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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
      

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

    
الـــسابع اجملمعـــة املقدمـــة مـــن التقـــارير الدوريـــة الرابـــع واخلـــامس والـــسادس و    

  األطراف الدول
    

  *بلغاريا    

 
  

فقا للمعلومات احملالة إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريرهـا، مل حتـرر هـذه الوثيقـة رمسيـا قبـل إرسـاهلا                  و  *  
 .لدوائر الترمجة يف األمم املتحدة
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  مقدمة   -أوال   
لتشريعية والقضائية واإلداريـة وغريهـا مـن التـدابري          يتضمن هذا التقرير مجيع األحكام ا       - ١

اليت مت سنها والعمل هبا فيما يتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة منـذ أن                  
 الـدوريني اجملمعـني الثـاين والثالـث يف          نظرت جلنة القضاء على التمييـز ضـد املـرأة يف التقريـرين            

  .١٩٩٨عام 
حدث التطورات يف التشريعات واملمارسـات الوطنيـة البلغاريـة املتعلقـة      ويقدم التقرير أ    - ٢

  .بتنفيذ احلقوق اليت أرستها االتفاقية املذكورة أعاله
، جتــري عمليــة مــستمرة يف بلغاريــا ترمــي إىل زيــادة حتــسني النظــام ١٩٩٨ومنــذ عــام   - ٣
  .ئية واإلداريةوتشمل هذه العملية التشريعات احمللية واملمارسات القضا. اطيدميقرال
ينـاير  /أجرى عدد من االنتخابات الربملانية والرئاسية واحمللية يف الفترة من كانون الثاين             - ٤

وكــان تقيــيم اجملتمــع الــدويل واملواطنــون البلغــاريون لتلــك . ٢٠٠٩يونيــه / إىل حزيــران٢٠٠٠
سياسية، الـيت   ووحـدت هـذه االنتخابـات التعدديـة الـ         . اطية ونزيهـة  دميقراالنتخابات أهنا حرة و   
ــا  ) ١١املــادة (هــي وفقــا للدســتور   ــة بلغاري ــاة الــسياسية يف مجهوري وقــد حققــت . أســاس احلي

  .اطية احمللية اليت ال رجعة فيهادميقراالستقرار يف احلالة السياسية وأرست يف البلد التغريات ال
ــا صــك انــضمامها إىل منظمــة معاهــدة   ٢٠٠٤مــارس / آذار٢٩ويف   - ٥ ، وبإيــداع بلغاري
وبعـد  . لف مشال األطلسي، أصبحت بلغاريا رمسيا عضواً يف معاهدة حلـف مشـال األطلـسي              ح

، أصــبحت بلغاريــا رمسيــا عــضواً يف  ٢٠٠٧ذلــك، ويف إطــار توســع االحتــاد األورويب يف عــام  
  .٢٠٠٧يناير /االحتاد األورويب يف كانون الثاين

 مواءمـة تـشريعاهتا احملليـة مـع         واختذت بلغاريا عدداً من التـدابري اخلاصـة اإلضـافية بغيـة             - ٦
  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
  )١٦ إىل ١املواد من (تقرير عن تنفيذ االتفاقية    -ثانيا   

  ١املادة 
ــا   مبــدأ املــساواة ومبــدأ   - ٧ ). ٦املــادة ( عــدم التمييــز جمــسدان يف دســتور مجهوريــة بلغاري

 شكل من أشـكال التمييـز واالمتيـازات والقيـود القائمـة             وحيظر قانون العمل بصورة قاطعة أي     
كمـا يتـضمن    . على نوع اجلنس ويطبـق مبـدأ املـساواة يف األجـر بـني املـرأة والرجـل يف العمـل                    

قــانون التنميــة الوظيفيــة وقــانون املــساعدة االجتماعيــة، وقــانون التعلــيم العــايل، وقــانون قــوات  
قواعــد ضــد التمييــز علــى أســاس نــوع  . بلغاريــاالــدفاع والقــوات املــسلحة وغريهــا جلمهوريــة  
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ــري  ــع األسـ ــنس والوضـ ــدأ   . اجلـ ــرة إىل مبـ ــانون األسـ ــستند قـ ــل  ... ”ويـ ــساواة بـــني الرجـ املـ
ــرأة ــة للــضمان     . “...وامل ــدأي القــوة امللزمــة والعمومي ــضمان االجتمــاعي مب ــانون ال ــدخل ق وي

انون العقوبــات وجيــرم قــ . االجتمــاعي واملــساواة بــني مجيــع األشــخاص املــشمولني بالتــأمني      
االغتـصاب واملـشاركة يف أعمـال دعــارة اآلخـرين واالجتـار بالبـشر، فــضال عـن جتـرمي اإلجبــار         

ويــنص قــانون . علــى ممارســة األعمــال اجلنــسية مــن خــالل اســتغالل الــشخص رمسيــاً أو ماديــاً 
ألمـم  مكافحة االجتار بالبشر على تـدابري لوقايـة ومحايـة ضـحايا االجتـار بالبـشر وفقـا التفاقيـة ا                    

املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة والتزامـاً بربوتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار                      
ويـنظم قـانون مكافحـة      . املشروع باألشخاص وخباصة النـساء واألطفـال املكمـل لالتفاقيـة           غري

عن أنـه   العنف العائلي العالقات املرتبطة بالعنف العائلي وينص على تدابري للحماية منه، فضال             
ووفقـا لقـانون أمـني املظـامل، يـضطلع أمـني املظـامل الـوطين                . يساعد الضحايا ويقدم هلـم الـدعم      

ونائبه مبسؤولية التحقيـق يف انتـهاكات احلقـوق واحلريـات املدنيـة، مبـا يف ذلـك أعمـال التمييـز                      
ابعــة علـى أســاس نــوع اجلـنس، مبــا يف ذلــك أعمـال التمييــز الــيت ترتكبـها الدولــة أو اهليئــات الت    

  .للبلديات وإداراهتا أو باسم األشخاص الذين يقدمون خدمات عامة
ــز      - ٨ ــة ضــد التميي ــانون احلماي ــم   (ويتفــق ق ــة رق ــدة الرمسي ــشور يف اجلري ، ٨٦/٢٠٠٣املن

ــم      ــة رقــ ــدة الرمسيــ ــة يف اجلريــ ــورة معدلــ ــر صــ ــة الــــيت صــــدرت آخــ ــدة الرمسيــ  يف ٤٢اجلريــ
يف جمال القانون الـدويل يف جمـال املـساواة          مع اإلجنازات اليت حتققت     ) ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٥

يف املعاملة بني نوعي اجلنس، واملساواة يف األجور، واملـساواة يف فـرص العمـل، ومحايـة النـساء            
كما يزيد القانون من تطوير املبدأ الدسـتوري الـذي       . احلوامل وعبء اإلثبات يف قضايا التمييز     

 من دسـتور مجهوريـة بلغاريـا،    ٦ون الوارد يف املادة يقضي مبنع التمييز ومبدأ املساواة أمام القان     
 علـى إنفـاذ     ٨٤ إىل   ٧٦ويـنص القـانون يف املـواد مـن          . من خـالل إجيـاد آليـات لتطبيقـه عمليـاً          

  .تدابري وعقوبات إدارية
ويتوافق التعريف القانوين للتمييز الذي جاء يف القانون مع التعريف املنصوص عليـه يف              - ٩

التمييز املباشر بأنه أي معاملة غري مالئمة لشخص على أسس تتعلـق بنـوع              إذ يعرف   . االتفاقية
اجلـــنس، أو العـــرق، أو اجلنـــسية، أو اإلثنيـــة، أو اجلينـــوم البـــشري، أو املواطنـــة، أو األصـــل،   

الديانــة، أو العقيــدة، أو التعلــيم، أو املعتقــد، أو االنتمــاء الــسياسي، أو الوضــع الشخــصي،    أو
عاقــة، أو الــسن، أو التوجــه اجلنــسي، أو احلالــة االجتماعيــة، أو احلالــة  الوضــع العــام، أو اإل أو

املتعلقــة بامللكيــة، أو أي مؤشــرات أخــرى حيــددها القــانون أو معاهــدة دوليــة تكــون مجهوريــة  
بلغاريا طرفاً فيها، مقارنة بالطريقة اليت يعامل هبا أشخاص آخـرون أو الـيت عوملـوا هبـا أو الـيت            

ويعـّرف التمييـز غـري املباشـر يف القـانون بأنـه وضـع شـخص                 . وف املماثلـة  يعاملون هبا يف الظـر    
على أساس العناصـر املبينـة أعـاله يف وضـع أقـل مالءمـة مقارنـة بأشـخاص آخـرين مـن خـالل                         
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ــة، وذلــك مــامل تكــن هــذه القواعــد واملعــايري        مــا ــه قواعــد ومعــايري وممارســات متعادل ــدو أن يب
امل يكن الغرض القانوين ووسـائل حتقيقـه مالئمـني        واملمارسات مربرة على أسس موضوعية وم     

  .وضروريني
ومثة حظر على أي متييز مباشر أو غري مباشـر، ويـسري هـذا احلظـر علـى أي شـخص                       - ١٠

ــة يف         ــشريعات القائم ــتور ويف الت ــصوص يف الدس ــات املن ــوق واحلري ــة احلق ــة ومحاي ــد ممارس عن
  :ومن مث يشمل التعريف ما يلي. مجهورية بلغاريا

  أي إجراء يؤدي إىل عدم املساواة يف املعاملة؛  )أ(  
األفعــال والــسياسات واملمارســات التــشريعية الــيت وإن مل يقــصد هبــا التمييــز،    )ب(  

  فإن هلا من الناحية العملية هذا التأثري والفعل؛
أو األشـخاص الطبيعـيني والتمييـز    /التمييز باسم املؤسـسات اخلاصـة والعامـة و      )ج(  

  .ة واحلياة العامةيف احلياة الشخصي
ــانون تعــاريف    - ١١ ــدخل الق ــة”وي ــسية ”، و “للمالحق ــة اجلن  “االضــطهاد”، و “املالحق
كما يقدم قائمة تفصيلية باحلاالت الـيت ال تعـد     . “التمييز املتعدد ” و   “املعاملة غري املنصفة  ” و

  . متييزاً ويكون هلا ما يربرها“املعاملة غري املنصفة”فيها 
، أنـشئت   ٢٠٠٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ١القانون الذي بدأ العمـل بـه يف         ويف إطار هذا      - ١٢

واللجنـة خمولـة    . جلنة احلماية ضد التمييز بوصفها هيئـة مـستقلة مـسؤولة أمـام اجلمعيـة الوطنيـة                
ســلطات فيمــا يتعلــق مبنــع التمييــز ومراقبــة احلمايــة ضــد التمييــز، وحتديــد االنتــهاكات وفــرض  

داد املقترحات ملمثلي الـسلطة التنفيذيـة ومؤسـسات احلكـم احمللـي             اجلزاءات وفقاً للقانون؛ وإع   
واحلكــم الــذايت؛ والطعــن يف اإلجــراءات اإلداريــة الــيت تــصدر باملخالفــة هلــذا القــانون؛ وتــوفري   
املعلومــات لألشــخاص فيمــا يتعلــق حبقــوقهم والتزامــاهتم الــيت يفرضــها القــانون ومتويــل الــدفاع 

  .عنهم عندما يطلب إليها ذلك، إخل
وخــالل . وتنــشر التقــارير الــسنوية للجنــة علــى موقــع الــشبكة الرمســي علــى اإلنترنــت   - ١٣
ــام ــشطتها       ٢٠٠٥ ع ــصلة بأن ــد املت ــها والقواع ــاد هيكل ــة واعتم ــة للجن ــدرة اإلداري ــاء الق ، مت بن

وقــدمت يف التقريــر الــسنوي للجنــة عــن  . وتــشكيل الفــرق الــيت تــستعرض الــشكاوى املقدمــة 
تــصلة بتوزيــع امللفــات علــى الفــرق وشــفعت مبجموعــات متعــددة مــن  البيانــات امل٢٠٠٥ عــام

ووفقا للتقرير الـسنوي    . ، قدمت البيانات حبسب األسس الفردية     ٢٠٠٦وخالل عام   . األسس
، وملــف واحــد عــن “نــوع اجلــنس”، جهــزت ثالثــة ملفــات علــى أســاس )١(٢٠٠٦عــن عــام 
__________ 

  .لفات املقبولة هي امللفات اليت قبلت اللجنة استعراضهاامل  )١(  
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ارسـة التمييزيـة املتمثلـة يف إهنــاء     مــع طلـب إهنـاء املم  “احلالـة االجتماعيـة  ”التمييـز علـى أسـاس    
ــة      اخلدمــة عنــد اســتخدام الوالــدين احلــق يف احلــصول علــى إجــازة للوضــع أو للــوالدة أو لتربي

. ، وقـد مت إغالقـه     “نوع اجلـنس  ”، وملف واحد على أساس      )إجازة األمومة (األطفال الصغار   
. “جلـنس نـوع ا  ” ملفات عن إجـراءات التمييـز علـى أسـاس            ١٠، فتحت   ٢٠٠٨وخالل عام   

 عنـد مـستوى مماثـل       “نـوع اجلـنس   ”وظل عدد الـشكاوي املقدمـة بـشأن التمييـز علـى أسـاس               
 “التمييـز املتعـدد   ”ويف امللفـات املقبولـة يف إطـار         . ٢٠٠٧للمستوى الذي كـان قائمـاً يف عـام          

وتـستعرض األفرقـة اخلاصـة الـيت أنـشئت بـشأن حـاالت              .  يف ملفـني   “نوع اجلنس ”يرد مؤشر   
 مـن قـانون احلمايـة ضـد         ٤ مـن املـادة      ١شرات مل يـشر إليهـا حتديـداً يف الفقـرة            معينة تتعلق مبؤ  

التمييز، وأقـرت يف قـانون أو يف معاهـدة دوليـة تكـون بلغاريـا طرفـاً فيهـا، ملفـني مـن امللفـات                  
، الــيت يكــون “املالحقــة اجلنــسية”يف إطــار التقــارير املقدمــة مــن أعــضاء اللجنــة بــشأن  املقبولــة

  .ضحاياها نساء
ــة واحملكمــة         - ١٤ ــام كــل مــن اللجن ــز أم ــة ضــد التميي ــضايا احلماي ــد جيــري النظــر يف ق . وق
وحتمـل املـصروفات علـى حـساب        . حتصَّل رسوم عامة عن القضايا املعروضـة علـى اللجنـة           وال

وخارج هذه القضايا، حيق ألي شخص انتهكت حقوقه يف إطـار هـذا القـانون               . ميزانية اللجنة 
باملساواة يف املعاملة تقدمي طلب أمام احملكمـة اإلقليميـة، يطلـب فيـه             أو أي قوانني أخرى تتعلق      

إثبات وقوع انتهاك، وإصدار حكم بـأن يتوقـف املـدعي عليـه عـن االنتـهاك وأن يعيـد الوضـع                   
إىل ما كان عليه قبل وقوع االنتهاك، وأن يكف عن أي انتهاكات أخرى، وأن يدفع تعويـضاً                 

 عامــة عــن القــضايا املعروضــة علــى احملكمــة وحتمــل  وال حتــصل رســوم. عمــا وقــع مــن أضــرار
  .املصروفات على حساب ميزانية احملكمة

ــات املعكــوس         - ١٥ ــبء اإلثب ــي إدخــال ع ــانون ه ــذا الق ــة اخلاصــة هل ــة  . واملزي ــن الناحي فم
املوضوعية يتألف عبء اإلثبات من حق اللجنة أو احملكمـة وااللتـزام الواقـع عليهمـا بقبـول أن                   

وهـذا املبـدأ معتمـد يف    . احلق يف املساواة يف املعاملة مامل يثبـت خـالف ذلـك        املدعي قد انتهك    
 وينص على أنه إذا قدم الطرف الذي يـدعي بأنـه ضـحية متييـز إثباتـاً ميكـن أن يـستنتج                 ٩املادة  

منه وجـود متييـز، تعـني علـى الطـرف املـدعي عليـه أن يثبـت عـدم انتـهاك احلـق يف املـساواة يف                    
فافية والعالنية مبدأ حاسم يف جلسات االسـتماع الـيت تعقـدها اللجنـة علـى              ومبدأ الش . املعاملة

وال يقتــصر األمــر علــى اســتدعاء األطــراف األساســية   . خــالف إجــراءات اســتعراض امللفــات 
للمشاركة يف اجللسات، ولكن يدعي أيـضاً األشـخاص اآلخـرون املعنيـون واملؤسـسات املعنيـة            

واجللـسات علنيـة وميكـن أن حيـضرها         .  وكذلك الـشهود   اليت هلا صلة بالتحقيقات اليت أجريت     
كمـا ينـشر اجلـدول الـزمين للجلـسات          .أي شخص راغب يف احلـضور وممثلـو وسـائط اإلعـالم           
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وهذا أمر بالغ األمهية لتشجيع املـساواة يف املعاملـة ولزيـادة            . على صفحة اللجنة على اإلنترنت    
  . احلساسية لدى عامة اجلمهور مبظاهر التمييز

  
   ٣ و ٢ن ادتاملا
ــدوريني اجملمعــني الثــاين والثالــث يف      - ١٦ ــرين ال ، أعطــي انــضمام ١٩٩٤منــذ تقــدمي التقري

مجهورية بلغاريا إىل االحتاد األورويب زمخاً جديداً إلنشاء آلية مؤسـسية وطنيـة حلمايـة املـساواة         
  . بني اجلنسني

بارهـــا املؤســـسة ، عينـــت وزارة العمــل والـــسياسات االجتماعيــة باعت  ٢٠٠٠يف عــام    - ١٧
، ٢٠٠١ومنـذ عـام   . املسؤولة عن تطوير وتنسيق وتنفيذ سياسة الدولة للمساواة بـني اجلنـسني      

ومتشياً مع االستراتيجية األوروبية للتوظيف، ويـتم وضـع وتنفيـذ خطـة عمـل وطنيـة للتوظيـف                  
  .كل سنة تتضمن برامج ومشاريع تشجع املساواة بني املرأة والرجل يف فرص التوظف

إلنـــشاء قاعــــدة  ) ٢٠١٠-٢٠٠٤(ومت وضـــع إجــــراءات يف اســـتراتيجية التوظيــــف     - ١٨
  .للتشريعات واملؤسسات واملوارد ترمي إىل حتقيق فرص متساوية للنساء والرجال

وأُنــشئ قطــاع املــساواة يف الفــرص بــني املــرأة والرجــل يف وزارة العمــل والــسياسات      - ١٩
قطــاع باالشــتراك مــع اللجنــة االستــشارية  واضــطلع هــذا ال. ٢٠٠٤االجتماعيــة يف بدايــة عــام 

للمساواة يف الفرص بني املـرأة والرجـل الـيت أنـشئت يف وزارة العمـل والـسياسات االجتماعيـة                    
 بــإجراءات أكثــر كفــاءة إلجيــاد هيكــل مؤســسي لوضــع سياســة املــساواة بــني    ٢٠٠٣يف عــام 
  .اجلنسني

لـــس الـــوزراء يف تـــشرين وأُنـــشئ اجمللـــس الـــوطين للمـــساواة بـــني اجلنـــسني داخـــل جم  - ٢٠
وتتضمن سلطات اجمللس إسـداء     .  جمللس الوزراء  ٣١٣/١٧ باملرسوم رقم    ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين

املشورة والتعاون والتنسيق بني اهليئات احلكوميـة يف وضـع وتنفيـذ الـسياسة الوطنيـة للمـساواة                  
اؤها هــم ويــرأس اجمللــس الــوطين وزيــر العمــل والــسياسات االجتماعيــة، وأعــض . بــني اجلنــسني

نــواب الــوزراء يف مجيــع الــوزارات ورؤســاء الوكــاالت احلكوميــة، الــذين يــؤدون مهــام تتعلــق  
بتنفيــذ الــسياسة، مبــا يف ذلــك رئــيس جملــس أمنــاء املعهــد الــوطين للــضمان االجتمــاعي ومــدير   

 إدارة  -وتضطلع باخلـدمات اإلداريـة والفنيـة للمجلـس الـوطين أمانـة              . املعهد الوطين لإلحصاء  
ــاً باســم إدارة الــسياسة الدميوغرافيــة، واملــساواة يف الفــرص،   (واة يف الفــرص املــسا تعــرف حالي

يف وزارة  ) يف مديريـة الـسياسة الدميوغرافيـة واألسـرية واملـساواة يف الفـرص             ) ومكافحة التمييـز  
  .العمل والسياسات االجتماعية
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 يسدي اجمللس الـوطين     ووفقاً للنظم األساسية للمجلس الوطين للمساواة بني اجلنسني،         - ٢١
املشورة إىل جملس الوزراء، ويناقش املشاريع املتعلقة باألعمال التشريعية واإلجـراءات األخـرى             
املتصلة باملـساواة بـني اجلنـسني ويقـدم آراءه بـشأن توافقهـا مـع األهـداف املتـصلة بالـسياسات                      

 تــضطلع هبــا اهليئــات  وينــسق اجمللــس األنــشطة الــيت . الراميــة إىل حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني  
احلكوميـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة يف تنفيـــذ الـــسياسة الوطنيـــة للمـــساواة بـــني اجلنـــسني    

ويقـدم اجمللـس    . وااللتزامات الدولية اليت تعهدت هبا مجهوريـة بلغاريـا يف اجملـاالت ذات الـصلة              
وطنيـة للمـساواة بـني      مبفرده أو باالشتراك مع جلنة احلماية ضد التمييز تـدابري لتنفيـذ الـسياسة ال              

  . اجلنسني جلمهورية بلغاريا
وتنفذ السياسة احلكومية بشأن املـساواة بـني اجلنـسني مـن خـالل خطـط عمـل وطنيـة                      - ٢٢

ويضطلع اجمللـس الـوطين للمـساواة بـني اجلنـسني بتنـسيق اإلبـالغ               . لتعزيز املساواة بني اجلنسني   
  .٢٠٠٥عن تنفيذ اخلطط الوطنية منذ عام 

خطــط العمــل الوطنيــة لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني إىل مواءمــه التــشريعات    وترمــي   - ٢٣
البلغارية وقانون الدعوى مع التشريعات الكاملة لالحتـاد األورويب واملمارسـات اجليـدة للـدول               

  .األعضاء تعزيزاً للمساواة بني اجلنسني
ية واالقتـصادية  وتتضمن هذه اخلطط أنشطة يف خمتلـف جمـاالت احليـاة العامـة والـسياس        - ٢٤

تــستهدف تنفيــذ التزامــات بلغاريــا املتــصلة بتنفيــذ اهلــدف الثالــث مــن أهــداف األمــم املتحــدة    
  .“تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة”اإلمنائية لأللفية وهو 

وتــسهم التــدابري الــواردة يف خطــط العمــل الوطنيــة يف هتيئــة الظــروف الالزمــة لاللتــزام   - ٢٥
  .دولية للمساواة بني اجلنسنيباملعايري ال

 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥وتعكــس التقــارير املتعلقــة بتنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة للــسنوات     - ٢٦
 اخلـربة الوطنيـة وإجنــازات البلـد يف ميـدان املــساواة بـني اجلنـسني يف العديــد       ٢٠٠٩-٢٠٠٨ و

  :من األفرع الرئيسية
  سياسة الدولة للنهوض باملساواة بني اجلنسني؛  )أ(  
تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني يف األنــشطة االقتــصادية، والتعلــيم، والرعايــة          )ب(  

  الصحية والثقافة؛
  حتسني التوافق بني االلتزامات املهنية واألسرية للمرأة والرجل؛  )ج(  
  تعزيز املساواة بني اجلنسني يف اختاذ القرارات؛  )د(  
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  القضاء على العنف اجلنساين واالجتار بالبشر؛  )هـ(  
  .اختاذ إجراءات للتغلب على الصور النمطية اجلنسانية القائمة يف اجملتمع  )و(  

وتنفذ األنشطة الواردة يف خطط العمل الوطنية يف إطار ميزانية الوزارات والوكـاالت               - ٢٧
  . املسؤولة وبتمويل من مصادر أخرى، إذا اقتضي األمر

 لتحقيق املـساواة بـني اجلنـسني        ، متت صياغة السياسة الوطنية املوحدة     ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٨
، واعتمـدها جملـس     ٢٠١٥-٢٠٠٨يف إطار االستراتيجية الوطنية لتعزيز املساواة بـني اجلنـسني           

ــوزراء يف  ــانون األول١٠ال ــسمرب / ك ــق     . ٢٠٠٨دي ــة الطري ــع خارط ــتراتيجية م ــق االس وتتواف
مـارس  / يف آذار  الـيت اعتمـدهتا   ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(لالحتاد األورويب للمساواة بني الرجل واملـرأة        

 املفوضــية األوروبيــة والتحــالف األورويب للمــساواة بــني اجلنــسني والرؤيــة االجتماعيــة  ٢٠٠٦
كمــا تتفــق االســتراتيجية مــع االلتزامــات الــيت تعهــدت هبــا مجهوريــة بلغاريــا . اجلديــدة ألوروبــا

 التمييـز ضـد     اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال         : لتعزيز املساواة يف املعاملة بني املـرأة والرجـل        
  . ، اخل)١٩٩٥(املرأة؛ إعالن ومنهاج عمل بيجينغ 

والرؤية الرئيسية لالستراتيجية هي حتقيق تغيري عام فعلي من خـالل التـدابري التـشريعية                 - ٢٩
املناهضة للتمييز وتقوية اآلليات املؤسسية إلعادة التأكيد على املـساواة بـني اجلنـسني واملـساواة          

واهلـدف  . ن مع تدابري تشجيعية خاصـة لألخـذ بنمـاذج جديـدة يف الـسلوك       يف املعاملة، باالقترا  
الرئيـــسي لالســـتراتيجية هـــو وضـــع ضـــمانات للمـــساواة يف احلقـــوق، واملـــساواة يف املعاملـــة، 
واملساواة يف إمكانية الوصول إىل املوارد العامة ومشاركة املرأة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل                    

ــة اختــاذ القــرارات يف مج  ــة النجــاح يف حتقيــق املــساواة بــني املــرأة    يف عملي ــا لكفال ــة بلغاري هوري
والرجــل وحفزهــا علــى الــصعيدين الشخــصي واالجتمــاعي يف كافــة منــاحي احليــاة العامــة          

  . واالقتصادية والسياسية يف البلد
عدم السماح بأي متييـز علـى   : واألهداف احملددة اليت تسهم يف تنفيذ االستراتيجية هي      - ٣٠

س يف أي جمال من جماالت احلياة العامـة؛ والتغلـب علـى عواقـب األنـشطة التمييزيـة         أساس اجلن 
السابقة من خالل اتباع إجراءات نشطة بشأن مجاعـات النـساء والرجـال، ممـن كـان لالنتقـال                    
إىل اقتصاد سـوقي تـأثري علـيهم؛ واملـساواة يف احلقـوق لـيس فقـط للمـواطنني البلغـاريني الـذين                       

 وتشريعاته، ولكن باملساواة يف فرص التمتـع هبـذه احلقـوق لكـل مـن يقـيم       حيميهم دستور البلد  
  .على األراضي الوطنية

ويدخل يف نطاق اختصاصات وزير العمـل والـسياسات االجتماعيـة تـصميم الـسياسة                 - ٣١
ووفقـا للتـشريعات   . العامة يف جمال املساواة بـني اجلنـسني وتنظيمهـا وتنـسيقها ورصـد تنفيـذها            
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لية، عينت وزارة العمل والسياسات االجتماعيـة كمؤسـسة رائـدة تعمـل مـن أجـل             الوطنية احلا 
  .تعزيز املساواة يف الفرص

 مـن النظـام   ١٠، وعمالً باملادة ٢٠٠٦أبريل /مارس إىل نيسان  /وخالل الفترة من آذار     - ٣٢
 منـسقاً  ٢٢األساسي للمجلس الوطين املعين باملـساواة بـني اجلنـسني يف جملـس الـوزراء، كلـف                  

اخلـرباء يف جمـال املـساواة يف     /وعقب تعـيني هـؤالء املنـسقني      . وخبرياً بالعمل يف الوزارات املعنية    
. الفرص يف الوزارات أو الوكاالت املعنية، مل تضف أي مهام جديدة إىل توصـيفاهتم الوظيفيـة               

 وتتعلق وظـائفهم بتنفيـذ سياسـة املـساواة بـني اجلنـسني ويراقـب التنـسيق بينـهم اجمللـس الـوطين                  
للمساواة بني اجلنـسني يف إطـار جملـس الـوزراء، ولكـن واجبـاهتم يف معظـم املؤسـسات تكـون                      
ــة، املنــصوص عليهــا      ــة بالنــسبة إىل الواجبــات الرئيــسية للعــاملني املعنــيني يف اخلدمــة املدني ثانوي

  .صراحة يف التوصيف الوظيفي ألعماهلم
لــة مــن امليزانيــة العامــة أو مــن   حــىت اآلن، ويف إطــار املــشاريع املمو٢٠٠٥ومنــذ عــام   - ٣٣

مصادر خارجية، نظمت وزارة العمل والسياسات االجتماعيـة العديـد مـن عمليـات التـدريب                
خــبري مــن اهليئــات املركزيــة واإلقليميــة واحملليــة، هبــدف  ١ ٠٠٠القــصرية األجــل ملــا يزيــد عــن 

هج متكامـل للمـساواة     زيادة القدرة اإلدارية لتنفيذ سياسات املساواة بني اجلنـسني، واألخـذ بنـ            
ووضـع طرائـق للتحليـل اجلنـساين يف         ) تعمـيم املنظـور اجلنـساين     (بني املـرأة والرجـل يف املعاملـة         

  .عملية التنمية، ورصد وتقييم السياسات والتشريعات
 )٢(ورغم املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف الدسـتور والقـوانني، تـبني نتـائج االسـتعراض                     - ٣٤

للمساواة بـني اجلنـسني يف خمتلـف اجملـاالت عـدم وجـود مـساواة بـني                  االستعراض الذي أجرى    
وتعكـس تلـك الفـروق بعـض     . املرأة والرجل يف جمايل التوظيف واملـشاركة يف احليـاة الـسياسية     

غـري  . القيود القانونية اليت تؤثر بصورة مباشرة أو غري مباشرة على أبعاد املـساواة بـني اجلنـسني                
  .أو اعتبارات عملية/، تعكس فهما ألفكار وأن معظمها قيود غري مباشرة

واملصاعب اليت تكتنف التعـرف علـى جمـاالت عـدم املـساواة ترجـع إىل حـد كـبري إىل                       - ٣٥
عدم وجود إحصاءات شاملة ومفصلة حبسب نوع اجلنس تبني الفـروق بـني املـرأة والرجـل يف                  

يم، واحلالـة فيمـا يتعلـق       حبسب العمر، واألصـل اإلثـين، ومـستوى التعلـ         : خمتلف الفئات الفرعية  
وجيـري حاليـا إدخـال      . بالتوظف، والدخل، واحلالة االجتماعية، وتركيبة األسـرة املعيـشية، إخل         

تطبيقـــات أكثـــر مشـــوالً وأوســـع نطاقـــاً حبـــسب نـــوع اجلـــنس يف املعلومـــات املتداولـــة حاليـــاً   
__________ 

بنـاء قـدرة   ”بيانات ملعهد اإلحـصاء الـوطين، مجعـت يف إطـار مـشروع وزارة العمـل والـسياسات االجتماعيـة،                 )٢(  
 Women and Men in the Republic of“، منشورة يف )٢٠٠٩-٢٠٠٨ (“مؤسسية فعالة لتعميم ملنظور اجلنساين

Bulgaria – analysis of the demographic and “socio-economic pictureمامل يشري إىل مصادر أخرى .  
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طين لإلحــصاء؛ املعهــد الــو(واملعلومــات الدوليــة الــيت تقــدمها اإلحــصاءات الوطنيــة واإلداريــة   
واملعهــــد الــــوطين للــــضمان االجتمــــاعي؛ والــــوزارات؛ والوكــــاالت العامــــة، وغريهــــا مــــن  

  ).املؤسسات
، شارك املعهد الوطين لإلحـصاء يف مناقـشات بـشأن نظـام مؤشـرات               ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٦

، مت ٢٠٠٨ويف عــام . ميكــن مقارنتــها علــى الــصعيد الــدويل جلميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة
مبــا يف ذلــك مجيــع البيانــات املــصنفة حبــسب نــوع اجلــنس، وربطهــا  . اق املؤشــراتتوســيع نطــ

بأشكال التعويض والدعم اليت يقـدمها نظـام الدولـة للـضمان االجتمـاعي، مبـا يف ذلـك إجـازة                     
األبـــوين، الراميـــة إىل رصـــد املـــساواة بـــني اجلنـــسني وإثـــراء اإلحـــصاءات الوطنيـــة واملكتـــب   

.  ببيانـات مفـصلة حـسب نـوع اجلـنس للـضمان االجتمـاعي              اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة    
وفيمــا يتــصل بإعــداد برنــامج عــاملي لتطــوير اإلحــصاءات املتعلقــة بنــوع اجلــنس، مت اســتعراض  

، يـوفر املعهـد الـوطين لإلحـصاء         ٢٠٠٨اإلحصاءات املتعلقة بنوع اجلنس يف بلغاريا ومنذ عـام          
ها اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا التابعــة  مجيــع البيانــات املفــصلة حبــسب نــوع اجلــنس الــيت تطلبــ   

  . املتحدة لألمم
  

  ٤املادة 
أُدخل قانون احلماية ضد التمييز مفهوم التـدابري التـشجيعية الراميـة إىل حتقيـق املـساواة                   - ٣٧

والتــدابري التــشجيعية . الكاملــة بــني اجلنــسني واحلمايــة ضــد التمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس   
من قانون احلمايـة ضـد التمييـز، وتعكـس جمـالني حمـتملني للتمييـز                ٢٤منصوص عليها يف املادة     

وتلزم أصحاب العمل باختاذ إجـراءات تـشجيعية مـن أجـل ضـمان املـساواة يف الفـرص للمـرأة                     
  :والرجل
  عند التعيني؛  )أ(  
فيمـــا يتعلـــق بالتنميـــة املهنيـــة للعمـــال واملـــوظفني املنـــتمني إىل نـــوع اجلـــنس     )ب(  
  . متثيالً األقل
ــدابري           - ٣٨ ــة اخلاصــة والت ــدابري احلماي ــني ت ــز ب ــة ضــد التميي ــانون احلماي ــز ق ــرة ميي وألول م

. التــشجيعية، فيــضع بــذلك األســاس للفهــم الــصحيح للمــساواة بــني املــرأة والرجــل يف املعاملــة 
واهلدف من هذا القانون هو كفالـة إجيـاد قـوة عمـل متـساوية التنـوع، ميثـل فيهـا نوعـا اجلـنس                         

ــوخى ذلــ . كالمهــا ــاملني       ويت ــساء الع ــدد الرجــال والن ــدير ع ــل بتق ــوم أصــحاب العم ك أن يق
واالحتفاظ به وحتديثـه بـصفة مـستمرة السـتخدامه عنـد تعـيني مـوظفني جـدد وأثنـاء عالقـات                      

وجيدر باملالحظة أنه يـتعني علـى صـاحب العمـل، عنـد التعـيني، أن ينظـر بعـني الرعايـة              . العمل
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الطائفــة اإلثنيــة األقــل متثــيالً، عنــدما يكــون ذلــك لتعــيني مرشــحني منــتمني إىل نــوع اجلــنس أو 
الزمــاً لتحقيــق أهــداف هــذا القــانون، لالضــطالع مبهــام معينــة أو ألداء وظــائف معينــة، عمــالً  

ويف الوقــت نفــسه، يــتعني علــى صــاحب العمــل عنــد تــساوي الظــروف،   . ٢٤بأحكــام املــادة 
ني لنـوع جـنس معـني أو طائفـة أثنيـة            تشجيع التنمية واملشاركة املهنية للعمال واملـوظفني املنـتم        

معينة، عندما يكونون أقل متثيالً بني العمـال واملـواطنني الـذين يـؤدون عمـالً معينـاً أو يـشغلون                     
  .وظائف معينة

 من قـانون احلمايـة ضـد التمييـز املبـدأ نفـسه، إذ تـنص علـى أن                ٣٨كما تتوخي املادة      - ٣٩
 عـن اهليئـات احملليـة الذاتيـة احلكـم بتنفيـذ سياسـة          اهليئات التابعة للدولـة واهليئـات العامـة فـضالً         
للمـــشاركة ”غـــري أن القـــانون ال يقـــدم تعريفـــاً . تعـــزز املـــشاركة املتـــساوية للمـــرأة والرجـــل

  . لنوعي اجلنسني كليهما“املتوازنة
وخيول قانون احلماية ضد التمييز جلنة احلماية ضد التمييز فـرض تـدابري إداريـة إلزاميـة                   - ٤٠

وتتــاح لعامــة اجلمهــور يف . وامــر قانونيــة ملزمــة يف حالــة عــدم االلتــزام هبــذا القــانون وإصــدار أ
وتبـذل احلكومـة البلغاريـة      . التقارير السنوية للجنة البيانات املتعلقة باحلاالت اليت أحيلـت إليهـا          

جهوداً من أجل صياغة مفهوم شامل لتنفيـذ التـدابري التـشجيعية، ستـشمل مجيـع جمـاالت عـدم              
  . ة على أساس نوع اجلنساملساوا
ويف إطار اخلطط السنوية لتنفيـذ االسـتراتيجية الدميوغرافيـة الوطنيـة جلمهوريـة بلغاريـا                  - ٤١

، ســوف تــورد تقــارير وزارة العمــل والــسياسات االجتماعيــة التقــدم احملــرز  )٢٠٢٠-٢٠٠٦(
  .فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني على أساس نظام للمؤشرات اجلنسانية

  
   ٥ادة امل

اســتناداً إىل دراســة يف علــم االجتمــاع عــن الــرأي العــام وظــروف املــساواة بــني املــرأة       - ٤٢
والرجل يف بلغاريا يف اجملاالت املختلفة للحياة العامة واالقتـصادية والـسياسية طلبـت وزارة العمـل                 

القواعـد  ، أشـار أغلـب املـستجيبني إىل وجـود التـزام ب            ٢٠٠٨والسياسات العامـة إجراءهـا يف عـام         
 املــساواة أمــام القــانون واملــساواة يف احلقــوق -اطي، وحتديــداً دميقروالقــيم األساســية للمجتمــع الــ
ومـع ذلـك، ال تـزال هنـاك صـور منطيـة فيمـا يتعلـق بـدور املـرأة يف                      . بغض النظر عن نـوع اجلـنس      

ل جـزءاً أكـرب يف      اجملتمع تتعلق بتوقع بأن تقضي املرأة وقتاً أطول يف رعاية األطفال وأن يوفر الرجـ              
  . دخل األسرة املعيشية

ومـــع ذلـــك، فـــإن الـــسلوك الـــسائد إزاء مـــشاركة املـــرأة يف خمتلـــف مناصـــب اإلدارة     - ٤٣
. ينطوي على االستبعاد أو الرفض؛ بل على العكس، فهو أمر مقبول كجزء من الواقع املعاصـر                ال
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لية عـن تنـشئة األطفـال ليـست         فأكثر من ثلثي املستجيبني يـشاطرون يف الـرأي القائـل بـأن املـسؤو              
ــدين       ــة، ومــن مث ينبغــي أن تكــون مــشتركة بــني الوال ــة، وإمنــا هــي مــسؤولية مجاعي مــسؤولية فردي

 يف املائة مـن املـستجيبني أن حيـصل األب علـى     ٦٧,١ويؤيد . كليهما بغض النظر عن نوع اجلنس   
الطـالق أو االنفـصال،   وبصرف النظر عـن تنـشئة األطفـال بعـد     . إجازة لتربية الطفل بدال من األم     

 يف املائـة ممـن أجريـت معهـم مقـابالت يف الـرأي القائـل بـأن املـرأة ينبغـي أن تتـوىل                          ٥٢,٧يشترك  
 يف املائة فقط أن الوالدين كليهما ينبغـي أن يـتحمال تلـك املـسؤولية       ٣٤,٣ويرى  . رعاية األطفال 

ت أن املرأة ينبغي أن تتقاعـد        يف املائة ممن أجريت معهم لقاءا      ٧٦,١ويرى  . بالتساوي فيما بينهما  
ويرجـع هـذا الـرأي إىل    . يف وقت أبكر، مما يبني اجتاهـاً مطـرداً توصـل إليـه بـاحثون آخـرون أيـضاً                  

 وإىل بعــض األفكــار التقليديــة ٢٠٠١ذكريــات مــن ممارســة كانــت موجــودة يف بلغاريــا قبــل عــام 
طفال واإلجازات اليت يـتم احلـصول   فتربية األ. “امتياز طبيعي”القدمية لدور املرأة املقبول على أنه       

 فيمــا خيــص طــول فتــرة اخلدمــة؛ “قــدم املــساواة مــع الرجــل”حتــول بــني املــرأة وبــني العمــل علــى 
ودورها يف األسرة املعيشية أكثر أمهية وتتحمل املرأة يف األحوال العادية جزءاً أكثر مـن املـسؤولية                 

 أهنـا تـستحق أن تتوقـف يف وقـت أبكـر              يف املـرتل وهـذا هـو الـسبب يف          “بعد العمـل  ”ألهنا تعمل   
وفيما خيـص العنـف العـائلي، رفـض        . على أن حتصل على مدفوعات العمل خارج األسرة املعيشية        

  . ثالثة أرباع الذين أجريت معهم مقابالت العنف رفضاً تاماً مهما كان سببه
ة والثقافيـة للرجـل     وتتركز اجلهود اليت تبذهلا الدولة لتغيري النماذج السلوكية االجتماعيـ           - ٤٤

واملرأة على اتباع تدابري تشريعية وإدارية، وتنظيم محالت على نطـاق واسـع عـن العنـف والتعـدي                   
  . على حقوق اإلنسان

مــارس / آذار١٦وقــد اعتمــدت اجلمعيــة الوطنيــة قــانون احلمايــة مــن العنــف العــائلي يف   - ٤٥
ابري للحمايـة منـه، ويقـدم تعريفـاً         وهو يـنظم األحكـام املتـصلة بـالعنف العـائلي ويـوفر تـد              . ٢٠٠٥

، ويلزم الدولة بتهيئة الظروف املالئمة لتنفيـذ بـرامج ملنـع وقـوع              “العنف العائلي ”قانونياً ملصطلح   
  .العنف العائلي واحلماية منه وبرامج لتقدمي املساعدة والدعم للضحايا

 إجــراء إداري وتنفــذ احلمايــة ضــد العنــف العــائلي يف إطــار القــانون احلــايل مــن خــالل    - ٤٦
، يلــزم املعتــدي بــالكف عــن أي فعــل مــن أفعــال “أمــر محايــة”تفرضــه احملكمــة اإلقليميــة، يــسمى 

العنف العائلي ويأمر بإبعـاده عـن املـسكن املـشترك، وحيظـر عليـه االقتـراب مـن مـسكن الـضحية،                       
ة، ويلـزم   مكان عمله أو األماكن اليت تتم فيها االتـصاالت االجتماعيـة وأمـاكن الترفيـه للـضحي                 أو

ــراوح بــني       ليــف ١٠٠٠ و ٢٠٠املعتــدي حبــضور بــرامج متخصــصة، ويفــرض غرامــات مببلــغ يت
  .بلغاري
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ــانون    ٢٠٠٩وخــالل عــام   - ٤٧ ــة يف إطــار القــانون بإدخــال تعــديل علــى ق ، عــززت احلماي
، بإضافة عقوبة على عدم االمتثـال ألمـر احلمايـة مـن العنـف               )٢٩٦ من املادة    ١الفقرة  (العقوبات  

  .لي، الصادر من احملكمة مبوجب قانون احلماية من العنف العائليالعائ
، اعتمـد جملـس الـوزراء تغـيريات يف قـانون احلمايـة مـن              ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٧ويف    - ٤٨

مـارس مـن كـل سـنة برناجمـاً وطنيـاً ملنـع          / آذار ٣١العنف العائلي، يقـضي بـأن تعتمـد احلكومـة يف            
يــوفر قــانون امليزانيــة العامــة الوســائل الالزمــة لتحقيــق ذلــك، العنــف العــائلي واحلمايــة منــه، وبــأن 

فيها الوسائل املتعلقـة بالكيانـات القانونيـة الـيت ال تـستهدف الـربح، والـيت تقـوم بوضـع وتنفيـذ                        مبا
قـد وافقـت اجلمعيـة    . برامج لتقدمي الـدعم لـضحايا العنـف العـائلي، وإلعـادة تثقيـف املعتـدين، إخل           

  . ٢٠٠٩ديسمرب /يف كانون األولالوطنية على التعديالت 
، وافقت احلكومة على أول برنـامج ملنـع العنـف           ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ويف    - ٤٩

 مـن األحكـام اخلتاميـة املتـصلة     ٢وهـو ميتثـل للبنـد    . ٢٠٠٨-٢٠٠٧العـائلي واحلمايـة منـه للفتـرة     
عـايري وااللتزامـات الدوليـة       من قانون احلماية مـن العنـف العـائلي ويتفـق وامل            ٦ من املادة    ١بالفقرة  

وأهـداف الربنـامج هـي      . جلمهورية بلغاريا يف إطار االتفاقيات الدولية ومتطلبات االحتـاد األورويب         
وهي تنفذ من خـالل تعريـف عامـة اجلمهـور باملـشكلة ووسـائل               . منع العنف العائلي واحلماية منه    

ي، وبكيفيـة حتـسني مـؤهالت األشـخاص         التعامل معها، وباملعلومات املتـصلة بـاملنع األوىل والثـانو         
املكلفني باحلماية يف إطـار قـانون منـع العنـف العـائلي واحلمايـة منـه، وبـشأن إنـشاء قاعـدة لوضـع                         

ويتـضمن أحـد التزامـات وزارة       . برامج تعـايف ضـحايا العنـف العـائلي وبـرامج متخصـصة ملرتكبيـه              
 العنف العائلي، مع إسـداء املـشورة      الداخلية يف إطار هذا الربنامج وضع دليل مرجعي للحماية من         

ــة الــسريعة والفعالــة يف حــاالت العنــف العــائلي    ونــشرة املعلومــات . للــضحايا بــشأن تــوفري احلماي
املوجهــة لــضحايا العنــف العــائلي متاحــة علــى موقــع وزارة الداخليــة علــى اإلنترنــت حتــت عنــوان   

يفية الـيت ميكـن هبـا للـشرطة تـوفري           برنامج مكافحة العنف العائلي، وكذلك املعلومات املتصلة بالك       
وهناك مناذج ملطالبات موجهه إىل رئيس الشرطة احمللية بشأن كيفيـة بـدء   . الدعم يف تلك احلاالت   

  . إجراءات احلماية القانونية
، فـتح خــــط ساخــــن جمانــــي يعمـل علـى مــــدار الـساعة               ٢٠٠٩أغسطس  /وفــي آب   - ٥٠

لضحايا العنف للحصول على مشورة متخصص يف علـم         ويتيح اخلط الفرصة    ). ٠٨٠٠١٨٦٧٦(
  . النفس وعلى معلومات ودعم تقين

وآليــة الــسماح مبــوارد ماليــة جمــسدة يف قــانون املــساعدة االجتماعيــة الــذي يــنص علــى    - ٥١
إمكانية إسناد اخلدمات االجتماعية إىل مقـدمني للخـدمات مـن القطـاع اخلـاص مـن خـالل عطـاء             

مثة مصدر آخر حمتمل لتمويـل هـذه اخلـدمات          .  نشاط تفوضه إليها الدولة    تتواله البلدية من خالل   
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وخيــصص  . هــو صــندوق املــساعدة االجتماعيــة التــابع لــوزارة العمــل والــسياسات االجتماعيــة         
أســاس املــشاريع، لتمويــل مجيــع أنــواع اخلــدمات االجتماعيــة الــيت تقــدمها مــوارد علــى الــصندوق 
  .البلديات

 مالجــئ ومخــسة مراكــز أزمــات للنــساء تعمــل يف البلــد؛ تــديرها  وتوجــد حاليــا، ثالثــة  - ٥٢
منظمات غري حكومية حتصل على متويل جزئي من ميزانيات البلديات ومتويـل جزئـي مـن امليزانيـة         

  . العامة للدولة ومن موارد أخرى يف إطار املشاريع والربامج
  

  ٦املادة 
 املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة         وقّعت مجهورية بلغاريا وصـّدقت علـى اتفاقيـة األمـم            - ٥٣

بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب             : عرب الوطنية والربوتوكـولني الـداعمني هلـا       
والبحر واجلو وبروتوكول منع وقمع ومعاقبـة االجتـار غـري املـشروع باألشـخاص، وخباصـة النـساء                 

ــال  ــدة    (واألطفـ ــشر يف اجلريـ ــانون، نـ ــا بقـ ــصديق عليهـ ــيت مت التـ ــم   الـ ــة رقـ ــة للدولـ  يف ٤٢ الرمسيـ
وقـــد مت التعـــبري عـــن املعـــايري الدوليـــة املناســـبة يف التـــشريع الـــوطين  ). ٢٠٠١أبريـــل /نيـــسان ٢٧

ــا  ــة بلغاري ــا؛       : جلمهوري ــة بلغاري ــات جلمهوري ــانون العقوب ــشر يف ق ــار بالب ــام اخلاصــة باالجت األحك
هـددين فيمـا يتـصل بقـانون        واعتماد قانون مكافحة االجتار بالبـشر وقواعـد تنفيـذه، لألشـخاص امل            

ــذه   ــة وقواعــد تنفي ــام    . اإلجــراءات اجلنائي ــة يف ع ــة القانوني ــانون املعون ــانون ٢٠٠٥واعتمــد ق ، وق
ــاً يف عــام     ــضهم مالي ــدأ ســريانه مــن   (٢٠٠٦مــساعدة ضــحايا اجلــرائم وتعوي /  كــانون األول١ب

  ). ٢٠٠٧ديسمرب 
، جتــرم ٢٠٠٢أكتــوبر /ول تــشرين األ١ومــع ســريان تعــديالت قــانون العقوبــات منــذ    - ٥٤

ويف الفـصل  . مجهورية بلغاريا االجتار بالبشر كـشكل حمـدد مـن أشـكال النـشاط اإلجرامـي املـنظم          
االجتـار  ”، أوجـد جـزء خـاص، هـو الفـرع املـستقل التاسـع عـن                  “اجلرائم ضد األشـخاص   ”الثاين  
و احلــال يف كمـا هـ  (وال تقتـصر التـشريعات البلغاريـة علـى مـا تـشري إليـه بـصفة خاصـة          . “بالبـشر 
، فاجلملة األوىل من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتـار غـري املـشروع باألشـخاص،           )أ (٣ املادة

ــال   ــساء واألطف ــادة   ). وخباصــة الن ـــد امل ــاً لقواعــ ــإن   -) أ (١٥٩ووفق ــات، ف ــانون العقوب ــن ق  د م
نـاس ألغـراض    األفعال هي أي حالة ومجيع حاالت جتميع أو نقل أو حتويل أو إخفاء أو تـسكني ال                

االستغالل، بغـض النظـر عـن الوسـيلة املـستخدمة يف حتقيـق هـذه األغـراض، فـضالً عـن اسـتخدام                        
شخص هـو ضـحية لالجتـار يف البـشر يف أنـشطة مـثرية للـشهوة، أو يف الـسخرة، أو للحرمـان مـن                     

  .أعضاء بدنه أو إجباره على أن يكون تابعاً لشخص آخر
مجيـع احلـاالت عنـدما ينفـذ بغـرض االسـتغالل جبميـع              ويعاقب علـى االجتـار بالبـشر يف           - ٥٥

، )أ (٣وفقـاً للجملـة الثانيـة مـن املـادة      (أشكاله املمكنة، مبا يف ذلـك يف االجتـار يف أعـضاء اجلـسم        
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). من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار غري املـشروع باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال                
 ليس هلا أمهية يف العقوبة املرتبطـة هبـا يف مجيـع احلـاالت،           حقيقة “االجتار هبا ”ورضاء الضحية عن    

وسـواء متـت عمليـة االجتـار عـرب احلـدود       . وال تقتصر على احلاالت اليت يكون الضحية فيهـا طفـال         
كانت حملية فإنه يعاقب عليها؛ وقد مت إنـشاء، تركيبـة يعاقـب عليهـا بـشدة يف حـاالت االجتـار                       أو

ن جرمية االجتار بالبشر يعاقب عليها أيضاً يف احلـاالت الـيت ال ينفـذ               وجيدر باإلشارة أ  . عرب احلدود 
  .فيها بواسطة مجاعة إجرامية منظمة أو عندما ال متثل نشاطاً إجراميا معقداً أو منظماً

  :ويعاقب أيضاً يف إطار القانون اجلنائي على ما يلي  - ٥٦
  ؛١٥٢ املادة -االغتصاب   )أ(  
  ؛١٥٥ادة  امل- احلث على الدعارة  )ب(  
  ؛١٥٣ املادة -اجلماع القسري القائم على استغالل اإلعالة الرمسية أو املادية  )ج(  
اخلطـــف والـــسجن غـــري القـــانوين، مبـــا يف ذلـــك لغـــرض إجبـــار األشـــخاص     )د(  

  .١٥٦، و )أ(١٤٢، و ١٤٢ املواد -املختطفني على املشاركة يف أعمال مثرية للشهوة 
علـى حالـة    ) ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٠الساري منذ   (بالبشر  وينص قانون مكافحة االجتار       - ٥٧

ومهام املالجئ واملراكز واللجان اخلاضعة له فيما يتعلق حبمايـة ودعـم ضـحايا االجتـار بالبـشر؛          
ــدابري         ــشر؛ والت ــضحايا االجتــار بالب ــدعم ل ــدمي ال ــه، وتق ــشر ومكافحت ــع االجتــار بالب ــدابري من وت

، والتــدابري املتعلقـة حبمايــة ودعـم ضــحايا االجتــار   املـستخدمة يف منــع ومكافحـة االجتــار بالبـشر   
بالبشر وخاصة النساء واألطفال؛ وتـوفري قـانون للحمايـة اخلاصـة لـضحايا االجتـار بالبـشر ممـن                    

ويتمثل أحد األهداف الرئيسية هلذا القانون يف كفالة التعـاون والتنـسيق    . يتعاونون مع التحقيق  
ني املنظمـات غـري احلكوميـة ملنـع ومكافحـة االجتـار            بني الدولة وسـلطات البلـديات، وبينـها وبـ         
  .بالبشر ووضع السياسة الوطنية يف هذا اجملال

وقد أنشئت اللجنة الوطنية البلغارية ملكافحة االجتـار بالبـشر التابعـة جمللـس الـوزراء يف                   - ٥٨
ورئـيس  . ويعني جملس الـوزراء نائبـاً لـرئيس الـوزراء لرئاسـة اللجنـة الوطنيـة            . إطار هذا القانون  

وتـشمل  . اللجنة الوطنية يف وقت كتابة هذا التقرير هو السيد زفتان زفتانوف، وزيـر الداخليـة              
اللجنة يف عضويتها نائب وزير اخلارجية، ونائب وزير العمل والسياسات االجتماعية، ونائـب             

ائـب  وزير الداخلية، ونائب وزير العدل، ونائب وزير الصحة، ونائب وزير التعليم والعلـم، ون            
رئيس وكالة األمن الوطين، ونائب رئيس الوكالة الوطنية حلماية الطفل، ونائب رئـيس اللجنـة               
املركزية ملراقبة الـسلوك االجتمـاعي غـري الـسوي لألحـداث، الـذين يعينـهم الـوزراء والرؤسـاء                    

ام، كما تضم اللجنة الوطنية ممثلني عن رئيس احملكمة العليا لالسـتئناف، واملـدعي العـ              . املعنيون
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ــهم     ــتم تعيين ــذين ي ــة ال ــق الوطني ــرة التحقي ــيت   . ومــدير دائ ــة ال ــات القانوني ــي الكيان وميكــن ملمثل
تــستهدف الــربح، والــيت تــضطلع بأنــشطة تتعلــق مبكافحــة االجتــار بالبــشر ومحايــة الــضحايا،  ال

  . املشاركة أيضا يف اجتماعات اللجنة الوطنية
لية على املـستوى اإلقليمـي، تتـابع سياسـة          وينشأ مبوجب قانون اللجنة الوطنية جلان حم        - ٥٩

ــاليم بلـــديات معينـــة، بينـــت     الدولـــة واســـتراتيجيتها يف جمـــال مكافحـــة االجتـــار بالبـــشر يف أقـ
، حتديد ست مدن يـتعني أن تنـشأ هبـا           ٢٠٠٥ومت يف عام    . الدراسات أهنا تنطوي على خطورة    

 وتوجــد حاليــاً جلــان يف مخــس .جلــان حمليــة يف إطــار الربنــامج الــوطين ملكافحــة االجتــار بالبــشر 
  .بازار ديشك، وبورغاس، وفارنا، وسليفن، وصوفيا: مدن
: وينص قانون مكافحة االجتار بالبـشر علـى إنـشاء نـوعني مـن املؤسـسات املتخصـصة                   - ٦٠

ــدعم لــضحايا االجتــار بالبــشر      ــة وال ــوفري احلماي ــشأ . مالجــئ لإلســكان املؤقــت ومراكــز لت وتن
  .  املشار إليها مبوجب األحكام املنصوص عليها يف القانونمؤسسات اخلدمات االجتماعية

اللجنة الوطنيـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر بنـاء        : واهليئات التالية لديها سلطة فتح مالجئ       - ٦١
علــى اقتــراح مــن اللجــان اإلقليميــة أو البلــديات؛ األشــخاص الطبيعيــون، املــسجلون يف إطــار    

الــيت ال تــستهدف الــربح الــيت تــوفر ملجــأً لــضحايا االجتــار قــانون التجــارة، واهليئــات القانونيــة 
ــشر ــضاً اخلــدمات       . بالب ــوفر هلــم أي ــا ت ــوفر هــذه املالجــئ للــضحايا امللجــأ فحــسب، وإمن وال ت

االجتماعية والطبية واألسـرية واملـساعدة النفـسية كمـا هتيـئ هلـم الظـروف إلقامـة صـالت مـع                      
راهن، تقـــوم اهليئـــات القانونيـــة الـــيت ويف الوقـــت الـــ. أقربـــائهم ومـــع املؤســـسات املتخصـــصة

  .تستهدف الربح فقط بفتح هذه املالجئ واالضطالع بأعبائها ال
وال يوجــد متويــل مرصــود يف امليزانيــة العامــة هلــذه اخلــدمات إال إذا كانــت تقــدم مــن     - ٦٢

خالل أنشطة جتري بتفويض من الدولة، وهي متاثل يف ذلك مراكـز األزمـات اخلاصـة بالنـساء                  
وتتلقى املنظمات غري احلكومية مساعدات من امليزانيـة العامـة علـى            . ايا العنف العائلي  من ضح 

أســاس املــشاريع الــيت تــضطلع هبــا يف الفتــرات املختلفــة، غــري أنــه ال تتــوفر معلومــات جممعــة يف 
  . الشأن هذا
جنـة  وتنشر املعلومات املتعلقة باملنظمات غري احلكومية اليت تدير مالجئ يف صـفحة الل           - ٦٣

وتقــوم اللجنــة حاليــاً بوضــع معيــار لالنتفــاع . الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر علــى اإلنترنــت
ــة       بالــدعم الــذي تقدمــه املالجــئ فيمــا يتعلــق بتــوفري الفــرص للحــصول علــى متويــل مــن الدول

وقــد افتــتح أول ملجــأ تــابع للجــان اإلقليميــة متولــه الدولــة يف فارنــا يف  . للمالجــئ يف املــستقبل
  . ٢٠٠٩أبريل /ننيسا



CEDAW/C/BGR/4-7
 

18 11-20275 
 

وتنــشأ مراكــز محايــة ضــحايا االجتــار بالبــشر وتقــدمي الــدعم هلــم يف إطــار اللجــان             - ٦٤
وتنحــصر التزاماهتــا يف تــوفري املعلومــات باســتخدام تعــبريات مفهومــة وواضــحة مــع  . اإلقليميــة

 العـون  الضحايا فيما يتعلق باإلجراءات اإلدارية والقانونية لتقدمي الدعم هلـم ومحايتـهم؛ وتـوفري            
وتـرد  . النفسي والطيب املتخـصص هلـم، ومـساندهتم وإعـادة إدمـاجهم يف بيئـة األسـرة واجملتمـع                  

األحكام املتعلقة بفتح هذه املؤسسات املتخصصة، وتنظيم العمـل هبـا وإدارهتـا، والرقابـة عليهـا            
قـت  الئحـة تنظـيم املالجـئ واإلسـكان املؤ        ): قواعـد تنظيميـة   (يف الئحة منظمـة لتنفيـذ القـانون         

  . ومراكز محاية ودعم ضحايا االجتار بالبشر
واآللية الوطنية للتنسيق فيمـا يتعلـق بإحالـة ودعـم ضـحايا االجتـار بالبـشر مـن النـساء،                   - ٦٥

واليت تشمل مجيع اهليئات املشاركة يف مكافحة االجتار بالبشر ويف إعادة إدماج الضحايا، هـي               
وأنـشأ  . ت غـري احلكوميـة العاملـة يف هـذا اجملـال           حالياً يف طـور اإلنـشاء باالشـتراك مـع املنظمـا           

اخلرباء وممثلو املؤسسات العامة واملنظمات غري احلكومية فريقني عاملني إلجنـاز األمـور املتعلقـة        
  . باآللية واملشورة والتغذية املرتدة باملعلومات

ــد         - ٦٦ ــايري موحــدة لتحدي ــة ذات مع وباســتثناء إجــراءات العمــل املوحــدة، وضــعت وثيق
حايا االجتار بالبشر اليت ستستخدمها مجيع املؤسسات واملنظمات يف البلد اليت حتـدد ضـحايا    ض

وجيـري حاليـاً وضـع ثـالث        . االجتار بالبشر أو اليت ميكن أن تكـون يف وضـع ميكنـها مـن ذلـك                
  : وثائق مهمة أخرى أيضاً

  معايري تقييم األخطار املتعلقة بضحايا االجتار بالبشر؛   )أ(  
  ري توفري الدعم النفسي لضحايا االجتار بالبشر؛ معاي  )ب(  
  . املعايري الدنيا لتوفري اخلدمات االجتماعية لضحايا االجتار بالبشر  )ج(  

ومجيــع الوثــائق املــشار إليهــا أعــاله جــزء ال يتجــزأ مــن اآلليــة الوطنيــة إلحالــة ضــحايا     - ٦٧
لوطنيـة مـن ميزانيـة اجلمهوريـة مـن          وسـيقدم متويـل اآلليـة ا      . االجتار بالبشر يف بلغاريا ورعايتهم    

ــشاريع و        ــات امل ــشر، وميزاني ــة ملكافحــة االجتــار بالب ــة الوطني ــة اللجن ــربامج /خــالل ميزاني أو ال
  .األخرى

 مــن القواعــد املتعلقــة بتنظــيم نــشاط اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االجتــار ٤ووفقــاً للمــادة   - ٦٨
 بشأن منع ومكافحـة االجتـار بالبـشر ومحايـة           بالبشر، تعد اللجنة الوطنية كل سنة برناجماً وطنياً       
 ٢٠٠٥وقد اعتمدت هـذه الـربامج لألعـوام      . ضحاياه وتقدمه إىل جملس الوزراء للموافقة عليه      

ــصوص      . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦و  ــة املن ــشاء اهلياكــل اإلداري ــوخى إن ــي تت وه
ليمــي، وزيــادة الــوعي عليهــا يف قــانون مكافحــة االجتــار بالبــشر، علــى املــستويني الــوطين واإلق 
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اجلماهريي مبشكلة االجتار بالبشر، ومراعاة آليات احلد منـها، وإجيـاد حالـة مـن عـدم التـسامح                   
وهذه التدابري موجهه حنو مشول اجلماعات املعرضة للخطر، وخرباء التـدريب، والعمـل             . حنوها

جـات اإلعالميـة،    يف جمال االجتار بالبشر، وإجراء دراسات عن املوضوع، وتفصيل وتعزيـز املنت           
ــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر محــالت ســنوية    . وتنفيــذ احلمــالت اإلعالميــة  وتنفــذ اللجنــة الوطني

  . إلذكاء الوعي بغية منع االجتار بالبشر بني اجلماعات املعرضة للخطر
وتنفذ اللجان احملليـة املعنيـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر احلمـالت علـى املـستويني الـوطين                      - ٦٩

كمــا تتعــاون اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر مــع املنظمــات غــري احلكوميــة     . واحمللــي
، نفـذت اللجنـة     ٢٠٠٧ومنذ عـام    . واملنظمات الدولية يف ما تضطلعا به من محالت يف بلغاريا         

  . الوطنية بت محالت مبفردها أو باالشتراك مع منظمات أو مؤسسات أخرى
ــة مل     - ٧٠ ــة الوطني ــشاء اللجن ــذ إن ــل     ومن ــتها العم ــشر وممارس ــار بالب -٢٠٠٦(كافحــة االجت

 دورة تدريبية لقضاة التحقيـق، واملـدعني العـامني،        ٥٠نظمت اإلدارة وأعضاء اللجنة     ) ٢٠٠٩
ــديات، واملنظمــات       ــوظفي البل ــة، وم ــة االجتماعي ــاملني يف جمــال اخلدم ــشرطة، والع وضــباط ال

جتــار بالبــشر؛ كمــا نظمــت دورات احلكوميــة عــن العمــل يف القــضايا الدوليــة املتــصلة باال  غــري
  .تدريبية للمعلمني واملستشارين املختصني يف طرق التدريس وشرطة احلدود

ــرة    - ٧١ ــالل الفتـ ــات     ٢٠٠٩-٢٠٠٨وخـ ــن الدراسـ ــدداً مـ ــة عـ ــة الوطنيـ ــرت اللجنـ ، أجـ
اإلحــــصائية علــــى الــــصعيد الــــوطين، وهــــي متاحــــة علــــى موقــــع اللجنــــة علــــى اإلنترنــــت   

)www.antitraffic.government.bg( ،نتــائج هــذه الدراســات لتقيــيم اجتاهــات الــتغري  وتــستخدم 
ــا     ــشر يف بلغاري ــق باالجتــار بالب ــا يتعل ــسية املعرضــة    -فيم ــسية، واجلماعــات الرئي  اجلــذور الرئي

طة املنــع، املتــصلة وعلــى هــذا األســاس، مت ختطــيط أنــش . للخطــر، والطرائــق الرئيــسية للتــورط 
بتحسني قدرة مجاعات معينة من املتخصصني، فـضالً عـن األنـشطة املتـصلة بالعالقـات الثنائيـة                  
مــع املؤســسات واملنظمــات يف البلــدان الــيت متثــل الوجهــة النهائيــة لــضحايا االجتــار بالبــشر مــن  

 ملنــع وحماربــة ومجيــع األنــشطة املدرجــة متثــل جــزءاً ال يتجــزأ مــن الربنــامج الــوطين  . البلغــاريني
  . االجتار بالبشر ومحاية الضحايا

وقد مت توحيـد املعلومـات املتـصلة بتـأثري الـسياسات والتـدابري املتعلقـة مبحاربـة االجتـار                      - ٧٢
  . بالبشر يف تقرير النشاط السنوي للجنة الوطنية

لوطنيـة  وتنفذ عملية حتديد اجلماعات املعرضة للخطر اليت تتركز عليها جهود اللجنـة ا              - ٧٣
ملكافحة االجتار بالبشر من أجل زيادة الوعي باملخاطر احملتملة على أساس حتليل قضايا االجتـار               

 وزارة الداخلية، ومكتب املدعي العام، واحملـاكم،        -بالبشر، اليت تشارك فيها اهليئات املسؤولة       
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ات عــن وحتــصل اللجنــة علــي بيانــ . واملؤســسات املــسؤولة عــن رعايــة ضــحايا االجتــار بالبــشر 
  . التحليالت أيضاً من املنظمات غري احلكومية العاملة يف البلد

وجيري إعداد قاعدة بيانـات عـن ضـحايا االجتـار بالبـشر واسـتكماهلا بانتظـام يف إطـار                - ٧٤
وتتـضمن قاعـدة البيانـات مخـسة أفـرع مـع أكثـر مـن              . اللجنة الوطنيـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر        

ــشركاء   مؤشــراً، وملخــصة يف اســتبيا   ٥٠ ــستعملها كــل ال ــستخدم حاســوب  . ن خــاص، ي وي
تناظري يف حتديث شكل بياين مع قاعدة بيانات عن املتاجرين بالبشر يف مكتـب املـدعي العـام                  

  . يف احملكمة العليا جلمهورية بلغاريا
  : وتظهر إحصاءات مكتب املدعي العام يف احملكمة العليا احلقائق التالية  - ٧٥
  

٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

  ٢٥٠ -عدد الضحايا   ٢٩٧ -ضحايا عدد ال
  ١ -املواطنون األجانب    صفر-املواطنون األجانب 

  ٢٠٢ -النساء   ٢٢٠ -النساء 
  ١٠ -الرجال   ٣١-الرجال 

  ٣٨ -البنات القّصر   ٤ -البنات القّصر 
    ٢ -األوالد القّصر 

    
  ٧املادة 
االستفتاءات الوطنية واحملليـة    جتري مجيع االنتخابات و   ”وفقاً لدستور مجهورية بلغاريا       - ٧٦

 “علـــى أســـاس االقتـــراع الـــشامل املتـــسم باملـــساواة واملباشـــر عـــن طريـــق االقتـــراع الـــسري   
وحق كـل فـرد     . ويرد مزيد من التفصيل عن ذلك يف التشريع املتعلق باالنتخابات         ). ١٠املادة(

يـضاً يف   أن ينتخب وُينتخب دومنا أي شكل من أشكال التقييد حبـسب نـوع اجلـنس مكفـول أ                 
قانون انتخاب رئيس اجلمهورية ونائب رئـيس اجلمهوريـة، وقـانون           : عدد من القوانني املنفردة   

ــا،        ــة بلغاري ــان األورويب مــن مجهوري ــانون انتخــاب أعــضاء الربمل ــان، وق انتخــاب أعــضاء الربمل
  . وقانون االنتخابات احمللية

ية علـى أي حـصص للمـرأة    وال تنص قوانني االنتخابـات وال قـانون األحـزاب الـسياس         - ٧٧
  . يف املناصب االنتخابية

والنــشاط االنتخــايب للمــرأة أعلــي بــصفة عامــة، ووفقــا لــبعض البيانــات املــستقاة مــن       - ٧٨
الوكاالت اجملتمعية اليت تتابع النشاط االنتخايب، فإن عدد النساء يزيد عن عـدد الرجـال الـذين                 

جــل يف مجيــع الفئــات العمريــة ومجيــع     والنــشاط االنتخــايب للمــرأة أعلــى منــه للر    . يــصوتون
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ــواً        ــل من ــاطق األق ــرى يف املن ــصغرية والق ــدن ال ــك امل ــا يف ذل ــاكن، مب ــضطلع األحــزاب  . األم وت
  . السياسية واملنظمات غري احلكومية حبمالت لتشجيع مشاركة املرأة يف االنتخابات

ــة االنتخابيــة هــو      - ٧٩ مــشاركتها يف والــدليل العملــي علــى ارتفــاع نــشاط املــرأة يف العملي
 االنتخابات الرئاسية واالنتخابات الوطنية وانتخابـات الربملـان         -تنظيم مجيع أنواع االنتخابات     

  . األورويب، وانتخاب السلطات احمللية
 يف املائة من أعضاء اللجنة املركزية لالنتخابات املعيـنني يف االنتخابـات             ٤٠وأكثر من     - ٨٠

، ترأسـت امـرأة اللجنـة املركزيـة النتخابـات الربملـان            ٢٠٠٩وخالل العـام    . املختلفة من النساء  
  . األورويب وكانت امرأة إحدى رئيساته

ومتثل النساء بـصورة تقليديـة وبدرجـة كـبرية كعـضوات بـارزات أو رئيـسات للجـان                     - ٨١
 جلـان انتخابيـة     ١٠وشـغل النـساء منـصب الـرئيس يف          . االنتخابية يف األقاليم واألقسام اإلدارية    

  . ٢٠٠٩ جلنة انتخابية يف البلد يف االنتخابات الربملانية اليت أجريت يف عام ٣١من بني 
ويهــدف قــانون احلمايــة ضــد التمييــز، فيمــا يهــدف، إىل ضــمان املــساواة يف املعاملــة       - ٨٢

ويتطلـب أن   ) ٢ مـن املـادة      ٢البنـد   (واملساواة يف الفرص للجميع يف املشاركة يف احلياة العامـة           
يئـات العامـة واهليئـات احملليـة للحكـم الـذايت سياسـة تـشجع املـشاركة املتوازنـة                    تتبع الدولة واهل  

للنساء والرجال، فضالً عن متثيل األشخاص املنتمني إىل األقليات اإلثنيه أو الدينيـة أو اللغويـة،                
  ). ٣٨املادة (يف عملية صنع القرار 

 علــى أن لألحــزاب  ٢٠ مــن املــادة  ٢ويــنص قــانون األحــزاب الــسياسية يف الفقــرة       - ٨٣
  .السياسية احلق يف إنشاء منظماهتا الشبابية والنسائية وغريها من املنظمات

. وتويل األحـزاب الـسياسية اهتمامـاً خاصـاً لتـشجيع مـشاركة املـرأة يف احليـاة احلزبيـة                     - ٨٤
وبعض األحزاب السياسية، مبـا يف ذلـك األحـزاب املمثلـة يف الربملـان تقودهـا امـرأة أو شـغلت                      

 االحتــاد الــشعيب - ١٩٩٤أة منــصب رئــيس احلــزب فيهــا خــالل الفتــرة الــيت أعقبــت عــام   امــر
ــاري، واحتــاد القــوى ال   ــة     دميقرالزراعــي البلغ ــشعيب املتحــد، واحلركــة الوطني ــة، واحلــزب ال اطي

. ٢٠٠٥-٢٠٠١للنهضة واالستقرار، وحزب املرأة البلغارية، الذي توىل القيادة خالل الفتـرة            
ــساء يف ا  ــشارك الن ــشغلن     وت ــسية، إذ ي ــسياسية الرئي ــع األحــزاب ال ــادة مجي ــراهن يف قي لوقــت ال

  . منصب نائب الرئيس أو مناصب رفيعة أخرى
 سـنة األخـرية، شـجعت األحـزاب الـسياسية املـرأة علـى املـشاركة         ١٥وعلى مدى الــ      - ٨٥

يف العمليــة الــسياسية مــن خــالل تعــيني النــساء يف مناصــب رفيعــة داخــل اهلياكــل احلزبيــة،           
مــشاركتهن يف مناصــب رفيعــة يف اهليئــة التنفيذيــة، ووضــع مرشــحات كقائــدات علــى قــوائم و
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ــوطين    ــان ال ــات الربمل ــاء انتخاب ــن الشخــصيات    . املرشــحني أثن ــة م ــل جمموع وتوجــد اآلن بالفع
ــاريخ سياســي       ــسياسية ممــن هلــن خــربة سياســية وت ــسائية مــن خمتلــف األحــزاب ال الــسياسية الن

  . السياسييؤهلهن للمنافسة يف السباق 
ويبني تتبع املسوح املنتظمة اليت أجراها املعهد الوطين لبحوث الـرأي العـام، أن سـلوك               - ٨٦

الــسكان يــتغري صــوب مزيــد مــن التأييــد للمــرأة يف الــسياسة، بغــض النظــر عــن املناصــب الــيت    
د فمثالً، شغلت امرأة منصب املفوض البلغاري يف االحتـاد األورويب عنـد انـضمام البلـ               . تشغلها

ــاد األورويب  ــاد    ). ٢٠٠٧(إىل االحتـ ــاري يف االحتـ ــرأة منـــصب املفـــوض البلغـ ــشغل امـ ــا تـ كمـ
  . يف الوقت الراهن) ٢٠٠٩(األورويب 

ــداً خــالل         - ٨٧ ــسياسية تزاي ــسائية داخــل األحــزاب ال ــشاء منظمــات ن ــة إن وشــهدت عملي
بكات مـن   وأنشأ عدد من هذه املنظمـات النـسائية هياكـل حمليـة وشـ             . السنوات العشر األخرية  

النساء النشطات سياسياً خاصة هبا على الـصعيد الـوطين، تـشارك بانتظـام يف وضـع سياسـيات                   
احلزب وتسمية املرشحني، ويف زيادة الوعي بسياسة األحزاب لـدى الـسكان كافـة، وتـدريب                

وأنـشئت هياكـل مماثلـة علـى        . أعضائها على هتيئة الظروف املالئمة لالرتقاء يف هياكل احلـزب         
ــة داخــل احلــزب االشــتراكي البلغــاري، واحتــاد القــوي ال   نطاقــات  ــزراعيني  دميقرخمتلف ــة، ال اطي

  . الوطنيةVMROاملتحدين، وحزب املواطنني من أجل التنمية األوروبية لبلغاريا، وحركة 
وأظهـرت املنظمــات النـسائية لألحــزاب الـسياسية الرئيــسية نـشاطاً كــبرياً وهـي قــادرة        - ٨٨

ع املنظمــات غــري احلكوميــة النــسائية علــى تنظــيم عــدد مــن الفعاليــات مبفردهــا أو باالشــتراك مــ
ويوجد لـدى جمموعـة     . االجتماعية اليت تركز على املرأة واجملتمع على املستويني الوطين واحمللي         

منها جمموعة من املواقع على اإلنترنت، تنشر بانتظام رسائل إخبارية أو مـواد إعالميـة أخـرى،          
ويـنظم الكـثري مـن هـذه        . يـاة الدوليـة للتـشكيالت الـسياسية املماثلـة         كما تشارك بنشاط يف احل    

املنظمات النسائية أنشطة تدريبيـة متخصـصة ألعـضائها تركـز علـى مـشاركة املـرأة يف العمليـة                    
وهي متول من ميزانيات األحزاب الـسياسية أو علـى أسـاس           . االنتخابية، وحقوق اإلنسان، اخل   

  .مبدأ قائم على املشاريع
يــادة عــدد أعــضاء الربملــان مــن النــساء دليــل علــى الوضــع املــدين والــسياسي النــشط وز  - ٨٩

ويزيـد  . فمنذ منتصف التسعينيات، تضاعف عددهن مرتني وال يزال يف تزايد         . للمرأة البلغارية 
وخـالل الـدورات   .  عـضواً ٢٤٠ ُعـضوة مـن بـني     ٥٠عدد النساء من األعضاء يف الربملان عـن         

) ٢٠١٣-٢٠٠٩؛ ٢٠٠٩-٢٠٠٥؛ ٢٠٠٥-٢٠٠١(الوطنيـــة  الـــثالث األخـــرية للجمعيـــة    
 يف املائــة، ٧٩ إىل ٢١ يف املائــة ومــن ٧٢ إىل ٢٨ارتفعــت نــسبة النــساء مقارنــة بالرجــال مــن  
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 ٢٠٠٩يوليـه   /وخالل االنتخابات اليت أجريت يف متوز     .  يف املائة على التوايل    ٧٨ إىل   ٢٢ومن  
  . نتخبني من النساء من مرشحي األغلبية امل٣١ يف املائة من بني ٢٦كان 
يونيـه  /وكان متثيل النساء الالئي مت انتخاهبن عـضوات يف الربملـان األورويب يف حزيـران                - ٩٠

 يف املائــة مــن ممثلــي مجهوريــة بلغاريــا البــالغ  ٤٧ إذ جنــح - أكثــر إقناعــا بدرجــة كــبرية ٢٠٠٩
ــددهم  ــثال١٧ًع ــان األورويب    .  م ــات الربمل ــرأة يف انتخاب ــل امل ــغ متوســط متثي ــة ٣٣ ويبل  يف املائ

تراعي أغلب القوى الـسياسية توصـيات املؤسـسات الدوليـة بـشأن التمثيـل املتـوازن للنـساء                     إذ
 يف املائـة مـن النـساء يف    ٤٠والرجال يف هيئات اختاذ القرار ويشمل، باستثناء طفيف أكثر مـن         

 سياســياً  حزبــاً وحتالفــا١٣ًومــن بــني . األمــاكن مــن األول إىل اخلــامس يف قوائمهــا االنتخابيــة
وألول مــرة، رتــب حــزب  .  نــساء كقائــدات لقوائمهــا ٤شــاركت يف االنتخابــات، وضــعت  

مرشحيه حبسب نظـام أطلـق عليـه نظـام        ) املواطنون من أجل التنمية األوروبية لبلغاريا     (سياسي  
"ZIP "  أو"ZEBRA "            رجـل، ويعـد هـذا      /إذ يوضع املرشـحون يف ترتيـب تبـاديل متعاقـب امـرأة

  .مارسة الدولية لاللتزام مببدأ املساواة بني اجلنسني يف العملية االنتخابيةأفضل هنج يف امل
 احلالية للجمعية الوطنية، بعد االنتخابات الـيت        ٤١وتشغل امرأة منصب رئيس الدورة        - ٩١

وتبلغ نسبة النساء إىل الرجال ممـن يـشغلون منـصب نائـب            . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٤أجريت يف   
وكان عدد النساء الالئي شغلن منـصب نائـب         . ٥:١) اب الربملانية حبسب عدد األحز  (الرئيس  

مساوياً لعدد الرجـال    ) يف إطار مبدأ التناوب الدوري    ( للجمعية الوطنية    ٤٠الرئيس يف الدورة    
  . ٢٠٠٩-٢٠٠٥خالل الفترة 

ــة       - ٩٢ ــة الدائم ــسات اللجــان الربملاني ــساء مناصــب رئي ــشغل الن ــساء اآلن  . وي ــرأس الن إذ ت
 جلنــة امليزانيــة واملاليــة، واللجنـــة القانونيــة، وجلنــة العمـــل      – جلنـــة ١٧جممــوع  جلــان مــن    ٦

والــسياسات االجتماعيــة، واللجنــة اإليكولوجيــة، واللجنــة الزراعيــة، واللجنــة الثقافيــة، وجلنــة   
ويعد هذا تقدماً رائعاً بالنظر إىل أن عدد النـساء الالئـي شـغلن     . اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم   

س جلنة خالل الدورة الربملانية الـسابقة مل يـزد عـن جلنـتني مـن بـني جممـوع اللجـان         منصب رئي 
ــالغ  ــة٢٦الب ومــع ذلــك، فــإن النــساء األعــضاء يف الربملــان ال يــشغلن مناصــب رفيعــة يف     .  جلن

  .إذ ال توجد سوى جمموعة برملانية واحدة ترأسها امرأة. اجملموعات الربملانية
: ىت اآلن، شغلت املرأة مناصب سياسية وحكوميـة رفيعـة         ومنذ منتصف التسعينيات ح     - ٩٣

ــسة وزراء  ــسات   )١٩٩٥-١٩٩٤(رئي ــرات، ورئي ــيس وزراء يف عــدة دورات؛ وزي ــة رئ ؛ نائب
. ويــشكل النــساء أغلبيــة بــني مــوظفي اإلدارات العامــة ودوائــر البلــديات . وكــاالت عامــة، اخل

  . يف املائة٦٥تتجاوز نسبتهن يف بعض اهليئات  إذ



CEDAW/C/BGR/4-7
 

24 11-20275 
 

 وزيـرة  -، ثـالث وزيـرات   ٢٠٠٩يوليـه  / جملس الـوزراء الـذي شـكل بعـد متـوز           وضم  - ٩٤
كمـا أن ثلـث نـواب       . العدل، ووزيرة التعليم، ووزيرة الـشباب والعلـوم، ووزيـرة البيئـة وامليـاه             

  . من النساء) الوزير ونوابه(وكامل قيادة وزارة البيئة واملياه . الوزراء نساء
وى مــدير ورئــيس إدارة داخــل احلكومــة املركزيــة،  ويــشكل النــساء أغلبيــة عنــد مــست   - ٩٥

ويـرد أدنـاه وصـف      . باستثناء وزارات الـدفاع والداخليـة واخلارجيـة، فـضالً عـن وزارة الثقافـة              
  . لنسبة النساء إىل الرجال داخل اإلدارة العامة

  : وزارة العدل  - ٩٦
ــة    )أ(   ــساين للمــوظفني يف اإلدارة املركزي ــوازن اجلن ــى  -الت ــون عل مــستوى  املوظف
   رجالً؛٥١/ امرأة١٩١ رجال، موظفو اخلدمة املدنية ٧/ امرأة٢٧ -املديرين 
 - علــى مــستوى املــديرين-التــوازن اجلنــساين للمــوظفني يف اإلدارة القانونيــة   )ب(  

   رجال؛٧/ امرأة١٤رجل واحد، موظفو اخلدمة املدنية /نساء ٤
- على مـستوى املـديرين     -نالتوازن اجلنساين للموظفني العاملني يف جمال األم        )ج(  

   رجل؛١٢٠٠/ نساء٢١٠ رجالً، موظفو اخلدمة املدنية ١٨/ نساء٤
 علــى مــستوى املديريــة   -التــوازن اجلنــساين للمــوظفني يف اإلدارة املركزيــة      )د(  

 رجــالً، موظفــو اخلدمــة ١١١/ امــرأة٢٥ - علــى مــستوى املــديرين -العامــة لتنفيــذ األحكــام 
  الً؛  رج٣٥٤٢/ امرأة٩١٦ -املدنية 

ــة الــسجل    )هـ(    - علــى مــستوى املــديرين  -التــوازن اجلنــساين للمــوظفني يف وكال
   رجالً؛ ٣٩/ امرأة٤٨٢ رجال، موظفو اخلدمة املدنية ١٠/امرأة ١٢

ــضمانات اخلاصــة        )و(   ــام لل ــسجل الع ــساين للمــوظفني يف ال ــوازن اجلن ــى -الت  عل
  .رجل واحد/ امرأة٢٨ة رجل واحد، موظفو اخلدمة املدني/ نساء٤ - مستوى املديرين

  : وزارة اخلارجية  - ٩٧
 ٧١,٥/ يف املائـة نـساء     ٢٨,٥:  املـديرون  -التوازن اجلنساين ملناصب املديرين       )أ(  

   يف املائة رجال؛٦٩,٤/ يف املائة نساء٣٠,٥يف املائة رجال؛ رؤساء اإلدارات 
 ٢٠١ -التــــوازن اجلنــــساين للمــــوظفني الــــذين يــــشغلون رتبــــة دبلوماســــية   )ب(  

   رجال؛٣٠٩/مرأةا
ــية     )ج(    ٥٠٤ -التـــوازن اجلنـــساين للمـــوظفني الـــذين ال يـــشغلون رتبـــاً دبلوماسـ

  . رجال٥١٤ً/نساء
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  :وزارة الداخلية  - ٩٨
ــديرين      )أ(   ــستوى امل ــى م ــساين للمــوظفني عل ــوازن اجلن ــساء ١٥ -الت ــة ن /  يف املائ

  يف املائة رجال؛ ٨٥
 - اإلدارة التنفيذيـــة املركزيـــة التـــوازن اجلنـــساين ملـــوظفي اخلدمـــة املدنيـــة يف   )ب(  

  . يف املائة رجال٥٠/يف املائة نساء ٥٠
  : وزارة الدفاع  - ٩٩

 علــــى مــــستوى -التــــوازن اجلنــــساين للمــــوظفني داخــــل اإلدارة املركزيــــة    )أ(  
 - موظفـــو اخلدمـــة املدنيـــة - يف املائـــة رجـــال ٧٦,٠٥/ يف املائـــة نـــساء٢٣,٩٥ - املـــديرين
   يف املائة رجال؛٥٥,٦٧/ يف املائة نساء٤٤,٣٣
 -التوازن اجلنساين للمـوظفني داخـل اهلياكـل التابعـة لـوزارة الـدفاع مباشـرة                   )ب(  

ــديرين    ــستوى امل ــى م ــساء ٢٢,٨ -عل ــة ن ــة    ٧٧,٢٠/ يف املائ ــو اخلدم ــال، موظف ــة رج  يف املائ
   يف املائة رجال؛٦٣,٩/ يف املائة نساء٣٦,١ - املدنية

ــل ا     )ج(   ــوظفني داخـ ــساين للمـ ــوازن اجلنـ ــاري  التـ ــيش البلغـ ــستوى  -جلـ ــى مـ  علـ
 ٧٩,٨/ يف املائــة نــساء ٢٠,٢ - يف املائــة رجــال، موظفــو اخلدمــة املدنيــة     ١٠٠ - املــديرين

  . املائة رجال يف
  :وزارة الصحة - ١٠٠

ــة        )أ(   ــل اإلدارة املركزيــ ــديرين داخــ ــستوى املــ ــى مــ ــساين علــ ــوازن اجلنــ  -التــ
   رجالً؛١٧/امرأة ٤٣

ــوظفي اخل    )ب(   ــساين ملــ ــوازن اجلنــ ــة    التــ ــل اإلدارة املركزيــ ــة داخــ ــة املدنيــ  -دمــ
  . رجال٦٣ً/امرأة ٢١٧
  :  وزارة التنمية اإلقليمية واألشغال العامة - ١٠١

ــة        )أ(   ــل اإلدارة املركزيــ ــديرين داخــ ــستوى املــ ــى مــ ــساين علــ ــوازن اجلنــ  -التــ
   رجالً؛٢٩/امرأة ٧١

ــة        )ب(   ــل اإلدارة املركزيــ ــة داخــ ــة املدنيــ ــوظفي اخلدمــ ــساين ملــ ــوازن اجلنــ  -التــ
  .  رجال١٤٨ً/امرأة ٣١٩
  :  وزارة الثقافة - ١٠٢
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ــة        )أ(   ــل اإلدارة املركزيــ ــديرين داخــ ــستوى املــ ــى مــ ــساين علــ ــوازن اجلنــ  -التــ
   رجالً؛١٦/امرأة ١٤

ــة        )ب(   ــل اإلدارة املركزيــ ــة داخــ ــة املدنيــ ــوظفي اخلدمــ ــساين ملــ ــوازن اجلنــ  -التــ
  . رجال٣٨ً/امرأة ٨٥

  :  وزارة التعليم والشباب والعلوم- ١٠٣
ــة        )أ(   ــل اإلدارة املركزيــ ــديرين داخــ ــستوى املــ ــى مــ ــساين علــ ــوازن اجلنــ  -التــ

   رجالً؛١٧/امرأة ٤٣
ــة        )ب(   ــل اإلدارة املركزيــ ــة داخــ ــة املدنيــ ــوظفي اخلدمــ ــساين ملــ ــوازن اجلنــ  -التــ
   رجالً؛٩٣/امرأة ٣٣٧

 -التوازن اجلنساين على مستوى املديرين داخـل املفتـشيات اإلقليميـة للتعلـيم                )ج(  
   رجالً؛٢٨/ امرأة٥٢

 -التوازن اجلنساين ملوظفي اخلدمة املـدين داخـل املفتـشيات اإلقليميـة للتعلـيم                 )د(  
  . رجال١٢٩ً/ امرأة٤٢١
  : وزارة االقتصاد والطاقة والسياحة - ١٠٤

ــة        )أ(   ــل اإلدارة املركزيــ ــديرين داخــ ــستوى املــ ــى مــ ــساين علــ ــوازن اجلنــ  -التــ
   رجالً؛٢٤/امرأة ٦٥

ــساين    )ب(   ــوازن اجلنــ ــة     التــ ــل اإلدارة املركزيــ ــة داخــ ــة املدنيــ ــوظفي اخلدمــ  -ملــ
  . رجال١٤٧ً/امرأة ٣١٩
  :  وزارة املالية- ١٠٥

ــة        )أ(   ــل اإلدارة املركزيــ ــديرين داخــ ــستوى املــ ــى مــ ــساين علــ ــوازن اجلنــ  -التــ
   رجالً؛ ٢٩/امرأة ٦٦

ــة        )ب(   ــل اإلدارة املركزيــ ــة داخــ ــة املدنيــ ــوظفي اخلدمــ ــساين ملــ ــوازن اجلنــ  -التــ
  .رجالً ١٥٢/امرأة ٤١٦
  : وزارة البيئة واملياه- ١٠٦

ــة        )أ(   ــل اإلدارة املركزيــ ــديرين داخــ ــستوى املــ ــى مــ ــساين علــ ــوازن اجلنــ  -التــ
   رجالً؛١٧/امرأة ٢٩
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ــة        )ب(   ــل اإلدارة املركزيــ ــة داخــ ــة املدنيــ ــوظفي اخلدمــ ــساين ملــ ــوازن اجلنــ  -التــ
  . رجال١٠١ً/امرأة ٢٨٧
  : وزارة الزراعة واألغذية- ١٠٧

ــس   )أ(   ــوازن اجلنــ ــة     التــ ــل اإلدارة املركزيــ ــديرين داخــ ــستوى املــ ــى مــ  -اين علــ
   رجالً؛٢٤/امرأة ٣٤

ــة        )ب(   ــل اإلدارة املركزيــ ــة داخــ ــة املدنيــ ــوظفي اخلدمــ ــساين ملــ ــوازن اجلنــ  -التــ
  .  رجال١١٩ً/امرأة ٣٣٤
  : وزارة العمل والسياسات االجتماعية- ١٠٨

ــل اإلدارة املركز      )أ(   ــديرين داخــ ــستوى املــ ــى مــ ــساين علــ ــوازن اجلنــ ــة التــ  -يــ
   رجال؛٣/امرأة ١٤

ــة        )ب(   ــل اإلدارة املركزيــ ــة داخــ ــة املدنيــ ــوظفي اخلدمــ ــساين ملــ ــوازن اجلنــ  -التــ
  . رجال٨١ً/امرأة ٢٣٤
  : وزارة النقل وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت- ١٠٩

ــة        )أ(   ــل اإلدارة املركزيــ ــديرين داخــ ــستوى املــ ــى مــ ــساين علــ ــوازن اجلنــ  -التــ
   رجالً؛١٩/امرأة ٢٨

ــواز  )ب(   ــة      التــ ــل اإلدارة املركزيــ ــة داخــ ــة املدنيــ ــوظفي اخلدمــ ــساين ملــ  -ن اجلنــ
  . رجال٨٦ً/نساء ٢٠٧
  :  وزارة التربية البدنية واأللعاب الرياضية- ١١٠

ــة        )أ(   ــل اإلدارة املركزيــ ــديرين داخــ ــستوى املــ ــى مــ ــساين علــ ــوازن اجلنــ  -التــ
   رجال؛١٠/امرأة ٢٥

ــل        )ب(   ــة داخــ ــة املدنيــ ــوظفي اخلدمــ ــساين ملــ ــوازن اجلنــ ــة التــ  -اإلدارة املركزيــ
  . رجال٥٤ً/نساء ١٠

  : حمكمة النقض- ١١١
 يف  ٥٥ -التوازن اجلنساين على مستوى املديرين داخل إدارة حمكمـة الـنقض              )أ(  

   يف املائة رجال؛ ٤٥املائة نساء و 
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 العـدد العـام   -التوازن اجلنساين ملـوظفي حمكمـة الـنقض داخـل إدارة احملكمـة               )ب(  
 يف املائـة، متثـل وظـائف      ٢٠ يف املائة وميثـل الرجـال        ٨٠ ميثل النساء    - موظفاً   ٢٢٢للموظفني  

   يف املائة للرجال؛٤٤ يف املائة للنساء و ٥٦ -املديرين من بينها 
 ٩١ العـــدد اإلمجـــايل للقـــضاة –التـــوازن اجلنـــساين لقـــضاة حمكمـــة الـــنقض    )ج(  
 -وظـائف املـديرين فيهـا        يف املائـة مـن الرجـال، يـشغل           ٢١/ يف املائـة مـن النـساء       ٧٩ - قاضياً
  . يف املائة من الرجال٤٦/ يف املائة من النساء٥٤
  :  احملكمة اإلدارية العليا- ١١٢

 / نــساء١٠ -التــوازن اجلنــساين علــى مــستوى املــديرين داخــل إدارة احملكمــة   )أ(  
  رجال؛ ٤

ــة العليــا      )ب(    -التــوازن اجلنــساين ملــوظفي احملكمــة علــى مــستوى احملكمــة اإلداري
   رجالً؛ ١٩/ امرأة١٤٠ - موظفاً ١٥٩دد اإلمجايل للموظفني الع

ــا       )ج(   ــة العلي ــساين للقــضاة داخــل احملكمــة اإلداري ــوازن اجلن  العــدد اإلمجــايل  -الت
/  نـساء  ٦ - رجـــالً، منها على مـستوى صنــــع القـرار           ١٨/ امـــرأة ٦٢ - قاضيـــاً   ٨٠للقضاة  

  . رجال٥
  : احملكمة اإلقليمية يف صوفيا- ١١٣

 -التوازن اجلنساين على مستوى املديرين داخـل احملكمـة اإلقليميـة يف صـوفيا                 )أ(  
   رجال؛٥/امرأتان

 العـدد   -التوازن اجلنساين للمسؤولني داخل إدارة احملكمة اإلقليمية يف صوفيا            )ب(  
   رجالً؛٣٣/ امرأة٤١٢ - مسؤوالً ٤٤٥اإلمجايل للمسؤولني 

 العـدد اإلمجـايل     -ل احملكمة اإلقليمية يف صـوفيا       التوازن اجلنساين للقضاة داخ     )ج(  
  . رجال١٠٣/ امرأة٥٣١ - قاضيا ٦٣٤للقضاة 
  : مكتب املدعي العام يف حمكمة النقض- ١١٤

ــوازن اجلنــساين للمــسؤولني داخــل إدارة مكتــب املــدعي العــام يف حمكمــة       )أ(   الت
ــنقض  ــوظفني   -ال ــدد اإلمجــايل للم ــاً ٢٩١٢ الع ــساء٢٣١٠ - موظف ــشغل   ر٦٠١/ ن جــل، ي

   رجالً؛٣٧/ امرأة٣٢٦-مناصب صنع القرار منها 
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 العـدد اإلمجـايل   -التوازن اجلنساين يف مكتب املدعي العام يف حمكمـة الـنقض              )ب(  
 - رجــالً، يــشغل مناصــب صــنع القــرار منــها ١١٦١/ امــرأة٨٦٧ - مــدعياً ٢٠٢٨للمــدعني 

  . رجال١٩٠ً/ امرأة١١٣
إذ أن النـساء يـشغلن     . اخـل اإلدارة والتنظـيم يف الـسلطات        واملرأة ممثلـة متثـيالً نـشطاً د        - ١١٥
ــديات يف   ٣٠ ــة مــن مناصــب مستــشاري البل ــة قائمــة يف البلــد ٢٦٤ يف املائ وحــىت اآلن .  بلدي

 يف املائة مـن مناصـب عمـد البلـديات؛ غـري أن ثالثـة منـهم عمـدات ملراكـز                ٦,٩يشغل النساء   
ألقاليم والبلـديات ميثـل النـساء نـسبة تـصل           ويف إدارة ا  . بلدية كبرية؛ وإحداهن عمدة العاصمة    

فمـثالً، يوجـد    .  يف املائة من املوظفني، حيث يشكلن أغلبية على مـستوى صـنع القـرار              ٧٠إىل  
كمـا تـشغل   .  مناصـب نـواب عمـد   ٧ نساء يشغلن منصب نائبة عمدة مـن بـني     ٤يف العاصمة   

  . امرأة منصب رئيس مفتشية العاصمة
شطة يف مجعيــات واحتــادات املــوظفني يف الــسلطات احملليــة  وتــشارك املــرأة مــشاركة نــ- ١١٦

وتشغل امرأة منصب العمـدة يف رابطـة البلـديات يف           . واحلكومات احمللية املتمتعة باحلكم الذايت    
ولـدى الرابطـة جلنـة دائمـة خاصـة بـه معنيـة بالقـضايا اجلنـسانيه يف احلكومـة           . مجهورية بلغاريـا  

عاون بنـشاط مـع املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تعمـل مـن أجـل          احمللية املتمتعة باحلكم الذايت تت 
 يف املائـة مـن عـضوية اجلمعيـة الوطنيـة لرؤسـاء              ٢٥وتـشغل املـرأة     . حتقيق املساواة بني اجلنسني   

  . جمالس البلديات كما أهنن ميثلن القيادة احلالية
ت ويف مجيـع     وتشغل القاضيات ثلثي مناصب املوظفني العموميني على كافـة املـستويا           - ١١٧

غـري أن الرجـال يـشغلون اجلـزء األكـرب مـن مناصـب اختـاذ القـرار يف                    . أنواع احملاكم يف بلغاريا   
وحىت وقت قريب كانت امرأة تشغل منصب رئيس احتـاد القـضاة يف بلغاريـا               . النظام القضائي 

  ). الرابطة املهنية للموظفني العموميني القضائيني(
ــة٤٣ وتــشغل املــرأة  - ١١٨  مــن مناصــب قــضاة األحــداث يف مكتــب املــدعي العــام     يف املائ
  . ، تشغل امرأة منصب أحد نواب املدعي العام٢٠٠٩مجهورية بلغاريا، ومنذ عام  يف

فهن يشغلن اجلـزء األكـرب بـني        .  وتضطلع النساء بدور نشط يف القطاع غري احلكومي        - ١١٩
 ٨ ٠٠٠ و   ٥ ٠٠٠ها بـني    أعضاء ورؤساء املنظمات غري احلكومية املختلفـة الـيت تـراوح عـدد            

فالنــساء يـشاركن يف خمتلــف  . علـى مــدى الـسنوات العــشر املاضـية   ) حبـسب أنــشطتها (منظمـة  
املــشاورات الــيت تــتم مــع الــسلطة التــشريعية والــسلطة التنفيذيــة كمــا أهنــن أعــضاء يف هيئــات     

  .تشاوريه خمتلفة ميكن أن تشارك بصورة مباشرة يف وضع السياسات ورصدها وتقييمها
ــضاء         - ١٢٠ ــة كأع ــسني ممثل ــساواة بــني اجلن ــال امل ــة العاملــة يف جم ــري احلكومي ــات غ  واملنظم

ــشارك       ــوزراء، حيــث ت ــوطين للمــساواة بــني اجلنــسني داخــل جملــس ال مــشاركني يف اجمللــس ال
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كمــا تــشارك يف اللجنــة االستــشارية لتكــافؤ الفــرص للمــرأة   . باإلســهام يف اآلراء والتوصــيات
ــسياسات   والرجـــل وللفئـــات املستـــضعفة  ــع وزارة العمـــل والـ ــا يتعلـــق بـــسوق العمـــل مـ  فيمـ

ــة الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر   . االجتماعيــة وقــد . وتــشارك أيــضاً بنــشاط يف عمــل اللجن
ــرأة        ــة حقــوق امل ــسية يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني ومحاي ــشريعية الرئي ــادرات الت أطلقــت املب

  .  اجلنسني يف املنظمات غري احلكوميةوطورت باالشتراك مع ممثلي وخرباء املساواة بني
 وتــسيطر النــساء علــى العــضوية يف النقابــات العماليــة كمــا أهنــن يــشاركن بنــشاط يف  - ١٢١

ــشطتها ــة ولكــن الرجــال      . أن ــة للنقابــات العمالي ــساء علــى إدارة اهلياكــل احمللي ــسيطر الن كمــا ت
ــستوى املركــزي     ــى امل ــات عل ــادة تلــك النقاب ــى قي ــسيطرون عل ل أكــرب منظمــتني  ويف هياكــ. ي

وتـنظم حلقـات   . املنظمـات /وطنيتني للعمال يف البلد هناك مـساواة بـني اجلنـسني يف االحتـادات          
عمــل جتــري فيهــا مناقــشات بــشأن املــسائل الــيت هتــم العمــال يف حــوار مــع أصــحاب العمــل      

عـضاء  وتنظم هاتان املنظمتان تـدريباً لأل     . واملنظمات غري احلكومية واألجهزة التنفيذية املركزية     
  .يف جمال املساواة بني اجلنسني

  
  ٨املادة 
 ال توجد عقبات قانونية أو مؤسـسية يف بلغاريـا حتـول دون أن متثـل املـرأة البلـد علـى                       - ١٢٢

فمـثالً، انتخبـت الـسيدة ايرينـا        . املستوى الدويل، وال أمام مشاركة املرأة يف املنظمـات الدوليـة          
، )اليونـسكو (نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة  بوكوفا، املمثلة الدائمة لبلغاريا لدى م   

وهناك الكثري من الدبلوماسـيات الالئـي ميـثلن بلغاريـا           . ، مديرة عامة لليونسكو   ٢٠٠٩يف عام   
كعــضوات يف الوفــود احلكوميــة لــدورات اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة واجتماعــات اهليئــات 

ويعمـل الكـثري    .  األورويب، واملنظمات الدولية األخـرى     األخرى التابعة لألمم املتحدة، واجمللس    
مــن النــساء يف األمانــات العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس أوروبــا واالحتــاد األورويب وغريهــا مــن 

  . املنظمات الدولية واإلقليمية
 وملــدة ســبع ســنوات، قبــل وبعــد انــضمام بلغاريــا إىل االحتــاد األورويب، شــغلت امــرأة - ١٢٣

  .لشؤون األوروبيةمنصب وزيرة ا
وقيــادة الوفــد .  يف املائــة١٥ وتــشكل مــشاركة أعــضاء الربملــان مــن النــساء مــا نــسبته  - ١٢٤

  . الدائم لالحتاد الربملاين الدويل كلها مشكلة من نساء فقط
 ٢٠٠١-١٩٩٧(، شــغلت امــرأة منــصب وزيــرةٌ اخلارجيــة مرتــان ١٩٨٩ ومنـذ عــام  - ١٢٥

  ). ٢٠٠٩ و
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 أعــاله إىل البيانــات املتعلقــة حبــصة النــساء يف مناصــب صــنع   ٧رة  وقــد أشــري يف الفقــ - ١٢٦
وميثـل النـساء يف اخلدمـة الدبلوماسـية     . واملتحدثة باسم الوزارة امرأة. وزارة اخلارجية القرار يف   

وتـشغل  .  يف املائـة مـن العـاملني ذوي الرتـب الدبلوماسـية     ٤٠يف منظومة وزارة اخلارجيـة حنـو      
 رئيساً للبعثـات الدبلوماسـية البلغاريـة حـول     ٧٠من بني أكثر من   مناصب   ٥النساء السفريات   

  ).٢٠٠٩(العامل 
 وال توجد عوائق مؤسسية أو أي عوائق أخرى قائمة على أساس نوع اجلـنس تواجـه                 - ١٢٧

النساء الشابات الالئي يرغنب يف اكتساب خـربة مهنيـة يف جمـال الـسياسة اخلارجيـة والعالقـات        
 هلــن لدراســة العالقــات الدوليــة يف العديــد مــن اجلامعــات يف البلــد،   فالفرصــة متاحــة. الدوليــة

  . وللحصول على مؤهالت مهنية من املعهد الدبلوماسي التابع لوزارة اخلارجية
إذ تــشغل :  والنــساء القاضــيات يف بلغاريــا ممــثالت متثــيالً جيــداً علــى املــستوى الــدويل- ١٢٨

كمـا تعمـل    .  احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان      امرأة لدورة ثالثة منصب القاضي البلغاري يف      
  . النساء البلغاريات عضوات يف احملكمة الدستورية يف كوسوفو ويف احملكمة اجلنائية الدولية

  
  ٩املادة 
 مــن دســتور مجهوريــة بلغاريــا، فــإن     ٢٥ وفقــاً للمعيــار العــام الــذي جتــسده املــادة      - ١٢٩

اريا لوالدين حيمل أحدمها على األقـل اجلنـسية         املواطن البلغاري هو أي شخص مولود يف بلغ       ”
البلغارية، أو مولود على أراضي مجهورية بلغاريا، إذا مل يكن هلذا الـشخص احلـق يف احلـصول                  

وعـالوة علـى ذلـك، ميكـن اكتـساب اجلنـسية البلغاريـة              . على أي جنسية أخرى حبكم األصـل      
نـاك أي فـروق يف اكتـساب        وكما يتضح من النص الوارد أعـاله لـيس ه         . “عن طريق التجنس  

  . اجلنسية البلغارية عن أساس نوع اجلنس للوالد
 وطــور املبــدأ املتعلــق باملــساواة يف اكتــساب اجلنــسية البلغاريــة بدرجــة أكــرب يف قــانون - ١٣٠

ــساهبا        ــادة اكتـ ــداهنا وإعـ ــة وفقـ ــسية البلغاريـ ــساب اجلنـ ــنظم اكتـ ــذي يـ ــة، الـ ــسية البلغاريـ اجلنـ
ــذلك  ــاذ يف    . واإلجــراءات املرتبطــة ب ــز النف ــانون حي ــد دخــل الق ــر / شــباط١٩وق  ١٩٩٩فرباي

  . ٢٠٠٢ و ٢٠٠١تعديله يف عامي  ومت
 وينص الدسـتور علـى املـساواة يف احلقـوق لألطفـال عنـد اكتـساب اجلنـسية البلغاريـة                     - ١٣١

  . بغض النظر عما إذا كان الوالد احلائز على اجلنسية البلغارية هو األم أو األب
ر ولقـانون اجلنـسية البلغاريـة ميكـن اكتـساب اجلنـسية البلغاريـة بـثالث                  ووفقا للدسـتو   - ١٣٢
  : طرائق
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حبكم األصل، عندما يكون أحد الوالـدين علـى األقـل مواطنـاً بلغاريـاً، بغـض                   )أ(  
  النظر عن الطريقة اليت اكتسب هبا اجلنسية وعما إذا كان هو األب أو األم؛ 

ــوالدة    )ب(   ــى أراضــ  –مبكــان ال ــد عل ــا، إال إذا   أي شــخص ول ــة بلغاري ي مجهوري
  اكتسب جنسية أخرى حبكم األصل؛ 

مبوجب التجنس، عند استيفاء الشروط املنصوص عليها يف القـانون ويف إطـار            )ج(  
  . تقدير جملس املواطنة التابع لوزارة العدل

ــان األساســيتان الكتــساب اجلنــسية البلغاريــة   - ١٣٣ حبكــم األصــل وحبكــم  ( وتــنظم الطريقت
وتتفـق هاتـان    . وفقاً لقواعد ملزمة، تتبع إجراءاهتا على الفور يف إطـار الدسـتور           ) الدةمكان الو 

 مــن ١الطريقتــان الكتــساب اجلنــسية البلغاريــة أيــضاً علــى التــوايل مــع البنــد ألــف مــن الفقــرة   
 مـن االتفاقيـة األوروبيـة بـشأن اجلنـسية وقـانون             ٦ مـن املـادة      ٢ والبند ألف من الفقرة      ٦ املادة

 ٢٠ يف ١٠٢املنشور يف اجلريدة الرمسيـة رقـم   ( على االتفاقية األوروبية بشأن اجلنسية     التصديق
  ).٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول

املواطن البلغاري حبكـم األصـل هـو أي         ” من قانون اجلنسية البلغارية      ٨ ووفقاً للمادة    - ١٣٤
ون ألم حتمــل واألطفــال املولــود. “شــخص حيمــل أحــد والديــة علــى األقــل اجلنــسية البلغاريــة  

  .اجلنسية البلغارية ويقيمون يف اخلارج مواطنون بلغاريون حبكم القانون
بالنـسبة ألي   :  ويستند اكتساب اجلنسية البلغاريـة بـالتجنس أيـضاً علـى مبـدأ املـساواة               - ١٣٥

 ســنة، ينبغــي أن يقــدم الطلــب الوالــدان كالمهــا، أمــا بالنــسبة لألشــخاص  ١٤طفــل دون ســن 
ــار   ــراوح أعم ــذين تت ــني ال ــدين     ١٨ ســنة و ١٤هم ب ــن الوال ــب م ــع الطل ــي أن يوق  ســنة، فينبغ

  . ويف حالة عدم وجود اتفاق بني الوالدين يسري حكم احملكمة. كليهما
 ومبقتــضي القــانون، ال ميكــن حرمــان املــواطنني البلغــاريني حبكــم الــوالدة مــن اجلنــسية - ١٣٦

ية التخلـي عـن اجلنـسية البلغاريـة         وتـستند فرضـ   . وهذه قاعدة ملزمة  ). ٢٥ من املادة    ٣الفقرة  (
  . على مبدأ املساواة وعلى االختيار احلر للشخص دون أي شكل من أشكال التمييز

 كما يأخذ قانون اجلنسية البلغارية مببدأ عدم تغـيري احلـق يف اجلنـسية ألي زوج حبكـم            - ١٣٧
نـسية أحـد    وضعه يف حاالت عقد أو فسخ الزواج مبواطن أجنيب، وكذلك يف حاالت تغـيري ج              

اطية مع االتفاقيـات    دميقروتتفق هذه القاعدة ال   ).  من قانون اجلنسية البلغارية    ٥املادة  (الزوجني  
. ويـنص الدسـتور علـى األحقيـة يف اجلنـسية املزدوجـة        . الدولية اليت أصبحت بلغاريا طرفاً فيهـا      

فمـثالً، حيـق   . لتوضيح من قانون اجلنسية البلغارية هذا الوضع القانوين مبزيد من ا         ٣وتبني املادة   
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ألي طفل مولود لوالدين من جنسيتني خمتلفتني اكتساب جنـسييت الوالـدين، وفقـاً للتـشريعات                
  . البلغارية، شريطة أن يسمح التشريع األجنيب الذي ينظم جنسية أحد الوالدين بذلك

) ة البلغاريـة   مـن قـانون اجلنـسي      ٦املـادة   ( كما أن التبنِّي ال يغـري جنـسية الطفـل املتبنَّـى              - ١٣٨
إذ يطبق مبـدأ حريـة اختيـار اجلنـسية بغـض            . وهلذه القاعدة عالقة مباشرة بفرضية التبين الدويل      

  .النظر عن نوع اجلنس
 وحيق لألطفال الـسفر إىل اخلـارج مـستخدمني جـوازاهتم، ويف حالـة سـفرهم بـصحبة                 - ١٣٩

ويف . مـن الوالـد اآلخـر   أحد الوالدين فقط يلـزم تقـدمي اتفـاق مـصدق عليـه أمـام موثـق قـانوين                
  . حالة عدم االتفاق بني الوالدين، يسوى الرتاع بينهما عن طريق احملكمة

 وحيق للمرأة البلغارية احلصول على وثيقة تعريف باهلوية، مبـا يف ذلـك احلـصول علـى                  - ١٤٠
جواز دويل والسفر للخارج بصورة مستقلة عنـدما ترغـب يف ذلـك دومنـا حاجـة إىل احلـصول             

  .قة أي شخص آخرعلى مواف
  

   ١٠املادة 
ــا واإلطــار القــانوين الفعــال املتعلــق    - ١٤١ ــة بلغاري ــة جلمهوري  الــسياسة واملمارســات التعليمي

بااللتحاق بالتعليم واحلصول على املؤهالت ال يسمحان بأي متييز على أساس نـوع اجلـنس يف      
  . نظام التعليم البلغاري

نون التعليم العام ال يسمح بـأي قيـود أو امتيـازات             من قا  ٤ من املادة    ٢ ووفقاً للفقرة    - ١٤٢
ويتمثـل أحـد    . على أساس العـرق أو اجلنـسية أو نـوع اجلـنس أو األصـل اإلثـين أو االجتمـاعي                   

األهـداف الرئيــسية للــسياسة التعليميــة لــوزارة التعلــيم والــشباب والعلــوم يف كفالــة املــساواة يف  
 بـشأن قبـول التالميـذ       ١١وترسـي املـادة رقـم       . ينيااللتحاق بتعليم جيد جلميع التالميذ البلغـار      

يف املدارس احلكومية واملدارس التابعة للبلديات شـروط وإجـراءات قبـول التالميـذ يف املـدارس                 
وال يقبـل أن تكـون هنـاك حـصص موزعـة علـى              . احلكومية ومدارس البلـديات وفقـا لرغبـاهتم       
  .أساس نوع اجلنس لقبول التالميذ يف املدارس

.  يف املائة تقريباً مـن الفتيـات يف الـصف األول مـن املـدارس االبتدائيـة                 ١٠٠م قيد    ويت - ١٤٣
، أصـبح التعلـيم يف ريـاض األطفـال قبـل التحـاقهم باملـدارس االبتدائيـة إلزاميـاً                    ٢٠٠٩ويف عام   

 يف املائــة مــن األطفــال بــني ســن   ٧٣,٨ويف الوقــت الــراهن بتنظــيم  . بالنــسبة جلميــع األطفــال 
  . ٥٠:٥٠رياض األطفال، وتبلغ نسبة نوع اجلنس بينهم  سنوات يف ٦ و ٣
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 ٥٠,٦ ووفقــاً لإلحــصائيات الوطنيــة، بلغــت نــسبة التحــاق الفتيــات باملــدارس العامــة  - ١٤٤
ــرة   يف ــة للفت ــة خــالل    ٤٨، و ٢٠٠٨-٢٠٠٢املائ ــة بأنواعهــا كاف ــة يف املــدارس الثانوي  يف املائ

  . الفترة نفسها
 يف املائـة  ٦٤دارس الفنـون، حيـث وصـلت نـسبتهن إىل      وتشكل الفتيات أغلبيـة يف مـ   - ١٤٥

ويف الوقت نفسه، ارتفعـت نـسبتهن ارتفاعـاً ملموسـاً يف الكليـات املهنيـة       . خالل الفترة نفسها  
  .  يف املائة٥٤ يف املائة إىل ٤٧من : أيضاً
  يف املائـة مـن جممـوع التالميـذ يف الـسنة الدراسـية        ٣,٦ - واجلزء األكرب مـن التالميـذ        - ١٤٦

، ويرجـع ذلـك     )الصف الثـامن  ( تركوا املدرسة بعد إهناء تعليمهم األساسي        - ٢٠٠٧/٢٠٠٨
وتتخــذ احلكومــة خطــوات للتــصدي لتــرك املــدارس   ". أســباب عائليــة"يف غالبيــة األحيــان إىل 

مبكراً من خالل برامج خاصة، مثل الربنامج الـوطين لزيـادة إعـداد التالميـذ املـشمولني بالـسن                    
 التالميذ يف املـدارس، وبرنـامج تقـدمي تـدريب إضـايف للتالميـذ مـن أجـل حتـسني                     اإللزامية لبقاء 

  .مستوى التحصيل التعليمي بصورة عامة، إخل
 ويكفـل قــانون التعلــيم والتــدريب املهــين جلميــع املــواطنني احلــق يف التعلــيم والتــدريب   - ١٤٧

ريب حبـسب املهنـة مـن قائمـة مـن           ويوفر نظام التعليم املهين التد    . املهين وفقاً لرغباهتم وقدراهتم   
وشبكة املدارس املهنية موزعة توزيعاً منتظمـا أراضـي         . املهن املشمولة بالتعليم والتدريب املهين    

وتوفر الشبكة إمكانية االلتحاق بالتعليم والتدريب املهـين للجميـع، مبـا يف ذلـك      . البلد بكاملها 
فـضالً عـن التالميـذ مـن ذوي االحتياجـات           التالميذ من املناطق النائية واملـستوطنات الـصغرية،         

  .التعليمية اخلاصة
 متـدرباً، منـهم     ١٦٧٧٨٠ وبلغ العدد اإلمجايل للمتـدربني امللـتحقني باملـدارس املهنيـة             - ١٤٨

، قبـل   )٢٠٠٩/٢٠١٠(وخالل السنة الدراسـية األخـرية       .  امرأة ٦٦٥٠٠ رجالً و    ١٠٢٢٨٠
وترجــع زيــادة .  امــرأة١٦٠٨٢رجــالً و ٢٣٩٦٣ تلميــذاً، منــهم ٤٠٠٤٥يف املــدارس املهنيــة 

نسبة الرجال عن النساء إىل توجه الرجال حنو التعلـيم الثـانوي املهـين واملهـن الفنيـة يف جمـاالت             
. النقــل، واهلندســة امليكانيكيــة، والبنــاء، وتربيــة احملاصــيل وتربيــة املاشــية، واإللكترونيــات، إخل   

مـــال، واإلدارة، والـــصناعات اخلفيفـــة،   وتـــسيطر املـــرأة علـــى املهـــن يف جمـــاالت إدارة األع    
  .والسياحة، واخلدمة االجتماعية، إخل

 ويف أثنــاء تلقــي التعلــيم الثــانوي، تتــاح للتالميــذ فرصــة املــشاركة النــشطة يف أنــشطة   - ١٤٩
خارجية عن املناهج الدراسية متول يف املقام األول على أسـاس أهنـا مـشاريع متـول مـن امليزانيـة                     

  . وتركز معظم هذه األنشطة على األلعاب الرياضية والفنون. خرىالتنفيذية ومصادر أ
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كــرة الــسلة، ( وتنظــيم األلعــاب مــن خــالل تــسع ألعــاب رياضــية خمتلفــة تــنظم ســنوياً  - ١٥٠
والكرة الطائرة، وكرة اليد، وسـباقات املـضمار، وتـنس الطاولـة، وتـنس الريـشة، والـشطرنج،                 

 ٥٥:٤٥ت والفتيــان يف املرحلــة النهائيــة بنــسبة  تــشارك فيهــا الفتيــا ) والــسباحة، وكــرة القــدم 
ويرجـع اخنفـاض مـشاركة الفتيـات يف املقـام           . ٢٠٠٩ يف عام    ٦٠:٤٠ وبنسبة   ٢٠٠٨عام   يف

  ). سنة١٨-١٥(األول إىل خصائص فئتهن العمرية 
 وتشجع احلكومة التالميذ املوهوبني، فتقدم هلم منحاً دراسية خاصـة يف إطـار برنـامج        - ١٥١

ومنـــذ . يـــة والـــشباب والعلـــوم حلمايـــة األطفـــال مـــن ذوي املواهـــب الواضـــحة       وزارة الترب
، ارتفــع نــصيب الفتيــات الالئــي حــصلن علــى مــنح دراســية يف هــذا الربنــامج مــن  ٢٠٠٥ عــام
  . يف املائة٥٢ إىل ٢٠٠٥يف املائة يف عام  ٢٣
مج  ويف الوقــت نفــسه، جيــدر باملالحظــة أن مــن الــضروري زيــادة تطــوير وتقويــة الــربا- ١٥٢

ــسية        ــصحة اجلن ــذ يف جمــال ال ــارف التالمي ــهوض مبع ــدريس وأشــكاله مــن أجــل الن ــق الت وطرائ
الالئــي يلــدن حنــو  )  ســنة١٩حتــت ســن (وينحــو عــدد الفتيــات يف ســن الدراســة   . واإلجنابيــة

وقد اشتركت وزارة التعليم والـشباب والعلـوم مـع اجلمعيـة     . االرتفاع وإن كان بدرجة طفيفة    
ــة ألمــراض النــ  ــة لتنظــيم األســرة يف اســتحداث وســائل    البلغاري ــة البلغاري ساء والتوليــد واجلمعي

إيضاح للتالميـذ عـن خمـاطر الـوالدة املبكـرة، وتـستخدم هـذه املـواد بالفعـل يف معظـم مـدارس                        
  .البلد
 - وفيمــا يتعلــق بــاملعلمني، فــإن لبلغاريــا خــصائص مماثلــة للكــثري مــن البلــدان األخــرى - ١٥٣

إذ تـصل نـسبة املدرسـات يف ريـاض األطفـال إىل           . ة إىل حـد كـبري     فمهنة التدريس مهنـة نـسائي     
ويف الوقـت نفـسه،   .  يف املائـة ٨٦ يف املائة ويف الفصول من األول إىل الثـاين عـشر إىل          ٩٩حنو  

  . فإن الرجال يشغلون حنو ثلث العدد اإلمجايل للنظار
 ٧٢ يف املائـة إىل      ٢٨يـة    وتبلغ نسبة الرجـال إىل النـساء بـني املعلمـني يف املـدارس املهن               - ١٥٤
ووفقا لوزارة التعليم والشباب والعلوم، يرجـع ارتفـاع عـدد اإلنـاث بـني املعلمـني يف                  . املائة يف

 ســنة األخــرية، إىل أن معظــم الرجــال ١٥-١٠منظومــة التعلــيم املهــين الثــانوي خــالل فتــرة الـــ 
ظــائف يف حقــل الــذين يتخرجــون منــها يفــضلون وظــائف األعمــال التجاريــة اخلاصــة علــى الو 

  . التعليم
 مــن قــانون التعلــيم العــايل علــى عــدم الــسماح بوجــود أي امتيــازات  ٤ وتــنص املــادة - ١٥٥
قيـــود فيمـــا يتعلـــق بالـــسن، أو العـــرق، أو اجلنـــسية، أو االنتمـــاء اإلثـــين أو نـــوع اجلـــنس،    أو
  . األصل االجتماعي، أو اآلراء السياسية، أو الديانة أو
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 مـن قـانون التعلـيم العـايل، يعتمـد جملـس الـوزراء سـنوياً                 ٩ املـادة     من ٣ ووفقا للفقرة    - ١٥٦
عـــدد الطلبـــة الـــذين يلتحقـــون مبـــدارس التعلـــيم العـــايل العامـــة حبـــسب اجتاهـــات تغـــري املهـــن  

كما يعتمد جملس الوزراء عدد الطلبة يف مدارس التعلـيم العـايل اخلاصـة،              . والدرجات التعليمية 
توراه يف مدارس التعليم العايل واألكادمييـة البلغاريـة للعلـوم           وعدد الطلبة املسجلني لدرجة الدك    

  . واملركز الوطين للعلوم الزراعية وغريها من املؤسسات العلمية
 ويــربر ختــصيص حــصص علــى أســاس نــوع اجلــنس املعتمــد مــن جملــس الــوزراء علــى  - ١٥٧

سبة معينـة بـني     أساس االستقالل األكادميي ملـدارس التعلـيم العـايل وضـرورة أن تكـون هنـاك نـ                 
النساء والرجال يف جماالت تعليمية، بالنظر إىل التطور الـوظيفي لكـل منـهم واحتياجـات البلـد                  

مثل، ضرورة أن يكون للرجال حصة يف دراسة املواد اإلنسانية لتـشجيعهم علـى أن يـصبحوا                 (
  ). معلمني
يل تتمتـع مـدارس    مـن قـانون التعلـيم العـا    ٢١ مـن املـادة   ١ مـن الفقـرة     ٣ ووفقاً للبنـد     - ١٥٨

التعليم حبرية حتديد العاملني يف البحوث والتدريس، وشـروط القبـول، وأشـكال تعلـيم الطلبـة،              
  . واملسجلني لدرجة الدكتوراه وطلبة الدراسات العليا

 غري أن مبدأ ختصيص أنصبة ال ينطبق علـى مـدارس التعلـيم العـايل يف مـدارس الفنـون                     - ١٥٩
، الـيت حتقـق املـساواة بـني     ٥٠:٥٠إىل الرجـال يف أكادمييـة املـسرح     وتبلغ نسبة النساء    . اجلميلة

  .اجلنسني عند متثيل األدوار املسرحية يف مرحلة الدراسة
ــرة  - ١٦٠ ــن    ٢٠٠٨-٢٠٠٢ وخــالل الفت ــات م ــصيب الطالب ــع ن ــة إىل ٥٢,٨، ارتف  يف املائ
 املعلمـني وطرائـق     علوم تـدريب  : وهن ممثالت أساساً يف جماالت التعليم التالية      .  يف املائة  ٥٥,٦

 يف املائـــــة يف ٨٥,١(؛ العمـــــل االجتمـــــاعي )٢٠٠٨ يف املائـــــة يف عـــــام ٨٣,٩(التـــــدريس 
ــام ــات   )٢٠٠٨ عـــ ــة واملعلومـــ ــصاالت اجلماهرييـــ ــصحافة واالتـــ ــة يف ٧٧,٤(؛ والـــ  يف املائـــ
ــام ــة    -)٢٠٠٨ ع ــالوريوس املهني ــة البك ــستوى درج ــى م ــبري    .  عل ــشابه إىل حــد ك والوضــع م

 ٧٣,٦ و   ٧٤,٤ و   ٧١,٣ريوس واملاجـستري، حيـث تـصل النـسبة إىل           بالنسبة لدرجيت البكـالو   
  . يف املائة لصاحل النساء، على التوايل

 وخالفاً ألعداد املعلمني يف التعليم الثانوي، يزيـد عـدد الرجـال عـن عـدد النـساء بـني                     - ١٦١
-٢٠٠٢تـرة   يف املائـة وخـالل الف  ٧ يف املائـة و  ٤املعلمني يف التعليم العايل بنسبة تتـراوح بـني         

ــن     ٢٠٠٨ ــدربات م ــساء امل ــسبة الن ــت ن ــة إىل ٤٢,٦، ارتفع ــدد  . ٤٦,٢ يف املائ ــضاعف ع وت
 يف املائـة مـن      ٢٥النساء الالئي يشغلن وظيفـة أسـتاذ خـالل الفتـرة نفـسها، غـري أنـه ظـل دون                     

وميكن إرجاع السبب يف ذلك إىل قدم اإلطـار القـانوين، الـذي كـان سـائداً                 . جمموع األساتذة 
فقــد أعــاق ذلــك اإلطــار التنميــة الوظيفيــة للمــرأة يف جمــال    . احلكــم الــدكتاتوريخــالل فتــرة 
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ــل ســن       ــدكتوراه قب ــها احلــصول علــى درجــة ال ــوم، إذ كــان يتطلــب من وكــان .  ســنة٣٥العل
إلصالح اإلطار القانوين للعلوم أثـر إجيـايب علـى املـرأة، فقـد تـضاعف عـدد زمـيالت البحـوث                      

  .  الصلةثالث مرات تقريباً خالل الفترة ذات
ــة أن       - ١٦٢ ــة، جيــدر باملالحظ ــشطة اإلمنائي ــرأة يف البحــوث واألن ــشاركة امل ــق مب ــا يتعل  وفيم

  . ٢٠٠٨-٢٠٠٢ بالنسبة للفترة ٥٠:٥٠التوازن اجلنساين يف هذا القطاع يبلغ حنو 
ــة برنــامج لدرجــة املاجــستري يف الدراســات اجلنــسانية يقدمــه مركــز الدراســات        - ١٦٣  ومث

وهـذا هـو   .  الفلسفة التابعة جلامعة سانت كليمنـت أوهريديكـسي يف صـوفيا       اجلنسانية يف كلية  
الربنامج الوحيد من نوعه يف البلد، وتقدم مدارس التعليم العايل األخـرى مقـررات منفـصلة يف                 
هذا املوضوع داخل الـربامج الـيت تـؤدي إىل احلـصول علـى درجـات يف علـم االجتمـاع وعلـم                 

  . صصات، اخلالثقافة والبحوث املتعددة التخ
  

  ١١املادة 
 تتمتع بلغاريا خبربة كبرية فيمـا يتعلـق بـسياسات املـساواة بـني اجلنـسني، وحقـق البلـد          - ١٦٤

وخــالل الــسنوات األخــرية، . مــستويات عاليــة نــسبياً يف النــشاط االقتــصادي للمــرأة وتوظفهــا 
 تــشريعاهتا وخباصــة منــذ بــدء عمليــات تكامــل بلغاريــا مــع االحتــاد األورويب، حــسنت بلغاريــا   

الوطنيــة مترمجــة توجيهــات االحتــاد األورويب بــشأن املــساواة يف املعاملــة بــني املــرأة والرجــل يف  
التوظف واملهن واألمن االجتمـاعي، وأوجـدت مؤسـسات وسياسـات لتطبيـق مبـدأ اجلنـسانية                 

  .وللمساواة بني اجلنسني
العمـل النـشطة مـع بعـد         وحقق البلد تقدماً كبرياً فيما يتعلق بوضـع سياسـات لـسوق              - ١٦٥

جنساين وبشأن سياسات معينـة للمـساواة يف الفـرص بـني املـرأة والرجـل يف سـوق العمـل ويف                
وقــد زاد الــوعي العــام واحلــساسية العامــة يف هــذا اجملــال زيــادة كــبرية، وذلــك بفــضل  . اجملتمــع

 واملـساواة بـني   العمل الذي اضطلعت به الكثري من املنظمات غري احلكومية املعنية بقضايا املـرأة   
  . ١٩٩٥اجلنسني، اليت أنشئ معظمها بعد انعقاد املؤمتر الرابع املعين باملرأة يف بيجينغ يف عام 

ــا         - ١٦٦ ــاً فيه ــا طرف ــيت أصــبحت بلغاري ــة ال ــات الدولي ــع االتفاق ــد م ــشريعات البل ــسق ت  وتت
؛ ١٩٦٤  بشأن سياسـة التوظيـف لعـام      ١٢٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      : وتنضوي حتتها 

 بــشأن التمييــز فيمــا يتعلــق بــالتوظف واملهــن لعــام   ١١١واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  
؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واالتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى                ١٩٥٨

 مجيع أشكال التمييز العنصري وغريه من أشكال التمييز؛ وتوجيهات اجلماعة األوروبية بـشأن            
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تطبيق مبدأ املساواة بـني اجلنـسني واملـساواة يف املعاملـة بـني املـرأة والرجـل يف التوظـف واملهـن                  
  . ويف احلياة االجتماعية، إخل

 ومثــة عــدد مــن القواعــد املناهــضة للتمييــز يف التــشريعات البلغاريــة، وقــد ورد وصــفها - ١٦٧
  .  أعاله١حتت املادة 

وات العــشر األخــرية يف العمالــة والتــشريعات   وحــدثت حتــسينات كــبرية خــالل الــسن - ١٦٨
وممـا لـه أمهيـة كـبرية أحكـام قـانون تعـديل              . االجتماعية، تستهدف منع التمييز يف جمال العمالة      

ودعم قانون العمل، الـذي صـيغ مبـسامهة نـشطة مـن الـشركاء االجتمـاعيني، مبـن فـيهم خـرباء                       
 التمييـز املباشـر وغـري املباشـر القـائم علـى             النقابات العمالية، فيما يتعلق باألحكام املتصلة حبظر      

 وفيما يتعلـق بـاحلق يف املـساواة يف األجـر نظـري العمـل املتـساوي لكـل مـن                      )٣(عدد من األسس  
  . النساء والرجال

 وتتضمن التشريعات الدستورية وتشريعات العمل والتـشريعات اجلنائيـة قواعـد مهمـة        - ١٦٩
 العمـل، والدولــة ملزمــة بتهيئـة الظــروف املناســبة   تكفـل احلــق يف العمــل وحريـة العمــل ومحايــة  

مـع  (ملمارسة هذا احلق، مبا يف ذلك كفالة هذا احلق لألشخاص ذوي اإلعاقـة البدنيـة والعقليـة                 
ويظهر ذلك النوع األخري يف قـوانني حمـددة         ). االحتفاظ بالقدرة الكاملة أو اجلزئية على العمل      

أهيـل واإلدمـاج االجتمـاعي لـذوي اإلعاقـة، وقـانون            مثال، يف قانون احلماية وإعادة الت     (أخرى  
، وتـشريعات ثانويـة، وبـرامج وتـدابري الـسلطات           )٢٠٠٥إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة لعام      

ويف الــسواد األعظــم مــن احلــاالت تــوفر هــذه القــوانني ألصــحاب األعمــال حــوافز    . التنفيذيــة
ى عمـل، أو ال تتـوفر       لتوظيف أشخاص يعانون لـسبب أو آخـر مـن صـعوبات يف احلـصول علـ                

ويـتعني  . لديهم القدرة الكافية على املنافسة يف سوق العمـل، مبـا يف ذلـك بـسبب نـوع اجلـنس            
على أصحاب العمل االمتثـال ملتطلبـات القـوانني وغريهـا مـن الـصكوك القانونيـة، واالسـتفادة                   

قـوق األساسـية    أمكن من احلوافز االقتصادية املتاحة إذا رغبـوا يف ذلـك، وكفالـة احتـرام احل                ما
للعاملني يف املـصانع واملكاتـب يف إدارة األفـراد العـاملني لـديهم، وعـدم الـسماح بـأي متييـز يف                   

  . العمل من أجل توفري الظروف الالزمة للعمل والراحة واإلجازات
ويف الوقـت نفـسه، هنـاك       .  وتتمتع املرأة بكافة حقوق العـاملني القائمـة بـصورة عامـة            - ١٧٠

ت مــن أجلــها، فــضالً عــن متطلبــات قاســية بــأن تراعــى ظــروف العمــل   حقــوق إضــافية وضــع
املواصــفات التــشرحيية والفــسيولوجية اخلاصــة لألنثــى، ووضــع املــرأة كــأم يف املــستقبل أو كــأم  

  : وتندرج هذه القواعد اإلضافية حتت فئتني. ألطفال صغار
__________ 

وأدخـل  .  من الدستور، وهي لون البشرة والسن واحلالة االجتماعيـة         ٦وأضيفت إليها األسس املبينة يف املادة         )٣(  
  .“باشرالتمييز غري امل”ألول مرة يف التشريعات البلغارية املتعلقة بالعمل مصطلح 
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 الـضار    بـشأن حظـر العمـل الـشاق أو العمـل           –فيما يتعلق بعمل مجيع النساء        )أ(  
بــصحة املــرأة ووظــائف الــوالدة؛ وتأثيــث غــرف للنظافــة الشخــصية للمــرأة وتــوفري متطلباهتــا؛   

  وحتديد مستويات ذات عتبة منخفضة للعبء البدين مقارنة بالعبء الذي يتحمله الرجل؛ 
ــي هــن أمهــات      )ب(   ــاث الالئ ــق بعمــل اإلن ــا يتعل ــساء   : فيم تأثيــث اســتراحات للن

ا؛ والتأهيل املهين للنـساء احلوامـل واملرضـعات الالئـي يـؤدين أعمـاالً               احلوامل وتوفري مستلزماهت  
غري مالئمة لظروفهن؛ وحظر إعارة اإلنـاث احلوامـل العـامالت واإلنـاث الالئـي يقمـن برعايـة                   

 ســنوات علــى غــري رغبتــهن؛ وإعطــاء إجــازات للحمــل والــوالدة ورعايــة   ٣أطفــال دون ســن 
؛ وإتاحة الفرصـة للعمـل مـن املـرتل مـع اإلبقـاء              )مل من قانون الع   ١٦٨-١٦٣املواد  (األطفال  

 سـنوات؛ وتـوفري محايـة       ٦ ألطفـال حـىت سـن        األمهاتعلى العالقة الوظيفية لإلناث العامالت      
مــسبقة خاصــة ضــد طــرد اإلنــاث العــامالت احلوامــل والعــامالت األمهــات ألطفــال دون ســن  

  ).  من قانون العمل٣٣٣ من املادة ١الفقرة (سنوات  ٣
 وحتدد التشريعات البلغاريـة متطلبـات معينـة للمهـن الـيت هلـا أوضـاع معينـة وملمارسـة              - ١٧١

). ١١١يف إطــار روح اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  (مهــن معينــة ال تعتــرب مهنــاً متييزيــة  
وحتظر هذه احلاالت أيـضاً الفـروق واالسـتثناءات وأوجـه التفـضيل علـى أسـاس نـوع اجلـنس،                     

وهــي تتعلــق حبظــر أنــواع معينــة مــن . البــشرة، أو الــدين، أو املنــشأ الــوطينالعــرق، أو لــون  أو
ويغطـي احلظـر األعمـال الـشاقة أو الـيت           ).  مـن قـانون العمـل      ٣٠٧املـادة   (الوظائف على املرأة    

وتنــشأ هــذه القائمــة . تنطــوي علــى خطــر علــى صــحة املــرأة أو علــى وظــائف الــوالدة للمــرأة  
ويف هـذه احلـاالت، يعـد احلظـر         ). سـوم أو بقـانون وضـعي      بإصدار مر (بإجراء تتخذه احلكومة    

وقـد  . على أساس نوع اجلـنس    ) مبعين التمييز (وسيلة حلماية حياة املرأة وصحتها وليس استثناء        
مت تـبين هـذا الفهــم وإقـراره سـواء يف املمارســة يف بلغاريـا أو يف ممارسـة منظمــة العمـل الدوليــة        

يف أعمــال جتــري حتــت األرض يف املنــاجم بأنواعهــا   بــشأن توظيــف املــرأة ٤٥االتفاقيــة رقــم (
  ). ١٩٣٥كافة، 
ــة األطفــال     - ١٧٢ ــوالدة ورعاي ــانون العمــل نظــام اإلجــازات املتعلقــة باحلمــل وال ــنظم ق .  وي

وحتــسب إجــازة األمومــة كفتــرة خدمــة يف الوظيفــة وتقتــصر األحقيــة يف إجــازة األمومــة علــى  
سب فترة مساوية لفتـرة احلمـل والـوالدة ورعايـة           وحتت. العامالت الالئي خيضعن لعالقة وظيفية    

  .األطفال فقط كإجازة خدمة وظيفية للنساء غري العامالت
 وكما ذكر أعاله، حيظر دستور مجهورية بلغاريا االنتقاص من أي حقـوق، أو إنـشاء                - ١٧٣

ــوع اجلــنس أو األصــل         ــين أو ن ــاء اإلث ــسية أو االنتم ــرق أو اجلن ــى أســاس الع ــازات عل أي امتي
الــدين أو التعلــيم أو املعتقــدات أو االنتمــاء الــسياسي أو الوضــع الشخــصي أو االجتمــاعي     أو
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؛ ويتمتع مجيع املـواطنني واألشـخاص       )٦٤ من املادة    ٢الفقرة  (الوضع من حيث املمتلكات      أو
؛ )١٩ مــن املــادة ٢الفقــرة (القــانونيون حبقــوق قانونيــة متــساوية بالنــسبة للنــشاط االقتــصادي  

 مـــن ١الفقـــرة (ة اختيـــار دينـــه وألن تكـــون لـــه آراؤه الدينيـــة أو اإلحلاديـــة ولكـــل فـــرد حريـــ
؛ ويتمتــع األطفــال )٤٦املـادة  (؛ ولــألزواج حقـوق والتزامــات متـساوية يف الــزواج   )٣٧ املـادة 

الــذين يولــدون يف إطــار الزوجيــة حبقــوق متــساوية مــع األطفــال الــذين يولــدون خــارج إطــار    
؛ وللمواطنني احلق يف العمل، ويف احلـصول علـى مـدفوعات            )٤٧ من املادة    ٣الفقرة  (الزوجية  

تتناســب مــع العمــل الــذي متــت تأديتــه وهلــم أيــضاً حــق االختيــار احلــر للمهنــة ومكــان العمــل   
  ). ٤٨ املادة(

:  ويتضمن قانون العمل أحكاماً حتظر التمييز يف جمال عالقات العمل، وبـصفة خاصـة              - ١٧٤
اشر على أساس اجلنسية، أو األصل، أو العرق، أو لون البـشرة،            حظر التمييز املباشر أو غري املب     

ــة       ــة، أو احلال ــة معين ــة عمالي ــة، أو االنتمــاء إىل نقاب ــسياسية أو الديني أو العمــر، أو املعتقــدات ال
املتعلقــة بــالزواج أو احلالــة االجتماعيــة أو املتــصلة بامللكيــة أو باإلعاقــة عنــد ممارســة املــواطنني    

؛ وللمــرأة والرجــل احلــق يف   )٨ مــن املــادة  ٣الفقــرة (املتعلقــة بالعمــل  حلقــوقهم وواجبــاهتم  
وعـالوة علـى ذلـك،      ). ٢٤٣املـادة   (احلصول علـى أجـور متـساوية عنـد تـساوي قيمـة العمـل                

 مــن ٧ مــن البنــد ١الفقــرة رقــم " (التمييــز غــري املباشــر"يقــدم القــانون تعريفــاً قانونيــاً ملــصطلح 
الفروق أو الشروط املـسبقة القائمـة علـى الـشروط املتعلقـة            وينص على أن    ) األحكام التكميلية 

باملؤهالت الالزمة ألداء عمل معـني ال تـشكل متييـزاً، ويـنص علـى تـوفري محايـة خاصـة لـبعض                 
العاملون الذين تقـل أعمـارهم عـن الـسن القانونيـة، والـسيدات              (العاملني يف املصانع واملكاتب     

، )ص ذوو اإلعاقة، والتأهيل املهـين، ومـا إىل ذلـك     احلوامل واألمهات ألطفال صغار، واألشخا    
  .الواردة يف الصكوك القانونية

ــود       - ١٧٥ ــازات والقي ــز واالمتي ــى حظــر التميي ــدنيني صــراحة عل ــوظفني امل ــانون امل ــنص ق  وي
القائمــة علــى العــرق، أو اجلنــسية، أو االنتمــاء اإلثــين، أو نــوع اجلــنس، أو األصــل، أو الــدين،  

 عماليـة أو منظمـة أو حركـة سياسـية أو احتـاد عمـايل، أو الوضـع بالنـسبة                     العضوية يف نقابة   أو
  ).٧، املادة ٤الفقرة (للملكية 
 وينص قانون تشجيع التوظيف صراحة على حظر التمييز املباشر أو غـري املباشـر علـى             - ١٧٦

ألي ؛ ويتـيح فرصـة      )٢املادة  (أساس نوع اجلنس أو اجلنسية أو العرق أو لون البشرة أو العمر             
ــسجيل كعاطــل          ــر للت ــوع اجلــنس، أو العم ــسية، أو ن ــاري، بغــض النظــر عــن اجلن ــواطن بلغ م

  ).١٨ املادة(
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 ويعرف قانون محاية املستهلك وقواعد التجارة أي إعالن يتـضمن عناصـر متييـز علـى                 - ١٧٧
ــر،     أســـاس نـــوع اجلـــنس، أو العـــرق، أو الـــدين، أو اجلنـــسية، أو املعتقـــد الـــسياسي، أو العمـ

  ).٣٤ من املادة ١البند " (غري عادل"ت البدنية أو العقلية، بأنه إعالن القدرا أو
، باستثناء أي متييز مباشـر أو غـري         )٣املادة  ( وحيظر قانون املساعدة االجتماعية التمييز       - ١٧٨

مباشــر يف تنفيــذ املــساعدة االجتماعيــة علــى أســاس نــوع اجلــنس، أو العــرق، أو لــون البــشرة،  
ــة أ  أو ــة اإلثني ــة     اهلوي ــسي، أو احلال ــة، أو العمــر، أو التوجــه اجلن ــدة، أو اإلعاق ــدين أو العقي و ال

االجتماعيـة أو املنـشأ، أو العـضوية يف االحتـادات العماليـة أو غريهـا مـن املنظمـات واحلركــات         
  .العامة
 وحيظر قانون اإلذاعة والتلفاز بـث اإلعالنـات التجاريـة الـيت تنطـوي علـى متييـز علـى                     - ١٧٩

ة أو االنتماء السياسي أو اإلثـين أو الـديين أو العنـصري أو اجلنـسي أو أي شـكل                    أساس اجلنسي 
، أو أي انتـهاك للحظـر املفـروض علـى بـث             )٧٦ من املـادة     ٢الفقرة  (آخر من أشكال التمييز     

اإلعالنات التجارية اليت يكون دافعها هو التمييز واليت يعاقب عليهـا بغرامـة ماليـة تتـراوح بـني                   
ــاري  ١٥ ٠٠٠ و ٢ ٠٠٠ ــف بلغ ــادة ( لي ــة ضــعفني عنــد     ). ١٢٦امل وتــضاعف الغرامــة املالي

  .تكرار املخالفة
 من قانون احلماية ضد التمييز، اعتمد وزيـر       ٧ من املادة    ١ من الفقرة    ٢ وتنفيذاً للبند    - ١٨٠

 بـشأن أنـواع     ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٣٠ املـؤرخ    ٤العمل والسياسات االجتماعيـة املرسـوم رقـم         
اليت يكـون فيهـا نـوع اجلـنس، بـسبب طبيعتـها أو الـسياق الـذي جتـري فيـه،                 املهن أو األنشطة    

متطلباً أصيالً وضرورياً من متطلبات املهنة، وأصدر وزيـر الـدفاع باالشـتراك مـع وزيـر العمـل                   
 بــشأن ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول١٨ املــؤرخ ١٤والــسياسات االجتماعيــة املرســوم رقــم  
، بــسبب طبيعتــها أو الــسياق الــذي جيــري فيــه، متطلبــاً األنــشطة الــيت يكــون فيهــا نــوع اجلــنس

  .أصيالً وضرورياً من متطلبات املهنة
والـصورة احملدثـة   ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤( وتسعى استراتيجية التوظيف يف مجهورية بلغاريا      - ١٨١

إىل احتواء وتقليل حاالت التمييز على أساس نوع اجلنس، وإىل توسـيع            ) ٢٠١٥-٢٠٠٨(هلا  
سـيما مجاعـات     جتماعية للجماعات املعرضـة للمخـاطر يف سـوق العمـل، وال           نطاق التغطية اال  

وحتقيـق املـساواة   . نسائية معينة، مبا يف ذلك كفالة الوصول إىل سوق العمل والوظائف املنتجـة            
وهــي متـسقة مــع  . بـني اجلنــسني هـو أحــد االجتاهـات الرئيــسية السـتراتيجية التوظيــف الوطنيـة     

يــف كمــا أهنــا تتبــع أهــدافاً وسياســات اســتراتيجية وطنيــة لتحقيــق  االســتراجتية األوروبيــة للتوظ
واملقصود بوضع وتنفيـذ خطـط وطنيـة سـنوية للتوظيـف            . تكافؤ الفرص للجنسني يف التوظيف    

هو تـسهيل حتقيـق أهـداف اسـتراتيجية التوظيـف الوطنيـة، ودعـم زيـادة التوظيـف، واحلـد مـن                      
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وتشمل كل واحدة من هذه اخلطـط عـدداً         . لالبطالة بصورة عامة، وخباصة بني النساء والرجا      
من برامج معينة حتدد أمساء املشاركني واملتعاقدين فيها، فضالً عـن حتديـد مواردهـا والترتيبـات                

  . املتصلة هبا
 وتتضمن املبادئ التوجيهية الراميـة إىل حتقيـق تكـافؤ الفـرص بـني النـساء والرجـال يف                    - ١٨٢

تقلـيص الفـروق بـني معـدل التوظيـف ومعـدل            : لسوق العمل بصفة أساسية سياسات من أجـ       
ــوازن يف متثيــل النــساء       ــادة توظيــف النــساء؛ وحتقيــق ت ــة للنــساء والرجــال مــن خــالل زي البطال
والرجال يف مجيع القطاعات؛ وتقليل الفـرق بـني املرتبـات القـصوى والـدنيا للنـساء والرجـال؛                   

  . رعاية األطفالورعاية مجيع املعالني واستخدام برامج خمتلفة ملنح إجازات
 ومتر عملية حتقيق تكافؤ الفرص بني املرأة والرجـل يف الوصـول إىل سـوق العمـل مـن                    - ١٨٣

وتنـدرج التـدابري الراميـة إىل القـضاء علـى          . خالل حتقيق املساواة بني اجلماعات السكانية كافة      
عـدم حـصول فئـة معينـة مـن الـسكان علـى فـرص متكافئـة يف سـوق العمـل علـى أسـاس نــوع              

نس أو العمر، أو الصحة العامة، أو االنتماء اإلثين وغري ذلـك مـن األسـس حتـت جممـوعتني                    اجل
وتــشمل التــدابري العامــة إنــشاء إطــار  . جمموعــة عامــة وأخــرى خاصــة : أساســيتني مــن التــدابري 

وتـشمل  . تشريعي ومؤسسي ومتضمن للموارد يضمن تكـافؤ الفـرص لفئـات اجتماعيـة معينـة              
علومــات؛ وترتيبــات مؤســسية وتقييمــاً ألثــر سياســية معينــة علــى وضــع  تــوفري امل: هــذه التــدابري

  ).تشجيع تعميم املنظور اجلنساين(األفراد من اجلنسني كليهما 
ــساء يف إطــار       - ١٨٤ ــني الرجــال والن ــق تكــافؤ الفــرص ب ــة إىل حتقي ــسياسة الرامي ــشمل ال  وت

يـع اجملـاالت األخـرى،      التفسري املوسع لالستراتيجية سياسـات وخططـاً وبـرامج وأنـشطة يف مج            
يف ذلك االقتصاد، والسياسة االجتماعية، والتوظيف، والتقليل مـن البطالـة، ضـمن جمـاالت                مبا

  .أخرى
 وميثل دمج املبدأ اجلنساين يف سياسات التوظيف إجنازاً ال غـين عنـه يف بلغاريـا، سـواء                   - ١٨٥

فكلــها تكفــل . ية للتوظيــفيف االســتراتيجية املتبعــة يف التوظيــف أو يف اخلطــط الوطنيــة الــسنو  
وال شـك أن هـذا النـهج، فـضالًَ عـن            . إدامة التركيـز علـى هـذه املـسألة علـى املـستوى الـوطين              

وإىل تغـيريات   . الدورات التدريبية اليت تعقد، يؤديان إىل أحداث تغيري يف عقلية اختاذ القرارات           
اعيني ووسـائط اإلعـالم     يف املمارسات اإلداريـة، وإىل تغـيريات يف العمـل مـع الـشركاء االجتمـ               

  .وعامة اجلمهور
 وتتحقـق الـتغريات يف مـستوى النـشاط االقتـصادي، والتوظيـف، والبطالـة فـضالً عـن          - ١٨٦

تقليص الفروق بـني هـذه املعـدالت بالنـسبة للمـرأة والرجـل نتيجـة للتنميـة االقتـصادية واتبـاع                       
االجتمـاعي مـن أسـواق      سياسات عامة وخاصة يف التوظيف، حتد مـن التمييـز ومـن االسـتبعاد               
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وقـد نفـذت الـسياسات الراميـة إىل احلـد مـن الفـروق يف مـستويات النـشاط                    . العمل والتوظف 
االقتصادي، والتوظيف، والبطالة بني املرأة والرجل خالل السنوات األخـرية مـن خـالل وضـع                

جتماعيـة  برامج خاصة لزيادة التوظيف واحلد من البطالة بـني النـساء الالئـي ينـتمني إىل فئـات ا      
  ).كبار السن، واألمهات العازبات، إخل(معينة 
 وتضطلع املـرأة بـدور مهـم يف سـوق العمـل يف بلغاريـا حبـسب نـسبتهن بـني الـسكان              - ١٨٧

ومتثـل  . النشطني اقتصادياً يف التوظف ومشاركتهن يف مجيع قطاعات وفروع االقتـصاد الـوطين            
. )٤(لون وظـائف بـصورة رمسيـة يف البلـد          يف املائـة مـن األشـخاص الـذين يـشغ           ٤٥النساء حالياً   

وقـد شـارف معـدل توظيـف     . كما أهنن يشاركن عملياً يف مجيع األنشطة والفروع االقتـصادية       
 النـسبة املـستهدفة ملتوسـط معـدل         ٢٠٠٨ يف هنايـة     ٦٤-١٥املرأة يف البلد يف الفئة العمرية من        

  .٢٠١٠ يف املائة يف ٦٠: لشبونةالتوظيف للمرأة يف االحتاد األورويب الواردة يف استراتيجية 
 والفرق يف مستوى النشاط االقتصادي والتوظـف بـني املـرأة والرجـل مقارنـة بـالكثري                  - ١٨٨

مــن الــدول، ومنــها دول يف االحتــاد األورويب، لــيس كــبرياً جــداً ولكنــه يظهــر اجتاهــاً مــستقراً    
قتـصادي والتوظيـف يف     بغض النظر عن الزيادة يف املعدل اإلمجايل للنـشاط اال         )  نقطة ١٢- ٩(

، بلغ معدل النشاط االقتصادي للمرأة يف أكثـر الفئـات العمريـة نـشاطاً     ٢٠٠٩ففي عام   . البلد
 للرجــل، ووصــل معــدل التوظيــف إىل  ٧٢,٨ يف املائــة مقابــل ٦٢,٨) ٦٤-١٥(يف االقتــصاد 

إىل الفـرق   وإىل حد ما، ترجع هذه الفروق       .  يف املائة، على التوايل    )٥(٥٩,٦ يف املائة و     ٦٩,٢
بـني  (يف العمر الذي يكتسب فيه أفراد كل نوع مـن نـوعي اجلـنس احلـق يف املعـاش التقاعـدي                    

  ). ٢٠٠٩ سنوات يف عام ٣سنوات و  ٥
 ويف الـسنوات األخــرية، تنـاقص معــدل البطالـة تناقــصاً ملموسـاً للمــرأة والرجـل علــى      - ١٨٩

 يف املائـة للمـرأة      ٦,٢( غري كبري    ٢٠٠٨السواء، فكان الفرق بينهما يف الفصل األخري من عام          
  ).  يف املائة للرجل٦,٥و 

 والعمر الذي تصل فيه املرأة إىل احلق يف التقاعد، يف ظـل تـشريع وطـين فعَّـال، عامـل                     - ١٩٠
 ســنة، وبــصفة خاصـــة اإلصــالح اجلـــاري    ٥٥مــؤثر يف اخنفــاض توظـــف اإلنــاث بعــد ســـن     

عمـر التقاعـد بـني املـرأة والرجـل خـالل       للمعاشات التقاعدية الذي أدى إىل تقلـيص الفـرق يف    
ــة           ــرأة مؤهل ــه امل ــصبح في ــذي ت ــر ال ــادة أكــرب يف العم ــدر ضــئيل، وإىل زي ــرة، وإن بق ــذه الفت ه

  . للحصول معاش تقاعدي

__________ 
  .جتري احلسابات على أساس بيانات معهد اإلحصاء الوطين لنطاق دينامي عريض  )٤(  
  .٢٠٠٩، صوفيا، “التوظف والبطالة”: معهد اإلحصاء الوطين: املصدر  )٥(  
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 والنساء احلاصالت على تعلـيم وتـدريب مهـين أفـضل يكـن أنـشط اقتـصادياً ولـديهن                    - ١٩١
كما يظهـرن مـيالً إىل   . شاط يف سوق العملحافز أكرب على العمل، ويظهرن قدراً أكرب من الن      

ويـصدق ذلـك بـصفة خاصـة        . املشاركة يف النـشاط املـأجور ذي األجـر املرتفـع بدرجـة كـبرية              
ــيم عــال    ــساء احلاصــالت علــى تعل ــشاط    . علــى الن ــيس عــامالً مهمــاً يف الن ــيم ل ومــستوى التعل

فكلمـا  . أة والرجـل  االقتصادي والتوظف فحسب ولكنه أيضاً عامل مهـم يف املفاضـلة بـني املـر              
ارتفع مستوى التعليم قل الفرق يف معدل التوظيف بني املـرأة والرجـل، بـل إن معـدل توظيـف                    

وخــالل الفتــرة . النــساء احلاصــالت علــى تعلــيم عــال يكــون غالبــاً أعلــي منــه يف حالــة الرجــال 
، وصل معدل التوظيـف إىل ذروة للنـساء احلاصـالت علـى مـؤهالت               ٢٠٠٣املنقضية منذ عام    

 يف املائــة للرجــال ٧١,٧، مقابــل ٢٠٠٧ يف املائــة خــالل الفــصل األول مــن عــام ٧٣,٦(يــا عل
وبالنـسبة للفتـرة الكاملـة كـان الفـرق يف           ).  يف املائـة   ٥٢,٤ونسبة إمجالية للبلـد بكاملـه بلغـت         

معدل التوظيف حبسب نوع اجلنس لألشخاص من ذوي املؤهالت العليـا خـالل اجلـزء األكـرب                 
 يف املائـة،    ٣,٣قـل مـن نقطـة مئويـة واحـدة، ووصـل بـصورة اسـتثنائية إىل                  من هذه السنوات أ   

  . أن معدل التوظيف كان متساوياً من الناحية العملية أي
 وتؤكــد املــسوح مبــا ال يــدع جمــاالً للــشك أن ارتفــاع مــستوى التعلــيم العــايل للمــرأة   - ١٩٢

ــاألمن        ــل وب ــد العم ــوع عق ــق بن ــا يتعل ــواء فيم ــن س ــؤدي إىل حتــسني األم ــة  ي ــوظيفي والتنمي  ال
ــة ــة بالرجــل     . الوظيفي ــسبة للمــرأة مقارن ــيم عامــل حمــدد بدرجــة أكــرب بالن ــة  . والتعل ففــي غالبي

األحوال حيدد التعليم األفضل للمرأة بصورة مسبقة ارتفاع مستوى التوظيف واألمـن يف جمـال               
  . العمل املأجور

ــاين اجلنــساين يف    - ١٩٣ ــل مــن أوجــه التب التوظيــف هــو التوســع يف   والعامــل الرئيــسي للتقلي
مشاركة املرأة يف سوق العمل، الذي يرجع الفـضل فيـه أساسـاً إىل اسـتقرار النمـو االقتـصادي                 

، فـــضالً عـــن تنفيـــذ سياســـات مالئمـــة هلـــا تـــأثري مباشـــر وغـــري مباشـــر يف ٢٠٠٨حـــىت عـــام 
  .اجملال هذا

ــاري حــساساً      - ١٩٤ ــة مــن أجــل جعــل اجملتمــع البلغ ــدابري ومــشاريع معين ــذ ت ــشاكل  وتنف  مل
ــة           ــل الوطني ــة العم ــذ خط ــار تنفي ــة يف إط ــاة املهني ــاة األســرية واحلي ــني احلي ــق ب ــساواة والتوفي امل

وترمـى  . للتوظيف، اليت كانت تعتمدها احلكومـة سـنوياً علـى مـدى الـسنوات الثمـاين املاضـية                 
هــذه اخلطــط إىل إذكــاء وعــي اجلمــاهري وأصــحاب األعمــال مببــدأ املــساواة بــني اجلنــسية الــيت    

وتــسعى املــشاريع املنفــذة األخــرى إىل . تهدف القــضاء علــى احلــواجز الــيت تعتــرض العمــل تــس
تشجيع الفئـات الـيت تتحمـل خطـر إعاقـة الوصـول إىل الوظـائف أو االحتفـاظ بوظائفهـا علـى                      
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تــشجيع النــشاط النــسائي االقتــصادي  ”مثــل الربنــاجمني املعنــويني (املــشاركة يف ســوق العمالــة 
  ). “العودة إىل العمل” و “ خدمات الرعاية لألطفالاملستقل من أجل توفري

ــسنوات األخــرية    - ١٩٥ ــستقرة خــالل ال ــسياسات واملمارســات امل ــاع ال ــد شــهد  .  ومت إتب فق
 بــدء تنفيــذ أول خطــة عمــل وطنيــة لتــشجيع املــساواة بــني اجلنــسني، الــيت ترمــي     ٢٠٠٥ عــام

للمرأة وهتيئة ظروف لتحقيـق     ) لبدءعمليات ا (التدابري الواردة هبا إىل زيادة النشاط االقتصادي        
فقـد نفـذت وكالـة التوظيـف        . تكافؤ الفرص يف الوصول إىل سوق العمـل والتوظيـف املـأجور           

مــشروع : الوطنيــة مــشاريع ترمــي إىل زيــادة النــشاط االقتــصادي للمــرأة يف ســوق العمــل مثــل
قـدمي املـساعدات    ت”، وبرنامج   “دعم األمومة ”، والربنامج الوطين    “املراكز األسرية لألطفال  ”

وتتـاح فرصـة    . “دعـم اإلحالـة إىل التقاعـد      ”، والربنامج الـوطين     “إىل األشخاص ذوي اإلعاقة   
الشابات، والوالدان اللـذان يقومـان برعايـة    (للنساء من الفئات املعرضة للخطر يف سوق العمل   

ت لاللتحــاق بــدورا)  ســنة٥٠أطفــال مــن ذوي اإلعاقــة، والنــساء الالئــي تزيــد أعمــارهن عــن 
تدريبية للحصول على مـؤهالت مهنيـة والتـدرب، مـن أجـل تعزيـز فرصـهن يف احلـصول علـى           

  .الوظائف، مبا يف ذلك العمل حلساب أنفسهن
ســيما يف التعلــيم   وال تــزال النــساء مركــزات يف جمموعــات ضــيقة مــن األنــشطة، وال - ١٩٦

.  يف البلــدوقطــاع الــصحة، وصــناعة احلياكــة، حيــث معــدل األجــور أقــل مــن متوســط األجــر  
وينحـــو الرجـــال إىل العمـــل يف األنـــشطة الـــصناعية اآلخـــذة يف التوســـع يف قطـــاعي الـــصناعة   

وغالبـاً  . التحويلية والبناء، حيث يتم إنشاء املزيد من الوظائف واملهن وتكـون األجـور مرتفعـة              
جـوراً  ما تعمل النساء الالئي مل يـتلقني تعليمـاً عاليـاً يف أنـشطة تتطلـب مهـارات أقـل، وتـدفع أ             

  .)٦(أقل توفر عادة وصوالً حمدوداً للتدرب واحلصول على مؤهالت
وتنص التشريعات الفعالة على املساواة يف األجور عن األعمال املتـساوية أو األعمـال               - ١٩٧

ــاك فــرق بــني اجلنــسني يف        ــه ينبغــي أال يكــون هن ــساوية يف القيمــة، الــيت تفتــرض مــسبقاً أن املت
الــيت تتطلــب ) الوظــائف أو املناصــب( عليهــا مــن أمــاكن العمــل املــدفوعات الــيت يــتم احلــصول

عمــالً مــساوياً يف التعقيــد واملــسؤوليات عنــد نفــس املــستوى مــن املــؤهالت واألداء التعليمــي    
ــانون قواعــد حتديــد األجــور وتوزيعهــا، مبــا يف ذلــك املــدفوعات     . واملهــين ونظــم األجــور، وق

ى صــعيد البلــد ويف منظمــات معينــة، ال تــسمح  ، املوجــود علــ)املكافــآت(التكميليــة واحلــوافز 
وينطبـق هـذا أيـضاً علـى االتفاقـات          . بوجود أي فروق يف املدفوعات على أساس نـوع اجلـنس          

  . اجلماعية وعقود التوظيف الفردية

__________ 
  .٢٠٠٨، ٢٠٠٤، املعهد الوطين لإلحصاء، صوفيا، “هيكل األجور”  )٦(  
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 ووفقاً لإلحصاءات الرمسية، فإن الفروق يف معـدالت البطالـة بـني املـرأة والرجـل هـي                   - ١٩٨
ــرغم مــن   ــرأة،     فــروق طفيفــة، علــى ال ــسم باحلــساسية مــن حيــث عمــر امل  أن هــذه الفــروق تت

وعموماً، تتأثر النساء بقدر أكرب من تأثر الرجال مبعـدل البطالـة،         . ووضعها األسري، وتعليمها  
ولكن هذا الفرق يكون أكرب ما ميكن يف حالة املرأة املنخفـضة التعلـيم، واملطلقـات واألمهـات                  

عى األطفال واألسر رمبـا تكـون سـببا حمـتمالً ملـا تواجهـه                وحقيقة أن هذه الفئة تر     .)٧(العازبات
كمــا تتــأثر هــذه الفئــة باخنفــاض مــستوى توزيــع بــرامج   . مــن مــصاعب يف العثــور علــى عمــل 

التوظيف اليت تتسم باملرونة، ونقـص األمـاكن الـيت توجـد هبـا مرافـق لرعايـة األطفـال يف املـدن            
ص النساء بنصيب أكرب من نصيب الرجـال        ولألسباب ذاهتا، ختت  . الكربى وغريها من األسباب   

  . يف فئة األشخاص غري النشطني، الذين انسحبوا بصورة مؤقتة من سوق العمل
ــة واحليــاة      - ١٩٩ ــاة املهني ــسياسة الــيت تنفــذها الــدول مــن أجــل التوفيــق بــني احلي  وتــشجع ال

األســرية وجــود أشــكال مرنــة مــن التوظيــف، كمــا تــشجع وجــود خــدمات لرعايــة األطفــال     
  . لرعاية أفراد األسر من املعالني وأ

 ووفقــا للتــشريعات الوطنيــة الفعالــة، حيــق لآلبــاء االســتفادة بإجــازة رعايــة األطفــال،    - ٢٠٠
إجـازة  ”فقـد مت أيـضاً تطبيـق مـا يـسمي بــ       . ولكن املمارسة االجتماعية ختتلف عن ذلك كثرياً    

 ٢٠٠٨ديـسمرب   /انون األول  كـ  ١٧وتتجلـي التغـيريات الرئيـسية الـيت اعتمـدت يف            . “الوالدين
 يومــاً إىل ٣١٥، يف أنــه مــددت مــن ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين١وبــدأ ســرياهنا اعتبــاراً مــن  

املـدة الـيت تـدفع عنـها اسـتحقاقات احلمـل والـوالدة،              )  يوماً قبل االنعـزال    ٤٥منها  ( أيام   ٤١٠
ة، فرصـة ألن يـستفيد،   يتيح لألب، إذا كان مؤمناً عليه اجتماعياً ضد املرض وعملية الـوالد         مما

 أشـهر وأن    ٦ أيام تقوميية بعد بلوغ الطفل سـن         ٤١٠بدال من األم، مبا تبقى من اإلجازة حىت         
ــة          ــرة االســتحقاق املمول ــدت فت ــا زي ــرة؛ كم ــك الفت ــدي خــالل تل ــى اســتحقاق نق حيــصل عل

ــأمني االجتمــاعي الالزمــة للحــصول علــى هــذا االســتحقاق وحلــساب القيمــة     تباشــتراكا  الت
  .  شهرا١٢ً أشهر إىل ٦ة للمبلغ املستحق عن احلمل والوالدة، من النقدي
 وبغية تشجيع املساواة بني املرأة والرجل فيما يتعلق حبقوق الوالـدين يف الرعايـة، بـدء                  - ٢٠١

تطبيق حوافز لآلباء املشمولني بالتأمني االجتمـاعي لكـي يـصبحوا أكثـر نـشاطاً يف االضـطالع                  
ني التوفيــق بــني احليــاة املهنيــة واحليــاة األســرية لآلبــاء واألمهــات   بالتزامــات الوالــدين، ولتحــس

، أصـبح مـن حـق       ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ١واعتبـاراً مـن     . املشمولني بالتـأمني االجتمـاعي    
اآلبــاء املــشمولني بالتــأمني االجتمــاعي فيمــا يتعلــق بــاملرض بــصورة عامــة وبــالوالدة اســتخدام   

تـاريخ مغـادرة الطفـل ملستـشفي التوليـد، واالسـتحقاق مـن               يوماً، حتسب من     ١٥إجازة مدهتا   
__________ 

  .نشرة دورية املعهد الوطين لإلحصاء، “التوظيف والبطالة”  )٧(  
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وبــذلك مت تــشجيع األب علــى االضــطالع  . التــأمني االجتمــاعي احلكــومي عنــد والدة الطفــل 
ويعـد هـذا اإلصـالح خطـوة مهمـة يف      . مبسؤوليته يف تويل رعاية الطفـل عقـب والدتـه مباشـرة          

ر نفــسه عــن طريــق احلكــم الــذي ويتحقــق األثــ. التغلــب علــى الــصور النمطيــة للمــرأة والرجــل
يقضي بتمديد احلق يف احلصول على اإلجازة والتمتع باالستحقاقات ليشمل األب الذي لـيس              

وموضـوع الرعايـة هـو     .زوجاً ولكنه معايش لألم حبكم األمـر الواقـع يف نفـس األسـرة املعيـشية               
  .  حبكم األمر الواقعالطفل وال يهم إذا كان مولوداً لقرينني متزوجني أو لقرينني يعيشان معاً

، عدل قـانون احلمايـة ضـد التمييـز، بإدخـال حـق املـرأة الـيت هـي يف                     ٢٠٠٩ عام    ويف - ٢٠٢
إجــازة محــل، أو والدة أو تــبين لطفــل، أو يف إجــازة لرعايــة طفــل حــىت يــصل عمــره ســنتان،     
لتكون يف نفس الوضع الذي كانت فيه قبل القيام باإلجازة يف تلـك احلـدود الزمنيـة وبـشروط      

ن أي حتـسينات يف ظـروف العمـل الـيت كـان حيـق هلـا االسـتفادة                   ال تقل مواءمة هلا ولتستفيد م     
وحيقـق هـذا تطبيـق مبـدأي تكـافؤ الفـرص واملـساواة يف املعاملـة بـني                   (منها خالل فتـرة تعيينـها       

ــة ختــصيب بطريقــة      ). املــرأة الرجــل  ــساء الالئــي خيــضعن لعملي وينطبــق الــشيء نفــسه علــى الن
  .األنابيب الزجاجية

أو للوالـد   /قاقات للوالد الذي يكون يف إجازة ألنه ولد له طفل و           ومتنح نفس االستح   - ٢٠٣
وعقـب  . الذي يكون يف إجازة تبين أو إجازة لرعاية األطفال حىت يصل سن الطفل إىل سـنتني               

انتــهاء اإلجــازة، حيــق للوالــد العــودة إىل وظيفتــه أو إىل منــصب مكــافئ هلــا وفقــاً لــشروط           
ته بـأي حتـسينات يف ظـروف العمـل كـان سـيتمتع بـه                وإلجراءات ال تقل مواءمة له مع استفاد      

  . خالل فترة تغيبه
 وطبقـــت وزارة العمـــل والـــسياسات االجتماعيـــة، باالشـــتراك مـــع الوكالـــة الوطنيـــة  - ٢٠٤

للتوظيف، ووكالة األمن االجتماعي، والوكالة العامة حلمايـة الطفـل، تـدابري لتـشجيع أشـكال                
تربيــة طفــل صــغري أو برعايــة فــرد معــول مــن أفــراد   التوظيــف املــرن للوالــدين الــذين يقومــان ب 

واملـساعد  ”، “املـساعد الشخـصي  ”: وقد زيد عدد الربامج الفعالة ومت توسيع نطاقهـا    . األسرة
مراكــز ”، ومـشروع  “خـدمات اجتماعيـة مقابــل وظـائف جديـدة    ”، ومـشروع  “االجتمـاعي 

ورة، ويف نفـس    حبيـث تيـسر عـودة النـساء وإحلـاقهن بوظـائف مـأج              “أسرة مـن أجـل األطفـال      
  .الوقت تقليص البطالة بني فئات معينة من النساء

، وزيـادة التوظيـف   ٢٠٠٨-٢٠٠٠ والنمو االقتصادي املرتفـع واملطـرد خـالل الفتـرة           - ٢٠٥
 يف املائـة يف     ٦ يف املائة يف هناية التسعينيات إىل أقل مـن           ١٩من  (وتناقص البطالة بدرجة كبرية     

الحات الــيت نفــذت يف اجملــال االجتمــاعي والقــرارات الــيت ، بــاالقتران مــع اإلصــ)٢٠٠٨هنايــة 
 بـصورة عامـة، وبدرجـة كـبرية بالنـسبة جلماعـات معينـة،               -اختذت لزيادة املعاشـات التقاعديـة     



CEDAW/C/BGR/4-7
 

48 11-20275 
 

أسهمت مجيعاً يف تقليص نطاق ومستوى الفقر على صعيد البلد، وإىل احلـد مـن االسـتبعاد            قد
  . االجتماعي

الفــروق يف الــدخول والفقــر بــني النــساء والرجــال،       ورغــم هــذه اإلجنــازات، فــإن    - ٢٠٦
وهي كذلك بالنسبة للموظفني، وللمتقاعـدين،      . سيما بالنسبة لفئات معينة، ال يزال كبرياً       وال

وإىل حـد كـبري، تعـزى هـذه الفـروق إىل التوظيـف اجلـاري حاليـاً أو التوظيـف                . ولكبار الـسن  
وقـل متوسـط الرواتـب    . ال الـيت تـؤدى    السابق، وإىل مـستويات األجـور الـيت تـدفع عـن األعمـ             

 يف املائـة عـن   ٢٢,٨ بنـسبة  ٢٠٠٦أكتـوبر   /الشهرية اليت حتصل عليها النـساء يف تـشرين األول         
ــريه للرجــال   واخنفــاض مــستوى األجــور حيــدد مــسبقاً اخنفــاض مــستويات املعاشــات        .)٨(نظ

 للنــساء مقارنــة بــل إن اخنفــاض ســن التقاعــد أيــضاً. التقاعديــة الــيت حتــصل عليهــا النــساء أيــضاً
بالرجــال بــسبب قــصر فتــرة اخلدمــة يف الوظيفــة يــسهم أيــضاً يف ارتفــاع مــستويات الفقــر بــني  

  . النساء
  

  ١٢املادة 
يـضمن هلمـا     ينص دستور مجهورية بلغاريا على حـق املـرأة والرجـل يف تـأمني صـحي                - ٢٠٧

ــد     ــة ب ــة ميــسورة التكلفــة واحلــق يف االســتفادة مــن اخلــدمات الطبي ــة طبي ون مقابــل وفقــا  رعاي
ومتول الرعاية الصحية مـن     ). ٥٢املادة   من   ١ الفقرة(للشروط واإلجراءات اليت يقرها القانون      

الل اشــتراكات التــأمني الشخــصية ميزانيــة الدولــة، أو مــن جانــب أصــحاب العمــل، أومــن خــ 
   ).٥٢املادة من ٢الفقرة (اجلماعية، ومن موارد أخرى  أو

واعتمـد يف  . إصالح لنظـام الرعايـة الطبيـة يف بلغاريـا        عملية  يف الوقت احلاضر    جتري  و - ٢٠٨
الــسنوات األخــرية تــشريع جديــد متامــا، وعــدد مــن الوثــائق االســتراتيجية والقواعــد األخالقيــة  

محايـة صـحة املـواطنني بوصـفها أولويـة          ) ٢٠٠٤(العامـة   ويعرف قانون الـصحة     . للمهن الطبية 
ادئ، مبـا فيهـا مبـادئ املـساواة يف االسـتفادة مـن       قومية وذلك من خالل تطبيق جمموعة من املبـ  

بيـة امليـسورة التكلفـة    ويورد القانون قائمة حبقـوق املـرأة، مبـا فيهـا الرعايـة الط           . اخلدمات الطبية 
؛ واحلق يف العالج على قدم املساواة بصرف النظر عن نـوع اجلـنس،       )٨١ من املادة    ١الفقرة  (

، والرعايــة الــصحية الــيت ميكــن احلــصول  )٨٥ة املــاد(، وأي أســباب أخــرى والتوجــه اجلنــسي
عليهــا والــيت تتــسم باملــساواة؛ واحلــق يف احلــصول علــى رأى طــيب ثــان فيمــا يتعلــق بتــشخيص   

؛ واحلــق يف )٨٦املــادة (املــرض، وعالجــه، والتنبــؤ بــه؛ والوقايــة فيمــا يتعلــق باحلالــة الــصحية    
  .وحقوق أخرى) ٨٧املادة (املوافقة املسبقة عن علم 

__________ 
  .٢٠٠٤ املعهد الوطين لإلحصاء، صوفيا،“٢٠٠٦هيكل األجور، ”: املصدر  )٨(  
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ــصحي    - ٢٠٩ ــأمني ال ــانون الت ــة خــارج    ) ١٩٩٨(أدخــل ق ــصحي يف نظــام الرعاي ــأمني ال الت
ويعـد الـصندوق    .  ليشمل قطاع املستشفيات أيـضا     ٢٠٠١يف عام   ومتت توسعته   املستشفيات،  

ــأمني الــصحي      ــدة الــيت تنفــذ الت ــأمني الــصحي املؤســسة الوحي ــااإللزامــي الــوطين للت . يف بلغاري
. على تأمني مكمل من خالل صناديق تـأمني صـحي خاصـة      ويستطيع املواطنون أيضا احلصول     

كنسبة مئوية من األجـر ويـشترك يف سـدادها مناصـفة صـاحب              اإللزامية  وحتسب االشتراكات   
  اخلـاص  ويسدد األشخاص الـذين يعملـون حلـساهبم       ). منهمالكل   يف املائة    ٣(العمل واملوظف   

أو البلـديات االشـتراكات اخلاصـة       اشتراكات التأمني الصحي اخلاصة هبم، بينما تـسدد الدولـة           
ــة عــشر، والطــالب، واألشــخاص املوجــودين يف       ــال دون الثامن بأصــحاب املعاشــات، واألطف

، اإللزامـي ويتمتـع مجيـع املـواطنني البلغـاريني بالتـأمني الـصحي             . مؤسسات الرعاية االجتماعيـة   
  .أمني الصحيالذي يشمل حزمة من اخلدمات الصحية، وبضمان ميزانية الصندوق الوطين للت

املمارسـون العـامون   . مت إدخال نظام املمارسني العامني يف الرعاية خارج املستشفيات        - ٢١٠
ن للخدمات الطبية األولية وهم يقـدمون اخلـدمات الـصحية للـسكان يف              ون الرئيسي وهم املقدم 

  .شكل عيادات فردية أو مجاعية
وإنـشاء الـصندوق    اإللزامـي   ، ومع إدخـال منـوذج التـأمني الـصحي           ٢٠٠٥وحىت عام    - ٢١١

 كان الـصندوق الـوطين للتـأمني الـصحي وامليزانيـة التنفيذيـة يـشتركان         ،الوطين للتأمني الصحي  
ويقــدم متويــل نظــام  . يف متويــل الرعايــة الــصحية مــع زيــادة نــصيب الــصندوق بــصورة مطــردة  

عامــة ويعتــرب الرعايــة الــصحية يف بلغاريــا يف الوقــت احلــايل بــصفة رئيــسية مــن خــالل املــوارد ال 
ويبلـغ اإلنفـاق علـى الرعايـة الـصحة يف      ).  يف املائـة ٦(اشتراك التأمني الصحي منخفـضا نـسبيا    

، )٢٠٠٩ يف املائـة يف عـام      ٤,٢( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل سنويا         ٤ميزانية الدولة حنو    
انيـة إىل التمويـل وفقـا    واالجتاه اآلن هو إعادة التأكيد على االنتقال من التمويل مـن خـالل امليز    

ولتحـسني متويـل نظـام الرعايـة الـصحية، خيطـط            . ملبدأ التـأمني الـصحي وحتـسني هـذا االنتقـال          
لتحسني معدل االلتزام باشتراكات التأمني الصحي، وتطوير التأمني الصحي الطـوعي، وزيـادة             

   .خلإاإلنفاق على الرعاية الصحية، 
ويعتـرب التحـديث   . حتسني الرعاية الصحية يف بلغارياتدرك احلكومة احلاجة امللحة إىل   - ٢١٢

) ٢٠١٣-٢٠٠٨(الشامل للـسياسات الـصحية هـدفا لكـل مـن االسـتراتيجية الوطنيـة للـصحة          
  :ل الوثائق االستراتيجية التاليةصيغت من خال وسياسات القطاعات األخرى، اليت

  )٢٠٢٠-٢٠٠٦(االستراتيجية الوطنية الدميغرافية جلمهورية بلغاريا   •  
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  )٩(االستراتيجية الصحية ألبناء األقليات العرقية احملرومني  •  
  )٢٠١٦-٢٠٠٦(الربنامج الوطين ملكافحة مسامية العظام   •  
الربنامج الوطين للوقاية من إدمان العقـاقري، والعـالج منـه وإعـادة التأهيـل يف مجهوريـة                    •  

  )٢٠٠٥-٢٠٠١(بلغاريا 
اض الوراثيـــة، وحـــاالت االســـتعداد لألمـــراض، الربنـــامج الـــوطين للوقايـــة مـــن األمـــر  •  

  )٢٠٠٥-٢٠٠٠(وحاالت الشذوذ اخللقي 
  )٢٠٠٨-٢٠٠٣(االستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات   •  
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجية الوطنية لألطفال   •  
ــة واإلدمــاج       •   ــة االجتماعي ــا عــن اســتراتيجيات احلماي ــة بلغاري ــوطين جلمهوري ــر ال التقري

  )٢٠١٠-٢٠٠٨ (االجتماعي
  )٢٠١٢-٢٠٠٤(سياسة الصحة العقلية يف مجهورية بلغاريا   •  
  .، إخل)٢٠١٢-٢٠٠٦(خطة العمل الوطنية لتنفيذ سياسة الصحة العقلية   •  
 اإللزامــيلمـرأة احلــصول علـى الرعايـة الــصحية مـن خـالل التــأمني الـصحي        وُيكفـل ل - ٢١٣

مـتعن بالتـأمني الـصحي احلـصول علـى حزمـة            واختيار املمارس العام وتستطيع النـساء الـاليت يت        
: أساسية من اخلدمات الصحية، بضمان ميزانية الصندوق الوطين للتأمني الصحي، تتكـون مـن             

الوقاية من املرض وإجراءات الكشف املبكر اليت يضطلع هبا األطباء وأطباء األسـنان؛ والرعايـة               
الـسريرية والعـالج يف مواجهـة       الصحية خارج املستشفيات وداخلها فيما يتعلق بالتشخيـصات         

ــة يف احلــاالت         ــة الطبي ــل الطــيب؛ والرعاي ــا مــن خــالل مــسلك ســريري؛ إعــادة التأهي مــرض م
احلمـــل، والـــوالدة، واألمومـــة؛ وحـــاالت اإلجهـــاض  الت الطارئـــة؛ والرعايـــة الطبيـــة يف حـــا 

 العالجية، وحاالت اإلجهاض للتخلص مـن احلمـل النـاتج عـن االغتـصاب، والعنايـة باألسـنان                 
 ووصـف وصـرف األدويـة    ية الطبية مـن خـالل العـالج املـرتيل       وميكانيكا طب األسنان؛ والرعا   

وكقاعـدة، تـشمل   .  داخـل أراضـى الدولـة، اخل   خدامها، اليت تقدم للعالج املـرتيل     املرخص باست 
احلزمـــة الفحـــوص واالختبـــارات األوليـــة، ويـــدفع املـــريض مبـــالغ إضـــافية مقابـــل الفحـــوص    

وميثـل احلـصول علـى الرعايـة الـصحية مـشكلة عنـدما ال تـسدد أقـساط              . واالختبارات املتقدمة 
التــأمني الــصحي أو عنــدما تــسدد بــصورة غــري منتظمــة، وهــو مــا قــد يكــون نتيجــة لعــدد مــن   

بــدون ســداد الــذي لــيس لــه تــصنيف واضــح ، والعمــل يف القطــاع اســتمرار البطالــة: الظــروف
__________ 

  .٢٠١٥-٢٠٠٥يف إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية يف إطار عقد إدماج طائفة الروما   )٩(  



CEDAW/C/BGR/4-7  
 

11-20275 51 
 

طيع النـساء غـري املـؤمن علـيهن احلـصول           وتست. أقساط التأمني الصحي، ونقص املعلومات، اخل     
ــة          ــن امليزاني ــة م ــة واملمول ــة يف احلــاالت الطارئ ــضمنها الدول ــيت ت ــة ال ــة التالي ــة الطبي ــى الرعاي عل

الرعاية يف جمـال التوليـد للنـساء غـري املـؤمن علـيهن بـصرف النظـر عـن طريقـة تقـدمي                 : التنفيذية
ــوفري   ــشفيات؛ تـ ــسية لرتيـــالت املستـ ــة النفـ ــة؛ الرعايـ ــضاء،  اخلدمـ ــه؛ زرع األعـ ــدم ومنتجاتـ  الـ

أو العـزل اإلجبـاري؛ فحـص اخلـرباء لدرجـة العجـز             /واألنسجة، واخلاليا؛ العالج اإلجبـاري و     
والفقدان الدائم للقدرة على العمل؛ سداد مثن العالج واألدوية يف حالة األمراض وفقا إلجـراء           

  .حيدده وزير الصحة؛ وتوفري النقل الطيب
املعـايري الطبيـة    : الرعاية الصحية للنساء مـن خـالل الوسـائل التاليـة          ضمان جودة    ويتم   - ٢١٤

، املـسارات الـسريرية، بروتوكـوالت       ) معيـارا  ٢٥ علـى    ٢٠٠٩وافق وزير الـصحة حـىت عـام         (
وتتـصل املعـايري    . العالج وخرائط الرعايـة الـصحية، واعتمـاد مرافـق العـالج الطـيب             -التشخيص

ت التاليـة جبـودة الرعايـة الطبيـة املقدمـة للنـساء بـشكل               اليت وافق عليها وزيـر الـصحة يف اجملـاال         
، والتخـصيب الـصناعي     )٢٠٠٣(، وطـب األطفـال       )٢٠٠٨(التوليد وأمراض النساء    : صريح

)٢٠٠٧.(  
يف الــسنوات األخــرية مرتفعــة  لإلصــابة بــاألمراض ال تــزال النــسبة اإلمجاليــة املــسجلة   - ٢١٥
إىل اإلصـابة بـاألمراض   وترجـع هـذه   ). ٢٠٠٢ة يف  يف املائـ ١٣,٣٦( يف املائـة   ١٣حنو  تبلغ   إذ

انقطــاع احلــصول علــى اخلــدمات الــصحية ورداءة نوعيــة الرعايــة الــصحية، باإلضــافة إىل منــط   
   .احلياة غري الصحي

ــسنوي    - ٢١٦ ــي الـ ــشور املرجعـ ــورد املنـ ــصاء   ويـ ــوطين لإلحـ ــد الـ ــوطين   للمعهـ ــز الـ واملركـ
اسـتهالك  : ية اليت هلا داللة أكرب يف هذا الـصدد للمعلومات الصحية بوزارة الصحة العوامل التال   

األغذيــة غــري املتــوازن، اســتخدام منتجــات التبــغ، قلــة النــشاط البــدين، زيــادة عــدد مــستهلكي  
وينتـشر نقـص الـوزن يف مجاعـات سـكانية معينـة،             .  القانونيـة  هـم دون الـسن    بني من   الكحول  

والفتيـات الـاليت    ) يف املائـة  ١٦,٨(سـنة    ٣٠وسـنة    ١٩وخباصة بني النساء الصغريات بني سـن        
ويف نفـس الوقـت، تنتـشر       . )١٠() يف املائـة   ٤-٩( سـنة    ١٤ سـنوات و   ١٠تتراوح أعمارهن بني    

غـري  التغذيـة   زيادة الوزن والبدانة انتشارا واسعا بني الكبار واألطفال، وترجـع يف معظمهـا إىل               
ه يتجــه فــال، غــري أنــويعــد الــوزن الزائــد مــشكلة خطــرية لألط. وعــدم أداء التمرينــاتية الــصح

ففــي . ويتزايــد اســتهالك منتجــات التبــغ. وخباصــة بــني الفتيــاتحنــو االخنفــاض  ةإجيابيــبــصورة 
ويوجــد حنــو . بــني النــساء والــشباب زادت نــسبة املــدخنني املنــتظمني، وخباصــة ،العقــد املاضــي

ــسليب        ٣ ــدخني ال ــال للت ــي األطف ــن ثلث ــر م ــا، ويتعــرض أكث ــدخن يف بلغاري ــني م ــشري . مالي وت
__________ 

  .٢٠٠٤دراسة وطنية،  )١٠(  
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 بلغاري هم مـن مـستخدمي الكحـول         ٣٠٠ ٠٠٠ – ٢٨٠ ٠٠٠تقديرات اخلرباء إىل أن حنو      
ويتزايد اسـتهالك الكحـول بـني املـراهقني، حيـث اخنفـض سـن البـدء يف                  . الذين ميثلون مشكلة  

وللحيلولة دون استخدام الكحول والتبغ بني األطفال، اختذت بعـض          . عاما١٢,٥التدخني إيل   
دون الثامنـة عـشرة، مبـا يف    ملـن هـم   رض حظـر علـى بيـع هـذه املنتجـات            التدابري التشريعية، كف  

  ). من القانون اجلنائي١٩٣املادة (ذلك جترمي بيع الكحول 
ــسية  واألمــراض - ٢١٧ ــصيب  الرئي ــيت ت ــساءال ــدوري؛ واألورام،  : هــي الن أمــراض اجلهــاز ال
ضمي، وأمـراض الغـدد   فيها األورام اخلبيثة؛ وأمـراض اجلهـاز التنفـسي؛ وأمـراض اجلهـاز اهلـ          مبا

وباستثناء أمـراض الغـدد     . ، وأمراض التغذية وأمراض األيض، واضطرابات اجلهاز املناعي       الصم
هبـذه األمـراض بـني       الصم، وأمراض األيض والتغذية واضطرابات اجلهاز املناعي، فـإن اإلصـابة          

  .النساء تقل عنها بشكل عام بني الرجال
 ١٠٠ ٠٠٠  يف كـل   ١٠٦من  إذ ارتفع   (لسل النشط   ويتزايد عدد احلاالت املسجلة ل     - ٢١٨

ــثري  ). ٢٠٠٤ شــخص يف عــام  ١٠٠ ٠٠٠ يف كــل ١٤٥ إىل ١٩٩٠شــخص يف عــام   ــا ي ومم
. ألطفــال دون ســن الــسابعة عــشرةبــشكل خــاص اجتــاه هــذا املؤشــر إىل االرتفــاع بــني االقلــق 
 امـرأة   ١٠٠ ٠٠٠ يف كـل     ٢٩٧مـن   (يتزايد انتشار وحدوث األورام اخلبيثـة بـني النـساء            كما

ــام  ــل ٣٨٣ إىل ٢٠٠٠يف عــ ــام  ١٠٠ ٠٠٠ يف كــ ــرأة يف عــ ــابة ). ٢٠٠٧ امــ وزادت اإلصــ
يف كـل    ٢ ٨٩٢,١ إىل   ١٩٩٠ يف عـام     ١٠٠ ٠٠٠ يف كـل     ٢ ٦٥٦,٧باألمراض العقلية من    

يف  ٢ ٢٥٥,٠:  أظهـر املؤشـر رقمـا أقـل        ٢٠٠٧وبالنـسبة لعـام     ). ٢٠٠٤ يف عام    ١٠٠ ٠٠٠
  .١٠٠ ٠٠٠كل 
وتزداد الفجوة بني اجلنسني اتـساعا      . ت بني النساء عنه بني الرجال     ويقل معدل الوفيا   - ٢١٩

، حيـث  )واإلصـابات كـاحلوادث،  (بشكل خاص يف حاالت الوفاة الناجتة عن أسباب خارجية     
  .بني الرجال عدة أضعاف عنه بني النساءيزيد معدل الوفيات 

-٢٠٠٦ الفتــرة ويف.  ويتنــاقص معــدل الوفيــات النفاســية يف بلغاريــا بــصورة مطــردة - ٢٢٠
  . امرأة١٠٠ ٠٠٠ يف كل ١١,٩-١٢ استقر هذا املعدل عند ٢٠٠٧
ــة يف إطــار      - ٢٢١ ــا، صــيغت األهــداف التالي ــة يف بلغاري ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي  ولتحقي

احلد بدرجة كبرية مـن الوفيـات النفاسـية مبؤشـر           . اهلدف ألف : اهلدف اإلمنائي اخلامس لأللفية   
 مـن   ١٠٠ ٠٠٠عدد الوفيات بني النساء أثناء احلمل والوالدة لكـل           (الوفيات النفاسية : وحيد

حتسني خدمات الرعايـة الـصحية للنـساء احلوامـل بدرجـة كـبرية              . واهلدف باء ) املواليد األحياء 
النـساء  ) ب(؛  ) امـرأة  ١ ٠٠٠لكـل   (عدد حـاالت اإلجهـاض      ) أ: (باستخدام املؤشرات التالية  
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عـدد  ) ج(؛  )يف املائـة  ) (حـىت الـشهر الثالـث مـن احلمـل         (ية  احلوامل املشموالت باملالحظة الطب   
  ).كنسبة مئوية(حاالت الوالدة اليت تتم مبساعده من أشخاص مؤهلني طبياً 

 فيما يتعلـق باهلـدف اإلمنـائي اخلـامس لأللفيـة، حققـت بلغاريـا إجنـازات طيبـة خبفـض                     - ٢٢٢
ويقــع معــدل اإلجهــاض . نــدرةالوفيــات النفاســية حلــاالت الــوالدة خــارج املستــشفي البالغــة ال 

  .داخل احلدود املقبولة
ــة        - ٢٢٣ ــة الطبي ــشموالت باملالحظ ــل امل ــساء احلوام ــسبة الن ــة جمــال لتحــسني مؤشــرات ن  مث

 يف املائـــة يف ٦٤,٥، و ٢٠٠٣ يف املائـــة يف عـــام ٧٦,١، و ١٩٩٠ يف املائـــة يف عـــام ٨٩,٤(
الذين يولدون ميـتني، ووفيـات      ، ومعدالت املواليد املبتسرين، ومعدالت األطفال       )٢٠٠٦ عام

 هـو إعـادة نـسبة النـساء احلوامـل           ٢٠١٥وهلذا كـان اهلـدف احملـدد لعـام          . األطفال قبل الوالدة  
  .١٩٩٠املشموالت باملالحظة الطبية إىل مستواها يف عام 

ــق مبرســوم خــاص صــادر عــن وزارة الــصحة     - ٢٢٤ ــنص مرف ــم  ( وي ــشأن ٣٩املرســوم رق  ب
علـى إجـراء فحـوص وقائيـة للنـساء          ) ىضى غري الرتالء باملستشف   الفحص الوقائي ومالحظة املر   

ــامج     . احلوامــل ــضا برن ــصحي أي ــأمني ال ــوطين للت ــصندوق ال ــدى ال ــصحة  ”ويوجــد ل ــة ال لرعاي
. وتوفر املسارات السريرية الفعالة للحمـل والـوالدة منـهجاً يعمـل األطبـاء مبقتـضاه               . “النفاسية

 تــدريب املتخصــصني يف التوليــد وأمــراض ويف نفــس الوقــت، فــإن األمــل معقــود علــى تــشجيع
 من قانون الصحة العامـة      ٨٢ويعترب تطبيق تعديل أدخل على املادة       . النساء واملمارسني العامني  

إجنــازاً كــبريا ألنــه يــضمن الفحوصــات واالختبــارات اجملانيــة للنــساء احلوامــل الغــري مــشموالت 
 األقليـة غـري املـشمولة باملالحظـة         حتدث معظم حاالت الوفيات النفاسـية بـني       (بالتأمني الصحي   

وهلــذا الــسبب، تنفــذ وزارة الــصحة سياســة الفحــوص  . الطبيــة واجلماعــات احملرومــة اجتماعيــا
الوقائية اجملانية لطائفة الروما من خالل عيادات خارجية متنقلة يف املناطق النائيـة واملنـاطق الـيت                 

صعوبات اليت تقتـرن بـذلك وتطـرح        وتضع وزارة الصحة يف اعتبارها ال     . يصعب الوصول إليها  
  .٢٠١٠التدابري الالزمة للمناقشة العامة يف عام 

 ١٩٦٤، وبعد أن وصل معـدل املواليـد إىل أدىن مـستوياته منـذ عـام                 ١٩٩٧ بعد عام    - ٢٢٥
ويزيـد عـدد البنـات      .  يف املائة يف السنوات العـشر املاضـية        ٩ يف املائة، ارتفع إىل حنو       ٧,٧وهو  

كمـا يزيـد متوسـط    . )١١(يثي الـوالدة عـن األوالد يف الـسنوات العـشر املاضـية     مـن املواليـد احلـد   
وتنتقل حاالت الـوالدة مـن الفئـة        . عمر النساء عند احلمل وعند الوالدة ألول مره زيادة بطيئة         

ويف حـني يكـون هـذا االجتـاه     .  سنة لألمهات٢٩-٢٥ سنة إىل الفئة العمرية ٢٤-٢٠العمرية  
ية، فـإن أكثـر األعمـار خـصوبة يف املنـاطق الريفيـة ال يـزال يقـع بـني           ملموسا يف املناطق احلـضر    

__________ 
  .www.nsi.bg/Population/Population.htmانظر   )١١(  
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وفــــي املنــاطق الريفيــة ال تــزال معظــم النــساء يلــدن عــادة يف الفتــرة العمريــة   .  ســنة٢٤ و ٢٠
  . سنة١٩-١٥

 وشــهدت الــسنوات املاضــية حتــسنا يف الثقافــة اجلنــسية للــسكان فيمــا يتعلــق باملخــاطر - ٢٢٦
ابيــة ذات الــصلة بــاجلنس، والوقايــة مــن األمــراض الــيت تنتقــل عــن طريــق املتــصلة بالــصحة اإلجن

ووفقا للدراسة االستقصائية الوطنيـة املمثلـة      . االتصال اجلنسي، وجتنب احلمل غري املرغوب فيه      
للسكان يستخدم الشباب واألشخاص األفضل تعليما وسائل منع احلمل احلديثـة، ويف الغالـب              

ة األشــخاص الــذين أمتــوا التعلــيم االبتــدائي الــذين يــستخدمون  وتبلــغ نــسب: الرفــاالت الذكريــة
 يف املائة؛ بينما تبلغ نـسبة مـن تلقـوا تعليمـا أقـل مـن التعلـيم الثـانوي               ٣٣,٢وسائل منع احلمل    

ــا أساســيا   أو ــانوي     ٣٦,٤تعليم ــيم الث ــوا التعل ــسبة مــن أمت ــغ ن ــة؛ وتبل ــة؛ ٥٠,٩ يف املائ  يف املائ
غري أن الدراسـات ال تـزال تـشري إىل أن           .  يف املائة  ٥٤,٧ية  ونسبة احلاصلني على مؤهالت عال    

ــستخدموهنا مــع         ــع احلمــل وي ــة ملن ــون الوســائل احلديث ــسكان هــم مــن يعرف أقــل مــن نــصف ال
ويفتقـر هنـج حتـسني الثقافـة يف جمـال الـسلوك اجلنـسي والـصحة اإلجنابيـة إىل                    ) شعورهم باخلطأ 

ــربامج    ــه االعتمــاد علــى ال ــة   االنتظــام، ولكــن يغلــب علي  الــيت تقــدمها املنظمــات غــري احلكومي
، ويكــون ذلــك يف الغالــب بتمويــل دويل )اجلمعيــة البلغاريــة لتنظــيم األســرة والــصحة اجلنــسية(
وملــدة حمــدودة، وهــى ال تكفــي لتلبيــة االحتياجــات يف هــذا  ) برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي (

ألوىل حتـدث يف سـن منخفـضة    وتـبني مـن الدراسـات احلديثـة أن االتـصاالت اجلنـسية ا      . اجملـال 
وال متثل التربية اجلنسية للمراهقني عنصرا من عناصر التربية الـصحية العامـة             . )١٢(بشكل متزايد 

  ).، أعاله١٠انظر املادة (للتالميذ 
 يــوفر قــانون الــصحة العامــة نطاقــا واســعا حلــصول النــساء احلوامــل وأمهــات األطفــال - ٢٢٧

ة إىل كفالة احلالة الصحية املثلى للمـرأة واجلـنني منـذ بـدء              الصغار على اخلدمات الصحية الرامي    
الـدعم الـذي يهـدف إىل       : وهـذه اخلـدمات هـي     . احلمل حىت اليوم الثاين واألربعني بعد الوضع      

احملافظــة علــى صــحة األم واجلــنني؛ الرعايــة الوقائيــة مــن خطــر اإلجهــاض والــوالدة املبتــسرة؛     
فذ خارج املستشفي من قبل مرافق العالج الطـيب للرعايـة       املالحظة الطبية الفعالة للحمل اليت تن     

 واألمـراض األخـرى قبـل       ة الوراثيـ  ضاألولية والتخصـصية خـارج املستـشفي؛ اكتـشاف األمـرا          
الوالدة والوقاية منها مبوجـب الـشروط الـيت حيـددها مرسـوم وزيـر الـصحة ووفقـاً لإلجـراءات                     

ــة الــصحية خــارج املس   تــشفي لــألم والطفــل يف مرحلــة النفــاس؛   الــيت حيــددها؛ املتابعــة والرعاي
ــة املتخصــصة خــارج        ــاً مــن مرافــق العــالج الطــيب للرعاي ــرأة احلامــل والنفــساء جمان اســتفادة امل

__________ 
  )١٢(  Kotzeva, T.,D.Kostova(2003), factors and tendencies in the sexual life debut of young people in 

Bulgaria, Naselenie, issue 1-2, page 68-85.  
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املستــشفي؛ اســتفادة املــرأة احلامــل جمانــاً مــن مرافــق العــالج الطــيب للرعايــة املتخصــصة خــارج   
يت يتعـرض فيهـا احلمـل للخطـر؛         املستشفي؛ أو الرعاية داخل املستشفي بالنسبة إىل احلـاالت الـ          

  .حق املرأة احلامل يف اختيار مرفق العالج الطيب للحصول على رعاية املستشفي عند الوضع
 يف املائـة مـن   ٩٥ تعلن وزارة الصحة أن برامج فحص األطفال حديثي الوالدة تشمل  - ٢٢٨

. لوراثيـة الـشديدة   ومن الربامج اليت هلا تأثري خاص برامج الكشف عن األمـراض ا           . كل املواليد 
وينفذ بشكل فعال برنامج أدخل حديثاً معين باملرحلة السابقة على الـوالدة لتقيـيم خطـر أكثـر                 

 مـن النـساء   ٧ ٦٠٦مت فحـص أكثـر مـن    ( انتشارا ومتالزمات التشوه تأمراض الكروموسوما 
صـصني  ووفقـاً للمتخ  ). احلوامل، وسوف يتم إدماج مجيع النساء احلوامل حىت انتـهاء الربنـامج           

البلغاريني، ففي حني ال يشكل احلصول على الرعاية الطبية املؤهلة للوالدة مشكلة من الناحيـة               
العملية، فإن احلالة فيما يتعلق بالنساء احلوامل الالئي خيضعن للمتابعة بعد الشهر الـسادس مـن                

بيانـات  (يات   يف املائة من النساء يف املستشف      ٩٩وعادة ما تلد حنو     . احلمل مقلقة بدرجة كبرية   
  .)١٣(، بصرف النظر عن احلالة االجتماعية واالنتماء العرقي)٢٠٠٦-١٩٩٠الفترة 
 وتظهر البيانات أن النساء مـن مجيـع الفئـات العمريـة يلجـأن إىل اإلجهـاض، وخباصـة              - ٢٢٩

وال تزال نسبة حاالت اإلجهاض بـني       .  سنة ٣٥ و   ٢٠ تتراوح أعمارهن بني     يالشابات، الالئ 
 يف  ٩,٣، أجريـت    ٢٠٠٥ويف عـام    .  أي الفتيات والنـساء دون العـشرين، كـبرية         األصغر سناً، 

 فتــاة دون ٢١١، منــهن )٣ ٨٩٠(املائــة مــن حــاالت اإلجهــاض لفتيــات دون التاســعة عــشر   
ويسمح باإلجهاض اختياراً حىت األسبوع الثاين عـشر مـن احلمـل بعـد اجتيـاز         . اخلامسة عشرة 

دمات الـصحية الــيت يـسدد مثنــها الـصندوق الــوطين    وتـشمل حزمــة اخلـ  . اختبـارات طبيـة معينــة  
املعيــار الطــيب اخلــاص بــأمراض النــساء والــوالدة معــايري   ويــشمل . للتــأمني الــصحي اإلجهــاض 

كعـدد   (٢٠٠٠ غري أن تنـاقص عـدد حـاالت اإلجهـاض منـذ عـام                .ً)١٤(لإلجهاض اآلمن أيضا  
ففـي  . نـع احلمـل تتنـاقص     كوسـيلة مل  اإلجهـاض   دالـة   يـشري إىل أن     ) مطلق وكنـسبة مـن املواليـد      

ــام ــرق   ٢٠٠١ ع ــود ف ــوحظ وج ــوس ل ــد ملم ــصاحل املوالي ــاك : ل ــت هن ــة ٥١ ١٦٥  فكان  حال
 ومنـذ ذلـك العـام، زاد عـدد املواليـد زيـادة مطـردة       . )١٥( حالـة والدة  ٦٨ ٦٨٠مقابل   إجهاض

  .يف حني تناقص عدد حاالت اإلجهاض بشكل كبري

__________ 
  .National Center of Health Informaticsانظر   )١٣(  
  )١٤(  httb://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG &pageid=397.  
  )١٥(  Jekova, V., Social Norms and Traditions in Reproductive Behaviour in the Second Half of the 20th 

Century, Sofia 2002.  
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 مـن األزواج يف  ٢٥٠ ٠٠٠ر مـن  ، كـان أكثـ  ٢٠٠٣ ووفقاً لدراسة أجريـت يف عـام         - ٢٣٠
.  يف املائة من احلاالت، كان السبب يف العقم هـو الرجـال            ٦٠ويف  . )١٦(بلغاريا مصابني بالعقم  

وتتمثـل أسـباب ذلـك     . أن النساء غالبا ما خيـضعن للعـالج دون فحـص مـسبق لـشركائهم               غري
دن الـصغرية، وعـدم     يف عدم توفر املعلومات الصحية واملوظفني الطبيني املؤهلني وخباصـة يف املـ            

التسامح العام جتاه العقم، وهو ما مينع األسر من اللجوء إىل العنايـة الطبيـة يف الوقـت املناسـب                     
وهلــذا فــإن مثــة حاجــة ملحــة إىل محــالت التوعيــة، . )١٧(وجيعلــها تــشعر غالبــا بالــذنب والدونيــة

ارات العقـم والكـشف     وحتسني نوعية اخلدمات وتأهيل املوظفني الطبيني العاملني يف جمال اختبـ          
ــه ــه وعالجـ ــام  . عنـ ــن عـ ــارا مـ ــل   ٢٠٠٩واعتبـ ــزة بكـ ــصوبة اجملهـ ــز عـــالج اخلـ ــل مراكـ ، تعمـ

ــا يف صــوفيا    ــة تقريب ــا )٩(التكنولوجيــات احلديث ــيفني )٢(، وبلوفــديف )٢(، وفارن ، )١(، وبل
  .ومناطق أخرى

ين ، بدأ أول برنامج لعالج عقم اإلنـاث بتمويـل مـن الـصندوق الـوط       ٢٠٠٥ ويف عام    - ٢٣١
 امـرأة مـن النـساء املـشموالت بالتـأمني الـصحي ممـن        ١ ٠٠٠(للتأمني الصحي، بقدرة حمدودة   

، جتربة واحـدة مـع      ٤٠-١٨: العمر(وبشروط معينة لالستحقاق    ) يعانني من مشكالت إجنابية   
وتتمثــل وســائل اإلجنــاب الــصناعية يف هــذا الربنــامج  ). ســداد تكلفــة العــالج حــىت مبلــغ حمــدد 

.  وبيولوجية تتيح التخصيب خارج اجلسم، ونقل اجلنني، والتلقـيح الـصناعي           إجراءات عالجية 
 مبوجــب تعــديالت أدخلــت علــى ٢٠٠٨يف عــام ومت إنــشاء صــندوق املــساعدة علــى اإلجنــاب 

 ماليـني ليـف بلغـاري       ١٠قانون الصحة العامة بتمويـل مـن ميزانيـة الدولـة وصـلت مبـدئيا إىل                 
: ويضطلع الصندوق باألنـشطة الرئيـسية التاليـة       . ٢٠٠٩أبريل  /وبدأ الصندوق العمل يف نيسان    

 ليـف بلغـاري،   ٥ ٠٠٠عمليات خارج اجلسم خالل السنة التقومييـة حـىت مبلـغ        ٣سداد قيمة   
إنــشاء ومتابعــة ســجل موحــد لألشــخاص الــذين يعــانون مــن مــشاكل إجنابيــة؛ واملــشاركة يف    

ومعلوماتية تتعلق بفـرص الوقايـة   حتديث معايري املساعدة على اإلجناب؛ وتنفيذ محالت إعالمية     
وينبغي أن تصل احلمالت إىل أكرب عـدد مـن األشـخاص، مـع     . من املشاكل اإلجنابية وعالجها 

إعطاء األولويـة للتجمعـات البـشرية الـصغرية واملتوسـطة احلجـم، لكفالـة املـساواة يف احلـصول                    
  .علي اخلدمات الطبية العالية اجلودة

 الـسادس مـن أهـداف األلفيـة، تنتـهج بلغاريـا سياسـة طويلـة                 وتنفيذا للهـدف اإلمنـائي     - ٢٣٢
اإليدز، واألمراض اليت تنقـل عـن   /ى احتواء انتشار فريوس نقص املناعة البشرية      ــاألجل ترمي إل  

__________ 
  )١٦(  UNFPA Study performed in 2003 by the Bulgarian Sterility and Reproductive Health Association and the 

Bulgarian Society of Obstetrics and Gynecology.  
  )١٧(  45?option=com_http://www.zachatie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=780&Itemid= 

content&task=view&id=780&Itemid=45.  
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وي، وختفيــف ــــدم، والــسل الرئــــق الــــة عــن طريــــدوى املنقولـــــطريــق االتــصال اجلنــسي، والع
د ــــ وتع. ة علـى اجملتمـع  ـــاالقتـصادي  – ةــــ ة، واالجتماعيــــ غرافية، والدميـــار الـصحي  ــــ أة اآلث ــوط

ال حيتذي للسياسات احلكومية الفعالة والتدابري اليت تتسم بالكفـاءة علـى الـصعيدين              ـا مث ــبلغاري
  .الوطين واحمللي يف جمال الوقاية من مرض اإليدز

اإليـدز،   وأصـبح . ملصابني باإليـدز   وتقع بلغاريا يف منطقة تشهد تزايداً سريعاً ألعداد ا         - ٢٣٣
واألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي، والعدوى املنقولة عـن طريـق الـدم كالتـهاب                 

وتـستلزم احلالـة الوبائيـة      . الكبد الفريوسي مشكلة خطرية بصورة متزايدة يف السنوات األخـرية         
ــا الغ    ــا وبلــدان البحــر األســود اجملــاورة هلــا ويف أوروب ــدين  يف بلغاري ــد مؤشــرين جدي ــة حتدي ربي

انتشار اإليدز بني مـستخدمي احلقـن بالعقـاقري وبـني الرجـال الـذين ميارسـون اجلـنس                   : للمتابعة
والفكــرة هــي احليلولــة دون تطــور األمــراض الوبائيــة املركــزة يف هــذه اجلماعــات، . مــع رجــال

وميكـن  . مـاعتني  يف املائـة يف كـل مـن اجل         ٥كاحملافظة علـى مـستوى انتـشار اإليـدز دون نـسبة             
احملافظة على انتشار اإليدز عند مستوى منخفض بني أكثـر اجلماعـات تعرضـا لإلصـابة حبلـول         

 وذلك من خالل أنشطة ثبتـت فعاليتـها، مـع كفالـة اسـتدامتها، وختـصيص مـوارد                   ٢٠١٥عام  
  .وطنية للوقاية من اإليدز

، بلـغ   ٢٠٠٨ففي هناية عام    .  ويف هذه املرحلة، يعد انتشار اإليدز يف بلغاريا منخفضا         - ٢٣٤
عدد األشخاص املسجلني يف وزارة الصحة كأشخاص أثبتـت التحاليـل أهنـم مـصابون باإليـدز             

وتـأثرت كـل    . وكان عـدد الرجـال املـسجلني مخـسة أضـعاف عـدد النـساء              . )١٨( شخصا ٩٢٦
وبلغــت نــسبة املــسجلني حــديثا  . الفئــات العمريــة، مــع اخنفــاض خطــري يف احلــد األدىن للعمــر  

وعلى الترتيب، بلغت نـسبة املـسجلني   ( يف املائة ٥٠ سنة  ٣٠-١٥من الفئة العمرية    ) ٢٠٠٨(
، مل يــسجل أطفــال مولــودون ثبــت ٢٠٠٨ومنــذ بدايـة  ). ٢٠٠٧ يف املائــة يف عــام ٥٥حـديثا  

بالتحليل أهنم مصابون مبرض اإليدز ألمهات مصابات باملرض، ولكـن سـجلت حالتـان لنـساء                
  .حوامل مصابات باإليدز

، حـصلت بلغاريـا علـى عالمـات ممتـازة يف تنفيـذ الربنـامج                ٢٠٠٨يونيه  / ويف حزيران  - ٢٣٥
الــوطين للوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واألمــراض الــيت تنتقــل عــن طريــق االتــصال  

ومبوجـب اتفـاق بـني الـصندوق العـاملي          . ٢٠٠٤اجلنسي ومكافحتها، وهو برنامج بدأ يف عام        
الرئـوي، واملالريــا ووزارة الــصحة، حتــصل بلغاريـا علــى منحــة ماليــة   ملكافحـة اإليــدز، والــسل  

واهلـدف الرئيـسي للربنـامج هـو        . ٢٠١٤-٢٠٠٩ مليـون يـورو للفتـرة        ٣٢,٤مستمرة قـدرها    
املسامهة يف السيطرة على انتشار مرض اإليدز بـني الـسكان وحتـسني نوعيـة احليـاة لألشـخاص                   

__________ 
  )١٨(  http://www.unaids-bulgaria.org/index.php?magic=1.40.0.0.  
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هدفها الربنامج البغايا، والـشباب املعرضـني خلطـر       وتشمل اجلماعات اليت يست   . املصابني باإليدز 
ويقـدم العـالج اجملـاين مـن فريوسـات النـسخ العكـسي              . اإلصابة، واألشخاص املصابني باإليدز   

من موارد ميزانية الدولة جلميع األشخاص املـصابني باإليـدز الـذين حيتـاجون إىل هـذا العـالج،                   
. بفــريوس اإليــدز وتقــدمي الرعايــة الوقائيــة هلــن باإلضــافة إىل متابعــة النــساء احلوامــل املــصابات  

ومتول موارد املنحة املقدمـة مـن الـصندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز، والـسل الرئـوي، واملالريـا                
اإليــدز ملــدة  وتبلــغ تكلفــة عــالج مــريض    . االنتهازيــةالعــالج اجملــاين مــن أشــكال العــدوى     

 ماليــني ليــف ٥ عــام  ليــف بلغــاري، وختــصص وزارة الــصحة كــل١٦ ٠٠٠-١٢ ٠٠٠ عــام
  .بلغاري لعالج األشخاص املصابني هبذا املرض

ــرة - ٢٣٦ ــائي     ٢٠٠٥-٢٠٣٣ ويف الفتـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــن برنـ ــايل مـ ــدعم مـ ، وبـ
 مركــزاً لتقــدمي ١٥والــصندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز، والــسل الرئــوي، واملالريــا، مت افتتــاح  

ألشخاص، وإجراء اختبارات مرض اإليـدز يف العواصـم         املشورة اجملانية اليت حتجب فيها أمساء ا      
وتقـدم ثالثـة مـن املراكـز الـيت افتتحـت حـديثا املـشورة                . اإلقليمية الكبرية على مـستوى القطـر      

واعتبارا مـن هـذا العـام،       . والعالج دون مقابل لألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي         
 املشورة واالختبار دون مقابـل خبـصوص مـرض          توفر املراكز اخلمسة عشر كلها، باإلضافة إىل      

 والزهـري دون    ،يم الوبـائي بـاء، والتـهاب الكبـد الوبـائي جـ            يالكبـد اإليدز، اختبار االلتـهاب     
  .مقابل
ــها فعــال  - ٢٣٧ ــسنوات   :  وأثبتــت احلمــالت فعاليت ــذكري يف ال فقــد زاد اســتعمال العــازل ال

  . يف اإلصابة بالزهري والسيالناملاضية، وخباصة بني الشباب، مما أدى إىل تراجع شديد
 ١٩٦٤ ويرجـــع تـــاريخ التـــسجيل اإلجبـــاري لألمـــراض اخلبيثـــة يف بلغاريـــا إىل عـــام - ٢٣٨

وبـصفة خاصـة تنحـو      . ، عندما أدخل التصنيف الدويل لألمـراض      ٢٠٠٥ و   ١٩٩٠وحتسن يف   
ان الثـدي   فقـد زاد انتـشار اإلصـابة بـسرط        : النساء إىل اإلصابة بأورام خبيثة معينة بـوترية أعلـى         

  مــرة١,٥ مـرة، وبـسرطان جــسم الـرحم    ١,٦ مــرة، وبـسرطان عنـق الــرحم   ١,٥بـني النـساء   
  .؛ وتزداد اإلصابة بالسل الرئوي، واألمراض التناسلية، واألمراض العقلية١٩٩٠مقارنة بعام 

 يف  ٢٥( ويعد سرطان الغدة الثديية أكثر األورام اخلبيثة حدوثا بني النـساء يف بلغاريـا                - ٢٣٩
ويأيت يف املرتبة الثانية من بـني أسـباب الوفـاة الناجتـة عـن أمـراض                 ) ائة من كل األورام اخلبيثة    امل

ــن كــل  . األورام ــصاب   ١٠٠ ٠٠٠وم ــا ت ــرأة يف بلغاري ــة   ٧٢ ام ــدة الثديي ــسرطان الغ ــرأة ب  ام
ويــسدد الــصندوق الــوطين  .  امــرأة نتيجــة هلــذا املــرض ١٠٠ ٠٠٠ مــن كــل ٣٠وميــوت حنــو 

ة فحص وقائي واحد كل عام للنـساء املـشموالت بالتـأمني الـصحي ممـن                للتأمني الصحي تكلف  
  .هن فوق الثامنة عشرة وال تتم متابعتهن خارج املستشفي
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 مببـادرة مـن     ٢٠٠١مـارس   / وبدأت أول محلة وطنية ملكافحـة سـرطان الثـدي يف آذار            - ٢٤٠
 وشـركة   املعهد الوطين للـسرطان، ومؤسـسة مكافحـة الـسرطان، والـسجل الـوطين للـسرطان،               

ويف الوقـت الـراهن، معـدات متخصـصة لـدى مجيـع مـستوصفات األورام         . أسترازينيكا بلغاريا 
  .يف بلغاريا

ــة مــن إمجــايل أمــراض الــسرطان بــني النــساء، مــع    ٧,٦ وميثــل ســرطان العنــق  - ٢٤١  يف املائ
بتـواتر  )  يف املائـة   ١٠,٤(وسـرطان اجللـد     )  يف املائـة   ٢٥حنـو   (حدوث اإلصابة بسرطان الثدي     

) ١٠٠ ٠٠٠يف كـل     (١٧,٣ إىل   ١٠,٣وزادت اإلصابة بسرطان العنق يف بلغاريـا مـن          . أكرب
، أجـــربت خطـــورة ٢٠٠٩ويف أواخـــر . ، وتـــضاعف معـــدل الوفيـــات١٩٩٩ و ١٩٨١بـــني 

املــشكلة احلكومــة والربملــان علــى النظــر يف تــدابري لعكــس هــذا االجتــاه يف عمليــة تــشاور عامــة  
  .واسعة النطاق

ة مــن هــشاشة العظــام وعالجهــا يف بلغاريــا مــن أولويــات سياســة الــصحة   تعــد الوقايــ- ٢٤٢
وحتقيقاً هلذا الغرض أعد برنامج وطـين ملكافحـة مـسامية العظـام يف بلغاريـا                . الوطنية يف بلغاريا  

وتنفـــذ األنـــشطة بطريقـــة مـــشتركة بـــني وزارة الـــصحة ومجعيـــة النـــساء   ). ٢٠١٠-٢٠٠٦(
  .لبلغاري للوقاية من مسامية العظاماخلاليات من مسامية العظام واالحتاد ا

وأظهـرت أن  . ٢٠٠١ يف عـام  ا وأجريت أكرب دراسة وبائية ملسامية العظـام يف بلغاريـ       - ٢٤٣
 رجــل يتعرضــون خلطــر الكــسور بدرجــة   ١٦٠ ٠٠٠-١٥٠ ٠٠٠ امــرأة و ٨٢٠ ٠٠٠حنــو 
  عنـق  ٤ ٥٠٠ امرأة من كسور يف العمود الفقري، وينكـسر حنـو            ٩٠ ٠٠٠وتعاين حنو   . أعلى

ويبلـغ متوسـط فتـرة اإلقامـة يف املستـشفي بعـد كـسر عنـق عظمـة           . )١٩(لعظمة الفخذ كل عـام    
وترجـع أسـباب ذلـك إىل أسـلوب احليـاة      .  يومـاً  ٣٥-٣٠الفخذ والتدخل اجلراحي الناتج عنه      

فالنساء البلغاريات يستهلكن كمية صغرية جداً مـن منتجـات األلبـان            : وأشكال النظام الغذائي  
  .ط يف التدخني وشرب القهوةكما يشيع اإلفرا

 وفقاً لبيانات الصندوق الوطين للتأمني الصحي، يوضع األشخاص اخلاضـعون للتـأمني        - ٢٤٤
الصحي ممن هم فوق الثامنة عشرة ويعانون من مـسامية العظـام حتـت املالحظـة الطبيـة خـارج                    

ى املستــشفي مــن قبــل املتخصــصني يف الغــدد الــصم والرضــوض ويظلــون حتــت املالحظــة مــد    
ويفترض أهنـم خيـضعون لفحـصني خـارج املستـشفي ومـشورة واحـدة لـدى متخـصص                . احلياة

  .يف طب الوالدة والنساء وأخصائي العظام كل سنة

__________ 
  )١٩(  Bulgarian Menopause and Andropause Association: http://www.climacterium.com/bama/.  
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 لـوزارة الـصحة، الـذي حيـدد قائمـة بـأمراض العـالج املـرتيل         ٣٨ ووفقاً للمرسوم رقم   - ٢٤٥
ــة الالز     ــة األدوي ــصحي تكلف ــأمني ال ــوطين للت ــصندوق ال ــسدد ال ــيت ي ــال ــاً،  ةم ــا أو جزئي ــا كلي  هل

 يف املائـة    ٢٥ منتجات دوائيـة يـسدد الـصندوق الـوطين للتـأمني الـصحي بـني                 ٧التعاقد على    مت
  . يف املائة من مثنها، مع إدراجها يف قائمة األدوية٧٥ و

ــا يف جمــال العقــاقري املخــدرة اســتراتيجية     - ٢٤٦ ــة يف بلغاري ــسياسة الــصحية الوطني  وحتكــم ال
ــة خاصــة ملكا  وتقــوم هــذه االســتراتيجية علــى هنــج   ). ٢٠١٣-٢٠٠٩(فحــة املخــدرات  وطني

ــصرين        ــة كعن ــوازن يعتمــد علــى خفــض الطلــب وخفــض العــرض بطريقــة متبادل متكامــل ومت
ومت إعــداد هــذه االســتراتيجية وفقــاً الســتراتيجية     . داعمــني للــسياسات اخلاصــة باملخــدرات   
ــرة   ــاد األورويب للفتـ ــدرات يف االحتـ ــي ٢٠١٢-٢٠٠٥املخـ ــتراتيجيات  ، وهـ ــع االسـ ــق مـ تتفـ

االسـتراتيجية الوطنيـة للـصحة؛ وبرنـامج الوقايـة مـن فـريوس نقـص         : والربامج الوطنية األخـرى   
اإليدز ومكافحته، املمول من الصندوق العاملي ملكافحة اإليـدز والـسل الرئـوي             /املناعة البشرية 

ــ ــول وأ     اواملالريـ ــتخدام الكحـ ــن اسـ ــد مـ ــة احلـ ــة؛ وسياسـ ــصحة العقليـ ــة الـ ــراره؛ ؛ وسياسـ ضـ
ــرة       ــه للفتــ ــساد وحماربتــ ــن الفــ ــة مــ ــشفافة والوقايــ ــتراتيجية اإلدارة الــ ؛ ٢٠٠٨-٢٠٠٦واســ

ــة      ــة للحــدود يف مجهوري ــة واســتراتيجية اإلدارة املتكامل ــة ملكافحــة اجلرمي واالســتراتيجية الوطني
  .وجيرى إعداد خطة عمل لتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات. بلغاريا
 ٦٤ و   ١٠ استخدام املخدرات بـني املـواطنني الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني                 وال يزال  - ٢٤٧

غـري أن عـدد األشـخاص الـذين جربـوا أحـد         . سنة منخفضاً مقارنة بعدد من البلدان األوروبيـة       
ويـصل نـصيب    . )٢٠(املخدرات مرة واحدة على األقل آخذ يف االزدياد، وخباصـة بـني الـشباب             

 يف املائـة يف اجملموعـة العمريـة    ١٤,٦احدة على األقـل إىل     األشخاص الذين جربوا خمدراً مرة و     
ــة   ١٠,٢ ســنة، و٢٤-١٨ ــة العمري ــة يف اجملموع ــة إلمجــايل  ٢ ســنة، و٣٤-١٨ يف املائ  يف املائ

ومن احلقائق املقلقـة األخـرى      ).  سنة ٦٠ و ١٨الذين تتراوح أعمارهم بني     (السكان الراشدين   
 يف املائة يف الرأي القائل بأنـه ال ضـري يف        ٣٨يشترك  إذ  : التسامح املتزايد جتاه إدمان املخدرات    

ــدخني  ــشة”ت ــول “احلشي ــاقري املخــدرة     ١٧، ويق ــتخدمت العق ــه إذا اس ــة أن ــة ” يف املائ بطريق
 أن واحـداً مـن      ٢٠٠٣وتـبني البيانـات اخلاصـة بعـام         .  فقط، فإنه ال خطر مـن اإلدمـان        “عابرة

 مـن تالميـذ الـصفني احلـادي         ٢٧,١قد دخن احلشيش، و   ) ١٨-١٥يف سن   (كل ثالثة تالميذ    
وتــشري الدراســات إىل أن . عــشر والثــاين عــشر قــد جربــوا احلــشيش مــرة واحــدة علــى األقــل   
 يف املائـة مـن الرجـال        ٧,٨(املخدرات يف بلغاريا تستخدم بني الرجـال أكثـر منـها بـني النـساء                

ر منها بني مـن     ، وبني األشخاص األكثر ثراء؛ وبني سكان املدن الكبرية أكث         ) من النساء  ٢,٥و
__________ 

  )٢٠(  http://www.ncn-bg.org/docs/reports/Report_NFZ_2006.pdf.  
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ــوترية أقــل مــن الرجــال  غــري أن النــساء يــسعني . يعيــشون يف املــدن الــصغرية  يف :  إىل العــالج ب
  . يف املائة فقط من األشخاص الذين طلبوا العالج من النساء١٦,٩ كانت نسبة ٢٠٠٥ عام

 مركــزاً للوقايــة واإلعــالم علــى    ٢٢ جملــساً إقليميــاً للمــواد املخــدرة و    ٢٧ وأنــشئ - ٢٤٨
وتقدم خدمات إعادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي لألشـخاص الـذين               . وى القطر مست

وافتتحــت مــشاريع .  بــرامج إلعــادة التأهيــل٧يعــانون االرهتــان بالعقــاقري املخــدرة مــن خــالل  
لإلسكان اآلمن للمرضى الذين اجتازوا برامج العالج داخـل املستـشفي بنجـاح وذلـك لعـالج             

  .قري املخدرة بني اجلماعات العالجيةحاالت االرهتان بالعقا
  

  ١٣املادة 
 ينظم احلصول على األهليـة لالسـتحقاقات األسـرة وأشـكال وإجـراءات منحهـا وفقـاً         - ٢٤٩

، واليت عدلت آخـر مـرة   ٢٠٠٢املطبقة منذ عام  (لقانون استحقاقات األسرة اخلاصة باألطفال      
  ).٢٠١٠يف عام 
استحقاق نقـدي يـدفع مجلـة واحـدة         : الية لألسرة  ينص القانون على االستحقاقات الت     - ٢٥٠

للحمل؛ واستحقاق نقدي يـدفع مجلـة واحـدة لـوالدة الطفـل؛ اسـتحقاق نقـدي مجلـة واحـدة                     
لتربية التوائم حىت عيد ميالدهم األول؛ واستحقاق نقدي مجلة واحدة لتربية الطفـل حـىت عيـد                 

اقات شـهرية للطفـل حـىت ينـهى       ميالده األول إذا كانت األم طالبة متفرغـة للدراسـة؛ واسـتحق           
تعليمه الثانوي على أال يتعدى ذلك بلوغه سن العشرين؛ واسـتحقاقات شـهرية لرعايـة الطفـل                 

وميكـن تقـدمي العـالوات      . تستحق حىت عيد امليالد األول للطفـل؛ عـالوات مـستهدفة للتالميـذ            
ائح تطبيــق أو يف شــكل اســتثمار اجتمــاعي وبالــشروط واإلجــراءات الــيت حــددهتا لــو   /نقــداً و
النـساء احلوامـل مـن      : ويكون استحقاق عـالوات األسـرة اخلاصـة باألطفـال مـن حـق             . القانون

املواطنات البلغاريات؛ أسر املواطنني البلغاريني بالنسبة لألطفال الذين يربوهنم يف البلـد؛ األسـر              
جلنـسية البلغاريـة    اليت يكون أحد األبوين فيها مواطناً بلغارياً، بالنسبة لألطفال الـذين حيملـون ا             

 واملوسـعة أو األسـر بـالتبين لألطفـال الـذين      املباشـرة والذين يربون يف البلد؛ واسـتحقاق األسـر      
اخرجوا من املؤسسات ليوضعوا يف بيئة أسرية لتربيتهم؛ النساء احلوامـل الالئـي هـن مواطنـات       

 والــذين يربــون أجنبيــات؛ واســتحقاق أســر املــواطنني األجانــب املقــيمني بــصفة دائمــة يف البلــد
أطفــاهلم فيــه إذا نــص قــانون آخــر أو معاهــدة دوليــة تكــون مجهوريــة بلغاريــا طرفــاً فيهــا علــى   

  .احلصول على هذه االستحقاقات
ــل دخــل        - ٢٥١ ــر والنــساء احلوام ــتحقاقات األســرية، جيــب أن يكــون لألس ــل لالس  وللتأه

بقة يقــل عــن شــهري متوســط لكــل عــضو مــن أعــضاء األســرة يف األشــهر اإلثــىن عــشر الــسا    
يــساوي الــدخل احملــدد هلــذا الغــرض يف قــانون ميزانيــة الدولــة يف مجهوريــة بلغاريــا يف ســنة     أو
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وحيق للمرأة احلصول على استحقاق يدفع مجلة واحدة عند والدهتـا لطفـل حـي،               . االستحقاق
وتدفع العـالوة لـألم     . بصرف النظر عن دخل األسرة، بشرط عدم تسليم الطفل للرعاية العامة          

إذا مل تكن قادرة على استالمها تدفع ملمثل قانوين آخر عـن الطفـل وإذا تأكـد وجـود درجـة           و
 يف املائـة أو أكثـر لـدى الطفـل قبـل عيـد مـيالده الثـاين، يـدفع اسـتحقاق            ٥٠عجز دائم بنـسبة     

وحيدد مبلـغ هـذه العـالوة وفقـاً لقـانون ميزانيـة الدولـة يف مجهوريـة         . تكميلي مجلة واحدة لألم  
  . يف سنة االستحقاق ولكن ال جيوز أن يقل عن املبلغ املقدم يف العام السابقبلغاريا
وتـدفع  ). املتـبين ( يدفع استحقاق رعاية الطفل مجلة واحدة أيضا نقداً لـألب األعـزب          - ٢٥٢

العــالوات الــشهرية اخلاصــة بأطفــال الوالــدين املطلقــني نقــداً أو يف شــكل اســتثمار اجتمــاعي     
  .ارسة احلقوق الوالديةللوالد الذي منح حق مم

 ومتـــنح أســـر األطفـــال املقيـــدين يف الـــصف األول يف مدرســـة مـــن مـــدارس الواليـــة    - ٢٥٣
  .البلدية عالوة موجهة يف دفعة واحدة لتغطية جزء من التكاليف عند بداية العام الدراسي أو

زانيــة  متــول اســتحقاقات األســرة اخلاصــة باألطفــال وفقــاً هلــذا القــانون مــن مــوارد املي   - ٢٥٤
  .التنفيذية
 والـذي عـدل آخـر مـرة يف          ١٩٩٨املطبق منذ عام    ( ينظم قانون املساعدة االجتماعية      - ٢٥٥
. دعم املواطنني الذين ال يستطيعون تلبية الـضرورات األساسـية للحيـاة بغـري مـساعدة               ) ٢٠١٠

مباشـر   مـن ذلـك القـانون، فـإن تنفيـذ املـساعدة االجتماعيـة يـستبعد أي متييـز                   ٣ووفقاً للمـادة    
  .غري مباشر بسبب نوع اجلنس أو الوضع العائلي، باإلضافة إىل قائمة باألسباب األخرى أو

ــة يف تقــدمي االســتحقاقات واخلــدمات   - ٢٥٦ ــساعدة االجتماعي ــى امل ــانون  .  وتتجل ــاً لق ووفق
املساعدة االجتماعيـة، فـإن اسـتحقاقات املـساعدة االجتماعيـة تكـون شـهرية وموجهـه وتـدفع                   

 وتتوقــف االســتحقاقات الــشهرية للمــساعدة االجتماعيــة علــى أداء عمــل مفيــد  .مجلــة واحــدة
أو /وذلــك باســتثناء حــاالت الــوالدة أو احلــاالت الــيت حيــول فيهــا عمــر املــستفيد و  . اجتماعيــاً

ــف       ــامج التوظي ــدما يلتحــق يف برن ــسبة للعاطــل عن ــك، وبالن ــصحية دون ذل ــه ال ويكــون . حالت
) لألنثــى أو الــذكر الــذي يتــبىن طفــالً( بالنــسبة لألمهــات االلتحــاق بــربامج التوظيــف اختياريــاً

ــة أطفــال تقــل أعمــارهم عــن         ــون رعاي ــذين يتول ــزوجني وللمعلمــني ال ــدين مــن غــري املت وللوال
سنوات؛ والنساء احلوامل بعد الشهر الثالث مـن احلمـل، واألشـخاص الـذين يتولـون رعايـة                   ٣

حىت الدرجة الثانيـة مـن القرابـة املـصابني       فرد مريض من أفراد األسرة أو من السلف أو اخللف           
وختـصص املـوارد الالزمـة للمـساعدة االجتماعيـة          . بإعاقة وحيتاجون إىل مساعدة بصورة دائمة     

مــن امليزانيــة التنفيذيــة وميزانيــات البلــديات والــربامج الوطنيــة والدوليــة، واهلبــات الــيت تــرد مــن 
  . نيني، إخلاألشخاص املقيمني وغري املقيمني واألشخاص القانو
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 وترد أدنـاه أمثلـة لـذلك، مقتبـسة مـن تقريـر وكالـة املـساعدة االجتماعيـة الـصادر يف                       - ٢٥٧
  : ٢٠٠٩ عام

 مــن األمهــات الالئــي ولــدن أو تبــنني أو قمــن بتربيــة ثالثــة   ١٨ ١٥٨تلقــت   )أ(  
أطفال أو أكثر تزيد أعمارهم عن سنة واحدة، استحقاقات تـدفع مجلـة واحـدة لغـرض الـسفر                 

  افل؛باحلو
   من النساء احلوامل استحقاقات محل تدفع مجلة واحدة؛١٩ ٨١٨تلقت   )ب(  
 طفــل اســتحقاقات ٧٧ ٩٠٠ مــن األمهــات الالئــي ولــدن  ٧٧ ٠٠٢تلقــت   )ج(  

 أمــاً تلقــت اســتحقاقات تكميليــة تــدفع مجلــة واحــدة ٤٣٨والدة؛ تــدفع مجلــة واحــدة، بينــهن 
  ألطفال ذوي إعاقة؛

أســاس قيمــة شــهرية متوســطة، اســتحقاقات   أســرة، علــى ٥٧١ ٤١٦تلقــت   )د(  
  شهرية حلني وصول عمر الطفل إىل سنة واحدة؛ 

 أماً، على أساس قيمة شهرية متوسـطة، اسـتحقاقات شـهرية     ٢٢ ٠٨٩تلقت    )هـ(  
  لرعاية األطفال؛

 مــن تالميــذ ٤٠ ٨٨٣دفعـت اســتحقاقات موجهـه تــدفع مجلـة واحــدة لعـدد       )و(  
  الصف األول؛

ألمهات الطالبات استحقاقات نقديـة تـدفع مجلـة واحـدة            من ا  ١ ٤٣٤تلقت    )ز(  
لتربية طفـل حلـني حلـول عيـد مـيالده األول مـع بقـائهن طالبـات منتظمـات بـصورة كاملـة يف                   

  .الدراسة
 ويتم توفري محاية للمستهلكني عندما حيصلون على ائتمانات للمـستهلكني مـن خـالل        - ٢٥٨

وفقاً ملا ينص عليـه قـانون       ) ٢ من املادة    ٢لفقرة  ا(إجياد ظروف متكافئة لتلقي تلك االئتمانات       
وتبني مالحظات بعـض املـصارف التجاريـة    ). ٢٠٠٦الساري منذ عام  (االئتمان للمستهلكني   

 يف املائـة ممـن يـستفيدون مـن االئتمانـات            ٦٠اليت تقدم ائتمانات للمستهلكني أن النـساء ميـثلن          
  ). ٢٠٠٨وفقاً لبيانات (اخلاصة بالسلع 

وُتظهـر  . ثل متويل القروض شكالً من أشكال دعم اإلناث مـن منظمـات املـشاريع              ومي - ٢٥٩
 مـن منظمـات املـشاريع       ٦٢ لوزارة العمل والسياسات االجتماعية أن أكثر من         ٢٠٠٧بيانات  

إدارة عمـل   )  يف املائـة   ٣٣(قد بدأن أعماالً جتارية بأمواهلن اخلاصـة أو بقـروض، وتـويل ثلـثهن               
  . جتاري عائلي
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تيسري إمكانية احلصول على أموال لبدء أعمال جتارية خاصـة، نفـذت وزارة العمـل     ول - ٢٦٠
والــسياسات االجتماعيــة خــالل الــسنوات اخلمــس األخــرية، بــصورة مــستقلة أو بالتعــاون مــع   

  : شركاء، جمموعة من املبادرات
، أنـشئ هـذا املـشروع       “مشروع صندوق ضمان االئتمانات املتناهية الصغر     ”  )أ(  

د وظائف جديدة من خالل ختـصيص املـوارد املاليـة الـيت حتتاجهـا املـشاريع الـصغرية                 هبدف إجيا 
ويقـدم ضـمان    . واملتوسطة احلجم واملشاريع اجلديدة من أجل التطـوير أو التوسـع يف أنـشطتها             

ــل        ــن دون مقاب ــشورة م ــضالً عــن إســداء امل ــضيلية، ف ــشروط التف ــات ولل ــدي لالئتمان ويف . نق
ــام ــس  ٢٠٠٧ ع ــسبة الن ــت ن ــات     ، بلغ ــذه االئتمان ــن ه ــتفدن م ــي اس ــن  ٣٦اء الالئ ــة مم  يف املائ

  استفادوا منها؛
أنـشئت  . “مشروع إجياد فرص وظيفية مـن خـالل دعـم األعمـال التجاريـة             ”  )ب(  

 مركزاً لألعمال التجارية هبدف دعم النـساء يف إنـشاء وتطـوير مـشاريع صـغرية                 ٤٢شبكة من   
وإضـافة إىل املـشاريع     . دد العـاطلني عـن العمـل      ومتوسطة احلجم يف األقاليم اليت يرتفـع فيهـا عـ          

القائمة، يدعم هـذا املـشروع منظمـي املـشاريع الـذين يبـدؤون أعمـاالً جديـدة والعـاطلني عـن                      
وبعـد تليقـي تـدريب مناسـب يف تنظـيم املـشاريع ووضـع               . العمل بأفكار جيدة ملشاريع جتاريـة     

راء معـدات تقنيـة يف إطـار نظـام     خطط لألعمال التجارية، ميكن أن يتلقى املرشحون موارد لش  
  مايل حليازة تلك املعدات؛

ينفذ هـذا املـشروع باالشـتراك       . “إجياد مشاريع بدء تنافسية   ” ١٠٠املشروع    )ج(  
ويدعم املشروع األشخاص الـذين لـديهم أفكـار مـربرة        . مع وزارة االقتصاد والطاقة والسياحة    

بعـد تلقـي تـدريب مكثـف، تتـاح للمرشـحني            و. تربيراً جيداً لبدء أعمال جتارية تنافسية صغرية      
الفرصــة لتطــوير أفكــارهم يف خطــط األعمــال التجاريــة وللــدخول يف منافــسة للحــصول علــى   

  منحة للتمويل؛
وتقدم أيضاً دعم للمشاريع اليت تنظمها إناث يف شـكل معونـات لألشـخاص                )د(  

  . العاطلني عن العمل لبدء أعمال جتارية خاصة هبن
صارف التجارية والدولة أمـواالً لبـدء مـشاريع صـغرية ومتوسـطة احلجـم يف                 وتقدم امل  - ٢٦١

ــرامج خمتلفــة، وكــذلك مقرضــون آخــرون مــن قبيــل الــشركات ذات رؤوس األمــوال      إطــار ب
ــاطق        ــصغرية واملتوســطة يف املن ــشاريع ال ــدعم امل ــة ل ــشتركة املدجمــة كمنظمــات غــري حكومي امل

وأظهــرت دراســة استقــصائية أجراهــا .  الــصغراحلــضرية والريفيــة مــن خــالل القــروض املتناهيــة
 يف املائـة ممـن حيـصلون علـى          ٧٠ يف املائـة إىل      ٤٠معهد اقتصاديات السوق أن النساء يـشكلن        

  ).٢٠٠٨بيانات (قروض من هذه املؤسسات 
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 وحتــدد بعــض مؤســسات تقــدمي القــروض هــذه أولويــات دعــم منظمــي املــشاريع مــن  - ٢٦٢
قدمي القروض للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف صـوفيا         مثل، الصندوق البلدي لت   (النساء  
  ). ٢٠١٠يف عام 
 وال تواجه النساء يف بلغاريا أي عوائـق قانونيـة أو مؤسـسية يف احلـصول علـى الراحـة                - ٢٦٣

  . والترويح، أو ممارسة األلعاب الرياضية، أو املشاركة يف احلياة الثقافية
ــساء للممارســ  - ٢٦٤ ــراغهن     والفرصــة متاحــة للن ــات ف ــاب الرياضــية يف أوق ــشطة لأللع ة الن
وهناك جمموعة من الرياضـيات النـشطات احلاصـالت علـى           . الحترام اجملال الرياضي كمهنة    أو

ميداليات يف األلعاب األوليمبية وبطوالت عاملية وأوربية الالئـي اكتـسنب شـعبية ويـدخلن بعـد                 
ــسياسية واملهــ   ــاة ال ــاة العامــة   تقاعــدهن كرياضــيات حمترفــات يف احلي ن يف خمتلــف جمــاالت احلي

وعلــى ســبيل املثــال، تــشغل امــرأة منــصب  . واحليــاة االقتــصادية أو يف إدارة األلعــاب الرياضــية
  .رئيس اللجنة األوليمبية البلغارية

 وتبذل الدولة جهوداً مـن خـالل الـربامج واملبـادرات املتخصـصة لتنـشيط النـساء غـري                    - ٢٦٥
اســات االستقــصائية الــيت أجريــت يف إطــار علــم االجتمــاع علــى  ووفقــاً للدر. النــشطات بــدنياً

 يف املائــة مــن النــساء يقمــن بنــشاط ٧٥-٦٠مــدى الــسنوات الــثالث إىل األربــع املاضــية، فــإن 
، نفـــذت وزارة التربيـــة البدنيـــة ٢٠١٠ويف عـــام . بـــدين مـــنخفض يف أوقـــات فـــراغهن أيـــضاً

الصحي لتنـشيط النـساء غـري النـشطات         واأللعاب الرياضية مشروعاً من خالل محالت اإلعالم        
وزيــادة . بـدنياً وحتـسني حالتــهن الـصحية والتخفيــف مـن اآلثـار الــسلبية لـذلك علــى صـحتهن       

ــادة       ــة إىل تــشجيع زي ــدابري الرامي ــسؤولية إزاء صــحتهن الشخــصية، والت ــدافع الشخــصي وامل ال
فرصـة جلعـل هـذه    النشاط البدين وممارسـة األلعـاب الرياضـية والـسياحة سـيؤديان إىل ضـمان ال           

األنشطة جزءاًَ من احلياة اليومية للناس، باعتبارها عنـصراً جوهريـاً للنمـوذج املعاصـر ألسـلوب                 
  .احلياة الصحية

 وتقوم النساء البلغاريات بنـشاط كـبري يف احليـاة الثقافيـة للمـستوطنات الالئـي يعـشن                   - ٢٦٦
ــة البلغاريــة و    ــة التقليدي ــة  فيهــا مــن خــالل نــشاط املؤســسات احمللي هــي مراكــز األنــشطة الثقافي

جتمع هذه املراكز بـني وظـائف املكتبـة، واملـسرح، وتقـدمي دورات دراسـية يف                 ). الشيتاليشت(
ــيح ملتقــى        ــرقص، واملوســيقى، وتت ــة، وال ــل دراســة اللغــات األجنبي ــة مــن قبي مواضــيع اختياري

يف بلغاريـا أكثـر     ويوجـد حاليـاً     . للمناقشات واحملادثات، وتضم قاعة للـسينما، ونـاٍد للـهوايات         
مــن مرتــادي الشيتاليــشت املــسجلني، وتزيــد نــسبة النــساء يف إدارة أنــشطتهم عــن ٣ ٤٠٠مــن 
كما أن النساء ميثلن الفئة املـستهدفة الرئيـسية للكـثري مـن املبـادرات الثقافيـة الـيت                .  يف املائة  ٩٠

ــة   ــتم تنظــيم   . تنظمهــا هــذه املراكــز الثقافي ــور التقليــدي دعمــاً وي  جمموعــة مــن  ويلقــى الفولكل
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املهرجانات الفولكلورية أساساً من خالل مراكز األنشطة الثقافيـة، والنـساء مـن مجيـع الفئـات                 
  .العمرية هن املؤديات الرئيسيات يف تلك املهرجانات

  
  ١٤املادة 
 مبدأ املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز جمـسد يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                    - ٢٦٧

 وهو مبـدأ رئيـسي يف االحتـاد األورويب، كمـا أنـه جمـسد يف دسـتور مجهوريـة                التمييز ضد املرأة  
بلغاريا، وتشريعاهتا الوطنية، وإطارها القانوين، واالستراتيجية واآلليـة والتـدابري الوطنيـة لكفالـة         
تكافؤ الفرص للرجال والنـساء مـن ناحيـة املمارسـة، وهـي تنطبـق بـصورة كاملـة علـى النـساء                     

ــا سياســات   . الريفيــات أيــضاً وخــالل عمليــة االنــضمام إىل االحتــاد األورويب، اعتمــدت بلغاري
، جتلـت الـسياسة الوطنيـة       ٢٠٠٠ومنذ عام   . وتدابري خاصة للنساء الريفيات يف سياق االتفاقية      

ــه      ــذ توجيهــات االحتــاد األورويب ومبادئ بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني بــصورة أساســية يف تنفي
والــربامج الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة والريفيــة وللتنميــة اإلقليميــة، وإجراءاتــه عنــد إعــداد اخلطــط 

  :وحتديداً
 يف إطـــار ٢٠٠٦-٢٠٠٠اخلطــة الوطنيـــة للتنميـــة الزراعيــة والريفيـــة للفتـــرة     )أ(  

 ١-٢ويـنص اإلجـراء     . الربنامج اخلـاص لالنـضمام لالحتـاد األورويب للتنميـة الزراعيـة والريفيـة             
امح مع أي متييز ضد املستفيدين احملتملني على أسـاس الـدين            لن يتس ”صراحة على أن اإلجراء     

وستحظي النساء واألشـخاص ذوو اإلعاقـة باهتمـام خـاص،      . أو نوع اجلنس أو اإلعاقة البدنية     
  ؛)٢١(“وسيتم تنظيمهم وتدريبهم إذا قرروا بدء أو تطوير أنشطة يف جمال احلرفية يف املرتل

ــة     )ب(   ــة الريفي ــامج التنمي ــدأ املــساواة بــني الرجــل   ٢٠١٣-٢٠٠٧ويرســي برن  مب
عند تطبيق وتنفيذ املشاريع يف إطـار احملـاور والتـدابري املختلفـة             ) ١٥البند  (واملرأة وعدم التمييز    

وتعطي درجات لرتب إضافية للمشاريع املقدمة من النساء كجزء مـن معـايري لتقيـيم           . للربنامج
  من الربنامج؛)٢٢(٣١١املشاريع يف إطار اإلجراءات 

وعكــف اجمللــس الــوطين للمــساواة بــني اجلنــسني علــى إعــداد برنــامج التنميــة     )ج(  
ــة  ــة،     ) ٢٠١٣-٢٠٠٧(الريفيـ ــة الريفيـ ــراءات التنميـ ــسني يف إجـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــماناً للمـ ضـ

ممثـل للمجلــس يكــون عــضواً يف جلنــة رصــد الربنـامج مــن أجــل التأكــد مــن أن املــشاركة    وأي
__________ 

ـــاإلج  )٢١(   ـــتطوي” ١-٢راء ــــ ـــر وتنويــ ـــة، وتوفــــع األنــشطة االقتــصاديـــ ادر ـــد مــن األنــشطة ومــص ــــــري العديــــ
ــة  ــدخل البديلـــــــــــ ــة    “الـــــــــــ ــة الزراعيـــــــــــ ــة للتنميـــــــــــ ــة الوطنيـــــــــــ ــة، اخلطـــــــــــ ؛ ٢٨٨: والريفيـــــــــــ

http://www.mzgar.government.bg/Sapard/Merki/Bg%20Measure%202.1-27.05.03.htm.  
 مــن أجــل إنــشاء وتنويــع  تقــدمي الــدعم” ٣١٢؛ اإلجــراء “التنويــع يف األنــشطة غــري الزراعيــة ” ٣١١اإلجــراء   )٢٢(  

  .“املشاريع املتناهية الصغر
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ليت تـتم يف إطـار إجـراءات الربنـامج سـوف تنفـذ بـصورة        املنصفة للنساء والرجال يف املشاريع ا   
  فعلية؛

علـى  ) ٢٠١٣-٢٠٠٧ (“التنميـة اإلقليميـة   ”كما يـستند الربنـامج التـشغيلي          )د(  
مـن وجهـه نظـر التغلـب علـى أوجـه التبـاين        ) ٧-٣-٣البنـد  (مبدأ املساواة بني الرجـل واملـرأة     

الـصعيد اإلقليمـي واألصـعدة اإلقليميـة        اإلقليمية وحتديد أولويـات البلـديات ذات األمهيـة علـى            
  .الفرعية املتناهية الصغر

ــي،       - ٢٦٨ ــصاد الريف ــا إســهاماً كــبرياً يف االقت ــات يف بلغاري ــساء الريفي ــسهم الن ــا ت ــادة م  وع
وخباصــة يف الزراعــة، واالقتــصاد األســري، واحلــرف، وخــالل الــسنوات األخــرية يف الــسياحة    

رب مـن التحـول، فهـن أكثـر عرضـة للبطالـة، وتتـاح هلـن                 وتأثر النـساء بدرجـة أكـ      . الريفية أيضاً 
ــل يف        ــة الشخــصية، كمــا أن فرصــتهن أق ــة والتنمي ــار الوظيف ــل يف اختي ــارات أق فــرص أو اختي

  . الوصول إىل املوارد واخلدمات االجتماعية وغريها
ــام - ٢٦٩ ــذ عـ ــاد األورويب،   ٢٠٠٠ ومنـ ــا إىل االحتـ ــة انـــضمام بلغاريـ ــسارع عمليـ ــع تـ ، ومـ

ــة  مت ــات        مواءم ــذ التوجيه ــة ولتنفي ــة األوروبي ــوانني اجلماع ــع ق ــق م ــة لتتواف ــشريعات الوطني الت
ــرأة        ــادئ األساســية لالحتــاد األورويب للمــساواة بــني امل ــة بواحــد مــن أهــم املب ــات املتعلق واآللي

وأصبح نساء الريف حمـور اهتمـام يف   . والرجل يف املشاركة يف القطاع الزراعي والتنمية الريفية 
شاريع الرائــدة لــوزارة الزراعــة واألغذيــة، الراميــة إىل املــساواة يف املعاملــة وإدمــاج  الــربامج واملــ

، ٢٠٠١ويف عـام  . النساء الريفيات يف اقتصاد البلـد ويف احليـاة الـسياسية واالقتـصادية والعامـة        
، أجـرى  ١٩٨٩ويف إطار تعداد السكان وإحصاء املـساكن، وهـو أول تعـداد جيـري منـذ عـام          

لإلحصاء حصراً للمزارع ومنـذ ذلـك احلـني تواظـب مديريـة اإلحـصاء الزراعـي                 املعهد الوطين   
التابعــة لــوزارة الزراعــة واألغذيــة علــى مجــع البيانــات ســنوياً، حبــسب نــوع اجلــنس يف األنــواع 

  . املختلفة للمزارع
 يف املائـة مـن أراضـي بلغاريـا تعـد منـاطق             ٨١ ومبوجب معايري االحتـاد األورويب، فـإن         - ٢٧٠
ووفقـاً للبيانـات الـواردة مـن املعهـد          .  قريـة  ٥ ٠٥١ مستوطنة، هنـاك     ٥ ٣٤٠ فمن بني    .ريفية

 يف املائــة ٢٩,٣، ٢٠٠٧الــوطين لإلحــصاء، بلغــت نــسبة الــسكان الــريفيني يف بلغاريــا يف عــام 
 امـرأة لكـل     ١ ٠٢٦العـدد اإلمجـايل للـسكان يف بلغاريـا وبلغـت نـسبة نـوعي اجلنـسي إىل                    من

فمعــدل : ؤشــرات الدميوغرافيــة يف املنــاطق الريفيــة بــصورة متزايــدة وتتفــاقم امل.  رجــل١ ٠٠٠
يف املناطق احلـضرية،    )  يف املائة  ٢,١-(، مقابل   ) يف املائة  ١٢,٤-(الزيادة الطبيعية سليب مرتفع     

وارتفــاع معــدل الوفيــات يف املنــاطق الريفيــة  )  يف املائــة٨,٥(نتيجــة الخنفــاض معــدل املواليــد  
ــة٢٠,٧( ــو ).  يف املائـ ــال   وهـ ــاً بـــني الرجـ ــر ارتفاعـ ــة١٦,١(أكثـ ــساء  )  يف املائـ ــه بـــني النـ عنـ
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 ١ ٠٠٠ طفـل لكـل   ١,٦٠(غري أن معـدل اخلـصوبة يف املنـاطق الريفيـة أعلـى            ). املائة يف ١١(
نتيجـة لزيـادة عـدد املواليـد بـني        )  طفـل  ١,٣١(عنـه يف املنـاطق احلـضرية        ) امرأة يف سن احلمـل    

  . األقليات اإلثنية وخباصة طائفة الروما
 عملية تؤثر على البلد بكاملة، وإن كانت ظـاهرة بـشكل أكـرب يف املنـاطق                 ةوالشيوخ - ٢٧١

ويف .  سـنة للبلـد ككـل   ٤١,٥ سـنة، مقابـل   ٤٥,٤الريفية، حيث يبلغ متوسـط عمـر الـسكان       
مجيع الفئات العمرية، يقل نصيب النساء يف املناطق الريفية عن الرجال، باسـتثناء أكـرب الفئـات          

ويزيـد متوسـط األجـل      . ، حيـث يزيـد عـدد النـساء عـن عـدد الرجـال              ) سنة ٦٠وق  ف(العمرية  
املعهــد الــوطين لإلحــصاء،  ) ( ســنة٦٧,٩(عــن الرجــال )  ســنة٧٥(املتوقــع للنــساء الريفيــات  

٢٠٠٦.(  
، اجتــه عــدد عقــود الــزواج املربمــة يف املنــاطق الريفيــة حنــو مزيــد مــن  ٢٠٠٨ ويف عــام - ٢٧٢

 يف املائـة    ٢٠حنـو   ( عقـد زواج     ٥ ٨٧٨، و   ٢٠٠٧اج يف عـام      عقد زو  ٦ ١٨٤أبرم  : التراجع
ويعزى التراجع يف عدد عقود الزواج املربمـة إىل         . )٢٣(٢٠٠٨يف عام   ) من عقود الزواج املربمة   

اخنفاض العدد اإلمجايل للسكان الريفيني الذين هم يف سن الزواج وإىل تزايد رغبـة الـشباب يف             
توسط، تدخل املرأة يف املناطق الريفيـة يف الـزواج األول           ويف امل . املعايشة دون عقد زواج مدين    

ويف املناطق الريفيـة يفـوق      .  سنة يف املتوسط   ٢٨ سنوات قبل الرجل، الذي يتزوج عند سن         ٤
ــساء غــري املتزوجــات بدرجــة كــبرية        ــدد الن ــزوجني ع ــدد الرجــال غــري املت ــل متوســط  . ع ويق

عنــه يف املنــاطق احلــضرية   )  ســنة٢٢,٧(ة املــرأة عنــد الــوالدة األوىل يف املنــاطق الريفيــ     عمــر
واألسر الكبرية يف الغالب هي األسر الريفية لفئـات األقليـات، وبـصفة أساسـية               ).  سنة ٢٥,٢(

ــة   . بــني طائفــة الرومــا  ــاطق الريفي ــرد ٢,٧إذ يبلــغ متوســط حجــم األســرة يف املن ). ٢٠٠١( ف
. قــرى هــم أقــران متزوجــونيتعلــق باحلالــة االجتماعيــة فــإن نــصف األســر املعيــشية يف ال وفيمــا

ويزيد نصيب األسر املعيشية الريفية املكونـة مـن نـساء أرامـل عـن األسـر املعيـشية املكونـة مـن                       
  .رجل مبفرده

 وتشارك النساء الريفيات يف صنع القرارات ويشغلن مناصب مديرات يف احلكومـات             - ٢٧٣
ــة بــصورة أساســية كعمــدات ومــساعدات للعمــد وعــضوات يف اجملــالس    ــةاحمللي ووفقــاً .  البلدي

ومـن  . ، زادت يف الـسنوات األخـرية مـشاركتهن يف احلكومـات احملليـة             )٢٤(للمسوح اإلحصائية 
جهة أخرى، تشري البيانات إىل أن النساء الالئي يعملن طوال الوقت يف معظـم البلـديات علـى                  

__________ 
  .http://www.nsi.bg/population/Population08.htm: ٢٠٠٨السكان والعمليات الدميوغرافية يف   )٢٣(  
  .٢٠٠٨، املعهد الوطين لإلحصاء، “٢٠٠٨أجهزة احلكم الذايت احمللي يف مجهورية بلغاريا، ”  )٢٤(  
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ــج  ويشجع . )٢٥(ميثلن أغلبية) يف مجيع املناطق(الصعيد الوطين  LEADERهن
ــور ()٢٦( يف ) ٤ احمل

، مــن الــصناديق اهليكليــة يف االحتــاد األورويب، احلكــم  ٢٠١٣-٢٠٠٧برنــامج التنميــة الريفيــة 
الذايت احمللي، ويتيح فرصـاً أفـضل جلـذب النـساء الريفيـات وملـشاركتهن يف األنـشطة اجلماعيـة                   

 ،)٢٧(املتــصلة بتطــوير وتنفيــذ اســتراتيجيات وخطــط التنميــة احملليــة القائمــة علــى مبــدأ الــشراكة 
  .حماكياً إنشاء اهلياكل اليت تعزز املساواة بني اجلنسني

، ال يوجــد يف املنــاطق الريفيــة ســوى رعايــة صــحية أوليــة، أي أنــه ١٩٩٩ ومنــذ عــام - ٢٧٤
وحيـق جلميـع النـساء املـشموالت بالتـأمني الـصحي االسـتفادة        . يوجد سوى ممارسني عـامني   ال

 ســنة والــسيدات املتقاعــدات الرعايــة ١٨ســن وتتلقــى الفتيــات حتــت . بالرعايــة الطبيــة األوليــة
  .الطبية األولية دون مقابل

 وتكفل التشريعات الوطنية املساواة يف احلقوق املتعلقة بالضمان االجتمـاعي واحلمايـة      - ٢٧٥
وتتمتـع النـساء الريفيـات      . االجتماعية جلميع األشخاص الذين يعملون يف إطـار عالقـة وظيفيـة           

نون، باالســتفادة مــن إجــازة الــوالدة الــيت حتتــسب كمــدة خدمــة  حبقــوق متــساوية، حبكــم القــا
ألغــراض تــأمني التقاعــد، واالســتفادة مــن االســتحقاقات فيمــا يتعلــق بــالعجز املؤقــت، وإعــادة  
التأهيل املهين، والعجز الدائم، والوالدة، والبطالة املنصوص عليها يف قانون التأمني االجتمـاعي             

  ). االجتماعيالفصل الرابع من قانون التأمني(
ــأمني     - ٢٧٦ ــتراكات التـ ــدفع اشـ ــسجلون بـ ــغ املـ ــو التبـ ــون ومنتجـ ــون الزراعيـ ــزم املنتجـ  ويلـ

ويـصل معـدل   . االجتماعي عن العجز من خالل األمراض العامة، يف حاليت كرب الـسن والوفـاة          
 يف املائــة مــن الــدخل الــشهري ٢٣االشــتراك يف التــأمني االجتمــاعي لتغطيــة هــذه املخــاطر إىل 

 ٢ ٠٠٠(وأال يزيد عـن حـد أقـصى         )  ليف بلغاري  ٢٤٠(ب أن ال يقل عن حد أدين        الذي جي 
.  واملثبت مبوجب قانون امليزانية العامـة للتـأمني االجتمـاعي عـن الـسنة املعنيـة                )٢٨()ليف بلغاري 

ومثــة معاملــة تفــضيلية تقتــصر علــى املنــتجني الــزراعيني ومنتجــي التبــغ الــذين يقومــون بنــشاط    
مـارس التـايل   / آذار ٣١ ميكـن هلـم دفـع التـأمني االجتمـاعي املـستحق حـىت                زراعي تتمثل يف أنه   

__________ 
  .املرجع نفسه  )٢٥(  
- وهـو متـرجم عـن الفرنـسية         -“العالقة بني أنـشطة التنميـة االقتـصادية الريفيـة         ” عن   LEADERملختصر  يعرب ا   )٢٦(  

“Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale”.  
الــدعم املقــدم مــن الــصندوق الزراعــي  بــشأن ١٦٩٨/٢٠٠٥) اجلماعــة األوروبيــة( مــن الئحــة اجمللــس ٦املـادة    )٢٧(  

  . للتنمية الريفيةاألورويب
 كــانون ١٥ يف ٩٩ رقــم اجلريــدة الرمسيــةاملنــشور يف ( مــن قــانون ميزانيــة التــأمني االجتمــاعي العــام ٨املــادة   )٢٨(  

  ).٢٠١٠يناير / كانون الثاين١، والذي بدأ سريانه يف ٢٠٠٩ديسمرب /األول
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للــسنة التقومييــة الــيت يــستحق فيهــا ويف إعــادة جدولــة التزامــاهتم قبــل التــأمني االجتمــاعي علــى  
  .)٢٩(مدى فترة زمنية أطول

 ووفقاً لإلحصاءات، فإن الوضـع التعليمـي للنـساء الريفيـات يقـل قلـيالً عـن الرجـال،                    - ٢٧٧
ن نــصيب الرجــال الــذين أمتــوا مرحلــة التعلــيم االبتــدائي فقــط أكــرب مــن نــصيب النــساء            أل
وإمكانية الوصول إىل املستويات األعلى من التعليم العايل أكثـر صـعوبة للنـساء              . )٣٠()٢٠٠١(

يف املنـاطق الريفيــة بــسبب ُبعـد مــسافة الوصــول إىل املؤسـسات التعليميــة، وأســباب اقتــصادية،    
ومثـة أوجـه    . ن الكبرية يف اقتصاد األسر املعيشية والوظائف االجتماعية لألسرة        ونتيجة ملسامهته 

مجاعـات األقليـات    : تناقض ألسباب إثنية معينة يف األوضاع التعليمية للنساء يف املناطق الريفيـة           
ــديها أدين حتــصيل تعليمــي    ــا   (ل ــات الروم ــساء وفتي ــني ن ــام األول ب ــى   )يف املق ــضالً عــن أعل ، ف

 وبغيــة القــضاء علــى عــدم املــساواة يف الوصــول إىل التعلــيم، وخباصــة بالنــسبة .معــدالت األميــة
، وخباصـة  ١٩٩٩(لفتيات ونساء الروما، فإن تنفيذ االتفاقية اإلطارية حلماية األقليـات الوطنيـة       

وحتقيقــاً ألهــداف عقــد إدمــاج الرومــا مت وضــع اســتراتيجية لإلدمــاج    ) ٦ واملــادة ٢-٤املــادة 
التعلـيم  (، وتنفيـذ بـرامج وطنيـة        )٢٠٠٤(الطلبـة املنـتمني لألقليـات اإلثنيـة         التعليمي لألطفـال و   

تعزيـز مـشروع    (ومـشاريع إقليميـة وحمليـة       ) وبرامج الروما ملعهـد اجملتمـع املفتـوح، صـوفيا، إخل          
 اإلدماج االجتماعي من خالل مـشروع       -إدماج الروما الذي ميوله برنامج فري، الفرصة الثانية         

القراءة والكتابة، ومـشروع املـدارس اإلضـافية، واملـشروع الرائـد لـدعم إدمـاج                املعرفة األولية ب  
وكلـها  ). طائفة الروما التابع جمللس الوزراء والذي تديره مؤسـسة برنـامج اخلطـوة خطـوة، إخل               

تشجع من ناحية املمارسة إتاحة الفرصة لفتيات ونـساء الرومـا علـى قـدم املـساواة مـع غريهـم                     
يف خمتلــف جوانــب احليــاة العامــة، يف املقــام األول مــن خــالل حتــسني    واإلدمــاج الكامــل هلــن  

مــستوى تعلــيمهن، وإدمــاج أطفــال الرومــا يف املــدارس، وعقــد دورات دراســية لتعلــيم مبــادئ 
  .القراءة والكتابة وبرامج إلذكاء الوعي والتوجيه الوظيفي، إخل

ــة للتنم     - ٢٧٨ ــذ اخلطــة الوطني ــة تنفي ــد حــدث تطــور كــبري يف عملي ــة   وق ــة الريفي -٢٠٠٠ي
، وإتاحة الفرصـة لوصـول النـساء مـن          ٢٠١٣-٢٠٠٧، وخباصة برنامج التنمية الريفية      ٢٠٠٦

ــسري وصــوهلن إىل         ــضالً عــن تي ــة، ف ــديات الزراعي ــدمها البل ــيت تق ــة للخــدمات ال ــاطق الريفي املن
ويتحقــق ذلــك إىل حــد كــبري مــن خــالل مــشاركة  . اخلــدمات االستــشارية الزراعيــة اإلقليميــة 

ء الريفيات يف الدورات التدريبية واملناهج املوجهه حنو حتسني خرباهتن التقنيـة عنـد التقـدم     النسا

__________ 
ــة العامــة للتــأمني االجتمــ   ٩ لبنــدا  )٢٩(    كــانون ١اعي الــذي بــدأ ســريانه يف   مــن احلكــم التكميلــي لقــانون امليزاني

  .٢٠١٠يناير /الثاين
  .٢٠٠١تعداد السكان وتعداد املساكن يف مجهورية بلغاريا،   )٣٠(  
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للحصول على متويل من املشروع يف إطار هذه الـربامج، الـيت تنفـذها وزارة الزراعـة واألغذيـة                   
، ارتفعــت مــشاركة النــساء يف خمتلــف أشــكال ٢٠٠٦ومنــذ عــام . مــن خــالل محــالت خمتلفــة

فمــثالً، تــشمل محلــة وزارة  . ملــشاريع الفعليــة الــيت تنفــذ يف إطــار تــدابري خمتلفــة  التــدريب ويف ا
 والــيت “مــن بــاب إىل بــاب: الفــرق االستــشارية الزراعيــة املتنقلــة ”الزراعــة واألغذيــة املعنونــة 

ــة        ــة الريفي ــامج التنمي ــار برن ــدابري املتخــذة يف إط ــشجيع الت ــستهدف ت ــي ٢٠١٣-٢٠٠٧ت  وه
دوات تعقد يف مجيع عواصم األقاليم وأيامـاً مفتوحـة للمعومـات، يف             مفتوحة لتلقي الطلبات، ن   

وفقاً جلداول زمنية تنـشر علـى موقـع وزارة          ) مبا يف ذلك القرى الكبرية    (مجيع مراكز البلديات    
 شـخص   ١٠ ٠٠٠وقد شارك ما يزيد يف جمموعه عن        . الزراعة واألغذية على شبكة اإلنترنت    
 املتعلـق   ١٤١، وأظهـرت النـساء اهتمامـاً كـبرياً بـاإلجراء            يف مجيع أنشطة التدريب واملعلومات    

 ١١٢بـدعم املــزارع الـيت تتلقــى الـدعم اجلزئــي والـيت جتــري إعـادة تنظــيم هلياكلـها، واإلجــراء       
 يف إطـار  ٢٠٠٨ويظهـر حتليـل أجـري للمـشاريع املعتمـدة لعـام            . املعين برعاية شباب املزارعني   

  . بات املقبولة قدمت من مزارعات شابات يف املائة من الطل٣٢,٨ أن ١١٢اإلجراء 
 بـشأن التـدريب واملعلومـات ونـشر املعـارف، يـوفر الربنـامج               ١١١ ومبوجب اإلجراء    - ٢٧٩

ــدريب اجملــاين   ــة   (فرصــة للت ــام واإلقام ــسفر والطع ــا يف ذلــك مــصاريف ال ــساء والرجــال  ) مب للن
  . العاملني يف الزراعة

لوطنيــة باالشــتراك مــع وزارة الزراعــة واألغذيــة   وتنفــذ الــدائرة االستــشارية الزراعيــة ا- ٢٨٠
 بشأن توفري خدمات استشارية وإرشادية للمـزارع مـن الربنـامج            ١٤٣أنشطة يف إطار اإلجراء     

وقد زادت املشاريع اليت أعدهتا الدائرة االستـشارية الزراعيـة   . ٢٠١٣-٢٠٠٧الزراعي الوطين  
 جمموعــات مــن ٢ ٦٠٤عــد مــا جمموعــه  وأ.  يف املائــة١٣الوطنيــة للنــساء املــستفيدات بنــسبة  

 يف إطـار    ٢٠٠٩يناير  / وكانون الثاين  ٢٠٠٨يونيه  /اخلدمات االستشارية يف الفترة بني حزيران     
 بشأن تزويد املـزارعني الـشباب       ١١٢ بشأن املدفوعات البيئية الزراعية واإلجراء       ٢١٤اإلجراء  

 املنـتجني الـزراعيني   - املستفيداتببيانات تبني حدوث منو كبري يف املشاريع املقدمة من النساء          
  : )٣١(على النحو التايل

  
  ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٨يونيه /حزيران  املشاريع

  ٥٥٢  ٤٤٩  ١ ٦٠٣  اجملموع
  ٢٣٠  ١٨٤  ٤٦٦  حبسب أعداد النساء

   ٤٢,٧  ٤٠,٩   ٢٩,٧  حبسب النسبة املئوية للنساء
__________ 

ــسني،       )٣١(   ــني اجلن ــساواة ب ــشجيع امل ــة لت ــرة حــىت  ٢٠٠٩-٢٠٠٨خطــة العمــل الوطني  / كــانون األول٣١، للفت
  ).تقرير مرحلي (٢٠٠٨ديسمرب 
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تشارية الزراعية الوطنية بنشاط وتتعاون تعاونـاً وثيقـاً مـع القطـاع              وتعمل الدائرة االس   - ٢٨١
ــسني      ــساواة بــني اجلن ــة بامل ــري احلكــومي يف األمــور املتعلق ــام . غ ، تــسعى وزارة ٢٠٠٩ويف ع

الزراعة واألغذيـة جلمـع بيانـات إضـافية عـن النـسبة بـني النـساء والرجـال الـذين يـشاركون يف                  
  . بات واملشاريع اليت تنفذ يف إطار برامج متويلاحلمالت التوضيحية، وندوات التدري

 يف املائة مـن مجيـع األشـخاص يف          ٤٤,٧ ويبلغ نصيب النساء الريفيات يف سن العمل         - ٢٨٢
 ٦١,٨: يف حني أن نصيب النـساء الريفيـات ممـن جتـاوزن سـن العمـل أعلـى بكـثري                   . هذه الفئة 

ى هيكل التوظيـف يف املنـاطق الريفيـة،       كما تؤثر هذه النسبة عل    .  ألسباب اقتصادية  )٣٢(املائة يف
، ٢٠٠٧ففـي عـام     . وبصفة خاصة توظيـف النـساء وإسـهام نـساء الريـف يف االقتـصاد الريفـي                

ــاك   ــت هن ــة، ومــصايد      ١ ٥٢١ ١٠٠كان ــصيد، واحلراج ــة، وال ــل يف جمــال الزراع ــرأة تعم  ام
ورغـم  . اعـات  يف املائة مـن مجيـع األشـخاص العـاملني يف هـذه القط              ٤٦األمساك، اليت متثل حنو     

التنــاقص العــام لتوظيــف النــساء يف هــذه القطاعــات، فــإهنن ال زلــن يــشغلن موقعــاً متقــدماً مــن  
وعــادت النــساء الريفيــات إىل التوظــف يف الزراعــة  . حيــث توظيــف النــساء يف املنــاطق الريفيــة 

ــزارع اململوكــة ألشــخاص طبيعــيني، وغــري    (يف القطــاع اخلــاص  ) ٤١١ ٤٦٠( وخباصــة يف امل
، ويف التعاونيــات أو اجلمعيــات ) امــرأة٣٩٧ ١٦١ يف إطــار أي قــانون، حيــث تعمــل املــسجلة
أمـا نـصيب النـساء الريفيـات الالئـي يـشغلن وظـائف مـديرات                .  ألسباب اقتصادية  )٣٣(األخرى

يف الزراعة فهو أقـل مـن الرجـال بكـثري، ممـا يـضعهن يف موقـف ضـعيف يف إدارة عمليـة صـنع                          
نصيب النساء الالئي يدرن مزارع زراعية، وان بقـدر ضـئيل،   وزاد . القرارات يف ذلك القطاع  

  .)٣٤(٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٢٠ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ١٧,٧إذ ارتفع من 
 غري أن نسبة البطالـة بـني النـساء الريفيـات هـي أعلـى نـسبة مقارنـة باملتوسـط الـوطين                   - ٢٨٣

ارة العمـل والـسياسات االجتماعيـة مـن         فخطة العمـل الوطنيـة لـوز      . وبنسبة البطالة بني الرجال   
أجل التوظيف تسهم إسهاماً كبرياً يف حتقيق تكافؤ الفرص بني النـساء والرجـال يف التوظيـف،                 

. والتغلــب علــى البطالــة، مــن خــالل بــرامج ومــشاريع خمتلفــة، مبــا يف ذلــك يف املنــاطق الريفيــة  
والتــدابري الراميــة لاللتحــاق  والنــساء الريفيــات هــن املــستفيدات الرئيــسيات مــن هــذه الــربامج   

مـن املـساعدة االجتماعيـة والتـدريب     ”بوظائف واحلصول على التـدريب، وخباصـة يف برنـامج        

__________ 
  .١٦:٢٠٠٧مهورية بلغاريا، معهد اإلحصاء الوطين، كتاب اإلحصاءات املرجعي جل  )٣٢(  
ــا،     )٣٣(   ــة يف بلغاري ــزارع الزراعي ــوة العمــل . ٢٠٠٧هيكــل امل ــة اإلحــصاءات   . ق ــة، مديري وزارة الزراعــة واألغذي

  .٢٠٠٧الزراعية، 
هيكـل املـزارع    ”  و “٢٠٠٤/٢٠٠٥هيكـل املـزارع النباتيـة يف بلغاريـا خـالل الفتـرة              ”البحوث اإلحـصائية      )٣٤(  

  .٢٠٠٧وزارة الزراعة واألغذية، مديرية اإلحصاءات الزراعية . قوة العمل. “٢٠٠٧نباتية يف بلغاريا يف ال
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، يف املـساعدة يف برنـامج التقاعـد وغـريه مـن        ٢٠٠٣، الذي بدئ يف عـام       “إىل توفري الوظائف  
  . املبادرات
 يتعلــق حبقــوقهن يف متلــك   وال متيــز التــشريعات البلغاريــة ضــد النــساء الريفيــات فيمــا  - ٢٨٤

وهـذه احلقـوق تكفلـها اإلجـراءات القانونيـة العامـة            . األراضي، وحقـوقهن يف وراثـة األراضـي       
ومـع ذلـك، فـإن األراضـي     . املنصوص عليها يف قانون ملكيـة األراضـي الزراعيـة واسـتخداماهتا          

  . تسجل يف غالبية األحيان باسم الرجل
 يــزال أمــراً ينطــوي علــى خمــاطرة وال يلجــأ إليــه يف  والتعاقــد علــى ائتمــان للمزرعــة ال- ٢٨٥

ويرجـع  . الواقع إال عدد قليل من الناس، وخباصة النساء الالئي ميـتلكن أو يـدرن مـزارع نباتيـة                 
ذلك إىل أن إجـراءات اإلقـراض تكـون معقـدة وتـستغرق وقتـاً طـويالً، فـضالً عـن عـدم قـدرة                         

فمــثال، ال تــصلح األراضــي (لبــها املــصارف املنــتجني الــزراعيني علــى تــوفري الــضمانات الــيت تط
  ).واملمتلكات الريفية للضمان العقاري

  
  ١٥املادة 
القاعـدة الـيت    ) ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١الـساري منـذ     ( يرسي قانون اإلجـراءات املدنيـة        - ٢٨٦

تقــضي بــأن تــوفر احملكمــة فرصــاً متكافئــة لألطــراف ملمارســة احلقــوق املكفولــة هلــم وأن تطبــق 
ومبدأ املـساواة بـني األطـراف مـستقر يف          ). ٩املادة  (دم املساواة بالنسبة للجميع     القانون على ق  

وعلى ذلك، تكفل املساواة حبكم األمر الواقع بـني اجلنـسني           . مجيع القوانني واملدونات السارية   
  . قانوناً بواسطة التشريعات الوطنية

حيــازة املمتلكــات املنقولــة  وميــنح القــانون املــرأة حريــة التعاقــد، وحيــازة العقــارات، و - ٢٨٧
وغري املنقولة، وتأسيس ومتثيل شركات جتاريـة، والـدخول يف عقـود للحـصول علـى ائتمانـات                  

  . استهالكية وقروض عقارية
وباســتثناء حــاالت معينــة،  .  وللمــرأة احلــق يف التــصرف يف ممتلكاهتــا بــصورة مــستقلة  - ٢٨٨

كل ممتلكـات زوجيـة مـشاع يف ظـل قـانون      وعندما تتم حيازة املمتلكات أثناء الزواج فإهنا تـش  
ويعـــين هـــذا امـــتالك الـــزوج والزوجـــة لنـــصيبني متـــساويني يف   . األســـرة الـــساري حـــىت اآلن

ــة يف نــصيب أكــرب وفقــاً إلجــراء       ــانوين يــسمح بإثبــات األحقي املمتلكــات، مــع وجــود نــص ق
ا ويــشترط نظــام التــصرف يف ممتلكــات الزوجيــة املــشاع أن يكــون الزوجــان كالمهــ   . قــضائي

 تــشرين ١وقــد أدخــل قــانون األســرة اجلديــد، الــذي دخــل حيــز النفــاذ يف . طــرفني يف املعاملــة
ــوبر /األول ــصلة باملمتلكــات بــني الــزوجني      ٢٠٠٩أكت نظــام :  ثالثــة أنظمــة يف العالقــات املت

ممتلكــات الزوجيــة املــشاع، ونظــام املمتلكــات املنفــصلة، ونظــام تعاقــدي ُيتَّفــق عليــه يف عقــد    
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مح قــانون األســرة بإعــادة ترتيــب العالقــات املتــصلة باملمتلكــات يف إطــار زواج  ويــس. الــزواج
  . سابق وفقاً للفرص اجلديدة لتنظيم املمتلكات اليت مت حيازهتا أثناء الزواج

وهـذا املبـدأ   .  من الدستور، فإن املرأة والرجل متساويان أمام القـانون        ٦ ووفقاً للمادة    - ٢٨٩
لكـل مـواطن، تنتـهك حقوقـه أو مـصاحلة املـشروعة       "ص علـى أن  ، اليت تـن   ٥٦مفصل يف املادة    

وجيـوز ألي مـواطن أن ميثلـه وكيـل          . يلحق هبا ضرر احلق يف احلصول علـى تعـويض قـانوين            أو
  ". قضائي أمام أي مؤسسة تابعة للدولة

قـانون اإلجـراءات املدنيـة، وقـانون     :  وُيعمل باملبدأ نفسه يف ثالثة من قوانني املرافعات  - ٢٩٠
وتتمتــع املــرأة حبقــوق متــساوية مــع الرجــل . إلجــراءات اجلنائيــة، وقــانون اإلجــراءات اإلداريــةا

كمـا أن املـساواة مكفولـة يف ممارسـة          . بغض النظر عـن الـصفة الـيت تـشارك هبـا يف اإلجـراءات              
. املهــن القانونيــة، مــع كفالــة حــق املــرأة يف أن متــارس حبريــة ودون متييــز مجيــع املهــن القانونيــة  

  .  من االتفاقية١٥ التشريع متاماً مع الشروط الواردة يف املادة ويتسق
 وال تتضمن التشريعات البلغاريـة أي قيـود مـن أي نـوع علـى حريـة احلركـة واختيـار              - ٢٩١

وتـأثري املبـدأ الدسـتوري باملـساواة بـني اجلنـسني مكفولـة، واملـرأة غـري مقيــدة يف          . حمـل الـسكن  
وتبني اإلحصاءات الوطنية أن املرأة تغـري       . فيما يتعلق بالزواج  اختياراهتا بغض النظر عن حالتها      

  .كالزواج وغريه: حمل سكنها بتواتر يبلغ أربعة أضعاف الرجل ألسباب خمتلفة
  

  ١٦املادة 
ــران١٢يف  - ٢٩٢ ــه / حزي ــداً لألســرة،     ٢٠٠٩يوني ــاً جدي ــة قانون ــة الوطني ، اعتمــدت اجلمعي
ــو ــا،      وهـ ــه يف بلغاريـ ــانون مـــن نوعـ ــث قـ ــشر(ثالـ ــم   نـ ــة رقـ  بتـــاريخ ٤٧ يف اجلريـــدة الرمسيـ
وحيـافظ  ). ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ١ ودخـل حيـز النفـاذ يف         ٢٠٠٩يونيـه   /حزيران ٢٣

القــانون اجلديــد علــى مبــدأي املــساواة بــني اجلنــسني يف الــزواج واحليــاة العائليــة، ومهــا املبــدآن  
ويتــضمن . ن اجلديــد الــذي حــل حملــه القــانو١٩٨٥املنــصوص عليهمــا يف قــانون األســرة لعــام 

حريـة اختيـار الـزوج؛ احلمايـة اخلاصـة لألطفـال؛ املـساواة بـني                : القانون اجلديـد املبـادئ التاليـة      
ــرام الشخــصية يف       ــة؛ واحت ــة، وخــارج إطــار الزوجي ــدون يف إطــار الزوجي ــذين يول األطفــال ال

ة والرجـل املـساواة     وتعين املـساواة بـني املـرأ      . األسرة؛ واالحترام والرعاية واملساندة بني أفرادها     
  .عند الزواج، ويف العالقات الزوجية، فضال عن املساواة بني الوالدين يف احلقوق وااللتزامات

 وينادي قانون األسرة حق كل شخص يف الزواج وتكوين أسرة، وفقاً للـشروط الـيت                - ٢٩٣
الطقـوس  وليس هناك عائق أمام إبرام الزواج حسب األصـول الدينيـة غـري أن               . حددها القانون 

  . الدينية ليس هلا أثر قانوين



CEDAW/C/BGR/4-7  
 

11-20275 75 
 

 ويتطلــب عقــد أي زواج أن يعلــن الرجــل واملــرأة رضــاءمها بــصفة شخــصية ويف آن     - ٢٩٤
وجيــب أن يكــون الرضــاء متبــادالً وحــراً وأن يعلــن صــراحةً عنــد إبــرام    . واحــد أمــام املــسجل 

بلغاريـا متـاح    والـزواج يف    . وإذا مل يكن هنـاك رضـاء فـإن الـزواج ال يكـون صـحيحاً               . الزواج
وإجراءات قانون األسرة اجلديـد تراعـي متامـاً العوائـق           . لألزواج املختلفني يف نوع اجلنس فقط     

واليت تنطبـق علـى     ) وجود زاوج آخر، املرض وقرابة الدم     (اليت ال تزال قائمة أمام إبرام الزواج        
  .الزوجني كليها

ــو   - ٢٩٥ ــزواج ه ــسن ال ــى   ١٨ واحلــد األدىن ل ــق عل ــو ينطب ــوعي اجلــنس   ســنة وه ــراد ن . أف
 سـنة كحـد أدين مطلـق    ١٦وكاستثناء، مثة فرصة للـدخول يف الـزواج للـذين بلغـوا مـن العمـر           

وبعد احلصول على إذن من احملكمة اإلقليميـة، الـيت يـتعني عليهـا أن حتـدد مـا إذا كانـت هنـاك            
ــزواج   ــسن غــري صــحيح    . أســباب مهمــة لعقــد ال ــذي يعقــد بقاصــر دون ذلــك ال ــزواج ال . وال

جب القانون، يكون ألي زوج دون السن القانونية احلق يف تعويض قانوين، وحيق له رفـع                ومبو
 أشـهر مـن   ٦وجيـوز اختـاذ هـذا اإلجـراء يف غـضون      . دعوى أمام احملكمة لفسخ الزواج بإلغائـه  

ــزواج وأن ال تكــون الزوجــة        ــتج أوالد عــن ال ــد ن ــوغ ســن الرشــد وشــريطة أن ال يكــون ق بل
يف بلغاريــا أمــر معتــاد لطائفــة الرومــا ولــبعض الطوائــف األخــرى الــيت والــزواج املبكــر . حــامالً

لــشخص أو شخــصني حتــت ســن  (وكقاعــدة، فــإن الــزواج املبكــر  . تعتنــق العقيــدة اإلســالمية 
ال يعقد أمام مسجل الستحالته من الناحية القانونيـة، ولكـن حـاالت الـزواج املبكـر               ) سنة ١٦

  . يس هلا أثر قانوين كما ذكر أيضاًتتم عادة من خالل الطقوس الدينية اليت ل
ــدارس        - ٢٩٦ ــال بامل ــدابري لتحــسني التحــاق األطف ــن خــالل ت ــزواج املبكــر م ــع ال ــذ من  وينف

وإبقاؤهم هبا وتعليم الثقافة اجلنسية يف املدارس، وتطبيق سياسة محاية األطفـال، ودعـم أنـشطة                
ــدري       ــا، وت ــة الروم ــات طائف ــساء وفتي ــة لن ــشطة اجملتمعي ــادة واألن ــصحيني يف  القي ب الوســطاء ال

  . اجملتمعات احمللية ومكافحة االجتار بالبشر
.  واملساكنة مع شـخص دون الـسن القانونيـة فعـل إجرامـي يف إطـار قـانون العقوبـات               - ٢٩٧

 سـنة، مبـا يف ذلـك    ١٤كما يعد فعالً إجراميـاً أيـضاً، أي اعتـداء جنـسي علـى طفـل دون سـن           
  . املواقعة
اجلديد عملية الـزواج عـن طريـق إزالـة شـرط اإلعـالن عـن نيـة           ويسهل قانون األسرة     - ٢٩٨

فــضالً عــن إزالــة القيــود املتعلقــة .  يومــاً قبــل عقــد الــزواج رمسيــا٣٠ًالــدخول يف زواج خــالل 
فاألشــخاص الــذين يتزوجــون أحــرار يف اختيــار البلديــة الــيت يعقــد فيهــا   . مبكــان عقــد الــزواج

  . الزواج
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إذ حيـق ألي مـن الـزوجني أن    . ر القدمي املتعلق بكنيـة الـزوج   وقد مت اإلبقاء على اإلطا     - ٢٩٩
خيتار اإلبقاء على كنيته قبل الزواج كما هي أو محل كنية الزوج اآلخر أو إضافة كنية الـزوج                  

ووفقـا لقـانون التـسجيل املـدين،        . وعند الطالق، جيـوز اسـتعادة الكنيـة       . إىل كنية الزوج اآلخر   
للطفل، غري أنه عندما يكـون للطفـل أب حمـدد، حتـدد األمسـاء               حيدد الزوجان معاً االسم األول      

أما إذا كانت األبـوة غـري حمـددة، فيحـدد اسـم الطفـل               . على أساس االسم األول لألب وكنيته     
  . على أساس االسم األول لألم وكنيتها أو االسم األول لوالد األم وكنيته

القـات الشخـصية بـني الـزوجني مـع           وحيافظ قانون األسرة اجلديد متاماً علـى إطـار الع          - ٣٠٠
ويعـيش الزوجـان   . املساواة يف احلقوق وااللتزامات جبعل الزوجية هي املبدأ الـذي يـسترشد بـه             

ويتمتـع كـل زوج حبريـة       . معاً مامل تكن هناك أسباب مهمة حتملهما علـى أن يعيـشا منفـصلني             
 ومتـساوية، مـن خـالل      وااللتزامات األسرية للزوجني موحـدة    . تنميته الشخصية واختيار مهنته   

التفاهم املتبادل واجلهود املشتركة وفقاً لقدراهتما، وما لديهما من ممتلكات وما حيـصالن عليـه               
  .من دخل لتوفري الرفاه لألسر وتربية األطفال وتنشئتهم وتعليمهم وكفالتهم

ىت واإلطـار الفعـال حـ     .  ويأخذ قانون األسرة اجلديد بثالثة نظـم للممتلكـات الزوجيـة           - ٣٠١
اآلن هو اإلطار الذي ينص فقط على ممتلكـات الزوجيـة املـشاع لألشـياء والنقـود الـيت حازهـا                     

ويتيح القـانون اجلديـد للـزوج       . الزوجان كالمها أثناء الزواج يف إطار ظروف اإلسهام املشترك        
ــار بــني نظــامني قــانونيني   ــة املنفــصلة،   -والزوجــة فرصــة لالختي ــة املــشاع أو امللكي  نظــام امللكي

) وهـو النظـام الـساري حـىت اآلن        (وينطبـق النظـام القـانوين للملكيـة املـشاع           . لنظام التعاقدي وا
إلزاميــاً عنــدما يكــون الشخــصان املتزوجــان دون الــسن القانونيــة أو حمــرومني، أو يف احلــاالت  
اليت مل يقع فيها اختيار الزوجني على نظام لعالقات املمتلكـات اخلاصـة هبمـا أو مل حيـددا فيهـا                     

ويف إطار هذا النظام تكون احلقوق العينية الـيت اكتـسبها أي            . قات معينة يف عقد زواجهما    عال
ويفتـرض  . من الزوجني خالل الزواج نتيجة اإلسهام املشترك مملوكة مشاعاً للـزوجني كليهمـا            

ــائم إىل أن يــتم إثبــات مــا خيــالف ذلــك     وقــد يتمثــل ذلــك يف  . أن اإلســهام املــشترك للــزوج ق
ويتمتـع الزوجـان حبقـوق      .  مالية والعمل يف رعاية األطفال ويف األشـغال املرتليـة          استثمار موارد 

متساوية يف امللكية املشاع ويتصرفان فيهـا بـصورة مـشتركة ويـشترك الزوجـان يف املـصروفات              
  . اليت تليب احتياجات األسرة

ــة املنفــصلة، تــصبح احلقــوق الــيت     - ٣٠٢ ــار النظــام القــانوين للملكي ــة اختي اكتــسبها  ويف حال
الزوج خالل فترة الـزواج ممتلكـات شخـصية هلـا أو لـه، ولكـن مـصروفات األسـرة والتزاماهتـا                      

  . تكون مشتركة بني الزوجني
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 ويتاح للزوجني خيار بديل متروك هلما يف حتديـد عالقـات املمتلكـات الـيت يرتـضياهنا                  - ٣٠٣
ــزواج        ــى ال ــسابقة عل ــاحلقوق ال ــق ب ــا يتعل ــا يف ذلــك م ــزواج،  مــن خــالل عقــد، مب وحقــوق ال

ومصروفات األسرة واالضطالع بأعبـاء املعيـشة، والعواقـب املتـصلة باملمتلكـات والـيت تترتـب                 
 يرفــعوجيــوز إهنــاء عقــد الــزواج بــأن . علــى الطــالق وغــريه مــن العالقــات املتــصلة باملمتلكــات

اً من الزوجني قضية إذا طرأ تغري مادي على الظـروف، أدى إىل إحلـاق العقـد ضـرراً خطـري         أي
  .مبصاحل الزوج اآلخر، أو باألطفال القصر أو باألسرة

 ويــوفر قــانون األســرة محايــة اقتــصادية حمــددة ومتــساوية لــألزواج، تــضفي املــشروعية - ٣٠٤
علــى فرضــية تــساوي اإلســهام يف امللكيــة املــشاع للزوجيــة، وتــسوية االضــطالع باألعبــاء بــني  

ــزوج ســابق يف احلــص    ــراد األســرة وإتاحــة الفرصــة ل ول بعــد الطــالق علــى جــزء مــن قيمــة    أف
ــد أســهم يف          ــسابق ق ــزوج ال ــزوج اآلخــر إذا كــان ال ــبض لل ــستحقة الق ــالغ امل املمتلكــات واملب
حيازهتمــا بالعمــل، أو بــاملوارد املاليــة، أو برعايــة األطفــال، أو بالعمــل األســري أو بــأي شــكل 

ــدما يكــو    . آخــر ــاد يف مــسكن األســرة عن ــة أيــضاً للتــصرف املعت ن مملوكــاً بــصفة  وتتــوفر محاي
. إذ ميكن للزوج الذي ميلـك املـسكن أن يبيعـه برضـاء الـزوج اآلخـر                . شخصية ألحد الزوجني  

فإذا مل يوافق الزوج اآلخر، جاز التصرف يف املسكن بإذن من احملكمة اإلقليمية فقـط إذا ثبـت     
  .أن هذا لن يضر باألطفال القصر وال باألسرة

كانية حتقيق الطالق بإلغاء شـرط مـدة الـزواج لتحقيـق             وييسر قانون األسرة اجلديد إم     - ٣٠٥
وحتقــق . الطــالق بتراضــي الــزوجني علــى ذلــك، وحيــق ألي مــن الــزوجني رفــع دعــوى طــالق 

حمكمـة الطـالق دون غريهـا يف اخلطـأ الـذي أدى إىل اهنيـار الـزواج بنـاء علـى طلـب مـن أحــد            
  .  عالجهالزوجني عند الطالق نتيجة وجود خالف عميق يف الزواج ال ميكن

 وللوالــدين حقــوق والتزامــات متــساوية فيمــا يتعلــق بتربيــة األطفــال وتنــشئتهم بغــض  - ٣٠٦
ويــشجع قــانون األســرة اجلديــد علــى أن . النظــر عــن مــا إذا كانــا متــزوجني أو غــري متــزوجني 

ــهما،         ــة وجــود خــالف بين ــاوال، يف حال ــدين وأن حي ــا كوال ــة حقوقهم ــاً يف ممارس ــشتركا مع ي
. ق، بوســائل تــشمل الوســاطة، وعــدم اللجــوء إىل احملكمــة إال كملجــأ أخــري  التوصــل إىل اتفــا

وحيق ألي من الوالدين متثيل أطفاهلما القصر مبفرده واملوافقة على اإلجراءات القانونيـة املتعلقـة            
ويف حالـة الطـالق بالتراضـي، يبـت     . بأطفاهلما القصر على أن يكـون ذلـك يف مـصلحة الطفـل      

وجيـب أن  . ل يف مجيـع األمـور اخلاصـة بتربيـة وتنـشئة أطفاهلمـا القـصر             الوالدان ملصلحة األطفـا   
فـإذا مل يـتم التوصـل إىل اتفـاق، حـددت احملكمـة حبكـم واليتـها                  . تقر احملكمـة اتفـاق التراضـي      

الوالد الذي مينح احلق يف ممارسة تلك احلقوق والتدابري املتعلقة مبمارسة تلك احلقـوق واألمـور                
وغالبــاً . صية بــني الطفــل ووالديــه، بتــدبري األمــور املعيــشية لألطفــال املتــصلة بالعالقــات الشخــ
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تكـون األم هـي الوالـد الـذي ميـارس حقـوق األبـوة بعـد الطـالق، وخباصـة إذا كـان الطفـل                     ما
ويـنظم قــانون األسـرة اجلديــد بــصورة تفـصيلية املــسائل الـيت تــضمن االتــصال     . صـغرياً أو أنثــى 

وإذا تعطلت هذه االتصاالت، أمـرت احملكمـة باختـاذ تـدابري     . بالوالد الذي ال يعيش الطفل معه 
  :وقائية لكفالة إنفاذ احلكم على النحو التايل

  إجراء الزيارات الشخصية يف وجود شخص يتم تسميته؛  )أ(  
  إجراء الزيارات الشخصية يف مكان معني؛  )ب(  
ــه،        )ج(   ــق ل ــشخص املراف حتمــل مــصروفات ســفر الطفــل وكــذلك مــصروفات ال

  .القتضاءا عند
إذ حيـدد القـانون القاعـدة       .  ويتم تنظيم أعبـاء األمـور املعيـشية للطفـل بطريقـة جديـدة              - ٣٠٧

اليت تلـزم كـل واحـد مـن الوالـدين بكفالـة هتيئـة الظـروف املعيـشية الالزمـة لنمـاء الطفـل وفقـاً               
دان وبعـد الطـالق، يتكفـل الوالـ       . لقدرات الوالد ووضعه فيما خيص املمتلكـات وقدرتـه املاليـة          

بدفع مبلغ جيب أن يهيئ للطفل الظروف املعيشية اليت كانـت متـوفرة لـه قبـل الطـالق، وذلـك         
ولـيس مثـة    . مامل ينشأ عن ذلك صعوبات خاصة للوالـد الـذي يتحمـل أعبـاء النفقـات املعيـشية                 

وجيــوز إنفــاذ االلتــزام قــسراً، ويتحمــل الوالــد . تغــيري يف اإلطــار املتعلــق بــأداء النفقــات املعيــشية
  .وقد تدفع الدولة النفقة احملكوم هبا اليت مل تدفع. ملسؤولية اجلنائية عن عدم دفع النفقةا

وإذا واجـه  .  كما تكفل احلماية االقتصادية ملمارسة احلقوق األبوية بعد فـسخ الـزواج         - ٣٠٨
الوالد الذي يتوىل تربية األطفال صعوبات نتيجة ذلـك، جـاز لـه أن حيـصل علـى نـصيب أكـرب                      

وعنـدما يكـون هنـاك أطفـال قـصر مـن هـذا الـزواج وال يكـون مـسكن           . لكات املشاع يف املمت 
األســرة مملوكــا للوالــد الــذي ســيعيش األطفــال معــه، جــاز للمحكمــة أن متــنح حــق اســتخدام   

) إذا كـان مالـك املـسكن هـو الوالـد اآلخـر            (املسكن لذلك الوالد لفترة ممارسة احلقوق كوالد        
كن األســرة مملوكــاً ألحــد أفــراد األســرة املوســعة للــزوج    إذا كــان مــس(أو ملــدة ســنة واحــدة  

وعندما يكون الزوجان مشتركني يف حق ملكية أو استخدام املـسكن، ختـول احملكمـة               ). اآلخر
حق استخدام املسكن ألحد الـزوجني، مراعيـة يف ذلـك مـصاحل األطفـال، واخلطـأ، والظـروف           

لة بتخويــل االســتخدام يف إطــار ويف حالــة تغــري الظــروف املتــص. الــصحية والظــروف األخــرى
  .، حيق ألي من الزوجني السابقني رفع دعوى لتغيري األحقية يف استخدام املسكن)٤(الفقرة 
فتثبـت بنـوة    .  ويتم إثبـات بنـوة األطفـال بـالطرائق املنـصوص عليهـا يف قـانون األسـرة                  - ٣٠٩

مجيع احلاالت الـيت يـتم فيهـا       وأم الطفل هي املرأة اليت ولدته، مبا يف ذلك          . الطفل ألمة بالوالدة  
وحتـدد ظـروف    . االستعانة بوسائل اإلجناب، بغض النظر عن التقنيات املستخدمة هلـذا الغـرض           

وال تــنظم . وتقنيــات وأســلوب إمتــام االســتعانة بوســائل اإلجنــاب علــى أســاس قــانون الــصحة   
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 قـدمت مـواد   وقـد تكتـسب املـرأة الـيت    . التشريعات البلغاريـة إجـراء تعـيني األم احلاضـنة حلمـل       
بيولوجية حقوق الوالدين والتزاماهتما فيما يتعلق بالطفل املولـود عـن طريـق التـبين، إذا أعطـت                  

  .األم اليت ولدت الطفل موافقتها على ذلك
 وال ينطوي اإلطار السابق وال قانون األسرة اجلديد علـى أي متييـز بـني رجـل وامـرأة                    - ٣١٠

  . يامة عليهميف عمليات تبين األطفال وتربيتهم والق
ــاإلرث   - ٣١١ ــة ب ــيري يف القواعــد املتعلق ــاك تغ ــيس هن ــه    .  ول ــيس ل ــوع اجلــنس ل واخــتالف ن
  .أمهية قانونية يف التحديد القانوين للورثة وأنصبتهم يف املرياث أي

ويـنظم القـانون    .  قانون للحماية ضد العنف العـائلي      ٢٠٠٤ وصدر يف بلغاريا يف عام       - ٣١٢
ــائل   ــه وإجــراءات فرضــها  حقــوق ضــحايا العنــف الع ــة من ــدابري احلماي ــد أدخــل تعــبري  . ي وت وق

العنـف العـائلي   ”:  ألول مرة يف التشريع البلغاري ومت تعديد صوره الرئيـسية         “العنف العائلي ”
هــو أي فعــل بــدين أو عقلــي أو جنــسي عنيــف وأي شــروع يف ذلــك، وأي تقييــد للحريــة          

م، عالقـة عائليـة أو صـلة قرابـة     الشخصية واخلصوصية يرتكب حبـق أشـخاص هلـم، أو كـان هلـ           
وحيــدد القــانون جمموعــة ". قريبــة يف معاشــرة حبكــم األمــر الواقــع أو يقيمــون يف نفــس املــسكن
ويتجـاوز العنـف العــائلي   . عريـضة مـن األشـخاص الــذين ميكـن للـضحايا طلـب احلمايــة منـهم       

ولـيس هنـاك    . واجحدود العالقات األسرية مبعناها الضيق، أي العالقات القائمة فيمـا بـني األز            
متييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس للــضحية، ومجيــع األشــخاص الــذين تعرضــوا للعنــف العــائلي      

وجيـوز أن يطلـب احلمايـة مبوجـب هـذا القـانون أي شـخص تعـرض         . مؤهلون للتمتع باحلمايـة  
لعنف عائلي ارتكبه زوج أو زوج سابق؛ أو أي شـخص يعـيش مـع الـضحية أو عـاش معـه يف         

مــر الواقــع؛ أو أي شــخص أجنــب منــه الــضحية طفــال؛ أو أي ســلف   مــسكن واحــد حبكــم األ
ـــة؛ أو أي      أو ــة مــن القرابــ أي خلــف؛ أو أي أخ أو أخــت؛ أو أي قريــب حــىت الدرجــة الثاني

  .وصي أو والد بالتبين
 ويتم توفري احلماية من العنف العائلي بأمر محاية مباشر أو أمر محاية تصدره احملكمـة؛                - ٣١٣

إصـدار أمـر للجـاين باالمتنـاع عـن          : مر التدابري التاليـة حبـسب تقـدير احملكمـة         وتغطي هذه األوا  
ارتكاب العنف العائلي؛ نقل اجلاين من حمل السكن املشترك لفترة حتددها احملكمة؛ منـع اجلـاين     
مــن االقتــراب مــن املــسكن، ومكــان العمــل، واألمــاكن الــيت تــتم فيهــا االتــصاالت االجتماعيــة 

لضحية بشروط ولفترة حتددمها احملكمة؛ ووضـع الطفـل بـصورة مؤقتـة مـع         واليت يستريح فيها ا   
الوالد الضحية أو الوالـد الـذي مل ميـارس العنـف، بـشروط ولفتـرة حتـددمها احملكمـة إذا مل يـؤد                        
ذلك إىل إحلاق ضرر مبصاحل الطفل؛ وإصدار أمر إىل اجلاين حبضور برامج متخصـصة؛ وإحالـة                
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وال تستبعد املسؤولية يف إطار هذا القـانون املـسؤولية املدنيـة            . لالضحية إىل برامج وإعادة تأهي    
  .واجلنائية للجاين مبقتضى القوانني األخرى

 وتفــرض تــدابري احلمايــة مــن العنــف العــائلي وفقــا إلجــراء قــضائي، وختــتص احملكمــة    - ٣١٤
 عالوة على ذلـك بفـرض إجـراء محايـة إذا كانـت هنـاك قـضية بـني الـضحية واجلـاين أو بـشأن                         

ــزال معروضــة عليهــا     أي ــانون األســرة ال ت ــها علــى األســس احملــددة يف ق ــدأ إجــراءات  . من وتب
احملكمــة بنــاء علــى التمــاس تقدمــه الــضحية؛ أو التمــاس يقدمــه أحــد أشــقاء الــضحية أو أحــد     

ويف قـضايا   .  يف قـضايا احلمايـة املباشـرة مـن احملكمـة           –أقربائه مـن الـدم حـىت أي درجـة قرابـة             
  .ة يقدم االلتماس عن طريق أقرب مركز تابع إلدارة الشرطةاحلماية املباشر

 ويوســع القــانون بدرجــة كــبرية ســلطات الــشرطة بــصفتها املؤســسة األوىل الــيت يلجــأ - ٣١٥
ويـتم رصـد االمتثـال ألمـر احلمايـة          . إليها الضحية لطلب املـساعدة بعـد وقـوع العنـف العـائلي            

زم فيهـا اجلـاين باالمتنـاع عـن ارتكـاب عنـف       بدقة من قبل سلطات الشرطة يف القضايا الـيت يلـ        
عائلي، أو يبعد فيها عن املسكن املـشترك لفتـرة حتـددها احملكمـة، وكـذلك عنـدما حيظـر علـى                      
اجلاين االقتراب مـن مـسكن الـضحية أو مكـان عملـه أو أمـاكن اتـصاالته االجتماعيـة وراحتـه                      

 ويف حالــة عــدم االمتثــال ألمــر  .بالــشروط الــيت حتــددها احملكمــة وللفتــرة الزمنيــة الــيت حتــددها  
احملكمــة، تقــوم ســلطة الــشرطة، بعــد التحقــق مــن عــدم االمتثــال، بإلقــاء القــبض علــى اجلــاين     

وقـد مت تعزيـز دور الدولـة بإصـدار ذلـك القـانون، ألنـه         . وإخطار سلطات اإلدعاء علـى الفـور      
نـه وبـرامج تقـدمي    سيهيئ الظروف املواتية لتنفيـذ بـرامج منـع وقـوع العنـف العـائلي واحلمايـة م         

وتقــوم الــسلطات التنفيذيــة باختيــار وتــدريب األشــخاص املــسؤولني عــن  . املــساعدة للــضحايا
ويعمل هؤالء األشخاص باالشتراك مع املنظمات غري احلكومية علـى          . احلماية مبوجب القانون  

  .محاية ضحايا العنف العائلي
ن العنـــف العـــائلي يف  واملقـــصود بـــآخر تعـــديالت أدخلـــت علـــى قـــانون احلمايـــة مـــ - ٣١٦
، هو توفري ضمان أعلى مستوى من احلماية لألطفال من العنف العـائلي، وحتـسني               ٢٠١٠ عام

وقد عزز القانون تعريف فكرة العنـف، فأضـاف   . الوقاية منه وتوفري موارد مالية لتنفيذ القانون    
 القــانون ويفتــرض. العنـف العــاطفي والعنــف االقتــصادي إىل العنــف البــدين واجلنــسي والعقلــي 

  .العنف العائلي الذي يرتكب يف وجود طفل سوف يعترب عنفاً ضد الطفل أن
 وتوسع األحكام اجلديدة نطـاق األشـخاص الـذين قـد يطلـب الـضحية احلمايـة منـهم                    - ٣١٧

ليشمل األقارب املشاركني حىت الدرجة الرابعة من القرابـة واألنـسباء حـىت الدرجـة الثالثـة مـن         
حكام لألبعاد القسري للجاين من املـسكن املـشترك بواسـطة سـلطات             كما وضعت أ  . األنسباء

ــة       ــذه احملكمـ ــذي تتخـ ــراء الـ ــاالً لإلجـ ــة امتثـ ــاين طواعيـ ــادره اجلـ ــشرطة إذا مل يغـ ــول . الـ وحبلـ



CEDAW/C/BGR/4-7  
 

11-20275 81 
 

مارس من كل سنة يتعني على احلكومة أن تعتمد سـنوياً برناجمـاً وطنيـاً ملنـع حـدوث                   /آذار ٣١
ها رصد املوارد الالزمـة لتنفيـذه يف إطـار قـانون ميزانيـة          وجيب علي . العنف العائلي واحلماية منه   

وســيجري أيــضاً التخطــيط لتــدبري مــوارد للكيانــات القانونيــة الــيت ال تــستهدف الــربح . الدولــة
واليت تقوم بوضع وتنفيذ بـرامج لتقـدمي الـدعم لـضحايا العنـف العـائلي، ولتـدريب األشـخاص                    

كمــا يقتــرح مــشروع . ادة تثقيــف اجلنــاة إخلالــذين يقــدمون احلمايــة مــن العنــف العــائلي وإعــ 
القــانون بعــض التعــديالت الفنيــة األخــرى للقــانون، الــذي متــت صــياغته كنتيجــة لدراســة           

  .استقصائية استمرت ثالث سنوات عن تطبيق القانون يف احملاكم اإلقليمية
  

   الربوتوكول االختياري لالتفاقيةحالة وتنفيذ  -ثالثا   
/  متوز١٩ربوتوكول االختياري بقانون اعتمدته اجلمعية الوطنية يف  مت التصديق على ال-  ٣١٨
ونشر نص . ٢٠٠٦أغسطس / آب١ بتاريخ ٤٢ ونشر يف اجلريدة الرمسية رقم ٢٠٠٦يوليه 

ويتيح الربوتوكول . ٢٠١٠مارس / آذار٢ يف ١٧الربوتوكول االختياري يف اجلريدة الرمسية رقم 
ئي يدعني أهنن ضحايا وقوع انتهاك ألي من احلقوق املبينة فرصة للنساء واجلماعات النسائية الال

يف االتفاقية وأهنن استنفدن مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة حلماية هذه احلقوق، تقدمي 
شكاواهن إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وإذا تبني للجنة أن تلك االنتهاكات 

ل يلزم الدولة الطرف باختاذ تدابري لكفالة التمتع هبذه احلقوق وإجياد قد ارتكبت، فإن الربوتوكو
  . إطار قانوين لضمان عدم انتهاكها
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  مرفق
  مراجع وجداول إضافية

      
  ١ملادة ا    

ُعــرض التقريــر احلكــومي جلمهوريــة بلغاريــا بــشأن تنفيــذ منــهاج عمــل بيجينــغ علــى      
ــم املتحــــ     ــة لألمــ ــا التابعــ ــصادية ألوروبــ ــة االقتــ ــشرين األولاللجنــ ــوبر /دة يف تــ  ٢٠٠٤أكتــ

)http://www.mlsp.government.bg/equal/index.asp.(  
  

  ٣ و ٢املادتان     
  ١اجلدول 

 يف حماكم األقاليم خالل الفترة      املرجع املتعلق بعدد القضايا املدنية املرفوعة يف إطار قانون احلماية ضد التمييز اليت نظرت             
٢٠٠٩-٢٠٠٦ 

   ١١+١٠+٩+٨+٧=٦الكمية /قضايا مت البت فيها   
   القضايا املعلقة      قضايا مسجلة

أنــــــــــــــــــــواع 
ــات  الرتاعـــــــــــ

 السنة  املدنية

القــــضايا 
الـــــــــــيت 

تــــزال  ال
معروضة 
يف بدايــة  
ــرة  الفتـــــ
 ةاملشمول

 بالتقرير 

قــــــــضايا 
جديــــــدة 
  معروضة

قـــــــضايا 
مــــسجلة 
ــب  مبوجـ
الواليـــــة 
 القضائية

ــضايا  قــ
أعيدت 
إلعــادة 
ــر  النظـــ
  فيها

جممــــوع 
القــــضايا 
الـــــــــــيت 
ــر / تنظـــــ

٢+١+
اجملموع   ٤+٣

تأييـــــــــــــد 
اإلدعاءات 
  بالكامل

تأييـــــــــــــد 
اإلدعاءات 

  جزئيا
رفـــــــــــض 
 اإلدعاءات

ي إطار  ـف
 االتفاقية 

ألســباب 
 أخرى

القــــــــضايا 
ــيت  الـــــــــــــ
استكملت 
خــــــــــالل 
ثالثـــــــــــــة 

  أشهر

القــــضايا 
الــــــيت مل 
يبــــــــــت 
ــا يف  فيهــ
ــة  هنايــــــــ
ــرة  الفتـــــ
املشمولة 
  ربالتقري

قــــــــــــضايا
 االستئناف

يف إطــار قـــانون
ــد ــة ضـــ احلمايـــ

 ٣ ٢٨ ١١ ١٠ صفر ٣ صفر ٥  ١٨ ٤٦ - - ٤٤ ٢ ٢٠٠٦ التمييز

يف إطــار قـــانون
ــد ــة ضـــ احلمايـــ

 ٨ ١٨ ١٠٦ ١٧ صفر ٤  صفر ٩٨ ١١٩ ١٣٧ - ٥ ٩٧ ٣٥ ٢٠٠٧ التمييز

 قـــانون إطــار يف
ــد ــة ضـــ احلمايـــ

 ٦ ٢١ ٣١ ١٩ صفر ٢ ١ ١٥ ٣٧ ٥٨ صفر ٤ ٣٦ ١٨ ٢٠٠٨ التمييز

يف إطــار قـــانون
ــة ــد احلمايـــ  ضـــ
 ٧ ٢٤ ٩ ١٢ صفر ٦ صفر ١ ١٩ ٤٣ صفر صفر ٢٢ ٢١ ٢٠٠٩  التمييز
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  ٥املادة     
  ١اجلدول 

  العدد السنوي للقضايا املرفوعة يف إطار قانون احلماية من العنف العائلي
   ١١+١٠+٩+٨+٧=٦الكمية /قضايا مت البت فيها   

   القضايا املعلقة      قضايا مسجلة

أنــــــــــــــــــــواع 
ــات  الرتاعـــــــــــ

 السنة  املدنية

القــــضايا 
الـــــــــــيت 

تــــزال  ال
 معروضة

يف بدايــة  
ــرة  الفتـــــ
 ةاملشمول

 بالتقرير 

قــــــــضايا 
جديــــــدة 
  معروضة

قـــــــضايا 
مــــسجلة 
ــب  مبوجـ
الواليـــــة 
 القضائية

ــضايا  قــ
أعيدت 
إلعــادة 
ــر  النظـــ
  فيها

جممــــوع 
القــــضايا 
الـــــــــــيت 
ــر / تنظـــــ

٢+١+
اجملموع   ٤+٣

تأييـــــــــــــد 
اإلدعاءات 
  بالكامل

تأييـــــــــــــد 
اإلدعاءات 

  جزئيا
رفـــــــــــض 
 اإلدعاءات

ي إطار  ـف
 االتفاقية 

ألســباب 
 أخرى

القــــــــضايا 
ــيت  الـــــــــــــ
استكملت 
خــــــــــالل 
ثالثـــــــــــــة 

  أشهر

القــــضايا 
الــــــيت مل 
يبــــــــــت 
ــا يف  فيهــ
ــة  هنايــــــــ
ــرة  الفتـــــ
املشمولة 
  ربالتقري

قــــــــــــضايا
 االستئناف

 ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧  ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  األعمدة

ــانون   يف إطــار ق
مـــــن احلمايـــــة 

٢٥٢٥٩٠٢١٥ ٥٠٢٨٦٦٢٤٨٥١٥٥١٢١ ٠٩٢١ ٩٨٨١٥٣٢ ٨٦١ ٢٠٠٦  العنف العائلي
ــانون   يف إطــار ق

مـــــن احلمايـــــة 
٤٢٢٣٥٥١٥٣ ٧٠٣٧٥٤٣٨١٢٣٣٧٧٥١١ ٠٥٨١ ٧٥٠٣٤٢ ٣٠١١ ٢٠٠٧  العنف العائلي

ــانون   يف إطــار ق
مـــــن احلمايـــــة 

٣٦٥٩٧٦٣٧٧١٢٩٠١٩٤٧٨٧٧٨٣٨٩٩٣ ٠١٨٦٤١ ٣٣٧١ ٢٠٠٨  العنف العائلي
ــانون   يف إطــار ق

مـــــن احلمايـــــة 
     ٩١٢٤٧٦٢٧١ ١٧٧١ ٤٠٩٩٦٥٧١١٦٠٣٦١ ٨٨٥٢ ٤٦٤١٥٧٢ ٢ ٢٠٠٩  العنف العائلي

 ٦املادة     

 :خريطة املنظمات غري احلكومية اليت تقدم خـدمات لـضحايا االجتـار بالبـشر والعنـف العـائلي      
http://antitraffic.government.bg/images/info_files/1257407275.PDF.  

    
  ١٢املادة     

  ١اجلدول 
  النفقات من امليزانية على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل

  ايل من الناتج احمللي اإلمجاحلصة  السنة

٣,٧  ٢٠٠١  
٤,٤  ٢٠٠٦  
٤,٣  ٢٠٠٧  
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  ٢اجلدول 
  األرقام القياسية الدميوغرافية األساسية املتعلقة باملرأة

  الوفيات النفاسية  إمجايل الوفيات  وفيات األطفال  الوفيات قبل الوالدة  السنة

١٩,١    ١٤,٤  ١٢,٢  ٢٠٠١  
١٠,٦  ١٤,٧  ٩,٧  ١٠,٧  ٢٠٠٦  
١١,٩  ١٤,٥  ٨,٦  ١١  ٢٠٠٨  

    
  ٣اجلدول 

 معدل اإلصابة باألمراض بني النساء
  رجال  نساء  اجملموع  نوع املرض

٢٠٠١        
األزمات القلبية، (أمراض اجلهاز الدوري   - ١

  )إخلأمراض القلب االحتباسية 
٣٨ ٧٦١  ٣٧ ٥٣٦  ٧٦ ٢٩٧  

  ٨ ٧٩٥  ٦ ٥٤٨  ١٥ ٣٤٣  حاالت النمو املرضي  - ٢
  ٢ ٧٤٠  ١ ٧٦٠  ٤ ٥٠٠  أمراض اجلهاز التنفسي  - ٣
  ٢ ١٠١  ٨٧٣  ٢ ٩٧٤  أمراض اجلهاز اهلضمي  - ٤
  ٩٢٥  ١ ٢١٠  ٢ ١٣٥  أمراض الغدد الصم  - ٥

٢٠٠٦        
األزمات القلبية، (أمراض اجلهاز الدوري   - ١

  )إخلأمراض القلب االحتباسية 
٣٧ ٧٥٩  ٣٧ ٥٧٣  ٧٥ ٣٣٢  

  ١٠ ٣٥٦  ٧ ٣٥٤  ١٧ ٧١٠  حاالت النمو املرضي  - ٢
  ٢ ٦٠٥  ١ ٥٧٦  ٤ ١٨١  نفسيأمراض اجلهاز الت  - ٣
  ٢ ١٤٢  ١ ٠٥٤  ٣ ١٩٦  أمراض اجلهاز اهلضمي  - ٤
  ١ ٠٢٨  ١ ٢٠٩  ٢ ٢٣٧  أمراض الغدد الصم  - ٥

٢٠٠٧        
األزمات القلبية، (أمراض اجلهاز الدوري   - ١

  )إخلأمراض القلب االحتباسية 
٣٦ ٧٧٠  ٣٧ ٦١٠  ٧٤ ٣٨٠  

  ١٠ ٤٦٦  ٧ ٥٢٦  ١٧ ٩٩٢  حاالت النمو املرضي  - ٢
  ٢ ٨٢٠  ١ ٧٢٠  ٤ ٥٤٠  أمراض اجلهاز التنفسي  - ٣
  ٢ ٣٦٠  ١ ١٣٣  ٣ ٤٩٣  أمراض اجلهاز اهلضمي  - ٤
  ٩٥٢  ١ ٢١٤  ٢ ١٦٦  أمراض الغدد الصم  - ٥
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  ٤اجلدول 
  معدل اإلصابة باألمراض بني النساء حبسب الفئة العمرية    

  ٦٠+  ٥٠+  ٤٩‐٣٥  ٣٤‐٢٥  ٢٤‐١٥  ١٤‐٥  ٤‐صفر  السنة

٢٠٠١                
٢٠٠٦                
٢٠٠٨                

    
  ٥اجلدول 

  معدل اإلصابة باألمراض اخلبيثة بني النساء     

  السنة

ســرطان الثــدي  
املكتــــــــــــــشف 

  حديثا
 ١٠٠ ٠٠٠فوق  
  الوفيات  امرأة

ــرطان  ســــــــ
  العنق

ــوق   ١٠٠ ٠٠٠ف
  الوفيات  امرأة

٢٠٠٠              
    اجملموع/٦٩,٩      اجملموع/٧٣,٩    
  ٦٠٣,٦  ٥ ٧٠٧    ٨٠١,٢  ٣ ٠٩٧    

٢٠٠٦              
    اجملموع/٢٩,٣      اجملموع/٨٥,٩    
  ٣٣٩,٩  ١ ١٦٢    ١ ٠٩٣,١  ٣ ٤٠٧    

٢٠٠٨              
    اجملموع/٢٧,١      اجملموع/٨٦    

٣٤٢,١  ١ ٠٦٩    ١ ١٢٤,٨  ٣ ٣٩٨    
    

  ٦اجلدول 
  واليدمعدل امل

  املعامل اإلمجايل  السنة
ــايل  املعامـــل اإلمجـ

  للخصوبة
ــل   ــت لكـــ بنـــ

   ولد١ ٠٠٠
متوســـط عمـــر األم عنـــد 

  الدة الطفل األولو

ــال   ــصيب األطفـ نـ
املولـــودين خـــارج 

  إطار الزوجية

٨,٦  ٢٠٠١  ٢٣,٨   ١,٢٤ years old  ٤٢,١  
٩,٦  ٢٠٠٦  ٢٥,٢    ١,٣٨ years old  ٤٩  
١٠,٢  ٢٠٠٨  ٢٥,٤  ٩٤٣  ١,٤٨ years old  ٥١,١  
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  ٧اجلدول 
  نسبة املواليد األحياء يف سن اخلصوبة حبسب حمل اإلقامة

  
ملواليد األحياء لكل جمموع ا

  منهم يف القرى  منهم يف املدن   امرأة١٠٠٠

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  عمر املرأة
  ٤٤,٦  ٤٤,١  ٤٢,٢  ٣٩,٧  ٣٨,٥  ٣٥,٠  ٤٠,٩  ٣٩,٨  ٣٦,٧  اجملموع

٦٤,٤  ٦٤,٥  ٧٠,٢  ٣٥,٠  ٣٣,٨  ٣٨,٢  ٤٣,٠  ٤١,٩  ٤٧,١  ١٩-١٥  
١٢٠,٧  ١٢٦,٥  ١٢٠,٢  ٦٦,٤  ٦٧,١  ٨٠,٦  ٧٧,٩  ٧٩,٥  ٨٩,٧  ٢٤-٢٠ 
٨٣,٩  ٧٨,٥  ٦٧,٠  ٨٦,١  ٨٥,٨  ٧٤,٨  ٨٥,٦  ٨٤,٢  ٧٢,٩  ٢٩-٢٥  
٣٩,٢  ٣٧,٤  ٢٤,٧  ٦١,٠  ٥٦,٥  ٣٤,٩  ٥٦,١  ٥٢,٥  ٣٢,٣  ٣٤-٣٠  
١٢,٩  ١٠,٩  ٨,٤  ٢٠,٠  ١٧,٩  ٩,٩  ١٨,٤  ١٦,٣  ٩,٥  ٣٩-٣٥  
٢,١  ١,٦  ١,٩  ٣,٠  ٢,٤  ١,٩  ٢,٨  ٢,٢  ١,٩  ٤٤-٤٠  
٠,١  ٠,١  ٠,٠  ٠,٢  ٠,١  ٠,١  ٠,٢  ٠,١  ٠,١  ٤٩-٤٥  
    

  ٨اجلدول 
   مولود حي يف بلغاريا١٠٠٠وفيات األطفال لكل 

  السنة
ســــــــــــنة 
٢٠٠٠  

ســــــــــــنة 
٢٠٠١  

ســــــــــــنة 
٢٠٠٢  

ــنة ســـــــــــــ
٢٠٠٣  

ــنة  ســـــــــــ
٢٠٠٤  

ســــــــــــنة 
٢٠٠٥  

ــنة  ســــــــ
٢٠٠٦  

ــنة  ســــــ
٢٠٠٧  

ــال   ــات األطفـ ــل(وفيـ لكـ
  ٩,٢  ٩,٧  ١٠,٤  ١١,٦  ١٢,٣  ١٣,٣  ١٤,٤  ١٣,٣  ) مولود حي١٠٠

  
  .وطينمعهد اإلحصاء ال  :املصدر  
    

  ٩اجلدول 
   شخص١٠٠ ٠٠٠أمراض الزهري املسجلة يف بلغاريا لكل 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  ٢٠٠١  

    ٦٢,٢  ١١٩,٧  األمراض
    ٦,٦  ١٩,٤  مبا يف ذلك األمراض املكتشفة حديثا
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  ١٠اجلدول 
  املواليد وحاالت اإلجهاض

  املواليد  السنة
 امـرأة يف    ١ ٠٠٠لكل  

  سن اخلصوبة
عــــــــــدد حــــــــــاالت 

  اإلجهاض
ــل ــرأة يف ١ ٠٠٠ لكـ  امـ

  سن اخلصوبة

٢٦,٢  ٥١ ١٦٥  ٣٥,٢  ٦٨ ٦٨٠  ٢٠٠١  
٢٠,٢  ٣٧ ٢٧٢  ٤٠,٠  ٧٤ ٤٩٥  ٢٠٠٦  
٢٠,٤  ٣٧ ٥٩٤  ٤١,٢  ٧٥ ٩١٥  ٢٠٠٧  

    
  ١١اجلدول 

  معدالت الزواج
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  ٢٠٠١  

  ٣,٦  ٤,٣  ٤,٠  معدل الزواج
  ٢٦,١  ٢٥,٩  ٢٤,٨  متوسط عمر املرأة عند عقد الزواج

    
  ١٢اجلدول 

  ٢٠٠٧الوفيات حبسب أسباب الوفاة خالل عام 
  نساء  رجال   اجملموع   نساء  رجال  اجملموع  

ــاة ــة ..  أســــباب الوفــ تــــصنيف منظمــ
   شخص من السكان١٠٠ ٠٠٠لكل   العدد  *الصحة العاملية

  ١ ٣٤٦,٥  ١ ٦١٢,٣  ١ ٤٧٥,٣  ٥٣ ١٨١  ٥٩ ٨٢٣  ١١٣ ٠٠٤  اجملموع
  ٦,٣  ١٢,٤  ٩,٣  ٢٤٩  ٤٦١  ٧١٠  بعض األمخاج واألمراض الطفيلية

  ١٩٠,٦  ٢٨٢,١  ٢٣٤,٩  ٧ ٥٢٦  ١٠ ٤٦٦  ١٧ ٩٩٢  حاالت النمو املرضي
              :مبا يف ذلك

  ٦٧,٩  ١٠١,٥  ٨٤,٢  ٢ ٦٨٣  ٣ ٧٦٧  ٦ ٤٥٠  حاالت النمو اخلبيث للجهاز اهلضمي
حاالت النمو اخلبيث للجهاز التنفـسي      

  ١٧,٢  ٨٧,٢  ٥١,١  ٦٧٨  ٣ ٢٣٦  ٣ ٩١٤  والصدر
ــوين الـــ     ــاز تكـ ــدم، جهـ ــراض الـ دم أمـ

  ٢,٤  ٢,٣  ٢,٣  ٩٣  ٨٦  ١٧٩  املتعلقة بآلية املناعة
ــطرابات    ــصم، االضـ ــدد الـ ــراض الغـ أمـ

  ٣٠,٧  ٢٥,٧  ٢٨,٣  ١ ٢١٤  ٩٥٢  ٢ ١٦٦  الناشئة عن التغذية واأليض
  ٠,٨  ١,٢  ١,٠  ٣١  ٤٥  ٧٦  االضطرابات العقلية والسلوكية

  ١٠,٨  ١٤,٨  ١٢,٧  ٤٢٥  ٥٥٠  ٩٧٥  اضطرابات اجلهاز العصيب
  ٠,٠  ٠,١  ٠,٠  ١  ٢  ٣  اهتاأمراض العيون وملحق

  -  ٠,٠  ٠,٠  -  ١  ١  أمراض األذن واخلاليا احلشائية
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  نساء  رجال   اجملموع   نساء  رجال  اجملموع  
  ٩٥٢,٣  ٩٩١,٠  ٩٧١,٠  ٣٧ ٦١٠  ٣٦ ٧٧٠  ٧٤ ٣٨٠  أمراض الدورة الدموية

              :مبا يف ذلك
  ١١٣,١  ١٠٢,٩  ١٠٨,١  ٤ ٤٦٥  ٣ ٨١٧  ٨ ٢٨٢  أمراض ضغط الدم

  ١٧٠,١  ٢٣١,٩  ٢٠٠,٠  ٦ ٧١٨  ٨ ٦٠٤  ١٥ ٣٢٢  أمراض القلب
              : يف ذلكمبا

  ٦٢,٦  ١١٢,٥  ٨٦,٨  ٢ ٤٧٢  ٤ ١٧٤  ٦ ٦٤٦  احتشاء عضلة القلب احلاد
  ٣١٥,٧  ٢٨٦,٦  ٣٠١,٦  ١٢ ٤٧٠  ١٠ ٦٣٥  ٢٣ ١٠٥  أمراض األوعية الدموية الشوكية

  ٤٣,٦  ٧٦,٠  ٥٩,٣  ١ ٧٢٠  ٢ ٨٢٠  ٤ ٥٤٠  أمراض اجلهاز التنفسي
              :مبا يف ذلك

  ٢٠,٦  ٢٥,٨  ٢٣,١  ٨١٤  ٩٥٩  ١ ٧٧٣  االنفلونزا والتهاب الشعبتني
  ١٥,٢  ٣٥,٨  ٢٥,٢  ٥٩٩  ١ ٣٢٨  ١ ٩٢٧  أمراض اجلهاز التنفسي السفلي احلادة

  ٢٨,٧  ٦٣,٦  ٤٥,٦  ١ ١٣٣  ٢ ٣٦٠  ٣ ٤٩٣  أمراض اجلهاز اهلضمي
  ٠,٥  ٠,٥  ٠,٥  ١٨  ١٧  ٣٥  أمراض اجللد وأنسجة البشرة

األمــراض العظميــة العــضلية واألنــسجة  
  ٠,٨  ٠,٦  ٠,٧  ٣٢  ٢٢  ٥٤  الضامة
  ١٤,٦  ٢٠,١  ١٧,٢  ٥٧٦  ٧٤٤  ١ ٣٢٠ ض اجلهاز التناسليأمرا

  ٠,٢  -  ٠,١  ٩  -  ٩ احلمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة
بعض احلاالت اليت حتـدث خـالل فتـرة         

  ٣,٠  ٤,٧  ٣,٨  ١١٩  ١٧٤  ٢٩٣ الوالدة
) عيوب النمـو  (احلاالت الشاذة لألجنة    

  ٢,١  ٢,٣  ٢,٢  ٨٤  ٨٥  ١٦٩ تشوهات والتغريات الكروموسوميةال
األعراض والعالمات واالحنرافـات الـيت      
ــشف يف االختبــــارات العالجيــــة    تكتــ

  ٣٥,٥  ٣٨,٠  ٣٦,٧  ١ ٤٠٣  ١ ٤٠٩  ٢ ٨١٢ واملختربيه
األســــباب الداخليــــة ملعــــدل اإلصــــابة  

  ٢٣,٨  ٧٧,١  ٤٩,٦  ٩٣٨  ٢ ٨٥٩  ٣ ٧٩٧ باملرض والوفيات
  ٦,٨  ٢١,٦  ١٤,٠  ٢٦٧  ٨٠٣  ١ ٠٧٠ حوادث املرور: مبا يف ذلك

  
  .دويل ملنظمة الصحة العاملية بشأن األمراض واملشاكل املتعلقة بالصحةالتصنيف ال  *  

  .املعهد الوطين لإلحصاء  :املصدر  
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  ١٣اجلدول 
    األرقام القياسية الدميوغرافية الرئيسية

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
  يف القرى  يف املدن  اجملموع  يف القرى  يف املدن  اجملموع  يف القرى  يف املدن  اجملموع  املعامالت

  -  -  ٦٩,٨  -  -  ٦٩,٣  -  -  ٦٩,٥  )٢لكل كم(لكثافة السكانية ا
  ١٢,٣-  ١,٩-  ٥,٠-  ١٢,٤-  ٢,١-  ٥,١-  ١٢,٧-  ٢,٤-  ٥,٤-  ) شخص١ ٠٠٠لكل (الزيادة الطبيعية

 ١ ٠٠٠عــدد النــساء لكــل (النــسبة اجلنــسانية 
  ١ ٠٣٠  ١ ٠٨٠  ١ ٠٦٥  ١ ٠٣٠  ١ ٠٧٨  ١ ٠٦٤  ١ ٠٢٨  ١ ٠٧٧  ١ ٠٦٢  )رحل

كنـسبة  (ل اإلقامـة   اهليكل الـسكاين حبـسب حمـ      
  ٢٩,٣  ٧٠,٧  ١٠٠,٠  ٢٩,٤  ٧٠,٦  ١٠٠,٠  ٢٩,٨  ٧٠,٢  ١٠٠,٠  )مئوية

  ٦٣,١  ٣٧,٨  ٤٤,٣  ٦٣,٨  ٣٧,٥  ٤٤,٣  ٦٤,٠  ٣٧,٥  ٤٤,٥  )كنسبة مئوية(معدل العمر اإلعالة 
  ٨,٥  ١٠,٤  ٩,٨  ٨,٣  ١٠,١  ٩,٦  ٨,١  ٩,٦  ٩,٢  ) شخص١ ٠٠٠لكل (معدل املواليد 

  ١,٦٢  ١,٣٥  ١,٤٢  ١,٦٠  ١,٣١  ١,٣٨  ١,٥٦  ١,٢٤  ١,٣١  معدل اخلصوبة اإلمجايل
  ٢٠,٧  ١٢,٣  ١٤,٨  ٢٠,٧  ١٢,٢  ١٤,٧  ٢٠,٨  ١٢,٠  ١٤,٦  ) شخص١ ٠٠٠لكل (الوفيات 

  ٢٢,١  ١٣,٦  ١٦,١  ٢٢,٣  ١٣,٦  ١٦,٢  ٢٢,٤  ١٣,٥  ١٦,٢  رجال  
  ١٩,٤  ١١,١  ١٣,٥  ١٩,٢  ١١,٠  ١٣,٣  ١٩,٢  ١٠,٧  ١٣,٢  نساء  

  ١٢,٧  ٧,٩  ٩,٢  ١٣,١  ٨,٦  ٩,٧  ١٤,٦  ٨,٩  ١٠,٤  ) مولود حي١ ٠٠٠لكل (وفيات األطفال 
  ٧١,٥  ٧٣,٠ ***٧٢,٧  ٧١,٥  ٧٣,٠  **٧٢,٦  ٧١,٦  ٧٢,٩  *٧٢,٦  )١()بالسنوات(متوسط فترة احلياة 

  ٦٨,١  ٦٩,٦  ٦٩,٢  ٦٧,٩  ٦٩,٤  ٦٩,١  ٦٨,١  ٦٩,٣  ٦٩,٠  رجال  
  ٧٥,٥  ٧٦,٦  ٧٦,٣  ٧٥,٦  ٧٦,٥  ٧٦,٣  ٧٥,٧  ٧٦,٦  ٧٦,٣  نساء  

  ٢,٨  ٤,٣  ٣,٩  ٢,٩  ٤,٨  ٤,٣  ٣,٠  ٤,٩  ٤,٣  ) شخص١ ٠٠٠لكل (معدل الزواج 
  ١,٢  ٢,٥  ٢,١  ١,٢  ٢,٢  ١,٩  ١,٢  ٢,٢  ١,٩  ) شخص١ ٠٠٠لكل (معدل الطالق 

                    :متوسط العمر بالسنوات
  ٤٥,٤  ٣٩,٩  ٤١,٥  ٤٥,٣  ٣٩,٧  ٤١,٤  ٤٥,٢  ٣٩,٥  ٤١,٢  للسكان

                    :لألم عند والدة
  ٢٢,٨  ٢٦,٠  ٢٥,٣  ٢٢,٧  ٢٥,٩  ٢٥,٢  ٢٢,٥  ٢٥,٦  ٢٤,٨  الطفل األول

  ٢٤,٨  ٢٧,٣  ٢٦,٧  ٢٤,٥  ٢٧,٠  ٢٦,٤  ٢٤,٤  ٢٦,٨  ٢٦,٢  للطفل  
                    :عند عقد الزواج

  ٢٨,٠  ٢٩,٣  ٢٩,٠  ٢٨,١  ٢٩,٦  ٢٩,٣  ٢٨,٠  ٢٩,٤  ٢٩,١  رجل  
  ٢٤,٤  ٢٦,٤  ٢٥,٩  ٢٤,٥  ٢٦,٣  ٢٥,٩  ٢٤,٥  ٢٦,٢  ٢٥,٨  امرأة  

                    :عند الطالق
  ٤٢,٣  ٤١,٣  ٤١,٤  ٤١,٩  ٤١,١  ٤١,٣  ٤٢,١  ٤٠,٨  ٤١,١  رجل  
  ٣٨,٤  ٣٨,٠  ٣٨,٠  ٣٨,٣  ٣٧,٦  ٣٧,٧  ٣٨,٤  ٣٧,٤  ٣٧,٦  امرأة  

  
  :البيانات املتعلقة مبتوسط فترة احلياة هي على التوايل  )١(  

  ٢٠٠٥-٢٠٠٣للفترة   *  
  ٢٠٠٦-٢٠٠٤للفترة   **  
  ٢٠٠٧-٢٠٠٥للفترة   ***  

  .املعهد الوطين لإلحصاء  :املصدر  
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 ١٤املادة 

  ١اجلدول 
  )مئوية كنسبة (٢٠٠٧ -١٢- ٣١نس والعمر يف ون حبسب نوع اجلالسكان الريفي

  نساء  رجال    نوع اجلنس

  ١ ١٣٩,٤  ١ ١٠٦,١  ٢ ٢٤٥,٥ *)باآلالف(اجملموع 
  ٥٠,٧  ٤٩,٣  ١٠٠ )كنسبة مئوية(اجملموع 

       )بالسنوات(العمر 
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ اجملموع 

  ١٤,٣  ١٥,٥  ١٤,٩ ١٤-صفر
١٦,٥  ١٩,٢  ١٧,٨ ٢٩-١٥  
٣٣,٩  ٣٧,١  ٣٥,٥ ٥٩-٣٠  
  ٣٥,٣  ٢٨,٢  ٣١,٨   أو أكثر ٦٠
  

  .٥٧ :٢٠٠٨الكتاب السنوي اإلحصائي جلمهورية بلغاريا، : املصدر. ٢٠٠٧متوسط العدد السنوي،   *  
  

 ٢٠٠٧معدل الوفيات حبسب سبب الوفاة خالل 

أمراض اجلهاز 
  الدوري
٦٥,٨ 

أمراض نامجة عن 
 ب أخرىأسبا

١٤,٣
أمراض 
اجلهاز 
  التنفسي
٤,٠ 

حاالت 
النمو 
  املرضي
١٥,٩

الصدمات وحاالت التسمم
والعواقب األخرى لتأثري 

  األسباب اخلارجية
٣,٥  أمراض اجلهاز

 
٣,٧ 

أسباب 
 أخرى
٨,٠

  حاالت النمو املرضي
١٥,٦ الدوري  أمراض اجلهاز 

٦٦,٤ 

 ٢٠٠٦ الوفاة خالل معدل الوفيات حبسب سبب

أمراض اجلهاز اهلضمي
٢,٨ 
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  ٢اجلدول 
  ٢٠٠١- ٣- ١عدد األسر املعيشية حبسب مكان اإلقامة وعدد أفراد األسرة يف     

ــة   التعدادسنوات ــل اإلقامـ ــرة/حمـ ــضاء األسـ ــدد أعـ عـ
  ٢٠٠١  ١٩٩٢  ١٩٨٥  ١٩٧٥  ١٩٦٥  ١٩٤٦  املعيشية
               النسبة املئوية-اهليكل 
  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  يف القرى

  ٢٤,٤  ٢١,٤  ١٧,٩  ١١,٦  ٩,٩  ٤,٣  شخص مبفرده
  ٣٤,٢  ٣٣,٦  ٣٢,٢  ٣٠,٦  ٢٤,٧  ١٠,٧  فردان

  ١٥,٨  ١٤,٩  ١٥,٢  ١٧,٦  ١٩,٥  ١٨,٠  ثالثة أفراد
  ١٣,٦  ١٣,٩  ١٤,٩  ١٦,٧  ١٩,٦  ٢٢,٦  أربعة أفراد
  ٦,٩  ٨,٠  ٩,٦  ١١,٦  ١٣,٤  ١٨,٩  مخسة أفراد
  ٣,٢  ٥,٣  ٦,٨  ٧,٩  ٨,٧  ١٢,٦  ستة أفراد

  ١,٩  ٢,٩  ٣,٥  ٤,١  ٤,٤  ١٢,٨  سبعة أفراد أو أكثر
  

  .٢٠٠١ تعداد السكان وصندوق اإلسكان يف مجهورية بلغاريا، املعهد الوطين لإلحصاء، :املصدر
    

  ٣اجلدول 
 سنوات أو أكثر يف القرى حبسب نوع اجلـنس والتعلـيم يف   ٨لبالغ عمرهم عدد السكان ا 

  ٢٠٠١مارس / آذار١
  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  يف القرى

  ١,٦  ١,٣  ٠,٨  ٠,٥  ٠,٤  ٠,١ التعليم العايل
  ٢٨,٠  ٢١,٦  ١٥,٨  ٨,٥  ٤,٧  ١,٩ التعليم الثانوي شبه العايل

  ٤٠,٦  ٤٠,٠  ٣٨,٠  ٣٢,١  ٢٦,٣  ١٤,٨ التعليم االبتدائي
  ٢٩,٨  ٣٧,١  ٤٥,٤  ٥٨,٩  ٦٨,٦  ٨٣,٢ التعليم األويل

  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠ رجال
  ١,٥  ١,٦  ١,٠  ٠,٧  ٠,٦  ٠,٢  التعليم العايل

  ٣١,٠  ٢٤,١  ١٧,٩  ٩,٣  ٥,٠  ٢,٦  التعليم الثانوي شبه العايل
  ٤٢,٦  ٤٢,٧  ٤٢,٠  ٣٧,٣  ٣١,٩  ١٨,٩  التعليم االبتدائي

  ٢٤,٩  ٣١,٦  ٣٩,١  ٥٢,٧  ٦٢,٥  ٧٨,٣  ألويلالتعليم ا
  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  امرأة

  ١,٧  ١,١  ٠,٦  ٠,٣  ٠,٢  ٠,٠  التعليم العايل
  ٢٥,٢  ١٩,١  ١٣,٨  ٧,٧  ٤,٤  ١,٢  التعليم الثانوي شبه العايل

  ٣٨,٦  ٣٧,٣  ٣٤,٠  ٢٦,٨  ٢٠,٨  ١٠,٧  التعليم االبتدائي
  ٣٤,٦  ٤٢,٥  ٥١,٦  ٦٥,١  ٧٤,٦  ٨٨,١  التعليم األويل

  
  .٢٠٠١تعداد السكان وصندوق اإلسكان يف مجهورية بلغاريا، املعهد الوطين لإلحصاء،   :املصدر  
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  ٤اجلدول 
ــاملني والعــاطلني عــن العمــل حبــس     ــوة العمــل، مــن الع ــوع اجلــنس يف   ق ب حمــل اإلقامــة ون

   ٢٠٠٦ عام
  

  قوة العمل

ــدل  معــــــــــــ
ــشاط  النـــــــــ
  االقتصادي

ــ  دلمعــــــــــــ
  التوظيف

معــــــــــــــدل 
  البطالة

ــة حبــــسب   حمــــل اإلقامــ
  نوع اجلنس

 ‐اجملمـــــوع 
  باآلالف

ــون   ‐املوظفـــ
  باآلالف

ــاطلون   ‐الع
  باآلالف

ــسبة  كنــــــــــ
  مئوية

ــسبة  كنــــــــــ
  مئوية

كنـــــــــــــسبة 
  مئوية

  ٩,٠  ٤٦,٧  ٥١,٣  ٣٠٥,٧  ٣ ١١٠,٠  ٣ ٤١٥,٧  اجملموع
  ٧,٥  ٥١,٦  ٥٥,٨  ١٩٥,٣  ٢ ٤٠٩,٤  ٢ ٤٧١,٦  يف املدن

  ٧,٢  ٥٦,٤  ٦٠,٨  ٩٧,٢  ١ ٢٥٣,٣  ١ ٣٥٠,٥  رجال  
  ٧,٨  ٤٧,٢  ٥١,٢  ٩٨,١  ١ ١٥٦,١  ١ ٢٥٤,٢  نساء  

  ١٣,٦  ٣٥,٢  ٤٠,٨  ١١٠,٤  ٧٠٠,٦  ٨١١,٠  يف القرى
  ١٢,٩  ٤١,١  ٤٧,٢  ٥٩,٣  ٣٩٩,٥  ٤٥٨,٦  رجال  
  ١٤,٥  ٢٩,٦  ٣٤,٦  ٥١,٢  ٣٠١,١  ٣٥٢,٤  نساء  
  
   ٧٠:٢٠٠٧كتاب املرجع اإلحصائي جلمهورية بلغاريا، املعهد الوطين لإلحصاء   :املصدر  
  


