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 اإلنسان حقوق جملس
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
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 بلغاراي بشأن جتميع  
  اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية تقرير  

  أساسية معلومات -أوالا  
 دوريدددد  مر عددددا  مدددد  ،16/21و 5/1  إلنسددددا  حقددددو  جملدددد  بقددددر ر  عمدددد ا   لتقريددددر هدددد   أُعدددد    -1

 و إلجر ء ت  ملعاه  ت هيئات تقارير يف  لو رد  للمعلومات جتمي  و لتقرير  لشامل.  ل ور   الستعر ض
  ألقصد  ابحلد  تقيد  ا  مدوج  شدلل يف مقد   وهدو  لصدل ، ذ ت  ملتحد    ألمد  واثئد  مد  وغريها  خلاص 
  لللمات. لع د

 حلقااوق الدوليااة واهليئاات اآلليااات ماع والتعاااون الدولياة االلتزامااات نطااق -اثنياا  
 (2()1)اإلنسان

مددد   لتوصددديات متابعددد  بشددد    ملددد   ملنتصددد  تقريرهدددا 2018 عدددا  يف بلغددداراي قددد  م  -2  أثنددداء  ملق َّ
2015 لعا   لشامل  ل ور   الستعر ض

(3). 

 ابحلقدددو   ملعنيددد  و للجنددد   لعنصدددر   لتمييددد  علددد   لقضددداء وجلنددد   لطفدددل حقدددو  جلنددد  وأوصددد  -3
  لعمدا  مجيد  حقدو  حلمايد   ل وليد   التفاقيد  عل  بلغاراي تص    أب  و لثقافي  و الجتماعي   القتصادي 
 .(4)أسره  وأفر د  ملهاجري 

 أب  و لثقافيدد  و الجتماعيدد   القتصددادي  ابحلقددو   ملعنيدد  و للجندد   لطفددل حقددو  جلندد  وأوصدد  -4
 .(5) لقسر   الختفاء م   ألشخاص مجي  حلماي   ل ولي   التفاقي  عل  بلغاراي تص   

 التفاقيد   الختيار   لربوتوكو  عل   لتص ي  يف بلغاراي تنظر أب   لطفل حقو  جلن  وأوص  -5
 .(6) لب غات تق مي إبجر ء  ملتعل   لطفل حقو 
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  ملعاهد  ت علد   لتصد ي  يف  لنظدر علد  بلغاراي  لعنصر   لتميي  عل   لقضاء جلن  وشجع  -6
 .(7)بع ُ  عليها تص   مل  ليت  إلنسا  حلقو   ل ولي 

 علددد  ابلتصددد ي  بلغددداراي تعجدددل أب   إلعاقددد  ذو   ألشدددخاص حبقدددو   ملعنيددد   للجنددد  وأوصددد  -7
 .(8) إلعاق  ذو   ألشخاص حقو  التفاقي   الختيار   لربوتوكو 

 يف  لنظدددر علددد  بلغددداراي و لثقافيددد  و الجتماعيددد   القتصدددادي  ابحلقدددو   ملعنيددد   للجنددد  وشدددجع  -8
  القتصددددادي  ابحلقددددو   خلدددداص  لدددد وي ابلعهدددد   مللحدددد   الختيددددار   لربوتوكددددو  علدددد  و لتصدددد ي   لتوقيدددد 

 .(9)و لثقافي  و الجتماعي 

 )مفوضدي   إلنسدا  حلقدو   لسامي   ملتح    ألم  مفوضي  إىل مالي  مسامهات بلغاراي وق م  -9
2018و 2017و 2016و 2015  ألعو   يف  إلنسا ( حقو 

(10). 

 (11)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -اثلثاا  

 مناهضددد  وجلندد   إلنسدددا  حبقددو   ملعنيددد  و للجندد   لعنصدددر   لتمييدد  علددد   لقضدداء جلنددد  أوصدد  -10
 مبركدد   ملتعلقدد  للمبدداد   لتددا   متثالدد  وتلفددل  ملاليدد  ومددو رد   ملظددامل أمددن قدد ر  بلغدداراي تعدد     أب   لتعدد ي 

 علددد   لقضددداء جلنددد  وأوصددد  .(12)ابريددد ( )مبددداد   إلنسدددا  حقدددو  ومحايددد  لتع يددد   لوطنيددد   ملؤسسدددات
 جلددوء إملانيدد  وضددما   ملظددامل أمددن قددانو  علدد   ل  مدد   لتشددريعي   لتعدد ي ت إبدخددا   لعنصددر   لتمييدد 
 منح إىل ) ليونيسي ( للطفول   ملتح    ألم  منظم  وأشارت .(13) لشلاوى تق مي إجر ء ت إىل  جلمي 
2019 عا  يف "أل "  ملرك   ملظامل أمن ملت 

(14). 

 و الجتماعيد   القتصدادي  ابحلقدو   ملعنيد  و للجند   لعنصدر   لتمييد  عل   لقضاء جلن  وأوص  -11
  ملعنيددد   للجنددد  وأوصددد   ملاليددد ، ومو ردهدددا  لتمييددد  مددد   حلمايددد  جلنددد  قددد ر ت بلغددداراي تعددد   أب  و لثقافيددد 
 .(15) للجن  تلك والي  نطا  بلغاراي توس  أب  و لثقافي  و الجتماعي   القتصادي  ابحلقو 

 القااانون مراعاااة مااع اإلنسااان  حبقااوق املتعلقااة الدوليااة االلتزامااات تنفياا  -رابعاا  
  الساري اإلنساين الدويل

  قطاعات لعدة الشاملة املسائل -ألف 

 (16)التمييز وعدم املساواة -1 

 حبقدددو   ملعنيدد  و للجندد   لتعدد ي  مناهضددد  وجلندد   لعنصددر   لتمييدد  علددد   لقضدداء جلندد  أعربدد  -12
  لدديت  للر هيدد ، بدد  ف  و جلدر ئ   للر هيدد  خطددا  خبطددا   ملتعلقد   حلددو د   ايد  إ  ء قلقهددا عدد   إلنسدا 
 و ملهاجري  أفريقي أصل م  و ملنح ري  و ليهود و ملسلمن و لروما  ألتر ك مثل أقليات حت ي  ا  تسته ف
  لعنصدددر   لتمييددد  علددد   لقضددداء جلنددد  وأعربددد  .(17) جلنسدددي   ألقليدددات وأفدددر د  للجدددوء وطدددالي و ل جئدددن
  النتخابيدد ،  حلمدد ت أثندداء بددر ت  لعنصددري   لدد عو ت أل  قلقهمددا عدد   إلنسددا  حبقددو   ملعنيدد  و للجندد 
 ويف  إلنرتند  عل   للر هي  وخطا   لعنصري  خلطا  يتص َّ  مل  إلللرتوني   إلع   وسائط جمل  وأل 

 .(18) الجتماعي  لتو صل وسائل

 بلغدددداراي تعدددد   أب   لتعدددد ي  مناهضدددد  وجلندددد   لعنصددددر   لتمييدددد  علدددد   لقضدددداء جلندددد  وأوصدددد  -13
  لعند  أعمدا  يف حتقد  وأ   التفاقيد   مد  يتماشد   للر هي  خلطا  تعريفاا  لتضمينها  لوطني  تشريعاهتا
  حددرت   بشد    جلمهدور وعددي تشدح  وأ  مرتلبيهدا  وتعاقدد  وتقاضدي  لعنصدري ، بدد  ف   ملرتلبد  و جلدر ئ 
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  إلثنيد   للر هيد  إىل دعدو  للل  لقانو  حظر بضما   إلنسا  حبقو   ملعني   للجن  وأوص . (19) لتنوع
 .(20)عنهدا  ملسؤولن  ألشخاص ومبساءل   لعن ، أو  لع  و  أو  لتميي  عل  حتريضاا  تشلل  لعنصري  أو

  للر هيد  خطدا   سدتخ    وإد ند  ملند  بروتوكدوالت بوضد   لعنصدر   لتمييد  علد   لقضداء جلن  وأوص 
 مددد   إلعدد   بوسددائط  ملتعلقدد   لتشدددريعات مو ءمدد  وضددما  و لسياسددين   حللدددومين  ملسددؤولن ق بددل مدد 

  لعنصدددري  مظددداهر منددد  علددد  وق رتددد   إلللرتونيددد   إلعددد   وسدددائط جملددد  واليددد  وتع يددد   ل وليددد    ملعدددايري
 .(21)عليها عاقب و مل

  لتقدارير إ  ء قلقهمدا عد   لتعد ي  مناهضد  وجلند   لعنصدر   لتمييد  عل   لقضاء جلن  وأعرب  -14
 مناهضددد  جلنددد  وأعربددد   للر هيددد . بددد  ف  و جلدددر ئ   للر هيددد  خبطدددا   ملتعلقددد   حلدددو د  بددد ايد  تفيددد   لددديت

  لقددانو  إنفدداذ مددويفي حبدد   لصددادر   إلد ندد  ألحلددا   ملددنخف   ملعدد   إ  ء قلقهددا عدد  أيضدداا   لتعدد ي 
 تدنظ  أب   لعنصدر   لتمييد  علد   لقضداء جلند  وأوصد  .(22)عنصري  جر ئ  بسب  قضائياا  لوحقو   ل ي 
 وأ  عنصدري ، بد و ف   ملرتلبد   ألفعدا  علد  تعاقد   لديت  جلنائي  لقانو  أبحلا  للتوعي  مح ت بلغاراي
  ملهنيدن وسائر  لشرط  أفر د ت ري  تلث  وأ  بش هنا  شلاوى  رف عل   ألفعا  ه   ضحااي تشج 

 و جلدددر ئ   للر هيددد  خطدددا  ملو جهددد  خاصدددن مددد عن تعيدددن يف تنظدددر وأ   لقضدددائي   لنظدددا  يف  لعددداملن
 للقدو   ملفدر   السدتخ    يف حتقيقدات إجر ء بلفال   لتع ي  مناهض  جلن  وأوص  .(23) للر هي  ب  ف 
 .(24)ومعاقبته   جلنا  ومقاضا   ألقليات أفر د ض   لقانو  إنفاذ مويفي قبل م 

 و لعددد  ء و لتحامدددل  لنمطيددد   ملو قددد  إ  ء قلقهدددا عددد   إلنسدددا  حبقدددو   ملعنيددد   للجنددد  وأعربددد  -15
 صددددفات وحددداملي  جلنسدددداني   هلويددد  ومغدددداير   جلنسدددي  مليددددل وم دوجدددي و ملثليددددن  ملثليدددات ضدددد  و لتمييددد 
 ضدم  صدر ح   جلنسداني   هلويد  ي رج كي   لتميي  م   حلماي  قانو  بلغاراي تع   أب  وأوص   جلنسن.
 وقددانو   جلندائي  لقددانو  تعد   وأ   كددام ا    عرت فداا   ملثليددن  أل و ج بدن ابملسدداو   وتعدرتف  لتمييدد  أسدبا 
 علددد  و لتمييددد ،  للر هيدد  دو فددد  ضددم   جلنسددداني  و هلويدد   جلنسدددي  مليددل يددد رجا للددي و لتلف يدددو   إلذ عدد 
 تلثددد  وأ   جلنسددداني   ابهلويددد  يتعلددد  فيمدددا  مل نيددد   حلالددد  لتغيدددري ميسدددر ا  إد رايا  إجدددر ء ترسدددي وأ   لتدددو ي 
 .(25) لتسامح عل   حل  إىل  لر مي   جلهود

 قضددددااي أب   ل جئددددن( شددددؤو  )مفوضددددي   ل جئددددن لشددددؤو   ملتحدددد    ألمدددد  مفوضددددي  وأفددددادت -16
 وأوصدد   لسياسددي.  خلطددا  يف يتددو تر  لسددلي توييفهددا وأ  و سددع  إع ميدد  بتغطيدد   سددت ثرت  ل جئددن
  ألجاند  وكدر   لعنصر   لتميي  أفعا  من  إىل  لر مي   لت  بري بلغاراي تع   أب   ل جئن شؤو  مفوضي 

 عامددد   تثقيددد  محددد ت تدددنظ  وأ  هلدددا  و لتصددد   و ل جئدددن  للجدددوء طدددالي تسدددته ف  لددديت و لتعصددد 
 بسدددب   للجدددوء ملتمسدددي أو  ل جئدددن ضددد   ملرتلبددد   لعنددد  أو  لتمييددد  أفعدددا  يف  لتحقيددد  تلفدددل وأ 

 .(26)ومعاقبته   ألفعا  ه   مرتلي ومقاضا   إلثني  أو  لقومي  هويته 

 اإلرهاب ومكافحة اإلنسان حقوق -2 

 2015 عددا  يف أدخلدد   لدديت  لتعدد ي ت إ  ء قلقهددا عدد   إلنسددا  حبقددو   ملعنيدد   للجندد  أعربدد  -17
 يف أحلددا  إدر ج وإ  ء " إلرهددا "، ملصددطلح وفضفاضدداا  غامضدداا  تعريفدداا  وأدرجدد   لعقددوابت قددانو  علدد 
 وأوصدد   لعهدد . يف عليهددا  ملنصددوص للحقددو   نتهاكداا  تشددل ل قدد  2016 لعددا   إلرهددا  ملافحدد  قدانو 
 تطبيد  قصدر تضدم  وأ   إرهداابا  تشلل  ليت لألفعا   لنطا  مقي  دقيقاا  تعريفاا  بلغاراي تض  أب   للجن 
 وأ   لعامدددد    لطددو ر  حدداالت مدد  غريهددا أو  حلددر  أوقددات علدد   حلقددو  بددبع  تتقيدد  ال  لدديت  لتدد  بري
 .(27) لعه  مبوج   لت  ماهتا م   ملر قب  أنشط  تو ف 
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 والسياسية املدنية احلقوق -ابء 

 (28)شخصه على واألمان واحلرية احلياة يف الفرد حق -1 

  لو رد   لعناصر مجي  يشمل للتع ي  تعريفاا  بلغاراي تعتم  أب   لتع ي  مناهض  جلن  أوص  -18
 جددو   عدد   تلفددل وأ  تشددريعاهتا  يف وحمدد د  منفصددل  جرميدد  بوصددف   لتعدد ي  تدد رج وأ   التفاقيدد   يف

 وأوصدد  .(29) لتقدداد  مدد  نددوع أل   لتعدد ي  أفعددا  خضددوع وعدد   للتعدد ي   ملطلدد   حلظددر مبدد أ تقييدد 
 .(30)اتماا   متثاالا  للعه  ميتثل حنو عل   لتع ي  لتجرمي  لتشريعات بتع يل  إلنسا  حبقو   ملعني   للجن 

 24 ملددد    إلد ر   الحتجدددا  تطبيددد   سدددتمر ر إ  ء قلقهدددا عددد   لتعددد ي  مناهضددد  جلنددد  وأعربددد  -19
 قبل  لشرط  مر ك  يف  ملوقوفن  ألشخاص ح  يف  جلنائي ،  إلجر ء ت نطا  يف ي خل ال  ل   ساع ،

 دو  م   الحتجا  ه   أثناء هل   لشرط  و ستجو   معين ، جرمي  ابرتلا  رمسياا   الهتا  إليه  يوج  أ 
 مجيد  تدوفري بلغداراي تلفدل أب   للجند  وأوصد  مبحدا .  التصدا  إملانيد   ألحيدا  معظ  يف هل  تتاح أ 

 .(31)مستقل مبحا  فور ا   الستعان  إملاني  ذلك يف مبا  لتع ي ، ض   ألساسي   لقانوني   لضماانت

وأعرب  جلن  مناهض   لتعد ي  عد  قلقهدا إ  ء  ايد  جلدوء مدويفي إنفداذ  لقدانو  إىل  السدتخ     -20
 ألشدددخاص منددد  حلظددد  تدددوقيفه  وأثنددداء  حتجدددا ه  لددد ى  لشدددرط . وأوصددد  أب  تصددد ر  ملفدددر  للقدددو  ضددد  

علدد  أعلدد   ملسددتوايت جتدد د فيدد   لت كيدد  علدد  عدد    لتسددامح مدد  إفدد ت مددرتلي مدد   علنيدداا  بلغدداراي بيدداانا 
أعمددا   لتعدد ي  وسددوء  ملعاملدد  مدد   لعقددا ، وأ  تددوفر  لتدد ري  ألفددر د  لشددرط  ومددويفي  لسددجو  علددد  

 .(32) ألساسي  بش    ستخ     لقو  و ألسلح   لناري  م  جان   ملدويفن  ملللفدن إبنفداذ  لقدو نن  ملباد 
 .(33)وأوص   للجن   ملعني  حبقو   إلنسا  إبنشاء آلي  مستقل  لرص   نتهاكات  لشرط 

 وأ   جلهدود بلغاراي تلث  أب   إلنسا  حبقو   ملعني  و للجن   لتع ي  مناهض  جلن  وأوص  -21
 جلنددد  وأعربددد  .(34) ل وليددد   ملعدددايري مددد   الحتجدددا  مر فددد  يف  لعدددي  يدددروف ملو ءمددد   ملاليددد   ملدددو رد ت يددد 

  ملسدتقل   لرصد  هليئدات ابلسدماح وأوصد   لسدجو ، نظدا  يف  لفسداد إ  ء قلقهدا ع   لتع ي  مناهض 
 نوعيد  وحتسدن  ملدؤهلن   لسدجو  مدويفي عد د و ايد   الحتجا   أماك  جلمي  مباغت  ب اير ت ابلقيا 

 .(35)للسجناء  ملق م   لصحي   خل مات

 (36)القانون وسيادة العقاب  من اإلفالت مسألة ذلك يف مبا العدل  إقامة -2 

 وأ   ل وليدد ،  ملعددايري مدد  متددو ئ  غددري  ألحدد    لقضدداء  لقددانوي  إلطددار أ   ليونيسددي  أكد ت -22
 ك طفدا    حلا  ياهر جر ئ   رتلبو   ل ي   ألطفا  معامل  تشمل  لقل  عل  تبعث ت    ال  ليت  ملسائل
 عدد   إلنسددا  حبقددو   ملعنيدد   للجندد  وأعربدد  .(37) لتصدداحلي   لع  لدد  هُنُدد  تنفيدد  وعدد   للقددانو ، خمددالفن
  لتد ديي. و لفصدل للعند  وتعريضده  و لرتبويد   إلصد حي   ملر فد  يف  ألطفدا  إيد  ع يتو صل ألن  أسفها

  ألطفدددا  معاملددد  وضدددما  وممارسدددات ،  ألحددد    قضددداء تشدددريعات إبصددد ح بلغددداراي تقدددو  أب  وأوصددد 
 يف  إلي  ع إهناء عملي  وتسري   جملتم   يف  ن ماجه  تع    معامل   ألح    حماك  يف للقانو   ملخالفن
  ألطفدا  ومعاملد  يدروف ورصد  أسري   أوسا  يف  ألطفا  إلي  ع  ألولوي  وإعطاء  لرعاي   مؤسسات
 إجر ء وضما   لشلاوى  تق مي آليات إىل  لوصو  وتيسري منتظماا  رص  ا   لرعاي  مؤسسات يف  ملودعن
 .(38) لع  ل  إىل  جلنا  وتق مي  ألطفا ، معامل  سوء  دعاء ت يف حتقيقات

 و الجتماعيدددد   القتصددددادي  ابحلقددددو   ملعنيدددد  و للجندددد   إلنسددددا  حبقددددو   ملعنيدددد   للجندددد  ورحبدددد  -23
 تعداج أب   للجنتدا  وأوص  .2018 عا  يف  ألصو  ومصادر   لفساد ملافح  قانو  ابعتماد و لثقافي 
 محايددد  ضدددما  ذلدددك يف مبدددا ومقاضددداهت ،  ملسدددؤولن كبدددار  فسددداد يف  لتحقيددد  يف  لقصدددور مدددو ط  بلغددداراي
 .(39) جلنائي   مل حق  م   مل ي  جملتم  ونشطاء  ملخالفات ع   ملبلغن
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 تددد  بري وتتخددد   لتشدددريعي  إلطدددار بلغددداراي تر جددد  أب   إلنسدددا  حبقدددو   ملعنيددد   للجنددد  وأوصددد  -24
 .(40) للاملن ون  هت   لقضاء  ستق   حلماي 

 (41)األساسية احلرايت -3 

 ضد  و لتمييد   لعبداد   دور ختري  أعما  إ  ء قلقها ع   إلنسا  حبقو   ملعني   للجن  أعرب  -25
  ل ينيددد    حلريددد  ممارسددد  تقيددد   لددديت  حملليددد  و لتشدددريعات  ألخدددرى  و ألقليدددات  ل ينيددد   ألقليدددات معتقددد  ت
 ومشدددروع  لبلغاريددد   غدددري  ألخدددرى  ألرثوذكسدددي   ملسددديحي   لطو ئددد  تسدددجيل رفددد  يف  حملددداك  و سدددتمر ر
  لتحقيد  بلغداراي تلفدل أب   للجند  وأوصد   ملتطرف .  ل يني   جلماعات يسته ف  ل    جل ي   لقانو 

  ل ينيدد   جملموعددات تسددته ف  لدديت و لتمييدد   للر هيدد  بدد  ف  و جلددر ئ   للر هيدد  خطددا  حدداالت مجيدد  يف
 علد   ملفروضد   لقيدود إ  لد  ذلدك يف مبدا  لعه ، م  ملو ءمت   لقانو  مشروع تنقح وأ  مرتلبيها، ومعاقب 
 .(42) لبلغاري  غري أخرى بلغات  لوعظ

  لصدحفين بتعدرض تفيد  ع يد   تقدارير إ  ء قلقهدا عد   إلنسدا  حبقدو   ملعنيد   للجن  وأعرب  -26
  لصدحفين علد  سياسي ضغط ومبمارس   لعقا ، م  منف وها يفل  ومضايقات وهت ي  ت هلجمات
  نتقداد قمد  ذلدك يف مبدا  النتقاد ت، ولقم  م  هن  إع مي  تغطي  تق مي عل  حلمله   إلع   ووسائط
  لتعبدري حريد  بشد    لعدامن و ملد عن و لقضدا   لشدرط  لضدبا  تد ريباا  بلغاراي توفر أب  وأوص   لفساد.
  السدددتخ    أو  العتددد  ء أو  ملضدددايق  مددد   لصدددحفين حتمدددي وأ  للقدددو    ملشدددروع و السدددتخ    و لتجمددد 
  لتع ديدددد  ت يدددد  وأ   لع  لدددد   إىل عنهددددا  ملسددددؤولن وتقدددد    ألفعددددا  هدددد   يف فددددور ا  وحتقدددد  للقددددو ،  ملفددددر 

 يف تنظدر وأ  متيي ي   وغري شفاف  بطريق   إلع   لوسائط  لعا   لتمويل ختصيص تلفل وأ   إلع مي  
 و لثقافددد  و لعلدد  للرتبيدد   ملتحدد    ألمدد  منظمدد  وأوصدد  .(43) لتشددهري ضدد   جلنائيدد   ألحلددا  مجيدد  إلغدداء

 .(44) مل ي  لقانو  ضم  وإدر ج   لتشهري جترمي إبلغاء ) ليونسلو(

 (45)الرق أشكال مجيع حظر -4 

 تد    ال بلغداراي أل  قلقهمدا عد   إلنسا  حبقو   ملعني  و للجن   لتع ي  مناهض  جلن  أعرب  -27
 و لقضدداء ابلبشددر  الجتددار ملندد  فعالدد  تدد  بري ابختدداذ بلغدداراي تقددو  أب  وأوصدديتا ابلبشددر. ل جتددار منشدد  بلدد 

 وتدددوفري ومعددداقبته   مرتلبيددد  ومقاضدددا  ابلبشدددر، ابالجتدددار  ملتعلقددد   الدعددداء ت مجيددد  يف و لتحقيددد  عليددد ،
 .(46)للضحااي و جلرب و ل ع   حلماي  وتوفري  لعمومين  للمويفن  ملتخصص  لت ري 

 ل جتدار،  جل ريد   ألسدبا  معاجل  يف  إلخفا  إ  ء قلقها ع   لتع ي  مناهض  جلن  وأعرب  -28
 خدددد مات تددددوفر وعدددد    لصددددحي ،  لرعايدددد  وقصددددور  الجتددددار، ضددددحااي هويدددد  لتح يدددد  آليدددد  وجددددود وعدددد  

  الجتدار مللافحد   لوطنيد   السدرت تيجي  بلغداراي تلفل أب   للجن  وأوص   لضحااي. لألطفا  متخصص 
 توسد  وأ  كافيد    أبمدو   ابلبشدر  الجتدار مللافح   لوطني   للجن  ت ود وأ   2021-2017 للفرت  ابلبشر
  ملنشد  بلد    مد   لد وي  لتعداو  تو صل أ و  للوقاي   مح ت وتنف   حللومي  غري  ملنظمات م   لتعاو 
 توجد  عن ما  ألصلي  بل  هن  إىل هب   ملتجر  ألشخاص عود  متن  وأ  ابلبشر  ل جتار و ملقص  و لعبور
  .(47) لتع ي  خلطر سيتعرضو  أبهن  ل عتقاد ت عو أسبا 

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق -جيم 

 (48)ومواتية عادلة عمل ظروف ويف العمل يف احلق -1 

أعربدددد   للجندددد   ملعنيدددد  ابحلقددددو   القتصددددادي  و الجتماعيدددد  و لثقافيدددد  عدددد  قلقهددددا أل   لبطالدددد  يف  -29
صفوف  لشبا  متثل ضع  مع هلا يف صفوف بقي   لسلا ، وأل  شدبا   لرومدا غدري  مللتحقدن ابلتعلدي  
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  بلغداراي تدوفري أو  لعمل أو  لت ري  ميثلو   لنسب   ألعلد  مد   لشدبا   لعداطلن. وأوصد   للجند  أب  ت يد
لسددو   لعمددل  وأ  تقدد   حددو ف  ألراب   لعمددل لتوييدد   لشددبا   وأ   فددرص  لتدد ري   ملصددمم  خصيصدداا 

ت ي   جلهود  لر مي  إىل إعاد  إدماج  لشبا  غري  مللتحقن ابلتعلي  أو  لعمل أو  لتد ري   ملؤهدل، يف إطدار 
 .(49)لفائ    لشبا  م  طائف   لروما خط  تنفي  سياس   لضما  للشبا ، م   ختاذ ت  بري حم د 

 االجتماعي الضمان يف احلق -2 

  حل  مستوايت أل  قلقها ع  و لثقافي  و الجتماعي   القتصادي  ابحلقو   ملعني   للجن  أعرب  -30
 منهدا للمسدتفي ي  تدوفر ال  لسد  للبدار  لتقاع يد  و ملعاشات  لبطال  وإعاانت  ملضمو ، لل خل  ألدىن
 وأوصد   لق ر ت. إىل تفتقر  الجتماعي   لرعاي  دو ئر وأل  الئ ، معيشي مستوى لضما  كافياا   دخ ا 
 و لتد ري   ملاليد   ملدو رد مد  يلد   مدا وختصص  الجتماعي ،  إلعاانت مستوايت بلغاراي تع   أب   للجن 
 إملانيدد  بلفالدد  أيضدداا   للجندد  وأوصدد  .(50) الجتمدداعين للمرشدد ي   إلد ريدد   لقدد ر ت تع يدد  أجددل مدد 

 .(51)متيي  دو   لتللف   مليسور   لصحي   لرعاي  عل   جلمي  حصو 

 (52)مناسب معيشي مستوى يف احلق -3 

 مدد  تظدل  الجتمدداعي و إلقصداء  لفقدر خلطددر  ملعرضدن  لسدلا  نسددب  أ   ليونيسدي  الحظد  -31
  لسدددلا . جممدددوع مددد  أكثدددر للخطدددر عرضددد  ي  لدددو  ال  ألطفدددا  وأ   ألورويب،  الحتددداد يف  لنسددد  أعلددد 

 م  للح   هل ف حم د  فعال  ت  بري يف  الستثمار  ايد  إىل ملح  حاج  هناك أب   ليونيسي  وذكرت
  رتفاع إ  ء قلقها ع  و لثقافي  و الجتماعي   القتصادي  ابحلقو   ملعني   للجن  وأعرب  .(53) ألطفا  فقر
 جمتمعدات وأتثدر  الجتمداعي،  إلقصداء و/أو  لفقدر يف يعيشو   ل ي   ألطفا ، سيما ال  لسلا ، نسب 
  السدددتحقاقات علددد   حملتددداجن حصدددو  بلغددداراي أب   للجنددد  وأوصددد  غريمهدددا. مددد  أكثدددر و ألتدددر ك  لرومدددا

 حقدددو  جلنددد  وأوصددد  .(54) لفقدددر ربقددد  مددد   ألطفدددا  إخدددر ج إىل هادفددد  تددد  بري تعتمددد  وأ   الجتماعيددد ،
 تع يد  بغيد   مل ي،  جملتم  منظمات وم  و ألطفا ،  ألسر م   أله  ف حم د  مشاور ت إبجر ء  لطفل

  الجتماعي   حلماي  ت  بري تغطي أ  وضما   ألطفا ، فقر م   حل  إىل  لر مي  و لت  بري  السرت تيجيات
 .(55)لألطفا  الئق  معيش  لتوفري  حلقيقي   لتلالي 

 مستوى  رتفاع إ  ء قلقها ع  و لثقافي  و الجتماعي   القتصادي  ابحلقو   ملعني   للجن  وأعرب  -32
 وبددن  ألقددالي  بددن و لثقافيدد  و الجتماعيدد   القتصددادي  ابحلقددو   لتمتدد  يف و لتفدداوت  القتصددادي   لفددو ر 
  جملتمعدددات أطفدددا  أل  قلقهدددا عددد   لطفدددل حقدددو  جلنددد  وأعربددد  .(56) حلضدددري  و ملنددداط   لريفيددد   ملنددداط 
 عد د يفدو   لديت  ألسدر أ  حدن يف ابلفقدر، غدريه  مد  أكثدر يتد ثرو  ي  لدو  ال و لريفيد  و لنائيد   ملهمش 
 .(57) ألبعدداد  ملتعدد د  لفقددر خلطددر عرضدد  أكثددر  إلعاقدد  ذو   ألطفددا  وأسددر  لرومددا وأسددر  لث ثدد  أطفاهلددا
 أكثددر ماليد  سياسدد  بلغداراي تضدد  أب  و لثقافيد  و الجتماعيدد   القتصدادي  ابحلقددو   ملعنيد   للجندد  وأوصد 
 .(58) ألقالي  بن فيما للمو رد عاد  تو ي  وكفال   القتصادي   ملساو   ع   أوج  م  للح  تق مي 

 عدد   لطفددل حقددو  وجلندد  و لثقافيدد  و الجتماعيدد   القتصددادي  ابحلقددو   ملعنيدد   للجندد  وأعربدد  -33
 عددد د وت  يددد  الئقددد  غدددري سدددلني  يدددروف يف يعيشدددو   لددد ي   ألشدددخاص مددد   للبدددري  لعددد د إ  ء قلقهمدددا
 ابحلقددو   ملعنيدد   للجندد  وحثدد  .(59) لقسددر   إلخدد ء خلطددر خدداص بوجدد   لرومددا أفددر د وتعددرض  ملشددردي 

 إاتحد  وعلد  و مليا   لصحي  لصرف خ مات توفري كفال   عل  بلغاراي و لثقافي  و الجتماعي   القتصادي 
  القتصددددادي  ابحلقددددو   ملعنيدددد   للجندددد  وأوصدددد  .(60)و حملددددرومن  ملهمشددددن لألفددددر د الئقدددد  سددددل  يددددروف

 وأ   لقسر ،  إلخ ء عمليات بلغاراي تتجن  أب   إلنسا  حبقو   ملعني  و للجن  و لثقافي  و الجتماعي 
  ألفددددر د وحصددددو   لو جبدددد   لقانونيدددد  لإلجددددر ء ت  لعمليدددات تلددددك  تبدددداع جتنبهددددا، تعدددد  ر حددددا  يف تلفدددل،
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 ت  بري وتعتم  تض  أ  بلغاراي عل  يتعن أبن   ليونيسي  وأفادت .(61)الئ  ب يل سل  عل   ملتضرري 
 .(62) لضعيف  لألسر  لتحتي  و لبني   لصحي  لصرف وخ مات  ل ئ   لسل  تلفل سياساتي 

 الصحة يف احلق -4 

 إملانيدد  بلغدداراي تلفددل أب  و لثقافيدد  و الجتماعيدد   القتصددادي  ابحلقددو   ملعنيدد   للجندد  أوصدد  -34
 إ  ء قلقهددا عدد   للجندد  وأعربدد  .(63)متييدد  دو   لتللفدد   مليسددور   لصددحي   لرعايدد  علدد   جلميدد  حصددو 
  لرعايدد  تددوفري بدد ايد  وأوصدد   لصددحي .  لرعايدد  علدد  ابحلصددو  يتعلدد  فيمددا  ألقددالي  بددن  لقددائ   لتفدداوت
 .(64) حملروم   ملناط  يف للعمل  ملؤهلن و ملمرضن  ألطباء وتويي   لصحي 

وأعربدد  جلندد  حقددو   لطفددل عدد  قلقهددا إ  ء  رتفدداع معدد الت وفيددات  لرضدد  و ألطفددا  دو  سدد   -35
والحظدددد   .(65) خلامسدددد  وحدددداالت  لددددوالد ت قبددددل  ألو   و حلمددددل غددددري  خلاضددددع  للمتابعدددد   لطبيدددد   ملناسددددب 

كبددري  بددن  ألقددالي  مدد  حيددث معدد الت وفيددات  لرضدد ، ممددا يفيدد  بوجددود تفدداواتت بددن    ليونيسددي  تباينددات
 .(66) ألقددالي  مدد  حيددث  حلصددو  علدد  خدد مات  لرعايدد   لصددحي  لألمهددات و ألطفددا  ومدد  حيددث نوعيتهددا

وأفددادت  ليونيسددي  أب   لنسدداء  حلو مددل  للددو ن لددي  لدد يه  أتمددن صددحي ال  صددل  سددوى علدد  فحددص 
وأفدادت  ليونيسدي   .(67)ناء  حلمل، مما ق  يؤد  إىل خماطر صدحي  خطدري  علد   أل  و لطفدلطي و ح  أث

أب   ألسبا   ملالي  متثل أبر   حلو ج   ليت حتو  دو  حصدو   حلو مدل و ألطفدا  و ملدر هقن علد   خلد مات 
 .(68) لصحي   جلي  ، وأ  مستوى  لنفقات م  جي   ملو ط  هو  ألعل  يف  الحتاد  ألورويب

وأوصدد  جلندد  حقدددو   لطفددل أب  تقدددو  بلغدداراي بتخصددديص مددا يلفدددي مدد   ملدددو رد لضددما  تنفيددد   -36
  ملقد    لد ع  و ايد ( تنفي  ا كام ا  2020-2014 لربانم   لوطين للنهوض ابلرعاي   لصحي  لأل  و لطفل )

 خد مات علد   ألطفدا  مجيد  حصدو  وضدما   لرومدا  جمتمعدات يف ح يثاا   ملعينن  لصحين  لوسطاء إىل
 مفوضدددي  عددد   لصدددادر   لتقنيددد   إلرشددداد ت وتنفيددد ا    ألسدددن وطددد  و ملتخصصددد   ألوليددد   لصدددحي   لرعايددد 
 .(69) خلامس  س  دو   ألطفا  ل ى منها  لوقاي  ميل   ليت و ألمر ض  لوفيات بش    إلنسا  حقو 

  لتللفددد  وميسدددور  جيددد   خددد مات علددد   حلصدددو  إملانيددد  حم وديددد  إىل  ليونيسدددي  وأشدددارت -37
  ملددد  ر  يف  ملب ولددد   جلهدددود مددد   لدددرغ  وعلددد  و إلجنابيددد .  جلنسدددي   لصدددح  جمدددا  يف للمدددر هقن ومر عيددد 
 أحد  تسدجل بلغداراي فدن   حلمدل، مند  وسدائل علد  و حلصدو  و إلجنابيد   جلنسدي   لصح  بش   للتثقي 
 حقددو  جلندد  وأوصدد  .(70) إلجهدداض معدد الت يف و رتفاعدداا   ملر هقددات لدد ى  لددوالد ت معدد الت أعلدد 
 .(71)و إلجنابي   جلنسي   لصح  خ مات عل  عر قيل ب   ملر هقن حصو  بلغاراي تلفل أب   لطفل

 كبدري  عد د للدو  قلقهدا عد  و لثقافيد  و الجتماعيد   القتصدادي  ابحلقدو   ملعنيد   للجن  وأعرب  -38
 للرعايد   لوطنيد   السدرت تيجي  وللدو  رعايد ، دو  يظلدو   لعقليد   لصدحي   ملشاكل ذو   ألشخاص م 

 .(72) لس  كبار   حتياجات تلي حلو  توفري تشمل ال  ألجل  لطويل 

 (73)التعليم يف احلق -5 

 سدجل حيدث ،2017 عا  يف  ل ر س  عل   ملو يب  يف  لتق   بع  إبحر    ليونيسي  أفادت -39
 غدري سن . 24و 18 بن أعماره   ملرت وح   لطلب  لتسر   ملئوي   لنسب  يف  خنفاض 2011 عا  من  ألو 
 يف  ملائد  يف 67)  لرومدا صدفوف يف سديما وال  ملائد ، يف 12,7 بلغد  حيث مرتفع  تظل  لنسب  ه   أ 
 12 000 بددن يددرت وح مدا أ   ليونيسددي  والحظد  .(74) ملائدد ( يف 9,27)  لريفيد   ملندداط  ويف (2016 عدا 
  ملائد  يف 40 وأ   ألساسدي،  لتعلدي  إمتدا  قبدل نصدفه  سدن ، كدل   ل ر سد  عد  ينقطعو  طفل 13 000و

 مدد   لطلبدد  نتددائ  يف تفدداواتت تسددجيل مدد  ،وييفيدداا  أميددو  سددن  15 أعمدداره  تبلدد   لدد ي   لت ميدد  مدد 
 قلقها ع  و لثقافي  و الجتماعي   القتصادي  ابحلقو   ملعني   للجن  وأعرب  .(75)و حلضري   لريفي   ملناط 



A/HRC/WG.6/36/BGR/2 

GE.20-03073 8 

 يف  حلدداد  و لدد ايد  و البتدد  ئي  مل رسدي قبددل  لتعلددي  مر حددل يف  إلان  لقيد   لصددافي   لنسددب   خنفداض إ  ء
  لرومدا أطفدا  مد  كبدري   نسدب  و لتحدا   لرومدا  وشدبا  أطفدا  أوسدا  يف سديما وال  لتسر ، مع الت
 .(76) لعادي  ابمل  ر   إلعاق  ذو   ألطفا   لتحا  مع   و خنفاض  لو ق   حبل  مفصول  مب  ر 

 سدن  ملد    مل رسي قبل  جملاي  لتعلي  ضما  عل  بلغاراي تشجي  ينبغي أن   ليونسلو وذكرت -40
 ابملدد  ر   مللتحقددن غددري  إلعاقدد  ذو  و لشددبا   ألطفددا  عدد د عدد  بيدداانت ومجدد   ألقددل  علدد  و حدد  
 وإاتحتد   لتعلدي  نوعيد  حتسن إىل  لر مي   جلهود ومو صل   لعا    لتعلي  نظا  يف إلدماجه  ت  بري و ختاذ

 إب  لد  و لثقافيد  و الجتماعيد   القتصدادي  ابحلقدو   ملعنيد   للجند  وأوصد  .(77) ملساو   ق   عل  للجمي 
 سديما ال  البتد  ئي، و لتعلدي   مل رسدي قبدل مدا  لتعلي  يف  ألطفا  قي  تعرتض  ليت و ملادي   ملالي   حلو ج 

 يف  مل رسدد  عدد  ل نقطدداع  لتصدد   إىل  لر ميدد   جلهددود ومو صددل  و حملرومدد    ملهمشدد   لشددر ئح أوسددا  يف
 يف  لفصدددددل علددددد   لقدددددانوي  حلظدددددر وإنفددددداذ  لتعلدددددي   عدددد   ملبلدددددر  النقطددددداع مددددد   حلددددد   سدددددرت تيجي  إطددددار

  لريفيد   ملنداط  يف جيد  تعلدي  علد   حلصدو  إملانيد  بتحسدن  لطفل حقو  جلن  وأوص  .(78) مل  ر 
 وتيسري  لتسر   مع الت م   حل  هب ف وتقيي  رص  آليات تتضم  بر م  ووض   لصغري   و لبل  ت
 .(79) لتعلي  يف ابحل   للجوء متلمسي  ألطفا  متت  وضما   لروما  أطفا  إدماج

 21 000وأفدادت  ليونيسدي  أب  عد د  ألطفددا  ذو   إلعاقد  يف  لتعلدي  قدد   رتفد  إىل أكثدر مدد   -41
م  هؤالء  ألطفا  يتلقو   لتعلي  يف بيئات متخصصد  منفصدل ، يف حدن  4 000طفل، رغ  أ  أكثر م  

قتصدددادي  وأوصددد   للجنددد   ملعنيددد  ابحلقدددو   ال .(80)طفدددل مل يلتحقدددو  ابملددد  ر  14 000أ  مدددا يقددد ر بنحدددو 
 .(81)و الجتماعي  و لثقافي  أب  تيسر بلغاراي حصو   ألطفا  ذو   إلعاق  عل   لتعلي   لشامل للجمي 

 حمددة فئات أو حمددين أشخاص حقوق -دال 

 (82)النساء -1 

أشارت  ملقرر   خلاص   ملعني  مبسد ل   لعند  ضد   ملدرأ  وأسدباب  وعو قبد  إىل أ   حللد   لصدادر يف  -42
 ل   أعل  في  أ   تفاقيد  جملد  أورواب للوقايد  مد   لعند  ضد   - ع   حمللم   ل ستوري  2018متو /يولي  

دى إىل إطد   محلد  مناهضد  أ -  لنسداء و لعند   ملند ي وملافحتهمدا ) تفاقيد  إسدطنبو ( خمالفد  لل سدتور
التفاقيدد  إسددطنبو  وحركدد  معاديدد  للقضددااي  جلنسدداني . ويعدد ى ذلددك يف جدد ء مندد  إىل سددوء تفسددري مصددطلح 
"ندوع  جلدن " كمدا ورد يف  التفاقيد  وترمجتد  إىل  للغد   لبلغاريد  ترمجد  غدري دقيقد  وغدري متسدق  مد  ترمجتد  يف 

 حلملد  إىل ترهيد   لنشدطاء و ملنظمدات  ملعنيد  حبقدو   ملدرأ ،  سائر  لصلوك  إلقليمي  و ل ولي . وأدت ه  
وأفدددادت تقدددارير بتخفدددي  متويدددل  حللومددد  للخددد مات ذ ت  لصدددل  وت  يددد   هلجمدددات علددد  جمتمددد   ملثليدددات 
و ملثلين وم دوجي  مليل  جلنسي ومغاير   هلوي   جلنساني  وحاملي صفات  جلنسن. وأوص  أب  تتصد ى 

ري مصطلح "نوع  جلن "  وأ  ترتج  مصطلحي "نوع  جلن " و" لعن   جلنساي ض  بلغاراي إلساء  تفس
وأوصد   .(83) ملرأ " وتفسرمها وتروج هلما عل   لنحو  ملناس   وأ  تباشر  لتصد ي  علد   تفاقيد  إسدطنبو 

أل  ذلدك  للجن   ملعني  ابلقضاء عل   لتميي  ض   ملرأ  ابستلما  عملي   لتص ي  عل   تفاقي  إسطنبو ، 
 .(84)سيع   ق ر   ل ول  عل  ملافح   لعن   جلنساي و لعن   لعائلي

 وأ   ل وجدي  الغتصدا   لعقدوابت قدانو  يف صدر ح  بلغداراي ت رج أب   خلاص   ملقرر  وأوص  -43
  جريدد  أو مددر وتطبيدد  كافيدداا   متددوي ا   أل مددات ملر كدد   ل ولدد  متويددل تلفددل وأ  " ملنهجددي"  تعبددري فيدد  تلغددي
  لبيدداانت  ومجد   إلان  قتدل حدداالت لرصد  آليد  تنشدد  وأ   لشدرط   لضدبا   لتدد ري  تدوفر وأ  فعالد  

وأ  تضدددم  إقدددر ر أشدددلا   الضدددطهاد  ملتصدددل  بندددوع  جلدددن  ضدددم   ألسددد   لقانونيددد   ملوجبددد  ملدددنح  حلمايددد  
 بش    لعن   جلنساي ض   ملرأ ،( 2017)35 ل ولي . وأوص  ك لك ابإلدماج  للامل للتوصي   لعام  رق  
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  ملدرأ ، ضد   لتمييد  علد  ابلقضداء  ملعنيد   للجند  عد   لصدادرتن ،19 رقد   لعامد  للتوصي  حت يثاا   لصادر 
 ووض  وتقييمها   لت  بري بتنفي  معني  تنسي  هيئ  وإنشاء  لقانوي   لنظا  يف إسطنبو ،  تفاقي  ومعايري
  لتح يدد  وجدد  علدد  تتندداو   لعددائلي و لعندد   ملددرأ  ضدد   لعندد  شدد  ب ج يدد   شددامل  وطنيدد  عمددل خطدد 
 .(85)ومتلينه   لروما فتيات ض   جلنساي  لعن 

 و لثقافيددد  و الجتماعيددد   القتصدددادي  ابحلقدددو   ملعنيددد  و للجنددد   لتعددد ي  مناهضددد  جلنددد  وأعربددد  -44
  الغتصدددددا  ذلدددددك يف مبدددددا  لعدددددائلي،  لعنددددد   نتشدددددار إ  ء قلقهدددددا عددددد   إلنسدددددا  حبقدددددو   ملعنيددددد  و للجنددددد 
 صددر ح  بلغدداراي جتددر  أب   إلنسددا  حبقددو   ملعنيدد  و للجندد   لتعدد ي  مناهضدد  جلندد  وأوصدد  .(86) ل وجددي
 إلدر ج  لعقدوابت قدانو  تع   وأب   ل وجي، و الغتصا   لعائلي  لعن  فيها مبا  لعن ، أشلا  مجي 

 ابحلقددددو   ملعنيدددد  و للجندددد   لتعدددد ي  مناهضدددد  جلندددد  وأوصدددد  .(87)حمدددد د  جرميدددد  بوصددددف   لعددددائلي  لعنددد 
 إبددددد   علدددد   لضددددحااي بتشدددددجي   إلنسددددا  حبقددددو   ملعنيدددد  و للجنددددد  و لثقافيدددد  و الجتماعيدددد   القتصددددادي 
 إل  مدي تد ري  وتوفري  ملرأ   ض   لعن   دعاء ت مجي  يف  لتحقي  وضما   لعن   حباالت  لسلطات

 حبقدو   ملعنيد   للجند  وأوصد  .(88)إحصدائي  بيداانت ومجد   لقدانو   إنفاذ مويفي وسائر  لشرط  ألفر د
 و الجتماعيد   القتصدادي  ابحلقدو   ملعنيد   للجند  وأوصد  .(89)إسطنبو   تفاقي  عل  ابلتص ي   إلنسا 
 .(90) لتشريعات يف  سطنبو  التفاقي   لرئيسي   ملباد  إبدماج و لثقافي 

وأعرب   للجن   ملعني  ابحلقو   القتصادي  و الجتماعي  و لثقافي  ع  قلقها إ  ء  لقو لد   لنمطيد   -45
 ملتعلق  ابألدو ر  القتصادي  و الجتماعي  و لثقافي  للرجل و ملرأ ، وأوصد  أب  تلفدل بلغداراي  لتنفيد   لفعدا  

، وال سدديما مدد  خدد   وضددد  2020-2016  ل سددرت تيجي   لوطنيدد  لتع يدد   ملسددداو   بددن  لرجددل و ملددرأ  للفدددرت 
وأوصدد   للجندد   ملعنيدد  حبقددو   .(91)سياسددات تشددج  علدد  تقاسدد   ملسددؤوليات  ألسددري  بددن  لرجددل و ملددرأ 

 إلنسددددا  ابلتصدددد   للقو لدددد   لنمطيدددد  بشدددد   أدو ر  ملددددرأ  يف  ألسددددر  و جملتمدددد  مدددد  خدددد   توعيدددد  وتثقيدددد  
 .(92) جلمهور و ايد  نسب  متثيل  ملرأ  يف مر ك  صن   لقر ر، بسبل منها  ختاذ ت  بري خاص  مؤقت 

  خنفددداض إ  ء قلقهدددا عددد  و لثقافيددد  و الجتماعيددد   القتصدددادي  ابحلقدددو   ملعنيددد   للجنددد  وأعربددد  -46
 بدددن  ألجدددور يف و لفجدددو  و ملدددرأ ،  لرجدددل بدددن  ملهدددين و لفصدددل  لعمدددل، سدددو  يف  ملدددرأ  مشدددارك  مسدددتوى
 عل   لرجا  وتشج   لتللف   مليسور   لنهاري  للرعاي  حلوالا  بلغاراي تض  أب   للجن  وأوص   جلنسن.
 ممثلد  فيهدا ممثلد    لد  مدا  لديت  جملداالت يف  ملدرأ  عمالد  وتعد    لو ل يد ،  إلجدا   يف حقهد  م   الستفاد 

 حبقو   ملعني  و للجن  و لثقافي  و الجتماعي   القتصادي  ابحلقو   ملعني   للجن  وأوص  .(93)انقصاا  متثي ا 
 .(94) جلنسن بن  ألجور يف  لفجو  س  إىل  لر مي   جلهود مبو صل   إلنسا 

 (95)األطفال -2 

 رعاي  نظا  إص ح يف تق ماا   ملاضي  لعق  م ى عل  أحر ت بلغاراي أ   ليونيسي  الحظ  -47
 علد  يتعدن يد    ال أند  بيد   ملؤسسدات. يف  إلي  ع إلغاء عملي  بنجاح و س  إقر ر هناك حيث  لطفل،
  ألسدر،  نفصدا  وحداالت  ألبنداء عد   لتخلدي مند  آليدات بضدع   ملتعلقد  للتح ايت يتص ى أ   لبل 

 .(96) الجتماعي   خل مات ق ر  كفاي   وع    ألسر ، دع  خ مات وضع 

 ك مهددا  أو  لو لدد ي  أحدد  هلدد  بلغدداراي يف  ألطفددا  عدد د مخدد  أو ربدد  أبندد   ليونيسددي  وأفددادت -48
  ألنظمدد  يف كددام ا    عرت فدداا   لبلدد " يف تُركددو   لدد ي  " ألطفددا  بظدداهر  يعددرتف ال أندد  غددري  خلددارج  يف يعمددل

 .(97) لوطني  و لرب م   السرت تيجي  و لواثئ 

 يف  سدددتغ هل  ذلددك يف مبددا جنسدددياا، و سددتغ هل   ألطفددا  ببيدد   ملعنيددد   خلاصدد   ملقددرر  وأشددارت -49
 إطدار ا  وضدع  بلغداراي أ  إىل  ألطفدا ، عل   جلنسي  العت  ء مو د م  وغريها  إلابحي   ملو د ويف  لبغاء

 إطدددار يف  ملتخددد   ابإلجدددر ء ت وأشدددادت  ألطفدددا . محايددد  بشددد   شدددام ا  ومؤسسدددياا  وسياسددداتياا  تشدددريعياا 
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  لعندد  ملند   لدوطين  لدربانم  وابعتمداد  لرعايد  مؤسسددات يف  إليد  ع إبهنداء  ملتعلقد   لوطنيد   السدرت تيجي 
 مبوجبهدددا متدددنح تشدددريعي  تعددد ي ت أيضددداا   لسدددلطات و عتمددد ت .2017 عدددا  يف  ألطفدددا  علددد  و العتددد  ء
  جلرميددد  ضدددحااي دعددد  لقدددانو  تعددد يل 2016 عدددا  يف و عُتمددد   ملصدددحوبن. غدددري لألطفدددا  إقامددد  تصددداريح
 مركد  و فتدتح و حلمايد . للد ع   لد نيا ابملعدايري  لتمتد   الجتار ضحااي جلمي  خيو  ،مالياا  تعويضاا  ومنحه 
 أ  غري .2021-2017 للفرت   الجتار مللافح  وطني   سرت تيجي  وأقرت  الجتار، ضحااي لألطفا  أ مات
 و ألطفددا  و لنسدداء للرجددا  ومقصدد ، عبددور بلدد  أقددل وب رجدد  أورواب، يف رئيسددي مصدد ر بلدد  تظددل بلغدداراي
 .(98) لقسر  و لعمل  جلنسي  الستغ   ألغر ض و لبي  ل جتار يتعرضو   ل ي 

بلغاراي بتع ي  جهدود  للشد  عد  جدر ئ  بيد   ألطفدا  و سدتغ هل  وأوص   ملقرر   خلاص  أب  تقو   -50
جنسددياا و لتحقيدد  فيهددا ومقاضددا  مرتلبيهددا ومعدداقبته   ومو صددل   جلهددود  لر ميدد  إىل  حلدد  مدد  بيدد   لرضدد  مدد  
  خ    لتبين غري  لقانوي مبعاجل   ألسبا   جل ري ، مبا يف ذلك  لفقر و لفصل بن  جملتمعات  حملليد   وضدما

 ملصدددداف  لفضددددل  للطفددددل  لضددددحي  أثندددداء  لتحقيقددددات  جلنائيدددد   ووضدددد  بددددر م  طويلدددد   ألجددددل للتعددددايف وإعدددداد  
 إلدمددداج. وأوصددد  أيضددداا إبنشددداء نظدددا  مركددد   جلمددد   لبيددداانت  وتوعيددد   ألطفدددا   ليدددات  إلبددد   و ملشدددور  

  و سدددتغ هل  جنسدددياا   ملتاحددد   وإجدددر ء تددد ري  علددد   للشددد  عددد  ع مدددات  العتددد  ء  جلنسدددي علددد   ألطفدددا 
 .(99)وضما   لت قي   إلل  مي يف  لسري  ل  تي  للل شخص يتعامل م   ألطفا   و ايد   لوعي

 و لفصددددل و لفقددددر و القتصددددادي   الجتماعيدددد   لتفدددداواتت أوجدددد  أ  إىل  خلاصدددد   ملقددددرر  وأشددددارت -51
  الجتماعيدددد   خلدددد مات علدددد   حلصددددو  ويف  لفددددرص يف  لتلددددافؤ عدددد   إىل تددددؤد   الجتمدددداعي و إلقصدددداء
 مؤسسدات يف  ملودعدو  و ألطفدا   لرومدا أطفدا  فديه  مبد  هتميشاا،  جملتمعات أكثر يف لألطفا  ابلنسب 
 وقددد  ذويهددد . عددد  و ملنفصدددلو   ملصدددحوبن غدددري و ألطفدددا  و ل جئدددن،  ملهددداجري  أسدددر وأطفدددا   لرعايددد ،
 جتاري . ألغر ض  جلنسي و الستغ    جلنسي  العت  ء أشلا  ألسوأ خاص بوج   لفئات ه   تعرض 
 ترتيبددات مدد   ملصددحوبن غددري و ل جئددن  للجددوء ملتمسددي  ألطفددا   سددتفاد  بلغدداراي تلفددل أب  وأوصدد 
  ألوليددد   إلجدددر ء ت حتسددد  وأ   ألطفدددا   هلدددؤالء  لفضدددل   ملصددداف لتقيدددي  إجدددر ء ت تضددد  وأ   لرعايددد  
  لثنائيدد   التفاقددات نطددا  بتوسددي  أيضدداا  وأوصدد   الحتجددا . يف إيدد  عه  عدد   لضددما   هلويدد  لتح يدد 
 هويد  لتح ي  فعال  فحص عملي  وإرساء  ألخرى  و ملقص  و لعبور  ملنش  بل    م   ألطر ف و ملتع د 
 وضدددما   لقضددااي  يف و لتحقيدد   إلدمدداج  وإعدداد  للتعددايف كافيدد   خدد مات وضددما   لضددحااي   ألطفددا 

 .(100) خل مات مق مي وسائر  مل ي جتم للم  ل ول  م  كايف  متويل

  السدتثناء ت مجيد  إلغاء أجل م   ألسر  قانو  بلغاراي تع   أب   لطفل حقو  جلن  وأوص  -52
  ألطفددا   و ج حداالت مجيدد  لتتبد  نظامداا  تضدد  وأ  عشدر ،  لثامندد  سد  دو  فدرد أ  بدد و ج تسدمح  لديت

 .(101) ملناسب  و ملشور   لت هيل إعاد  وخب مات ابمللج   لضحااي ت ود أ و   إلثني    لفئات د خل

 وتدددوفري  ملددد  ر  يف للعنددد   لتصددد   أجدددل مددد  وطدددين بدددرانم  بوضددد  أيضددداا   للجنددد  وأوصددد  -53
 .(102) الفرت ضي  لفضاء يف  لرتهي  ذلك يف مبا  لرتهي ، خماطر بش    لت ري 

 (103)اإلعاقة ذوو األشخاص -3 

 علدد  أدخلتدد  مددا بلغدداراي تسددح  أب   إلعاقدد  ذو   ألشددخاص حبقددو   ملعنيدد   للجندد  أوصدد  -54
 تعتمدد  وأب   التفاقيدد  مدد  تتعددارض تعدد ي ت مدد  2018 عددا  يف  إلعاقدد  ذو   ألشددخاص إدمدداج قددانو 
 بتحسدن  للجن  وأوص  .(104) التفاقي  ألحلا   متثال  وتلفل  جل ي ،  إلعاق  ذو   ألشخاص قانو 
 سددبل إىل  إلعاقدد  ذو   ألشدخاص وصددو  وكفالد   إلعاقدد   أسددا  علد  ابلتمييدد   ملتعلقد   لقددر ر ت إنفداذ

 علد   إلنسدا  وحقدو   ملسداو   جلند  قد ر ت وتع يد   إلعاقد   أسدا  علد   لتميي  حاالت يف  النتصاف
 .(105) لتميي  م   إلعاق  ذو   ألشخاص محاي  إبجر ء ت يتعل  فيما بواليتها  الضط ع
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 معاملددددد  سدددددوء بلغددددداراي متنددددد  أب   إلعاقددددد  ذو   ألشدددددخاص حبقدددددو   ملعنيددددد   للجنددددد  وأوصددددد  -55
  إلجدددر ء ت إىل  ملعاملددد  سدددوء ضدددحااي  ألشدددخاص وصدددو  إملانيددد  وتلفدددل  إلعاقددد ، ذو   ألشدددخاص

 ذو ت و لفتيدددات  لنسددداء حصدددو  إملانيددد  حتسددد  وأ   النتصددداف  علددد  و حلصدددو  ابلشدددلاوى  ملتعلقددد 
 تع   وأ   العت  ء   دعاء ت يف حتقيقات جتر  وأ   خل مات  عل   جلنساي للعن   ملعرضات  إلعاق 
  ملعنيددد   للجنددد  وأوصددد  .(106) إلعاقددد  ذو  ابألشدددخاص  خلاصددد   ملر فددد  جلميددد   ملسدددتقل  لرصددد  آليدددات
 مؤسسددات يف  إلعاقدد  ذو   ألشددخاص معاملدد  سددوء أشددلا  مجيدد  ملندد  تدد  بري ابختدداذ  إلنسددا  حبقددو 
 .(107) الجتماعي   لرعاي  ودور  لنفسي  لط 

  ملسددداع   قدددانو  تعددد يل علددد  بلغددداراي  إلعاقددد  ذو   ألشدددخاص حبقدددو   ملعنيددد   للجنددد  وحثددد  -56
 جلندددد  وأوصدددد  .(108) ملؤسسددددات يف  لقسددددر   إليدددد  ع جتيدددد   لدددديت  ألحلددددا  مجيدددد  وحدددد ف  الجتماعيدددد ،

 و لنفسدددددي   لعقليددددد   إلعاقددددد  ذو   ألشدددددخاص جلميددددد   لقانونيددددد   لضدددددماانت بلفالددددد   لتعددددد ي  مناهضددددد 
 حبقدو   ملعنيد   للجن  وأوص  .(109) ملستشفيات يف  لطوعي غري  مل ي ابإلي  ع يتعل  فيما  الجتماعي 
 ابألهليد  ابالعدرت ف و لثقافيد  و الجتماعيد   القتصدادي  ابحلقدو   ملعنيد  و للجند   إلعاقد  ذو   ألشخاص
 .(110) إلعاق  ذو  لألشخاص  للامل   لقانوني 

 أب   إلنسددا  حبقددو   ملعنيدد  و للجندد   إلعاقدد  ذو   ألشددخاص حبقددو   ملعنيدد   للجندد  وأوصدد  -57
 يف  لعي  يف وحقه  كامل  بشلل  لرعاي  مؤسسات يف  إلعاق  ذو   ألطفا  إي  ع إهناء بلغاراي تلفل
  ألسدر ومتلدن  حملليد   جملتمعدات يف  الجتماعي  ل ع  لشبلات  ملخصص   ملو رد و ايد  آمن  أسري  بيئ 
 بتسدددري   إلعاقددد  ذو   ألشددخاص حبقدددو   ملعنيددد   للجندد  وأوصددد  .(111) إلعاقددد  ذو  مدد  أبنددداء هلدددا  لدديت

 ذو   ألشددخاص مجيدد  متتدد  لضددما   حمللددي  جملتمدد  يف  لرعايدد  إىل  ملؤسسددي   لرعايدد  مدد   النتقددا  عمليدد 
  جملتمدد  د خددل  ملسددتقل  لعددي  يف ابحلدد   لرعايدد  مؤسسددات مدد  مؤسسدد  أ  يف يعيشددو   لدد ي   إلعاقدد 
 .(112)لغريه   ملتاح  تلك م  متساوي  خيار ت م   الستفاد  م   حمللي،

حبقدددددو   إلنسدددددا  أب  وأوصددددد   للجنددددد   ملعنيددددد  حبقدددددو   ألشدددددخاص ذو   إلعاقددددد  و للجنددددد   ملعنيددددد   -58
وأوصدد   للجندد   ملعنيدد  حبقددو   .(113)تسددتعي  بلغدداراي عدد  نظدد   لتعلددي   ملنفصددل بتعلددي  جيدد  شددامل للجميدد 

 .(114) إلنسا  بلفال  ع   تعر ض  ألشخاص ذو   إلعاق  للتميي  فيما يتعل  ابلوصو  إىل  لتعلي   لشامل

  لقانونيد  أطرهدا يف بلغداراي تعدرتف أب  اقد  إلع ذو   ألشدخاص حبقدو   ملعني   للجن  وأوص  -59
 وأوصدد  .(115) لعمددل ملددا  يف معقولدد  تيسددريي  ترتيبددات يف  إلعاقدد  ذو   ألشددخاص حبدد  و لسياسدداتي 

  ملعقولددد ،  لتيسدددريي   لرتتيبدددات تدددوفري بضدددما  و لثقافيددد  و الجتماعيددد   القتصدددادي  ابحلقدددو   ملعنيددد   للجنددد 
  إلنسددا  حبقددو   ملعنيدد   للجندد  وأوصدد  .(116) إلعاقدد  ذو  لألشددخاص  ملقددرر   لعمالدد  حصددص وإنفدداذ
 .(117) ملعقول   لتيسريي  ابلرتتيبات يتعل  فيما للتميي   إلعاق  ذو   ألشخاص تعر ض ع   بلفال 

 (118)األقليات -4 

  ملعنيددد  و للجنددد   إلنسدددا  حبقدددو   ملعنيددد  و للجنددد   لعنصدددر   لتمييددد  علددد   لقضددداء جلنددد  أعربددد  -60
  لتهمي  م  يعانو    لو  ال  لروما طائف  أفر د أل  قلقها ع  و لثقافي  و الجتماعي   القتصادي  ابحلقو 
 .(119)و لعمال   لصحي  و لرعاي  و لتعلي   إلسلا  جماالت يف سيما وال و لتميي ،

  ملعنيدد  و للجندد   إلنسددا  حبقددو   ملعنيدد  و للجندد   لعنصددر   لتمييدد  علدد   لقضدداء جلندد  وأوصدد  -61
 للقو لدددد   لتصددد   إىل  لر ميددد   جلهددددود بلغددداراي تلثددد  أب  و لثقافيدددد  و الجتماعيددد   القتصدددادي  ابحلقدددو 
 حبقدددو   ملعنيددد   للجنددد  وأوصددد  .(120) لرومدددا سددلا  ضددد   ملنهجدددي و لتمييددد  و لتعصددد  و لتحيددد   لنمطيدد 
  لشددددلاوى يف  لتحقيدددد  بضددددما  و لثقافيدددد  و الجتماعيدددد   القتصددددادي  ابحلقددددو   ملعنيدددد  و للجندددد   إلنسددددا 
 بلفال   إلنسا  حبقو   ملعني   للجن  وأوص  .(121) للامل  جلرب عل   لضحااي وحصو   جلنا  ومساءل 
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  للجندد  أوصدد  حددن يف فعدداالا، تنفيدد  ا  2020-2012 للفددرت   لرومددا إلدمدداج  لوطنيدد   السددرت تيجي  تنفيدد 
 أوسد  نطدا  علد   ملد ي و جملتمد   لروما إشر ك بلفال  و لثقافي  و الجتماعي   القتصادي  ابحلقو   ملعني 

 .(122) السرت تيجي  تنفي  يف

 مدد  للرومددا  لقسددر   إلخدد ء بلغدداراي توقدد  أب   لعنصددر   لتمييدد  علدد   لقضدداء جلندد  وأوصدد  -62
  ملسدددتوطنات تقدددن  وأ  هلددد ، مناسددد  تعدددوي  أو بددد يل سدددل  عدددرض دو  مددد  وتددد مريها مسدددتوطناهت 

 .(123) لروما ألسر م ئماا   جتماعياا  سلناا  وتتيح  لقائم ،

وأوصددد  جلنددد   لقضدددداء علددد   لتمييدددد   لعنصدددر  و للجنددد   ملعنيدددد  حبقدددو   إلنسددددا  أب  تقدددو  بلغدددداراي  -63
 لتمييدد  ضدد  ت ميدد   لرومددا  وتلثيدد  ابلتصدد   لفصددل أطفددا   لرومددا حبلدد   لو قدد  يف  لتعلددي  و لقضدداء علدد  

 جلهددود  لر ميدد  إىل  ايد   لتحددا   لرومددا ابلتعلددي  مددا قبددل  مل رسددي وختفددي  معدد الت  نقطدداعه  عدد   ل ر سدد   
مبو صل   جلهدود  لر ميد   وأوص  جلن   لقضاء عل   لتميي   لعنصر  أيضاا  .(124)وتيسري ت ري   لروما وتوييفه 

 .(125)إىل توسي  نطا  تغطي   لت من  لصحي بن  لروما وتع ي   خل مات  ليت تق مها  لوح  ت  لطبي   ملتنقل 

وأعرب  جلن   لقضاء عل   لتميي   لعنصر  ع  قلقهدا إ  ء  لتقدارير  لديت تفيد  مبح وديد  متثيدل  ألقليدات  -64
 .(126) ، وأوص  ابختاذ ت  بري تلفل متثيل  ألقليات  إلثني  متثي ا م ئماا يف  لربملا  ويف  ملناص   لعام

 (127)اللجوء وملتمسو والالجئون املهاجرون -5 

 مدد  إضددافي  بتع يدد  ت 2014 عددا  مندد   سددتعان  بلغدداراي أب   ل جئددن شددؤو  مفوضددي  أفددادت -65
 معاملددد  أسددداءت  حلددد ود شدددرط  أ  تقدددارير عددد   و دعددد   ملهددداجري . تددد فقات لت  يددد  للتصددد    لشدددرط 
  لتمييد  علد   لقضداء وجلند   لتعد ي  مناهض  جلن  وأوص  .(128)ب نياا  عليه  و عت ت  للجوء ملتمسي
 إىل  لوصدددو  بلغددداراي تلفدددل أب   ل جئدددن شدددؤو  ومفوضدددي   إلنسدددا  حبقدددو   ملعنيددد  و للجنددد   لعنصدددر 
 يف حتقدددد  وأ   لقسدددري    إلعددداد  عددد   مببدددد أ  للامدددل و لتقيددد   ل وليددد   حلمايدددد  مدددنح وإجدددر ء ت إقليمهدددا

 وأوصددد  .(129) لع  لددد  إىل  جلندددا  تقددد   أ و   لقدددانو   إنفددداذ مدددويفي ق بدددل مددد  للقدددو   ملفدددر   السدددتخ   
 وتدوفري  ملدويفن وتد ري   حلماي ،  عتبار ت تر عي ميسر  دخو  أنظم  بوض   ل جئن شؤو  مفوضي 
 .(130) حل ودي   ملعابر يف مؤهلن شفوين مرتمجن

 حبقددو   ملعنيدد  و للجندد   لعنصددر   لتمييدد  علدد   لقضدداء وجلندد   لتعدد ي  مناهضدد  جلندد  وأوصدد  -66
  الحتجددددا  يف  هلويدددد  لواثئدددد   حلدددداملن غددددري  للجددددوء ملتمسددددي إيدددد  ع عدددد  بلغدددداراي تلدددد  أب   إلنسددددا 
  للجدددوء ملتمسدددي  حتجدددا  إىل  للجدددوء عددد   بضدددما   ل جئدددن شدددؤو  مفوضدددي  وأوصددد  .(131) إلل  مدددي

 .(132) ألسر  أفر د جلمي   لب يل  للرعاي  ترتيبات ووض   لتشريعات تع يل يف و لنظر أخري، كم ذ إال

 حبقددو   ملعنيدد  و للجندد   لعنصددر   لتمييدد  علدد   لقضدداء وجلندد   لتعدد ي  مناهضدد  جلندد  وأوصدد  -67
  شدهر  مبلد  دفد  بلغداراي تلفدل أب  و لثقافيد  و الجتماعيد   القتصدادي  ابحلقدو   ملعنيد  و للجن   إلنسا 
  للجندد  وأوصدد  .(133) ملر كدد  يددروف حتسدد  وأب   السددتقبا ، مر كدد  يف  للجددوء ملتمسددي جلميدد  كدداف
 وإجدددر ء  السدددتقبا  مر كددد  يف آمندد  فضددداء ت إبنشددداء و لثقافيددد  و الجتماعيدد   القتصدددادي  ابحلقدددو   ملعنيدد 
  لغ  ئيدد  غددري  ألساسددي  و للددو     لغدد  ء مدد  كدداف  قدد ر وتقدد مي وصددول ، عندد  شددخص كددل  لوضددعي  تقيددي 

 .(134) الستقبا  مر ك  يف و ملهاجري   للجوء مللتمسي
وأفدددادت  ليونيسدددي  أب   ألطفدددا  ال ي  لدددو  يشدددللو  حندددو ثلدددث مجيددد  طدددالي  حلمايددد ، وأ  عددد د  -68

وأوص  مفوضي  شدؤو   ل جئدن أب  تلفدل بلغداراي حصدو   .(135) ملصحوبن آخ  يف  ال دايد ألطفا  غري 
 ألطفددا  غددري  ملصددحوبن علدد  ترتيبددات  لرعايدد   ملناسددب  يف إطددار  ملنظومدد   لوطنيدد  حلمايدد   لطفددل وإجددر ء تقيددي  

 إلنسدددا  بضدددما  وجدددود وأوصددد   للجنددد   ملعنيددد  حبقدددو   .(136)ملصددداحله   لفضدددل ، مددد  تعيدددن ممثلدددن مدددؤهلن



A/HRC/WG.6/36/BGR/2 

13 GE.20-03073 

ترتيبات رعاي  مناسدب  وبدر م  جمتمعيد  مد  أجدل  سدتقبا  الئد  لألطفدا   لد ي  يلتمسدو   حلمايد   ل وليد ، مد  
 .(137)تعين وصي مؤهل وإاتح  متثيل قانوي مناس  هل  وإيو ئه  يف أماك  منفصل  ع   لبالغن

 و ل جئدن  للجدوء ملتمسدي  ألطفدا  عد د يف كبدري    ايد   ل جئدن شدؤو  مفوضدي  والحظد  -69
 و عُتم ت  ل جئن. إلدماج عامل  آلي  أ  2014 عا  من  توج  ال أن  غري .(138) مل  ر  يف  ملسجلن

 إطدددددار بددددد و  ،2020-2015 للفدددددرت  و إلدمددددداج و للجدددددوء للهجدددددر   لوطنيددددد   السدددددرت تيجي  2015 عدددددا  يف
  ل وليد   حلمايد  مد   ملسدتفي ي  بدن إدمداج  تفدا  إبدر   يدنظ  منقح أمر 2017 عا  يف و عتم  للمي  ني ،

 تيسدر أب   ل جئن شؤو  مفوضي  وأوص  ماي. دع  تق مي عل  ينص مل  ألمر ه   لل  و لبل ايت،
  السدددرت تيجي  لصدددياغ   ل جئدددن شدددؤو  مفوضدددي  مددد  تتعددداو  وأ   لوطنيددد    السدددرت تيجي  تنفيددد  بلغددداراي
 مددد   ملسدددتفي ي  حصدددو  لضدددما   ملدددو رد تدددوفر وأ   ألمدددر  هددد   لتنفيددد  تددد  بري وتتخددد    جل يددد    لوطنيددد 
 .(139)الئ  معيشي مستوى يف  حل  ذلك يف مبا حقوقه ، عل   ل ولي   حلماي 
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