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مواد االتفاقية:

( 2الفقرة  )2و ،3و ،6و ،7و ،12و ،16و ،22و،24

مادة البروتوكول االختياري:

المادة ( 7الفقرتان الفرعيتان (ه) و(و))

و ،27و ،28و ،29و ،37و39

صللاحبة البالغ أ أ .م ،.و أ مواطنة سللورية من مواليد  13كانون الثانأ/يناير  .1981وتؤكد

أن ابنها ،م .ك .أ .ه ،.و و عديم الجنسلية من مواليد  1حزيران/يونيه  ،2007وقع ضلحية النتهاك الدولة

__________
*
**

اعتمدتها اللجنة أ دورتها  24-6( 88أيلول/سبتمبر .)2021
شل للارك أ د ارسل للة

ا البالغ أعنل لاء اللجنة التالية أسل للما م  :سل للويان أ و أسل للوما ،و ند األيوإلأ اإلدريسل للأ ،ورينتشل للن تشل لوإلهيل،

وإلراغأ غودبرانس للون ،وس لوإليو كيالديي ،وجهاد ماض للأ ،و ييا مارش للال  -اريس ،وإلنيام داويت مزمور ،وأوتانأ ميكيكو ،ولويس
إرنستو بيديرني ار رينا ،و اي ار راتو ،وعيستو الحسن صديقو ،وآن ماري سكيلتون ،وإلينوا ان كيرسبليك.
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الطرف لحقوقه بموجب المواد ( 2الفقرة  ،)2و ،6و ،7و ،16و ،22و ،24و ،27و ،28و ،29و ،37و39

من االتفاقية أ حالة إعادته إلى بلغاريا بموجب االتفاق المبرم بين المجلس االتحادي الس للويس للري وحكومة
جمهورية بلغاريا بش ل ل ل ل للأن إعادة قبول األش ل ل ل ل للخاا المةيمين بص ل ل ل ل للورة غير قانونية أ  21تش ل ل ل ل لرين الثانأ/

نو مبر  .2008وتؤكد أينل للا أن حقوق م .ك .أ .ه .بموجب المادتين  3و 12من االتفاقية قد انتهكت أ

أثناء إجراءات اللجوء .ويمّثل ص للاحب لة البالغ محاميان .وقد دخل البروتوكول االختياري حيز النفاا بالنس للبة
إلى الدولة الطرف أ  24تموي/يوليه .2017
2-1

و أ  28أيلول/س ل ل ل ل للبتمبر  ،2019وو قا للمادة  6من البروتوكول االختياري ،طلب الفريق العامل

المعنأ بلالبالغلات ،نيلابلة عن اللجنلة ،إلى اللدوللة الطرف أن تعلق إجراء إعلادة صل ل ل ل ل ل للاحبلة البالغ وابنهلا إلى
بلغاريا ريثما تفرغ اللجنة من النظر أ البالغ.

الوقنئع رمن عخضت ن صنحبة الالالغ
1-2

()1

ولد م .ك .أ .ه .أ دمشلق ،أ مخيم اليرموك لالجئين ،ال ي تديره السللطات الفلسلطينية .وانتقل

بعد الك بر قة أس ل ل لرته إلى يلدا ،أ الجمهورية العرإلية السل ل للورية ،حيا تعر

آلثار الحرب األ لية العنيفة.

وقن ل ل ل للى ناك ترة طويلة من الزمن تحت حص ل ل ل للار داعع وش ل ل ل للهد مباش ل ل ل لرة المعارك التأ كانت تجري بين

الجماعات المتمردة والجيع الس لوري من أجل الس لليطرة على قريتهم .ومرت أش للهر عديدة دون أن يتمكن من

جده.
مغادرة المنزل طوال النهار بسبب انعدام األمن .وقتل عدد من أ راد أسرته أ انفجار صاروخ ،بينهم ّ
2-2

و أ عام  2014أو  ،2015اعتقلت قوات األمن السل ل ل ل ل للورية والد م .ك .أ .ه ،.و و لسل ل ل ل ل للطينأ

من األردن ،أ مكان عمله .ومن الك الحين ،اختفى والد م .ك .أ .ه ،.قررت صل ل ل للاحبة البالغ االختباء
بر قة ابنها.
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و أ تموي/يوليه  ،2017غادرت صل للاحبة البالغ وابنها م .ك .أ .ه .الجمهورية العرإلية السل للورية

من يلدا إلى دمش ل ل ل للق .وتمكنا ،بمس ل ل ل للاعدة مهرإلين ،من

من أجل س ل ل ل للالمتهما .و ّار عبر أنفاق تحت األر
السل للفر على متن سل لليارة إلى إدلب ،حيا عب ار الحدود مع تركيا بعد عدة محاوالت اشل لللة .وإلعد رحلة سل للير

على األقدام دامت يومين عبر الغابات ،وصللال إلى بلغاريا حيا حبسللهما متّجرون أ شللقة لمدة أسللبوعين
تقريبا .وعندما حاوال بعد الك العبور إلى رومانيا أ اتجاه صل ل ل لرإليا ،اعترضل ل ل للهما حر الحدود أ رومانيا
واحتجزو ما طوال الليل قبل تسليمهما إلى الشرطة البلغارية.
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و أ بلغاريا ،احتجزت صل ل للاحبة البالغ وابنها م .ك .أ .ه .لمدة ثالثة أيام دون طعام أو ماء أ

مبنى يش ل ل للبه الس ل ل للجن بالقرب من الحدود .وأودعت المجموعة التأ وجدا يها أ غر تين ص ل ل للغيرتين للغاية
بدون نوا  ،وخنل ل ل للع جميع األ راد لتفتيع جسل ل ل للدي أجبروا خالله جميعا على خلع مالبسل ل ل للهم ،و أ تجرإلة

مؤلمة بوجه خاا بالنس ل ل للبة لص ل ل للاحبة البالغ .وقامت الش ل ل للرطة البلغارية باس ل ل للتجواب المجموعة ردا ردا،

ومارس للت عليهم العنل اللفظأ والبدنأ ،وال س لليما الش للبان منهم ،ثم نقلتهم إلى س للجن آخر حيا احتفه بهم

لمدة عشرة أيام.

ويعد الس للجن ال ي أودعت فيه ص للاحبة البالغ وابنها غر تين مش للتركتين كبيرتين تؤوي كل منهما
5-2
ّ
ما بين  50و 70مهاج ار .وكان الرجال والنسل ل للاء واألطفال جميعا مختلطين .وكانوا يحصل ل لللون على وجبتين
أ اليوم وللديهم غطلاء واحلد لكلل شل ل ل ل ل ل للخص .وكلانوا ينلامون مبلاشل ل ل ل ل ل لرة على األر

دون م ارتلب .ويظلون

محبوسين أ الغر ة ابتداء من الساعة  22:30دون إمكانية لل اب إلى الحمام حتى صباح اليوم التالأ.
__________
( )1
2

استكملت المعلومات المتعلقة بإجراءات اللجوء أ سويس ار ببيانات قدمتها الدولة الطرف.
GE.21-15966

CRC/C/88/D/95/2019

وإلعد عش ل لرة أيام تقريبا ،خيرت السل لللطات البلغارية صل للاحب لة البالغ بين رتوقيع ورقةر أو البقاء أ
6-2
الس ل للجن .وعلى الرغم من وجود محام ومترجم ش ل للفوي ،لم يش ل للرح لها أحد من ل للمون الوثيقة التأ طلب منها

توقيعهلا .ووا قلت صل ل ل ل ل ل للاحبلة البالغ على توقيع الورقلة ق خو لا من البقلاء أ السل ل ل ل ل ل للجن .و أ  29أيلول/

سلبتمبر  ،2017سلجلت صلاحبة البالغ وابنها م .ك .أ .ه .على قائمة طالبأ اللجوء أ بلغاريا .و أ 24
نيسان/أبريل  ،2018منحتهم السلطات البلغارية حماية ثانوية.
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ثم أقلاملت صل ل ل ل ل ل للاحبلة البالغ وابنهلا م .ك .أ .ه .أ مخيم لملدة ثالثلة أشل ل ل ل ل ل للهر ،أ روف من

االكتظاظ الشللديد وانعدام األمن والجوع .وخالل

ه الفترة ،لم يلتحق م .ك .أ .ه .بالمدرسللة .وكان الطعام

ال ي يقدم أ المخيم أ كثير من األحيان رديئا لدرجة أن ص للاحبة البالغ اض للطرت إلى اس للتخدام موارد ا
النئيلة القتناء الغ اء خارج المخيم.
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وإلعد محاولة اشلللة ثانية لعبور الحدود مع رومانيا ،تم اعت ار
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ثم عادت صل للاحبة البالغ وابنها م .ك .أ .ه .إلى تركيا ،ومنها سل للا ار إلى سل للويس ل ل ار مختبئين أ

مرة أخرى وأعيدا إلى المخيم ،حيا بةيا لمدة خمسة أشهر تقريبا.
مؤخرة س لليارة .واس للتمرت

صللاحبت البالغ وابنها م .ك .أ .ه.

ه الرحلة بين خمس للة وس للبعة أيام .ولدى وص للولهما إلى س للويسل لرا ،بحثا و ار عن

شقيق صاحبة البالغ وأسرته ،وأقاما معهم لمدة يومين قبل الحنور لدى السلطات السويسرية.
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و أ  6آب/أغسطس  ،2018تقدمت صاحبة الشكوى وابنها م .ك .أ .ه .بطلب لجوء .ولم يمثلهما

محام بسللبب ا تقار ما للوسللائل المالية الاليمة لد ع األتعاب .ولفتت صللاحبة البالغ النظر إلى أن شللةيقها و
العن ل ل للو الوحيد أ أسل ل ل لرتها الموجود أ أوروإلا ،وأنها قدت العديد من أ راد أسل ل ل لرتها أثناء النزاع ،وأنها كانت

رمنهكة نفس لليار وتحتاج إلى األمن ال ي يكفله لها حن للور ش للةيقها وأسل لرته .وطلبت أن يس للم لها بال يع أ

الكانتون حيا يةيم شةيقها .ولم تسن الفرصة لالستماع إلى ابنها م .ك .أ .ه .خالل المقابالت.
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و أ  4أيلول/س ل ل ل ل ل للبتمبر  ،2018طلبت أمانة الدولة للهجرة إلى الس ل ل ل ل ل لللطات البلغارية إعادة قبول

ص ل ل ل للاحبة البالغ وابنها م .ك .أ .ه .بموجب االتفاق المبرم بين المجلس االتحادي الس ل ل ل للويس ل ل ل للري وحكومة

جمهورية بلغاريا بش ل ل ل ل للأن إعادة قبول األش ل ل ل ل للخاا المةيمين بص ل ل ل ل للورة غير قانونية أ  21تش ل ل ل ل لرين الثانأ/
نو مبر  .2008و أ  7أيلول/سبتمبر  ،2018وا قت السلطات البلغارية على
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ا الطلب.

و أ  25أيلول/سلبتمبر  ،2018قررت أمانة الدولة للهجرة ر ض طلب اللجوء المقدم من صلاحبة

البالغ وابنها م .ك .أ .ه .وأمرت بإعادتهما إلى بلغاريا ،حيا يتمتعان بحماية ثانوية .وأ ادت أمانة الدولة
بلأن ص ل ل ل ل ل ل للاحبلة البالغ وابنهلا م .ك .أ .ه .يمكنهملا التمتع بلالحملايلة االجتملاعيلة والمطلالبلة بحقوقهملا أملام

المحاكم حتى إاا كانت االدعاءات المتعلقة بمعاملتهما أ بلغاريا صحيحة.
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و أ  3تش لرين األول/أكتوإلر  ،2018قدمت ص للاحبة البالغ ،الممثلة بمحام

ه المرة ،طعنا أمام

المحكملة اإلداريلة ا التحلاديلة .وأكلدت أنهلا لم تسل ل ل ل ل ل للتفلد من أي تلدبير من تلدابير اإلدملاج خالل إقلامتهلا أ
بلغاريا وأن م .ك .أ .ه .لم يلتحق بالمدرسلة .وأشلارت إلى خطر التعر

للمعاملة الالإنسلانية والمهينة أ

مخيمات اللجوء أ بلغاريا .وكأم عزإلاء ،إنها سل للتجد صل للعوإلة أ العثور على عمل مد وع األجر وسل للتجد

نفس للها بال مأوى بالتأكيد .و أ تعتبر أن الك يرقى إلى معاملة الإنس للانية ومهينة البنها .وقالت إنها تحتاج

إلى خدمات الرعاية التأ تكفل لها إعادة التأ يل ،و و أمر ممكن أ س ل ل للويس ل ل ل ار حيا تتوا ر را حةيةية

للنجاح ،أ حين أن الك لن يكون ممكنا أ بلغاريا .وأوض ل ل للحت أن عالقاتها األسل ل ل لرية الوحيدة أ أوروإلا

ت نحصل ل للر أ شل ل للةيقها وأسل ل لرته ،وأنها وابنها يعتمدان عليهما لترميم صل ل للحتهما النفسل ل للية والعاط ية ،ولتحقيق

اندماجهما أ المجتمع.
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و أ  30نيس ل ل للان/أبريل  ،2019ر ن ل ل للت المحكمة االتحادية اإلدارية الطعن المقدم من ص ل ل للاحبة

البالغ وأكلدت قرار كتلابلة اللدوللة للهجرة .وأضل ل ل ل ل ل للا لت المحكملة أن بلغلاريلا للديهلا م ار ق طبيلة و يلاكلل للعالج
قادرة على معالجة االضطرابات النفسية التأ تعانأ منها صاحبة البالغ حسب مزاعمها.
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و أ  24حزيران/يونيه  ،2019قدمت صللاحبة البالغ وابنها م .ك .أ .ه .طلبا إلعادة النظر أ

ملفهم للا إلى و ايرة ال للدول للة للهجرة ،التأ ر نل ل ل ل ل ل ل للت الطل للب أ  25حزيران/يوني لله  .2019و أ  11تموي/

يوليه  ،2019اس للتأنفا قرار الر ض أمام المحكمة اإلدارية االتحادية .وخلص للت المحكمة إلى أن االس للتئناف

قدرتها ب 1 626.73
ليس له أي احتمال معقول للنجاح و رضل ل للت الد ع المسل ل للبق للرسل ل للوم القنل ل للائية التأ ّ
دوال ار من دوالرات الواليات المتحدة .ولم تتمكن صللاحبة البالغ من د ع الرسللوم القنللائية المقدرة ،ر نللت
المحكمة الطعن لعدم الس ل للداد أ  14آب/أغس ل للطس  2019دون النظر أ األس ل للس الموض ل للوعية .وتدعأ
صاحبة البالغ أنها استنفدت جميع سبل االنتصاف المحلية.

الشكوى
1-3

تدعأ صلاحبة البالغ أن الدولة الطرف سلتنتهك حقوق م .ك .أ .ه .بموجب المواد ( 2الفقرة ،)2

و ،6و ،7و ،16و ،22و ،24و ،27و ،28و ،29و 37و 39من االتفللاقيللة إاا أعيللد إلى بلغللاريللا ،حيللا
يواجه خط ار حةيةيا بالتعر

2-3

لمعاملة ال إنسانية ومهينة.

وتزعم أن حقوق م .ك .أ .ه .بموجب الفقرة  2من المادة  2من االتفاقية س ل للوف تنتهك أ حالة

إعادته إلى بلغاريا ألنه سل ليحرم من االعتراف بوضل للعه كشل للخص عديم الجنسل للية .وتؤكد أن بلغاريا لم تسل للن
تشل لريعا يتي االعتراف بالطفل م .ك .أ .ه .كش للخص عديم الجنس للية .وتالحه ص للاحبة البالغ أن مش للروع

القانون المعرو

على البرلمان لن يساعد ابنها ،ألن االعتراف بانعدام الجنسية يقتنأ أن يكون الشخص

قد ولد أ بلغاريا أو دخل أراضأ بلغاريا بصورة قانونية.
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وعالوة على الك ،تدعأ صلاحبة البالغ أن السللطات السلويسلرية لم توضل كيأ أن أمر اإلبعاد

يتفق مع مصل ل ل للال طفلها الفنل ل ل لللى ،ومن ثم ،هأ قد انتهكت االلتزام اإلجرائأ والموضل ل ل للوعأ المكر

أ

الفقرة  1من المادة  3من االتفاقية .ولم ترد المحكمة اإلدارية االتحادية أ قرار ا على ادعاءات ص ل ل ل ل للاحبة
البالغ التأ مفللاد للا أن م .ك .أ .ه .تعر

أ بلغللاريللا لعنل لفظأ وإلللدنأ ينم عن كره األجللانللب ،وأنلله

احتجز أ روف ال إنسل للانية وعانى من أوضل للاع م يشل للية ال إنسل للانية أ المخيمات التأ يحتمل أن يةيم
يهللا إاا أعيللد إلى بلغللاريللا .كمللا أن المحكمللة لم تنظر أ جوانلب مهمللة ،منهللا أن م .ك .أ .ه .لم يلتحق

بالمدرسل ل للة أ بلغاريا ،رغم أنه عا

ناك لمدة عام تقريبا ،وأن صل ل للاحبة البالغ وابنها لم يسل ل للتفيدا من أي

تةيم
تدابير لمس ل ل ل ل للاعدتهما على االندماج ،وأن ليس لديهما أسل ل ل ل ل لرة أ بلغاريا .يد على الك أن المحكمة لم ّ

خطر بقائهما أ الشارع دون مأوى أ بلغاريا.
4-3

وتشل للير صل للاحبة البالغ إلى أن رحلة م .ك .أ .ه .إلى سل للويسل ل ار اسل للتغرقت أكثر من عام وكانت

مؤلمة للغاية بالنسلبة له .وسليصلاب مرة أخرى بصلدمة شلديدة إاا أعيد إلى بلغاريا ،حيا يفتقر إلى أي دعم
أس ل ل للري ومن المرج أن يظل بال مأوى .وس ل ل لليكون معرض ل ل للا أين ل ل للا لخطر االس ل ل للتبعاد االجتماعأ والتمييز
والعنل القائم على ك ار ية األجانب مدى الحياة .ول لك إن إبعاده يتعار

بوضللوح مع مصللالحه الفنلللى

بوص للفه طفال .وتش للير ص للاحبة البالغ إلى تقرير طبأ مؤرخ  23تموي/يوليه  2019يفيد بأن م .ك .أ .ه.

ي يع حالة اكتئاب بس ل ل ل ل للبب الحوادل المؤلمة التأ وقعت أثناء جرته إلى س ل ل ل ل للويس ل ل ل ل لرا .وتؤكد أن األطباء

المكلفين بعالجه يعارضون عودته إلى بلغاريا.
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تبين أن بلغاريا ال تقدم أي مسل للاعدة إلدماج
5-3
وتشل للير صل للاحبة البالغ إلى معلومات عامة وموثوقة ّ
األش ل ل ل للخاا ال ين يتمتعون بحماية دولية .وتس ل ل ل للتش ل ل ل للهد بتقرير عن بلغاريا مأخوا من قاعدة بيانات اللجوء
التلابعلة للمجلس األوروإلأ المعنأ بلالالجئين والمنفيين نشل ل ل ل ل ل للر أ كلانون الثلانأ/ينلاير  ،2019يتحلدل عن

رانعدام كامل لسللياسللات اإلدماجر ،مما يعنأ أن بلغاريا لم تنللع حتى اآلن أي برنامع لمسللاعدة األشللخاا

ال ين يتمتعون بحماية دولية( .)2أي أن را حص للول المس للتفيدين من الحماية الدولية على الس للكن والتعليم

والرعاية الطبية إما منقوص ل للة أو منعدمة تماما .وال يحق لألش ل للخاا ال ين منحوا مركز الالجا أو الحماية
الثانوية الحصول على سكن بعد ترة ستة أشهر من تاريخ الحصول على مركز الالجا .وإلعد انقناء

ه

الفترة ،يطردون من المالجا ويركون لمصل ل ل ل للير م .يد على الك أن العةبات اإلدارية تجعل من المسل ل ل ل للتحيل
تقريبا الحص ل للول على س ل للكن خارج المالجا المهيأة لطالبأ اللجوء .وتش ل للير ص ل للاحبة البالغ أين ل للا إلى أن
الهيئات الدولية والمحاكم الوطنية بدأت تتدخل لمنع إبعاد النللعفاء من المسللتفيدين من الحماية الدولية إلى

بلغاريا ،بسبب خطر المعاملة الالإنسانية والمهينة(.)3
6-3

وتؤكد ص للاحبة البالغ أين للا أن س لللطات الهجرة لم تس للتمع إلى أقوال م .ك .أ .ه .أثناء المقابلة

7-3

وتشل ل للير صل ل للاحبة البالغ إلى حالة النل ل للعل الشل ل للديد البنها م .أ .ك .ه .بوصل ل للفه طفال تعر

التأ نظمتها سلطات الهجرة ،و و ما يتعار

مع المادة  12من االتفاقية.

لصل ل ل للدمة ،األمر ال ي جعله يةيم عالقة ارتبا شل ل ل للديد بخاله وأبناء خاله ال ين تجمعه بهم تفاعالت يومية.

وتؤكلد أن وجود م يمثلل بلالنسل ل ل ل ل ل لبلة لله موردا علاط يلا وثقلافيلا ال غنى عنله .لل ا ،لإن إبعلاد م .ك .أ .ه .إلى
بلغاريا من شلأنه أن يقو

للمادة  16من االتفاقية.
8-3

ه الرواب ويشلكل تدخال تعسل يا وغير قانونأ أ حياته الخاصلة ،أ انتهاك

وفيما يتعلق باالنتهاك المزعوم للمادة  22من االتفاقية ،تقول ص للاحبة البالغ إن الحقوق المش للار

إليها أ بالغها يجب تفس ل ل للير ا أ ض ل ل للوء التزامات س ل ل للويس ل ل ل ار اإليجابية فيما يتعلق بوض ل ل للع م .ك .أ .ه.

بوص ل ل ل ل للفه طالب لجوء ،أي واجب الدولة تو ير الحماية المناس ل ل ل ل للبة للتمتع بالحقوق المنصل ل ل ل ل لوا عليها أ
االتفاقية .وتؤكد أن النل ل ل ل للعل الشل ل ل ل للديد ال ي يميز حالة األطفال طالبأ اللجوء يفر

خاصة فيما يتعلق بالحيطة والعناية الواجبة.
9-3

على الدول واجبات

وتدعأ صللاحبة البالغ أن أمر اإلبعاد ال ي أصللدرته سللويس ل ار سلليشللكل أينللا انتهاكا لحظر سللوء

المعاملة بموجب المادة  37من االتفاقية ،ألن م .ك .أ .ه .سيصاب مرة أخرى بصدمة بسبب إبعاده ،وأن
الظروف أ بلغاريا بالنسبة لألشخاا ال ين يتمتعون بحماية ثانوية أ روف ال إنسانية ومهينة.

10-3

وتزعم صل للاحبة البالغ أينل للا أن حقوق م .ك .أ .ه .بموجب المادة  39من االتفاقية سل للوف تنتهك

أ حالة إعادته إلى بلغاريا .وتعتبر أن م .ك .أ .ه ،.بوصلفه ضلحية من النلحايا ال ين يعانون من الصلدمة

بسل للبب النزاع المسل للل  ،ونظ ار لرحلته بوصل للفه طالب لجوء ،ولسل للوء المعاملة التأ لقيها أ بلغاريا ،يحق له أن

دمع أ المجتمع .و و يواجه أ بلغاريا خطر الحرمان من العالج الطبأ المطلوب
يتعا ى بدنيا ونفسلليا وأن ي ل
__________
( )2

( .Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, Country Report: Bulgaria, janvier 2019اللملجلللس
األوروإلأ المعنأ بالالجئين والمنفيين ،تقرير قطري :بلغاريا ،كانون الثانأ /يناير  .)2019انظر أينل للا مجلس أوروإلا ،رتقرير ييارة

االسلتعالم التأ قام بها السلفير توما

بوتشليكر ،الوثيقة  19 ،SG/Inf(2018)18نيسلان/أبريل  ،2018اMargarite ،19 .

Zoeteweij et Adriana Romer, « Bulgarie : situation actuelle des personnes requérantes d’asile et des
personnes au bénéfice d’un statut de protection », Organisation suisse d’aide aux réfugiés, 30 août
2019, p. 22 et 23 ; et Organisation suisse d’aide aux réfugiés, « Renoncer aux transferts vers la
.Bulgarie », 12 septembre 2019
( )3
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انظر ،على سبيل المثال ،ر .أ .أ .وي .م .ضد الدانمرك ( ،)CCPR/C/117/D/2378/2014الفقرة .3-7
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ض ل صللاحبة البالغ أن
ألنه ال يسللتطيع تحمل تكاليأ التأمين على المر لدى مؤس لسللة تأمين خاصللة .وتو ّ
اس للتحقاقات الرعاية الطبية المجانية تتوقل بمجرد أن يمن الش للخص الحماي لة الدولية ،بحيا يص للب الش للخص

المعنأ مطالبا باكتتاب تأمين على المر

على نفقته الخاصل ل ل للة( .)4وتؤكد أن م .ك .أ .ه .سل ل ل لليصل ل ل للاب مرة

أخرى بصل ل للدمة شل ل للديدة بسل ل للبب إبعاده إلى بلغاريا ،و و ما يشل ل للكل أ حد ااته انتهاكا لحقه أ إعادة التأ يل
بموجب المادة  39من االتفاقية.

مالحظنت َّ
مقهمة من أطخاف ثنلثة
1-4

أ  31آاار/ملار  ،2020قلدم مركز المشل ل ل ل ل ل للورة بشل ل ل ل ل ل للأن الحقوق الفرديلة أ أوروإللا ،والمجلس

2-4

تؤكد الجهات المتدخلة أنه و قا لمبدأ مص ل للال الطفل الفن ل لللى ،ومن أجل االس ل للتفادة من الحماية

األوروإلأ المعنأ بالالجئين والمنفيين ،والمجلس الهولندي لالجئين ورقة معلومات من جهات ثالثة.

المناس ل للبة بالمعنى المقص ل للود أ المادة  22من االتفاقية ،يجب أن تتاح لألطفال أ س ل للياق الهجرة إمكانية
الوصول إلى اإلجراءات والتدابير التأ تحترم حقوقهم األساسية ،بما أ الك الحق أ أن يستمع إليهم(.)5

3-4

وتفيد الجهات المتدخلة أينل ل ل للا بأن االنتهاكات الخطيرة للحقوق االقتصل ل ل للادية واالجتماعية قد تقع

ضمن حظر عدم اإلعادة القسرية عندما ترقى إلى مستوى الظروف الم يشية المهينة أو العوي أو الهشاشة
الشديدة أو غياب العالج الطبأ .وتؤكد أن على عاتق الدول األطراف مسؤولية إجراء تقييم ردي للمخاطر

التأ يتوقع أن يواجهها الطفل أ البلد ال ي يعاد إليه(.)6
4-4

وتش ل للير الجهات المتدخلة إلى أن المحكمة األوروإلية لحقوق اإلنس ل للان ،لدى نظر ا أ مس ل للألة ما

إاا كلان ممكنلا أن تثير حلاللة الفقر الملادي الملدقع أي مسل ل ل ل ل ل للائلل بموجلب الملادة  3من اتفلاقيلة حملايلة حقوق
اإلنسل ل للان والحريات األسل ل للاسل ل للية (االتفاقية األوروإلية لحقوق اإلنسل ل للان) ،را ّكرت بأنها لم تسل ل للتبعدر إمكانية أن
تتحمل الدولة المسلؤولية [بموجب المادة  ]3عن معاملة تتمثل أ المباالة السللطات إياء طالب لجوء يعتمد

اعتمادا كليا على المعونة التأ تقدمها الس لللطات العامة رغم أنه ي يع حالة حرمان أو احتياج ش للديد لدرجة
أنها تتعار

5-4

مع الكرامة اإلنسانيةر(.)7

وتشللير الجهات المتدخلة أينللا إلى أن محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروإلأ قنللت ،باالسللتناد

إلى قانون االتحاد األوروإلأ ،بعدم جواي نقل طالب اللجوء إلى الدولة العنللو التأ سللبق أن منحته الحماية

__________
( )4

Margarite Zoeteweij et Adriana Romer, « Bulgarie : situation actuelle des personnes requérantes
d’asile et des personnes au bénéfice d’un statut de protection », Organisation suisse d’aide aux
.réfugiés, 30 août 2019, p. 23 et 24

( )5

انظر ،على سل ل للبيل المثال ،القنل ل للايا التالية التأ ر عت أمام المحكمة األوروإلية لحقوق اإلنسل ل للان :مبيالنزيال مايكا وكانيكأ ميتونغا
ض ل ل للد بلجيكا ،الطلب رقم  ،13178/03الحكم 12 ،تشل ل ل لرين األول/أكتوإلر  ،2006الفقرة 55؛ وإلوإلوف ض ل ل للد رنس ل ل للا ،الطلبان رقم
 39472/07و ،39474/07الحكم 19 ،كانون الثانأ/يناير  ،2012الفقرة 91؛ وتاراخيل ضللد سللويس ل ار ،الطلب رقم ،29217/12

( )6

ل ل للاشل ل ل ل ل ل للأ و  .أ .أ .ض ل ل ل ل ل ل ل ل ل للد ال ل ل للدانمرك ( ،)CCPR/C/120/D/2470/2014الفقرة  .10-9وأ اري ل ل للا ض ل ل ل ل ل ل ل ل ل للد ال ل ل للدانمرك

( )7

المحكمة األوروإلية لحقوق اإلنسلان ،تاراخيل ضلد سلويسل ار ،الطلب رقم  ،29217/12الحكم 4 ،تشلرين الثانأ/نو مبر  ،2014الفقرة

الحكم 4 ،تشرين الثانأ/نو مبر  ،2014الفقرة .99
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( ،98و و الطلب ال ي استشهد فيه بقنية بودينا ضد روسيا ،الطلب رقم  ،45603/05القرار 18 ،حزيران/يونيه .)2009

GE.21-15966

CRC/C/88/D/95/2019

الدولية إاا تبين أن روف م يشلته سلتجعله عرضلة لحالة من الفقر المادي المدقع تتعار

المعاملة الالإنسانية أو المهينة(.)8

مع مبدأ حظر

وت ّكر الجهات المتدخلة ك لك بأن مفوضل ل للية األمم المتحدة السل ل للامية لشل ل للؤون الالجئين الحظت،
6-4
فيما يتعلق ببلغاريا ،أن عدم توا ر روف استةبال مالئمة و را حةيةية لالندماج يجبر العديد من طالبأ

اللجوء على مغللادرة البلللد قبللل ال بللت أ طلبللاتهم أو بعللد ترة وجيزة من منحهم حق اللجوء ،وأنلله ال توجللد
تدابير محددة الهدف إلدماجهم أ بلغاريا أو تدابير لفائدة األشل ل ل ل للخاا ال ين لديهم احتياجات محددة ،وأن

الالجئين يواجهون علددا من العةبلات القلانونيلة والعمليلة التأ تحول دون تمتعهم بحقوق محلددة ،بملا أ اللك
السللكن والمسللاعدة االجتماعية .وإلمجرد حصللول ؤالء األشللخاا على مركز الالجا ،يمكن أن يسللم لهم

بالبقاء أ مراكز اسل للتةبال الالجئين ،على أسل للا

تقديري ،لمدة تصل للل إلى سل للتة أشل للهر ،ولكن ال يحق لهم

الحصول على الغ اء .ويظل خطر بقائهم بدون مأوى قائما(.)9
7-4

وإلاإلض للا ة إلى الك ،تفيد الجهات المتدخلة بأن القانون البلغاري له تفس للير أوس للع إلنهاء الحماية

مقارنة بتفسل ل ل ل ل للير التوجيه األوروإلأ المتعلق باأل لية ،حيا يزيد األول من األسل ل ل ل ل للباب التأ تؤدي إلى إنهاء
الحماية ومن ثم عدم تجديد وثائق الهوية البلغارية لفترة تزيد على ثالل سل للنوات ،ويأتأ بحكم الواقع بسل للبب
إضا أ إلنهاء الحماية أ انتهاك للتشريعات الوطنية واألوروإلية(.)10

8-4

وتفيد الجهات المتدخلة بأنه على الرغم من أن بلغاريا طرف أ الصللكوك الدولية واإلقليمية اات

الصل لللة ،إنها أبقت على تحفظاتها على االتفاقية المتعلقة بمركز األشل للخاا عديمأ الجنسل للية لعام 1954
واالتفاقية األوروإلية بش ل للأن الجنس ل للية لعام  1997فيما يتعلق بعدد من الحقوق التأ تؤثر تأثي ار مباش ل ل ار على

أن على الدول األطراف أن تحرا
اإلعمال الفعلأ لحقوق األش للخاا عديمأ الجنس للية أ بلغاريا .وتؤكد ّ
على إعمال حق الطفل أ الحص ل ل ل ل للول على جنس ل ل ل ل للية بموجب المادة  7من االتفاقية ،والك ض ل ل ل ل للمانا لمبدأ

مص للال الطفل الفن لللى .ويعنأ

ا االلتزام أن تتخ الدول تدابير اس للتباقية لن للمان حماية حقوق األطفال

علديمأ الجنسل ل ل ل ل ل ليلة ،األمر الل ي يتطللب أن تتنل ل ل ل ل ل للمن ق اررات العودة تقييملا دقيقلا لجميع الوقلائع والظروف
المتعلقة بالطفل ،بغية ضل للمان إعمال

ا الحق بحيا ال يتم إبعاد الطفل عديم الجنسل للية ،وال تنتهك حقوقه

األساسية األخرى بموجب االتفاقية نتيجة إلبعاده.

مالحظنت الهتلة الطخف بشأن المقالولية تاألسس الموضوعية ،تبشأن المعلومنت المقهمة من الج نت الثنلثة
1-5

تؤكلد اللدوللة الطرف أ مالحظلاتهلا المؤرخلة  23حزيران/يونيله  2020أن جزءا من البالغ غير

مقبول بموجلب المللادة ( 7الفقرة الفرعيللة (ه)) من البروتوكول االختيللاري ،ألن ص ل ل ل ل ل ل للاحبللة البالغ وابنهللا لم
يس ل للتنفدا س ل للبل االنتص ل للاف المحلية فيما يتعلق باالنتهاك المزعوم للمواد  7و 12و 24و 28و 29و 39من

__________
( )8

محكملة العلدل التلابعلة لالتحلاد األوروإلأ ،إب ار يم وآخرون ض ل ل ل ل ل ل للد جمهوريلة ألملانيلا االتحلاديلة وجمهوريلة ألملانيلا االتحلاديلة ض ل ل ل ل ل ل للد
ماغامادوف ،القنلايا المشلتركة  ،C-297/17و ،C-318/17و ،C-319/17و ،C-438/17الحكم 19 ،آاار/مار ،2019

( )9

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, « Submission by the United Nations High

الفقرة .90

’Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights
»  ،compilation report – Universal Periodic Review: 3rd cycle, 36th sessionتقرير مقدم أ إطار االستع ار
ال ل ل للدوري الش ل ل ل ل ل ل ل ل ل للام ل ل للل ل لب لل لغ ل ل للاري ل ل للا ،تشل ل ل ل ل ل ل لريللن األول/أك لت لوإلللر  ،2019الصل ل ل ل ل ل ل لف لح لت ل ل للان  1و .3م لتل ل ل لاح للأ ال ل ارب ل

.https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRBGUNContributionsS36.aspx
()10
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ال لت ل ل للالللأ:

البرلمان األوروإلأ ومجلس االتحاد األوروإلأ ،التوجيه  2011/95/UEالصل ل ل ل ل للادر أ  13كانون األول/ديسل ل ل ل ل للمبر  ،2011الجريدة
الرسمية لالتحاد األوروإلأ 20 ،2011/95/UE ،كانون األول/ديسمبر  ،2011الصفحة  ،9المادتان  11و.14
7

CRC/C/88/D/95/2019

االتفلاقيلة .وتالحه اللدوللة الطرف أن صل ل ل ل ل ل للاحبلة البالغ وابنهلا م .ك .أ .ه .لم يلدعيلا صل ل ل ل ل ل ل ارحلة أي انتهلاك
لالتفاقية أ سياق طلبهما اللجوء ،سواء أ سياق اإلجراءات األولية أو أ مرحلة االستئناف.

2-5

وتالحه الدولة الطرف على وجه الخصوا أن صاحبة البالغ وابنها لم يستنفدا سبل االنتصاف

المحلية المتاحة فيما يتعلق بالد وع اات الص ل ل لللة بحالة م .ك .أ .ه .الص ل ل للحية .وتش ل ل للير إلى أن ص ل ل للاحبة

البالغ لم ت كر ق أثناء سل للير اإلجراءات أن م .ك .أ .ه .كان يعانأ من اضل للطرابات نفسل للية .وعلى وجه
الخصللوا ،لم تقدم صللاحبة البالغ أ إطار اإلجراءات الوطنية التقرير المتعلق بتقييم حالة م .ك .أ .ه.

النفسل ل ل للية ال ي أعدته أ  23تموي/يوليه  2019دائرة الطب النفسل ل ل للأ والعالج النفسل ل ل للأ لألطفال والم ار قين
التابعة لمؤسسة نانت.

وتشل للير الدولة الطرف أينل للا إلى أن صل للاحبة البالغ لم ّتدع ،ص ل لراحة أو ضل للمنا ،أثناء إجراءات
3-5
اللجوء أن السلللطات لم تسللتمع إلى م .ك .أ .ه .أ إطار إجراءات من اللجوء ،أ انتهاك للمادة  12من
االتفاقية .ل ا ،يجب اعتبار

4-5

ا الجزء من البالغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل االنتصاف المحلية.

بيلد أن اللدوللة الطرف تعترف بلأن االدعلاءات المتعلقلة بلانتهلاك المواد ( 2الفقرة  ،)2و( 3الفقرة ،)1

و ،6و ،16و ،19و ،22و ،27و 37من االتفاقية قد أثيرت من حيا الجو ر أثناء إجراءات االس ل ل ل ل ل للتئناف
و أ سياق إعادة النظر أ طلب اللجوء.

5-5

وتحتع اللدوللة الطرف أينل ل ل ل ل ل للا بلأن البالغ غير مقبول بموجلب الملادة ( 7الفقرة الفرعيلة (و)) من

6-5

وتلد ع اللدوللة الطرف بلأن المواد ( 2الفقرة  ،)2و( 3الفقرة  ،)1و( 6الفقرة  ،)2و ،16و ،22و،24

البروتوكول االختياري ألنه بال أسا

أو غير مدعم بأدلة كافية.

و ،27و ،28و ،29و 39من االتفاقية ال تنطبق بشل ل للكل مباشل ل للر .وترى أن المادة ( 3الفقرة  )1من االتفاقية
أ مبدأ توجيهأ وأن المواد األخرى أ أحكام اات صياغة عامة أو اات طابع برنامجأ .وإلناء عليه ،إن
ه المواد ال تنشا حقوقا شخصية يمكن االحتجاج بانتهاكها وال تعتبر ا سويس ار قابلة للتطبيق مباشرة.

7-5

وتشل ل للير الدولة الطرف إلى أن معظم االدعاءات صل ل لليغت بطريقة عامة جدا وأن صل ل للاحبة البالغ

وابنها م .ك .أ .ه .يسل ل ل ل ل ل يان أ الواقع إلى إجراء تقييم جديد للوقائع التأ س ل ل ل ل للبق أن درس ل ل ل ل للتها أ إطار

اإلجراءات الداخلية أمانة الدولة للهجرة والمحكمة اإلدارية االتحادية .وإلاسل للتثناء االدعاءات التأ تسل للتند إلى

المواد ( 3الفقرة  ،)1و ،12و ،16و 22من االتفلاقيلة ،تتعلق مطلالبلات صل ل ل ل ل ل للاحبلة البالغ بالحلالة أ بلغلاريا
وليس بالحالة أ س ل للويس ل لرا .و أ

ا الص ل للدد ،لم تثبت ص ل للاحبة البالغ أن ناك أس ل للبابا حةيةية تدعو إلى

عر
االعتقاد بوجود خطر متوقع وقائم وشل ل للخصل ل لأ وحةيقأ ي ّ
لنرر ال يمكن جبره ،من قبيل األضرار المتوخاة أ المادتين  6و 37من االتفاقية.

8-5

م .ك .أ .ه ،.أ حالة إعادته إلى بلغاريا،

واحتيلاطيلا ،ترى اللدوللة الطرف أنله لم يحلدل أي انتهلاك لالتفلاقيلة أ ل ه القنل ل ل ل ل ل ليلة .وتل ّكر بلأن

ص ل ل ل للاحبة البالغ وابنها م .ك .أ .ه .يتمتعان بالحماية الدولية أ بلغاريا .وتؤكد أن بلغاريا صل ل ل ل لدقت على

االتفاقية األوروإلية لحقوق اإلنسل ل ل ل ل للان وأنها ملزمة بتنفي أحكام نصل ل ل ل ل للوا أخرى بشل ل ل ل ل للأن حقوق اإلنسل ل ل ل ل للان
ملزمة على وجه الخصل ل للوا بأن تكفل للمسل ل للتفيدين من الحماية الدولية إمكانية الحص ل للول
والالجئين .هأ ل
على الرعاية الصل للحية والسل للكن والعمل و ق الشل للرو نفسل للها التأ تنطبق على مواطنأ الدولة العنل للو التأ

منحت

ه الحماية.

9-5

وتؤكد الدولة الطرف أن إعادة ص ل للاحبة البالغ وابنها م .ك .أ .ه إلى بلغاريا يس ل للتند إلى االتفاق

المبرم بين المجلس االتحادي السل للويسل للري وحكومة جمهورية بلغاريا بشل للأن إعادة قبول األشل للخاا المةيمين
بصورة غير قانونية أ  21تشرين الثانأ/نو مبر .2008
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10-5

وتوضل الدولة الطرف أن المادة  3من االتفاقية ال تمن حقا شلخصليا أ اللجوء أو حق اإلقامة

أ دولللة أو منطقللة معينللة .وتؤكللد أن المحكمللة اإلداريلة االتحللاديللة أخل ت أ االعتبللار مص ل ل ل ل ل ل للال الطفللل

الفنلللى عندما صلللت أ موضللوع إعادة م .ك .أ .ه .إلى بلغاريا .و أ لم تأخ أ االعتبار سللن الطفل

( 11سللنة أ الك الوقت) حسللب ،بل راعت أينلا صللالته بأبناء خاله أ سللويسل ار ومدة إقامته ناك ،أي

س ل للبعة أش ل للهر ق  .وعالوة على الك ،وفيما يتعلق بخال الطفل وأبناء خاله ال ين ي يش ل للون أ س ل للويسل ل لرا،

الحظت المحكمة أن ال ش للأء يثبت أن م .ك .أ .ه .ووالدته بحاجة إلى عناية ورعاية مس للتمرتين ال يمكن

أن يو ر ما لهما سوى أ راد أسرتهما الم كورين.
11-5

وتشللير الدولة الطرف إلى أن قرار السلللطات السللويسلرية يقنللأ بإبعاد م .ك .أ .ه .من سللويسل ار

بر قة والدته ،و أ الش للخص األقدر على رعايته أثناء إعادة توطينه أ بلغاريا .وخلص للت المحكمة اإلدارية

االتحلاديلة كل للك إلى علدم وجود معلوملات ملأخواة من مصل ل ل ل ل ل للادر موثوقلة ومتقلارإللة تفيلد بلأن بلغلاريلا تنتهلك

بصل ل ل للورة منهجية التزاماتها بموجب التوجيه  2011/95/UEالمؤرخ  13كانون األول/ديسل ل ل للمبر  2011فيما

يتعلق بشل ل ل للرو حصل ل ل للول المسل ل ل للتفيدين من الحماية الثانوية دون تمييز على العمل والمسل ل ل للاعدة االجتماعية

والرعاية الصللحية والتعليم والسللكن .وفيما يتعلق بالحصللول على الرعاية الصللحية ،تشللير الدولة الطرف إلى

أن صاحبة البالغ لم ّتدع ق أن م .ك .أ .ه .يعانأ من مشاكل صحية.
12-5

وفيما يتعلق بنيل التعليم على وجه الخص ل ل للوا ،لم تثبت ص ل ل للاحبة البالغ أمام المحكمة اإلدارية

االتحادية بأي حال من األحوال أن م .ك .أ .ه .سيحرم من أي شكل من أشكال التعليم .و أ

ا الصدد،

الحظت المحكمة أنه على الرغم من عدم وجود ص ل للل تحن ل لليري لتيس ل للير إدماج األطفال المس ل للتفيدين من
الحماية الثانوية أ نظام التعليم الوطنأ البلغاري ،إن القانون يكفل لهؤالء األطفال الحصلول على التعليم.

والحظت أينا أن يئات محلية تقدم دورات أ اللغة البلغارية لألطفال.
13-5

وت ّكر الدولة الطرف أين ل للا ،كما علت المحكمة اإلدارية االتحادية ،بأنه بإمكان ص ل للاحبة البالغ

وابنها م .ك .أ .ه .المطالبة بحقوقهما لدى الس ل ل ل لللطات البلغارية ،من خالل ممارس ل ل ل للة س ل ل ل للبل االنتص ل ل ل للاف

القانونأ المناسلبة ،إاا اضلطرتهم الظروف إلى ال يع حياة شلاقة منلنية على المدى الطويل ،أو إاا اعتب ار
أن بلغاريا انتهكت التزاماتها بتقديم المساعدة لهما ،أو انتهكت بأي شكل آخر حقوقهما األساسية.

14-5

وفيمللا يتعلق بللاالنتهللاكللات المزعومللة للمواد  6و 24و 27و 28و 29من االتفللاقيللة ،تحي الللدولللة

الطرف علما بمختلل التقارير التأ أشل ل ل ل للارت إليها صل ل ل ل للاحبة البالغ وال تنكر وجود بعض الصل ل ل ل للعوإلات التأ

يواجهها الالجئون أ بلغاريا .وترى أنه ينبغأ مراعاة اإلحصل للاءات التأ تفيد بأن نسل للبة السل للكان المعرضل للين

لخطر الفقر أو االس ل للتبعاد االجتماعأ أ بلغاريا بلغت  40,4أ المائة أ عام  .2016وترى أن ص ل للاحبة

البالغ لم تثبت أنها وابنها م .ك .أ .ه .سيتعرضان للتمييز أكثر من سائر األجانب المةيمين بصورة قانونية
أ بلغاريا ،أو حتى من المواطنين األشل ل للد حرمانا .وتفيد بأن التقارير المشل ل للار إليها بشل ل للأن الحالة أ بلغاريا
أ تقارير اات صبغة عامة وال تتعلق تحديدا بالحالة الشخصية لصاحبة البالغ وابنها م .ك .أ .ه.

15-5

وتعترف الدولة الطرف بأن النظام الص ل للحأ البلغاري ال يعمل بص ل للورة مثالية .وتوضل ل ل أنه على

الرغم من أن الس لللطات البلغارية مطالبة بد ع أقس للا التأمين الص للحأ لألش للخاا المس للتفيدين من الحماية

الدولية ،إن ؤالء األش ل للخاا يواجهون أ الواقع ص ل للعوإلات معينة ،مثل عموم س ل للكان بلغاريا .ومع الك،
ترى الدولة الطرف أن المش ل ل ل للاكل الص ل ل ل للحية التأ احتجت بها ص ل ل ل للاحبة البالغ أ وقت متأخر فيما يتعلق

بابنها م .ك .أ .ه .ال تتسم بطابع خاا جدا لدرجة أنه سيتع ر التكفل بها أ بلغاريا .وعالوة على الك،

ال يوجد دليل ملمو

GE.21-15966

يدعم االدعاء بأن صاحبة البالغ لن تحصل على الرعاية األساسية.

9

CRC/C/88/D/95/2019

16-5

وتش للير الدولة الطرف أين للا إلى أن األش للخاا ال ين يتمتعون بحماية ثانوية يحق لهم الحص للول

على المسل ل ل ل للاعدة االجتماعية .وإلاإلضل ل ل ل للا ة إلى ياكل الدولة ،تشل ل ل ل للير الدولة الطرف إلى أن ناك أينل ل ل ل للا

منظمات خيرية يمكن لمواطنأ البلدان الثالثة أ بلغاريا االستنجاد بها للحصول على المساعدة.
17-5

وتشير الدولة الطرف أينا إلى أن المادة  26من التوجيه  2011/95/UEتقنأ بأن تسم الدول

18-5

وعالوة على الك ،تش للير الدولة الطرف إلى أن ص للاحبة البالغ وابنها م .ك .أ .ه .حص للال على

األعناء لمن منحوا مركز الالجا أو الحماية الثانوية بممارسة نشا مد وع األجر أو غير مد وع األجر.

الحماية الثانوية أ بلغاريا ،ول لك لم يعد ناك أس ل ل للباب تدعو إلى الخوف من أي تدابير احتجاي تعس ل ل للفأ

يمكن أن تشمل األشخاا المةيمين بصورة غير قانونية.
19-5

وترى الدولة الطرف أين ل للا أن ص ل للاحبة البالغ لم تدعم باألدلة ادعاء ا ال ي مفاده أن س ل للويس ل ل ار

س ل ل للتنتهك المادتين  2و 7من االتفاقية بإبعاد ا وابنها م .ك .أ .ه .إلى بلغاريا .وعالوة على الك ،ال يوجد
دليلل ،على حلد علمهلا ،بلأن ص ل ل ل ل ل ل للاحبلة البالغ بلدأت إجراءات أ بلغلاريلا بلالنيلابلة عن ابنهلا م .ك .أ .ه.

لالعتراف بوضل ل ل للعه كطفل عديم الجنسل ل ل للية .ل ا ،ال يمكن لصل ل ل للاحبة البالغ ،أ الوضل ل ل للع الحالأ ،أن تزعم
تعر

20-5

ابنها للتمييز ألنه عديم الجنسية.

وتشل ل ل ل ل ل للير اللدوللة الطرف إلى أنله على الرغم من أن الملادة  5من المرسل ل ل ل ل ل للوم  1المؤرخ  11آب/

أغس ل ل للطس  1999والمتعلق بإجراءات اللجوء تنص على أن الش ل ل للخص القادر على التمييز له الحق أ أن
ينظر أ األس للباب الخاص للة به التأ يس للتند إليها طلبه اللجوء ،إن االجتهادات القن للائية للمحكمة اإلدارية

االتحادية تفيد بأن المادة ( 12الفقرة  )1من االتفاقية ال تمن الطفل الحق غير المشل ل ل للرو

أ أن يسل ل ل للتمع

إليه شللفويا وشللخصلليا ،وال سلليما عندما تتاح له اإلمكانية للتعبير عن رأيه عن طريق ممثل عنه .وال يسللتمع
إلى القاصل ل ل ل للر إال إاا كانت لديه القدرة الاليمة على التمييز ودرجة الننل ل ل ل للع الكافية .ويمكن ا ت ار

على التمييز أ حالة شللاب قريب من سللن البلوغ ،ولكن

القدرة

ا لم يكن يصللدق على م .ك .أ .ه .وقت تقديم

قادر عال .وطوال
طلب اللجوء ،ويقع على الشخص ال ي ينوي االحتجاج بالقدرة على التمييز أن يثبت أنه ٌ
إجراءات اللجوء ،تمكن م .ك .أ .ه .من ممارسة حقه أ أن يستمع إليه من خالل والدته.
 21-5وفيملا يتعلق بلاالنتهلاك المزعوم للملادة  16من االتفلاقيلة ،تل ّكر اللدوللة الطرف بلأن م .ك .أ .ه.
سللوف يبعد إلى بلغاريا بر قة والدته؛ ول لك ،من الخطأ االدعاء بأنه سلليكون بدون أس لرة أ بلغاريا .وتؤكد

الدولة الطرف من جديد أن المحكمة اإلدارية االتحادية اعتبرت أن الحنل ل للور المباشل ل للر لخال م .ك .أ .ه.

تعر ها
وأبناء خاله ليس ضلروريا لتلبية االحتياجات الحيوية للطفل وأمه ،نظ ار لعدم وجود عالقة تب ية ،كما ّ

المحكمة األوروإلية لحقوق اإلنسان.
22-5

وعالوة على الك ،ترى الدولة الطرف أن ص ل ل للاحبة البالغ لم تثبت كيأ أن س ل ل للويسل ل ل ل ار س ل ل للتنتهك

المواد  19و 22و 37و 39من االتفاقية .يما يتعلق باالنتهاك المزعوم للمادة  22من االتفاقية ،ت ّكر بأن
ص للاحبة البالغ وابنها م .ك .أ .ه .منحا الحماية الثانوية أ بلغاريا ويحمالن تص لري إقامة قانونيا ناك.

أما بخصل ل للوا االنتهاك المزعوم للمادة  37من االتفاقية ،تؤكد الدولة الطرف عدم وجود أي دليل على أن
صل ل ل للاحبة البالغ وابنها م .ك .أ .ه .سل ل ل لليتعرضل ل ل للان أ بلغاريا لمعاملة ال إنسل ل ل للانية أو مهينة .وفيما يتعلق

باالنتهاك المزعوم للمادة  39من االتفاقية ،ترى الدولة الطرف أن المشل للاكل الصل للحية التأ أثارتها صل للاحبة
البالغ ال تتسم بطابع خاا لدرجة أنه سيتع ر التكفل بها أ بلغاريا.

تقو
 23-5وفيملا يتعلق بتلدخلل أطراف ثلالثلة ،ترى اللدوللة الطرف أن المالحظلات العلاملة المقلدملة ال ّ
مص للداقية التقييم ال ي أجرته الس لللطات الوطنية أ س للياق النظر أ ه القن للية .وترى أن إعادة ص للاحبة
البالغ وابنها م .ك .أ .ه .إلى بلغاريا يتفق مع مبدأ عدم اإلعادة القسلرية .وتالحه أينلا أن المسلائل التأ
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أثارتها الجهات المتدخلة فيما يتعلق بانعدام الجنس ل للية لم تثلر ق  ،ال ص ل لراحة وال ض ل للمنا ،من قبل ص ل للاحبة
البالغ أو ابنها أ سللياق إجراءات اللجوء أ سللويس لرا .وإلناء عليه ،ترى أن ا الجزء غير مقبول بموجب

المادة ( 7الفقرة الفرعية (ه)) من البروتوكول.

اعليقنت صنحبة الالالغ على المعلومنت المقهمة من أطخاف ثنلثة
1-6

تؤكد صل ل ل للاحبة البالغ أ مالحظاتها المؤرخة  16تموي/يوليه  2020بشل ل ل للأن المعلومات المقدمة

من أطراف ثالثة أن الدولة الطرف لم تراع بما فيه الكفاية مص ل ل ل للال الطفل الفن ل ل ل لللى أ ق ارراتها .وترى أن
حق الطفل أ أن يسل ل ل لتمع إليه يرتب ارتباطا وثيقا بااللتزام بتحديد مصل ل ل للال الطفل الفنل ل ل لللى ،حيا يجب
مراعاة رأي الطفل عند اتخاا

ا القرار .وتعتبر أن م .ك .أ .ه .بلغ سل ل ل للنا يمكن معها االسل ل ل للتماع إليه أ

روف مناسبة تراعأ خصوصيته كطفل.

2-6

وفيما يتعلق بااللتزام بعدم اإلعادة القس ل ل لرية ،تقدم ص ل ل للاحبة البالغ تقريرين طبيين مؤرخين  7تموي/

يوليه  .2020ويفيد التقرير األول ،ال ي أعده كل من أنجلس بيريز وسل للتر ونادية بوعطأ ،بأن م .ك .أ .ه.
يعانأ من اضل ل ل ل ل للطراب الكرب التالأ للصل ل ل ل ل للدمة ومن االكتئاب نتيجة تجارإله المؤلمة أ بلغاريا ،بما أ الك

اإلقامة أ السل ل للجن والتعر

للعنل على أيدي الشل ل للرطة البلغارية ،واالختفاء المفاجا لوالده وأ راد أس ل ل لرته

اآلخرين أ الجمهورية العرإلية الس ل للورية ،واالض ل للطرابات النفس ل للية الخطيرة التأ كانت تعانأ منها ص ل للاحبة

البالغ .ويشللير التقرير إلى تحسللن حالة م .ك .أ .ه .بما أ الك أدائه المدرسللأ .كما يسللل النللوء على

أ مية الدعم ال ي لةيه لدى أس لرته الموسللعة أ سللويس ل ار وتأثيره اإليجابأ على حياته .ويشللدد التقرير أينللا
على ضللرورة أن يتمكن م .ك .أ .ه .من مواصلللة تلقأ العالج الطبأ المنتظم والمسللتمر .ويخلص التقرير

إلى أن القطيعة المفاجئة مع بيئته أ سويس ار يمكن أن تشكل خط ار شديدا على نموه كطفل.
3-6

أما التقرير الطبأ الثانأ ،ال ي أعده جوناثان دراي ومساعدته ميلين ماكسوتاج ،اختصاصية علم

النفس ،يتعلق بصل للاحبة البالغ .ويسل للل التقرير النل للوء على مشل للاكلها النفسل للية الحادة ،بما أ الك القلق

واالكتئاب وما يرتب بهما من أ كار انتحارية .وعلى مدى العام ونصل ل للل العام الماضل ل لليين ،كانت صل ل للاحبة

البالغ تحصلل على رعاية نفسلية ومعالجة نفسلية مسلتمرتين ،وتتناول أدوية منلادة للقلق .و أ ترى طبيبها

النفسل ل للأ مرة كل أسل ل للبوعين .ويشل ل للير التقرير الطبأ إلى أن صل ل للاحبة البالغ ترإلطها عالقات وثيقة بشل ل للةيقها
ويوجته أ س ل للويسل ل لرا ،وأن

ه الرواب األسل ل لرية ض ل للرورية الس ل للتقرار ص ل للحتها النفس ل للية والمحا ظة عليها.

وإلاإلضل للا ة إلى الك ،يشل للير التقرير إلى أن االنقطاع المفاجا للعالج من شل للأنه أن يعرضل للها لخطر انهيار

المعاوضة واالنتحار ،و و ما يستلزم قبولها و ار أ مستشفى األم ار

النفسية.

وتش للاطر ص للاحبة البالغ الجهات المتدخلة رلأيها ال ي مفاده أن حق الطفل أ اكتس للاب جنس للية،
4-6
بموجب المادة  7من االتفاقية ،إاا ّس ل لر باالقتران مع مبدأ مصل للال الطفل الفنل لللى ،يسل للتتبع حرا الدول

األطراف على أال تنف أي تدابير إبعاد تجعل الطفل عديم الجنسية وتبطل حقوقه األساسية األخرى بموجب

االتفاقية .وتؤكد من جديد أن إعادة م .ك .أ .ه .إلى بلغاريا من شل للأنه أن يعرضل لله لخطر انعدام الجنسل للية
مدى الحياة بسبب عدم وجود تشريع مناسب أ البلد.

اعليقنت صنحبة الالالغ على مالحظنت الهتلة الطخف
1-7

تؤكلد صل ل ل ل ل ل للاحبلة البالغ من جلديلد أ تعليقلاتهلا المؤرخلة  28تشل ل ل ل ل ل لرين األول/أكتوإلر  2020على

مالحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية واألسس الموضوعية ،أنها أثارت االضطرابات النفسية التأ تعانأ
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منها أمام السلللطات السللويس لرية( .)11وتفيد ،على وجه الخصللوا ،بأنها أعلمت المحكمة اإلدارية االتحادية
أ  12كانون األول/ديس ل ل للمبر  2018بأنها طلبت حجز موعد مع طبيب نفس ل ل للانأ أ إطار متابعة حالتها

الصللحية النفسللية ،لكن مدة االنتظار طويلة .و أ  24حزيران/يونيه  ،2019أر قت صللاحبة البالغ بالطلب

الل ي تقلدملت بله إلى أملانلة اللدوللة للهجرة من أجلل إعلادة النظر أ قنل ل ل ل ل ل لليتهلا تقري ار طبيلا مؤرخلا  4حزيران/

يونيه  2019يفيد بأنها تعانأ من اكتئاب شل لديد واض للطراب الكرب التالأ للص للدمة ،وأنها تحتاج إلى عالج

يتطلب حصللين شللهريا ،ورإلما إلى أدوية أينللا .واكر أ التقرير أن صللاحبة البالغ تخنللع لعالج نفسللأ
ضل ل للروري للحفاظ على صل ل للحتها العقلية وسل ل للالمتها العقلية ،وأن انقطاع العالج قد يؤدي إلى تد ور حالتها

الصحية ويسبب اضطرابات مزمنة ال يمكن عالجها.
2-7

وتقول صل ل للاحبة البالغ إن أمانة الدولة للهجرة ر نل ل للت أ  25حزيران/يونيه  2019طلبها إعادة

تبين أن العالج والمتابعة المطلوإلين
النظر أ ملفها على أسل ل ل ل ل للا أن الشل ل ل ل ل للهادة الطبية المر قة بالملل ال ّ
يسل للتدعيان مسل للتوى من التخصل للص بحيا ال يمكن تو ير ما أ بلغاريا .وتشل للير صل للاحبة البالغ إلى تقرير
طبأ آخر حص ل ل ل ل ل لللت عليه الدولة الطرف بهدف التحقق مما إاا كان بإمكانها الس ل ل ل ل ل للفر بالطائرة ،يؤكد أنها

تعانأ من اضللطراب الكرب التالأ للصللدمة ونوإلات اعر شللديد ونوإلات اكتئاب شللديد دون أع ار

ويفيد

ا انية.

ا التقرير بأن ص ل للاحبة البالغ قد تكون من ل للطرإلة أثناء الرحلة وإلأن قدرتها على تحمل الس ل للفر جوا

رضل ل ل ل يفةر .وتؤكد من جديد أن حالتها الص ل ل للحية النفس ل ل للية ال يمكن النظر يها بش ل ل للكل منفص ل ل للل عن حالة

ابنها م .ك .أ .ه .ألنها الش ل ل للخص الوحيد ال ي يو ر له الرعاية .فأ حالة تعرض ل ل للها النهيار المعاوض ل ل للة

وأصبحت غير قادرة على رعايته على النحو الواجب ،إن ر اه ابنها م .ك .أ .ه .سيكون معرضا للخطر.

3-7

وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التأ مفاد ا أن بلغاريا طرف أ ص للكوك حقوق اإلنس للان وأنها

ملزمة بحماية حقوق صل ل ل ل ل للاحبة البالغ وابنها م .ك .أ .ه ،.تؤكد صل ل ل ل ل للاحبة البالغ أن الدولة الطرف تغفل

ما يجري على أر

الواقع وأنها قد تجد نفسلها أ الشلارع وقد تحرم من التمتع بالحق أ الصلحة والتعليم،

مبين أ العديد من التقارير.
كما و ّ

4-7

وإلاإلض ل ل ل للا ة إلى الك ،تالحه ص ل ل ل للاحبة البالغ أن النتائع التأ توص ل ل ل لللت إليها المحكمة اإلدارية

االتحادية بش ل ل للأن عدم اندماج ابنها أ س ل ل للويس ل ل ل ار لم تعد ص ل ل للالحة ،ألنه أمن ل ل للى اآلن أكثر من عامين أ

سل للويسل لرا .وتؤكد أنه يحقق نتائع مدرسل للية جيدة جدا بفنل للل جهوده لتعلم اللغة الفرنسل للية وغير ا من المواد،
وأنه تلمي جاد ومندمع بشكل جيد أ صفه .وقد شهد له ب لك المعلمون أ رسالة موجهة إلى اللجنة.

5-7

وإلينما تس لللم ص للاحبة البالغ بأن شل لريحة كبيرة من المجتمع البلغاري تعانأ من الفقر ،تش للير إلى

6-7

وأخي ار ،وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التأ مفاد ا أن م .ك .أ .ه .كان س ل ل ل ل لليس ل ل ل ل لتمع إليه لو

المواطنين البلغاريين الفقراء يتحدثون البلغارية ولديهم شبكات أسرية واجتماعية ومهنية واسعة.

أثبت أن لديه القدرة الاليمة على التمييز ،تفيد ص ل ل للاحبة البالغ ،أ ض ل ل للوء أحكام المادة  12من االتفاقية،
بأن الدولة الطرف قد عكست عبء اإلثبات دون مبرر.

مالحظنت إضنفية مقهمة من الهتلة الطخف
1-8

تؤك للد ال للدول للة الطرف مج للددا أ مالحظ للاته للا التكميلي للة التأ ق للدمته للا أ  23تشل ل ل ل ل ل لرين الث للانأ/

نو مبر  2020أن صلاحبة البالغ لم تثر ق المشلاكل الصلحية التأ يعانأ منها م .ك .أ .ه .أمام الهيئات

__________
()11

12

اسللتخدمت الدولة الطرف أ مالحظاتها عبارة رصللاحب البالغر بالنسللبة للطفل .ورإلما يكون

ا االلتبا

قد ضلللل صللاحبة البالغ

ود ها إلى الرد على حجة الدولة الطرف ،حيا أصرت على أنها أثارت مشاكلها الصحية أمام سلطات الدولة الطرف.
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المحلية .وال تجادل الدولة الطرف أ أن صلاحبة البالغ أثارت االضلطرابات الصلحية التأ تعانأ منها أ
وتحيل إلى مالحظاتها بشأن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية.

2-8

وتؤكد الدولة الطرف من جديد أنها تعار

االنطباق المباش ل ل ل للر للمادتين  19و 39من االتفاقية.

وتل ّكر بلأن المحكملة اإلداريلة االتحلاديلة قلد ارعلت مصل ل ل ل ل ل للال الطفلل الفنل ل ل ل ل ل لللى الم ارعلاة الواجبلة .وتؤكلد أن

المحكمة لم تأخ أ االعتبار اندماج م .ك .أ .ه .حس ل للب ،بل راعت أين ل للا س ل لّنه ،وعالقاته الش ل للخص ل للية
واألسرية ،و روف الم يشة أ بلغاريا ،وإمكانية حصوله على التعليم.
القضنين تاإلتخاءات المعختضة على اللجنة

النظر أ المقبولية
1-9

قب للل النظر أ أي ادع للاء يرد أ بالغ م للا ،يج للب على اللجن للة أن تقرر ،و ق للا للم للادة  20من

2-9

وتحي اللجنة علما بحجة الدولة الطرف التأ مفاد ا أن صل ل ل للاحبة البالغ لم تسل ل ل للتنفد جميع سل ل ل للبل

نظامها الداخلأ ،ما إاا كان البالغ مقبوال أم ال بموجب البروتوكول االختياري.

االنتصل ل ل ل ل ل للاف المحليلة المتلاحلة فيملا يخص ادعلاءاتهلا المتعلقلة بلانتهلاك المواد  ،7و ،12و ،24و ،28و،29

و 39من االتفاقية .وتالحه أن صللاحبة البالغ لم توض ل أسللباب عدم إثارتها أي مسللائل تتعلق باالنتهاكات
المزعومللة للمللادة  29من االتفللاقيللة أثنللاء إجراءات اللجوء .ل ل ا ،تخلص اللجنللة إلى أن االدعللاءات بموجللب

المادة  29من االتفاقية ،وال سلليما فيما يتعلق بإعادة م .ك .أ .ه .إلى بلغاريا ،غير مقبولة بموجب المادة 7

(الفقرة الفرعية (ه)) من البروتوكول االختياري.
3-9

وفيما يتعلق بالمادة  12من االتفاقية ،تالحه اللجنة أن الق اررات الس ل ل للابقة للهيئات القن ل ل للائية أ

الدولة الطرف ال تمن الطفل الحق غير المشرو

أ أن يستمع إليه شفويا وشخصيا أ جميع اإلجراءات

القنللائية أو اإلدارية التأ تمسلله ،وأن الطفل ال تتاح له رصللة االسللتماع إليه خالل جلسللة اسللتماع إال إاا

كان يملك القدرة الاليمة على التمييز وشريطة أن يكون قد بلغ درجة معينة من الننع ،وأن الطفل و من
يقع عليه عبء إثبات الك .وتالحه اللجنة أين ل للا أن الدولة الطرف لم تقدم تفس ل للي ار للتشل ل لريع المحلأ ال ي

ينظم حق األطفال أ أن يسل ل للتمع إليهم أو بخصل ل للوا سل ل للبل االنتصل ل للاف الفعالة التأ كانت متاحة للطفل

م .ك .أ .ه .إلثارة انتهاك المادة  12من االتفاقية .وإلناء عليه ،ترى اللجنة أن
المادة ( 7الفقرة الفرعية (ه)) من البروتوكول االختياري.
4-9

ا االدعاء مقبول بموجب

وتحي اللجنة علما على وجه الخص ل ل ل للوا بحجة الدولة الطرف بأن ص ل ل ل للاحبة البالغ لم تثر ق

أثناء إجراءات اللجوء مشلاكل الصلحة النفسلية التأ كان يعانأ منها أ م .ك .أ .ه .وأن تقييم الطب النفسلأ

ال ي أجرته أ  23تموي/يوليه  2019دائرة الطب النفسل ل ل ل ل للأ والعالج النفسل ل ل ل ل للأ لألطفال والم ار قين التابعة
لمؤس لس للة نانت لم يقدم ق

أ إطار اإلجراءات أمام الس لللطات الوطنية .وتالحه اللجنة أن ص للاحبة البالغ

لم توضل ل ل األس ل للباب التأ جعلتها ال تثير صل ل لراحة مش ل للاكل الص ل للحة العقلية لطفلها م .ك .أ .ه .أ أثناء

إجراءات اللجوء .ل ا ،تخلص اللجنة إلى أن االدعاءات العامة المتعلقة بالمادة  24من االتفاقية ،وال سل ل لليما

فيما يتعلق بإعادة م .ك .أ .ه .إلى بلغاريا وعواقبها على الحصل ل للول على الخدمات الصل ل للحية النل ل للرورية،

غير مقبولة بموجب المادة ( 7الفقرة الفرعية (ه)) من البروتوكول االختياري.
5-9

و أ المقللابللل ،ترى اللجنللة أن االدعللاءات المتعلقللة بللانتهللاك لات المواد  7و 28و 39من االتفللاقيللة

أثيرت من حيا الجو ر أ أثناء إجراءات اللجوء ،وتعتبر أنها مقبولة بموجب المادة ( 7الفقرة الفرعية (ه))

من البروتوكول االختياري.
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6-9

وتحي اللجنل للة علمل للا بحجع الل للدولل للة الطرف التأ مفل للاد ل للا أن أحكل للام المواد ( 2الفقرة  )2و3

(الفقرة  )1و( 6الفقرة  )2و 16و 22و 24و 27و 28و 29و 39من االتفاقية ال تنشل ل للا حقوقا شل ل للخصل ل للية
يمكن االحتجاج بانتهاكها أمام اللجنة( .)12و أ

ا الصدد ،ت ّكر اللجنة بأن االتفاقية تعترف بتراب وتلكا ؤ

أ مية جميع الحقوق (المدنية والس ل للياس ل للية واالقتص ل للادية واالجتماعية والثقافية) التأ تم ّكن األطفال كا ة من
تنمية قدراتهم العقلية والبدنية وشل ل للخصل ل للياتهم وموا بهم إلى أقصل ل للى حد ممكن( .)13وت ّكر اللجنة أينل ل للا بأن
مصلال الطفل الفنللى ،المنصلوا عليها أ المادة  3من االتفاقية ،تشلكل مفهوما ثالثأ األبعاد يتنلمن

حقا أس للاس لليا ومبدأ تفس لليريا وقاعدة إجرائية أ آن واحد( .)14وت ّكر اللجنة بأن أحكام المادة ( 5الفقرة (1أ))

من البروتوكول االختياري تجيز تقديم البالغات الفردية ضل ل ل ل للد دولة طرف أ االتفاقية من جانب ،أو نيابة

عن ،أ راد أو مجموع للة أ راد ي لّلدعون أنهم ضل ل ل ل ل ل لح للاي للا النته للاك ل ه ال للدول للة الطرف ألي حق من الحقوق
المنصل ل ل ل ل ل للوا عليهلا أ االتفلاقيلة .وعليله ،ترى اللجنلة أن الملادة ( 5الفقرة (1أ)) من البروتوكول االختيلاري
ليس يها ما يجيز األخ بنهع ضلليق إياء الحقوق التأ يمكن أن يّدعى أنها انتهكت أ إطار إجراء النظر
أ البالغات الفردية .وت كر اللجنة أينل ل ل للا بأنها أتيحت لها الفرصل ل ل للة فيما منل ل ل للى للتعليق على انتهاكات

مزعومة لمواد استشهد بها أ إطار آلية تقديم البالغات الفردية(.)15
7-9

وتحي اللجن للة علم للا كل ل ل للك بموقل ال للدول للة الطرف التأ تعتبر أن البالغ غير مقبول بموج للب

الملادة ( 7الفقرة الفرعيلة (و)) من البروتوكول االختيلاري ألنله بال أسل ل ل ل ل ل للا

أو غير ملدعم بلأدللة كلافيلة .و أ

ا الصل ل للدد ،ترى اللجنة أن صل ل للاحبة البالغ ال تقدم أدلة كافية السل ل للتيفاء شل ل للر إثبات صل ل للحة االدعاءات

المتعلقة بالمادة ( 2الفقرة  )2من االتفاقية .وإلناء على الك ،تعلن اللجنة أن

ه االدعاءات ال تس ل ل ل للتند إلى

أسس ّبينة وأنها غير مقبولة بموجب المادة ( 7الفقرة الفرعية (و)) من البروتوكول االختياري.
8-9

غير أن اللجنللة ترى أن ص ل ل ل ل ل ل للاحبللة البالغ قللد دعمللت بمللا يكفأ من األدلللة ،ألغ ار

المقبوليللة،

ادعل للاءاتهل للا بموجل للب المواد ( 3الفقرة  )1و( 6الفقرة  )2و 7و 12و 16و 22و 27و 28و 37و 39من

االتفاقية ،ومفاد ا (أ) أن الدولة الطرف لم تراع المص ل للال الفن ل لللى لطفل ص ل للاحبة البالغ ولم تس ل للتمع إليه
وقلت النظر أ طللب اللجوء؛ و(ب) أن م .ك .أ .ه .يواجله خط ار حةيةيلا بلالتعر

لمعلامللة الإنسل ل ل ل ل ل للانيلة

ومهينة ،ولن يسل للتفيد من تدابير إعادة التأ يل البدنأ والنفسل للأ المناسل للبة أ حالة إعادته إلى بلغاريا .وإلناء

على الك ،تعلن اللجنة أن البالغ مقبول وتشرع أ النظر أ أسسه الموضوعية.

األسس الموضوعية
1-10

نظرت اللجن للة أ ل ل ا البالغ أ ضل ل ل ل ل ل للوء جميع المعلوم للات التأ أت للاحه للا له للا األطراف ،و ق للا

2-10

وتحي اللجنة علما بادعاءات ص للاحبة البالغ أن الدولة الطرف لم تأخ مص للال الطفل الفن لللى

للمادة  )1(10من البروتوكول االختياري.

أ االعتبار عند النظر أ طلب اللجوء ،مما يشل ل ل ل للكل انتهاكا للمادة  3من االتفاقية .وتحي علما أينل ل ل ل للا

بلادعلاءات صل ل ل ل ل ل للاحبلة البالغ التأ مفلاد لا أن إعلادتهملا إلى بلغلاريلا سل ل ل ل ل ل لتنتهلك حقوق م .ك .أ .ه .بموجلب

المواد ( 3الفقرة  )1و( 6الفقرة  )2و 22و 27و 28و 37و 39من االتفللاقيللة ،ألن الطفللل م .ك .أ .ه،.
ال ي يعانأ من الصل ل ل للدمة جراء النزاع المسل ل ل للل

__________

14

أ الجمهورية العرإلية السل ل ل للورية ونتيجة لرحلته كالجا ،لن

()12

إ .أ .وي .أ .ضد سويس ار ( ،)CRC/C/85/D/56/2018الفقرة .5-6

()13

لجنة حقوق الطفل ،التعليق العام رقم  ،)2013( 15الفقرة .7

()14

لجنة حقوق الطفل ،التعليق العام رقم  ،)2013( 14الفقرة .6

()15

م .ت .ضللد إسللبانيا ( ،)CRC/C/82/D/17/2017الفقرة 5-12؛ و  .ر .ضللد باراغواي ( ،)CRC/C/83/D/30/2017الفقرة
5-7؛ وقنية ج .أ .ب .ضد إسبانيا ( ،)CRC/C/81/D/22/2017الفقرة .5-12
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يحصل ل ل ل ل للل أ بلغاريا على الدعم الاليم لي يع حياة كريمة ،مع إمكانية الحصل ل ل ل ل للول على التعليم والسل ل ل ل ل للكن

والرعاية الطبية والدعم االجتماعأ الاليم إلعادة إدماجه اجتماعيا وإعادة تأ يله .وتأخ اللجنة أ االعتبار

أينل للا ادعاءات صل للاحبة البالغ بأن صل للحتها العقلية ،بما أ الك االضل للطرابات النفسل للية الحادة ،ال يمكن
صلها عن صحة طفلها ،ألنها الشخص الوحيد ال ي يمكنه أن يو ر له الرعاية التأ يحتاجها أ بلغاريا.

كملا تحي اللجنلة علملا بحجلة اللدوللة الطرف بلأن المحكملة اإلداريلة االتحلاديلة أخل ت أ االعتبلار

3-10

المص ل ل للال الفن ل ل لللى لطفل ص ل ل للاحبة البالغ عند البت أ إعادة م .ك .أ .ه .إلى بلغاريا ،حيا راعت عمره

وعالقاته مع خاله وأبناء خاله أ سل ل للويس ل ل لرا ،ومدة إقامته أ الك البلد ،و أ سل ل للبعة أش ل ل لهر تقريبا .وتالحه
اللجنة ما أكدته صللاحبة البالغ من أن السلللطات السللويسلرية لم تأخ أ االعتبار أ ق ارراتها الجوانب التالية
لدى تقييم مصل ل للال الطفل الفنل ل لللى( :أ) أن م .ك .أ .ه .تعر

للعنل اللفظأ والبدنأ بدا ع كره األجانب

أ بلغاريا؛ و(ب) أن م .ك .أ .ه .احتجز أ روف ال إنسلانية وعانى من روف م يشلية ال إنسلانية أ

المخيمات ،ويمكن أن يصللاب مرة أخرى بصللدمة شللديدة بسللبب إعادته إلى بلغاريا؛ و(ج) أن م .ك .أ .ه لم
يلتحق بالمدرس ل للة أ بلغاريا لمدة عام تقريبا؛ و(د) أن م .ك .أ .ه .وص ل للاحبة البالغ لم يتلةيا أي مسل ل للاعدة

إلدماجهما أ المجتمع أ بلغاريا؛ و(ه) أن ليس للطفل م .ك .أ .ه .وصل للاحبة البالغ أس ل لرة أ بلغاريا؛
و(و) أن صلاحبة البالغ تواجه خطر التعر

النهيار المعاوضلة أ حالة إعادتها إلى بلغاريا بسلبب مشلاكل

الصل ل للحة العقلية التأ تعانأ منها وعدم حصل ل للولها على الرعاية الصل ل للحية المناسل ل للبة؛ و(ي) أن م .ك .أ .ه.

وصللاحبة البالغ قد يجدان نفسللهما دون مأوى وينللطران إلى البقاء أ الشللارع ،ألن سللياسللات اإلدماج تكاد

تكون منعدمة أ بلغاريا؛ و(ح) أن م .ك .أ .ه .سيظل بدون جنسية.

وتشل ل ل ل ل ل للير اللجنلة إلى تعليقهلا العلام رقم  ،)2005(6الل ي اكرت فيله أنله ال يجوي لللدول أن تعيلد

4-10

طفال إلى بلد توجد به أسللس وجيهة تدعو لالعتقاد بأنه سلليتعر
جبره ،وتش للمل

وأن

فيه بالفعل لخطر النللرر ال ي ال يمكن

ه األس للس ،على س للبيل المثال ال الحص للر ،تلك المبينة أ المادتين  6و 37من االتفاقية،

ه االلتزامات بعدم اإلعادة القسل لرية تنطبق بص للرف النظر عما إاا كانت االنتهاكات الخطيرة للحقوق

المكفولة بموجب االتفاقية ص ل ل ل ل ل للادرة عن جهات اعلة من غير الدول أو كانت تلك االنتهاكات مقص ل ل ل ل ل للودة
بص ل ل للفة مباشل ل ل لرة أو ناتجة بص ل ل للفة غير مباشل ل ل لرة عن عل أو عن امتناع عن عل .وينبغأ تقييم خطر
االنتهاكات الجس ل لليمة بطريقة تراعأ س ل للن الش ل للخص المعنأ ونوع جنس ل لله( .)16وينبغأ إجراء

لمبدأ الحيطة ،إن وجدت شل ل للكوك معقولة بأن الدولة المسل ل للتقبلة ال يمكنها حماية الطفل من
ينبغأ للدول األطراف االمتناع عن إبعاد الطفل(.)17

5-10

ه

ا التقييم و قا

ه المخاطر،

وتش ل ل للير اللجنة إلى أن مص ل ل للال الطفل الفن ل ل لللى ينبغأ أن تكون من أولى االعتبارات أ الق اررات

المتعلقة بإبعاد أي طفل وأن

ه الق اررات ينبغأ أن تكفل  -أ إطار إجراء يو ر ضللمانات مناسللبة  -سللالمة

الطفل وتمتعه بالرعاية المناسل ل للبة وإلحقوقه  .وتشل ل للير اللجنة أينل ل للا إلى أن عبء اإلثبات ال يقع على عاتق
()18

صاحب البالغ ق  ،ال سيما وأن صاحب البالغ والدولة الطرف ال يتساويان دائما أ إمكانية الحصول على
األدلة ،وأنه عادة ما تتاح للدولة الطرف وحد ا إمكانية الحصول على المعلومات اات الصلة(.)19

__________
()16

لجنة حقوق الطفل ،التعليق العام رقم  ،)2005(6الفقرة 27؛ واللجنة المعنية بالقنلاء على التمييز ضلد المرأة ،التوصلية العامة رقم

()17

ك .ي .م .ضد الدانمرك ( ،)CRC/C/77/D/3/2016الفقرة .8-11

()18

انظر التعليق العام المشل ل للترك رقم  )2017(3للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأ راد أسل ل للر م ورقم )2017(22

()19

م .ت .ضل ل ل ل ل ل ل ل للد إسل ل ل ل ل ل لبل للانيل للا ( ،)CRC/C/82/D/17/2017الفقرة 4-13؛ والحل للاسل ل ل ل ل ل للأ ضل ل ل ل ل ل ل ل للد الجمل للا يريل للة العرإليل للة الليبيل للة
( ،)CCPR/C/91/D/1422/2005الفقرة 7-6؛ ومجنون ضد الجزائر ( ،)CCPR/C/87/D/1297/2004الفقرة .3-8
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 ،)2014(32الفقرة .25

للجنة حقوق الطفل ،الفقرتان  29و.33
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وأ

ا الصل ل ل ل ل للدد ،تحي اللجنة علما بالتقارير التأ اكرتها صل ل ل ل ل للاحبة البالغ والجهات المتدخلة

الثالثة ومفاد ا أن بلغاريا ليس لديها برنامع إدماج لألشخاا المستفيدين من الحماية الدولية وأن

ه الفئة

تعانأ صل ل للعوإلات جمة أ الحصل ل للول على السل ل للكن والعمل واالسل ل للتحقاقات االجتماعية والرعاية الصل ل للحية.

وتحي علما بشل للكل خاا بتقرير مفوضل للية األمم المتحدة السل للامية لشل للؤون الالجئين المؤرخ تشل لرين األول/

أكتوإلر  ،2019وال ي يفيد بأن عدم توا ر روف اس ل للتةبال مناس ل للبة وآ اق كافية لالندماج يجبر العديد من
طلالبأ اللجوء على مغلادرة البللد قبلل البلت أ طلبلاتهم أو بعلد ترة وجيزة من منحهم اللجوء ،وأن بلغلاريلا لم

تنل ل ل للع تدابير دعم محددة الهدف لالندماج أو تدابير محددة لألشل ل ل للخاا اوي االحتياجات الخاصل ل ل للة ،وأن

خطر التشل ل ل ل ل ل للرد بسل ل ل ل ل ل لبلب انعلدام الملأوى حةيقأ( .)20وتحي اللجنلة علملا كل للك بقرار اللجنلة المعنيلة بحقوق
اإلنسلان أ قنلية ر .أ .أ .وي .م .ضلد الدانمرك ،ال ي اعتبرت فيه أن إعادة يوجين وطفلهما إلى بلغاريا

سل ل ل لليشل ل ل للكل انتهاكا لحقوقهم بموجب المادة  7من العهد الدولأ الخاا بالحقوق المدنية والسل ل ل للياسل ل ل للية ألنهم
سيعرضون لخطر الهشاشة والعوي ،وألن األب لن يحصل على العالج الطبأ ال ي يحتاجه(.)21

7-10

وتالحه اللجنلة أن اللدوللة الطرف قلد أخل ت أ االعتبلار ،أ تحليلهلا لطللب اللجوء ،أن بلغلاريلا

طرف أ صللكوك حقوق اإلنسللان وحماية األشللخاا ال ين يتمتعون بالحماية الثانوية ،بما أ الك التوجيه

 ،2011/95/UEلكنها لم تول االعتبار الواجب للتقارير العديدة التأ تشل ل للير إلى أن خطر تعر

األطفال

ال ين ي يشل للون أ روف مشل للابهة لظروف م .ك .أ .ه .لمعاملة ال إنسل للانية أو مهينة و خطر حةيقأ.

وتالحه اللجنة أينللا أن الدولة الطرف لم تراع على النحو الواجب حالة م .ك .أ .ه .بوصللفه ضللحية نزاع
مسل ل للل وطالب لجوء ادعى تعرضل ل لله لسل ل للوء المعاملة أثناء إقامته أ بلغاريا ،وأنها لم تحاول اتخاا التدابير

الاليمة إلجراء تقييم شل ل ل للخصل ل ل للأ للمخاطر التأ قد يتعر

لها م .ك .أ .ه .أ بلغاريا عن طريق التحقق

من روف االس للتةبال التأ س لليلقا ا عال و وص للاحبة البالغ ،بما أ الك إمكانية الحص للول على التعليم

والعمل والسل ل للكن والرعاية الطبية وغير ا من الخدمات الاليمة للتعا أ البدنأ والنفسل ل للأ وإعادة إدماج الطفل
أ المجتمع( .)22وتحي اللجنللة علمللا بحجللة الللدولللة الطرف التأ مفللاد للا أن رعللايللا البل لدان الثللالثللة يمكنهم

االس ل ل ل ل ل للتنجاد بالمنظمات الخيرية أ بلغاريا .بيد أنها ترى أن الدعم ال ي تقدمه المنظمات الخيرية ال يعفأ
الدول من واجب الو اء بالتزاماتها ،بل يشكل وسيلة للتخ يأ من وطأة المشكلة.

8-10

وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تراع ،فيما يبدو ،مشل للاكل الصل للحة العقلية لصل للاحبة البالغ التأ

تثبتها تقارير طبية ،ولم تتحقق مما إاا كان من الممكن عال تلبية احتياجاتها الطبية الخاصل ل ل للة أ بلغاريا.

وتعتبر أن الصل ل للحة العقلية لألم  -المرجع الوحيد للطفل ومقدم الرعاية  -مسل ل للألة اات أ مية بالنسل ل للبة لنمو

الطفل وإلقائه على قيد الحياة .و أ

ا الصلدد ،تالحه اللجنة أن صلاحبة البالغ ال تتحدل اللغة البلغارية،

وأنها سل ل ل للتواجه صل ل ل للعوإلات كبيرة أ الوصل ل ل للول إلى سل ل ل للوق العمل المحلية ولن تتو ر لها الوسل ل ل للائل الاليمة

للحصول على الخدمات الصحية.
9-10

وإلناء على الك ،ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تأخ أ االعتبار المص ل ل ل ل للال الفن ل ل ل ل لللى لطفل

صاحبة البالغ باعتبار ا من أولى االعتبارات عند تقييم المخاطر التأ سيتعر

لها م .ك .أ .ه .إاا أعيد

__________
()20

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, « Submission by the United Nations High
’Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights
»  ،compilation report – Universal Periodic Review: 3rd cycle, 36th sessionتقرير مقدم أ إطار االستع ار
الدوري الشامل لبلغاريا ،تشرين األول/أكتوإلر  ،2019الصفحتان  1و.3

16

()21

سويسر ( ،)CAT/C/64/D/742/2016الفقرة .7-8
ا
ر .أ .أ .وي .م .ضد الدانمرك ،الفقرتان  7.7و9.7؛ انظر أينا أ .ن .ضد

()22

جلاسل ل ل ل ل ل للين وآخرون ضل ل ل ل ل ل للد اللدانمرك ( ،)CCPR/C/114/D/2360/2014الفقرة  .9-8وي .أ .أ .وف .ه .م .ضل ل ل ل ل ل للد اللدانمرك

( ،)CCPR/C/119/D/2681/2015الفقرة .7-7
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إلى بلغاريا ،ولم تتخ االحتياطات الكافية لنل للمان عدم تعر

م .ك .أ .ه .لمعاملة ال إنسل للانية أو مهينة

أ بلد المقص للد ،و و ما يش للكل انتهاكا للمادة ( 3الفقرة  )1وانتهاكا محتمال للمواد ( 6الفقرة  )2و 22و27

و 28و 37و 39من االتفاقية.

 10-10وتالحه اللجنة أن صل ل ل ل للاحبة البالغ وطفلها م .ك .أ .ه .أعلنا صل ل ل ل لراحة أن م .ك .أ .ه .عديم

الجنسية وقت تقديم طلبهما اللجوء .كما تالحه أن الدولة الطرف لم تسع إلى اتخاا التدابير الاليمة للتحقق

مما إاا كان الطفل يمكنه الحصل للول على جنسل للية أ بلغاريا .وترى اللجنة أن امتثال المادة  7من االتفاقية
يعنأ ضللمنا أنه يجب على الدول أن تتخ إجراءات إيجابية إلعمال الحق أ اكتسللاب جنسللية .ولما كانت
الللدولللة الطرف قللد أدركللت أن م .ك .أ .ه .عللديم الجنسل ل ل ل ل ل ليللة ،كللان يجللب عليهللا أن تتخ ل جميع التللدابير

النللرورية لنللمان حصللوله على الجنسللية أ حالة إعادته إلى بلغاريا .وإلناء عليه ،ترى اللجنة ،أ ضللوء

الظروف المحيطة به ه القن ل للية ،أن حقوق م .ك .أ .ه .بموجب المادة  7من االتفاقية س ل للتنتهك أ حالة
إعادته إلى بلغاريا.

 11-10وتالحه اللجنلة ادعلاء ص ل ل ل ل ل ل للاحبلة البالغ أن اللدوللة الطرف انتهكلت الملادة  12من االتفلاقيلة ألن

سل ل ل لللطاتها الوطنية لم تسل ل ل للتمع إلى م .ك .أ .ه ،.ال ي كان يبلغ  11سل ل ل للنة ،خالل إجراءات طلب اللجوء.

وتحي علما أينللا بالحجع التأ سللاقتها الدولة الطرف ومفاد ا أن الطفل لم يسللتمع إليه نظ ار لصللغر سللنه،

وأنه مار حقه أ أن يس ل ل ل للتمع إليه من خالل والدته .وت ّكر اللجنة بأن المادة  12من االتفاقية تكفل حق

الطفل أ أن يس ل للتمع إليه أ أي إجراء قن ل للائأ أو إداري يمس ل لله .وت ّكر ك لك بأنه بعدما يقرر الطفل أن
()23
يستمع إليه ،يتعين عليه أن يقرر كي ية االستماع إليه :رإما مباشرة ،أو من خالل ممثل أو يئة مالئمةر
وتشللير اللجنة أينللا إلى أن

ه المادة ال تفر

أي حد أ السللن لحق الطفل أ التعبير عن آرائه ،وأنها

تنهأ الدول األطراف عن وضل ل للع حدود للسل ل للن إما أ القانون أو الممارسل ل للة مما قد يقيد حق الطفل أ أن

يس ل للتمع إليه أ جميع المس ل للائل التأ تمس ل لله .وال تش ل للاطر اللجنة الدولة الطرف حجتها التأ مفاد ا أنه كان

ينبغأ للطفل م .ك .أ .ه .أن يثبت قدرته على التمييز وأن يطلب صل ل لراحة أن يس ل للتمع إليه .وت ّكر اللجنة
بأن تحديد مصللال الطفل الفنلللى يقتنللأ تقييم وضللعه بشللكل منفصللل ،بصللرف النظر عن األسللباب التأ

د عت والديه إلى طلب اللجوء( .)24وإلناء على الك ،ترى اللجنة أن عدم االس ل ل للتماع مباشل ل ل لرة إلى الطفل أ
روف

ه القنية يشكل انتهاكا للمادة  12من االتفاقية.

 12-10وفيما يتعلق بالمادة  16من االتفاقية ،تحي اللجنة علما بادعاءات صل ل ل ل للاحبة البالغ التأ مفاد ا

ص ل ل لل عن خاله وأبناء خاله ،و م أ راد أس ل ل لرته
أن قرار اإلبعاد ينتهك أينل ل للا حقوق م .ك .أ .ه .ألنه سل ل لليف ل
الوحيدون أ أوروإلا ،وأن العالقة معهم ضل للرورية لر ا ه وإعادة إدماجه أ المجتمع .غير أن اللجنة تحي

علملا بحجلة اللدوللة الطرف ومفلاد لا أن م .ك .أ .ه .سل ل ل ل ل ل للوف يعلاد إلى بلغلاريلا بر قلة واللدتله ،وأن المحكملة

اإلداريلة االتحلاديلة لم تخلص إلى وجود عالقلة تب يلة مع الخلال وأبنلاء الخلال .وتل ّكر اللجنلة بلأن راألسل ل ل ل ل ل لرةر
بالمعنى المقص ل للود أ االتفاقية تش ل للمل مجموعة متنوعة من الترتيبات التأ يمكن أن تو ر للطفل الص ل للغير

الرعاية والترإلية والنمو ،بما أ الك األس ل ل لرة النواة واألس ل ل لرة الممتدة ،والترتيبات التقليدية والعص ل ل لرية األخرى

المرتكزة على المجتمع( .)25وترى اللجنة أن انفص للال م .ك .أ .ه .عن خاله وأبناء خاله ،أ ل الظروف

طل إعادة إدماجه أ المجتمع.
الخاصلة به ه القنلية ،قد يسلبب مزيدا من االضلطرابات أ نمو الطفل ويع ّ

__________
()23
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وتخلص اللجنة إلى أن إعادة م .ك .أ .ه .إلى بلغاريا س ل ل للتش ل ل للكل تدخال تعس ل ل ل يا أ حياته الخاص ل ل للة ،أ
انتهاك لحقوقه بموجب المادة  16من االتفاقية.

-11

واللجنللة ،إا تتصل ل ل ل ل ل للرف بموجللب المللادة  )5(10من البروتوكول االختيللاري التفللاقيللة حقوق الطفلل

المتعلق بإجراء تقديم البالغات ،ترى أن الوقائع المعروضلة عليها تكشلل عن انتهاك المادتين ( 3الفقرة )1
و 12من االتفاقية وأن إعادة م .ك .أ .ه .ووالدته إلى بلغاريا ستشكل أينا انتهاكا للمواد ( 6الفقرة  )2و7
و 16و 22و 27و 28و 37و 39من االتفاقية.

-12

وإلناء عليه ،ينبغأ أن تقوم الدولة الطرف بما يلأ:
(أ)

تعيلد النظر أ قرار إعلادة م .ك .أ .ه .إلى بلغلاريلا بموجلب االتفلاق المبرم بين المجلس

(ب)

تراجع على وجه السل للرعة طلب اللجوء المقدم من صل للاحبة البالغ وطفلها م .ك .أ .ه.

االتحادي السويسري وحكومة جمهورية بلغاريا بشأن إعادة قبول األشخاا المةيمين بصورة غير قانونية؛

وتتحقق من أن مص للال الطفل الفن لللى أ من أولى االعتبارات ،وتكفل االس للتماع إلى م .ك .أ .ه على
النحو الواجب ،مع مراعاة الظروف الخاصللة للقنللية ،بما أ الك ،اضللطرابات الصللحة العقلية التأ تعانأ

لحيتين للنزاع المس ل ل ل ل للل
منها ص ل ل ل ل للاحبة البالغ وطفلها نتيجة لألحدال المؤلمة العديدة التأ ش ل ل ل ل للهدا ا كن ل ل ل ل ل ّ
وإلوص ل ل ل للفهما من طالبأ اللجوء ،واحتياجاتهما المحددة من العالج ،وإمكانية الحص ل ل ل للول على العالجات أ
بلغاريا ،والظروف الفعلية الستةبال م .ك .أ .ه .أ بلغاريا باعتباره طفال ت ار قه والدته ق التأ ال تتحدل

اللغة البلغارية؛
(ج)

تراعأ ،للدى إعلادة النظر أ طللب اللجوء ،خطر بقلاء م .ك .أ .ه .علديم الجنسل ل ل ل ل ل ليلة

(د)

تكفل حص ل ل للول م .ك .أ .ه .على مس ل ل للاعدة نفس ل ل للية اجتماعية متخصل ل ل لص ل ل للة لتيس ل ل للير

(ه)

ه االنتهاكات ،بما أ الك '1' :إيالة

أ بلغاريا؛

إعادة تأ يله؛

تتخ جميع التدابير الاليمة لنلمان عدم تكرار

جميع العةبات القانونية واإلدارية والمالية لن ل للمان وص ل للول جميع األطفال إلى اإلجراءات المناس ل للبة للطعن

أ الق اررات التأ تمس ل للهم؛ و' '2الحرا على االس ل للتماع إلى األطفال بص ل للورة منتظمة أ س ل للياق إجراءات

اللجوء؛ و' '3التحقق من أن البروتوكوالت الوطنيللة المنطبقللة على إعللادة األطفللال أو إعللادة قبولهم من قبللل
بلدان ثالثة تتفق مع االتفاقية(.)26

-13

وعمال بل للالمل للادة  11من البروتوكول االختيل للاري ،تود اللجنل للة أن تتلقى من الل للدولل للة الطرف ،أ

غنلون مائة وثمانين يوما على أقصلى تقدير ،معلومات عن التدابير المتخ ة لوضلع آرائها موضلع التنفي .

وتطللب إلى اللدوللة الطرف أين ل ل ل ل ل ل للا أن تلدرج معلوملات عن ل ه التلدابير أ تقلارير لا المقلدملة إلى اللجنلة

بموجب المادة  44من االتفاقية .وأخي ار ،يطلب إلى الدولة الطرف أن تعمم
واسع بلغاتها الرسمية.

ه اآلراء وتنشل للر ا على نطاق

__________
()26
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