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ر حكومة بلغاريأا رلأا التو،أياأ المقدمأة لثنأاء الأدورة الثانيأة لالسأتعراض
الدوري الشاملت  7ليارامايو 2015
 -1ترحـ ـب حكوم ــة اريار ــا االتوص ــيال الـ ـيت قُــدم أثن ــال ال ــدورة اللاسي ــة للس ــت را ال ــدور
الشامل يف  7أ ار/ما و  ،2015و سرها أن ت ر الردود التالية اليت ستدرج يف التقر ر اخلتامي.
 -2ترق ـ حكومــة اريار ــا  182توصــية .وتنقســم الــردود إىل ثــل ــال أو ا  -التوصــيال
املقبول ــةن ثاسيـ ـ ا  -التوص ــيال املقبول ــة ال ــيت ت ــر اريار ــا أ ــا ق ــد سـُ ــذل ـ ـلا أو ه ــي قي ــد التن ي ــذن
ثاللا  -التوصيال غري املقبولة/احملاط هبا عرما.

لوالا -التو،ياأ المقبولة
-3

تقبل حكومة مجهور ة اريار ا التوصيال التالية
التوصيال من  1-123إىل  - 5-123مقبولة من حيث املبدأ.

التوصـ ــيال م ـ ــن  6-123إىل  - 8-123مقبول ـ ــة م ـ ــن حي ـ ــث املب ـ ــدأ .و ت ت ـ ـ حكوم ـ ــة
اريار ــا حاليـا التصــد ع عرــت ا ت اقيــة الدوليــة وما ــة حقــو مجيــر ال مــال املهــاجر ن وأ ـراد أســرهم.
حقـو انسسـان األساســية مكرسـة يف عهــد األمـم املتحــدة لرحقـو املدسيــة وا جتماعيـة ،وتنطبــع
هــذه اوقــو مبالــرة عرــت مجيــر املهــاجر ن يف اريار ــا ،عرم ـ ا اــان التشــر ال الوكنيــة تك ــل أص ـلا
م ظــم اوق ــو ال ـواردة يف ا ت اقي ــة وتش ــارة أهــدا ها ،إال ــا ة إىل أن ق ـواس ا حت ــاد األورو حتم ــي
حقــو املهــاجر ن أ ـا .وســتت ذ مجيــر الــدول األع ــال يف ا حتــاد األورو ق ـرارا ائي ـا مشــرت ا يف
هذا الصددن
التوصيال من  11-123إىل 22-123ن
التوصـية  - 23-123مقبولـة مـن حيـث املبـدأ .وبـدر اانلـارة أن مجهور ـة اريار ـا تــر
من ال رور يف الوق اواالـر إسشـال مسسسـة مـن ذلـ القبيـل ،ألن الت ـد لل الـيت أدترـ عرـت
قــاسون أم ـ املظــامل منــذ عــا  2012تــنع عرــت أن أم ـ املظــامل مــي حقــو األك ــال والشــبا
و زها جبمير الوسائل القاسوسيةن
التوصيال من  24-123إىل 30-123ن
ألسه

التوصية  - 31-123مقبولة .و نبيـي مراعـاة ـون عبـارة "األقريـال الوكنيـة" غـري صـحيحة
أسا هلا يف تشر ال اريار ان
التوصيال من  32-123إىل 36-123ن ومن  39-123إىل 45-123ن
التوصية  - 46-123مقبولة اشرط اعتبار رمة " ظر" غري صحيحةن
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التوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتان  47-123و48-123ن والتوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن  50-123إىل 54-123ن
والتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتان  56-123و57-123ن والتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن  59-123إىل 61-123ن
ومن  63-123إىل 75-123ن
التوص ــية  - 76-123مقبول ــة ،عر ــت أن ت ــي رم ــة "ازد ــاد" ع ــن وجه ــة سظ ــر ذاتي ــة ،و
ميكن من مث أتذها يف اوسبانن
التوصيال من  77-123إىل 79-123ن ومن  82-123إىل 84-123ن
التوص ــية  - 85-123مقبول ــة ،عرمـ ـا ا ــان م ــن املس ــتحيل "الق ــال عر ــت التمييـ ـ " عمريـ ـا ،غ ــري أن
هناة جهودا جبارة تُبذل لرتقريل إىل أدىن حد من مجير اوا ل املذ ورة يف التوصيةن
التوص ــيال م ــن  86-123إىل 90-123ن وم ــن  92-123إىل  ،96-123وم ــن 100-123
إىل 116-123ن والتوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية 118-123ن والتوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيال مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن  20-123إىل 124-123ن
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن  126-123إىل 137-123ن والتوص ـ ـ ـ ـ ـ ــية 139-123ن والتوصـ ـ ـ ـ ـ ــية 144-123ن والتوص ـ ـ ـ ـ ـ ــيال
من  147-123إىل 150-123ن
التوصية  - 151-123اسظر التوصية 31-123ن
التوصيال من  153-123إىل 155-123ن ومن  158-123إىل 161-123ن
التوص ــية  - 166-123مقبول ــة م ــن حي ــث املب ــدأ .وب ــدر اانل ــارة أن حق ــو امله ــاجر ن
انسساسية حتظت حبما ة تامة مبجرد أن ُمينحوا اوما ة الدولية أو ص ة اللجئن
التوصيتان  167-123و168-123ن والتوصيال من  170-123إىل .182-123

ثاني ا -التو،أأياأ المقبول أأة الت أأي ت أأره بلغاري أأا لن أأا أأد نأفأ أ أ فعأ أالا لو ه أأي ي أأد
التنفي
-4
التن يذ

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

التوص ــيتان  37-123و - 38-123س ــر أن ه ــات التوص ــيت ق ــد سـُ ــذتا .رجمهور ــة
اريار ــا تشــر ال لــامرة ومست ي ــة تك ــل تــو ري ــرس عمــل لــرية لرنســال اســتنادا إىل ا س ـرتاتيجية
الوكنيــة وتطــة ال مــل الوكنيــة لت ـ املســاواة اـ اونس ـ  .ومــن امل ــروأ عــن ا تمــر البريــار أســه
ـرت املـرأة و تسـوده قوالـب طيــة سـربية صـارمة .وت مـل اوكومـة هبمــة عرـت تشـجير الق ـال عرــت
التقســيم التقريــد لــادوار ا ـ امل ـرأة والرجــل يف ال لقــال األس ــر ة وترايــة األك ــال .وهنــاة ت ــدااري
تاص ــة تت ــذ لتهي ــة الظ ــروأ أم ــا املـ ـرأة ــي ت ــنجا يف اوم ــر اـ ـ اوي ــاة املهني ــة واوي ــاة األس ــر ة
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املرتبطة ارتباك ا مبالرا ا بل ال مـل املرقـت عرـت عـاتع النسـال ومـواق هن يف سـو ال مـل ،إالـا ة إىل
إ راداهتن واستقلهلن ا قتصاد ن
التوص ــية  - 49-123س ــر أن ه ــذه التوص ــية ق ــد سُ ــذل .مب ــدأ ع ــد التمييـ ـ  ،مب ــا ي ــه
التميي اسبب سوع اونس ،قـد أدرج يف تشـر ال اريار ـا .وهـو طبـع عرـت مجيـر املـواكن البريـار
االتس ــاو  .و ـقنه ــت ق ــاسون اوما ــة م ــن التمييـ ـ  )PaDAع ــن مجي ــر أل ــكال التمييـ ـ املبال ــر وغ ــري
املبالر استنادا إىل  19أساس ا ،مبـا يهـا سـوع اوـنس املـادة  ،)4وقـد جـر ال صـل اللالـث مـن قـاسون
ال قواال تر األ الن
التوص ــية  - 58-123س ــر أن ه ــذه التوص ــية ق ــد سُ ــذل .مجم ــل التش ــر ال الوكني ــة
تك ــل املس ــاواة يف حص ــول مجي ــر امل ـ ـواكن البري ــار  ،مب ــن ــيهم الروم ــا ،عر ــت الت ر ــيم والس ــكن
وال ملن
التوصــية  - 62-123ســر أن أسشــطة تن يــذ هــذه التوصــية جار ــة أصـلا .قــاسون ال قواــال
بــر التحــر ى عرــت الكراهيــة .وامــر ونــة اوما ــة مــن التمييـ البياســال عــن ــل حــا ل التحــر ى
عرــت الكراهيــة ،مبــا يهــا الكراهيــة املرتكبــة ا ــدا ر ــره األجاســب و ــره امللريــة اونســية .وقــد ا ــذل
تط ـوال جــادة ومناســبة لت ـ التشــر ال الوكنيــة الــيت تك ــل اوما ــة مــن ج ـرائم الكراهيــة .أال ـ
إىل ذل ـ وج ــود ــم هائ ــل م ــن تش ــر ال ا حت ــاد األورو ع ــن املوال ــوع تن ــذها اهلي ــال اوكومي ــة
حبذا ريهان
التوصـ ــية  - 81-123سـ ــر أن أسشـ ــطة تن يـ ــذ هـ ــذه التوصـ ــية مسـ ــتمرة .الدسـ ــتور ظـ ــر
التميي ـ ـ ال نصـ ــر حظ ـ ـرا اات ـ ـا .واسـ ــتنادا إىل الس ـ ـوااع الق ـ ــائية املكرسـ ــة ،نبيـ ــي لرمحـ ــا م اعتبـ ــار
الـ ــدوا ر ال نصـ ــر ة ر ـ ـا مشـ ــددا يف او ـ ـرائم اونائيـ ــة .و تحـ ــد مشـ ــروع الت ـ ــد لل عرـ ــت قـ ــاسون
ال قوا ــال ع ــن ا ــرع التح ــر ى ال ر ــي عر ــت ال ن ـ ـ أو الكراهي ــة ألس ــبا د ني ــة .جمي ــر ج ـ ـرائم
الكراهية اقب مرتكبوها و ا مون اكل ما متر الدولة من قوةن
ومــر أن قــاسون ال قواــال تــي امليــل اونســي واهلو ــة اونســاسية ــر مشــدد ن صـراحة،
إن هذ ن ال نصر ن من عناصر اورمية راعيان يف احملا مال أو يف األحكا الصادرة عن احملا م.
وحتيط السرطال البريار ة عرما االتوصية اإدراج م هو "امليل اونسي"ن
التوصـية  - 91-123ســر أن أسشـطة تن يــذ هــذه التوصـية جار ــة أصـلا .جمهور ــة اريار ــا
تنقا إكارها القاسوين الـوكي حبيـث توا ـع مـر م ـا ري رـس أورواـا و ـدعم قـدرة املسسسـال امل تصـة
امل نية حبا ل ال ن املن يل وال ن اونساين .كـل حـا ل ال نـ املنـ يل ،الـيت ميكـن وصـ ها اا ـا
جرائم ،لحع مقرت وها و ع األصول وُ قع يها ا اعريةن
التوصـ ــيتان  97-123و - 98-123سـ ــر أن تـ ــدااري هامـ ــة قـ ــد ا ـ ــذل اال ـ ــل لتن يـ ــذ
التوصــية  -تــدر ب الق ــاة نس ــاذ تــدااري اوما ــة مــن ال ن ـ املن ـ يلن وتــدر ب املســسول عــن تــو ري
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اوما ــة مبقت ــت الق ــاسونن واملش ــورة ا جتماعي ــة والن س ــية والقاسوسي ــة ل ــحا ا ال ن ـ املن ـ يل وا ـرام
مت صصة ملرتكيب ال ن املن يلن وتو ري املاو وغريه من تدمال الدعم ل حا ا ال ن املن يلن
التوصـ ــية  - 99-123يمـ ــا ت رـ ــع اـ ــاو ل األول مـ ــن التوصـ ــية ،سـ ــر أن أسشـ ــطة تن يـ ــذه
جار ة وسقبل او ل اللاين منها عرـت أسـه من ـذ أصـلا .وايـ التشـر ال البريار ـة الـ واج يف سـن اللامنـة
عشـ ــرة .وبـ ــوز ال ـ ـ واج يف سـ ــن السادسـ ــة عشـ ــرة ،اسـ ــتلنالا ،اـ ــإذن مـ ــن احملكمـ ــة ،عنـ ــد وجـ ــود دواع
إىل ذل ن
التوصــية  - 117-123ســر أن هــذه التوصــية قــد سُ ــذل .رجمهور ــة اريار ــا سظــا ملئــم
وما ــة ال ــحا ا ــدم االكامــل مجيــر امل ــا ري الدوليــة املتصــرة ااملوالــوع .وتك ــل ايليــال انجرائيــة
القائمة إعمال حقو ال حا ا ،و تُ ر أ قيود عرت الحا ا جرائم الكراهيةن
التوصــية  - 119-123ســر أن أسشــطة تن يــذ هــذه التوصــية جار ــة اال ــل ،عرــت أن ُنتبــه
إىل أن عبـارة "إسشـال" غـري صـحيحة .ون ـر سظــا ق ـال األحـدا البريـار لرمراج ـة حاليـا حبيــث
س ــتجيب لرتييـ ـريال ال ــيت كـ ـرأل عر ــت ا تم ــر اس ــتجااة ص ــحيحة و توا ــع م ــر أح ــد امل ــا ري يف
ميدان ق ال األحدا  ،مر إاراز املمارسال الدولية اويدة والتقاليد البريار ةن
التوص ـ ــية  - 125-123س ـ ــر أن ه ـ ــذه التوص ـ ــية ق ـ ــد سُ ـ ــذل .األس ـ ــرة ،اوصـ ـ ـ ها الربن ـ ــة
األساسية ،قد حظي ااعرت درجال اوما ة القاسوسية  -يف الدستور ويف ل التشر ال الوكنيةن
التوص ــية  - 138-123س ــر أن أسش ــطة تن ي ــذ ه ــذه التوص ــية جار ــة أصـ ـلا .ح ــع مجي ــر
األك ــال يف الت رــيم دون متيي ـ 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
التوص ـ ـ ـ ــية  - 140-123س ـ ـ ـ ــر أن ه ـ ـ ـ ــذه التوص ـ ـ ـ ــية ق ـ ـ ـ ــد سُ ـ ـ ـ ــذل .جمي ـ ـ ـ ــر األك ـ ـ ـ ــال
متســاوون يف ترقــي الت رــيم ايــى النظــر عــن أصــرهم انثــي .وعــن عبــارة "األقريــال القوميــة" ،اسظــر
التوصية 31-123ن
التوص ـ ــية  - 141-123التوصـ ـ ــية مقبولـ ـ ــة م ـ ــن حيـ ـ ــث املبـ ـ ــدأ .وس ـ ــر أن هـ ـ ــذه التوصـ ـ ــية
قد سـُ ذلن
 - 145-123سـ ـ ــر أن أسشـ ـ ــطة تن يـ ـ ــذ هـ ـ ــذه التوصـ ـ ــية جار ـ ـ ــة أص ـ ـ ـلا .ـ ـ ــي ح ـ ـ ـران/
وسيــه  ،2015اعتُمــدل تطــة عمــل لتن يــذ ات اقيــة حقــو األل ـ اس ذو انعاقــة .وتُـ ـد يف هــذا
الصدد اسرتاتيجية وكنية ل ائدة ذو انعاقالن
التوصــية  - 146-123ســر أن هــذه التوصــية قــد سُ ــذل .لمــة مشــروع قــاسون عــن محا ــة
األل ـ اس الطبي ي ـ والتــدااري الوقائيــة ـنع عرــت الــماسال وما ــة ذو انعاقــال ال قريــة و تقيــد
ريـ ـا اامل ــادة  12م ــن ات اقي ــة األم ــم املتح ــدة وق ــو األلـ ـ اس ذو انعاق ــة .وأُدرج ،إال ــا ة إىل
ذل ـ  ،حظ ـر عــا لرتميي ـ يف قــاسون اوما ــة مــن التميي ـ  ،اســبب "انعاقــة" أ ـ ا .وأُ ــرد اــا مــن
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القـ ــاسون املـ ــذ ور لرحما ـ ــة عنـ ــد وارسـ ــة اوـ ــع يف الت رـ ــيم والتـ ــدر ب .وقـ ــد تطـ ــور سظـ ــا اخلـ ــدمال
ا جتماعي ــة يف اريار ــا تط ــورا مرحو ـ ـا يف الس ــنوال القرير ــة املاال ــية ا ــل انص ــلحال األت ــرية
الراميــة إىل تــو ري الرعا ــة تــارج املسسســال وتــو ري امل ــد مــن اخلــدمال ا تم يــة يف اواالــنة األســر ة
ـدمال املقدم ــة يف ا تم ــر ااعتبارهـ ــا
لاك ــال والب ــالي ذو انعاق ــال .وزادل ز ــادة مط ــردة اخل ـ ُ
اــد لا لررعا ــة املسسســية .و تصــدر قائمــة أولو ــال السياســة ا جتماعيــة وكومــة اريار ــا إسشــال لــبكة
من اخلدمال ا جتماعية حسنة األدال وتو ري رعا ة كو رة األجل جيدة النوعيةن
و سوا ع عرـت رمـة "اعتمـاد" ،ألن ومهور ـة اريار ـا عـددا مـن امل ـا ري والسياسـال وما ـة
ذو انعاقال اسظر التوصية )145-123ن
التوص ـ ــيتان  156-123و - 157-123س ـ ــر أن أسش ـ ــطة تن ي ـ ــذ ه ـ ــذه التوص ـ ــية جار ـ ــة
أصـ ـلا .وستواص ــل الدول ــة جهوده ــا لت ــدعيم سياس ــال إدم ــاج الروم ــا ولتن ي ــذ ا سـ ـرتاتيجية الوكني ــة
ندماج الروما ،مر الرت ي تاصة عرت ال مالة والصحة وانسكان والت ريمن
التوصـ ــية  - 162-123سـ ــر أن أسشـ ــطة تن يـ ــذ هـ ــذه التوصـ ــية جار ـ ــة أص ـ ـلا .و تباحـ ــث
رـس الشـ ب حاليـا يف مشـروع قـاسون ـدل قــاسون ال قواـال و كمرـه .و ـنع املشـروع عرـت ت ــد ل
املــادة  79م ــن قــاسون ال قوا ــال حبيــث ُر ــر التقــاد ع ــن املقاالــاة وتن ي ــذ ال قواــال اس ــبب ا ــى
اوـ ـ ـرائم املرتكب ـ ــة يف ح ـ ــع ألـ ـ ـ اس ل ـ ــدواع سياس ـ ــية واملرتبط ـ ــة االنظ ـ ــا الش ـ ــيوعي ا ـ ــد  9أ ر ـ ــول/
سبتمي 1944ن
التوصــية  - 169-123ســر أن هــذه التوصــية قــد سُ ــذل .وا ســم الصــحيا س ـرتاتيجية
اندمــاج هــو ا س ـرتاتيجية الوكنيــة لرهجــرة والرجــول واندمــاج  .)2020-2015وتــو ر التشــر ال
الوكنية محا ة تامة وقو اللج ومرتمسي الرجول وحر اهتم.

ثالثا -التو،ياأ غير المقبولةاالمحاط ب ا رلم ا
-5

ميكن أن تقبل حكومة مجهور ة اريار ا التوصيال التالية

التوصــية  - 9-123تك ــل التشــر ال الوكني ـة أص ـلا حق ــو مجيــر ال م ــال ألقصــت ح ــد
وك ــن اي ــى النظ ــر ع ــن النش ــاط ال ــذ ميارس ــوسه .أال ـ إىل ذل ـ أن اريار ــا دول ــة ك ــرأ يف أه ــم
صكوة منظمة ال مل الدولية ،وهي مرت مة اتن يذهان
التوصــية  - 10-123صــدق مجهور ــة اريار ــا عرــت ات اقيــة مناه ــة الت ــذ ب وغــريه مــن
الرو امل امرة أو ال قواة القاسية أو اللإسساسية أو املهينة يف  16اسون األول/د سمي 1986ن
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التوص ــية  - 55-123تك ــل التش ــر ال الوكني ــة ومي ــر املـ ـواكن البري ــار املس ــاواة يف
ترقي مجير ألكال الت ريم اصرأ النظر عن سوع اونس و/أو ا ستمال انثين
التوصـ ــية  - 152-123مجهور ـ ــة اريار ـ ــا دولـ ــة كـ ــرأ يف ات اقيـ ــة رـ ــس أورواـ ــا انكار ـ ــة
وما ــة األقريـ ــال القومي ــة .جميـ ــر اوق ــو واور ـ ــال ال ـ ـواردة يهـ ــا ميه ــا الدسـ ــتور والتشـ ــر ال
الوكنيــة عرــت الت ـوايل .و ــع لكــل ل ـ ع نتمــي إىل أقريــة إثنيــة أو د نيــة أو ليو ــة أن ــدد هو تــه
ان سه دون أ رتتب عرت ذل أ عواقب وتيمةن
التوصيال  ،80-123و ،141-123و ،163-123و ،164-123و.165-123
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