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 ر  حكومة بلغاريأا رلأا التو،أياأ المقدمأة لثنأاء الأدورة الثانيأة لالسأتعراض  
   2015ليارامايو  7الدوري الشاملت 

أثنـــال الـــدورة اللاسيـــة للســـت را  الـــدور   يت قُـــدم االتوصـــيال الـــب حكومـــة اريار ـــا ترحـــ  -1
        الردود التالية اليت ستدرج يف التقر ر اخلتامي.  ر ، و سرها أن ت2015أ ار/ما و  7الشامل يف 

التوصـــيال  - توصـــية. وتنقســـم الـــردود إىل ثـــل    ـــال  أو ا  182ترقـــ  حكومـــة اريار ـــا  -2
ــــذل  - املقبولــــةن ثاسيــــاا              أو هــــي قيــــد التن يــــذن   ــــلا التوصــــيال املقبولــــة الــــيت تــــر  اريار ــــا أ ــــا قــــد سـُ  

 .التوصيال غري املقبولة/احملاط هبا عرماا  - ثاللاا 
  

 التو،ياأ المقبولة -لوالا  
 
 تقبل حكومة مجهور ة اريار ا التوصيال التالية  -3

 حيث املبدأ.مقبولة من  - 5-123إىل  1-123التوصيال من  
مقبولـــــة مـــــن حيـــــث املبـــــدأ. و  ت تـــــ   حكومـــــة  - 8-123إىل  6-123التوصـــــيال مـــــن  

التصــد ع عرــت ا ت اقيــة الدوليــة وما ــة حقــو  مجيــر ال مــال املهــاجر ن وأ ــراد أســرهم.  اريار ــا حاليــاا 
نطبــع  حقـو  انسسـان األساســية مكرسـة يف عهــد   األمـم املتحــدة لرحقـو  املدسيــة وا جتماعيـة، وت

اـــان التشـــر  ال الوكنيـــة تك ـــل أصـــلا  هــذه اوقـــو  مبالـــرة عرـــت مجيـــر املهـــاجر ن يف اريار ــا، عرمـــاا 
م ظـــم اوقـــو  الـــواردة يف ا ت اقيـــة وتشـــارة أهـــدا ها، إالـــا ة إىل أن قـــواس  ا حتـــاد األورو  حتمـــي 

يف  مشــرت اا   ائيــاا  وســتت ذ مجيــر الــدول األع ــال يف ا حتــاد األورو  قــراراا  .حقــو  املهــاجر ن أ  ــاا 
 هذا الصددن
 ن22-123إىل  11-123التوصيال من  
مقبولـة مـن حيـث املبـدأ. وبـدر اانلـارة أن مجهور ـة اريار ـا   تــر   - 23-123التوصـية  

لت ـد لل الـيت أدترـ  عرـت القبيـل، ألن ا ذلـ الوق  اواالـر إسشـال مسسسـة مـن  من ال رور  يف
تــنع عرــت أن أمــ  املظــامل  مــي حقــو  األك ــال والشــبا   2012قــاسون أمــ  املظــامل منــذ عــا  

 و   زها جبمير الوسائل القاسوسيةن
 ن30-123إىل  24-123التوصيال من  
غـري صـحيحة  "األقريـال الوكنيـة"مقبولة. و نبيـي مراعـاة  ـون عبـارة  - 31-123 التوصية 
  أسا  هلا يف تشر  ال اريار انألسه  

 ن45-123إىل  39-123ومن  ن36-123إىل  32-123التوصيال من  
 مقبولة اشرط اعتبار  رمة " ظر" غري صحيحةن - 46-123التوصية  
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 ن54-123إىل  50-123والتوصـــــــــــــــيال مـــــــــــــــن  ن48-123و 47-123التوصـــــــــــــــيتان  
               ن61-123إىل  59-123والتوصـــــــــــــــــــــــــــيال مـــــــــــــــــــــــــــن  ن57-123و 56-123والتوصـــــــــــــــــــــــــــيتان 

 ن 75-123إىل  63-123ومن 
مقبولــــة، عرـــت أن ت ــــي  رمــــة "ازد ـــاد" عــــن وجهـــة سظــــر ذاتيــــة، و   - 76-123التوصـــية  

 ميكن من مث أتذها يف اوسبانن
 ن 84-123إىل  82-123ومن  ن79-123إىل  77-123التوصيال من  
غـــري أن ، اـــان مـــن املســـتحيل "الق ـــال عرـــت التمييـــ " عمريـــاا  مقبولـــة، عرمـــاا  - 85-123التوصـــية 

 جبارة تُبذل لرتقريل إىل أدىن حد من مجير اوا ل املذ ورة يف التوصيةن جهوداا  هناة
 100-123ومــــن  ،96-123إىل  92-123ومــــن  ن90-123إىل  86-123التوصــــيال مــــن  

                 ن124-123إىل  20-123والتوصــــــــــــــــــــــــــــيال مــــــــــــــــــــــــــــن  ن118-123والتوصــــــــــــــــــــــــــــية  ن116-123إىل 
                 والتوصـــــــــــــيال  ن144-123والتوصـــــــــــــية  ن139-123والتوصـــــــــــــية  ن137-123إىل  126-123ومـــــــــــــن 
 ن 150-123إىل  147-123من 

 ن31-123اسظر التوصية  - 151-123التوصية  
 ن161-123إىل  158-123ومن  ن155-123إىل  153-123التوصيال من  
مقبولـــة مـــن حيـــث املبـــدأ. وبـــدر اانلـــارة أن حقـــو  املهـــاجر ن  - 166-123التوصـــية  

 انسساسية حتظت حبما ة تامة مبجرد أن مُينحوا اوما ة الدولية أو ص ة اللجئن
 .182-123إىل  170-123والتوصيال من  ن168-123و 167-123التوصيتان  

  
لو هأأأي  يأأأد  عأأأالا فالتو،أأأياأ المقبولأأأة التأأأي تأأأره بلغاريأأأا لن أأأا  أأأد نأ ف أأأ أ  -ثانياا  

 التنفي 
 
تقبل حكومة مجهور ة اريار ا التوصيال التاليـة وتـر  أ ـا قـد س ـذل اال  ـل أو هـي يف كـور  -4

 التن يذ 
ــــذتا.  - 38-123و 37-123التوصــــيتان   ــــة  ســــر  أن هــــات  التوصــــيت  قــــد سـُ    رجمهور 

إىل ا ســرتاتيجية  اســتناداا  اريار ــا تشــر  ال لــامرة ومست ي ــة تك ــل تــو ري  ــرس عمــل  لــرية لرنســال
الوكنيــة وتطــة ال مــل الوكنيــة لت   ــ  املســاواة اــ  اونســ . ومــن امل ــروأ عــن ا تمــر البريــار  أســه 

ــة عرـت تشـجير الق ـال عرــت صـارمة ـرت  املـرأة و  تسـوده قوالـب  طيــة سـربية  . وت مـل اوكومـة هبم 
تـــدااري  وهنـــاة لقـــال األســـر ة وترايـــة األك ـــال. التقســـيم التقريـــد  لـــادوار اـــ  املـــرأة والرجـــل يف ال

لتهي ـــة الظـــروأ أمـــا  املـــرأة  ـــي تـــنجا يف اومـــر اـــ  اويـــاة املهنيـــة واويـــاة األســـر ة  تت ـــذ تاصـــة
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ن يف سـو  ال مـل، إالـا ة إىل ها بل ال مـل املرقـت عرـت عـاتع النسـال ومـواق  مبالراا  املرتبطة ارتباكاا 
        إ راداهتن واستقلهلن ا قتصاد ن

 مبــــدأ عــــد  التمييــــ ، مبــــا  يــــه  ســــر  أن هــــذه التوصــــية قــــد سُ ــــذل.  - 49-123التوصــــية  
التميي  اسبب سوع اونس، قـد أدرج يف تشـر  ال اريار ـا. وهـو  طبـع عرـت مجيـر املـواكن  البريـار   

وغــــري ( عــــن مجيــــر ألــــكال التمييــــ  املبالــــر PaDAاالتســــاو . و ـ نقهــــت قــــاسون اوما ــــة مــــن التمييــــ   
وقـد جـر   ال صـل اللالـث مـن قـاسون  ،(4سـوع اوـنس  املـادة  ا، مبـا  يهـأساساا  19إىل  املبالر استناداا 

        ال قواال تر  األ  الن
ــــذل.  - 58-123التوصــــية   ــــر  أن هــــذه التوصــــية قــــد سُ  ــــة  س  مجمــــل التشــــر  ال الوكني

ــــر املــــواكن  البريــــار  ، مبــــن  ــــي ــــيم والســــكن هم التك ــــل املســــاواة يف حصــــول مجي رومــــا، عرــــت الت ر
        نوال مل

 قــاسون ال قواــال  ســر  أن أسشــطة تن يــذ هــذه التوصــية جار ــة أصــلا.  - 62-123التوصــية  
بــر   التحــر ى عرــت الكراهيــة. وامــر ونــة اوما ــة مــن التمييــ  البياســال عــن  ــل حــا ل التحــر ى 

ـــذل عرـــت الكراهيـــة، مبـــا  يهـــا الكراهيـــة املرتكبـــة اـــدا  ر  ـــره األجاســـب و ـــره امللريـــة اونســـية. وقـــد ا  
تطــوال جــادة ومناســبة لت   ــ  التشــر  ال الوكنيــة الــيت تك ــل اوما ــة مــن جــرائم الكراهيــة. أالــ  
إىل ذلـــ  وجـــود  ـــم  هائـــل مـــن تشـــر  ال ا حتـــاد األورو  عـــن املوالـــوع تن ـــذها اهلي ـــال اوكوميـــة 

    نحبذا ريها
 الدســـــتور  ظـــــر  أن أسشـــــطة تن يـــــذ هـــــذه التوصـــــية مســـــتمرة.ســـــر    - 81-123التوصـــــية  

ــــ  ال نصــــر  حظــــراا  إىل الســــوااع الق ــــائية املكرســــة،  نبيــــي لرمحــــا م اعتبــــار  . واســــتناداا ااتـ ـــاا  التميي
يف اوـــــرائم اونائيـــــة. و تحـــــد  مشـــــروع الت ـــــد لل عرـــــت قـــــاسون  مشـــــدداا  الـــــدوا ر ال نصـــــر ة  ر ـــــاا 

 عرــــت ال نــــ  أو الكراهيــــة ألســــبا  د نيــــة.  جميــــر جــــرائم ال قواــــال عــــن اــــرع التحــــر ى ال رــــي
      نا مون اكل ما متر  الدولة من قوةالكراهية   اقب مرتكبوها و 

ومــر أن قــاسون ال قواــال     تــي امليــل اونســي واهلو ــة اونســاسية  ــر   مشــدد ن صــراحة،  
 و يف األحكا  الصادرة عن احملا م. إن هذ ن ال نصر ن من عناصر اورمية  راع يان يف احملا مال أ

 االتوصية اإدراج م هو  "امليل اونسي"ن وحتيط السرطال البريار ة عرماا  
 جمهور ــة اريار ــا  ســر  أن أسشـطة تن يــذ هــذه التوصـية جار ــة أصـلا.  - 91-123التوصـية  

ة املسسسـال امل تصـة قـدر  دع موا ـع مـر م ـا ري  رـس أورواـا و ـإكارها القاسوين الـوكي حبيـث  ت نق ات
.  كـل حـا ل ال نـ  املنـ يل، الـيت ميكـن وصـ ها اا ـا اونساينامل نية حبا ل ال ن  املن يل وال ن  

        جرائم،  لحع مقرت وها و ع األصول وُ قع  يها ا اعريةن
ســـــر  أن تـــــدااري هامـــــة قـــــد ا ـــــذل اال  ـــــل لتن يـــــذ  - 98-123و 97-123التوصـــــيتان  
 ب الق ــاة نس ــاذ تــدااري اوما ــة مــن ال نــ  املنــ يلن وتــدر ب املســسول  عــن تــو ري تــدر  -التوصــية 
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اوما ـــة مبقت ـــت القـــاسونن واملشـــورة ا جتماعيـــة والن ســـية والقاسوسيـــة ل ـــحا ا ال نـــ  املنـــ يل واـــرام  
 تو ري املاو  وغريه من تدمال الدعم ل حا ا ال ن  املن يلنو مت صصة ملرتكيب ال ن  املن يلن 

 يمـــــا  ت رـــــع اـــــاو ل األول مـــــن التوصـــــية، ســـــر  أن أسشـــــطة تن يـــــذه  - 99-123التوصـــــية  
جار ة وسقبل او ل اللاين منها عرـت أسـه من  ـذ أصـلا. وايـ  التشـر  ال البريار ـة الـ واج يف سـن اللامنـة 
          عشـــــرة. وبـــــوز الـــــ واج يف ســـــن السادســـــة عشـــــرة، اســـــتلنالا، اـــــإذن مـــــن احملكمـــــة، عنـــــد وجـــــود دواع 

 نذل إىل 
 رجمهور ــة اريار ــا سظــا  ملئــم  ســر  أن هــذه التوصــية قــد سُ ــذل.  - 117-123التوصــية  

. وتك ــل ايليــال انجرائيــة ااملوالــوع صــرةاملتوما ــة ال ــحا ا  ــدم  االكامــل مجيــر امل ــا ري الدوليــة 
        نالقائمة إعمال حقو  ال حا ا، و  تُ ر  أ  قيود عرت الحا ا جرائم الكراهية

ســر  أن أسشــطة تن يــذ هــذه التوصــية جار ــة اال  ــل، عرــت أن  ُنتبــه  - 119-123التوصــية  
حبيــث  إىل أن عبـارة "إسشـال" غـري صـحيحة. ون ـر سظــا  ق ـال األحـدا  البريـار  لرمراج ـة حاليـاا 

 ســـتجيب لرتييـــريال الـــيت كـــرأل عرـــت ا تمـــر اســـتجااة صـــحيحة و توا ـــع مـــر أحـــد  امل ـــا ري يف 
 دان ق ال األحدا ، مر إاراز املمارسال الدولية اويدة والتقاليد البريار ةنمي

 الر بنـــــة األســـــرة، اوصـــــ ها  ســـــر  أن هـــــذه التوصـــــية قـــــد سُ ـــــذل.  - 125-123التوصـــــية  
        يف الدستور ويف  ل التشر  ال الوكنيةن -األساسية، قد حظي  ااعرت درجال اوما ة القاسوسية 

 حـــع مجيــــر  ســــر  أن أسشـــطة تن يــــذ هـــذه التوصــــية جار ـــة أصــــلا.  - 138-123التوصـــية  
األك ــال يف الت رــيم دون متييــ  م مــول اــه االكامــل. وسنســتمر يف تن يــذ األسشــطة الراميــة إىل التقريــل 
        إىل أدىن حد من م د ل التسر  من املدار  ودور او اسة ا  األقريال وال  ال املست   ةن

                جميــــــــــر األك ــــــــــال ســــــــــر  أن هــــــــــذه التوصــــــــــية قــــــــــد سُ ــــــــــذل.  - 140-123التوصــــــــــية  
متســاوون يف ترقـــي الت رــيم ايـــى النظــر عـــن أصــرهم انثـــي. وعــن عبـــارة "األقريــال القوميـــة"، اسظـــر 

        ن31-123التوصية 
ــــــر  أن هــــــذه التوصــــــيةالتوصــــــية مقبولــــــة مــــــن حيــــــث املبــــــدأ - 141-123التوصــــــية                   . وس

 قد سـُ  ذلن
                 ـــــــي ح  ـــــــران/  ســـــــر  أن أسشـــــــطة تن يـــــــذ هـــــــذه التوصـــــــية جار ـــــــة أصـــــــلا.  - 123-145 
يف هــذا  د    ــتُـ و  ، اعُتمــدل تطــة عمــل لتن يــذ ات اقيــة حقــو  األلــ اس ذو  انعاقــة.2015 وسيــه 

        وكنية ل ائدة ذو  انعاقالن اسرتاتيجية  الصدد 
محا ــة  عــنمشــروع قــاسون   لمــة ســر  أن هــذه التوصــية قــد سُ ــذل.  - 146-123التوصــية  

عرــت الــماسال وما ــة ذو  انعاقــال ال قريــة و تقيــد   نعطبي يــ  والتــدااري الوقائيــة  ــاأللــ اس ال
إالــــا ة إىل  ،مــــن ات اقيــــة األمــــم املتحـــدة وقــــو  األلــــ اس ذو  انعاقــــة. وأُدرج 12ااملــــادة   ريـــاا 
. وأُ ـــرد اـــا  مـــن ر عـــا  لرتمييـــ  يف قـــاسون اوما ـــة مـــن التمييـــ ، اســـبب "انعاقـــة" أ  ـــاا حظـــ ،ذلـــ 
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القـــــاسون املـــــذ ور لرحما ـــــة عنـــــد وارســـــة اوـــــع يف الت رـــــيم والتـــــدر ب. وقـــــد تطـــــور سظـــــا  اخلـــــدمال 
ــــا تطــــوراا  يف الســــنوال القريرــــة املاالــــية ا  ــــل انصــــلحال األتــــرية  مرحو ــــاا  ا جتماعيــــة يف اريار 

األســر ة  اواالــنةإىل تــو ري الرعا ــة تــارج املسسســال وتــو ري امل  ــد مــن اخلــدمال ا تم يــة يف  الراميــة
ــــادة مطــــردة اخلــــدمالُ  ــــالي  ذو  انعاقــــال. وزادل ز  املقدمــــة يف ا تمــــر ااعتبارهــــا  لاك ــــال والب

سشــال لــبكة لررعا ــة املسسســية. و تصــدر قائمــة أولو ــال السياســة ا جتماعيــة وكومــة اريار ــا إ اــد لا 
      نل جيدة النوعيةمن اخلدمال ا جتماعية حسنة األدال وتو ري رعا ة كو رة األج

مـن امل ـا ري والسياسـال وما ـة  و  سوا ع عرـت  رمـة "اعتمـاد"، ألن ومهور ـة اريار ـا عـدداا  
 (ن145-123ذو  انعاقال  اسظر التوصية 

تن يـــــذ هــــــذه التوصــــــية جار ــــــة ســــــر  أن أسشــــــطة   - 157-123و 156-123التوصـــــيتان  
ولتن يــــذ ا ســــرتاتيجية الوكنيــــة  ودهــــا لتــــدعيم سياســــال إدمــــاج الرومــــاوستواصــــل الدولــــة جه أصــــلا.

        ندماج الروما، مر الرت ي  تاصة عرت ال مالة والصحة وانسكان والت ريمن
حـــــث و تبا ســـــر  أن أسشـــــطة تن يـــــذ هـــــذه التوصـــــية جار ـــــة أصـــــلا.  - 162-123التوصـــــية  

مشـروع قـاسون   ـدل قــاسون ال قواـال و كمرـه. و ـنع املشـروع عرـت ت ــد ل يف   رـس الشـ ب حاليـاا 
تن يـــذ ال قواـــال اســـبب ا ـــى مـــن قـــاسون ال قواـــال حبيـــث  ُر ـــر التقـــاد  عـــن املقاالـــاة و  79املـــادة 
       أ رــــــول/ 9املرتبطــــــة االنظــــــا  الشـــــيوعي ا ــــــد و  حـــــع ألــــــ اس لــــــدواع  سياســـــية املرتكبــــــة يف اوـــــرائم
        ن1944سبتمي 
ا ســم الصــحيا  ســرتاتيجية و  ســر  أن هــذه التوصــية قــد سُ ــذل.  - 169-123التوصــية  

(. وتــو ر التشــر  ال 2020-2015اندمــاج هــو ا ســرتاتيجية الوكنيــة لرهجــرة والرجــول واندمــاج  
        الوكنية محا ة تامة وقو  اللج   ومرتمسي الرجول وحر اهتم.

  
 التو،ياأ غير المقبولةاالمحاط ب ا رلماا  -ثالثا 

 
 حكومة مجهور ة اريار ا التوصيال التالية  أن تقبل   ميكن -5

حقـــو  مجيـــر ال مـــال ألقصـــت حـــد  أصـــلا  ةتك ـــل التشـــر  ال الوكنيـــ - 9-123التوصـــية  
 . أالـــ  إىل ذلـــ  أن اريار ـــا دولـــة كـــرأ يف أهـــمالـــذ  ميارســـوسه وكـــن ايـــى النظـــر عـــن النشـــاط

 صكوة منظمة ال مل الدولية، وهي مرت مة اتن يذهان
صــدق  مجهور ــة اريار ــا عرــت ات اقيــة مناه ــة الت ــذ ب وغــريه مــن  - 10-123التوصــية  

 ن1986 اسون األول/د سمي   16ة يف الرو  امل امرة أو ال قواة القاسية أو اللإسساسية أو املهين
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وميــــر املــــواكن  البريــــار   املســــاواة يف تك ــــل التشــــر  ال الوكنيــــة  - 55-123التوصــــية  
 ترقي مجير ألكال الت ريم اصرأ النظر عن سوع اونس و/أو ا ستمال انثين

مجهور ــــة اريار ــــا دولــــة كــــرأ يف ات اقيــــة  رــــس أورواــــا انكار ــــة  - 152-123التوصــــية  
ــــواردة  يهــــا  ميهــــا الدســــتور والتشــــر  ال  ــــة.  جميــــر اوقــــو  واور ــــال ال ــــة األقريــــال القومي وما 
الوكنيـــة عرـــت التـــوايل. و ـــع لكـــل لـــ ع  نتمـــي إىل أقريـــة إثنيـــة أو د نيـــة أو ليو ـــة أن  ـــدد هو تـــه 

 ون أ   رتتب عرت ذل  أ  عواقب وتيمةنان سه د
 .165-123، و164-123، و163-123و، 141-123و، 80-123التوصيال  

 


