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مقومة
 -1تقــه ريوريــة بلغاريــا ق جوــو ،يفــرق أوروبــاق ق يفــبا جزيــرة البلقــانق وحتــدها رومانيــا
وصربيا وريورية مقـدوني ا اليوسسـالفية سـابق ا واليونـان وتركيـا .ودـدها مـن ال ـرق البحـر األسـود.
وتقه معظم حدودها ال مالية مه رومانيا على هنر الدانو.،
 -2ويفيد تاريخ بلغاريا القدمي احلضـارة الااقيـة ا احلضـارتل اليونانيـة والرومانيـة .وت سسـ
أول إمرباطورية بلغارية ق يفبا جزيرة البلقان عام  681م .وسـيررت علـى معظـم البلقـان وكانـ
مبثابــة مركــز ثقــاق لل ــعو ،الســالفية حــن بدايــة القــرن احلــادي ع ــر .وم ـه ســقوا اإلمرباطوريــة
البلغارية الثانية عام  1396خضع أراضييا لسيررة العثمـانيل حلـوامخ ةسـة قـرون .وأدت احلـر،
الروسية الاكية ق الفاة من  1877إىل  1878إىل إن اء الدولة البلغاريـة الثالثـة .ويفـيدت العقـود
الالحقة عـدة حـرو ،بـل بلغاريـا وج.اهنـا .وأدت تسـوية هـذه الوزاعـات إىل خسـارة أرا ت تسـكويا
أسلبيـة بلغاريــةق ممــا دفــه بلغاريــا إىل التحــالف مــه أملانيــا خــالل احلـربل العــامليتل .وق عــام 1947ق
أصــبح بلغاريــا ريوريــة تعتمــد نظــام احلــز ،الواحــد .وق عــام 1989ق بــدأت بلغاريــا التحــول ــو
حتسـو الظـرو السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة
الدميقراطيـة واقتصـاد السـوق .وبعـد عـام ّ 2001
حتس ــوا كب ـ ـ.ا .وأص ــبح بلغاري ــا عض ـ ـوا ق موظم ــة حل ــف ــال األطلس ــي الو ــاتو ع ــام 2004ق
وق االحتاد األورويب عام  .2007وبلغاريا عضو ق األمـم املتحـدة موـذ عـام 1955ق وعضـو ق
جملس أوروبا موذ عام .1991
 -3وق ــد ك ــان إن للموق ــه ا غـ ـراق لبلغاري ــا وتار ي ــا أث ــر كب ــ .عل ــى تكويوي ــا اإلث ــين وعل ــى
االنتماء الديين لسكاهنا .فيي بلد ذو تقاليد مسيحية موـذ أكثـر مـن أحـد ع ـر قرنـا .وباإلضـافة
عرفــون أصــوهلم ب هنــا تركيــة ورومانيــة
إىل مواطوييــا ذوي األصــول البلغاريــةق فــطن لــدييا م ـواطول ي ّ
أرمويــة وييوديــة وفاليفــية وكراكســتانية وروســية ويونانيــة وســ .ذل ـ  .وأسلبيــة الســكان  75.9ق
املائة يدَّعون أهنم من طائفة األرثوذكس ال رقيل.
 -4ويكفل دستور ريورية بلغاريا لعام  1991سيادة القانون وسلبـة القـانون الـدومخ ومحايـة
حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية .ويــوع الدســتور علــى أن املعاهــدات الدوليــة الــق صــدق
علييــا بلغاري ــا وفق ـا للج ـراءات الدســتورية وال ــق ســوّ ودخل ـ حيــز الوف ــاذ بالوســبة ميوري ــة
بلغاريــا ت ــكل جــزءا مــن ت ـريعات الدولــة وهلــا الغلبــة علــى أيــة أحكــام مــن الت ـريعات احملليــة
تتعار معيا.
 -5وبلغاري ــا ط ــر ق الص ــكوك الدولي ــة األساس ــية حلق ــوق اإلنسـ ـانق وق ص ــكوك األم ــم
املتحــدة األخــرى املتعلقــة حبقــوق اإلنســانق وق اتفاقيــات موظمــة العمــل الدوليــة املتعلقــة حبقــوق
العمــال .وهــيق بصــفتيا عضـوا ق جملــس أوروبــاق طــر مــن األطـرا املتعاقــدة الســامية ق أكثــر
من  80اتفاقية وبروتوكوالا من اتفاقيات وبروتوكوالت جملس أوروبا .وموـذ دخـول معاهـدة ل ـبونة
حيــز الوفــاذ عــام 2009ق بــات ميثــاق احلقــوق األساســية لالحتــاد األورويب موربقـا انرباقـا مبايفـرا
على بلغاريا بصفتيا دولة عضوا ق االحتاد األورويب.
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أللً -معلومات عامة
ألف -الميزات الويمغرافية لالقتصادية لالجتماعية لالثقافية
 -6تبلــم مســاحة ريوريــة بلغاريــا  110.993.6كيلــوما مربــه .ويبلــم طــول حــدودها 2 245
كيلـوماا مويـا  1 181كيلــوماا مـن احلـدود الربيــة و 686كيلـوماا مـن احلــدود الويريـة و 387كيلــوماا
من احلدود البحرية.
 -7ومن الواحية ا غرافيةق تقسم جبال سـتارابالنيوا سلسـلة جبـال البلقـان بلغاريـا إىل قسـمل:
ســيل الــدانو ،مــن ال ــمال وجــزء جوــويب يضــم ا ــزء العلــوي مــن أراضــي تراقيــا املو فضــة فضـالا عــن
عــدة جبــال ومرتفعــات ت ــمل ريــال وب ـ.ين وســردنا ســورا وردوبــس .وتغرــي املرتفعــات وا بــال  60ق
املائة من جممل مساحة البلد .وأعلى جبل هو جبل ريال ويبلم ارتفاعا  2 925ماا.
 -8ومواخ بلغاريا قاري معتدل ويفـبا مـداري متوسـري وهـي تـوعم ب ربعـة فصـول .ويـااو
متوسط درجات احلرارة ق أبـرد جـزء مـن السـوة كـانون الثاين/يوـاير  -يفـباا/فرباير بـل 1.1
درجة مئوية و  5.6درجات مئوية ق السيول واألراضي املو فضة وأقل من  7-درجات مئويـة
ق ا بال .ويااو متوسط درجات احلرارة ق يفيري متوز/يوليا  -آ/،أسسـرس بـل  21درجـة
مئوية و 26درجة مئوية ق السيول واألراضي املو فضة وبل  8درجات و 10درجات مئوية ق
ا بال .ويبلم املتوسط السووي لدرجات احلرارة  10.5درجة مئوية.
 -9وبل ــم ع ــدد الس ــكانق ق  31ك ــانون األول/ديس ــمرب 2012ق  7 284 552نس ــمةق
مويم  48.7 3 545 073ق املائة ذكراق و 51.3 3 739 479ق املائة أنثى .وت مل
البيانات الدميغرافية األخرى ما يلي:


بل ـ ــم ع ـ ــدد الس ـ ــكان احلضـ ـ ـريل  5 307 868نس ـ ــمة  72.9ق املائ ـ ــة م ـ ــن جمم ـ ــل
السكان ؛ وسكان األريا  1 976 684نسمة  27.1ق املائة ؛



بلـم معــدل املواليـد ا(ــام عـدد املواليــد األحيـاء لكــل  1 000يفـ ع مــن املتوسـط الســووي
لعــدد الســكان خــالل ذلـ العــام  9.5بــاأللف ومعــدل الوفيــات ا(ــام عــدد الوفيــات
لكل  1 000من املتوسط السووي لعـدد السـكان خـالل ذلـ العـام  15.0بـاأللف.
ونتيجةا لذل ق يكون معدل الزيادة الربيعية هو  5.5-باأللف؛
ك ــان معـ ــدل ا(ص ــوبة اإلرـ ــامخ متوسـ ــط ع ــدد املواليـ ــد األحي ــاء لكـ ــل ام ـ ـرأة 1.50
عام  2012ومعدل وفيات الرضه لكل  1 000مولود حي  7.8باأللف؛



ق الفــاة 2012-2010ق كــان متوســط العمــر املتوقــه عوــد ال ـوالدة  74.0ســوة 70.6 -
سوة للذكور و 77.6سوة للناث .وبلم متوسط عمر السكان  42.8سوة؛
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وفق ا للت ريعاتق فطن سـن العمـل للوسـاء هـو  60سـوة وأربعـة أيفـير وللرجـال  63سـوة
وأربعــة أيفــير .وبلــم عــدد الســكان ق الفئــة العمريــة ل يف ـ ال القــادرين علــى العمــلق
حن  31كـانون األول/ديسـمرب 2012ق  4 505 000يفـ عق أي  61.8ق املائـة
م ــن جمم ــل الس ــكان .وبل ــم ع ــدد الس ــكان ال ــذين ــاوزوا س ــن العم ــل 1 731 000
يفـ ع أي  23.8ق املائــةق وعــدد الســكان دون ســن العمــل  1 048 000يفـ ع
أي  14.4ق املائة من سكان البلد؛



وفق ا إلحصاء عام 2011ق كان هيكل السكان حبسب اجملموعة اإلثوية كما يلي:

















اجملموع
البلغاريون
األتراك
الروما
الروس
األرمن
الفالش
الكركايفل
األوكرانيون
املقدونيون
اليونانيون
الييود
الرومانيون
اآلخرون
س .حمدد
مل يردوا على السؤال

7.364.570
5.664.624
588.318
325.343
9.978
6.552
3.684
2.556
1.789
1.654
1.379
1.162
891
19.659
53.391
683.590

 -10ويوع دستور بلغاريـا علـى أن اللغـة الرمسيـة للجميوريـة هـي البلغاريـة وأن الدراسـة باللغـة
البلغاريــة واســت داميا لــا حــب لكــل م ـواطن بلغــاري وواجــب عليــا .وتــوع امل ـادة  2 36مــن
الدسـتور علــى حـب كــل فـرد ق اســت دام لغتــا األم والدراسـة وــاق عوـدما تكــون هـذه اللغــة تلفــة
عــن اللغــة الرمسيــة؛ وتــوع املـادة  5 53علــى أن املـواطول واملوظمــات أحـرار ق ت ســيس مــدارس
خاصــة .ومبوجــب امل ـادة  1 54ق "لكــل فــرد احلــب ق ترــوير ثقافتــا وفق ـا للتحديــد الــذا هلويتــا
ِ
اإلثويةق وهو ما يقره ويضموا القانون".
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 -11ويكفل الدستور احلب ق حرية الفكر والوجدان والدينق إذ يوع على فصـل املؤسسـات
الديويــة ع ــن الدول ــة ووج ــو ،ع ــدم اس ــت داميا ألس ـرا سياس ــية .وق ــد دخ ــل الق ــانون البلغ ــاري
ا ديــد املتعلــب بالــدين واملعــرو بقــانون األديــان لعــام  2002حيــز الوفــاذ ق  1كــانون الثــاين/
يوــاير 2003ق وحــل حمــل قــانون الروائــف الديويــة لعــام  .1949والــدين التقليــدي ق بلغاريــا هــو
املسيحية ال ـرقية األرثوذكسـية .بيـد أن اهتمـام ا ميـور بالـدين زاد زيـادة كبـ.ة بعـد بدايـة التغيـ.ات
الدميقراطي ــة ع ــام  1989وظي ــر ع ــدد م ــن الروائ ــف واحلرك ــات الديوي ــة ا دي ــدةق وبات ـ الروائ ــف
التقليدية أكثر ن اطا .ونتيجةا لذل ق هواك  117طائفة ديوية مسجلة رمسيا ق بلغاريا.
ا دول 1
هيكل السكان بحسب الويانة
الدين

اجملموع

الوسبة املئوية

المجموع

7.364.570

100.0

املسيحية ال رقية األرثوذكسية
الكاثوليكية
الربوتستانتية
املسلمون
• املسلمون السوة
• املسلمون ال يعة
• املسلمون اآلخرون
الكويسة الرسولية األرموية
الييود
طوائف أخرى
بال دين
مل يذكروا أدياهنم
مل جييبوا عن السؤال

4.374.135
48.945
64.476
577.139
546.004
27.407
3.728
1.715
706
9.023
272.264
409.898
1.606.269

76.0
0.8
1.1
10.1
9.45
0.5
0.1
0.03
0.01
0.2
4.7
7.1
21.8

املصدر :إحصاء عام .2011

 -12يق ــوم اقتص ــاد بلغاري ــا عل ــى مب ــادس الس ــوق احلـ ـرةق ول ــدييا قر ــاع خ ــال كب ــ .وقر ــاع
ع ــام ص ــغ ..وبلغاري ــا بل ــد ص ــواعي م ــن بل ــدان ال ــردة العلي ــا م ــن فئ ــة ال ــدخل املتوس ــط حبس ــب
تصويف البو الدومخق إذ بلم فييا نصيب الفرد من الدخل القومي اإلرـامخ  6 280دوالرا مـن
دوالرات الواليــات املتحــدة عــام  .2010ويفــيد البلــد من ـوا اقتصــاديا س ـريعا ق الســووات األخــ.ة
رس ــم أن مس ــتويات ال ــدخل بقيـ ـ األدال ب ــل بل ــدان االحت ــاد األورويبق إذ بل ــم متوس ــط األج ــور
ال يرية  731ليف ا  375يورو عام  . 1 2012وموذ عام 2001ق متكوـ بلغاريـا مـن جـذ،

__________
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مب ـ ــالم كب ـ ــ.ة م ـ ــن االس ـ ــتثمار األجو ـ ــي املبايف ـ ــر .وخ ـ ــالل األزم ـ ــة املالي ـ ــة ق الف ـ ــاة م ـ ــن 2007
إىل 2010ق تراج ــه االقتص ــاد البلغ ــاري بوس ــبة  5.5ق املائ ــة ع ــام  2009لكو ــا اس ــتعاد من ــوه
اإلجيايب مسجالا معدل منو قدره  0.2ق املائة عام .2010
 -13وعملــة البلــد هــي الليــف البلغــاري املـرتبط بــاليورو بســعر صــر قــدره  1.95583ليــف
لكل يورو.
 -14ويت ـ ثر الو ــاا االقتص ـادي للبل ــد ت ـ ثرا يف ــديدا ب ــديواميات االقتص ــاد الع ــاملي .وال ي ـزال
االنتعــاش يســجل ب ــكل رئيســي ق ال ــركات الصــواعية املوجيــة ــو التصــديرق وهــو مصــحو،
باستمرار إعادة اهليكلة على مستوى ال ركات ود زيادة إنتاجية العمل وإنتاجية اليـد العاملـة.
وق الوقـ نفســاق مل يصــبا التحسـن ق الســوق الداخليــة ملموسـ ا بعــدق إذ إن مــوا االئتمانــات
مــا زال حمــدودا ومعــدالت البرالــة مرتفعــة نســبيا .وقــد عــززت عمليــة توحيــد امليزانيــة احلفــا علــى
االستقرار املامخ واستقرار االقتصاد الكلي.
 -15وق عام 2011ق حدث نوع من التباطؤ ق املعدل السـووي لااجـه الو ـاا مقارنـة مـه
الســوة الســابقة إذ وصــل إىل  4.2ق املائــة مقابــل  4.7ق املائــة عــام  2010ق وذل ـ بســبب
بــطء معــدل التوظيــف ق القرــاع الصــواعي بيومــا زاد تراجــه العمالــة ق قرــاع ا(ــدمات ســوة بعــد
ســوة .ومل يعــو البحــا املتزايــد عــن فــرل ســوق العمــل ق جــزء مــن القراعــات املوجيــة ــو
التص ــدير ب ــكل جزئ ــي ص ــواعة اآلالت واملع ــدات وص ــواعة املع ــدات الكيربائي ــة ع ــن الااج ــه
املستمر ق عدد املوظفل ق األن رة الق تعتمد أساسا على السوق الداخلية.
 -16وحبلول عام 2012ق بلم الوـات احمللـي اإلرـامخ االمسـي  50.78بليـون دوالرق مـا ميثـل
منوا حقيقيا نسبتا  0.8ق املائة مقارنـةا بالسـوة السـابقة .وبلـم الوـات احمللـي اإلرـامخ للفـردق حـن
عام 2012ق  6 903دوالرات رقم امسي .
ا دول 2
المؤشرات القتصادي
املؤيفر
1995

2001

2004

2008

2010

2012

التضـ ـ مق مق ــاس حبس ــب ٪62.1
مؤيف ـ ـ ـ ــر أسـ ـ ـ ـ ــعار السـ ـ ـ ـ ــله
االس ـ ـ ـ ــتيالكيةق متوسـ ـ ـ ـ ــط
املعدل السووي

٪7.4

٪6.1

٪12.3

٪2.4
2011 - ٪4.2

٪3.0

٪4.2

٪6.7

٪6.2

٪0.4
2012 - ٪0.8

٪0.8
بيانات
أولية

منو الوات احمللي اإلرامخ
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املؤيفر

السوة
1995

2001

2004

2008

2010

منو اإلنتاج الصواعي

٪4.6

٪2

٪5.2

٪1.5

٪0.4
2011 - ٪5.9

معدل الفائدة املركزي

٪50.1

٪4.5

٪2.5

٪5.12

٪0.2
2012 - ٪0.1

عجز امليزانية

٪6.2

٪1.1

٪1.9

٪1.7

٪2.0- ٪3.1-

2012

باء -الهيكل الوستوري لالسياسي لالقانوني للوللة
 -1الوستور
 -17بلغاريا ريورية برملانية حبسب الدستور .إذ يوع الدستور على أن السلرة الكاملـة الـق
متارســيا الدولــة توبــه مــن إرادة ال ــعب املـادة  . 1فال ــعب ميــارس تلـ الســلرة ب ــكل مبايفــر
وعـن طريــب اهليئــات املو ـ ة مبوجـب الدســتور .وال جيــوز ألي فئــة مـن فئــات ال ــعب وألي حــز،
سياسـ ــي أو أي موظمـ ــة مـ ــن املوظمـ ــات األخـ ــرى أو مؤسسـ ــة حكوميـ ــة أو أي فـ ــرد مـ ــن األف ـ ـراد
استصا ،وسائل تعب .ال عب عن سيادتا.
 -18وتوع املادة  2من الدستور على أن "ريورية بلغاريا وحدة متكاملة ميارس فييا احلكم
الذا احمللي".
 -19وتوع املادة  4من الدستور على أن "ريورية بلغاريا تكفل حياة الفرد وكرامتـا وحقوقـا
وهتيئ الظرو املواتية لتحقيب الومو احلر للفرد وللمجتمه املدين".
 -20وتــوع املـادة  5مــن الدســتور علــى أن الدســتور هــو القــانون األعلــى للبلــد ال يعلــو عليــا
أي قانون آخرق وعلى أن أحكام الدستور توربب انرباقا مبايفرا.
 -21ويوع الدستور ق مادتا  6على مبدأ املسـاواة أمـام القـانون ميـه املـواطول البلغـاريلق
وهو يوع صراحة على أن ريه األيفـ ال يولـدون أحـرارا ومتسـاوين ق الكرامـة واحلقـوق؛ وأنـا
ال جي ــوز م ــوا أي امتي ــازات أو ف ــر أي ــة قي ــود تتعل ــب حبق ــوق األفـ ـراد بس ــبب الع ــرق أو القومي ــة
أو اهلوي ـ ــة اإلثوي ـ ــة أو ا ـ ــوس أو األص ـ ــل أو ال ـ ــدين أو التعل ـ ــيم أو الـ ـ ـرأي أو االنتم ـ ــاء السياس ـ ــي
أو الوضه ال صي أو االجتماعي أو امللكية.
 -22وتوع املـادة  8مـن الدسـتور علـى مبـدأ فصـل السـلرات الت ـريعية والتوفيذيـة والقضـائية
عن بعضيا البعض.
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 -2البرلمان/الجمعية الوطنية
 -23يوع الدستور على أن بلغاريا ريورية برملانية تت لف فييا ا معية الوطوية الربملـان مـن
جملــس واحــد يوت ــب بــاالقااع املبايفــر ويعمــل ب ــكل دائــم .وميــارس الربملــان الســلرة الت ـريعية
والرقابــة الربملانيــة .وهــو يت ـ لف مــن  240عض ـوا يوت بــون لفــاة  4ســووات .ودــب لكــل م ـواطن
بلغ ــاري يبل ــم احلادي ــة والع ـرين وم ــا ف ــوقق وال دم ــل أي جوس ــية أخ ــرىق وال ض ــه ألي مو ــه
قضائيق وال يقضـي فـاة عقوبـة ق السـجنق الايفـا لعضـوية ا معيـة الوطويـة .وال جيـوز ألعضـاء
الربملان أن يتبوؤوا أي موصب حكومي أثواء مدة واليتيم كما ال دـب هلـم امل ـاركة ق أي ن ـاا
ال يتمايفــى مــه وضــعيم حبســب القــانون .وهــم ال ميثلــون نــاخبييم فحســب بــل ال ــعب كلــاق
يعربون عوا من آراء داخل ا معية الوطوية.
وال ميكن حماسبتيم جوائيا على تصويتيم أو على ما ّ
 -24وتســاعد الربمل ــان ق عمل ــا ــان دائم ــة أو مؤقت ــة .وجي ــوز هل ــذه اللج ــان أيض ـا أن ــري
حتريات وحتقيقـات .وق أي حـالق فـطن أي مسـؤول أو مـواطن يسـتدعى مـن جانـب وـة برملانيـة
مل ــزم ب ــاإلدالء بطفادت ــا وتق ــدمي أي وثيق ــة ترل ــب مو ــا .وتك ــون جلس ــات ا معي ــة الوطوي ــة علوي ــة
باستثواء بعض احلاالت الوادرة.
 -25ويــوع الدســتور علــى أنــا جيــوز للربملــان إصــدار القـوانل والقـرارات واإلعالنــات والبيانــات.
قر م روع ميزانية الدولة؛ وددد الضرائب؛ ودـدد موعـد انت ـا ،رئـيس ا ميوريـة؛ ويوت ـب
وهو ي ّ
رئيس الـوزراء ويقيلـا و تـار أعضـاء احلكومـة بوـاءا علـى اقـاا رئـيس الـوزراء؛ ويوت ـب ويقيـل حمـاف
املصــر الــوطين ورؤســاء املؤسســات األخــرى الــق يــوع علييــا القــانون؛ ويعلــنق بوــاءا علــى اق ـاا
ال ـرئيس أو رئــيس الــوزراءق األحكــام العرفيــة أو أي حالــة ط ـوارس أخــرىق ويب ـ ق املســائل املتعلقــة
بـطعالن احلـر ،وإحـالل السـلمق وميــوا العفـوق إخل .وهـو يق ّـر أو يبرــل مبوجـب قـانون صـكوكا دوليـةا
معيوــة هلــا طــابه سياســي أو عســكريق أو تتعلــب مب ــاركة بلغاريــا ق املوظمــات الدوليــةق أو تتوــاول
حقوق اإلنسان األساسيةق اخلق ويو ر كل قانون يقره الربملان ق ا ريدة الرمسية.
 -26وحبســب الدســتور البلغــاريق ميكــن للجمعيــة الوطويــة أن تعــدل ريــه أحكــام الدســتور
باســتثواء األحكــام الــق تــدخل ضــمن صــالحيات ا معيــة الوطويــة الكــربى .وللجمعيــة الوطويــة
الكـربى احلــب ق اعتمــاد دســتور جديـدق والبـ ق أيــة تغيـ.ات ترـرأ علــى إقلــيم ريوريــة بلغاريــاق
والتصديب على أية معاهدة دولية تتوخى مثل هذا التغي.ق والب ق أية تغي.ات ق يفكل هيكل
الدولة أو يفكل نظام احلكمق إخل.
 -27وموذ اعتماد الدستور ا ديـدق جـرت انت ابـات برملانيـة عامـة حـرة ودميقراطيـة ق ت ـرين
األول/أكت ـوبر 1991ق وق كــانون األول/ديســمرب 1994ق وق نيســان/أبريل 1997ق وق حزي ـران/
يونيا 2001ق وق حزيران/يونيا 2005ق وق متوز/يوليا 2009ق وق أيار /مايو .2013
 -3الرئيس
 -28يوت ب رئيس ا ميوريـة بـاالقااع ال ـعي املبايفـر لفـاة ةـس سـوواتق وهـو جيسـد وحـدة
األمـة وميثــل الدولــة ق العالقــات الدوليــة .وهــو أيضـا رئــيس الدولــة وال يوتمــي إىل أي مــن الســلرات
الثالثق الت ريعية والتوفيذية والقضائيةق بل يتفاعـل مـه كـل مويـا .ويسـاعد الـرئيسق ق االضـرالع
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ب ن رتاق نائب الرئيس .ويوت ب نائب الرئيس ب كل مبايفر مـن قبـل ال ـعب ويكـون امسـا مقانـا
باســم الـرئيس ق ورقــة االقـااع وميكــن لــا أن يتمتــه برائفــة حمــدودة مــن الســلرات الدســتورية يوقليــا
إليا الرئيس صراحة مبوجب مرسوم.
 -29ودــب الايفــا للرئاســة ألي م ـواطن بلغــاري بــامليالد ــاوز األربعــل مــن العمــر ويســتوق
يفـروا الايفــا لعضـوية ا معيــة الوطويـةق علــى أن يكـون مقيمـ ا ق البلـد موــذ ةـس ســووات عوــد
حل ــول موع ــد االنت اب ــات .وال جي ــوز لل ـرئيس ونائب ــا االة ـراا ق أي ــة أن ــرة حكومي ــة أو عام ــة
أو اقتصادية أخرى كما ال جيوز ألي مويمـا امل ـاركة ق قيـادة حـز ،سياسـي .وال يسـاءالن عـن
األعمال الق يقومان وا ألداء واجباهتما إال إذا تعلب األمر با(يانة العظمـى أو بانتيـاك الدسـتور
ق هــذه احلــاالتق يــوع الدســتور علــى اإلجـراء املتعلــب مبحاكمتيمــا  .وال جيــوز ال ــروع ق أيــة
إجراءات جوائية ضدلاق وال جيوز احتجازلا.
 -30ودب للرئيس أن اطب األمة وا معية الوطويـة وهـو يعتـرب موحـد األمـة .وباإلضـافة إىل
انت ابات ا معية الوطويةق يتوىل الرئيس حتديد مواعيد انت ـا ،ممثلـي بلغاريـا ق الربملـان األورويب
وانت ابات سلرات احلكم احمللي وفق ا ل حكام وال روا الواردة ق قانون االنت ابات .ودب لـا
اق ـاا ت ـريعات لتعــديل الدســتور؛ وهــو ي ــارك ق العمليــة الت ـريعية عــن طريــب ســن م ــاريه
القوانل؛ كما ي ارك ق عملية ت كيل احلكومة؛ وجيوز لا إبرام اتفاقات دوليـة باسـم الدولـة بعـد
الت ــاور مــه جملــس الــوزراء؛ وهــو يقبــل أوراق اعتمــاد املمثلــل الدبلوماســيل األجانــب ق البلــد
وخرابات اسـتدعائيم؛ وهـو القائـد األعلـى للقـوات املسـلحة ق أيـام السـلم واحلـر،ق وهـو الـذي
يعلن حالة احلر ،ق حالة حدوث هجوم مسلا على البلد إذا مل تكن ا معية الوطوية موعقـدة.
وهــو ي ـرأس جملــس األمــن القــومي االست ــاري؛ ويعــل حكومــة تص ـريف األعمــالق ويعــل رئــيس
الوزراءق ودل ا معية الوطويةق ويعيد إىل ا معية الوطويـة أي قـانون دتـاج إىل املزيـد مـن الوقـاشق
وتصدر عوا املراسيم وا(رابات الرمسية والوداءات.
 -31ومو ــذ اعتمـ ــاد دسـ ــتور عـ ــام 1991ق أجري ـ ـ االنت ابـ ــات الرئاسـ ــية ق ت ـ ـرين األول/
أكتــوبر 1991ق وق ت ـرين األول/أكتــوبر  -ت ـرين الثــاين/نوفمرب 1996ق وق ت ـرين الثــاين/
نوفمرب 2001ق وق ت رين األول/أكتوبر 2006ق وق ت رين األول/أكتوبر .2011
 -4مجلس الوزراء
 -32يوجــا جملــس الــوزراء السياســة احملليــة وا(ارجيــة للدولــة ويوفــذها؛ ويســير علــى صــون الوظــام
العــام واألمــن القــومي ويصــدر توجييــات عامــة ب ـ ن إدارة يفــؤون الدولــة .وهــو يرلــه أيضـ ا ا معيــة
الوطوية على املسائل املتعلقة بالتزامات ريورية بلغاريا واملاتبة على عضويتيا ق االحتاد األورويب.
 -33ويت ـ لف جملــس الــوزراء مــن رئــيس الــوزراء ون ـوا ،رئــيس الــوزراء والــوزراء .وي ـرأس رئــيس
الوزراء احلكومة ويوسب سياساهتا العامة ويتحمل املسؤولية عن هذه السياسـات .وهـو يعـل أيضـا
نوا ،رئيس الوزراء ويعزهلم .وعادةا ما يرأس كل عضو من أعضاء جملس الوزراء إحدى الوزارات.
لكن الدستور يوع على استثواء هلذه القاعدة إذا ما قررت ا معية الوطوية ذل .
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 -34ودــب ألي م ـواطن بلغــاري أن تــار عض ـوا ق جملــس الــوزراء إذا اســتوش يفــروا الايفــا
للجمعية الوطوية .وال جيـوز ألعضـاء جملـس الـوزراء أن ي ـغلوا مواصـب أو ي ـاركوا ق أي أن ـرة
ال جيوز ألعضاء الربملان يفغليا أو امل اركة فييا.
 -35ويعتم ــد جمل ــس ال ــوزراء مراس ــيم وتوجيي ــات ومق ــررات .كم ــا يعتم ــدق مبوج ــب مراس ــيمق
اللوائا واألوامر .ووفق ا ل حكام الدستورية ذات الصلةق يدير اجمللس توفيذ ميزانية الدولة؛ ويـوظم
إدارة أصول الدولة؛ ويربم أو يؤكد أو يبرل املعاهدات الدولية عودما جييز لا القانون ذل ق إخل.
 -36ووفق ا للدستورق تتوقف احلكومة عن ممارسة صالحياهتا ق حال التصوي حبجب الثقة
عن جملس الوزراء أو عن رئيس الـوزراء أو ق حـال اسـتقالة احلكومـة أو رئـيس الـوزراء أو ق حالـة
وفــاة هــذا األخــ ..وبعــد االنت ابــات الربملانيــةق يقــدم جملــس الــوزراء املوتييــة واليتــا اســتقالتا إىل
ا معيــة الوطويــة احلديثــة .وق كــل األح ـوالق تواصــل احلكومــة املوتييــة واليتيــا تص ـريف األعمــال
حن اختيار جملس وزراء جديد.
 -37ويوع الدستور على إمكانية ت كيل حكومـة تصـريف أعمـال .وميكـن أن دـدث ذلـ
إذا ف ل أكرب كتلـة برملانيـة أو ثـاين أكـرب كتلـة برملانيـة أو إحـدى الكتـل الربملانيـة الصـغ.ةق علـى
التـوامخق ق ت ــكيل حكومــةق بعــد الت ــاور مـه الـرئيسق وذلـ ضــمن الفــاة الــق دــددها القــانون
سبعة أيام لكل كتلة برملانية  .وق حال عدم التوصل إىل اتفـاقق يعـل الـرئيس حكومـة تصـريف
أعمال ودـل ا معيـة الوطويـة ودـدد موعـد االنت ابـات الربملانيـة ا ديـدة .وقـد عيوـ حكومـات
تصـ ـريف أعم ــال ق  17ت ـ ـرين األول/أكت ــوبر  1994و 12يف ــباا/فرباير  1997و 13آذار/
مارس .2013
 -5القضاء
 -38ميث ــل اس ــتقالل القض ــاء مب ــدأا هامـ ـا م ــن مب ــادس الدول ــة القائم ــة عل ــى س ــيادة الق ــانون.
وق إطــار الوظــام الدســتوري لبلغاريــا القــائم علــى الفصــل بــل الســلراتق دظــى ا يــاز القضــائي
مبكان ــة قوي ــة ب ــكل خ ــال .وه ــو ال ــذي يضـ ـمن احلق ــوق واملص ــاة امل ــروعة مي ــه املـ ـواطول
واهليئــات االعتباريــة والدولــة .ويت كــد هــذا االلت ـزام ق الت ـريه املتعلــب باحملــاكم القانونيــة ومكتــب
الوائب العامق وهو التـزام م ـاك بـل ريـه مؤسسـات القضـاء كـل ق نرـاق اختصاصـا .وميـارس
ريـه القضــاة واملــدعل العـامل وقضــاة التحقيــب سـلرتيم القضــائية باســم ال ـعبق وهــم يتوخــون
ق ممارســة ميــاميم احليــاد السياســي وال ضــعون ق ذل ـ إال ألحكــام القــانون .وهــم يتمتعــون
بوفس احلصانة الق يتمته وا أعضاء ا معية الوطوية.
 -39وتتوىل إقامة العدل ق ريورية بلغاريا كل من حمكمة الوقض العليا واحملكمة اإلداريـة العليـا
وحمــاكم االســتئوا وحمــاكم املقاطعــات واألقــاليم واحملــاكم العســكرية .وال توجــد حمــاكم اســتثوائية؛
لكــن جيــوز إن ــاء حمــاكم مت صصــة .وعلــى احملــاكم أن تضــمن ال ــفافية والوضــو ق إجراءاهتــا وأن
تتيا الوصول إىل هذه اإلجراءات .وهي تتفاعل مه السلرتل الت ـريعية والتوفيذيـة ق ضـمان محايـة
يفاملة وكاملة حلقوق املواطن والكيانات االعتبارية وق توفيذ السياسات ا وائية للدولة.
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 -40وميــارس الســلرة القانونيــة القضــاة واحمللفــون واملــدعون العــامون وقضــاة التحقيــب .وي ــمل
القضاء أيضا مكتب املدعي العام والتحقيب القضـائي .وتـوع املـادة  128مـن الدسـتور علـى أن
سلرات التحقيب ت كل جزءا من ا ياز القضائي.
 -41ويضمن مكتب املدعي العام احاام مبدأ ال رعية عـن طريـب توجيـا اهتامـات إىل امل ـتبا
ق ارتكــاوم أفعــاالا جوائيــة وتــدعيم هــذه االهتامــات ق احملاكمــات ا وائيــة املتصــلة بــاحلب العــامق
وعــن طري ــب اإليف ـرا عل ــى توفيــذ العقوب ــات وس.ه ــا م ــن التــداب .القس ـريةق وم ـن خ ــالل إبر ــال
األعمال س .القانونية وامل اركة ق القضايا املدنية واإلدارية كلما اقتضى القانون ذل .
 -42و تــار اجمللــس األعلــى للقضــاء القضــاة واملــدعل العــامل وقضــاة التحقيــب ويتــوىل ت ـرقيتيم
اجمللس وزير العدلق وهو يتكون من  25عضوا.
وخفض رتبيم وإعادة ندوم وعزهلم .وياأس هذا َ
 -43وموذ عام 2007ق هيِّئ الظرو الت ريعية واملؤسسية الالزمة للنفـاذ الفعلـي لت ـريعات
االحتاد األورويب.

 -6المحكمة الوستورية
 -44تت لف احملكمة الدستورية من  12عضواق توت ب ثلثيم ا معية الوطويـة؛ ويعـل الـرئيس
ثلثـ ا آخــرق ويوتَ ــب االجتمــاع العــام لقضــاة حمكمــة الــوقض العليــا واحملكمــة اإلداريــة العليــا الثلــا
الثالــا .ويوت ــب/يعل هــؤالء األعضــاء لفــاة تســه ســووات وال جيــوز إعــادة انت ــاوم أو إعــادة
تعيي ــويم .وي ــاا ق أعض ــاء احملكم ــة الدس ــتورية أن يكونـ ـوا م ـ ـواطول بلغ ــاريل ال دمل ــون أي
جوســية أخــرى ويســتوفون يفــرا أن يكون ـوا حقــوقيل يتمتعــون بالوزاهــة امليويــة واألخالقيــة وخبــربة
ميوية ال تقل عن  15عام ا .وال يسـما مركـز أعضـاء احملكمـة الدسـتورية باالضـرالع بـ ي واليـة
متثيليــة أو تــومخ موصــب حكــومي أو سياســيق أو ب ـ ي عضــوية ق حــز ،سياســي أو نقابــة ميوي ـةق
وال مبزاولة أي عمل ح ّـر أو ـاري أو أي ميوـة أخـرى يتقاضـى عويـا أجـرا .ويتمتـه أعضـاء احملكمـة
الدستورية بوفس احلصانات الق يتمته وا أعضاء ا معية الوطوية.
 -45وللمحكم ــة الدس ــتورية البلغاري ــاق مبوج ــب الدس ــتورق س ــلرة إص ــدار تفس ـ ـ.ات إلزامي ــة
ألحكام الدستور .واالختصال الرئيسي الثاين للمحكمة هو الب ق الرعـون املتعلقـة بدسـتورية
القوانل وس.ها مـن الوصـول الـق أقرهتـا ا معيـة الوطويـة أو أصـدرها الـرئيس .إال أن هـذه الرقابـة
هــي ق احلقيقــة االختصــال الرئيســي للمحكمــة الدســتورية .وتب ـ احملكمــة الدســتورية أيض ـ ا ق
مدى توافب القانون احمللي مه قواعد القانون الدومخ املعا وـا عامليـا ومـه الصـكوك الدوليـة الـق
دخلـ بلغاريـا طرفـا فييـا .وباإلضـافة إىل ذلـ ق تبـ احملكمـة الدســتورية ق الرعـون ق دســتورية
األحـ ـزا ،السياس ــية وا معي ــات والرع ــون ق قانوني ــة انت ــا ،الـ ـرئيس ونائ ــب الـ ـرئيس وقانوني ــة
انت ا ،أحد أعضاء الربملـان .وتبـ احملكمـة الدسـتورية ق إجـراءات العـزل الـق تت ـذها ا معيـة
الوطوية ضد الرئيس أو نائب الرئيس بسبب ا(يانة أو بسبب انتياك الدستور.
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 -46وليس للمحكمة الدستورية أن تتصر مـن تلقـاء نفسـيا؛ بـل بوـاءا علـى مبـادرة مـن ةـس
أعضـاء ق الربملــان علــى األقــلق أو مــن الــرئيس أو رئـيس الــوزراء أو حمكمــة الــوقض العليــا أو احملكمــة
اإلداريــة العليــا أو رئــيس الويابــات العامــة .وجيــوز ألمــل املظــامل أن يبــدي رأيــا هلــذه اهليئــات ب ـ ن
احلاج ــة إىل طل ــب انعق ــاد احملكم ــة الدس ــتورية للوظ ــر ق دس ــتورية معاه ــدة دولي ــة م ــا تتعل ــب حبق ــوق
اإلنسان قبل التصديب علييا.
 -7الكيانات العتبارية غير الربحية
 -47يـوظم قــانون الكيانــات االعتباريـة ســ .الرحبيــة ال ــروا املتعلقـة بطن ــاء اهليئــات االعتباريــة
س .الرحبية وتسجيليا وهيكليا وأن رتيا وحليـا .والكيانـات االعتباريـة سـ .الرحبيـة هـي رعيـات
ومؤسسات .وهلذه الكيانات حرية حتديد أهدافياق وميكويا أن تعر عن نفسـيا ب هنـا موظمـات
تضرله ب ن رة ذات موفعة عامة أو خاصة .وميكن حتديـد ذلـ ق الوظـام األساسـي أو الصـ
الت سيس ــي أو بطدخ ــال تع ــديالت علييم ــا .وعو ــدما تع ــر ه ــذه اهليئ ــات أن ــرتيا ب هن ــا لفائ ــدة
اجملتمـهق فطهنــا ال تســتريه أن تغـ .ذلـ بعــد تسـجيل اهلــد ق سـجل الكيانـات االعتباريــة ســ.
الرحبيــة ق املورقــة التابعــة حملكمــة املقاطعــة الــق يوجــد فييــا املقــر الرئيســي للكيــان االعتبــاري ســ.
عرفـ نفســيا ب هنــا كيانــات تعمــل
الرحبــي .ويتعــل تســجيل الكيانــات االعتباريــة ســ .الرحبيــة الــق ّ
ملوفعة اجملتمهق ق سجل مركزي خال ق وزارة العدلق وذل حال إن ائيا.
 -48وميكــن للدولــة أن تــدعم وت ــجه الكيانــات االعتباريــة ســ .الرحبيــة املســجلة ق الســجل
املركزي ق اضرالعيا ب ي ن اا مفيد للمجتمهق وذل من خالل تسـييالت تتعلـب بالضـرائب
والفوائ ــد عل ــى الق ــرو وا م ــارك وس ــ .ذل ـ م ــن التس ــييالت املالي ــة واالقتص ــاديةق فض ـالا ع ــن
التمويل وفق ا ل روا وحبسب ترتيب حتدده القوانل ا(اصة ذات الصلة.

ثانياً -اإلطار العام لحماية حقوق اإلنسان لتعزيزها
ألف -قبو الصكوك الوللية لحقوق اإلنسان
 -49تلتــزم بلغاريــا بصــفتيا عض ـوا ق األمــم املتحــدة موــذ عــام  1955وق جملــس أوروبــا موــذ
عــام  1992وق االحتــاد األورويب موــذ عــام 2007ق ب ـ على املعــاي .ق ميــدان حقــوق اإلنســان
وقــد ص ــدق عل ــى املعاهــدات الدولي ــة األساس ــية حلق ــوق اإلنســان .ويض ــمن الدس ــتور البلغ ــاري
لعام  1991والت ريعات الوطوية ذات الصلة محاية حقوق اإلنسان وفقا ألعلى املعاي .الدولية.
 -50وتوع الفقرة  4من املادة  5من الدستور علـى أن املعاهـدات الدوليـة الـق صـدِّق علييـا
طبقـا للجـراء الدســتوري وصــدرت ودخلـ حيــز الوفــاذ فيمــا يتعلــب عميوريــة بلغاريــا تعتــرب جــزءا
من الت ريعات البلغارية وهلا الغلبة على أية أحكام ق الت ريعات احمللية تتعار معيا.
 -51ومــه بــدء نفــاذ معاهــدة ل ــبونة عــام 2009ق بات ـ بلغاريــا تتقيــد أيض ـا ب ـ على املعــاي.
والترلعات اجملسدة ق ميثاق االحتاد األورويب للحقوق األساسية.
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 -52ودــدد الفصــل الثــاين مــن الدســتور املعوــون "احلقــوق والواجبــات األساســية للم ـواطول"
املـواد  25إىل  57احلقــوق األساســية الــق جيــب أن يتمتــه وــا املواطوــون ق اجملــاالت السياســية
واملدنيــة واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة .ويــوع الدســتور علــى الضــمانات القانونيــة املرلوبــة
حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وكفالة التمته وا.
 -53ويقــوم اإلطــار القــانوين البلغــاري حلمايــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا علــى أســاس صــكوك
األمم املتحدة الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسانق وخباصة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانق والعيـد
ال ـ ــدومخ ا( ـ ــال ب ـ ــاحلقوق املدني ـ ــة والسياس ـ ــيةق والعي ـ ــد ال ـ ــدومخ ا( ـ ــال ب ـ ــاحلقوق االقتص ـ ــادية
واالجتماعيــة والثقافيــةق واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى ريــه أيفــكال التمييــز العوصــريق واتفاقيــة
القضــاء علــى ري ــه أيفــكال التميي ــز ضــد امل ـرأةق واتفاقيــة مواهض ــة التعــذيب وس ــ.ه مــن ض ــرو،
املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية أو الالإنس ــانية أو املييو ــةق وبروتوكوهل ــا االختي ــاريق واتفاقي ــة حق ــوق
الرف ــل وبروتوكواله ــا االختياري ــان الربوتوك ــول االختي ــاري ب ـ ـ ن ايفـ ـااك األطف ــال ق املوازع ــات
املس ــلحةق والربوتوك ــول االختي ــاري ب ـ ـ ن بي ــه األطف ــال واس ــتغالل األطف ــال ق البغ ــاء وق املـ ـواد
اإلباحي ــة ق واتفاقي ــة حق ــوق األيف ـ ال ذوي اإلعاق ــةق واتفاقي ــة األم ــم املتح ــدة ملكافح ــة ا رمي ــة
املوظمة عرب الوطوية وبروتوكوالها االختياريان بروتوكول مكافحة هتريب املياجرين عـن طريـب الـرب
والبحــر وا ــوق وبروتوكــول موــه وقمــه اال ــار باأليف ـ الق وخباصــة الوســاء واألطفــالق واملعاقبــة
عليــا والعديــد مــن اتفاقيــات موظمــات العمــل الدوليــة .وموــذ عــام 2006ق انضــم بلغاريــا إىل
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الق ت َّ
عد صكا دوليا رئيسيا ق مكافحة الفساد.
 -54وبلغارياق بصفتيا عضوا ق جملس أوروباق طر من األطرا املتعاقـدة السـامية ق أكثـر
م ــن  80م ــن اتفاقي ــات وبروتوك ــوالت جمل ــس أوروب ــاق خصوصـ ـا اتفاقي ــة محاي ــة حق ــوق اإلنس ــان
واحلريــات األساســية وبروتوكوالهتــا الربوتوك ـوالت  1و 2و 3و 4و 5و 6و 7و 8و 11و 13و14ق
إضــافة إىل التوقيــه علــى الربوتوكــول رقــم  15ق واالتفاقيــة اإلطاريــة حلمايــة األقليــات القوميــةق وامليثــاق
االجتماعي األورويب بصيغتا املوقحة ق واتفاقية جملس أوروبا ب ن مكافحة اال ار بالب ر.
 -55وقد صدق بلغاريا على االتفاقية اإلطارية حلمايـة األقليـات القوميـة مصـدرة اإلعـالن التـامخ:
"ت كي ــدا لتقي ــدها بق ــيم جمل ــس أوروب ــا ورسبتي ــا ق ان ــدماج بلغاري ــا ق اهلياك ــل األوروبي ــةق والتزامـ ـا موي ــا
بسياســة محايــة حقــوق اإلنســان وبالتســاما إزاء األيف ـ ال املوتمــل ل قليــاتق وضــمانا النــدماجيم
التــام ق اجملتمــه البلغــاريق تعلــن ا معيــة الوطويــة ميوريــة بلغاريــا أن التصــديب علــى االتفاقيــة اإلطاريــة
حلمايــة األقليــات القوميــة وتوفيــذها ال يعويــان مــوا هــذه األقليــات حــب امل ــاركة ق أي ن ــاا يوتي ـ
وحدة وسيادة الدولة البلغارية وسالمتيا اإلقليميةق وأمويا الداخلي والدومخ".
 -56وبلغاريا عضو مؤسس جملموعة الدول املواهضة للفساد التابعة جمللس أوروبا.
 -57وما برح بلغاريا ت ـارك م ـاركةا ن ـرة جـدا ق هيئـات األمـم املتحـدة الـق تعـ حبقـوق
اإلنسانق وق أعمال ا معية العامةق واللجوة الثالثةق وجملـس حقـوق اإلنسـانق واجمللـس االقتصـادي
واالجتماعيق واللجوة املعوية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـةق و وـة القضـاء علـى التمييـز
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العوصــريق واللجوــة املعويــة حبقــوق اإلنســانق واللجوــة املعويــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املـرأةق و وــة
مواهضــة التعــذيب .وقــد انت ب ـ بلغاريــا رئيســة للجوــة الثالثــة ق الــدورة الثاموــة والســتل للجمعيــة
العامة ل مم املتحدة.
 -58وصــدق بلغاريــا علــى اتفاقيــة حقــوق األيف ـ ال ذوي اإلعاقــة عــام  2012ا ريــدة
الرمسيــة ميوريــة بلغاريــا رقــم  2012/12وق عــام 2012ق اعتمــد جملــس الــوزراء خرــة عمــل
 2014-2013ملواءمــة الت ـريعات البلغاريــة مــه أحكــام هــذه االتفاقيــة .وقــد بــدأت بالفعــل
محالت إعالمية ق مـدن بلغاريـة عديـدة للتعريـف ب حكـام االتفاقيـةق بالتعـاون مـه املوظمـات سـ.
احلكومية.
 -59كمـا صــدق بلغاريــا علـى االتفاقيــة ا(اصــة بوضــه الالجئـلق واتفاقيــة فــيض حــاالت
انعدام ا وسية لعـام  .2012وهـي تؤكـد التزاميـا بـالوظر ق التصـديب علـى الربوتوكـول االختيـاري
للعيد الدومخ ا(ال باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةق وجيري حاليـ ا اإلعـداد ملواق ـات
م اكة بل اإلدارات ق هذا ال ن.
 -60وق ــد ت ك ــد التـ ـزام بلغاري ــا بالتص ــديب عل ــى االتفاقي ــة الدولي ــة حلماي ــة ري ــه األيفـ ـ ال
م ــن االختف ــاء القس ــري ق االجتم ــاع الرفي ــه املس ــتوى املع ــين بس ــيادة الق ــانون املعق ــود ق أيل ــول/
سبتمرب  .2012ويقوم فريب عامل م اك بل املؤسسات باإلعداد للتصديب على هذه االتفاقية.
 -61وق أيلول/س ــبتمرب 2012ق ق ــدم بلغاري ــا تريف ــيحيا لعض ــوية جمل ــس حق ــوق اإلنس ــان
التـابه ل مــم املتحـدة عــن الفــاة  2021-2019وهـي تعـ ّد إلدارة محلــة دبلوماسـية ن ــرة لــدعم
هذا الايفيا.

باء -اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان على المستوى الوطني
 -62أدرج ق الت ريعات الوطوية البلغاريـة املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان املعـاي .واملبـادس الـواردة
ق الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان الق دخل بلغاريا طرفا فييا .وت كل هذه املعاي .واملبادس
جزءا ال يتجزأ من الت ريعات البلغارية .وباإلضافة إىل الوصول القانونية ق جمـال احلقـوق املدنيـة
والسياسيةق هواك عدد من الوصـول القانونيـة األخـرى املتعلقـة بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة
كقانون العملق وقانون الويو بالعمالةق وقانون الضمان االجتماعيق وقانون الت مل الصـحيق
والقانون املتعلب بالتعليم العامق والقانون املتعلـب بـالتعليم العـامخق ومـا إذا إىل ذلـ ق وهـي نصـول
قانونيــة تعــا بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة األساســية املوصــول علييــا ق العيــد
الدومخ ذي الصلة.
 -63وقد اعتمدت قوانل جديدة ق اجملال االجتماعي :قـانون التـ مل االجتمـاعي لعـام 2000ق
وقــانون اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي لعــام 2002ق وقــانون الويــو بالعمالــة لعــام 2002ق
والقــانون املتعلــب مبرالبــات عمــال املصــانه واملكاتــب لعــام  2005وهــو قــانون يضــمن حقــوق
العمال ق حالة إفالس صاحب العمل ق وقانون الصحة لعام .2005
GE.15-04523

15

HRI/CORE/BGR/2014

 -64وأدخل ـ تعــديالت هامــة علــى ق ـوانل اجتماعيــة أخــرىق مثــل قــانون العمــلق والقــانون
املتعلــب بتســوية موازعــات العمــل ا ماعيــةق والقــانون املتعلــب بالصــحة والســالمة ق مكــان العمــل.
وهتد هذه التعديالت إىل مواءمة القـوانل احملليـة مواءمـة تامـة مـه أحكـام العيـد الـدومخ ا(ـال
بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــةق واتفاقيــات موظمــة العمــل الدوليــةق واتفاقيــات جملــس
أوروبا ذات الصلة والت ريعات األوروبية.
 -65وقد اعاض بلغاريا باالختصال ا ربي حملكمة العدل الدولية.
الوصو إلى العوالة لسبل النتصاف
 -66يتمتــه كــل م ـواطن بلغــاري بطمكانيــة الوصــول إىل العدالــة حبريــة ومــن دون قيــود .ويــوع
ق ــانون اإلج ـ ـراءات املدني ــة عل ــى أن ـ ـواع احمل ــاكم امل تص ــة ق الفص ــل ق ال ــدعاوى املدني ــة .وت ــتم
إجراءات هذه الدعاوى ق احملاكم على ثالث درجـات .وتسـتغرق اإلجـراءات ق كـل درجـة مـدة
سـوة إىل سـوة ونصــف ق العــادة .ويـدفه املـ ّدعي ق القضــايا املدنيــة رمسـ ا حكوميـ ا للبــدء ق اإلجـراءات
يبلم ق معظم احلاالت ما يوازي  4ق املائة من التعويض املرالب با.
 -67ووفق ا لقانون املساعدة القانونية وقـانون اإلجـراءات املدنيـةق دـب للمـدعي احلصـول علـى
مساعدة قانونية فيما يتعلب بتمثيلا القانوين ق الدعاوى املدنيةق وهي دعاوى قد ت ـمل حـاالت
التمييز .ومن حيا املبدأق يـوع قـانون املسـاعدة القانونيـة علـى إمكانيـة تقـدمي هـذه املسـاعدة ق
الدعاوى املدنية عودما تقدم السلرات امل تصة أدلة تثب أن الرر املعين ال ميل اإلمكانـات
املادية الق تتيا لا احلصول على املساعدة القانونية .وتراعـي احملكمـة دخـل ال ـ ع أو األسـرةق
وحال ــة امللكي ــة املثبت ــة ب ــطقرارق واحلال ــة األس ـريةق وحال ــة الرعاي ــة الص ــحيةق وحال ــة العم ــلق والس ــنق
وظــرو أخــرى .وحتــدد احملكمــة ق قرارهــا نــوع ونرــاق املســاعدة القانونيــة املمووحــة .ويبــدأ مفعــول
هذا القرار ابتداءا من تاريخ تقدمي الرلبق ما مل تقـرر احملكمـة خـال ذلـ  .وق املمارسـة العمليـةق
رفع ـ معظــم دعــاوى التمييــز الــق نظــر فييــا حمــامون يعملــون مــه موظمــات حقــوق اإلنســان ســ.
احلكوميةق وهم حمامون يقدمونق من حيا املبدأ املساعدة القانونية جمانا.
 -68وال تق ــدم املس ــاعدة القانوني ــة ل ط ـ ـرا ق إج ـ ـراءات س ــ .قض ــائية أم ــام اهليئ ــة املعويـ ــة
باملســاواةق وهــي وــة احلمايــة مــن التمييــز .وتــدفه مــن ميزانيــة الدولــة رســوم اإلجـراءات أمــام اهليئــة
املعوية باملساواة وس.ها من الوفقات.
 -69ومبوجــب القــانون البلغــاريق ميكــن للمحــاكم املدنيــة أن حتكــم بــالتعويض عــن األض ـرار.
وليس هواك حد أقصى ملبلم التعويض .بل ميكن للمحاكم أن حتكم ب ي مبلم تراه موصـفا .كمـا
ميكويا أن تصدر إعالن ا بوجود متييزق وأن ت مر بدفه تعويضـات عـن األضـرارق إضـافةا إىل إصـدار
أمر للمدعى عليا با اذ إجـراءات تصـحيحيةق أو االمتوـاع عـن ا ـاذ إجـراء مـاق أو إهنـاء فعـل مـا
أو تقاعس عن العملق أو ا اذ إجراءات حبب مـن يثبـ انتيـاكيم للقـانون .وميكـن للييئـة املعويـة
باملساواة أيضا أن تستوت وجود متييزق وت مر با اذ إجراءات وقائية أو تصـحيحية .ووفقـا لقـانون
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احلماية من التمييزق تتمته اهليئة املعوية باملساواة بصالحية فر جـزاءات ماليـة تـااو بـل 125
و 1 250يــورو .وهــذه ا ـزاءات هــي عبــارة عــن سرامــات إداريــة ال متــوا للضــحية كتعــويض بــل
تذهب إىل ميزانية الدولة.

جيم -إطار حماية حقوق اإلنسان على الصعيو الوطني
 -70ت كل السلرات اإلدارية والت ـريعية والقضـائية اإلطـار املؤسسـي الـوطين حلمايـة حقـوق
اإلنسان واحلريات األساسية.
 -1الجمعية الوطنية للجانها
 -71تتوىل تواول قضايا حقوق اإلنسان اللجان الربملانية التالية التابعة للجمعية الوطويـة :وـة
ال ــؤون القانوني ــة؛ و و ــة سياس ــات العم ــل والسياس ــات االجتماعي ــة؛ واللجو ــة املعوي ــة باألطف ــال
وال با ،والرياضة؛ و وة التفاعل مه موظمات وحركات اجملتمـه املـدين؛ و وـة مكافحـة الفسـادق
وتضار ،املصاةق واألخالقيات الربملانية؛ واللجوة املعوية بالثقافة واإلعالم.
 -2المحكمة الوستورية
 -72تتمتــه احملكمــة الدســتورية بصــالحية تفســ .أحكــام الدســتور تفسـ.ا ملزمـا ومراقبــة مــدى
دسـتورية القـوانل الـق تصـدرها ا معيـة الوطويـة وسـائر اإلجـراءات الـق تت ـذهاق ومـدى دســتورية
أعمال رئيس ا ميوريةق وهي توظر أيضا ق مدى اتساق املعاهدات الدولية الق توقعيا ريورية
بلغاريــا مــه الدســتور قبــل التصــديب علييــاق وق مــدى توافــب الق ـوانل احملليــة مــه معــاي .القــانون
الدومخ املعا وا عامليا.
 -73وتكفــل احملكمــةق عــن طريــب التربيــب الص ــارم واملتســب ألحكــام الدســتورق محايــة احلق ــوق
واحلريــات األساســية ق بلغاريــا .وقــد دأب ـ علــى إصــدار ق ـرارات متســقة حلمايــة حقــوق اإلنســان
ا(اصــة بــاملواطول البلغــاريل ومصــاحليم القانونيــةق والفصــل بــل الســلراتق وضــمان حرمــة امللكيــة
ا(اصة وحرية ا اذ املبادرات االقتصادية واستقالل وسائط اإلعالمق وحلظر تلف أيفكال الرقابة.
 -3المحاكم
 -74توع املادة  117من الدستور على أن ا ياز القضـائي دمـي احلقـوق واملصـاة امل ـروعة
للمـواطول واأليفـ ال االعتبــاريل والدولــة .وتــوع املــادة  10مــن قــانون ا يــاز القضــائي علــى أن
اإلجـراءات القضــائية املدنيــة وا زائيــة ت ــمل ثــالث درجــات الدرجــة األوىلق واالســتئوا ق والــوقض .
أما اإلجراءات القضائية اإلدارية فتكون على درجتل.
 -75وي مل نظام القضـاء البلغـاري احملـاكم اإلقليميـةق وحمـاكم املقاطعـاتق وحمـاكم االسـتئوا
واحملاكم العليا حمكمة الوقض العليا واحملكمة اإلدارية العليا .
 -76وتوظــر حمــاكم االســتئوا ق الرعــون ق أحكــام حمــاكم املقاطعــاتق بيومــا توظــر حمــاكم
املقاطعــات ق الرعــون ق ق ـرارات احملــاكم اإلقليميــة .وتوظــر حمكمــة الــوقض العليــا ق الرعــون ق
قرارات حماكم الدرجة الثانية.
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 -77وترفـه الـدعاوى املتعلقــة باألعمـال اإلداريــة كاملوازعـات مــه اإلدارة احملليـة واإلدارة املركزيــةق
واملســائل املتعلقــة بالض ـرائب والااخــيع وتصــاريا اإلقامــة والعقــاراتق إخل أمــام احملــاكم اإلداريــة
الق تعمل كمحاكم ابتدائيـة .وميكـن الرعـن ق القـرارات الصـادرة عـن احملـاكم اإلداريـة أمـام احملكمـة
اإلدارية العليا.
 -78وجيــوز حملكمــة الــوقض العليــا واحملكمــة اإلداريــة العليــا إصــدار قـرارات تفسـ.ية هتــد إىل
إجي ــاد حل ــول هنائي ــة للموازع ــات املتعلق ــة بانرب ــاق أحك ــام قانوني ــة معيو ــة وإىل إزال ــة أوج ــا ع ــدم
االتساق والتواقض ق املمارسة القضائية وموعيا.
 -4مكتب الموعي العام
 -79ي ــكل مكتــب املــدعي العــام ق بلغاريــا جــزءا مــن ا يــاز القضــائيق ويتوافــب هيكلــا مــه
اهليكـل العـام للمحـاكم .ويتـوىل مكتـب املـدعي العـام مراقبـة إعمـال سـيادة القـانون وتوجيـا التحقيقـات
ا وائيــة .ودــب للمــدعل العــامل مبايفــرة اإلجـراءات ا وائيــة مــن تلقــاء أنفســيم ق حــال وجــود أفعــال
جرمية أو جرائم مزعومة.
 -80ويتوىل املدعي العام مراقبة مدى قانونية األعمال الق يضرله وا ريه املدعل ويـزودهم
بالتوجيا املويجيق وجيوز لا اللجوء إىل احملكمة الدستورية.
 -5مكتب أمين المظالم في جمهورية بلغاريا
 -81أن ــئ مؤسس ـة مكتــب أمــل املظــامل ق ريوريــة بلغاريــا مبوجــب قــانون أمــل املظــامل
الذي صدر ق ا ريدة الرمسيةق رقم  48بتاريخ  23أيار/مايو 2003ق ودخل حيز الوفاذ ق 1
كانون الثاين/يواير  2004ق لكي تعمل كجيـاز إضـاق عـام حلمايـة حقـوق املـواطول وحريـاهتم.
ومبوجب التعديالت الق أدخل على دسـتور بلغاريـا عـام 2006ق مت االرتقـاء مبسـتوى املؤسسـة
إىل مصــا املؤسســات الدســتورية وذل ـ تعزي ـزا الســتقالليتيا .و ل ـ التعــديالت أيض ـ ا توســيه
نرــاق اإلمكانــات املتاحــة ألمــل املظــامل للــدفاع عــن حقــوق امل ـواطول .وقــد أصــبا أمــل املظــامل
والا صالحية الرجوع إىل احملكمة الدستورية مبايفرة للب ق قضايا تتعلب بقوانل توتي حقوق
اإلنسان وحرياتا األساسية.
 -82وتوت ب ا معية الوطوية أمل املظامل باالقااع السري.
 -83وأم ــل املظ ــامل مس ــتقل ق أداء أن ــرتاق وال يس ــاءل إال إذا خ ــالف الدس ــتور والقـ ـوانل
واملعاهدات الدولية الق صدق علييا ريورية بلغاريا.
 -84ويوظ ــر أم ــل املظ ــامل ودق ــب ق ال ــكاوى والتوبيي ــات املتعلق ــة عام ــة بانتي ــاك احلق ــوق
واحلري ــات م ــن قِب ــل أجي ــزة الدول ــة والبل ــديات واأليف ـ ال امل ـولل س ــلرة أداء وظ ــائف عام ــة؛
أو تقــدمي خــدمات عامــة؛ ويت ــذ مــا جيــب ا ــاذه مــن إج ـراءات ق القضــايا الــق تســتلزم تدخلــا
للـدفاع عــن حقـوق اإلنســان وحرياتــا؛ ودـيط مكتــب االدعـاء العــام بوتــائ التحقيقـات الــق يقــوم
وــا ويقــدم أيــة بيانــات تــدل علــى ارتكــا ،ج ـرائم؛ ويقــا علــى رئــيس ا معيــة الوطويــة ورئــيس
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الــوزراء إدخــال تعــديالت قانونيــة تتعلــب ب حكــام معيوــة يتبــل بقــدر كــا ت مــن خــالل التحقيــب ق
ال كاوى والتوبييات أهنـا تسـاهم ق انتيـاك حقـوق اإلنسـان وحرياتـا؛ ويبـدي رأيـا ب ـ ن احـاام
حقوق اإلنسان وحرياتا؛ مبا ق ذل حقـا ق أن تسـتمه إليـا ا معيـة الوطويـة؛ ويرلـب احلصـول
علــى آراء تفسـ.ية مــن اهليئــة العامــة لقضــاة حمكمــة الــوقض العليــا واحملكمــة اإلداريــة العليــا؛ ويقــدم
تقارير سووية إىل ا معية الوطوية؛ فضالا عن التقارير ا(اصة الق يقدميا ق حاالت حمددة.

 -85ويــؤدي أمــل املظــامل أيض ـ ا دور الوســيط بــل اهليئــات اإلداريــة واأليف ـ ال املعويــل بغيــة
تص ــحيا األوض ــاع ومو ــه االنتياك ــات .وجي ــوز ألي يفـ ـ ع طبيع ــي أن يرف ــه يف ــكوى إىل أم ــل
املظ ــاملق بص ــر الوظ ــر ع ــن جوس ــيتاق أو جوس ــاق أو انتمائ ــا السياس ــي أو ديو ــا .وميك ــن ملمثل ــي
الكيانــات االعتباريــة ســ .الرحبيــة الــق تضــرله ب ن ــرة ألس ـرا املوفعــة العامــةق ك ن ــرة محايــة
حقوق اإلنسانق أن يقدموا أيض ا يفكاوى إىل أمل املظامل.
 -86وتركز أن رة أمل املظامل على حماور رئيسية عدةق وهي التحقيب ق ال ـكاوى والتوبييـات
الـ ـواردة م ــن املـ ـواطولق والتحقي ــب ق القض ــايا ال ــق تث ــ .اهتمامـ ـ ا راه.يـ ـ ا واس ــه الور ــاقق والرص ــد
املويجي ملدى احاام ومراعاة حقوق اإلنسان ضمن نظام السجون.
 -87وتعمل مؤسسة أمـل املظـامل كعوصـر فاعـل حلمايـة حقـوق املـواطول وحتسـل املمارسـات
اإلدارية.
 -88وق عـام 2011ق قـام أمـل املظـامل بـا(روات الرمسيـة الالزمـة أمـام وـة التوسـيب الدوليــة
للمؤسس ــات الوطوي ــة لتعزي ــز ومحاي ــة حق ــوق اإلنس ــان عمـ ـالا مبب ــادس ب ــاريسق م ــن أج ــل اعتم ــاد
مؤسســتا وفقـا ملبــادس بــاريس .وق ت ـرين األول/أكتــوبر 2011ق قــرر مكتــب االعتمــاد ق وــة
التوسيب الدولية اعتماد مؤسسة أمل املظامل ق ريورية بلغاريا وموحيا املركز باء.
 -89ومتايفــيا مــه املــادة  17مــن الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مواهضــة التعــذيب وســ.ه مــن
ضرو ،املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املييوـةق اعتمـدت ا معيـة الوطويـة ميوريـة
بلغاريا ق آذار/مارس  2011تعديالت لقانون أمـل املظـامل تتصـل بتعيـل أمـل املظـامل ق ريوريـة
بلغاري ــا بوص ــفا آلي ــة وقائي ــة وطوي ــة .وأض ــيف فص ــل جدي ــد إىل ق ــانون أم ــل املظ ــامل ي ــوع عل ــى
اختصال أمل املظـامل ق ريوريـة بلغاريـا بوصـفا آليـة وقائيـة وطويـة .ويسـرت ميـام أمـل املظـامل
بوصفا آلية وقائية وطوية بطن اء مديرية جديدة لآللية الوقائية الوطوية وحقـوق اإلنسـان واحلريـات
األساسية ق مكتب أمل املظامل ق ريورية بلغاريا ق  1حزيران/يونيا .2012
 -6لجنة الحماية من التمييز
 -90أن ئ وة احلماية مـن التمييـز مبوجـب قـانون احلمايـة مـن التمييـز ن ـر ق ا ريـدة الرمسيـةق
رقم  86بتاريخ  30أيلول/سبتمرب 2003ق ودخل حيز الوفاذ ق  1كانون الثاين/يواير . 2004
 -91وتضم اللجوة تسعة أعضاء بيويم أربعة حقوقيل علـى األقـل .وتوت ـب ا معيـة الوطويـة
ةســة مــن أعضــاء اللجوــةق مبــن فــييم رئيســيا ونائــب رئيس ـيا .ويعــل رئــيس ا ميوريــة األعضــاء
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األربعــة اآلخ ـرين .وتــدوم فــاة واليــة أعضــاء اللجوــة ةــس ســووات .ويراعــى ق عمليــة انت ــا،
أعضــاء اللجوــة وتعييــويم مبــدأ التمثيــل املتـوازن للرجــل وامل ـرأة وإيفـراك األيفـ ال املوتمــل إىل األقليــات
اإلثويــة .وتت ـ لف اللجوــة احلاليــة مــن ةــس نســاء وأربعــة رجــال .ويوتمــي أربعــة مــن أعضــائيا إىل
أصول إثوية س .بلغارية.
 -92ويوع قانون احلماية من التمييز على أن اللجوة تعمل كجيـاز حكـومي مت صـع ومسـتقل
مــن أجــل موــه التمييــز واحلمايــة موــا وضــمان تكــافؤ الفــرل .وتتــوىل اللجوــة مراقبــة مــدى توفيــذ قــانون
احلماية من التمييز وسائر القوانل الق توظم املعاملة املتساوية ومدى االمتثال لتل القوانل.
 -93وم ــن مي ــام اللجو ــة حتدي ــد احل ــاالت ال ــق يوتي ـ فيي ــا ق ــانون احلماي ــة م ــن التميي ــز وس ــائر
الق ـوانل ال ــق ت ــوظم املعامل ــة املتس ــاوية؛ وإص ــدار مراس ــيم ملو ــه تل ـ االنتياك ــات؛ وف ــر ج ـزاءات
وتربيــب تــداب .إداريــة إلزاميــة؛ وإصــدار تعليمــات إلزاميــة لالمتثــال لقــانون احلمايــة مــن التمييــز وســائر
القـ ـوانل ذات الص ــلة؛ والرع ــن ق القـ ـرارات اإلداري ــة امل الف ــة لق ــانون احلماي ــة م ــن التميي ــز وس ــائر
القوانل ذات الصـلة؛ ورفـه يفـكاوى إىل احملكمـة وتقـدمي اقااحـات وتوصـيات إىل السـلرات احلكوميـة
والبلدية من أجل إهناء املمارسات التمييزيـة وإلغـاء اإلجـراءات امل الفـة للقـانون؛ والتعليـب علـى م ـاريه
الق ـوانل املعياريــة؛ وإصــدار بيانــات ب ـ ن مــدى توافــب م ــاريه الوصــول القانونيــة مــه ت ـريعات موــه
التمييــزق فض ـالا عــن تقــدمي توصــيات باعتمــاد وإلغــاء وتعــديل واســتكمال الوصــول القانونيــة؛ وتقــدمي
املساعدة املستقلة إىل ضحايا التمييز عن طريب رفه ال كاوى؛ وإجراء الدراسات االستقصائية.
 -94وتعــدد املــادة  4مــن قــانون احلمايــة مــن التمييــز  19ســبب ا مــن أســبا ،التمييــزق وهــي :نــوع
ا ــوسق والع ــرقق والقومي ــةق واالنتم ــاء اإلث ــينق وا وس ــيةق واألص ــلق وال ــدين أو املعتق ــدق والتعل ــيمق
والـ ـرأيق واالنتم ــاء السياس ــيق والوض ــه ال ص ــي أو الع ــامق واإلعاق ــةق والس ــنق واملي ــول ا وس ــيةق
واحلالــة املدنيــةق والثــروةق وا(صــائع الوراثيــة .وهــذه القائمــة ليس ـ يفــاملة ألن املــادة نفســيا تــوع
على ضرورة مراعاة " ...أية أسبا ،أخرى من األسـبا ،املوصـول علييـا ق القـانون أو املعاهـدات
الدولية الق تكون ريورية بلغاريا طرفا فييا".
 -95وميكــن بــدء اإلج ـراءات أمــام اللجوــة باالســتواد إىل يفــكوى مرفوعــة مــن ضــحية التمييــز
أو إىل توبيــا مــن أيفـ ال طبيعيــل أو كيانــات اعتباريــة أو مببــادرة مــن اللجوــة نفســيا .وال تاتــب
على تل اإلجراءات أية مصاريف .ومن العواصر ا ديدة اهلامة الـق أدخليـا القـانونق أنـا جعـل
عبء اإلثبات على املدعى عليا.
 -7المجلس الوطني للتعالن بشأن القضايا اإلثنية لقضايا اإلدماج
 -96عمـالا باملرســوم رقــم  2011/92الصــادر عــن جملــس الــوزراء ب ـ ن تعــديل لـوائا جملــس
الــوزراء الســابقة ذات الصــلة ن ـر ق ا ريــدة الرمسيــةق العــدد رقــم  31لعــام  2011ق نيســان/
أبريل 2011ق نقل املسـؤولية عـن ريـه األن ـرة املتعلقـة بالقضـايا اإلثويـة وقضـايا اإلدمـاج مـن
وزارة العم ــل والسياس ــات االجتماعي ــة إىل إدارة جمل ــس ال ــوزراء .وهل ــذه الغاي ــةق أس ــودت بالكام ــل
امليام الت اورية والتوسيقية فيما يتعلب بالقضايا اإلثوية وقضايا اإلدماج إىل اجمللس الوطين للتعـاون
ب ن القضايا اإلثوية وقضايا اإلدماج.
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 -97ويتمثــل دور اجمللــس ق دعــم ا يــود الراميــة إىل وضــه سياســة ثابتــة ومتســقة هتــد إىل
حل امل اكل األساسية الق يواجييا املواطوون البلغاريون املوتمون إىل ا ماعات اإلثويةق وضـمان
الـ ـاابط والتوس ــيب ب ــل سياس ــات اإلدم ــاج .وي ــوىل اهتم ــام خ ــال ماع ــة الروم ــا .وق ــد وس ــع
احلكومــة نرــاق ميــام اجمللــس فيمــا يتعلــب بتمثيلــا ق املؤسســات الدوليــة وتوســيب املبــادرة الدوليــة
لعقد إدماج طائفة الروماق للفاة  .2015-2005ورئيس اجمللـس هـو نائـب رئـيس الـوزراء الـذي
ي غل أيض ا موصب املوسب الوطين للمبادرة.
 -98ويتكــون أعض ــاء اجمللــس م ــن ممثلــل مي ــه ال ــوزارات برتبــة نائ ــب وزيــرق ورؤس ــاء بع ــض
املؤسس ــات احلكومي ــةق فضـ ـالا ع ــن رئ ــيس املعي ــد ال ــوطين للحص ــاءق وممث ــل ل كادميي ــة البلغاري ــة
للعلومق وممثل للرابرة الوطوية لبلديات بلغاريـا .ويضـم اجمللـس الـوطين أيضـا أكثـر مـن  40موظمـة
س .حكومية أن ها مواطوون يوتمون إىل أقليات إثوية الرومـا واألتـراك والييـود والفـالش واألرمـن
والكركايفل والتتار واألرمانيون أو تعمل ق جمال إدماج أفراد األقليات اإلثوية.
 -8الوكالة الحكومية لحماية الطفل
 -99أن ئ الوكالة احلكومية حلماية الرفـل عـام  2000مبوجـب قـانون محايـة الرفـل وذلـ
بوــاء علــى مرســوم جملــس الــوزراء رقــم  226الصــادر بتــاريخ  30ت ـرين األول/أكتــوبر .2000
ويــوع القــانون علــى أن الوكالــة هــي هيئــة مت صصــة تابعــة جمللــس الــوزراء تع ـ بتوجيــا وتوســيب
ورصــد توفيــذ سياســات احلكومــة ق جمــال محايــة الرفــل .وهوــاك أيض ـ ا جملــس وطــين يع ـ حبمايــة
الرفــل ياأســا رئــيس الوكالــة ويضــم نـوا ،الــوزراء وهيئــات محايــة الرفــل وموظمــات ســ .حكوميــة
ومؤسسات أخرى معوية حبقوق الرفل.
 -9المجلس الوطني المعني بالمسالاة بين الجنسين
 -100أن ــئ اجمللــس الــوطين املع ـين باملســاواة بــل ا وســل داخــل جملــس الــوزراء لكــي يضــرله
مبيام است ارية .ويرأس اجمللس وزيـر العمـل والسياسـات االجتماعيـةق ويتكـون أعضـاؤه مـن نـوا،
وزراء ورؤس ــاء وك ــاالت وممثل ــل ع ــن ال ــركاء االجتم ــاعيل .وت ــارك ق أعم ــال اجملل ــس أيض ـ ـ ا
املوظمات س .احلكومية الق تو ط ق جمال حتقيب املساواة بل ا وسل.
 -10اللجنة الوطنية لمكافحة التجار بالبشر
 -101أن ــئ اللجوــة الوطويــة ملكافحــة اال ــار بالب ــر مبوجــب قــانون مكافحــة اال ــار بالب ــر.
وهــي هيئــة راعيــة تابعــة جمللــس الــوزراءق ويرأســيا نائــب رئــيس الــوزراء .وتتمثــل املســؤوليات الرئيســية
للجوــة ق وضــه السياســات واالس ـااتيجيات الوطويــة وإدارهتــا وتوســيقيا واإليف ـرا علــى توفيــذها؛
وتوظيم وتوسيب التفاعـل بـل تلـف الـوزارات واملوظمـات ق جمـال تربيـب القـانون؛ وحتليـل وتسـجيل
البيانــات اإلحصــائية املتعلقــة باال ــار بالب ــر؛ وتوظــيم محــالت للعــالم والتوعيــة والتثقيــف؛ ومحايــة
الضــحايا وإعــادة إدمــاجيم ق اجملتمــه؛ واق ـاا التعــديالت القانونيــة .وتعِــد اللجوــة ســووي ا برناجم ـ ا
وطويـ ا كــي يعتمــده جملـس الــوزراء وتعمــل حتـ إيفـرا اللجوــة ةــس ـان حمليــة وملجـ ن لليـواء
املؤق لضحايا اال ار وثالثة مراكز إعالمية.
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 -102وقــد صــدق بلغاريــا علــى ريــه االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة مبكافحــة اال ــار بالب ــرق
وعمل ـ عل ــى مواءم ــة ت ـريعاهتا مواءم ــة تام ــة م ــه ال ــروا الدولي ــة .و ــل ذل ـ تع ــديل ق ــانون
العقوبــات ق نيســان/أبريل  2009ملواءمــة نــع الفــرع التاســه موــا املعوــون "اال ــار بالب ــر" مــه
نع املادة  19من اتفاقية جملس أوروبا ملكافحة اال ار بالب ر.
 -103وأن ت بلغاريا آلية وطوية إلحالة ضحايا اال ـارق وايفـاك ق إن ـاء آليـة عـرب وطويـة
إلحالة الضـحايا عـرب البلـدان .وق حـاالت اال ـار باألطفـالق توجـد أيضـ ا آليـة لتوسـيب عمليـات
القصر.
إحالة الضحايا ّ

 -11مجلس لسائط اإلعالم اإللكترلنية

 -104يضم اجمللس ةسة أعضاء؛ ثالثة مويم تعيويم ا معية الوطويةق ويعل الرئيس العضوين
اآلخرين .ومتتد والية اجمللس لفاة س سووات.
 -105ويتوىل جملس وسائط اإلعالم اإللكاونية ميمة املراقبة املوتظمة لربام مقدمي ا(ـدمات
اإلعالمية ويومخ األولوية للوظر ق اإلعالنات املتسمة بالتحيز ا وسي والرسـائل الـق حتـر علـى
كره األجانب والتعصب.
 -106وعودما تكت ف حاالت عدم مساواة على أساس نوع ا وس وحـاالت معاملـة متييزيـةق
يعم ــل جمل ــس وس ــائط اإلع ــالم اإللكاوني ــة بتع ــاون وثي ــب م ــه و ــة احلماي ــة م ــن التميي ــز .ووفقـ ـ ا
لتوصــيات اللجوــة املعويــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد امل ـرأةق جــرت ق عــام  2013عمليــة رصــد
مركزة ألن رة بعض مقـدمي ا(ـدمات اإلعالميـةق لكـن ذلـ مل يسـفر عـن التوصـل إىل أيـة أدلـة
على أي حالة عدم مساواة أو أي موقف متييزي ضد املرأة ق الربام الق خضع للرصد.
 -12المجلس الوطني لمساعوة ضحايا الجريمة ،بما فيها التجار بالبشر ،لالتعويض عليهم
 -107مت إن ــاء اجمللــس الــوطين ملســاعدة ضــحايا ا رميــةق مبــا فييــا اال ــار بالب ــرق والتعــويض
علــييم .ودــب للضــحايا احلصــول علــى املســاعدة القانونيــة اجملانيــة والتمــاس التعــويض ق الــدعاوى
ا وائية واملدنية.
 -108وق إط ــار يفـ ـراكة م ــه الس ــلرات احمللي ــة ومؤسس ــات أكادميي ــة وموظم ــات س ــ .حكومي ــةق
أطلق محالت إعالمية متووعة لتوعية ا ميور ق جمال حقوق اإلنسـانق ولوضـه آليـات مـن أجـل
حصر ظاهرة اال ار بالب ر وتعزيز عـدم التسـاما إزاءهـا ق أوسـاا فئـات السـكان املعرضـل هلـا -
الوســاءق واألطفــالق واألقليــات اإلثويــةق والعــاطلون عــن العمــلق واأليف ـ ال الــذين يعتمــدون علــى
اإلعان ــات االجتماعي ــة .ونظم ـ دورات خاص ــة ل  180مدرس ـا لت ــدريبيم عل ــى إجـ ـراء مواق ــات
تفاعليــة حــول اال ــار بالب ــر وذلـ ق إطــار محلــة "اال ــار بالب ــر  -حــان وقـ العمــل" ت ـرين
األول/أكتوبر  . 2011ونظم حلقات دراسية للرال ،ق صوفيا ق هذا الصدد.
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 -13نشر صكوك حقوق اإلنسان
 -109ن ــرت ق ا ري ــدة الرمسي ــة الار ــة البلغاري ــة الرمسي ــة لوص ــول ري ــه الص ــكوك الدولي ــة
املصدق علييا مبوجب املادة  1 85من الدستورق فضالا عن ريه الوصول القانونية احملليةق مبا
ق ذل نع الدستور وقرارات احملكمة الدستورية.
 -110ويتيا مركز األمم املتحدة للعالم والتوثيب الذي أن ئ ق إطار املكتبة الوطويـة إمكانيـة
الوصول إىل عدد من وثائب األمـم املتحـدة .وميكـن االطـالع أيضـا علـى املو ـورات الرمسيـة ل مـم
املتحدة من خالل وزارة ا(ارجية.
 -111وتص ــدر وزارة ا(ارجي ــة ووزارة الع ــدل ووزارة العم ــل والسياس ــات االجتماعي ــة وس.ه ــا م ــن
الوزارات وتوزع بانتظام طائفة واسعة من املواد املربوعة واإللكاونية ب ن محاية حقوق اإلنسان.
 -112ون رت على املوقه ال بكي لوزارة ا(ارجية معلومات عن جلسة التحاور مه بلغاريـا ق
إط ــار إجـ ـراء االس ــتعرا ال ــدوري ال ــامل ال ــذي ج ــرى ق  4ت ـ ـرين الث ــاين/نوفمرب  2010إىل
جانب القائمة الكاملة بالتوصيات الق تلقتيا بلغاريا وردود احلكومة علييا.
 -113ون رت على املوقه ال بكي للوزارة التوصيات الق تلقتيا بلغاريـا أثوـاء الوظـر ق التقـارير
الوطويــة املقدمــة إىل هيئــات األمــم املتحــدة املو ـ ة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنســانق متيي ــدا
لتوفيذ صكوك حلقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة.
 -14نوعية الموظفين العموميين لغيرهم من المهنيين بحقوق اإلنسان
 -114تواص ــل أكادميي ــة وزارة الداخلي ــة واملعي ــد ال ــوطين للقض ــاء االض ــرالع ب ن ــرة تثقي ــف
وت ــدريب مالئم ــل ق جم ــال حق ــوق اإلنس ــان .وجي ــري تعري ــف أف ـ ـراد ال ــرطة بق ـ ـرارات احملكم ــة
األوروبية حلقوق اإلنسان ق إطار املادة التدريبية املعوونة "محاية حقوق اإلنسان".
 -115وي كل موضوع حقوق اإلنسـان جـزءا مـن ريـه موـاه املعيـد الـوطين للقضـاء ا(اصـة
بالرال ،املتفرسلق وهو ي كل جزءا من التدريب األومخ واملستمر للقضاة موذ عام .2003

 -116واعتــربت حقــوق ضــحايا العوــف وتوفيــذ قــانون احلمايــة مــن العوــف املوــزمخ مــن اجملــاالت
اإليفكالية الق تترلب اهتمام ا خاص ا.

 -117وموــذ ع ــام 2013ق ب ــدأ توفي ــذ م ــروع "تعزيــز ق ــدرة ا ي ــاز القض ــائي والت ــدريب عل ــى
االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ق املعيد الوطين للقضاء".
 -118وأع ــدت و ــة احلماي ــة م ــن التميي ــز واملعي ــد ال ــوطين للقض ــاء ميعـ ـ ا بعوـ ـوان "األحك ــام
القضائية املتعلقة بتربيب قانون احلماية من التمييز"ق ووّزع على القضاة وموظفي إنفاذ القانون.

 -119وأدرج موضــوع موــه ج ـرائم الكراهيــة ق موــاه أكادمييــة وزارة الداخليــة .ووضــه كتيــب
حــول موضــوع جـرائم الكراهيــة لكــي يســتعل بــا املــدربون العــاملون ق جمــال التــدريب امليــين أثوــاء
العمل لضباا وزارة الداخلية.
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 -120ووفق ا لالسااتيجية الوطوية ميوريـة بلغاريـا املتعلقـة بطدمـاج الرومـا  2020-2012ق
تلقى أفراد ال رطة تدريبا على املسائل املتعلقة باألقليات.
 -121وجــرى توقيــه مــذكرة تفــاهم بــل وزارة الداخليــة ومكتــب املؤسســات الدميقراطيــة وحقــوق
اإلنســان التــابه ملوظمــة األمــن والتعــاون ق أوروبــاق وهــي تتــوخى توظــيم تــدريب ق جمــال مكافحــة
جرائم الكراهية.
التثقيف في مجا حقوق اإلنسان في إطار نظام التعليم العام
 -122تســتود الابيــة املدنيــة الرمسيــة ق املــدارس البلغاريــة إىل اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســانق
واتفاقية حقوق الرفلق واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسيةق واإلطار األورويب
املرجعي للكفاءات األساسيةق إخل.
 -123وحبسب مترلبات التعليم احلكومي ق جمال الابية املدنيةق تعترب حقوق اإلنسان أساسا
للوماء ال صي الكامل لل با،ق من أجل حتقيب ذاهتم اجتماعيا.
 -124ويســيم التعلــيم ســ .الوظــامي إســياما كب ـ.ا ق إث ـراء التجربــة العمليــة للرــال ،ق تربيــب
مبادس حقوق اإلنسانق مبا ق ذل الربنام الوطين املعوون "املدرسة  -حيز الرال."،
 -125ويسلّم اجملتمه البلغاري ب ليـة تكـوين مواقـف إجيابيـة إزاء املـواطول اآلخـرين املوتمـل إىل
كــل ا ماعــات اإلثويــةق وأليــة معا ــة أي أوجــا حتيّــز ق هــذا الصــدد .وت ــكل املســائل املتعلقــة
مبوه التمييز العوصري جزءا من مواه الصفو الثانوية العليا وجزءا من مواد التعليم العامة.

دا  -عملية تقويم التقارير على الصعيو الوطني
 -126ق ك ــانون األول/ديس ــمرب 2013ق أن ــئ بقـ ـرار م ــن احلكوم ــة آلي ــة التوس ــيب الوطوي ــة
املعويــة حبقــوق اإلنســان .وتتمثــل امليمــة الرئيســية هلــذه اآلليــة ق حتس ـل توســيب األن ــرة املتعلقــة
بتقدمي التقارير إىل هيئات رصد حقوق اإلنسـان وبتوفيـذ التوصـيات الـواردة ق تقـارير ـان األمـم
املتحدة ذات الصلةق فضالا عن توصيات جملس أوروبا واالحتاد األورويب.
 -127و ضه التوصيات الصادرة عن هيئات معاهدات األمم املتحدة لبحا مسـتفيض ويفـامل
م اك بل املؤسسات .وألسرا هذا البحاق أن ـئ عـدة هيئـات ت ـاوريةق مبـا ق ذلـ جمـالس
و ــان وأفرقــة عاملــةق تغرــي الصــكوك الدوليــة الرئيســية حلقــوق اإلنســان وتضــم بــل أعضــائيا ممثلــل
ميـ ــه الـ ــوزارات والوكـ ــاالت احلكوميـ ــة واملؤسسـ ــات احلكوميـ ــة املسـ ــتقلة املعويـ ــة حبقـ ــوق اإلنسـ ــانق
واملوظمات س .احلكومية ذات الصلة .ويبحا أعضاء اجملـالس الوطويـة توصـيات هيئـات معاهـدات
األمــم املتحــدة ذات الصــلة ويضــعون خرر ـ ا وطويــة لتوفيــذ هــذه التوصــيات .وتعتمــد احلكومــة علــى
هذه ا(رط الوطوية الق ت مل تداب .ت ريعية وإدارية ضرورية لتوفيذ التوصيات.
 -128وتعلــب احلكومــة أليــة خاصــة علــى تعاوهنــا مــه املوظمــات ســ .احلكومــة ق جمــال حقــوق
اإلنسان .وقد يفارك املوظمات س .احلكوميـة م ـاركة ن ـرة ق عمليـة صـياسة التقـارير الوطويـة
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املتعلقة بتوفيذ الصـكوك الدوليـة الرئيسـية ل مـم املتحـدة ق جمـال حقـوق اإلنسـانق وتقريـر بلغاريـا
املقدم ق إطار ا ولة األوىل من االستعرا الدوري ال املق وتقرير االستعرا الـدوري ال ـامل
الروعي ملوتصف املدة .وهـي تـدعو هـذه املوظمـات بانتظـام إىل تقـدمي تعليقاهتـا واقااحاهتـا ب ـ ن
التق ــارير الوطوي ــة لبلغاري ــا قب ــل تق ــدمي ه ــذه التق ــارير الدوري ــة إىل هيئ ــات الرص ــد املو ـ ـ ة مبوج ــب
معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.
 -129وتتمت ــه املوظم ــات س ــ .احلكومي ــة بعض ــوية دائم ــة ق األط ــر الت ــاورية الوطوي ــة التالي ــة:
اجمللــس الــوطين املعــين باملســاواة بــل امل ـرأة والرجــل التــابه جمللــس الــوزراء؛ واجمللــس الــوطين حلمايــة
الرفــل؛ واللجوــة الوطويــة ملكافحــة اال ــار بالب ــر؛ واللجوــة الوطويــة املعويــة بامل ــدرات؛ واللجوــة
الوطوي ــة املعوي ــة بالوقاي ــة م ــن اإلي ــدز واألم ـرا املوقول ــة جوس ــيا؛ واجملل ــس ال ــوطين للتع ــاون ب ـ ـ ن
القضايا اإلثوية وقضايا االندماج.
 -130كمــا تقــوم مؤسســات أخــرى حلمايــة حقــوق اإلنســان مثــل مؤسســة أمــل املظــاملق و وــة
احلمايـة مــن التمييــزق والوكالـة احلكوميــة حلمايــة الرفـلق والوكالــة املعويــة حبمايـة حقــوق األيفـ ال
ذوي اإلعاقةق واجمللـس الـوطين للمسـاواة بـل ا وسـلق واللجوـة الوطويـة ملكافحـة اال ـار بالب ـرق
بطصدار وتوزيه طائفة واسعة من املواد املربوعة واإللكاونية ب ن محاية حقوق اإلنسان.

هاء -معلومات أخرى ذات صلة بحقوق اإلنسان
 -131تودرج سياسـة بلجيكـا إزاء حقـوق اإلنسـان ق اإلطـار األوسـه لتوجيـات االحتـاد األورويب
لتعزي ــز حق ــوق اإلنس ــان وال ــدفاع عوي ــا .ومتث ــل حق ــوق اإلنس ــان والدميقراطي ــة وس ــيادة الق ــانون قيم ـ ا
أساسية بالوسبة إىل االحتاد األورويبق وقد عززت هـذه القـيم املكرسـة ق املعاهـدة الت سيسـية لالحتـاد
باعتماد ميثاق احلقوق األساسية .وت كل سياسة بلغاريا ق هذا اجملـال جـزءا مـن السياسـة امل ـاكة
لالحتاد األورويب وهي تستود إىل الوثيقة األساسيةق أي إىل "توافب اآلراء من أجل التومية".
 -132وتســتود السياســات البلغاريــة أيض ـا إىل األه ــدا اإلمنائيــة املتفــب علييــا علــى املس ــتوى
املتعدد األطـرا ق وهـي تركـز علـى حتقيـب التوميـة الب ـرية املسـتدامة ومكافحـة الفقـرق مبـا ق ذلـ
ق إطار متابعة األهدا اإلمنائية ل لفية.
 -133وق ــد تعي ــدت بلغاري ــاق ق تقريره ــا األول ب ـ ن األه ــدا اإلمنائي ــة ل لفي ــةق ب ـ ن حتق ــب
حبلــول عــام  2015األهــدا التاليــة :املســاواة بــل ا وســل ق اجملــالل االقتصــادي واالجتمــاعي
وق األدوار امليوية واألسريةق وق ا اذ القرارق وق جمامخ التوميـة واألمـنق فضـالا عـن القضـاء علـى
العوـف القــائم علــى أســاس ا ــوس ومكافحــة اال ـار بالب ــر والقضــاء علــى القوالــب الومريــة الــق
ال تزال قائمة ق اجملتمه البلغاري.
 -134وق ســياق التعــاون املتعــدد األطـرا ق ت ــارك بلغاريــا ق صــودوق التوميــة األورويبق وهــو
أداة رئيسية لتقدمي الدعم املامخ إىل البلدان الوامية ق مواطب أفريقيا والكاريي واحمليط اهلادس.
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 -135ويوظــر إىل املوــاطب الــق تعــاين مــن عــدم االســتقرار والبلــدان الــق متــر مبرحلــة انتقاليــة ق
مورقة البلقان ومورقة البحر األسود ومورقة البحر األبيض املتوسط وال رق األوسط ك ولويـة ق
السياسة اإلمنائية لبلغاريا.
 -136وتقدم ريورية بلغاريـا الـدعم واملسـالات املاليـة إىل املوظمـات والوكـاالت العاملـة ق جمـال
تعزي ــز حق ــوق اإلنس ــانق كموظم ــة األم ــم املتح ــدة للابي ــة والعل ــم والثقاف ــةق وموظم ــة األم ــم املتح ــدة
للرفولةق وموظمة األمـم املتحـدة ل سذيـة والزراعـةق ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتوميـةق وموظمـة
الصحة العامليةق وهي تقدم مسالات مالية إىل مؤسسات مالية دولية مثل مصـر التجـارة والتوميـة
ملورقة البحر األسودق والبو الدومخ للن اء والتعم.ق واملؤسسة املالية الدولية.
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