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الشخصانماملمعىمأهنمامضحيتان م
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المولةمالطرف

مالمامنرك م

تاريخمالبالغ

٨مأيار/نايوم٢٠١٥م(تاريخمالرسالةماألوىل) م

الوثائقماملرجعية

مالدقررارماملتخررجم وجررةماملررا م97منرر:مالامررا مالررما ل م
للجاررةموال ررج مأحي ررلم ىلمالمولررةمالط رررفم م٨مأي ررار/مم
نايوم٢٠١٥م(ملميصمرم مشكلموثيدقة)م م

تاريخماعتما ماآلراء

 ٢٠١٦م

م٢٨متشري:ماألول/أكتوبرم

املوضوع

ماملعانلةماملهياةموالال نسانيةمموالرتحيلم ىلمبلغاريا م

املسائلماإلجرائية

عم متدقمميمأ لةمكافيةمإلثباتماال عاءم م

املسائلماملوضوعية

مالتعجيةمأوماملعانلةمأومالعدقوبةمالدقاسريةمأومالال نسرانيةم
أوماملهياة م


نوا مالعهم

ماملا م  7م

نوا مالربوتوكولماال تيار

ماملا م ٢م

ماعتممهتاماللجاةم مالمور م١١٨م(١7متشري:ماألول/أكتوبرم-م4متشري:مالثاين/نوفمربم.)٢٠١٦
مشرراركم م راسررةماررجامالرربالغمأعنرراءماللجاررةمالتاليررةمأيررابا مالسرريممعيررازمبرر:معاشررور موالسرريممل اررار مبوزيررم م
والسيم مسار مكليفالنم موالسيممأمحممأننيمفتحماهللموالسيممأوليفييهم مفروفيرلموالسريمميروج م واسراوا موالسريم م
يفانرراميليررتا موالسرريمم نكررانمالكر منواونرروزا موالسرريم مفرروتيزمبررازارت يم موالسرريممنرراورومبرولي موالسر منا ررلم
رو يل موالسيممبكتورمنانويرلمرو ريغريمم-مريسريا موالسريممفابيرانمعمررمسرالفيويل موالسريم مانيرامزايرربتم-مفرور م
والسيمميوفالمشاين موالسيممكونستانتنيمفار زيالشفيل موالسيم منارغومواترفال.م م
وير م متجييلماجهماآلراءمنصمرأ منشرتكموقعهممخسةمن:مأعناءماللجاة.م
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 ١-١مصرراحبامالرربالغمر.مأ.مأ.موز.م .ماملولررو انم م١ممكررانونماألول /يسررمربم١99٢مو م٢٠م
ح يران/يونيررهم١99١معل ررىمالت روايل ما ررامزوج ررانمن رر:من رواةزماسمهوري ررةمالعربي ررةمالس ررورية.مول ررم م
تدقمميمالبالغمكانتمصاحبةمالبالغمحانالًم مشهرااماخلرانم(.)١موتدقرررمندقرلمصراحلمالربالغمنر:م
الررمامنركم ىلمبلغاريررام م ةررارم ج رراءم بلرر:م م١١مأيار/نررايوم.٢٠١٥مويررمع مصرراحبامالرربالغمأنم
ترحيلهمام ىلمبلغاريامسينعهماموينعمجاياهمامحتتم طرمالتعرزمللمعانلةمالال نسانيةمواملهياة م
واومناميشكلمانتهاكراًمللمرا م7منر:مالعهرم.مو مالبمايرةمنثرلماالرممالرمامنرك ملالجيبرنيمصراحلم
البالغمونثلتهمامبعممذلكمااناهمكروغ.م م
 ٢-١مو م١٠مأيار/نررايوم ٢٠١٥مةلبررتماللجاررةمعرر:مةريرقمندقررارراماخلرراعماملعررزمبالبالغرراتم
اسميم موالتماب ماملؤقتةم ىلمالمولةمالطرف معمالًمباملا م9٢منر:منمانهرامالرما ل مأنمعتارعمعر:م
ترحيلمصاحلمالبالغم ىلمبلغاريامريثمامتامرماللجاةم مقنيتهما.م م
 3 -١مو م٢9مأيلول/سبتمربم ٢٠١٥مرفنتماللجاة مع:مةريقمندقرراراماخلراعماملعرزمبالبالغراتم
اسميم موالتماب ماملؤقتة مةلةمالمولةمالطرفم هناءمالتماب ماملؤقتة.م م
بيان

الوقائع

 ١-٢م ر ررلمصر رراحبامالر رربالغمبلغارير ررام مح يران/يونير ررهم.٢٠١4موير ررمعيانمأنمالشر رررةةمالبلغارير ررةم
قبنررتمعليهمرراملررم موصرروصماموأنمصرراحةمالرربالغمال ر وامتعرررزمل يررجاءمالبررمينمالررج ميمهرررم م
رمه.موسرحبتمصراحبةمالربالغمال وجرةمنر:مشرعراام
شكلملكماتموضرباتمبالعص معلىمكانرلمجس
ب
وتلدق ررتمضر ررباتمبالعصر ر مو ن ررعتمللتفت رريامعاري ررةمب ررمونمنالبس ررها.مول ررم موص رروصمام ىلمنركر ر م
الشرةة متعرضامنر مأ ر مل يجاءمواالحتجازمملم ممخسةمأيا .موصو رتمممتلكاهتماموملمترر م ليهمرا.م
وبعررمماإلف رراامعاهررا مأرسررالم ىلمنرفررقملالسررتدقبال.مويش ر مصرراحبامالرربالغم ىلمأنماألوضرراعم منرافررقم
االستدقبالمكانتمسييبةمجماًموأهنمامنا مراًمنامكاناميتااوالنمالطعا ماملدقم م ليهمامألهنمراموجرمامفيرهمعرم م
نراتم يمانماًموحشرات.مويش مصاحبامالبالغمكجلكم ىلمأنرهمنتيجرةمللمرروفمغر مالصرحيةمالسرائم م
منرفررقماالسررتدقبال مأصرريبتمصرراحبةمالرربالغمبالتهرراطم مأسررفلمالرربط :مواتصررلتمبالطبيررةمالررج م
يعملم منرك ماللجوء مولكاهامحرنتمن:متلدق ماملساعم مالطبيةمبعرممأنمأ ربوارامااراكمبرلنمالامرا م
سياهارملومتلدقىممجيعمةاللماللجروءمالعرالامنر:مأنراضره (.)٢موترمع مأهنراماضرطرتم ىلمحتمرلماألملم
ىلمحنيموصوصام ىلمالمامنرك محيثمتلدقتمالعالامالطل .م
 ٢-٢مويشر مصراحبامالرربالغمأينراًم ىلمأنمصرراحةمالربالغمالر واميعراينمنرر:منشركلةم مالدقلررةم
تتمثررلم متنررخ معنررلةمالدقلررةمممرراميصر ارعةمعمليررةمضررخمالررم .مويررمعيانمأنررهمقررممسرردققم منرافررقم
االسررتدقبال موملميعررقمسررو منسرركاات.مىلمتوجررهم ىلماملستشررفىماضل ر مولكرر:مرف ر مقبولررهماارراكم
ألنهمملميك:مانجاكمقممحصلمعلىمتصريحم قانة.موعامنامعرا مممرلمتصررمهمحصرلمعلرىمنوعرمم
تلجلمثالثمنراتمبمونمتعليلمالسبة مولجلكمعملمع:محماوالته.مويمعيانمكجلكمأنمصاحةم
الرربالغممترراام ىلماملراقبررةم هررازمختطرريقمصررم مالدقلررةممكررلمسررتةمأشررهرمويسررتل مذلرركمندقلررهم ىلم
__________
) (١
) (٢
2

مولممالطفلم مالمامنركم م١متشري:ماألول/أكتوبرم.٢٠١٥م م
مالمتوجممنعلوناتمع:مالشخصمالج مأ ىلمهبجامالتعليق.م م
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املستشررفىم مأقرررطموقررتمممكرر:مملراقبررةمحالتررهمبالدقيررا معرر:مبعررم(.)3موذكررامأنررهمبررالامرم ىلم روفررهم
الصحيةموقابليتهمللمرز مفدقممينطرم ىلم جراءمعمليةمجراحيةمل رعمجهازمن يلمللرجفانمالدقلل .م
 3-٢موي ررمفعمص رراحبامال رربالغمك ررجلكمأن ررهم مأح ررمماألي ررا معا ررمنامكان ررام مةريدقهم ررام ىلمنرف ررقم
االستدقبال ماعتم مأربعةمأوممخسةمأشخاعمجمهويلماصويةمعلرىمصراحةمالربالغمبنرربهمعلرىموجهرهم
وجسمهموعلىمالررغ منر:مأنرهمملميفهر مشرييباًمممرامقيرلمفضنرهميفررتزمأهنر ماعترموامعليرهمبرموافعمعاصررية م
فدقممكانمنر:ماملعرروفمعلرىمشرومشرائعمأنمجمموعراتمعاصرريةمهتراج ماملهراجري:م ماملاطدقرة.مويرمع م
صرراحةمالرربالغمأنررهمتوجررهمبعررممذلرركماالعتررماءم ىلمنركر مالشرررةةمل بررالغمعرر:ماحلررا ث مولكاررهمناررعم
نرر:م ررولمنرك ر مالشرررةةموملميررتمك:منرر:م بررالغمالسررلطاتمباحلررا ث.مويش ر م ىلمأنمحرراج ماللغررةم
ربالغم
حالم ونمنعرفتهمباإلجراءاتماملتاحةمأومبالسلطةماملختصةمبالامرم مشكواه.مويمفعمصراحبامال م
كجلكمبلهنمام الم منرفقماالستدقبالمبعممأنمتعرنيم غالقرهمملرم مثالثرةمأيرا منممرراًملوجرو مجمموعراتم
نعا يررةملنجانررةمتريررممنهامجررةمنلتمس ر ماللجرروء.مو نمجمموعررةمنرر:مالشررباط مالررجي:م رق روامحمرررم
التجولمبغيةمتلننيمالغجاءمللاا م ا لمنرك ماالستدقبال متعرضتمبالفعلمللطعاات.م م
 4-٢مويررمع مصرراحبامالرربالغمأهنمررامناحررامصررفةمالالجرربم مبلغاريررام مأيلول/سرربتمربم.٢٠١4م
وي عم ررانمأهنم ررامملممص ررالمعل ررىمنس ررخةمنرتمج ررةملتص رررم ماإلقان ررةموالمعل ررىمأ متوض رريحم ص رروعم
نرراملررميهمامنرر:محدقرروي.موملميدقررم م ليهمررامأ متفسر م صرروعم جرراءمالتجميررممسررو م بالغهمررامبعررمم
صرراراامعلررىمذلرركمبررلنمالتصرراريحمصرراحلةمملررم ممخررممسرراوات.موأبلغررامأينراًمبلنررهمملميعررممبضنكاهنمررام
منرك ماالستدقبالمويتعنيمعليهمامالعثورمعلىمنكانم قانةم اعمهبما.مويش مصاحبامالبالغم
البدقاءم م
ىلمأهنمامملممصالمعلىمأيةمنساعم موألغ مالبملمالصغ مالج مكرانميدقرم م ليهمراموعمرالمجاارمي:م
علىم ا منكانم قانةموحرنامن:م نكانيةماحلصمولمعلىمالرعايةمالطبيةمأومالتعلي (.)4موعلر مصراحةم
البالغمأنمقيمةم ارمشدقةمقممتصلم ىلم4٠٠مليف.موأ ركمأنهمل:ميتمك:من:م فعماإل ارمنمراًم ىلم
أنهمالميتوقرعمالعثرورمعلرىمعمرلمو ىلمأنمن عراتمكررهماألجانرةمناتشرر م مبلغاريرا.مولرجلك معاشرام م
الشررارعمملررم ميرروننيم ىلمثالثررةمأيررا مشررعرام الصررامبعررم ماألنرران موالمسرريمامصرراحبةمالرربالغ.مواتصررالم
ببع ماألصمقاءمالجي:مكانوامالمي الونميعيشونم منرفقماالستدقبالمو المخمتبيبنيم مغرفه م ىلمحنيم
نغا رهتمامالمامنركم مكانونماألول /يسمربم.٢٠١4مويمفعمصاحبامالبالغمكجلكمبلهنماماضطرام ىلم
اسررتخما مجر ءمنرر:منررم راهتماموأهنمررامكانرراميتلدقيررانمبعر ماملسرراعم ماملاليررةمنرر:مأسررراام ماسمهوريررةم
العربيةمالسوريةمبسبةمعم محصوصمامعلىماملساعم من:مالسلطاتمالبلغارية .م
 ٥-٢و م١٥ممك ر ررانونماألول /يس ر ررمربم ٢٠١4موص ر ررلمص ر رراحبامال ر رربالغم ىلمال ر ررمامنركموةلب ر ررام
اللجرروءم ماليررو منفسرره.مو م٢٢مكررانونمالثرراين/ياررايرم ٢٠١٥مةلبررتم ائررر ماصجررر مالمامنركيررةم ىلم
السلطاتمالبلغاريةماملوافدقةمعلىم ولمصاحلمالبالغمنر مأ رر م ىلمالبلرممانتثرا مالًملالئحرةم بلر.:م

__________
) (3

) (4
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ميدقم مصاحبامالبالغمشها مةبيةمتفيممبلنمصاحةمالبالغميعاينمن:متنرخ معنرلةمالدقلرةم DI422مغر منعرويم
لت ررمفقمال ررم .مويدق ررولم ن ررهمندق ررلم ىلماملستش ررفىم م٢٦مو٢7مش ررباا/فربايرم٢٠١٥مبس رربةمنوب ررةمأ ررر .موتشر ر م
الشها مالطبيةمكجلكم ىلمأنمصاحةمالبالغمنعرزمبشرم ملتنرخ معنرلةمالدقلرةمDI422مبرالامرم ىلمأنموالرمهم
وأ اهمتوفيامبسكتةمقلبيةموأنماثانيمن:مأشدقائهموضعامنرا متنيمقلبيترنيمنر:منروعمندقرو منمر مالدقلرةمامل يرلمللرجفرانم
الدقابلملل رعم()ICDمبسبةمنفمماحلالة.موسوفميمعىمصاحةمالبالغم ىلما تبارمالمراجةمو ىلمختطريقمصرم م
الدقلةم مغنونمستةمأشهرموسيكررماجامالفحصمبعممذلكمكلمستةمأشهر.م م
ميش مصاحبامالبالغم ىلمأنهملم متدقمميمةلرةمللحصر مولمعلرىموثرائقماصويرة مملممصرالمعلرىمأ م رشرا اتمبشرلنم
نكانيةم ا منسك:مأوماحلصولمعلىمالعملمأومعلىمالتعلي مأومالمع ماملايلمن:مالمولة.م م
3
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و م٦مشباا/فربايرم ٢٠١٥مأبلغرتمالسرلطاتمالبلغاريرةم ائرر ماصجرر مالمامنركيرةمبرلنمصراحلمالربالغم
قممناحامنرك مالالجبم مبلغاريام م١٥مأيلول/سبتمربم.٢٠١4م م
 ٦-٢و م4مأيار/نررايوم ٢٠١٥مرفنررتم ائررر ماصجررر مالمامنركيررةمةلررلمصرراحلمالرربالغماملتعلدقررنيم
باللجوء مألهنمامناحاماحلمايرةم مبلغاريرا.موصرمرمأنررميدقنر م غا رهتمرامالرمامنركمعلرىمالفرور.مورأتم
ائررر ماصجررر مأنمسررالنةمصرراحلمالرربالغمالشخصرريةموأناهمررامسرريحميانمباحلمايررةمعاررمم وصمررام ىلم
بلغاريررامو قانتهمررامفيهررا.مورأتمأين راًمأنمصرراحلمالرربالغملرريمملررميهمامأيررةمنشرركلةمنررعمالسررلطاتم
البلغاريةموأهنمامملميدقمنامشكو م ىلمالشررةةمفيمراميتعلرقمباللكمراتموالنررباتمبالعصر مالر متعرضرام
ص ررامعل ررىمأي ررم مالش رررةةمالبلغاري ررةمل ررم موص رروصما موالمفيم رراميتعل ررقمبضس رراء منعانلتهم ررامةر روالمأي ررا م
االحتجازماخلمسةم منرك مالشرةة.موباإلضافةم ىلمذلرك مأشرارتم ائرر ماصجرر م ىلمأهنرامحتريقمعلمراًم
با عرراءاتمصرراحلمالرربالغماملتصررلةمبسرروءماألحروالماملعيشرريةم مبلغاريررامواسررتحالةمالعثررورمعلررىمعمررل م
لكاهامتعتربمن:ماملؤكممأهنمامسيجمانم روفاًماجتماعيةمواقتصرا يةمنالئمرةموأنمسرالنتهمامالشخصريةم
سررتحمىمباحلمايررة.موالحمررتمكررجلكما عرراءاتمصرراحلمالرربالغماملتعلدقررةمباالعتررماءمالررج متعرررزملررهم
ص رراحةمال رربالغمن رر:مقب ررلمجمهر رولني مولكاه ررامرأتمأنمن ررامتع رررزمل ررهمك ررانمحا ثر راًم جرانير راًمناعر ر الًم
وأنمص رراحةمال رربالغمميكا ررهمأنميلج ررلم ىلمالس ررلطاتمالبلغاري ررةمللحص ررولمعل ررىممحاي ررةم ماملس ررتدقبل.م
وفيمرراميتعلررقمةالررةمالدقلررةمال ر ميعرراينمناهررامصرراحةمالرربالغ مرأتمالررمائر مأنررهمسرريكونمقررا مراًمعلررىم
احلصولمعلىمالعالامالطلم مبلغاريامبالامرم ىلمأنهممملمحالياًمتصريحم قانةمسار ماملفعول.م م
 7-٢و م٦مأيار/نرايوم ٢٠١٥مةعر:مصراحبامالربالغم مقررارم ائرر ماصجرر مأنرا مجملرممةعررونم
الالجيبررني.مو م9معوز/يوليررهم ٢٠١٥مأيررمماالررممق ررارم ائررر ماصجررر منعت ررباًمأنررهم رروزمرف ر منرراحم
اإلقانةمألجالم ذامكانمندقم مالطلةمقممحصلمعلرىممحايرةم مبلرمما رر.مورأ ماالرمم مالواقرعم
أنمصرراحلمالرربالغمناحررامنركر مالالجرربم مبلغاريررا.موأشررارمكررجلكم ىلمأنررهموفدقراًمللتشرريعاتمذاتم
الص ررلة ميابغ ر ماس ررتيفاءمش ررروامنعيا ررةمقب ررلمرف ر مةل ررةماإلقان ررة()٥موا ر م(أ)مأنميتمت ررعماألجا ررلم
باحلمايرةمنر:ماإلعررا مالدقسرريةم مبلررمماللجروءماألول مو(ط)مأنميرتمك:ماألجاررلمنر:مالررم ولم ىلم
البلممواإلقانةمفيهمبصور مقانونية مو(ا)مأنمحتمىمسالنةماألجالمالشخصيةموأناهمباحلمايرةملكر:م
المميكر:ماشررتاامأنميتمترعماألجاررلم سرتوياتماملعيشررةماالجتماعيرةمنفسررهامالر ميتمتررعمهبرامنواةارروم
بلمماللجوءماألول مو( )مأنميعانلماألجالموفدقاًمللمعاي ماإلنسانيةماألساسيةماملعرتفمهبامفيه(.)٦م م
 ٨-٢ورأ مجملررممةعررونمالالجيبررنيمأنمبضنكررانمصرراحلمالرربالغمالررم ولم ىلمبلغاريررامواإلقانررةم
فيهررامبصررفةمقانونيررةموأهنمررامسرريحميانماارراكمباحلمايررةمنرر:ماإلعررا مالدقس ررية مألهنمررامحصررالمعلررىم
محايةم وليةم م١٥مأيلول/سبتمربم.٢٠١4مورأ ماالممأنهمالميوجممسبةمالفرتازمأنمصراحلم
البالغمسيتعرضانمخلطرماإلعا مالدقسرية مألنمبلغاريرامعنروم ماالحترا ماألوروو مويابغر مصرامباراءم
علىمذلكماالنتثالمللتشريعاتمذاتمالصلةمبشلنماجهماملسللة(.)7موفيمامخيرصما عراءاتمصراحلم
م
الرربالغماملتعلدقررةمباالعتررماءاتمالر مميكرر:مأنميتعرضررامصررام مبلغاريررامبررموافعمعاصررية مأحررااماالررمم
__________
) (٥
) (٦

) (7
4

ميستشهمماالممباملالحماتمالتفس يةمبشلنمنشرروعمالدقرانونمرقر م7٢ماملرؤر م١4متشرري:مالثراين/نوفمربم٢٠١4م
اخلاعمباملا م(٢9ط)من:مقانونماألجانة.م م
ميستش ر ررهمماال ر ررممباالس ر ررتاتاامرقر ر ر م٥٨مللجا ر ررةمالتافيجي ر ررةمملفوض ر رريةماألنر ر ر ماملتح ر ررم ملش ر ررؤونمالالجيب ر ررنيمبش ر ررلنم
نش رركلةمالالجيب ررنيمونلتمسر ر ماللج رروءمال ررجي:مياتدقل ررونمبطريدق ررةمغر ر منماني ررةمن رر:مالبل ررممال ررج موج ررموامفي ررهممحاي ررةم
بالفعلم(.)١9٨9م م
ميستشهمماالمم يثايماحلدقويماألساسيةملالحتا ماألومرموومامللحقمباالتفاقيةماخلاصةمبوضعمالالجيبني.م م
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علم راًمبتدقريرررمنفوضرريةماألن ر ماملتحررم مالسررانيةملشررؤونمالالجيبررنيمالررج ميبررنيمأنماحلكونررةمتتصررم م
لتلكماالعترماءاتموترمياهاموأنمالسرلطاتمقرممقبنرتم مشرباا/فربايرم٢٠١4معلرىم١٢٠مشخصرماًم
مأعدقاطماجو معلىمأحمماملساجم(.)٨مو لرصماالرمم ىلمأنمصراحلمالربالغمميكاهمرامأنميدقرمنام
ةلباًم ىلمالسرلطاتمالبلغاريرةمللحصرولمعلرىماحلمايرة موأنمسرالنتهمامسرتحمىمبالدقرمرمالرالز منر:م
احلمايرة موبالترايلملر:مخينررعامللتعرجيةمأوملسروءماملعانلرةم محررالمعو هتمرا.موباإلضرافةم ىلمذلررك م
رأتمأغلبيرةمأعنرراءماالررممأنمالمررروفماالجتماعيررةمواالقتصررا يةملالجيبررنيمالررجي:مناحروام قانررةم م
بلغاريررامالمميكرر:ملوحررماامأنمتدقررو ماالررمم ىلماالسررتاتاامأنررهميتعررنيمعلررىمالمولررةمالطرررفمأنمتدقبررلم
صرراحلمالرربالغموعتاررعمعرر:م عا هتمررام ىلمبلغاريررا.موأحررالماالررممكررجلكم ىلمامل روا ماألساسرريةمال ر م
تش م ىلمأنماألشخاعمالجي:مناحروامنركر مالالجربمأوماحلمايرةم مبلغاريراميتمتعرونمبرافممحدقرويم
امل رواةانيمالبلغرراريني م ررام مذلرركماحلصررولمعلررىممجيررعمأن رواعمالعمررلموامل ايرراماالجتماعيررة م ررامفيهررام
استحدقاقاتمالبطالة مو نمكانمن:مالصعةم ماملمارسةمالعمليرةمالعثرورمعلرىمعمرلمبسربةمحراج م
اللغةموارتفاعمنستو مالبطالة(.)9موباإلضافةم ىلمذلك مذكرماالممأنماألشخاعمالرجي:ميتمتعرونم
رك مالالجبمميكاه ماحلصمولمعلىمالتلننيمالصرح م مبلغاريرا مو نمكرانمعلريه مأنميرمفعوامأقسراةماًم
ندقابررلمذلررك( )١٠مولكرر:ممررقمص ر ماحلصررولمعلررىمنفررمماملسرراعم ماالجتماعيررةمال ر ممصررلمعليهررام
البلغرراريون م ررام مذلرركمالرعايررةمالصررحية(.)١١مولررجلكم لررصماالررمم ىلمأنمالوضررعماالجتمرراع م
واالقتصا ملصاحلمالربالغمسريكونمنرمراًم مبلغاريراموأنماملعلونراتمالر مقرمنهامصراحبامالربالغم
فيماميتعلقمباملشاكلمالصحيةملصاحةمالبالغمالمميك:مأنمتفنر م ىلماسرتاتاامخمتلرف.مو مارجام
اخلصرروع مالحررلماالررممأنمصرراحةمالرربالغمشرراطمورأ مأنررهمميكرر:مأنميفرررتزمأنررهمسيحصررلمعلررىم
العالامالطلمالالز محلالتهمالدقلبيةم مبلغاريا.م م
 9-٢و م3١معوز/يوليهم ٢٠١٥مةلةمصاحبامالبالغم ىلماالمم عا مفتحمقنيتهما موأشرارام
ىلمأهنمرامملميطلبرراماللجروءم مبلغاريرراموأهنمرامسينررطرانم ىلمالعريام مالشررارعمنرعمةفلهمررام ذامأعيررمام
ىلمبلغاريا.مو م3١ماط/أغسطمم ٢٠١٥مرفر ماالرممالطلرةماملتعلرقمبضعرا مفرتحمالدقنريةمألنم
صاحلمالبالغمملميدقمنامنعلوناتمجميم م عماًملطلبهما.م م
الشكوى
 ١-3ميمع مصاحبامالبالغمأنمترحيلهمام ىلمبلغاريامسوفميعرضهمامخلطرماملعانلةمالال نسرانيةم
واملهياررة مو مذلرركمانتهرراكمللمررا م7منرر:مالعهررممألهنمررامسيتعرضررانمللتشررر موالعرروزمواحلرنررانمنرر:م
الرعايةمالصحيةموالسالنةمالشخصية.مويش مصاحبامالربالغمكرجلكم ىلمأنرهميتعرنيماعتبارارامضرعيفنيم
للغاية مألنملميهمامرضيعاًمولرمم م١متشرري:ماألول/أكتروبرم ٢٠١٥موألنمصراحةمالربالغميعراينم

__________
) (٨

مانمررم “Bulgariaasacountryofasylum.UNHCRobservationsonthecurrentsituationofasylumin

).Bulgaria”(January2014,updatedinApril2014م م
) (9ميررجكرماالررممتدقريرررماالررممالررمامنرك ملالجيبررنيمالصررا رم مشررباا/فربايرم٢٠١4مالررج ميدقررم مضررةمعانررةمعرر:منمررا م
اللجوءمالبلغار مونرافقماالستدقبالموالمروفماأل ر مذاتمالصلةم سللةمالادقلم وجةمالئحةم بل.:م م
) (١٠ميشر ماالررمم ىلمنرجكر متفرراا مصرا ر معرر:ماالررممالرمامنرك ملالجيبررنيمبشرلنمأوضرراعمنلتمسر ماللجرروءموالالجيبررنيم
مبلغاري را مال ر مصرريغتمعلررىمأسررا ماالجتماعرراتمال ر معدقررمتمنررعمناممرراتمغ ر محكونيررةميررون م٢٦مو٢7م
اط/أغسطمم ٢٠١4موصمرتم متشري:مالثاين/نوفمربم.٢٠١4م م
) (١١ميش ماالمم ىلمتدقريرماالممالبلغرار ماملعرزمبرالالجيبنيمواملهراجري :م "Monitoring report on the integration
".of beneficiaries of international protection in the Republic of Bulgaria in 2014م م
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ن:منرزمقللم ط .مويمعيانمأنهممتاام ىلمرعايةمصحيةم ائمةم(املراقبرةمكرلمسرتةمأشرهرمبرضجراءم
ختطيقملصم مالدقلةموندقلهم ىلماملستشفىمفوراًمن:مأجلماملراقبةمبالدقيا مع:مبعممعاممالنررور ) م
وأنهملجلكمسيتعرزمخلطرماملوتم ذامملممصلمعلىمالعالامالطلمبانتما .م م
 ٢-3مويررمع مصرراحبامالرربالغمأينراًمأنررهمالميوجررممبرنررانجم نرراامفعررالملالجيبررنيم مبلغاريرراموأنم
الالجيبررنيميواجهررونمالفدقرررموالتشررر موحممو يررةمفرررعماحلصررولمعلررىمالرعايررةمالصررحية.مويررمفعانمبررلنم
الصيغةمالاهائيةملربنانجماإل نااماأل مقمماكتملتم معا م٢٠١3موأنمالالجيبرنيمتركروامملصر ا م
وملمتدقم مالسرلطاتم لريه م عمراًمكافيراًملتحدقيرقم نراجه ماالجتمراع موانرمناجه م مااتمرع(.)١٢م
وعالو معلىمذلك موحيثم نمالتشريعاتماضليةمتراصمعلرىمأنمبضنكرانماألشرخاعمالرجي:مناحروام
نرك مالالجبمالوصولم ىلمسر مويمالعمرلمو ىلمنمرا مالرعايرةمالصرحيةمواخلرمناتماالجتماعيرةموتلدقر م
املسرراعم مللعثررورمعلررىمالسررك :مأصرربحمشرربهمنسررتحيلمعلرريه مبالفعررلمالعثررورمعلررىمعمررلمأومعلررىم
نكررانمللعرريا.موباإلضررافةم ىلمذلررك م ررةمأنميدقررم مالالجيبررونمعاوان راًمللحصررولمعلررىماخلررمناتم
االجتماعيةموصارمشربهمنسرتحيلمعلريه ماحلصرولمعليره(.)١3مويرمفعمصراحبامالربالغمكرجلكمبلهنمرام
شعرامبتغي م موضعهمامقبلماحلصرولمعلرىمتصرريحم قانرةموبعرمهم عر مأهنمرامقبرلمأنممصرالمعلرىم
رالم
ذل رركمالتصر رريحمكان رراميعيش ررانم م ررروفمن ري ررةم منرف ررقماالس ررتدقبالمويتلدقي ررانمالدقلي ررلمن رر:مامل ر م
كمصرروفمجيرة.مبيرممأنمحالتهمرامترماورتمعارمنامصرمرمالتصرريح مواندقطعرتماملرمفوعاتمالر مم
كان ررتمع رراحمصم رراموملميع ررممل ررميهمامنك ررانميعيش ررانمفي رره(.)١4مويش ر انم ىلمتدقري رررمنفوض رريةماألنر ر م
املتحم مالسانيةملشؤونمالالجيبنيمالج ميش م ىلموجو مفجو مبنيمحالرةمةراللماللجروءموالالجيبرنيم
املعرتفمهب مأوماألشخاعمالجي:مناحواممحايةماستثاائية من:محيثماحلصولمعلىمالرعايةمالصحيةم
ألنمحتميثموضعه م منامونرةمالرعايرةمالصرحيةمميكر:مأنميسرتغريمشرهري.:مويتعرنيمعلرىمالالجيبرنيم
أيناًم فعمرسو مشهريةم(شوم٨.7ميورو)ميتعجرمعلىمنعم ماألسرمحتملهرا.موباإلضرافةم ىلمذلرك م
فضنمالتغطيةمالمتشملماأل ويةموالرعايةمالافسيةم-ماالجتماعية(.)١٥م م
 3-3مويررمفعمصرراحبامالرربالغمكررجلكمبلنررهمنمرمرراًملتجربتهمررامفيمررامخيررصماالعتررماءاتماملاتشررر م م
بلغاريررامال ر مترتكررةمبررموافعمالعاص رريةموكراايررةماألجانررةم ونمأنمتتصررم مصررامالسررلطات مفهمررام
الميعتدقررمانمأنمالبلررمميرروفرمنكانراًمانا راًمألسررر مالجيبررةملررميهامةفررلمرضرريع.مو ماررجامالصررم ميدقررولم
صاحبامالبالغم نمالالجيبنيمالجي:ملميه مأةفالمقصرما مفيبرةمضرعيفةمللغايرةم مبلغاريرا مويشر انم

__________

) (١٢ميشر

مصراحبامالربالغم ىلمقنريةم Tsvelina Hristova and others, “Trapped in Europe’s quagmire: the

)situation of asylum seekers and refugees in Bulgaria” (Bordermonitoring.eu, 2014مو ىلموثيدقرةم
االرممالرمامنرك ملالجيبرنيمNotat om forhold for asylansøgere og flygtninge i Bulgarienماملتاحرةمعلرىم
املوقر ر ررعمالشر ر رربك مhttps://flygtning.dk/media/1309372/nyhedsbrev-11.pdfمويؤكر ر ررممصر ر رراحبامالر ر رربالغمأنر ر ررهم
حسربمامجرراءم مذلرركمالتدقريرررمفررضنماحلكونررةمالسررابدقةماعتمررمتم طررةماسررتاتيجيةملعررا م٢٠١4مونررامبعررمهمتادقصررهام
حالياًم طةمعملمن:مأجلماملتابعةمحتمىم اميل من:ماملخصصاتماملالية.م م
) (١3ميش مصاحبامالبالغم ىلمقاعم مبياناتمنعلوناتيةمبشلنماللجروء “Nationalcountryreport:Bulgaria”(April
2014) and UNHCR, “Where is my home? Homelessness and access to housing among asylum

.seekers,refugeesandpersonswithinternationalprotectioninBulgaria”(2013),pp.11-13م م
) (١4ميش مصاحبامالبالغم ىلمتدقريرمناممةمايون:مرايتممواتا م“Containmentplan:Bulgaria’spushbacksand
.detention of Syrian and other asylumseekersandmigrants”(April2014),p.5م م
) (١٥ميشر مصراحبامالربالغم ىل “Bulgaria as a country of asylum. UNHCR observations on the current
.situationofasyluminBulgaria”,p.12م م
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ىلمأنماملعلونرراتماألساسرريةمتفيررممأنمالعاص رريةماملؤسسررية م ررام مذلرركمالتررم التمالعاص رريةمنرر:م
السياسينيمالرفيع ماملستو مناتشر م مبلغاريا(.)١٦م م
م

 4-3وي ررجكرمص رراحبامال رربالغمأنمقر ررارماضكم ررةماألورموبي ررةمحلدق ررويماإلنس ررانم مقن رريةمترا ي ررلمض ررمم
سويسررا()١7ميتصررلمهبررجهمالدقنررية مألنررهميشر م ىلمبلررممالميوجررممفيررهمبرنررانجم نرراامفعررالمولررجلكميعرريام

فيررهمالالجيبررونمونلتمسرروماللجرروءم م ررروفمقاسرريةمللغايررة.موينرريفمصرراحبامالرربالغمأنمالالجيبررنيم م
بلغاريرامقرمم رمونمأنفسرره م منوقرفمأكثررمضرعفاً مألهنر مالميسرتطيعونمالوصرولم ىلمنرافرقماالسررتدقبالم
املخصصةملطاللماللجوء.مويالحلمصاحبامالربالغمأنماضكمرةمةلبرتم مقنريةمترا يرلم ىلمالسرلطاتم
السويسريةماحلصولمعلىمضماناتمن:منم هتاماإليطاليةمتكفلماسرتدقبالمأصرحاطمالربالغم(وار مأسرر )م
منرافررقمو ررروفمتتااسررةموأعمررارماألةفررالمو محررالمعررم ماحلصررولمعلررىمتلرركمالنررمانات متكررونم
سويس ررامق ررممأ ل ررتمبامل ررا م3من رر:ماالتفاقي ررةماألوروبي ررةمحلدق ررويماإلنس ررانمبرتح رريله م ىلم يطالي ررا.موي ررر م
صاحبامالبالغ م مضوءماجاماالستاتاا مأنمقساو مالمروفمال ميواجههرامالالجيبرونمالرجي:ميعرا ونم ىلم
بلغاريررامتاررمرام منطررايماملررا م3من ر:ماالتفاقيررةماألوروبيررةمحلدقررويماإلنسررانمواملررا م7منرر:مالعهررم.موبارراءم
علررىمذلررك ميؤكررممصرراحبامالرربالغمنرر:مجميررممأنمترحيلهمررام ىلمبلغاريررامسيشرركلمانتهاكراًمللمررا م7منرر:م
العهررم.مويؤكررمانمكررجلكمأنمالدق ررارمالصررا رم مقنرريةمترا يررلميبررنيمأنمالنررماناتمالفر يررة منثررلم بدقرراءم
األةفالمالعائمي:م منلن:من:مالعوزمو روفماإلقانةمالدقاسيةما مضماناتمضرورية.م م
مالحظات الدتلة

الطوف

 ١-4مق ررمنتمالمول ررةمالط رررفم م9متشر رري:مالث رراين/نوفمربم٢٠١٥منالحماهت ررامبش ررلنمندقبولي ررةم
ال رربالغموأسس ررهماملوض رروعية.موار ر متص ررفمأوالًمايك ررلمجمل ررممةع ررونمالالجيب ررنيموتركيبت ررهموعمل ررهم
والتشريعاتماملاطبدقةمعلىمالدقناياماملتصلةمبالئحةم بل.)١٨(:م م
 ٢-4وتفي ررممالمول ررةمالط رررفمبع ررممذل رركمفيم ررامخي ررصمندقبولي ررةمال رربالغموأسس ررهماملوض رروعيةمب ررلنم
صاحلمالبالغمملميثبتاموجااةمالمعو مألغرازماملدقبوليةم وجةماملرا م7منر:مالعهرم .موعلرىموجرهم
التحميم مملميثبتاموجو مأسمموجيهةمتمعوم ىلماالعتدقا مبلهنمامسريواجهانم طررمالتعررزمللتعرجيةم
أومغ همن:مضروطماملعانلةمأومالعدقوبةمالدقاسريةمأومالال نسرانيةمأوماملهيارةم مبلغاريرا.مولرجلك مفرضنم
نرر:مالواضررحمأنمالشرركو مالمتسررتامم ىلمأسررمموجيهررةمويابغ ر ماعتباراررامغ ر مندقبولررة.مون ر:مناحيررةم
أ ر متمفعمالمولةمالطرفمبلنمصاحلمالبالغمملميدقمنامأ لةمكافيةمعلىمأنم عا هتمام ىلمبلغاريرام
ستشرركلمانتهاك راًمللمررا م.7مويسررتتبعماجتهررا ماللجاررةمالت ان راًمنرر:مالررمولماألة ررافمبعررم متسررلي م
أ مشر ررخصمأوم بعر ررا همأومةر ررر همبلير ررةمةريدقر ررةمأ ر ررر منر رر:م قليمهر ررامن ر ر مكانر ررتمنتيجر ررةمالرتحي ر رلم
احلتميةمواملتوقعةم طرمالتعرزمفعلياًملنررمالمسبيلم ىلمجربه معلرىمشرومنرامذكررم ماملرا م7منر:م
العه ررم مس رواءمأك ررانمذل رركم مالبل ررمماملدق ررررمندقل ررهم لي ررهمأ م مبل ررممق ررمميادق ررلم لي ررهم موق ررتمالح ررق.م

__________

) (١٦ميش مصاحبامالبالغم ىلم.“TrappedinEurope’squagmire”,p.32م م
) (١7ماضكمةماألوروبيةمحلدقويماإلنسان مقنيةمترا يلمضممسويسرا مالطلةمرق م ١٢/٢9٢١7ماحلكر ماملعتمرمم م4م
تشري:مالثاين/نوفمربم.٢٠١4م م
) (١٨مانمرررمالرربالغمرق ر م ٢٠١4/٢379مأوبرراهمحسررنيمأمحررممضررممالررمامنرك ماآلراءماملعتمررم م م٨معوز/يوليررهم ٢٠١٦م
الفدقراتم١-4م ىلم.3-4م م
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وأشررارتماللجاررةمأينراًم ىلمأنماخلطرررم ررةمأنميكررونمشخصررياًموأنمتدقررمميمأسررباطموجيهررةمإلثبرراتم
وجو م طرمحدقيدق مبالتعرزملنررمالمسبيلم ىلمجربهمندقيممباشرتاةاتمصارنة(.)١9م م
 3-4وتالحررلمالمولررةمالطرررفمأنمصرراحلمالرربالغمملمين ر عماامبالغهمررامنعلونرراتمأساسرريةمجميررم م
عرر:م روفهمررا مفيمررامعررماماملعلونرراتمال ر ماسررتبامم ليهررامبالفعررلم مسرريايم ج رراءاتماللجرروء موأنم
جملررممةعررونمالالجيبررنيمقررممنمرررمبالفعررلم ماررجهمالمرررموفم مقررارهماملررؤر م9معوز/يوليررهم. ٢٠١٥م
وقمماعتربماالرممنراحمصراحلمالربالغمنركر مالالجربم مبلغاريرامحدقيدقرةمواقعرةمووجرممأنمقنريتهمام
ررتام
تامرام ماملرا م(٢9ط)منر:مقرانونماألجانرة.موترمفعمالمولرةمالطررفمكرجلكمبرلنماالرمميش م
كحررممأ ممنطلررقممحايررةمنلررتممماللجرروءمأومالالجرربمنرر:ماإلعررا مالدقسررية.مو ررةمأينراًمأنمتتررا م
مللتممماللجروءم نكانيرةمالرم ولمبصرفةمقانونيرةم ىلمبلرمماللجروءماألولمواحلصرولمعلرىماإلقانرةمفيرهم
بصرور مشمررعية مو ررةممحايرةمسرالنتهمالشخصرريةموأنارهماارراك.موتشرملماحلمايرةمهبررجاماملفهرو مأينراًم
عااصرماجتماعيةمواقتصا يةمنعياةمألنمنلتمس ماللجوءم رةمأنميعرانلواموفدقراًمللمعراي ماإلنسرانيةم
األساسررية.مبيررممأنمنرر:مغر ماسررائ ماملطالبررةممللتمسر ماللجرروءمذو مالصررلةم سررتوياتمنعيشرريةماجتماعيررةم
مماثلررةمعانراًملتلرركمالر ميرراع مهبررامرعايررامالبلررم.مفمفهررو ماحلمايررةميعررزم مجرروارهموجرروطمعتررعمالفررر م
بالسررالنةمالشخصررية ملررم مالررم ولم ىلمبلررمماللجرروءماألولموأثارراءماالسررتدقرارمفيرره.موعررالو معلررىم
ذلك متالحلمالمولةمالطرفمأنمبلغاريامنل نةمباالتفاقيةماألوروبيةمحلدقويماإلنسان.م م
 4-4وعررالو معلررىمذلررك متررمفعمالمولررةمالطرررفمبررلنمجملررممةعررونمالالجيبررنيمأ ررجم محسرربانهم
التصرررماتماخلطيررةملصرراحلمالرربالغمبشررلنم قانتهمرراموأوضرراعهماماملعيشرريةم مبلغاريررامفن رالًمعرر:م
املوا ماألساسيةماملتاحةم ماجامالصم .موتؤكممالمولةمالطرفمأنماللجارةمالمميكاهرامأنمتكرونماييبرةم
اسرتيباافمتعيرممتدقيرري مالمررروفمالوقائعيررةمال ر ماستشررهممهبررامصرراحبامالرربالغم مةلررةماللجرروءمأنررا م
السلطاتمالمامنركيةمو ةمأنمتعط موزنراًممكبر ماًمللاترائجمالوقائعيرةمالر م لرصم ليهراماالرممألنرهم م
نوقررعمميكاررهمعلررىمشررومأفنررلمنرر:متدقيرري مالمرررموفمالوقائعيررةملدقنرريةمصرراحلمالرربالغ.موتشر مالمولررةم
ررفمكررجلكم ىلماجتهررا ماللجاررةمال ررج مجرراءمفيررهمأنررهميدقررعمعمون راًمعلررىمعرراتقماييبرراتمال ررمولم
الطر م
األة ررافمأنمتررمر مالوقررائعمواأل لررةم مأيررةمقنررية منررامملميكرر:مباإلنكررانم ثبرراتمأنماررجامالتدقيرري م
مأوميبلغمحمماخلطلمالبنيمأومحمم نكارمالعمالة(.)٢٠م م
تعسف
ا

 ٥-4وتالح ررلمالمول ررةمالط رررفمأنمالس ررلطاتمالبلغاري ررةمأص ررمرتمبرن ررانجم ن رراامجمي ررماًم م٢٥م
ح يران/يونيررهم ٢٠١4منرر:ماملدقررررمتافيررجهمةلررولمعررا م٢٠١٥مونرر:مشررلنهمأنميغط ر معررم اًمأكررربمنرر:م
األش ررخاع م ررام مذل رركم تاح ررةمالت ررمريةماللغ ررو ملع ررم من رر:ماملس ررتفيمي:مأك ررربمن رر:مالع ررم ماملش ررمولم
بالربنررانجمالس ررابق(.)٢١موا ر متؤك ررممأنمالمررروفمال ر مقررممحت ررر مصرراحلمال رربالغمنرر:مالوص ررولم ىلما ررجام
__________

) (١9متش مالمولةمالطرفم ىلمالبالغمرق م ٢٠١٠/٢٠٠7مفرالنمضرممالرمامنرك ماآلراءماملعتمرم م م٢٦ماذار/نرار م ٢٠١4م
الفدقر م.٢-9م م
) (٢٠متش مالمولةمالطرفم ىلمالبالغمرق م ٢٠١4/٢4٢٦من.مضممالمامنرك مقرارمبشرلنمعرم ماملدقبوليرةماعتمرمم م٢3م
عوز/يوليررهم ٢٠١٥مالفدقررر م٦-٦؛موالرربالغمرق ر م ٢٠١3/٢٢7٢مط.مت.مضررممالررمامنرك ماآلراءماملعتمررم م م١م
نيسرران/أبريلم ٢٠١٥مالفدق ررر م3-7؛موالرربالغمرق ر م ٢٠١4/٢393مك.مضررممالررمامنرك ماآلراءماملعتم ررم م م١٦م
عوز/يوليررهم ٢٠١٥مالفدقرتررانم4-7مو٥-7؛موالرربالغمرق ر م ٢٠١٢/٢١٨٦مفررالنموفالنررةمضررممالررمامنرك ماآلراءم
املعتمررم م م٢٢متشرري:ماألول/أكترروبرم ٢٠١4مالفدقررر م٥-7؛موالرربالغمرقر م ٢٠١4/٢3٢9مز.مضررممالررمامنرك م
اآلراءماملعتمم م م١٥معوز/يوليهم ٢٠١٥مالفدقر م.4-7م م
) (٢١ميش مصاحبامالبالغم ىلم.“TrappedinEurope’squagmire”,pp.24and25م م
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الربنانجمالمميك:م فر ارامأنمترؤ م ىلمتدقيري مخمتلرفملبلغاريرامبصرفتهامبلرمماللجروءماألول.موتفيرممالمولرةم
الطرفمكجلكمأنه ماستاا اًم ىلماملروا ماألساسريةماملدقمنرةمنر:مصراحلمالربالغ ميتمترعمالالجيبرونمبراحلدقويم
نفس رهامال ر ميتمتررعمهبرراماملواةاررونمالبلغرراريونمباسررتثااءماحلررقم ماملشرراركةم ماالنتخابرراتموشررغلمبع ر م
الو ررائفمال ر متتطلررةماساسرريةمالبلغاريررةموأنررهمعلررىمالرررغ منرر:مأنمنمررا ماالسررتدقبالم مبلغاريررامقررممأثبررتم
عجر همعرر:منعاسررةمالعررم مالكبر منرر:مةلبرراتماللجرروءماملدقمنررةمناررجمعررا م )٢٢(٢٠١3ميبررمومأنمالمررروفم
السررائم م منراك ر ماالسررتدقبالمقررممحتسررات.موتررجكرمالمولررةمالطرررفمتدقريرررمناممررةمايررون:مرايررتممواتررام
الصررا رم معررا م ٢٠١3مالررج مجرراءمفيررهمأنممجيررعماملراكر مجمهر مبالتمفيبررةموأنمالوكالررةماحلكونيررةملشررؤونم
الالجيبررنيمتدقررم موجبتررنيمسررا اتنيميونيراًم ىلماملدقيمررنيموأنررهميسررمحمحاليراًمللكثر منرر:ماملدقيمررنيم ماملراكر م
بالبدقرراءملفررتاتمأةررولمبعررممنرراحه منركر مالالجرربمأوماملركر ماإلنسرراينم ذامملميكرر:ملرميه موسررائلمإلعالررةم
أنفس رره (.)٢3موباإلض ررافةم ىلمذل ررك مت ررجكرمالمول ررةمالط رررفمأنمتدقري رررمنفوض رريةماألن ر ماملتح ررم مالس ررانيةم
حلدقررويماإلنسررانم(أينراًمتدقريرررمعررا م)٢٠١3ميبررنيمأنررهمعلررىمالرررغ منرر:مأنمنوعيررةمالسررك:مالررج ممصررلم
عليررهمنلتمسرروماللجرروءمواألشررخاعمالررجي:مناح روامنرك ر ماحلمايررةمبعررممنغررا ر منراك ر ماالسررتدقبالمت ررتبقم
ارتباةاًمنباشراًمبالعمالةموالم ل مفرضنموضرعه ماألسرر ملرهموزنرهمأينراً محيرثم نماملرالكميمهررونمنوقفراًم
ابيراًمهرراهماألسرررمالر ملررميهامأةفررال.موعررالو معلرىمذلرركموحسرربمامذكرررمالتدقريرررمنفسرره مملمتسررجلمأيررةم
حاالتمألسرماضطرتم ىلمنغا ر منراك ماالستدقبالمبمونمحصوصامعلىمنكرانمل قانرةمأومعلرىماألقرلم
علىماألنوالمال متتيحمصاماستيبجارماملساك.)٢4(:م م
 ٦-4وتش ر مالمولررةمالطرررفمكررجلكم ىلمأنماإلنكانيررةمنتاحررةملالجيبررنيمللحصررولمعلررىمالرعايررةم
ذامكانوامنسجلنيملم مةبيةمممار معرا (.)٢٥موترجكرمتدقريرراًمأعرمهم
الصحيةموالعالامالطلماااينم م
االررممالبلغررار ماملعررزمبررالالجيبنيمواملهرراجري:ميفيررممأنمللمسررتفيمي:منرر:ماحلمايررةمالموليررةماحلررقم م
احلصولمعلىمنفمماملساعم ماالجتماعيةمواخلمناتمشرلهن مشرلنماملرواةاني م رام مذلركماحلرقم م
الت ررلننيمالص ررح مال ررج مخيتارون رره(.)٢٦موفيم رراميتعل ررقمب ررلقوالمص رراحلمال رربالغمال ر منفا ا ررامأنمن رر:م
اضتمررلمتعرضررهمامالعتررماءاتمعاصرريةم مبلغاريررا متكررررمالمولررةمالطرررفمأنمبضنكاهنمررامالتوجررهم ىلم
الس ررلطاتمالوةاي ررةمن رر:مأج ررلماحلص ررولمعل ررىماحلماي ررة مب ررالامرم ىلمأنمالس ررلطاتماخت ررجتمت ررماب م
ملكافحررةماررجهماحل روا ث موتش ر منررر مأ ررر م ىلماصجررو مالررج موقررعم مأحررمماملسرراجمم مشررباا/مم
فربايرم٢٠١4موأسفرمع:ماعتدقالم١٢٠مشخصاً.م م
 7-4وتش مالمولةمالطرفمكجلكم ىلمقرارماضكمةماألوروبيةمحلدقرويماإلنسرانم مقنريةمسانسرا م
حممررممحسررنيموا رررونمضررمماولاررمامو يطاليررا( )٢7موتررجكرمأنررهمياطبررقمعلررىماررجامالرربالغ.مو مذلرركم
الدق ررار مذكرررتماضكمررةمأنمتدقيرري ماحتمررالمانتهرراكماملررا م3منرر:ماالتفاقيررةماألوروبيررةمحلدقررويماإلنسررانم

__________

) (٢٢متشر
)(٢3
)(٢4
)(٢٥

)(٢٦
)(٢7
GE.16-23130

مالمولرةمالطررفم ىلم “Containmentplan:Bulgaria’spushbacksanddetentionofSyrianandother

 .asylumseekersandmigrants”,pp.2and72م
ماملرجعمنفسه معم.٥م م
متشر مالمولرةمالطررفم ىلم “Where is my home? Homelessness and access to housing among asylum
.seekers,refugeesandpersonswithinternationalprotectioninBulgaria”,p.6م م
متشر مالمولرةمالطررفم ىلم “Bulgaria as a country of asylum. UNHCR observations on the current
situation of asylum in Bulgaria”, p. 12م(رغر مأنمالتدقريررمالميشر م ىلمارجهماملسرللة)م مو ىل “Trapped in
.Europe’squagmire”,p.16م م
مانمررم “Monitoring report on the integration of beneficiaries of international protection in the
” .RepublicofBulgariain2014م
مالطلةمرق م١٠/٢77٢٥ماملؤر م٢منيسان/أبريلم.٢٠١3م م
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ررةمأنميتسر مبالمقررةموأنمملررلمالمررروفم مالبلررمماملتلدقر مبالدقيررا م ىلماملسررتو مالررج محتررم همأحكررا م
االتفاقية .موعلىموجهمالتحميرم مأشرارتماضكمرةم ىلمأنرهم محرالمعرم موجرو مأسرباطم نسرانيةمقراار م
عاعم بعا مندقم مالطلة مفضنماحتمالمحموثمتراجعمكب م م روفهماملعيشيةماملا يرةمواالجتماعيرةم م
حررالم بعررا همنرر:مالمولررةماملتعاقررم ملرريممكافيراًم محررممذاتررهملكر ميفنر م ىلماإل رراللمبلحكررا ماملررا م
.)٢٨(3موعالو معلىمذلك متر مالمولةمالطرفمأنهمالمميك:مأنميستاتجمنر:محكر ماضكمرةم مقنريةم
ترا يررلمضررممسويس ررا مأنررهم ررةماحلصررولمعلررىمضررماناتمفر يررةمنرر:مالسررلطاتمالبلغاريررةم مالدقنرريةم
املطروحررة مألنمصرراحلمالرربالغمقررممناحررامبالفعررلمنرك ر مالالجرربم مبلغاريررا م محررنيمأنررهم مقنرريةم
ترا يلمضممسويسرا مكانمةلةمسوءمأصرحاطمالربالغم م يطاليرامملميببرتمبعرممعارمنامنمررتماضكمرةم
مالدقنية.م م

تعليقات صاحب الرالغ على مالحظات الدتلة

الطوف 

 ١-٥م م٢٦ممك ررانونمالثاين/يا ررايرم ٢٠١٦مق ررم مص رراحبامال رربالغمتعليدقاهتم ررامعل ررىمنالحم رراتم
المولررةمالطرررف.مويكررررمصرراحبامالرربالغمأهنمررامقررممأوضررحامبالدقررمرمالكررا ماألسررباطمالر متررربرم شرريتهمام
ن:مأنمتفن م عا هتمامالدقسريةم ىلمبلغاريام ىلمانتهاكماملا م7منر:مالعهرممويعترربانمأهنمرامقرممأثبت مرام
كمررام ررةما عاءاهتمررام ماررجامالصررم .مويررمفعانمبررلنمنسررللةماحتجازاررامملررم ممخسررةمأيررا ملررم م
وصوصمام ىلمبلغاريامالمتدقبلماسملموأهنمامندقالمنتيجةملجلكم ىلمنرك ماسرتدقبالمتسرو مفيرهم رروفم
ن ريةموأهنمامنكثامفيهمح مأيلول/سبتمربم ٢٠١4معامنامةلةم ليهمامنغا رتهمألهنمامناحامنرك م
الالجب.مويؤكممصاحبامالبالغمجمم اًمأهنمامملميتلدقيرامأيرةمتعليمراتمتبرنيماملكرانمالرجي:مميكاهمرامأنم
يرجابام ليرهمأومكيفيرةماحلصرولمعلرىمنرلو مأومعلرىمالغرجاءموأهنمرامعكارامنر:مالعرو م فيرةم ىلمنركر م
االستدقبالمواال تباءمفيهم ىلمحنيمنغا رهتمامبلغاريا.مويؤكرمانمكرجلكمأنمصراحةمالربالغمملميتلرقم
نساعم مةبيةم مبلغاريا معلىمالرغ من:منرزمالدقلةماخلط مالج ميعاينمناه.م م
 ٢-٥مويررمفعمصرراحبامالرربالغمأينراًمبلنررهملرريممصررحيحاًمأنمالالجيبررنيم مبلغاريررامميكرراه ماحلصررولم
علرىمالسرك:موالعمرلموامل ايراماالجتماعيرة م رام مذلركمالرعايرةمالصرحيةموالتعلري .مويكرررانمتلكيررممأنم
اااكمعم متدقاريرمتوثقماألحوالماملعيشيةمال ميرثىمصرام مبلغاريرامفيمرامخيرصماملسرتفيمي:منر:ماحلمايرةم
الموليررةمحيررثمالميوجررممبرنررانجمل نرراامالررو يف مويواجررهماألشررخاعمالررجي:محصررلوامعلررىمنرك ر م
محايرةمعرم مصرعوباتم م را ماملرلو ماألساسر مو مالوصرولم ىلمنرافرقمالصررفمالصرح موالغررجاء.م
ويش انم ىلمتدقريرمنفوزمجملممأوروبامحلدقويماإلنسانمالج ميش مفيهم ىلمنراميسراورهمنر:مقلرقمألنم
نما م ع م ناامالالجيبرنيموغر ا منر:ماملسرتفيمي:منر:ماحلمايرةمالموليرةم مااتمرعمالبلغرار مالمير الم
ياطو معلىمأوجهمقصورم ط موالمسيمامتلكماملرتبطةمبعم مكفايرةمالتمويرلماملترا مللامرا .مونتيجرةم
لررجلك مفررضنمالالجيبررنيموغ ر ا منرر:ماملسررتفيمي:منرر:ماحلمايررةمالموليررةم مبلغاريرراميواجهررونمحتررمياتم
ناام ط مهتم مالتمتعمباحلدقويماالجتماعيةمواالقتصا ية م ام مذلكماالحتمرالمالشرميمماملتمثرلم
الًمعلررىمالتعلرري مونشرراكلماحلصررولمعلررىم
مالتشررر موارتفرراعمنسررتوياتمالبطالررة موعررم ماحلصررولمفع ر م
()٢9
مناتمالرعايةمالصحية.موا مأيناًمعرضةمللجرائ ماملرتكبةمبموافعمالكرااية .مويش انمأينراًم ىلم
أنهمعلىمالرغ من:مأنماألشخاعماحلاصلنيمعلىمنرك مالالجربمميكراه م مالمراارماإلقانرةم منراكر م
__________

) (٢٨ماملرجعمنفسه مالفدقر م.7١م م
) (٢9مانمررم “Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe,
.followinghisvisittoBulgariafrom9to11February2015”,pp.28-29م م
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االسررتدقبالمعاررمنامالمتترروفرمصر مأيررةموسرريلةمإلعالررةمأنفسرره مفررالمميكرراه مالبدقرراءم المملررم مسررتةمأشررهر م
واااكما عراءاتمتفيرممبنرلوعمنرو ف منراكر ماالسرتدقبالم مممارسراتمفسرا متدقرو معلرىمابتر ازماألسررم
لك ر متررمفعماملررالمندقابررلماحلررقم مالبدقرراء(.)3٠مويستشررهممصرراحبامالرربالغمأين راًمبتدقريرررمناممررةمالعفرروم
الموليررةملعررا م٢٠١٥مالررج ميش ر م ىلمعررم موجررو م طررةم نررااملالجيبررنيماملعرررتفمهب ر موغ ر ا منرر:م
املس ررتفيمي:من رر:ماحلماي ررةمالمولي ررةم مبلغاري ررا( )3١موي ررجكرانمأنماحلكون ررةمالبلغاري ررةمرفن ررتم ماط/مم
أغسطمم٢٠١4م طةمأعمهتامالوكالةماحلكونيةملالجيبنيمووزار مالعملمن:مأجرلمتافيرجماالسررتاتيجيةم
الوةايررةمل نررااماملعتمررم م مأوائررلمعررا م.)3٢(٢٠١4مويررمفعمصرراحبامالرربالغمكررجلكمبررلنمحتررمياتم
اإل نااماخلطرر مالر ميواجههرامنلتمسروماللجروءموالالجيبرونم مبلغاريرامليسرتمحالرةمنؤقترةموأنمأوليبركم
الجي:مناحوامنرك مالالجبما م منوقفمأسوأ مألهن ميستبعمونمعلىمناميبمومن:منرافرقماالسرتدقبالم
بسبةمبدقائه مفيهام منرحلةموصوص ماألوليةموألهن مغا رواا.م م
 3-٥موفيماميتعلقمبضشار مالمولةمالطرفم ىلمحك ماضكمةماألوروبيةمحلدقويماإلنسرانم مقنريةم
سانسا محممممحسرنيموا ررونمضرمماولارمامو يطاليرا ميرمع مصراحبامالربالغمأنماملسرللةماملطروحرةم
المتكم:م مالتمينمالكب م مالمرروفماملعيشريةماملا يرةمواالجتماعيرةمللمهراجري:م مبلغاريرامبرلم م
أنمالم ررروفماملعيش رريةمالرااا ررةماا رراكمالمتس ررتو ماملع رراي ماإلنس ررانيةماألساس ررية معل ررىمالاح ررومال ررج م
يدقتنريهماالسررتاتاامرقر م٥٨مالررج م لصررتم ليررهماللجارةمالتافيجيررةمملفوضرريةماألنر ماملتحررم مالسررانيةم
لشررؤونمالالجيبررني.مويشر انمأينراًم ىلمأنررهماسررتاا اًم ىلمهربتهمررام مبلغاريررا محيررثمملممصررالمعلررىم
أيةمنساعم مإل ا منكانم قانةمبعممأنمةلةم ليهمامنغا ر منرك ماالستدقبالموحرنامن:ماملسراعم م
الطبيررة مالميوجررممأ مأسررا مالف ررتازمأنمالسررلطاتمالبلغاريررةمسررتعمملعررو ماألسررر موفدق راًمللمعرراي م
اإلنسانيةماألساسية.موعالو معلىمذلك مفضهنماميؤكمانمأنمقرارماضكمةماألوروبيةمحلدقويماإلنسرانم
مقنيةمترا يلمضممسويسرامياطبقمعلىمقنيتهما مبالامرم ىلمأنمالمروفماملعيشةمللمسرتفيمي:م
ن:ماحلمايةمالموليةم مبلغاريامميك:ماعتبارااممماثلةمحلالةمنلتمس ماللجوءم م يطاليا موأنمالفرضريةم
الوار م مقنيةمسانسا محممممحسرنيموا ررونمضرمماولارمامو يطاليرامملمتعرممكافيرة مألنماضكمرةم
تطلةمضماناتمفر ية موالمسيماممحايةماألةفالمالعائرمي:منر:مالعروزمونر:مقسرو م رروفماإلقانرة.م
ويمفعمصاحبامالبالغمبلنمتعليلماضكمةم مقنيةمترا يلمضرممسويسررامفيمراميتعلرقمباملرا م3منر:م
ن:مالعهم.م م

االتفاقيةماألوروبيةمحلدقويماإلنسان مميك:ماعتبارهمياطبقمعلىماملا م7م
 4-٥مويش ر مصرراحبامالرربالغمأين راًم ىلماراءماللجاررةم مقنرريةمياسررنيموا رررونمضررممالررمامنرك( )33م
ال مأكمتمفيهامضرور م عطاءموزنمكرافمللخطررماحلدقيدقر موالشخصر مالرج مقرمميواجهرهمالشرخصم
محالةمترحيله.مويمع مصاحبامالبالغمأنماجاماألنرميتطلرةمتدقييمراًمفر يراًمللخطررماضرميمبالشرخص م
عوض راًمع رر:ماالعتم ررا معل ررىمتدق رراريرمعان ررةموعل ررىماف ررتازمأنمناح ررهماحلماي ررةماالس ررتثاائيةم ماملاض ر م
س ريماحهمنرر:محيررثماملبررمأماحلررقم مالعمررلمواحلصررولمعلررىمامل ايرراماالجتماعيررة.مويررمعيانمكررجلكمأنم
املعلونرراتماألساسرريةمذاتمالصررلةمتش ر مبصرررفمالامرررمعرر:مالتش رريعاتمالبلغاريررةماملتعلدقررةمباحلصررولم
__________
)(3٠
)(3١

)(3٢

)(33
GE.16-23130

ميستشهممصاحبامالبالغمبالفدقر م١٢٨من:متدقريرماملفوز.م م
مانمرمناممةمالعفومالمولية م.The State of the World’s Human Rights 2014/2015م م
ميشر مصراحبامالربالغم ىلمالوثيدقرةم ”Pro Asyl, Erniedrigt, misshandelt, schutzlos: Flüchtlinge in Bulgarien
)(April 2015معلىماملوقعمالشبك م .www.asyl-saar.de/dokumente/bulgarien/Bulgarienbroschuere.pdfم م
مالبالغمرق م ٢٠١4/٢3٦٠ماآلراءماملعتمم م م٢٢معوز/يوليهم.٢٠١٥م م
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ريير راًمعل ررىمامل اي رراماالجتماعي ررةموالرعاي ررةمالص ررحيةموالتعل رري م ىلمأنمالالجيب ررنيم مبلغاري رراممتم ررلمأنم
يواجه روامخمرراةرمالتشررر موالعرروز موأنمجملررممةعررونمالالجيبررنيمملميعررقموزن راًممكافي راًمللخطرررمالشخص ر م
احلدقيدق ماضميمهبماموبطفلهمامالرضيعم محرالمترحيلهمرا.موعرالو معلرىمذلرك مملميل رجماالرمم م
االعتبارمالواجةماملعلوناتمالر مقرمنهامصراحبامالربالغمبشرلنمهربتهمرام مبلغاريرا محيرثمملممصرالم
علررىماملسرراعم مالكافيررةمنرر:مالسررلطات مواعتمررممعوض راًمعرر:مذلرركمعلررىمنعلونرراتمعانررةمتفيررممبررلنم
الالجيبنيممصلونمن:مالااحيةمالامرية معلىمالعمرلمواملسراعم ماالجتماعيرةموالسرك.:مويرمفعمصراحبام
البالغمكجلكمبلنماالممملميل جم محسربانهمنسرللةماضرطراراام ىلماسرتخما مجر ءمنر:منرم راهتمام
وأهنمررامكانرراميتلدقيررانمبعر ماملسرراعم ماملاليررةمنرر:مأسررتيهمام ماسمهوريررةمالعربيررةمالسرروريةمبسرربةمعررم م
حصوصمامعلىماملساعم من:مالسلطاتمالبلغارية.موباإلضافةم ىلمذلك مملميتصلماالرممبالسرلطاتم
البلغاريةملك مينم:ماستدقباصمامنعمةفلهمامالرضيعم م روفمميكاهمرام م لهرامالتمترعمةدقوقهمرا.م
ويمفعمصاحبامالبالغمأ ر ماًمبلهنمرامبوصرفهمامالجيبرنيمنعررتفمهبمرامحرميثاً مفهمراممتاجرانم ىلمن يرمم
ن:مالمع ملالستدقرارم مبلمماللجروء مألهنمراميفتدقررانم ىلمالشربكاتماالجتماعيرةموالثدقافيرةموأنرهميتعرنيم
يرالءمااتمررا م رراعم ىلمحالتهمررامألنملررميهمامةفرالًمرضرريعاًموأنمصرراحةمالرربالغميعرراينمنرر:مأوضرراعم
ةبيةم ط متدقتن مالعالا موا مأنورمملمتل جاامالسلطاتمالبلغاريةم ماعتباراا.م م
القضايا تاإلجواءات المعوتضة على اللجنة

الامرم ماملدقبولية م
 ١-٦مقبررلمالامرررم مأيررةما عرراءاتمتررر م مبررالغمنررا م ررةمعلررىماللجاررة موفدقراًمللمررا م93منرر:م
نمانهامالما ل مأنمتدقررمنام ذامكانمالبالغمندقبو مالًمأ مالم وجةمالربوتوكولماال تيار  .م
 ٢-٦موتالحرلماللجارة موفدقراًمملرامتدقتنرريهماملرا م()٢(٥أ)منر:مالربوتوكررولماال تيرار مأنماملسررللةم
ذاهتامليستمقيممالبحثم م ةارم جراءما رمن:م جراءاتمالتحدقيقمالمويلمأومالتسويةمالمولية.م م
 3-٦موحت رريقماللجا ررةمعلم راًمبا ع رراءمص رراحلمال رربالغمأهنم رراماس ررتافماممجي ررعمس رربلماالنتص ررافماضلي ررةم
الفعالةماملتاحةمصما.مونمررماًم ىلمعرم مورو مأ ماعررتازمنر:مالمولرةمالطررفم مارجامالصرم مترر ماللجارةم

أنمالمش ءممياعهامن:مالامرم ماجامالبالغم وجةماملا م()٢(٥ط)من:مالربوتوكولماال تيار  .م
 4-٦موتالحررلماللجاررةمأنمالمولررةمالطرررفمتطعرر:م مندقبوليررةمالرربالغمعلررىمأسررا مأنما عرراءاتم
صاحلمالبالغم وجةماملا م7من:مالعهممغ منمعمةمبل لةمنثبتة .مغ مأنماللجاةمترر مأنمحجرةم
عرم ماملدقبوليررةمالر مسراقتهامالمولررةمالطرررفمتررتبقمارتباةراًموثيدقراًمباألسرمماملوضرروعيةمللدقنرريةموتعلرر:م
اللجاررةمبارراءمعلررىمذلرركمأنمالرربالغمندقبررولم محررمو منرراميثر همنرر:منسررائلمتاررمرام ماملررا م7منرر:م
العهم موتباشرمالامرم مأسسهماملوضوعية .م

الامرم ماألسمماملوضوعية م
 ١-7منمرررتماللجاررةم مالرربالغم مضرروءممجيررعماملعلونرراتمال ر مأتاحهررامصررامالطرفرران محسرربمام
تدقن مبهماملا م)١(٥من:مالربوتوكولماال تيار .م م
 ٢-7موتالح ررلماللجا ررةما ع رراءمص رراحلمال رربالغمأنمترحيلهم ررامن ررعمةفلهم ررامالرض رريعم ىلمبلغاري ررام
باالسررتاا م ىلمنبررمأم بلررمماللجرروءماألول مال روار م مالئحررةم بلرر :مسرريجعلهمامعرضررةملنررررمالمسرربيلم
ىلمجررربه مواررومنرراميشرركلمانتهاك راًمللمررا م7منرر:مالعهررم.مويسررتاممصرراحبامالرربالغم محجتهمررام ىلم
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مجلةمأنورمناهاماملعانلةمال معونالمهبامفعالًمبعممحصروصمامعلرىمتصررم م قانرةم مبلغاريراموالمرروفم
العانةمالستدقبالمنلتمس ماللجوءموالالجيبنيمالجي:ميم لونمبلغاريرا مكمرامور تم متدقراريرمشر (.)34م
وحترريقماللجاررةمعلم راًمةجررةمصرراحلمالرربالغمونفا اررامأهنمررامسرريواجهانمحالررةماجتماعيررةمواقتصررا يةم
ن ري ررة منم رمرراًملعر ررم متلدقيهم ررامنسر رراعم منالي ررةمأوماجتماعي ررةموعر ررم مت ر روافرمب ر ررانجمإل ن رراامالالجيبر ررنيم
ونلتمس ماللجوء مكمراميتنرحمنر:مهربتهمرامكملتمسر مسروءموبعرممناحهمرامنركر ماللجروءموتصررم م
اإلقانررةم مأيلول/سرربتمربم.٢٠١4موتالحررلماللجاررةمكررجلكمحجررةمصرراحلمالرربالغمال ر متفيررممأهنمررام
بالامرم ىلماستفا هتمامن:منمرا ماالسرتدقبالمعارمناموصرالمللمرر ماألوىلم ىلمبلغاريرامىلمحصروصمامعلرىم
نرك ر مالالجررب مفررالمميكاهمرراماحلص رولمعلررىمالسررك:ماالجتمرراع مأومعلررىمنررلو منؤقررت.موتالحررلم
أينراًمحجررةمصرراحلمالرربالغمالر منفا اررامأنمصرراحةمالرربالغمالر واملرر:ممصررلمعلررىمالعررالامالطررلم
املااسةمالالز مملرزمالدقلة()3٥مالج ميعاينمناهموأهنمامل:ميتمكارامنر:م را منكرانم قانرةمأومعمرل م
ولجلكمفضهنمامسيتعرضانمللتشر موينطرانم ىلمالعيامنعمةفلهمامالرضيعم مالشارع.م م
 3-7موتر ررج اكرماللجار ررةمبتعليدقهر ررامالعر ررا مرق ر ر م)٢٠٠4(3١مبشر ررلنمةبيعر ررةمااللت ر ر ا مالدقر ررانوينمالعر ررا م
املفررروزمعلررىمالررمولماألة ررافم مالعهررمم(الفدقررر م )١٢موالررج متش ر مفيررهماللجاررةم ىلمالت ر ا مالررمولم
األة ر ررافمبع ررم متس ررلي مأ مش ررخصمأوم بع ررا همأومة ررر همأوم راج ررهمبطريدق ررةمأ ررر من رر:م قليمه ررام
ذام بوج ررمتمأس ررباطمنوض رروعيةمت ررمعوم ىلماالعتدق ررا مب ررلنمن ررةم ط رراًمحدقيدقير راًمن رر:مأنميتع رررزملن ررررم
المميكرر:مجررربه معلررىمالاحرروماملاصرروعمعليررهم ماملررا م7منرر:مالعهررم.موأشررارتماللجاررةمأين راًم ىلمأنم
اخلطرررم ررةمأنميكررونمشخصررياًموأنمتدقررمميمأسررباطموجيهررةمتثبررتموجررو م طرررمحدقيدق ر منرر:منغبررةم
التعرزملنررمالمميك:مجرربهمندقيرممباشررتاةاتمصرارنة(.)3٦موتبرج اكرماللجارةمكرجلكمباجتها ارامالرج م
مهريرهمالمولرةمالطررف موأنرهميدقرعمعمونراًمعلرىمعراتقم
رأتمفيهمأنهميابغ م عطاءموزنمكب مللتدقيري مالرج ب
()37
أجه ر مالمولررةمالطرررفماسررتعرازمالوق رائعمواأل لررةموتدقييمهرراملتحميررممنررام ذامكررانماخلطرررمنوجررو ماً م
نامملميثبتمأنمتدقيي متلكمالوقائعمكانمتعسفياًمأومأنهميصلم ىلمحمم نكارمالعمالة( .)3٨م
 4-7موتالحررلماللجاررةمأنررهموفدق راًمملررامذكرررهمصرراحبامالرربالغ مفدقررمماحتج ر امملررم ممخسررةمأيررا ملررم م
وصوصمام ىلمبلغاريا متعرضام الصاملالعتماءمعلىميممأفرا مالشرةة موأهنمامندقالمبعرممذلركم ىلمنركر م
اسررتدقبالمعاشررامفيررهم مالفرررت منررامبررنيمح يران/يونيررهموأيلول/سرربتمربم ٢٠١4موأنررهمعاررمنامناحررامنرك ر م
الالج رربمةل ررةمناهم رراماملغ ررا ر م ونمأنميب رروفارمصم ررامس ررك:مب ررميل.موعاش ررامبع ررممذل رركم مالش ر رارعم
__________
)(34

)(3٥

)(3٦

)(37

)(3٨
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مانمررم “Trapped in Europe’s quagmire”, p. 22; “Where is my home? homelessness and access to
housing among asylum seekers, refugeesandpersonswithinternationalprotectioninBulgaria”,p.13؛م
وقاعم مالبياناتماملعلوناتيةملالجيبني م.“Nationalcountryreport:Bulgaria”,pp.10-13م م
مانمررم.“Trapped in Europe’s quagmire”, p. 16مذكررتمنفوضريةماألنر ماملتحرم ملشرؤونمالالجيبرنيم منفرمم
املوضوع مأهنامتشعرمبالدقلقم زاءمالفجو مالدقائمةمفيماميتعلقمبضنكانيةمحصولماملستفيمي:من:ماحلمايةمالموليرةمعلرىم
الرعايررةمالصررحيةمحاملررامعربراحمص ر متلرركماحلمايررة.موقررممحثررتمالسررلطاتمالبلغاريررةمعلررىمضررمانماسررتمرارمحصررولم
املسرتفيمي:منر:ماحلمايرةمالموليرةمعلرىمالرعايرةمالصرحية.مانمررم “Bulgaria as a country of asylum. UNHCR
.observationsonthecurrentsituationofasyluminBulgaria”,p.13م م
مانمرررمفررالنمضررممالررمامنرك مالفدقررر م٢-9موالرربالغمرق ر م ١99٦/٦9٢مأ.مر.ما.مضررممأس ررتاليا ماآلراءماملعتمررم م م٢٨م
عوز/يولي ررهم ١997مالفدق ررر م٦-٦؛موال رربالغمرقر ر م ٢٠٠٨/١٨33مف ررالنمض ررممالسر رويم ماآلراءماملعتم ررم م م١متشر رري:م
الثاين/نوفمربم ٢٠١١مالفدقر م.١٨-٥م م
مانمرمالبالغمرق م ٢٠١٠/١9٥7مز.مار.مضممأسرتاليا ماآلراءماملعتمم م م٢١ماذار/نار م ٢٠١3مالفدقر م.3-9م م
ماملرجررعمنفسرره.موانمررر م ممجلررةمنراجررع مالرربالغمرق ر م ١993/٥4١مسرريم مضررممجانايكررا مق ررارمعررم ماملدقبوليررةم
املعتممم م3منيسان/أبريلم ١99٥مالفدقر م.٢-٦م م
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ملررم ميرروننيم ىلمثالثررةمأيررا مولكاهمررامعكاررامنرر:مالعررو م ىلمنركر ماالسررتدقبالموالعرريام ماخلفرراءماارراكم
ىلمحنيمنغا رهتمامبلغاريا مبفنلمبع مالعالقاتمال متربطهمام لتمس ماللجروء.موتالحرلماللجارةم
أيناًمنراميرمفعمبرهمصراحبامالربالغمنر:مأنمصراحةمالربالغمالر وامحرر منر:مالعرالامالطرلمعلرىمالررغ م
ن رر:من رررزمالدقل ررةماخلطر ر مال ررج ميع رراينمنا ررهمألن ررهمأعطر ر منس رركااتمل ررنملمبع ررممس رردقوةهم منركر ر م
االستدقبالموناعمن:م ولماملستشفىمألنهمملميك:ملميهمتصريحم قانرةموأنرهمعارمنامحصرلمعلرىمارجام
التصر رريح مألغر ر منوع ررمهمث ررالثمنر رراتمب ررمونمتدق ررمميمأ مس رربةمإللغائ رره.موتالح ررلماللجا ررةمك ررجلكم
ا عاءاتمصاحلمالبالغمأنمصاحةمالبالغمتعرزمالعتماءم اارمبموافعمالعاصريةموأنهمملميتلقمأيرةم
محايررةمنرر:مالسررلطاتموملميسررمحملررهمبتدقررمميمشرركو م ىلمالشرررةة مألنررهمناررعمنرر:مالررم ولم ىلمنرك ر م
الشرةة.موتالحلماللجاةمكجلكما عاءمصاحلمالربالغمالرج منفرا همأهنمرامبرالامرم ىلم وفهمرامعلرىم
سررالنتهما مموعج اررامعرر:مالوفرراءمباحتياجرراتمةفلهمرراموعرر:ماحلصررولمعلررىمالعررالامالطررلماملالئ ر م
أومع:م ا محلم نساينمحلالتهما مغرا رامبلغاريراموتوجهرام ىلمالرمامنركمحيرثمةلبراماللجروءم مكرانونم
األول /يسررمربم.٢٠١4مو نمصرراحلمالرربالغ مواررامالجيبررانميعرراينمأحررماامنرر:منرررزمقلررةم ط ر م
يدقتن مالعالامالطلمولميهمامرضيع ميواجهانم مالوقتماحلاضرمحالةمضعفمشميم .م
 ٥-7موحترريقماللجاررةمعلمراًم ختلررفمالتدقرراريرمالر مقررمنهامصرراحبامالرربالغموالر ميؤكررمانمفيهررامعررم م
وجر ررو مبرنر ررانجم نر رراامو يف ر ر مخمصر ررصملالجيبر ررنيم مبلغارير رراموالصر ررعوباتماخلط ر ر مال ر ر ميواجههر ررام
الالجيبرونم ماحلصررولمعلرىمالسررك:مأومعلرىمعمررلمأومن ايراماجتماعيررة م رام مذلرركمالرعايرةمالصررحيةم
والتعلرري .موتالحررلماللجاررةمأين راًمامل روا ماألساسرريةمال ر متش ر م ىلماحتمررالموجررو مندقررصم ماألنرراك:م
املتاحررةم منرافررقماسررتدقبالمنلتمس ر ماللجرروءموالعائررمي:م وجررةمالئحررةم بلرر:مو ىلمالمررروفمالصررحيةم
الر ييبررةمالر مكثر اًمنررامتكررونمسررائم مفيهررا.موتالحررلماللجاررةمأينراًمأنمالعائررمي:مالررجي:مسرربقمأنمناحروام
الًمن:مأشكالماحلماية معلرىمغررارمصراحلمالربالغ مواسرتفا وامنر:منرافرقماالسرتدقبالم مبلغاريرا م
شك م
الممررقمصر مأنميدقيمروام مخميمرراتماللجرروءمملررم متتجرراوزمسررتةمأشررهرماعتبرراراًمنرر:مترراريخمنرراحه منرك ر م
احلماي ررةموأن ررهمعل ررىمال رررغ من رر:مأنمللمس ررتفيمي:من رر:ماحلماي ررةماحل ررقم مالعم ررلموامل اي رراماالجتماعي ررةم م
بلغاريا مالميكف منما مبلغارياماالجتماع مبصفةمعانةملتلبيةماحتياجاتمصاحلمالبالغ.م م
 ٦-7موحترريقماللجاررةمعلم راًمباسررتاتاامجملررممةعررونمالالجيبررنيمأنمبلغاريرراميابغ ر مأنمتعتررربم بلررمم
اللجرروءماألول م ماررجهماحلالررة ممو وقررفمالمولررةمالطرررفمونفررا همأنمبلررمماللجرروءماألولمنل ر مبررلنم
يكفلممللتمس ماللجوءماحرتا محدقويماإلنسانماألساسية مو نمكرانمالميشررتامنارهمتروف ماملسرتو م
االجتماع مواملعيش مصؤالءماألشخاعمذاتهمالج مممىمبهمرعايرامالبلرم.موتالحرلماللجارةمكرجلكم
أنمالمولةمالطرفمأشرارتم ىلمقررارماضكمرةماألوروبيرةمحلدقرويماإلنسرانمالرج مجراءمفيرهمأنماحتمرالم
حررموثمتراجررعمكبر م مالمررروفماملعيشرريةماملا يررةمواالجتماعيررةمملدقررم مالطلررةم محررالم بعررا همنرر:م
المولةماملتعاقم مليممكافياًم محممذاترهملكر ميفنر م ىلماإل راللمبلحكرا ماملرا م3منر:ماالتفاقيرةم
األوروبيةمحلدقويماإلنسان(.)39م م

 7-7مبيرممأنماللجارةمترر مأنماسررتاتاامالمولرةمالطررفمملميل رجم ماالعتبررارمعلرىمالاحرومالكررا م
املعلوناتمال مقمنهامصاحبامالبالغماستاا اًم ىلمهربتهمامالشخصيةمحيثمأشارام ىلمأهنمامواجهام
روفاًمنعيشريةمالمتطرايمااراكمعلرىمالررغ منر:محصروصمامعلرىمتصرريحم قانرةم مبلغاريرا.مو مارجام
الصررم متالحررلماللجاررةمأنمالمولررةمالطرررفمملمتشررر مكيررفمأنمتصرررم ماإلقانررةمسيسرراعمانم م
__________
)(39
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محايتهمررام محررالمعو هتمررام ىلمبلغاريررا موالمسرريمامفيمرراميتعلررقمباحلصررولمعلررىمالعالجرراتمالطبيررةم
الر ممتاجهررامصرراحةمالرربالغ مونرر:محالررةماملشرردقةموالعرروزمالر معانيررامناهررامبالفعررلم مبلغاريرراموالر م
ن:مشلهنامأنمتؤثرمحالياًمعلىمةفلهمامالرضيع( .)4٠م
 ٨-7موتررج اكرماللجاررةمبلنررهميابغر مللمولررةمالطرررفمأنمتعطر موزنراًمكافيراًمللخطرررمالفعلر موالشخصر م
الج مقمميواجههمالشخصم محالةمترحيله()4١موتر مأنهميدقعمعلىمعراتقمالمولرةمالطررفم جرراءمتدقيري م
فر مللخطرمالج مقرمميتعررزملرهمصراحبامالربالغموةفلهمرامالرضريعم مبلغاريرامعوضراًمعر:ماالعتمرا م
عل ررىمتدق رراريرمعان ررةموعل ررىماف ررتازمأن ررهمةك ر ماس ررتفا مص رراحلمال رربالغمن رر:ماحلماي ررةماالس ررتثاائيةم م
املاض مسيحقمصماماليو منبمئياًماحلصولمعلىمنستو ماحلمايةمذاته.موتر ماللجاةمأنمالمولرةمالطررفم
ملمتل جم ماالعتبارمالواجةمأنمصاحلمالبالغمتعرضراملسروءماملعانلرةمعلرىمأيرم منرو فنيمبلغرارينيم
عامموصوصماموأنمصاحةمالبالغمكانمضحيةمالعتماءم اارمبموافعمعاصريةموملميرتمك:منر:متدقرمميم
شرركو م ىلمالشرررةة مألنررهمملميسررمحملررهمبالررم ولم ىلمنرك ر مالشرررةةموأنررهمحررر منرر:مالرعايررةمالطبيررةم
الالزنةمملرزمالدقلةمالج ميعاينمناه.موتالحلماللجاةمأيناًمأنملصاحلمالربالغمةفرالًمرضريعاًمعمررهم
سرراةموتررر مأنمتلرركمالمررروفمتنررعهمام محالررةمضررعفمشررميممملميراعيررهمجملررممةعررونمالالجيبررنيم
بالدقررمرمالكررا موأنمترحيلهمررام ىلمبلغاريررامسرريكونمنصررمراًملصررمنةمجميررم .موتالحررلماللجاررةمكررجلكم
أنمصاحلمالبالغمملميتمكاامن:م عالةمأنفسهمام مغياطمأ منساعم من:مالسلطاتمالوةايرةمأثاراءم
وجو اررام مبلغاريررامعلررىمالرررغ منرر:محدقهمررام ماحلمايررةماالسررتثاائيةمو ممحايررةمالالجررب.موتالحررلم
اللجارةمكررجلكمأنمالمولررةمالطرررفمملمتطلررةمنرر:مالسررلطاتمالبلغاريررةمتدقررمميمضررماناتمنااسرربةمللتلكررمم
ن:مأنماستدقبالمصراحلمالربالغموةفلهمرامالرضريعمسريجر م م رروفمتتفرقمنرعموضرعهمامكالجيبرنيم
ونعمالنماناتماملاصوعمعليهام ماملا م7من:مالعهممبرلنمتطلرةم ىلمبلغاريرام(أ)ماسرتدقبالمصراحلم
البالغموةفلهمامالرضيعم م روفمنااسبةملعمرمالطفلموحلالةمضرعفماألسرر معكراه منر:مالبدقراءم م
بلغاريررا()4٢مو(ط)م صررمارمتصرريحم قانررةملطفررلمصرراحلمالرربالغمالرضرريعمو(ا)ماخترراذمالتررماب مالالزنررةم
لنمانمأنميتلدقىمصاحةمالبالغمالعالامالطلمالج ممتاجه .م
 9-7مونتيجررةملررجلك متررر ماللجاررةمأنررهم م ررلماررجهمالمررروف مسيشرركلم بعررا مصرراحلمالرربالغم
وةفلهمامالرضيعم ىلمبلغاريامبمونمضماناتمنااسبةمانتهاكاًمللما م7من:مالعهم.م م
 -٨موتر ماللجاة موا متتصررفم وجرةماملرا م)4(٥منر:مالربوتوكرولماال تيرار مأنمترحيرلم
ن:مالعهم.م م

صاحلمالبالغموةفلهمام ىلمبلغاريامسياتهكمحدقوقهمام وجةماملا م7م
 -9مووفدق راًمللم ررا م)١(٢من رر:مالعه ررم مال ر مت رراصمعل ررىمأنمتتعه ررممال ررمولماألة ررافمب رراحرتا م
احلدقررويماملعرررتفمهبررامفيرره موبكفالررةماررجهماحلدقررويمسميررعماألفررا ماملوجررو ي:م م قليمهررامواخلاضررعنيم
لواليتهررا مفررضنمالمولررةمالطرررفمنل نررةم راجعررةما عرراءاتمصرراحلمالرربالغمنراعي رةًم مذلرركمالت اناهتررام
وجةمالعهممواراءماللجاةماجه موضررور ماحلصرولمعلرىمضرماناتمنر:مبلغاريرا مكمرامارومنبرنيم م

__________
)(4٠
)(4١
)(4٢
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انم ررر مياسررنيمض ررممالررمامنرك مالفدق ررر م٨-٨؛موأوبرراهمحس ررنيمأمحررممض ررممالررمامنرك مالفدق ررر م7-١3؛موالرربالغمرق ر م
 ٢٠١4/٢4٠9مأبومبكرمعل موا رونمضممالمامنرك ماآلراءماملعتمم م م٢9ماذار/نار م ٢٠١٦مالفدقر م .7-7م م
انمر معلىمسربيلماملثرال مالربالغمرقر م ٢٠٠٨/١7٦3مبريال مضرممكارما ماآلراءماملعتمرم م م٢٥ماذار/نرار م ٢٠١١م
الفدقرتانم٢-١١مو4-١١؛موأبومبكرمعل موا رونمضممالمامنرك مالفدقر م.٨-7م م
انمر مياسنيمضممالمامنرك مالفدقر م 9-٨موأبومبكرمعل موا رونمضممالمامنرك مالفدقر م.٨-7م م
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الفدقررر م٨-7مأعرراله .موعلررىمالمولررةمالطرررفمأين راًمأنمعتاررعمعرر:مترحيررلمصرراحلمالرربالغموةفلهمررام
الرضيعم ىلمبلغاريامنام ا مةلبهماماملتعلقمباللجوءمقيمماملراجعة( .)43م
 -١٠مواللجاةم ذمتنعم ماعتباراامأنمالمولةمالطررف مباننرمانهام ىلمالربوتوكرولماال تيرار مقرمم
اعرتفررتمبا تصرراعماللجاررةمبتحميررممنررام ذامكررانمقررممحررمثمانتهرراكمللعهررممأ مال موتعهررمتمعم رالًم
باملا م٢من:مالعهممبلنمتكفلمعتعممجيعماألفررا ماملوجرو ي:م م قليمهرامواخلاضرعنيملواليتهرامبراحلدقويم
املعرتفمهبام مالعهمموبلنمتتيحمسربيلمانتصرافمفعراالًموقرابالًمل نفراذم ذامثبرتمحرموثمانتهراك مترو م
أنمتتلدقىمن:مالمولةمالطرف م مغنونم١٨٠ميوناً منعلونراتمعر:مالترماب مالر ماخترجهتاملوضرعماراءم
اللجاةمنوضعمالتافيج.مويرجىمأيناًمن:مالمولةمالطرفمأنمتاشرماجهماآلراءمعلرىمنطرايمواسرعمباللغرةم

الرييةمللمولةمالطرف.م م

__________

) (43مانمررر معلررىمسرربيلماملثررال مأبررومبكرررمعلر موا رررونمضررممالررمامنرك مالفدقررر م 9موأوبرراهمحسررنيمأمحررممضررممالررمامنرك م
الفدقر م.١٥م م
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الموفق
رأ مش ااتوع اعض اااء اللجن ااة يوف اااا إ اااني تي ااوجي تاس اااتا تف ااوتيني
با ااازارت ي تآنيا ااا زايرا ااوت  -فا ااور توونسا ااتانتي فارةزيالإا ااييلي (رأ

مخالف)
 -١ميؤسفاامأالميكونمبوسعاامأنمنان م ىلمرأ مأغلبيرةمأعنراءماللجارةم منرام لصرتم ليرهمنر:م
نتيج ررةمنفا ا ررامأنمال ررمامنركمس ررتاتهكمالت اناهت ررام دقتن ررىمامل ررا م7من رر:مالعه ررمم ذامن رراماخت ررجتمقرارا ررام
برتحيلمصاحلمالبالغم ىلمبلغاريا .م
 -٢موالررمولماألة ررافمنل نررة موفدق راًمملرراماررومراسررخم ماالجتهررا مالدقررانوينمللجاررة مبررلالمتر عحررلم
ذاموجررمتمأسررباطموجيهررةمتررمعوم ىلماالعتدقررا مبوجررو ماحتمررالمحدقيدقر م
األشررخاعمنرر:مأراضرريهام ب
لتعرضه ملنررمالمميك:مجربه معلىمشومنرامور م ماملرا تنيم٦مو7منر:مالعهرم مسرواءمأكرانمذلركم
مالبلمماملدقمررمندقلمالشخصم ليرهمأ م مأ مبلرممقرمميادقرلم ليرهمالحدقرماً(مأ).مبيرممأنرهملريممكرلمتعررزم
للمش ررايمالشخص رريةم مبل ررممالرتحي ررلمي ررم لم منط ررايمالت ان رراتمالمول ررةماملر عحل ررةماملتعلدق ررةمبع ررم م
اإلعا مالدقسرية(مط) .م
 -3موالميشرركلمعررم مترروفرماملسرراعم ماالجتماعيررةمأومالتررل م ماحلص رولمعلررىماخلررمناتمالطبيررةم
سبباًمنانعاًم محممذاتهمل عرا مالدقسرريةمباسرتثااءمر رامحراالتماألفررا مالرجي:ميواجهرونمنشرايمنر:منروعم
رراعمنامجررةمعرر:محالررةمضررعفمبعياهررا(ما)متفرراق محماررته مبشرركلمغ ر معررا موهعلهررامالمتادقن ر .موأ م
تفس ر مخمررالفميعتررربممجيررعماألف ررا مالررجي:ميواجهررونمنشرراكلم ماحلصررولمعلررىماخلررمناتماالجتماعيررةم
ضررحايامحمتملررنيمبرراملع ماملاصرروعمعليررهم ماملررا م7منرر:مالعهررممالم ررمملررهمسرراماميررجكرم ماجتهررا اتم
اللجاررةمأوم مممارسرراتمالررمول مونرر:مشررلنهمأنم عررلمأشرركالماحلمايررةماضررم م ماملررا م 7مونبررمأمعررم م
اإلعا مالدقسريةم(وكالاامنطلقمبطبيعته)ميتخطيانمحمو ماملعدقول.م م
 -4موقممأيامناماآلراءمال ماعتممهتاماللجاةم مقنريةمياسرنيمضرممالرمامنرك(م ) ملكر:مالوقرائعم متلركم
الدقنرريةمختتلررفما تالف راًمكب ر اًمعرر:موقررائعماررجهمالدقنرريةموالمتسررمحمبرراخلروامبررافمماالسررتاتاامالدقررانوين.م
فف مقنيةمياسرنيمضرممالرمامنرك مكانرتمصراحبةمالربالغمأنراًموحيرم منعيلرةملثالثرةمأةفرالمصرغارمانتهرتم
نررم متصرريحم قانتهررامأثارراءموجو اررام م يطاليرراموكانررتمتعرراينمنرر:منشرراكلمصررحية موكانررتمسررترتكمبعررمم
ترحيلهام موضعميهم محياهتاموحيا مأةفاصا.مو م لمارجهمالمرروفماالسرتثاائية مرأيارامأنرهمالمميكر:م م
غياطمضماناتمحمم ماعتبارم يطاليامبلماًم انااً ملك مترحلم ليهمصاحبةمالبالغموأةفاصا.م م
__________

)أ( مانمرررمالتعليررقمالعررا مرق ر م)٢٠٠4(3١مبشررلنمةبيعررةمااللت ر ا مالدقررانوينمالعررا ماملفررروزمعلررىمالررمولماألة ررافم مالعهررم م
الفدقر م.١٢م م
)ب( مانمرمالبالغمرق م٨7/٢٦٥مقنيةمفيوالنمضممفالاما ماآلراءماملعتمم م م7منيسان/أبريلم.١9٨9م م
)ج( انمرمالبالغمرق م ٢٠١4/٢3٦٠مياسنيمضممالمامنرك ماآلراءماملعتمم م م٢٢معوز/يوليهم.٢٠١٥م م
)د( املرجعمنفسه.م م
GE.16-23130
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 -٥مو ماجهمالدقنية مالمجمالم مأنملصاحلمالبالغمبوصفهمامالجيبنيمنعرتفراًمهبمرا ماحلرقم
متلدق ر ماملس رراعم ماالجتماعي ررةم مبلغاري ررامبالش ررروامنفس ررهاماملتاح ررةمللم رواةانيمالبلغ رراريني.موق ررمم
يعمالنمأيناًمبصور مقانونيةمإلعالةمأنفسهمامو عالةمةفلهمرامالرضريع.موعلرىمالررغ منر:م ثبراتمأنم
صرراحةمالرربالغميعرراينمنرر:منرررزمالدقلررة مفل ر ميثبررتمأنماررجاماملرررزممررممفعلي راًمنرر:مقمرتررهمعلررىم
العملمأومأنمحالتهمالمميك:مأنمتعاجلمعلىمالاحوماملااسةم مبلغاريا(ه).م م
 -٦مويررمع مصرراحبامال ربالغمأهنمررامتعرضررامحلررا ث معاررفم(األولملررم موصرروصمام ىلمبلغاريررام
والثرراينم مترراريخمغ ر محمررم م م ررروفمغاننررةمعاررمنامكانررام مةريدقهمررام ىلمنرك ر ماالسررتدقبال) م
لكاهمامملميوضحامبصور مكافيةماألسباطمالر مناعتهمرامنر:متدقرمميمشركو مبشرلنمارجي:ماحلرا ثنيم
ىلمالسلطاتمالبلغاريرةم(واكتفيرامباإلشرار م ماحلرا ثمالثراينم ىلماحلرواج ماللغويرةمالر محالرتم ونم
اةالعهمامعلىماإلجراءاتمالدقائمةملتدقمميمالشكاو م(الفدقرر م.))3-٢موعلرىمأ محرال مالميوجرمم
أ مأسا م منلفمالدقنيةميش م ىلمأنمصاحلمالبالغمسيواجهانمنسرتدقبالًم طرراًمشخصرياًميتمثرلم
مالتعرزمالعتماءاتمعاممعو هتمام ىلمبلغاريا(و) .م
 -7موجمملمالدقول م ناامنر مأنهمعلىمالرغ من:مأنمترحيلمصاحلمالبالغم ىلمبلغاريامقرممي يرمم
وضررعهمامصررعوبةمندقارنررةمبوضررعهمام مالررمامنرك مفضناررامالممنلرركمنعلونرراتمترروح مبررلنم روفهمررام م
متعرضررهماملنررررم
املسررتدقبل م ذامأعيررمام ىلمبلغاريررا متكشررفمعرر:موجررو ماحتمررالمحدقيدقر ميتمثررلم م
شميمم اميكف مليم لم منطايماملا م.7م م
 -٨مو ماجهمالمروف مالمميكااامأنمخنلصم ىلمأنمقرارمالسلطاتمالمامنركيرةمالدقاضر مبرتحيرلم
صاحلمالبالغمقمميسفرمع:مانتهاكمالمامنركماملا م7من:مالعهم.م م
م

م

مم

__________
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(ه) ترروح ماأل لررةمال روار م منلررفمالدقنرريةمأنمصرراحةمالرربالغمال ر واميعرراينمنرر:متنررخ معنررلةمالدقلررةمغ ر ماملعررويم
لتمفقمالم مويابغ مأنمخينعمللمراقبةمالروتيايةمحلالتهمالدقلبيةمبتخطيقمالدقلةمبدقيا ماسهم.م م
(و) مانمرمعلىمسربيلماملثرالمالربالغمرقر م ٢٠١3/٢٢7٢مط.مت.مضرممالرمامنرك ماآلراءماملعتمرم م م١منيسران/أبريلم
 ٢٠١٥مالفدق ررر م ٢-7موال رربالغمرقر ر م ٢٠١4/٢3٦٦مف ررالنمض ررممكا ررما ماآلراءماملعتم ررم م م٥متشر رري:مالث رراين/مم
نوفمربم ٢٠١٥مالفدقر م.3-9م م
GE.16-23130

