التمييز على أساس     .  على أهنا نفذت التوصية بالفعل     تود بلغاريا التأكيد    

  . لقانون عدم التمييز٤ من املادة ١امليول اجلنسية مذكور صراحة يف الفقرة 

   ٩التوصية رقم     
ولكن جتدر اإلشارة إىل أنه على الرغم مـن عـدم           .  بالتوصية حتيط بلغاريا علماً    

 للعقوبـة عنـد      مشدداً اشتمال القانون العقوبات على بند جيعل من الدافع العنصري عامالً         
ارتكاب كل أنواع اجلرائم، فإن أحكام اجلزء العام من قانون العقوبات تذكر صراحة أنه يف               

 مـن  ١الفقـرة  ( من بينها دوافع ارتكاب الفعل حتديد العقوبة اجلزائية، تراعي احملكمة أموراً 
وإن أثبتت احملكمة أن الدافع وراء ارتكاب       . ، مبا يف ذلك الدوافع العنصرية احملتملة      )٥٤ املادة

  . للعقوبة مشدداًجرمية معينة هو دافع عنصري، يعترب ذلك يف مجيع األحوال عامالً
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  ٢٤التوصية رقم     
  .غري مقبولة  
كن مجعها إال بـصفة     إن البيانات الشخصية، املتعلقة باالنتماء اإلثين أو الديين، ال مي           

طوعية بواسطة املعهد اإلحصائي الوطين الذي يعد اهليئة الرئيسية املسؤولة عن مجع وحتليـل              
ويتبع املعهـد   . ونشر املعلومات اإلحصائية يف كل ميادين احلياة العامة خالل التعداد الوطين          

لى حنو صارم، يف نظام مجع البيانات لديه، شـروط محايـة البيانـات              اإلحصائي الوطين ع  
وكذلك مبدأ اإلرادة   )  من القانون  ٥املادة  ( لقانون محاية البيانات الشخصية      الشخصية وفقاً 

 احلرة، أي أن كل شخص ميكنه حبرية وبصفة طوعية التعريف بانتمائه اإلثـين ولغتـه األم                
             مـن  ٢١ مـن املـادة      ٢الفقـرة   (ق إن اختار ذلك     ودينه، أو عدم التعريف على اإلطال     

  ). قانون اإلحصاءات

   ٢٥التوصية رقم     
   .مقبولة  
  . بلغاريا التوصية يف حدود املوارد املتاحة يف امليزانيةتقبل  

  ٣١التوصية رقم     
 إىل أهنا قدمت دعـوة دائمـة جلميـع          وتود اإلشارة  بالتوصية   ًحتيط بلغاريا علما    
  .ءات اخلاصة اليت ميكنها اغتنام تلك الدعوةاإلجرا

  ٣٦التوصية رقم     
  .مقبولة  
  . املشكلة ليست خطرية وال متفشيةعلى أساس أن بلغاريا التوصية تقبل  

  ٥٩التوصية رقم     
  .غري مقبولة  
إن بدء دعـاوى    :  بلغاريا التوصية للسبب القانوين التايل     ال ميكن لألسف أن تنفذ      

  . لقانون التقادم النقضاء أجل رفع الدعاوى وفقاًل نظراًجنائية جديدة مستحي

  ٦٠التوصية رقم     
  .مقبولة  
  . املشكلة ليست خطرية وال متفشيةمن منطلق أن بلغاريا التوصية تقبل  
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  ٦٤التوصية رقم     
  .غري مقبولة جزئياً  
  اجلزء األول من التوصية املتعلق باسـتحداث تغـيريات         إن بلغاريا ال ميكنها قبول      

فنحن نعترب أن حقوق األفراد املنـتمني إىل األقليـات          . دستورية وفق ما تشري إليه التوصية     
  .يكفلها الدستور والتشريعات الداخلية األخرى حسب األصول

  ٧٥التوصية رقم     
  .مقبولة  
  .  بلغاريا التوصية يف حدود املوارد املتاحة يف امليزانيةتقبل  

   ٧٩التوصية رقم     
  .  اليت سُتدرس بدقة خالل وضع قانون العقوبات اجلديد بالتوصية علماًحتيط بلغاريا  

  ٨١التوصية رقم     
  .غري مقبولة  
 التوصية ألن احلكومة البلغارية ليس هلا حق التـدخل يف           ال ميكنها قبول  إن بلغاريا     

ل ومسؤولية تسجي. عملية تعيني الزعماء الدينيني لكوهنا من اختصاص الطوائف الدينية حصراً    
اجلمعيات الدينية، اليت ترغب يف احلصول على شخصية قانونية، مسندة إىل هيئة قضائية هي              

وتعمل الدولة على تعزيز وتشجيع التسامح واالحترام فيما بني أتبـاع           . حمكمة مدينة صوفيا  
وفيمـا يتعلـق باسـتعادة ممتلكـات        . العقائد املختلفة، وكذلك بني املؤمنني وغري املؤمنني      

 ٢٠١٣ فإن قانون الطوائف الدينية يسمح بإعادة تلك املمتلكات حىت هناية عام             املؤسسات،
  .إلجراءات اإلدارية أو القضائية لًوفقا

، فإنه يتعني إصدار تصريح البناء ذي الـصلة    "مساجدرفض بناء   "وفيما يتعلق بزعم      
  . لإلجراء املتبع لدى مديرية مراقبة اإلعمار الوطينًوفقا

  ٩١التوصية رقم     
 ولكنها تود اإلشارة إىل أن التوصية غري واضحة بالقدر           بالتوصية حتيط بلغاريا علماً    

  .الكايف، حسب وزارة الصحة البلغارية
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  ٩٩التوصية رقم     
  .مقبولة  
 على أن حالة املهاجرين ينظمها قانون األجانب        وتود التأكيد  بلغاريا التوصية    تقبل  

 لذلك القـانون وللدسـتور      ووفقاً. يح اإلقامة الذي ينص على شروط احلصول على تصار      
، فإن األجانب املقيمني بشكل قانوين يتمتعون بكل احلقوق الـيت           )٢٦ من املادة    ٢الفقرة  (

  .ينص عليها الدستور، فيما عدا احلقوق اليت تتطلب احلصول على اجلنسية البلغارية

  ١٠٧التوصية رقم     
  .غري مقبولة  
 يف االتفاقية اإلطارية حلماية األقليـات الوطنيـة،         ولة طرفاً تنفذ بلغاريا، باعتبارها د     

ونود اإلشارة إىل أن    .  إزاء كل األشخاص املنتمني إىل األقليات       صارماً أحكام االتفاقية تنفيذاً  
وميكن . االتفاقية تتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل األقليات وال تنص على حقوق مجاعية           

  . ا استوىف الشروط الالزمة للتسجيل يف احملكمةيف بلغاريا تسجيل أي حزب إذ

  ١٠٨التوصية رقم     
  .مقبولة جزئياً  
 بلغاريا التوصية على أساس أهنا تنفذ بشكل كامل كل أحكام العهد الـدويل              تقبل  

 يف  وباملثل، بصفة بلغاريا دولة طرفاً    .  فيه اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بصفتها دولة طرفاً      
وروبية حلقوق اإلنسان، فإهنا تتقيد بأحكامها وتنفذ بشكل صارم قرارات احملكمة           االتفاقية األ 

وباإلشارة إىل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنـسان،       . األوروبية حلقوق اإلنسان إزاء بلغاريا    
ومن مث تعترب بلغاريا هذا اجلزء      ". حقوق األقليات "    بجتدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد بند متعلق         

  .توصية يف غري حملهمن ال

        


