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الثالثة  رد حكومة بلغاريا على التواأأأأأأااو التي ترل تناولإا في إدار الدورة    
  2020تشرين الثانيلنوفمبر  6من االستعراض الدوري الشامل، 

تلتزم جمهورية بلغاريا التزامًا راسخخخخخخمًا  املية اضسخخخخخختاراا الدورف الآخخخخخخامى بو خخخخخخ ها آلية ض  ن   -1
 عنها لتازيز حقوق اإلنسان وحمايتها.

 التو خخخخخياي التي خدم   ول الدورة ال ال ة وتآخخخخخغر بلغاريا جميف الوفود عل  مدا وتها وترح   -2
 .2020تآرين ال اني/نوفمبر  6من اضستاراا الدورف الآامى الماص بها في 

 وخد استارض  المؤسساي البلغارية المانية التو ياي وساهم  في إعداد هذا الرد. -3

 دها في ثوث فئاي:التي تلقتها، وجّما  ر  233 ونظري حغومة بلغاريا  اناية في التو ياي ال -4

، التي تؤيخد بلغخاريخا  خخخخخخخخخخخخخخيخا تهخا أو القصخخخخخخخخخخخخخخد من ورا هخا، و خذل  التواأأأأأأأأأاأاو المقبولأة )أ( 
 التو ياي التي ن ذتها  ال اى؛

، التي نظري بلغاريا في  خخخيا تها والقصخخخد من ورا ها وتر  التواأأااو المقبولة ت ااا   )ب( 
ا تن  خخذهخخا جز يخخًا، إمخخا ألنهخخا ض توافي عل  جز  من أنهخخا في رور التن  خخذ أو توافي عل هخخا عمومخخًا ل ن يمغنهخخ 

التو خخية، و ن  ان يمغنها أن تن ذ الءز  ار ر، أو  سخخب  الا باي الدسخختورية أو القانونية التي تحول دون 
 تن  ذ التو ية تن  ذًا  امًو؛

، التي تاتبر بلغاريا أنها في وضخخخخخخخخخخخف ض يسخخخخخخخخخخخم  لها التواأأأأأأأااو التي تحال بإا علما   )ج( 
ن  ذها  سخخخخخب   خخخخخيا تها أو القصخخخخخد من ورا ها، وذل  ألسخخخخخباب خانونية أو دسخخخخختورية، أو التو خخخخخياي التي بت 
 تؤيد مضمونها، أو التي ترفض اضدعا اي الواردة ف ها. ض

 التواااو المقبولة -تلف 

 :التالاةالتي تحمى األرخام  التواااوحغومة جمهورية بلغاريا  تقبل -5

 134-7 - 134-12 ،134-14 - 134-19 ،134-21 ،134-23 - 134-27 ،
134-29 ،134-31 - 134-36 ،134-38 - 134-43 ،134-45 - 134-47 ،134-49 - 
 ؛134-78 - 134-63، 134-57، 134-55، 134-51

تاتبر بلغاريا أن هذه التو خخخخخخخخخية خ د التن  ذ. ور م وجود اإلرار القانوني   -  79-134التو خخخخخخخخخية  
 ال مف األشخخماص الضخخالا ن في ال سخخاد عل  المسخختوياي الاليا ومقاضخخاتهم، ف ن جهوداً الوزم للتحق ي ال ا

 ُتبذل لتحس ن تن  ذه؛

 ؛89-134 - 85-134، 83-134، 81-134 - 80-134التو ياي  

تقبى بلغاريا التو ية ل نها تر  أن عبارة "اعتماد السياساي"   ر مو مة.  -  90-134التو ية   
تقال د وسخخياسخخاي عريقة إليءاد الت اهم والتسخخام  ب ن األشخخماص،  من ف هم المنتمون إل  جماعاي فلبلغاريا 

 دينية ممتل ة؛

 ؛117-134 - 95-134 ،93-134 - 91-134التو ياي  

ت رر بلغاريا التزامها  التصدف لألسباب الماقدة التي تؤدف إل  فقر األر ال،   -  118- 134التو ية  
تداب ر محددة األهداف. وفي هذا الصخخخخخخخخخخخدد، تهدف بلغاريا إل  تكب ي نهق مت امى  اختراع تداب ر متاددة   اعتماد 

 التمصصاي تتصى  التاليم والمدماي الصحية والامالة وتوف ر الدعم المالي لماالءة هذه المسألة؛ 

 ؛122-134 - 119-134التو ياي  
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لة في مءال الرعاية الصخخخخحية إل  تهدف سخخخخياسخخخخة الدو  -  131-134 -  123-134التو خخخخياي  
تحق ي تحسخخ ناي مسخختمرة وته ئة  روف أفضخخى، فضخخًو عن ضخخمان المسخخاواة في حصخخول جميف الموارن ن 

 البلغاري ن عل  المدماي الصحية،  غض النظر عن نوع الءنس والسن والارق واضنتما  اضجتماعي؛

 ؛143-134 - 132-134التو ياي  

 أدناه؛ 8ال قرة انظر  - 144-134التو ية  

 ؛ 163- 134،  161- 134  -   157- 134،  155- 134،  152- 134  -   145- 134التو ياي   

 أدناه؛ 8انظر ال قرة  - 164-134التو ية  

 ؛167-134إل   165-134التو ياي  

 أدناه؛ 8انظر ال قرة  - 170-134 - 168-134التو ياي  

 ؛180-134 - 178-134 176-134 - 171-134التو ياي  

 ؛118-134انظر التو ية  – 181-134التو ية  

 ؛191-134 - 183-134التو ياي  

تأثري بلغاريا، م ى الاديد من البلدان األ ر  في جميف أنحا  الاالم،  -  192-134التو خخخخخخخخخخخخخية  
من   ءا حة ف روس  ورونا مف جميف عواخبها السخخلبية والممي ة عل  الناس. وخد ُفرضخخ  تداب ر رار ة للحد

ُن ذي عل  أسخاس تكور حالة الواا ،  غض النظر عن الوضخف اإلثني أو الديني  19-انتآخار جا حة  وف د
 أو اضختصادف أو اضجتماعي لألشماص المتأثرين؛

ت ي بلغاريا  التزاماتها، بو خخخخخخخخخخ ها دولة ررفا في ات اوية مءلس أورواا   - 194-134التو خخخخخخخخخخية  
. ومف مراعخخخاة عخخخدم وجود أخليخخخاي خوميخخخة في بلغخخخاريخخخا، فخخخ ن األهخخخداف اإلرخخخاريخخخة لحمخخخايخخخة األخليخخخاي القوميخخخة

 المنصوص عل ها في اضت اوية تن ذ من  ول الممارسة ال ردية للحقوق والحرياي التي تحم ها اضت اوية؛

 ؛206-134 - 198-134 ،196-134 - 195-134التو ياي  

وجود أف أخلية في البلد تااني  تقبى بلغاريا التو خخخخخية عل  أسخخخخخاس عدم  - 207-134التو خخخخخية  
 من التهميش؛

 ؛192-134انظر التو ية  – 208-134التو ية  

 ؛228-134 - 217-134، 215-134 - 212-134التو ياي  

 .233-134، 231-134 - 230-134التو ياي  

 التواااو المقبولة ت ااا   -باء 

 :التالاةالتي تحمى األرخام  التواااو ت ااا  حغومة جمهورية بلغاريا  تقبل -6

في الوخ  الحاضخخخخر، ض تنظر المؤسخخخخسخخخخاي البلغارية المانية في مآخخخخروع  -  28-134التو خخخخية  
 خانون  آأن  كاب ال راهية وجرا م ال راهية والتم  ز ضد الءماعاي الدينية، المآار إل ها في التو ية؛

 يًا. ويرد ذ ر جرا م ال راهية،  ما تر  بلغاريا أن هذه التو خخخخخية ُن ذي جز  - 44-134التو خخخخخية  
ف هخا  كخاب ال راهيخة، في جز   خاص من خخانون الاقواخاي البلغخارف، هو ال صخخخخخخخخخخخخخخى ال خالخ  المانون "الءرا م 
التي تنته  حقوق الموارن ن". ويحظر خانون الحماية من التم  ز جميف أشخخخخخخخخخخخخخخغال التم  ز المباشخخخخخخخخخخخخخخر و  ر 

( وخد جّرم ال صخخخى ال ال  من 4ا في ذل  "الم ى الءنسخخخي" )المادة سخخخببًا خكًيًا؛  م 19المباشخخخر القا م عل  
 خانون الاقوااي أشغال التم  ز هذه؛
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 ؛8، انظر أيضا ال قرة 44-134انظر التو ية  - 52-134التو ية  

ينص التآخخخخخخخخخخخخريف البلغارف عل  التحق ي في الءرا م المتصخخخخخخخخخخخخلة  التم  ز   - 53-134التو خخخخخخخخخخخخية  
األجان  والتاصخخخخخخ  ضخخخخخخد جميف األشخخخخخخماص،  غض النظر عن  لقياتهم، وعل  الموحقة الانصخخخخخخرف و ره 

 القضا ية لمرت ب ها، والمسؤولية الءنا ية عنها؛

. عادة ما ت ون اإلجرا اي القضخخا ية في خضخخايا 53-134انظر التو خخية  -  54-134التو خخية  
لمحغمخة  وف ذلخ . وض يآخخخخخخخخخخخخخخترط خخانون جرا م ال راهيخة،  مخا في ذلخ   كخاب ال راهيخة، علنيخة مخا لم تقرر ا

 اإلجرا اي الءنا ية عل  المحاكم أن تالن عن القضايا التي لم ينظر ف ها في جرا م ال راهية؛

سخخخخختوا خخخخخى بلغاريا تازيز التآخخخخخريااي والسخخخخخياسخخخخخاي واألنآخخخخخكة الرامية إل   - 56-134التو خخخخخية  
و كاب ال راهية ضخخد األخلياي وال ئاي القضخخا  عل  التم  ز في المءتمف، و  ر ذل  من أشخخغال التاصخخ   

 أدناه؛ 8األ ر ، انظر أيضا ال قرة 

سختوا خى بلغاريا ت  يج جهودها للتصخدف لءرا م ال راهية،  -  61-134 -  60-134التو خ تان  
، 6-134  ما في ذل   كاب ال راهية والسخلو  التم  زف القا م عل  الم ول الءنسخية. انظر أيضخًا التو خية

 أدناه؛ 8وال قرة  44-134والتو ية 

تاتبر بلغاريا أن هذه التو خخية خ د التن  ذ. ويءرف حاليًا نقاس سخخياسخخي وخانوني  آخخأن   134-82 
 المزيد من المنظوراي المتالقة    وع مءلس القضا  األعل ؛

تولي بلغاريا أولوية عالية  -  177-134، 162-134،  154-134 - 153-134التو خخخخخخخخخخخياي  
ماية النسخخخخخا  وال تياي من الانف. واعُتمد تآخخخخخريف ورني خوف لمغافحة الانف ضخخخخخد المرأة للانف الاا لي ولح

والانف الاا لي. وتتوا خخخى الءهود الرامية إل  تازيز التآخخخريااي والسخخخياسخخخاي والتداب ر الرامية إل  التصخخخدف 
 أدناه؛ 6-134للتحدياي المستءدة. انظر أيضا التو ية 

( من خانون األسرة عل  أن أف است نا  من السن الدنيا 1)6المادة تنص  -  182-134التو ية  
للزواج يء  أن يصخخخدر عن المحغمة واآخخخغى اسخخخت نا ي، في حاضي محددة بدخة ت رضخخخها أسخخخباب جوهرية. 

 وض توجد لد  بلغاريا في الوخ  الحاضر  كط فورية لتاديى هذه األحغام من خانون األسرة؛

ا دولة ررف في جميف الصخخخغو  الدولية الر يسخخخية المتالقة  حقوق بلغاري  -  193-134التو خخخية  
اإلنسخخخان. ويحمي الدسخخختور واضلتزاماي الدولية للدولة  ى الحقوق والحرياي. ويتمتف  ى شخخخمص ينتمي إل  

 مءموعة إثنية أو دينية  حماية  املة لحقوق اإلنسان الما ة  ه؛

 ر الحماية وتوف ر المدماي األسخخخخخخخاسخخخخخخخية سخخخخخخختوا خخخخخخخى بلغاريا تازيز تداب  -  232-134التو خخخخخخخية  
 أدناه. 5-134 - 4-134للمهاجرين، وض سيما لألر ال المهاجرين. انظر أيضا التو  ت ن 

 التواااو التي تحال بإا علما   -تام 

 :التالاةالتي تحمى األرخام  بالتواااو علما  حغومة جمهورية بلغاريا  تحال -7

، 2025-2020  من م هوم السخخخخخياسخخخخخة الءنا ية لل ترة ض ُيتو  - 3-134 - 1-134التو خخخخخية  
، التصخخخخخخخخخخخخخخخديي عل  اضت خاويخة الخدوليخة لحمخايخة جميف 2020أيخار/مخايو  11الخذف اعتمخدتخه حغومخة بلغخاريخا في 

األشخخخخخخخماص من اض ت ا  القسخخخخخخخرف. ومف ذل ، تؤ د بلغاريا التزامها  النظر في التصخخخخخخخديي عل  البروتو ول  
  ى المتالي   جرا  تقديم البو اي في الوخ  المناس ؛اض تيارف ضت اوية حقوق الك

يضمن التآريف البلغارف  ال اى حقوق جميف الامال إل  أخص    -  5-134 ،4-134التو  تان  
حد ممغن،  غض النظر عن نآخخارهم. وتنكبي حقوق اإلنسخخان األسخخاسخخية المغرسخخة في عهود األمم المتحدة 
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شخخخخخخخر عل  جميف المهاجرين في بلغاريا. والغاريا، عووة عل  ذل ، للحقوق المدنية واضجتماعية  آخخخخخخخغى مبا
 دولة ررف في القوان ن الر يسية لمنظمة الامى الدولية وهي ملتزمة بتن  ذها؛

، ض يمغن لبلغاريا أن 2018-07-13/27لقرار المحغمة الدسخخخخخخختورية  وفقاً  – 6-134التو خخخخخخخية  
نف ضخخخخخخخخخد النسخخخخخخخخخا  والانف المنزلي ومغافحتهما )ات اوية تصخخخخخخخخخدق عل  ات اوية مءلس أورواا للوخاية من الا

 اسكنبول(. وض يقوا ذل  التزام الدولة  مغافحة جميف أشغال الانف،  ما في ذل  الانف الاا لي؛ 

تسخخخخخخخخخا  بلغاريا جاهدة إل  تحق ي هدف إيءاد عالم  ال من األسخخخخخخخخخلحة  -  13-134التو خخخخخخخخخية  
،  مآخخخخار ة جميف الءهاي ال اعلة ذاي الصخخخخلة. تح يقه تدريءياً  النووية. وتاتقد بلغاريا أن هذا الهدف يمغن

وير  البلد أن مااهدة حظر األسخخخخخخخخلحة النووية ض تاغس الب ئة األمنية الدولية التي تزداد  خخخخخخخخاواة وض تت ي 
 لادم اضنتآار ونزع السوع؛ مف الهيغى القا م حالياً 

 أدناه؛ 8ال قرة انظر  - 22-134والتو ية  20-134التو ية  

( من دسخخخخخخخخخخخختور جمهورية بلغاريا، وحده الزواج المدني 1)46للمادة  وفقاً  -  30-134التو خخخخخخخخخخخخية  
 . وض توجد لد  بلغاريا  كط فورية لوضف تآريف جديد  آأن الآراكاي المدنية؛خانونياً  ياتبر زواجاً 

 أدناه؛ 8انظر ال قرة  - 37-134التو ية  

 ؛30-134و ية انظر الت  - 48-134التو ية  

سخخخخختوا خخخخخى بلغاريا تازيز التآخخخخخريااي والسخخخخخياسخخخخخاي واألنآخخخخخكة الرامية إل   - 58-134التو خخخخخية  
القضخا  عل  التم  ز في المءتمف، و  ر ذل  من أشخغال التاصخ ، و كاب ال راهية ضخد األخلياي وال ئاي 

 وال قرة ال امنة أدناه؛ 194-134األ ر . انظر أيضًا التو ية 

 ؛30-134انظر التو ية  - 59-134التو ية  

تآخخخخخخخخخ ر بلغاريا إل  ضخخخخخخخخخرورة تكب ي المبادأل التوج هية  آخخخخخخخخخأن األعمال  -  62-134التو خخخخخخخخخية  
(، عل  الصخخخخخخخخخخخخا د A/HRC/17/4التءارية وحقوق اإلنسخخخخخخخخخخخخان، التي أخرها خرار مءلس حقوق اإلنسخخخخخخخخخخخخان )

متبادل  المكالباي والتكلااي الاالمي. وفي الوخ  ن سخخه، تسخختذ ر بلغاريا  خخراعاي يتا ن ف ها اضعتراف ال
 المآروعة ل ى جان ؛

تلتزم بلغخاريخا بتاهخداتهخا  موجخ  ات خاويخاي األمم المتحخدة ومءلس أورواخا  - 94-134التو خخخخخخخخخخخخخخيخة  
الر يسخخخخية لحقوق اإلنسخخخخان وم  اق الحقوق األسخخخخاسخخخخية لوتحاد األوراي،  احترام وتكب ي أعل  مااي ر حماية 

 األساسية،  ما في ذل  حرية وسا ط اإلعوم وأمن الصح   ن؛وتازيز حقوق اإلنسان والحرياي 

 ؛6-134انظر  - 216-134 ،156-134التو  تان  

تن ذ بلغاريا سخياسخاي وتكبي تداب ر توفر الحماية ال املة لحقوق اإلنسخان  -  229-134التو خية  
 للمهاجرين؛

 .211-134 – 209-134، 197-134، 84-134التو ياي  

 حغومة جمهورية بلغاريا بندًا ت س ريًا لنص التو ياي  غى:تقدم  -8

في جميف األحغام وفيما يتالي  ءميف التو خخخخخخياي التي تسخخخخخختمدم ف ها مصخخخخخخكلحاي "نوع الءنس"  
و/أو "الهوية الءنسخخخخخخخخخخخخانية"، تنظر بلغاريا في هذه المصخخخخخخخخخخخخكلحاي في ضخخخخخخخخخخخخو  النموذج ال نا ي الءنسخخخخخخخخخخخخاني 

اريا، ح   ترتبط الصخخخخخخ اي البدنية عل  نحو   ر خابى للتءز ة المنصخخخخخخوص عليه في دسخخخخخختور جمهورية بلغ
  البنياي اضجتماعية.
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