
GE.16-23130(A) 



 اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

( ما  الروتتوواوا اتيتياار   4)5اعتمدتها اللجنة بموجب المااة  آراء   
 ** *2608/2015بشأن الرالغ رقم 

م .م)مميثلهمامحما (مز.أ.موممأ.مر.مدقم من: امل
مصاحبامالبالغمالشخصانماملمعىمأهنمامضحيتان 

مالمامنركمالمولةمالطرف 
م)تاريخمالرسالةماألوىل(م٢٠١٥منايو/أيارم٨البالغ تاريخم
نرر:مالامررا مالررما ل مم97الدقرررارماملتخررجم وجررةماملررا  ممالوثائقماملرجعية 

ممأيرررار/م٨الطررررفم ممللجارررةموالرررج مأحيرررلم ىلمالمولرررة
م)ملميصمرم مشكلموثيدقة(مم٢٠١٥نايوم

م٢٠١٦مأكتوبر/األولمتشري:م٢٨متاريخماعتما ماآلراء 
مالرتحيلم ىلمبلغارياوماملعانلةماملهياةموالال نسانيةمماملوضوع 

معم متدقمميمأ لةمكافيةمإلثباتماال عاءماملسائلماإلجرائية 
التعجيةمأوماملعانلةمأومالعدقوبةمالدقاسريةمأومالال نسرانيةمماملسائلماملوضوعية 

مأوماملهياة
م7املا  ممنوا مالعهم 

م٢املا  ممنوا مالربوتوكولماال تيار  
__________ 

 (.٢٠١٦تشري:مالثاين/نوفمربمم4م-تشري:ماألول/أكتوبرمم١7)م١١٨اعتممهتاماللجاةم مالمور مم*

شرراركم م راسررةماررجامالرربالغمأعنرراءماللجاررةمالتاليررةمأيررابا  مالسرريممعيررازمبرر:معاشررور موالسرريممل اررار مبوزيررم مم**
والسيم مسار مكليفالنم موالسيممأمحممأننيمفتحماهللموالسيممأوليفييهم  مفروفيرلموالسريمميروج م واسراوا موالسريم م

نمالكرر منواونرروزا موالسرريم مفرروتيزمبررازارت يم موالسرريممنرراورومبررولي  موالسرر منا ررلم يفانرراميليررتا موالسرريمم نكررا
فرور مم-ريسريا موالسريممفابيرانمعمررمسرالفيويل موالسريم مانيرامزايرربتمم-رو يل موالسيممبكتورمنانويرلمرو ريغريمم

ممموالسيمميوفالمشاين موالسيممكونستانتنيمفار زيالشفيل  موالسيم منارغومواترفال.
 ممر م متجييلماجهماآلراءمنصمرأ منشرتكموقعهممخسةمن:مأعناءماللجاة.وي
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م٢٠مو م١99٢كررانونماألول/ يسررمربممم١ .ماملولررو انم ممأ.موز.مأ.مصرراحبامالرربالغمر.م١-١
علرررىمالتررروايل مارررامزوجرررانمنررر:منرررواةزماسمهوريرررةمالعربيرررةمالسرررورية.مولرررم مم١99١ح يران/يونيرررهم

وتدقرررمندقرلمصراحلمالربالغمنر:مم.(١)ةمالبالغمحاناًلم مشهرااماخلرانمتدقمميمالبالغمكانتمصاحب
.مويررمع مصرراحبامالرربالغمأنم٢٠١٥أيار/نررايومم١١الررمامنركم ىلمبلغاريررام م ةررارم جررراءم بلرر:م م

رحيلهمام ىلمبلغاريامسينعهماموينعمجاياهمامحتتم طرمالتعرزمللمعانلةمالال نسانيةمواملهياة مت
نر:مالعهرم.مو مالبمايرةمنثرلماالرممالرمامنرك ملالجيبرنيمصراحلمم7واومناميشكلمانتهاكراًمللمرا  م

ممالبالغمونثلتهمامبعممذلكمااناهمكروغ.
قمندقررارراماخلرراعماملعررزمبالبالغرراتمعرر:مةريررم مةلبررتماللجاررة٢٠١٥أيار/نررايومم١٠و مم٢-١

نر:منمانهرامالرما ل  مأنمعتارعمعر:مم9٢اسميم موالتماب ماملؤقتةم ىلمالمولةمالطرف معماًلمباملا  م
ممترحيلمصاحلمالبالغم ىلمبلغاريامريثمامتامرماللجاةم مقنيتهما.

اخلراعماملعرزمبالبالغراتمم مرفنتماللجاة مع:مةريقمندقررارا٢٠١٥أيلول/سبتمربمم٢9و مم3-١
مماسميم موالتماب ماملؤقتة مةلةمالمولةمالطرفم هناءمالتماب ماملؤقتة.

 بيان الوقائع  
مالبلغاريررررةمالشرررررةةمأنمويررررمعيانم.٢٠١4  ررررلمصرررراحبامالرررربالغمبلغاريررررام مح يران/يونيررررهمم١-٢

قبنررتمعليهمرراملررم موصرروصماموأنمصرراحةمالرربالغمالرر وامتعرررزمل يررجاءمالبررمينمالررج ميمهرررم م
شكلملكماتموضرباتمبالعص معلىمكانرلمجسرمه.موسبرحبتمصراحبةمالربالغمال وجرةمنر:مشرعراام
وتلدقرررتمضررررباتمبالعصررر مو نرررعتمللتفتررريامعاريرررةمبرررمونمنالبسرررها.مولرررم موصررروصمام ىلمنركررر م

يجاءمواالحتجازمملم ممخسةمأيا .موصو رتمممتلكاهتماموملمترر م ليهمرا.مالشرةة متعرضامنر مأ ر مل 
وبعررمماإلفررراامعاهررا مأرسررالم ىلمنرفررقملالسررتدقبال.مويشرر مصرراحبامالرربالغم ىلمأنماألوضرراعم منرافررقم

نامكاناميتااوالنمالطعا ماملدقم م ليهمامألهنمراموجرمامفيرهمعرم ماًموأهنمامنا رماًماالستدقبالمكانتمسييبةمجم
وحشرات.مويش مصاحبامالبالغمكجلكم ىلمأنرهمنتيجرةمللمرروفمغر مالصرحيةمالسرائم مميماناًمنراتم 

 منرفررقماالسررتدقبال مأصرريبتمصرراحبةمالرربالغمبالتهرراطم مأسررفلمالرربط: مواتصررلتمبالطبيررةمالررج م
يعملم منرك ماللجوء مولكاهامحرنتمن:متلدق ماملساعم مالطبيةمبعرممأنمأ ربوارامااراكمبرلنمالامرا م

وترمع مأهنراماضرطرتم ىلمحتمرلماألملمم.(٢)ةاللماللجروءمالعرالامنر:مأنراضره مومتلدقىممجيعسياهارمل
م ىلمحنيموصوصام ىلمالمامنرك محيثمتلدقتمالعالامالطل.

 ىلمأنمصرراحةمالربالغمالرر واميعراينمنرر:منشركلةم مالدقلررةماًمويشر مصراحبامالرربالغمأينرم٢-٢
 .مويررمعيانمأنررهمقررممسرردققم منرافررقمتتمثررلم متنررخ معنررلةمالدقلررةمممرراميصررعاةمعمليررةمضررخمالررم

االسررتدقبال موملميعررقمسررو منسرركاات.مىلمتوجررهم ىلماملستشررفىماضلرر  مولكرر:مرفرر مقبولررهماارراكم
ألنهمملميك:مانجاكمقممحصلمعلىمتصريحم قانة.موعامنامعرا مممرلمتصررمهمحصرلمعلرىمنوعرمم

كمأنمصاحةمتلجلمثالثمنراتمبمونمتعليلمالسبة مولجلكمعملمع:محماوالته.مويمعيانمكجل
كرررلمسرررتةمأشرررهرمويسرررتل  مذلررركمندقلرررهم ىلمممختطررريقمصرررم مالدقلرررةالررربالغممتررراام ىلماملراقبرررةم هرررازم

__________ 

م.مم٢٠١٥تشري:ماألول/أكتوبرمم١ولممالطفلم مالمامنركم مم(١)
مالمتوجممنعلوناتمع:مالشخصمالج مأ ىلمهبجامالتعليق.مم(٢)
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وذكرررامأنررهمبررالامرم ىلم روفررهمم.(3)كرر:مملراقبررةمحالتررهمبالدقيررا معرر:مبعررماملستشررفىم مأقرررطموقررتممم
مالصحيةموقابليتهمللمرز مفدقممينطرم ىلم جراءمعمليةمجراحيةمل رعمجهازمن يلمللرجفانمالدقلل.

ويررررمفعمصرررراحبامالرررربالغمكررررجلكمأنررررهم مأحررررمماأليررررا  معاررررمنامكانررررام مةريدقهمررررام ىلمنرفررررقمم3-٢
غمبنرربهمعلرىموجهرهماالستدقبال ماعتم مأربعةمأوممخسةمأشخاعمجمهويلماصويةمعلرىمصراحةمالربال

وجسمهموعلىمالررغ منر:مأنرهمملميفهر مشرييباًمممرامقيرلمفضنرهميفررتزمأهنر ماعترموامعليرهمبرموافعمعاصررية م
فدقممكانمنر:ماملعرروفمعلرىمشرومشرائعمأنمجمموعراتمعاصرريةمهتراج ماملهراجري:م ماملاطدقرة.مويرمع م

احلررا ث مولكاررهمناررعمصرراحةمالرربالغمأنررهمتوجررهمبعررممذلرركماالعتررماءم ىلمنركرر مالشرررةةمل بررالغمعرر:م
نرر:م  رررولمنركرر مالشررررةةموملميررتمك:منررر:م برررالغمالسررلطاتمباحلرررا ث.مويشرر م ىلمأنمحررراج ماللغرررةم
حالم ونمنعرفتهمباإلجراءاتماملتاحةمأومبالسلطةماملختصةمبالامرم مشكواه.مويمفعمصراحبامالربالغمم

لوجرو مجمموعراتماًمنمررممملرم مثالثرةمأيرا  مكجلكمبلهنمام الم منرفقماالستدقبالمبعممأنمتعرنيم غالقره
نعا يرررةملنجانرررةمتريرررممنهامجرررةمنلتمسررر ماللجررروء.مو نمجمموعرررةمنررر:مالشرررباط مالرررجي:م رقررروامحمررررم

مالتجولمبغيةمتلننيمالغجاءمللاا م ا لمنرك ماالستدقبال متعرضتمبالفعلمللطعاات.م
.م٢٠١4ويرررمع مصررراحبامالررربالغمأهنمرررامناحرررامصرررفةمالالجررربم مبلغاريرررام مأيلول/سررربتمربمم4-٢
 عمرررانمأهنمرررامملممصرررالمعلرررىمنسرررخةمنرتمجرررةملتصررررم ماإلقانرررةموالمعلرررىمأ متوضررريحم صررروعموي
لررميهمامنرر:محدقرروي.موملميدقررم م ليهمررامأ متفسرر م صرروعم جررراءمالتجميررممسررو م بالغهمررامبعررمممنررا

بلنررهمملميعررممبضنكاهنمرراماًم صررراراامعلررىمذلرركمبررلنمالتصرراريحمصرراحلةمملررم ممخررممسرراوات.موأبلغررامأينرر
ك ماالستدقبالمويتعنيمعليهمامالعثورمعلىمنكانم قانةم اعمهبما.مويش مصاحبامالبالغمالبدقاءم منرم

 ىلمأهنمامملممصالمعلىمأيةمنساعم موألغ مالبملمالصغ مالج مكرانميدقرم م ليهمراموعمرالمجاارمي:م
وعلر مصراحةمم.(4)لمعلىمالرعايةمالطبيةمأومالتعلي احلصوممعلىم  ا منكانم قانةموحرنامن:م نكانية
ليف.موأ ركمأنهمل:ميتمك:من:م فعماإل ارمنمراًم ىلمم4٠٠البالغمأنمقيمةم  ارمشدقةمقممتصلم ىلم

أنهمالميتوقرعمالعثرورمعلرىمعمرلمو ىلمأنمن عراتمكررهماألجانرةمناتشرر م مبلغاريرا.مولرجلك معاشرام م
صرراحبةمالرربالغ.مواتصررالمالشررارعمملررم ميرروننيم ىلمثالثررةمأيررا  مشررعرام الصررامبعررم ماألنرران موالمسرريمام

ببع ماألصمقاءمالجي:مكانوامالمي الونميعيشونم منرفقماالستدقبالمو المخمتبيبنيم مغرفه م ىلمحنيم
م.مويمفعمصاحبامالبالغمكجلكمبلهنماماضطرام ىل٢٠١4نغا رهتمامالمامنركم مكانونماألول/ يسمربم

 ماملاليررةمنرر:مأسررراام ماسمهوريررةماسررتخما مجرر ءمنرر:منررم راهتماموأهنمررامكانرراميتلدقيررانمبعرر ماملسرراعم
مالعربيةمالسوريةمبسبةمعم محصوصمامعلىماملساعم من:مالسلطاتمالبلغارية.

 موصرررررلمصرررررراحبامالررررربالغم ىلمالررررررمامنركموةلبررررررام٢٠١4كرررررانونماألول/ يسررررررمربممم١٥و م ٥-٢
م ىلمالمامنركيررةماصجررر م ائررر مةلبررتم ٢٠١٥ميارراير/الثرراينمكررانونم٢٢مو م ماليررو منفسرره.ماللجرروء

لالئحرةم بلر:.مم ىلمالبلرممانتثراالًممأ رر منر مالبالغمصاحلم  ولمعلىماملوافدقةمالبلغاريةمالسلطات
__________ 

غر منعرويمم DI422معنرلةمالدقلرةيدقم مصاحبامالبالغمشها  مةبيةمتفيممبلنمصاحةمالبالغميعاينمن:متنرخ مم(3)
بسرررربةمنوبررررةمأ ررررر .موتشرررر مم٢٠١٥شررررباا/فربايرمم٢7وم٢٦لترررمفقمالررررم .مويدقررررولم نررررهمندقررررلم ىلماملستشرررفىم م

برالامرم ىلمأنموالرمهممDI422الشها  مالطبيةمكجلكم ىلمأنمصاحةمالبالغمنعرزمبشرم ملتنرخ معنرلةمالدقلرةم
نرا متنيمقلبيترنيمنر:منروعمندقرو منمر مالدقلرةمامل يرلمللرجفرانموأ اهمتوفيامبسكتةمقلبيةموأنماثانيمن:مأشدقائهموضعام

(مبسبةمنفمماحلالة.موسوفميمعىمصاحةمالبالغم ىلما تبارمالمراجةمو ىلمختطريقمصرم مICDالدقابلملل رعم)
مالدقلةم مغنونمستةمأشهرموسيكررماجامالفحصمبعممذلكمكلمستةمأشهر.م

لمعلرىموثرائقماصويرة مملممصرالمعلرىمأ م رشرا اتمبشرلنميش مصاحبامالبالغم ىلمأنهملم متدقمميمةلرةمللحصرومم(4)
م نكانيةم  ا منسك:مأوماحلصولمعلىمالعملمأومعلىمالتعلي مأومالمع ماملايلمن:مالمولة.م
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م مأبلغرتمالسرلطاتمالبلغاريرةم ائرر ماصجرر مالمامنركيرةمبرلنمصراحلمالربالغ٢٠١٥شباا/فربايرمم٦و م
مم.٢٠١4أيلول/سبتمربمم١٥قممناحامنرك مالالجبم مبلغاريام م

 مرفنررتم ائررر ماصجررر مالمامنركيررةمةلررلمصرراحلمالرربالغماملتعلدقررنيم٢٠١٥أيار/نررايومم4و م ٦-٢
امناحاماحلمايرةم مبلغاريرا.موصرمرمأنررميدقنر م غا رهتمرامالرمامنركمعلرىمالفرور.مورأتممباللجوء مألهن

باحلمايررةمعاررمم  وصمررام ىلممسرريحميان ائررر ماصجررر مأنمسررالنةمصرراحلمالرربالغمالشخصرريةموأناهمررام
و قانتهمرررامفيهرررا.مورأتمأينررراًمأنمصررراحلمالررربالغملررريمملرررميهمامأيرررةمنشررركلةمنرررعمالسرررلطاتمبلغاريرررام

البلغاريةموأهنمامملميدقمنامشكو م ىلمالشررةةمفيمراميتعلرقمباللكمراتموالنررباتمبالعصر مالر متعرضرام
صرررامعلرررىمأيرررم مالشررررةةمالبلغاريرررةملرررم موصررروصما موالمفيمررراميتعلرررقمبضسررراء منعانلتهمرررامةررروالمأيرررا م

زماخلمسةم منرك مالشرةة.موباإلضافةم ىلمذلرك مأشرارتم ائرر ماصجرر م ىلمأهنرامحتريقمعلمراًماالحتجا
با عرراءاتمصرراحلمالرربالغماملتصررلةمبسرروءماألحرروالماملعيشرريةم مبلغاريررامواسررتحالةمالعثررورمعلررىمعمررل م

صريةملكاهامتعتربمن:ماملؤكممأهنمامسيجمانم روفاًماجتماعيةمواقتصرا يةمنالئمرةموأنمسرالنتهمامالشخ
سررتحمىمباحلمايررة.موالحمررتمكررجلكما عرراءاتمصرراحلمالرربالغماملتعلدقررةمباالعتررماءمالررج متعرررزملررهم
صرررراحةمالرررربالغمنرررر:مقبررررلمجمهررررولني مولكاهررررامرأتمأنمنررررامتعرررررزملررررهمكررررانمحا ثرررراًم جرانيرررراًمناعرررر الًم

صررراحةمالررربالغمميكارررهمأنميلجرررلم ىلمالسرررلطاتمالبلغاريرررةمللحصرررولمعلرررىممحايرررةم ماملسرررتدقبل.مموأن
علرررىماًمعلرررقمةالرررةمالدقلرررةمالررر ميعررراينمناهرررامصررراحةمالررربالغ مرأتمالرررمائر مأنرررهمسررريكونمقرررا رموفيمررراميت

متصريحم قانةمسار ماملفعول.ماًماحلصولمعلىمالعالامالطلم مبلغاريامبالامرم ىلمأنهممملمحالي
 مةعر:مصراحبامالربالغم مقرررارم ائرر ماصجرر مأنرا مجملرممةعررونم٢٠١٥أيار/نرايومم٦و م 7-٢

 مأيررمماالررممقرررارم ائررر ماصجررر  منعترررباًمأنررهم رروزمرفرر منرراحم٢٠١٥عوز/يوليررهمم9و مالالجيبررني.م
اإلقانةمألجالم ذامكانمندقم مالطلةمقممحصلمعلرىممحايرةم مبلرمما رر.مورأ ماالرمم مالواقرعم

للتشررريعاتمذاتماًمأنمصرراحلمالرربالغمناحررامنركرر مالالجرربم مبلغاريررا.موأشررارمكررجلكم ىلمأنررهموفدقرر
واررر م)أ(مأنميتمترررعماألجارررلمم(٥)بغررر ماسرررتيفاءمشرررروامنعيارررةمقبرررلمرفررر مةلرررةماإلقانرررةالصرررلة ميا

باحلمايرةمنر:ماإلعررا  مالدقسرريةم مبلررمماللجروءماألول مو)ط(مأنميرتمك:ماألجاررلمنر:مالررم ولم ىلم
و)ا(مأنمحتمىمسالنةماألجالمالشخصيةموأناهمباحلمايرةملكر:مم البلممواإلقانةمفيهمبصور مقانونية

المميكر:ماشرررتاامأنميتمترعماألجاررلم سرتوياتماملعيشررةماالجتماعيرةمنفسررهامالر ميتمتررعمهبرامنواةارروم
مم.(٦)نسانيةماألساسيةماملعرتفمهبامفيهللمعاي ماإلاًمبلمماللجوءماألول مو) (مأنميعانلماألجالموفدق

الالجيبررنيمأنمبضنكررانمصرراحلمالرربالغمالررم ولم ىلمبلغاريررامواإلقانررةممورأ مجملررممةعررون ٨-٢
فيهررامبصررفةمقانونيررةموأهنمررامسرريحميانماارراكمباحلمايررةمنرر:ماإلعررا  مالدقسرررية مألهنمررامحصررالمعلررىم

.مورأ ماالممأنهمالميوجممسبةمالفرتازمأنمصراحلم٢٠١4أيلول/سبتمربمم١٥محايةم وليةم م
لدقسرية مألنمبلغاريرامعنروم ماالحترا ماألوروو مويابغر مصرامباراءمالبالغمسيتعرضانمخلطرماإلعا  ما

وفيمامخيرصما عراءاتمصراحلمم.(7)يعاتمذاتمالصلةمبشلنماجهماملسللةعلىمذلكماالنتثالمللتشرم
الرربالغماملتعلدقررةمباالعتررماءاتمالرر مميكرر:مأنميتعرضررامصررام مبلغاريررامبررموافعمعاصرررية مأحررااماالررمم

__________ 

م٢٠١4تشرري:مالثراين/نوفمربمم١4املرؤر مم7٢يستشهمماالممباملالحماتمالتفس يةمبشلنمنشرروعمالدقرانونمرقر مم(٥)
ممم.نونماألجانةن:مقام(ط)٢9اخلاعمباملا  م

للجارررررةمالتافيجيرررررةمملفوضررررريةماألنررررر ماملتحرررررم ملشرررررؤونمالالجيبرررررنيمبشرررررلنمم٥٨يستشرررررهمماالرررررممباالسرررررتاتاامرقررررر مم(٦)
الالجيبررررنيمونلتمسرررر ماللجرررروءمالررررجي:مياتدقلررررونمبطريدقررررةمغرررر منمانيررررةمنرررر:مالبلررررممالررررج موجررررموامفيررررهممحايررررةممنشرررركلة
م(.مم١9٨9)مبالفعل

مومامللحقمباالتفاقيةماخلاصةمبوضعمالالجيبني.موملالحتا ماألورمميستشهمماالمم يثايماحلدقويماألساسيةم(7)
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نرر ماملتحررم مالسررانيةملشررؤونمالالجيبررنيمالررج ميبررنيمأنماحلكونررةمتتصررم مبتدقريرررمنفوضرريةماألاًمعلمرر
مشخصراًمم١٢٠علرىمم٢٠١4لتلكماالعترماءاتموترمياهاموأنمالسرلطاتمقرممقبنرتم مشرباا/فربايرم

مو لرصماالرمم ىلمأنمصراحلمالربالغمميكاهمرامأنميدقرمنام.(٨) مأعدقاطماجو معلىمأحمماملساجم
علرىماحلمايرة موأنمسرالنتهمامسرتحمىمبالدقرمرمالرالز منر:ممةلباًم ىلمالسرلطاتمالبلغاريرةمللحصرول

 محررالمعو هتمرا.موباإلضرافةم ىلمذلررك مماحلمايرة موبالترايلملر:مخينررعامللتعرجيةمأوملسروءماملعانلرة
رأتمأغلبيرةمأعنرراءماالررممأنمالمررروفماالجتماعيررةمواالقتصررا يةملالجيبررنيمالررجي:مناحرروام قانررةم م

االررمم ىلماالسررتاتاامأنررهميتعررنيمعلررىمالمولررةمالطرررفمأنمتدقبررلمبلغاريررامالمميكرر:ملوحررماامأنمتدقررو م
صرراحلمالرربالغموعتاررعمعرر:م عا هتمررام ىلمبلغاريررا.موأحررالماالررممكررجلكم ىلماملرروا ماألساسرريةمالرر م
تش م ىلمأنماألشخاعمالجي:مناحروامنركر مالالجربمأوماحلمايرةم مبلغاريراميتمتعرونمبرافممحدقرويم

ذلرركماحلصررولمعلررىممجيررعمأنررواعمالعمررلموامل ايرراماالجتماعيررة م ررامفيهررامماملررواةانيمالبلغرراريني م ررام 
اج ماستحدقاقاتمالبطالة مو نمكانمن:مالصعةم ماملمارسةمالعمليرةمالعثرورمعلرىمعمرلمبسربةمحر

وباإلضافةم ىلمذلك مذكرماالممأنماألشخاعمالرجي:ميتمتعرونمم.(9)اللغةموارتفاعمنستو مالبطالة
ملمعلىمالتلننيمالصرح م مبلغاريرا مو نمكرانمعلريه مأنميرمفعوامأقسراةاًم رك مالالجبمميكاه ماحلصوم

 مولكرر:ممررقمصرر ماحلصررولمعلررىمنفررمماملسرراعم ماالجتماعيررةمالرر ممصررلمعليهررام(١٠)ندقابررلمذلررك
ولررجلكم لررصماالررمم ىلمأنمالوضررعماالجتمرراع مم.(١١)ريون م ررام مذلرركمالرعايررةمالصررحيةالبلغررا

رمراًم مبلغاريراموأنماملعلونراتمالر مقرمنهامصراحبامالربالغمواالقتصا  ملصاحلمالربالغمسريكونمن
فيماميتعلقمباملشاكلمالصحيةملصاحةمالبالغمالمميك:مأنمتفنر م ىلماسرتاتاامخمتلرف.مو مارجام
ماخلصرروع مالحررلماالررممأنمصرراحةمالرربالغمشرراطمورأ مأنررهمميكرر:مأنميفرررتزمأنررهمسيحصررلمعلررى

مريا.مالعالامالطلمالالز محلالتهمالدقلبيةم مبلغا
 مةلةمصاحبامالبالغم ىلماالمم عا  مفتحمقنيتهما موأشرارام٢٠١٥عوز/يوليهمم3١و م 9-٢

 ىلمأهنمرامملميطلبرراماللجروءم مبلغاريرراموأهنمرامسينررطرانم ىلمالعريام مالشررارعمنرعمةفلهمررام ذامأعيررمام
ةمألنم مرفر ماالرممالطلرةماملتعلرقمبضعرا  مفرتحمالدقنري٢٠١٥اط/أغسطممم3١ ىلمبلغاريا.مو م

مصاحلمالبالغمملميدقمنامنعلوناتمجميم م عماًملطلبهما.م

 الشكوى  
يمع مصاحبامالبالغمأنمترحيلهمام ىلمبلغاريامسوفميعرضهمامخلطرماملعانلةمالال نسرانيةمم١-3

نرر:مالعهررممألهنمررامسيتعرضررانمللتشررر موالعرروزمواحلرنررانمنرر:مم7واملهياررة مو مذلرركمانتهرراكمللمررا  م
موالسالنةمالشخصية.مويش مصاحبامالربالغمكرجلكم ىلمأنرهميتعرنيماعتبارارامضرعيفنيالرعايةمالصحيةم

 موألنمصراحةمالربالغميعراينم٢٠١٥تشرري:ماألول/أكتروبرمم١للغاية مألنملميهمامرضيعاًمولرمم م
__________ 

Bulgariaasacountryofasylum.UNHCRobservationsonthecurrentsituationofasylumin“انمررمم(٨)

Bulgaria”(January2014,updatedinApril2014).مم
الررج ميدقررم مضررةمعانررةمعرر:منمررا مم٢٠١4الصررا رم مشررباا/فربايرميررجكرماالررممتدقريرررماالررممالررمامنرك ملالجيبررنيمم(9)

ماللجوءمالبلغار  مونرافقماالستدقبالموالمروفماأل ر مذاتمالصلةم سللةمالادقلم وجةمالئحةم بل:.م
يشر ماالررمم ىلمنرجكر متفرراا مصرا ر معرر:ماالررممالرمامنرك ملالجيبررنيمبشرلنمأوضرراعمنلتمسر ماللجرروءموالالجيبررنيمم(١٠)

م٢7وم٢٦ا مالررر مصررريغتمعلرررىمأسرررا ماالجتماعررراتمالررر معدقرررمتمنرررعمناممررراتمغررر محكونيرررةميرررون م مبلغاريررر
م.مم٢٠١4 موصمرتم متشري:مالثاين/نوفمربم٢٠١4اط/أغسطمم

 Monitoring report on the integration"ميش ماالمم ىلمتدقريرماالممالبلغرار ماملعرزمبرالالجيبنيمواملهراجري: م(١١)

of beneficiaries of international protection in the Republic of Bulgaria in 2014".مم
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ن:منرزمقللم ط .مويمعيانمأنهممتاام ىلمرعايةمصحيةم ائمةم)املراقبرةمكرلمسرتةمأشرهرمبرضجراءم
مختطيقملصم مالدقلةموندقلهم ىلماملستشفىمفوراًمن:مأجلماملراقبةمبالدقيا مع:مبعممعاممالنررور ( 

موأنهملجلكمسيتعرزمخلطرماملوتم ذامملممصلمعلىمالعالامالطلمبانتما .م
أنررهمالميوجررممبرنررانجم  نرراامفعررالملالجيبررنيم مبلغاريرراموأنماًمويررمع مصرراحبامالرربالغمأينررم٢-3

الالجيبررنيميواجهررونمالفدقرررموالتشررر موحممو يررةمفرررعماحلصررولمعلررىمالرعايررةمالصررحية.مويررمفعانمبررلنم
وأنمالالجيبرنيمتركروامملصر ا مم٢٠١3اإل نااماأل  مقمماكتملتم معا ممالصيغةمالاهائيةملربنانج

م.(١٢)االجتمراع موانرمناجه م مااتمرعموملمتدقم مالسرلطاتم لريه م عمراًمكافيراًملتحدقيرقم  نراجه 
وعالو معلىمذلك موحيثم نمالتشريعاتماضليةمتراصمعلرىمأنمبضنكرانماألشرخاعمالرجي:مناحروام

يمالعمرلمو ىلمنمرا مالرعايرةمالصرحيةمواخلرمناتماالجتماعيرةموتلدقر منرك مالالجبمالوصولم ىلمسروم
املسرراعم مللعثررورمعلررىمالسررك: مأصرربحمشرربهمنسررتحيلمعلرريه مبالفعررلمالعثررورمعلررىمعمررلمأومعلررىم
نكررانمللعرريا.موباإلضررافةم ىلمذلررك م ررةمأنميدقررم مالالجيبررونمعاوانرراًمللحصررولمعلررىماخلررمناتم

ويرمفعمصراحبامالربالغمكرجلكمبلهنمرامم.(١3)عليرهاحلصرولمماالجتماعيةموصارمشربهمنسرتحيلمعلريه 
شعرامبتغي م موضعهمامقبلماحلصرولمعلرىمتصرريحم قانرةموبعرمهم عر مأهنمرامقبرلمأنممصرالمعلرىم
ذلررركمالتصررررريحمكانرررراميعيشرررانم م ررررروفمن ريررررةم منرفرررقماالسررررتدقبالمويتلدقيررررانمالدقليرررلمنرررر:ماملررررالمم

 مواندقطعرتماملرمفوعاتمالر ممكمصرروفمجيرة.مبيرممأنمحالتهمرامترماورتمعارمنامصرمرمالتصرريح
ويشررر انم ىلمتدقريررررمنفوضررريةماألنررر مم.(١4)وملميعرررمملرررميهمامنكرررانميعيشرررانمفيرررهمكانرررتمعررراحمصمرررا

املتحم مالسانيةملشؤونمالالجيبنيمالج ميش م ىلموجو مفجو مبنيمحالرةمةراللماللجروءموالالجيبرنيم
ولمعلىمالرعايةمالصحيةماملعرتفمهب مأوماألشخاعمالجي:مناحواممحايةماستثاائية من:محيثماحلص

مألنمحتميثموضعه م منامونرةمالرعايرةمالصرحيةمميكر:مأنميسرتغريمشرهري:.مويتعرنيمعلرىمالالجيبرني
يتعجرمعلىمنعم ماألسرمحتملهرا.موباإلضرافةم ىلمذلرك مميورو(م٨.7م)شو فعمرسو مشهريةماًمأين

مم.(١٥)االجتماعيةم-ويةموالرعايةمالافسيةمفضنمالتغطيةمالمتشملماأل 
لتجربتهمررامفيمررامخيررصماالعتررماءاتماملاتشررر م ماًمويررمفعمصرراحبامالرربالغمكررجلكمبلنررهمنمرررمم3-3

بلغاريرررامالررر مترتكرررةمبرررموافعمالعاصرررريةموكراايرررةماألجانرررةم ونمأنمتتصرررم مصرررامالسرررلطات مفهمرررام
ألسررر مالجيبررةملررميهامةفررلمرضرريع.مو ماررجامالصررم  ميدقررولماًمانارراًميعتدقررمانمأنمالبلررمميرروفرمنكانررمال

فيبرةمضرعيفةمللغايرةم مبلغاريرا مويشر انممغم نمالالجيبنيمالجي:ملميه مأةفالمقصرما صاحبامالبال
__________ 

Tsvelinaيشر مصراحبامالربالغم ىلمقنريةمم(١٢) Hristova and others, “Trapped in Europe’s quagmire: the

situation of asylum seekers and refugees in Bulgaria” (Bordermonitoring.eu, وثيدقرةممو ىلم(2014
املتاحرةمعلرىممNotat om forhold for asylansøgere og flygtninge i Bulgarienاالرممالرمامنرك ملالجيبرنيم

ويؤكررررررممصررررررراحبامالرررررربالغمأنرررررررهممhttps://flygtning.dk/media/1309372/nyhedsbrev-11.pdfاملوقررررررعمالشررررررربك  م
ونررامبعررمهمتادقصررهامم٢٠١4تيجيةملعررا محسربمامجرراءم مذلرركمالتدقريرررمفررضنماحلكونررةمالسررابدقةماعتمررمتم طررةماسرررتا
محالياًم طةمعملمن:مأجلماملتابعةمحتمىم اميل  من:ماملخصصاتماملالية.م

Nationalcountryreport:Bulgaria”(April“يش مصاحبامالبالغم ىلمقاعم مبياناتمنعلوناتيةمبشلنماللجروء م(١3)

2014) andUNHCR, “Where is my home? Homelessness and access to housing among asylum 

seekers,refugeesandpersonswithinternationalprotectioninBulgaria”(2013),pp.11-13م.م
Containmentplan:Bulgaria’spushbacksand“ميش مصاحبامالبالغم ىلمتدقريرمناممةمايون:مرايتممواتا م(١4)

detention of Syrian and other asylumseekersandmigrants”(April2014),p.5م.م
Bulgaria“يشر مصراحبامالربالغم ىلم(١٥) as a country of asylum. UNHCR observations on the current

situationofasyluminBulgaria”,p.12م.م
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 ىلمأنماملعلونرراتماألساسرريةمتفيررممأنمالعاصررريةماملؤسسررية م ررام مذلرركمالتررم التمالعاصررريةمنرر:م
مم.(١٦)فيع ماملستو  مناتشر م مبلغارياالسياسينيمالرم

ترا يرررلمضرررممبيرررةمحلدقرررويماإلنسرررانم مقنررريةمويرررجكرمصررراحبامالررربالغمأنمقررررارماضكمرررةماألوروم 3-4
يتصررلمهبررجهمالدقنررية مألنررهميشرر م ىلمبلررممالميوجررممفيررهمبرنررانجم  نرراامفعررالمولررجلكميعرريامم(١7)سويسرررا

فيرررهمالالجيبرررونمونلتمسررروماللجررروءم م رررروفمقاسررريةمللغايرررة.موينررريفمصررراحبامالررربالغمأنمالالجيبرررنيم م
ألهنرر مالميسرتطيعونمالوصرولم ىلمنرافرقماالسررتدقبالمماً بلغاريرامقرمم رمونمأنفسرره م منوقرفمأكثررمضرعف

ويالحلمصاحبامالربالغمأنماضكمرةمةلبرتم مقنريةمترا يرلم ىلمالسرلطاتماملخصصةملطاللماللجوء.م
السويسريةماحلصولمعلىمضماناتمن:منم هتاماإليطاليةمتكفلماسرتدقبالمأصرحاطمالربالغم)وار مأسرر (م

و محررالمعررم ماحلصررولمعلررىمتلرركمالنررمانات متكررونم منرافررقمو ررروفمتتااسررةموأعمررارماألةفررالم
ويرررر ممنررر:ماالتفاقيرررةماألوروبيرررةمحلدقرررويماإلنسرررانمبرتحررريله م ىلم يطاليرررا.م3سويسررررامقرررممأ لرررتمباملرررا  م

صاحبامالبالغ م مضوءماجاماالستاتاا مأنمقساو مالمروفمال ميواجههرامالالجيبرونمالرجي:ميعرا ونم ىلم
وبارراءممنرر:مالعهررم.م7:ماالتفاقيررةماألوروبيررةمحلدقررويماإلنسررانمواملررا  منررم3بلغاريررامتاررمرام منطررايماملررا  م

نرر:مم7علررىمذلررك ميؤكررممصرراحبامالرربالغمنرر:مجميررممأنمترحيلهمررام ىلمبلغاريررامسيشرركلمانتهاكرراًمللمررا  م
العهررم.مويؤكرررمانمكررجلكمأنمالدقررررارمالصررا رم مقنررريةمترا يررلميبرررنيمأنمالنررماناتمالفر يرررة منثررلم بدقررراءم

ممنلن:من:مالعوزمو روفماإلقانةمالدقاسيةما مضماناتمضرورية.ماألةفالمالعائمي:م 

 مالحظات الدتلة الطوف  
نالحماهترررامبشرررلنمندقبوليرررةمم٢٠١٥تشرررري:مالثررراين/نوفمربمم9قرررمنتمالمولرررةمالطررررفم مم١-4

ةعررررونمالالجيبررررنيموتركيبتررررهموعملررررهممالرررربالغموأسسررررهماملوضرررروعية.موارررر متصررررفمأواًلمايكررررلمجملررررم
مم.(١٨)املتصلةمبالئحةم بل:موالتشريعاتماملاطبدقةمعلىمالدقنايا

وتفيرررممالمولرررةمالطررررفمبعرررممذلررركمفيمرررامخيرررصمندقبوليرررةمالررربالغموأسسرررهماملوضررروعيةمبرررلنم ٢-4
وعلرىموجرهممنر:مالعهرم.م7صاحلمالبالغمملميثبتاموجااةمالمعو مألغرازماملدقبوليةم وجةماملرا  م

مالتحميم مملميثبتاموجو مأسمموجيهةمتمعوم ىلماالعتدقا مبلهنمامسريواجهانم طررمالتعررزمللتعرجية
ولرجلك مفرضنممأومغ همن:مضروطماملعانلةمأومالعدقوبةمالدقاسريةمأومالال نسرانيةمأوماملهيارةم مبلغاريرا.
:مناحيررةمونررمنرر:مالواضررحمأنمالشرركو مالمتسررتامم ىلمأسررمموجيهررةمويابغرر ماعتباراررامغرر مندقبولررة.

أ ر  متمفعمالمولةمالطرفمبلنمصاحلمالبالغمملميدقمنامأ لةمكافيةمعلىمأنم عا هتمام ىلمبلغاريرام
ويسرررتتبعماجتهرررا ماللجارررةمالت انررراًمنررر:مالرررمولماألةررررافمبعرررم متسرررلي مم.7ستشررركلمانتهاكررراًمللمرررا  م

لمشررررخصمأوم بعررررا همأومةررررر همبليررررةمةريدقررررةمأ ررررر منرررر:م قليمهررررامنرررر مكانررررتمنتيجررررةمالرتحيررررمأ 
نر:مم7واملتوقعةم طرمالتعرزمفعلياًملنررمالمسبيلم ىلمجربه معلرىمشرومنرامذكررم ماملرا  مماحلتمية

مالعهرررم مسرررواءمأكرررانمذلررركم مالبلرررمماملدقرررررمندقلرررهم ليرررهمأ م مبلرررممقرررمميادقرررلم ليرررهم موقرررتمالحرررق.

__________ 

م.مTrappedinEurope’squagmire”,p.32“يش مصاحبامالبالغم ىلمم(١٦)
م4 ماحلكر ماملعتمرمم م٢9٢١7/١٢ مالطلةمرق مقنيةمترا يلمضممسويسرااضكمةماألوروبيةمحلدقويماإلنسان مم(١7)

مم.٢٠١4تشري:مالثاين/نوفمربم
 م٢٠١٦عوز/يوليررهمم٨ ماآلراءماملعتمررم م مأوبرراهمحسررنيمأمحررممضررممالررمامنرك م٢379/٢٠١4انمرررمالرربالغمرقرر مم(١٨)

ممم.3-4م ىلم١-4مالفدقرات
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للجاررةمأينرراًم ىلمأنماخلطرررم ررةمأنميكررونمشخصررياًموأنمتدقررمميمأسررباطموجيهررةمإلثبرراتماموأشررارت
(١9)باشرتاةاتمصارنةوجو م طرمحدقيدق مبالتعرزملنررمالمسبيلم ىلمجربهمندقيمم

م.م
موتالحررلمالمولررةمالطرررفمأنمصرراحلمالرربالغمملمينررمعاامبالغهمررامنعلونرراتمأساسرريةمجميررم  4-3

عررر:م روفهمرررا مفيمرررامعرررماماملعلونررراتمالررر ماسرررتبامم ليهرررامبالفعرررلم مسررريايم جرررراءاتماللجررروء موأنم
م.٢٠١٥يوليررهمعوز/م9فم مقرررارهماملررؤر مجملررممةعررونمالالجيبررنيمقررممنمرررمبالفعررلم ماررجهمالمررروم

اعتربماالرممنراحمصراحلمالربالغمنركر مالالجربم مبلغاريرامحدقيدقرةمواقعرةمووجرممأنمقنريتهمامموقم
نر:مقرانونماألجانرة.موترمفعمالمولرةمالطررفمكرجلكمبرلنماالرمميشررتاممم(ط)٢9رام ماملرا  متام

و ررةمأينرراًمأنمتتررا مكحررممأ ممنطلررقممحايررةمنلررتممماللجرروءمأومالالجرربمنرر:ماإلعررا  مالدقسرررية.م
مللتممماللجروءم نكانيرةمالرم ولمبصرفةمقانونيرةم ىلمبلرمماللجروءماألولمواحلصرولمعلرىماإلقانرةمفيرهم

وتشرملماحلمايرةمهبررجاماملفهرو مأينرراًممعية مو ررةممحايرةمسرالنتهمالشخصرريةموأنارهماارراك.بصرور مشررم
عااصرماجتماعيةمواقتصا يةمنعياةمألنمنلتمس ماللجوءم رةمأنميعرانلواموفدقراًمللمعراي ماإلنسرانيةم

ميررةاملطالبررةممللتمسرر ماللجرروءمذو مالصررلةم سررتوياتمنعيشرريةماجتماعمبيررممأنمنرر:مغرر ماسررائ ماألساسررية.
فمفهررو ماحلمايررةميعررزم مجرروارهموجرروطمعتررعمالفررر ممرعايررامالبلررم.ممماثلررةمعانرراًملتلرركمالرر ميرراع مهبررا

وعرررالو معلرررىممبالسررالنةمالشخصرررية ملررم مالرررم ولم ىلمبلرررمماللجرروءماألولموأثاررراءماالسرررتدقرارمفيرره.
ممذلك متالحلمالمولةمالطرفمأنمبلغاريامنل نةمباالتفاقيةماألوروبيةمحلدقويماإلنسان.

وعررالو معلررىمذلررك متررمفعمالمولررةمالطرررفمبررلنمجملررممةعررونمالالجيبررنيمأ ررجم محسرربانهم 4-4
التصرررماتماخلطيررةملصرراحلمالرربالغمبشررلنم قانتهمرراموأوضرراعهماماملعيشرريةم مبلغاريررامفنرراًلمعرر:م
املوا ماألساسيةماملتاحةم ماجامالصم .موتؤكممالمولةمالطرفمأنماللجارةمالمميكاهرامأنمتكرونماييبرةم

ممتدقيرري مالمررروفمالوقائعيررةمالرر ماستشررهممهبررامصرراحبامالرربالغم مةلررةماللجرروءمأنررا ماسررتيباافمتعيرر
للاترائجمالوقائعيرةمالر م لرصم ليهراماالرممألنرهم ماًمكبر ماًممالسلطاتمالمامنركيةمو ةمأنمتعط موزنر
وتشرر مالمولررةممفمالوقائعيررةملدقنرريةمصرراحلمالرربالغ.المررروممنوقررعمميكاررهمعلررىمشررومأفنررلمنرر:متدقيرري 

عمونررراًمعلرررىمعررراتقماييبررراتمالرررمولممكرررجلكم ىلماجتهرررا ماللجارررةمالرررج مجررراءمفيرررهمأنرررهميدقرررعالطررررفمم
األةرررافمأنمتررمر مالوقررائعمواأل لررةم مأيررةمقنررية منررامملميكرر:مباإلنكررانم ثبرراتمأنماررجامالتدقيرري م

مأومحمم نكارمالعمالة (٢٠)تعسف مأوميبلغمحمماخلطلمالبنيا
مم.

م٢٥السررررلطاتمالبلغاريررررةمأصررررمرتمبرنررررانجم  نرررراامجميررررماًم موتالحررررلمالمولررررةمالطرررررفمأنم ٥-4
أكرررربمنررر:ماًمونررر:مشرررلنهمأنميغطررر معرررم م٢٠١٥ منررر:ماملدقرررررمتافيرررجهمةلرررولمعرررا م٢٠١4ح يران/يونيرررهم

العرررم ماملشرررمولمماألشرررخاع م رررام مذلررركم تاحرررةمالترررمريةماللغرررو ملعرررم منررر:ماملسرررتفيمي:مأكرررربمنررر:
واررر متؤكرررممأنمالمرررروفمالررر مقرررممحترررر مصررراحلمالررربالغمنررر:مالوصرررولم ىلمارررجامم.(٢١)بالربنرررانجمالسرررابق

__________ 

 م٢٠١4اذار/نرار مم٢٦ ماآلراءماملعتمرم م مفرالنمضرممالرمامنرك م٢٠٠7/٢٠١٠تش مالمولةمالطرفم ىلمالبالغمرق مم(١9)
مم.٢-9الفدقر م

م٢3اعتمرمم م مقرارمبشرلنمعرم ماملدقبوليرةمن.مضممالمامنركم ٢4٢٦/٢٠١4تش مالمولةمالطرفم ىلمالبالغمرق مم(٢٠)
م١ ماآلراءماملعتمررم م مط.مت.مضررممالررمامنرك م٢٢7٢/٢٠١3والرربالغمرقرر مم؛٦-٦ مالفدقررر م٢٠١٥عوز/يوليررهم

م١٦ ماآلراءماملعتمرررم م مك.مضرررممالرررمامنرك م٢393/٢٠١4والررربالغمرقررر مم؛3-7 مالفدقرررر م٢٠١٥نيسررران/أبريلم
 ماآلراءمفرررالنموفالنرررةمضرررممالرررمامنركم ٢١٨٦/٢٠١٢والررربالغمرقررر مم؛٥-7وم4-7 مالفدقرترررانم٢٠١٥عوز/يوليرررهم
 مز.مضررممالررمامنركم ٢3٢9/٢٠١4والرربالغمرقرر مم؛٥-7 مالفدقررر م٢٠١4تشررري:ماألول/أكترروبرمم٢٢املعتمررم م م

م.م4-7 مالفدقر م٢٠١٥عوز/يوليهمم١٥اآلراءماملعتمم م م
م.مTrappedinEurope’squagmire”,pp.24and25“ميش مصاحبامالبالغم ىلم(٢١)
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المولرةممالربنانجمالمميك:م فر ارامأنمترؤ  م ىلمتدقيري مخمتلرفملبلغاريرامبصرفتهامبلرمماللجروءماألول.موتفيرم
 ىلماملروا ماألساسريةماملدقمنرةمنر:مصراحلمالربالغ ميتمترعمالالجيبرونمبراحلدقويماًمالطرفمكجلكمأنه ماستاا 

هامالررر ميتمترررعمهبررراماملواةارررونمالبلغررراريونمباسرررتثااءماحلرررقم ماملشررراركةم ماالنتخابررراتموشرررغلمبعررر منفسررر
الو ررائفمالرر متتطلررةماساسرريةمالبلغاريررةموأنررهمعلررىمالرررغ منرر:مأنمنمررا ماالسررتدقبالم مبلغاريررامقررممأثبررتم

المررروفمم ميبررمومأن(٢٢)٢٠١3معررا معجرر همعرر:منعاسررةمالعررم مالكبرر منرر:مةلبرراتماللجرروءماملدقمنررةمناررج
السررائم م منراكرر ماالسررتدقبالمقررممحتسررات.موتررجكرمالمولررةمالطرررفمتدقريرررمناممررةمايررون:مرايررتممواتررام

احلكونيررةملشررؤونممراكرر مجمهرر  مبالتمفيبررةموأنمالوكالررة مالررج مجرراءمفيررهمأنممجيررعمامل٢٠١3الصررا رم معررا م
نرر:ماملدقيمررنيم ماملراكرر مم ىلماملدقيمررنيموأنررهميسررمحمحاليرراًمللكثرر اًمالالجيبررنيمتدقررم موجبتررنيمسررا اتنيميونيرر

ميه موسررائلمإلعالررةمبالبدقرراءملفرررتاتمأةررولمبعررممنرراحه منركرر مالالجرربمأوماملركرر ماإلنسرراينم ذامملميكرر:ملرر
وباإلضرررافةم ىلمذلرررك مترررجكرمالمولرررةمالطررررفمأنمتدقريررررمنفوضررريةماألنررر ماملتحرررم مالسرررانيةمم.(٢3)أنفسررره 

نرر:مأنمنوعيررةمالسررك:مالررج ممصررلمم(ميبررنيمأنررهمعلررىمالرررغ ٢٠١3حلدقررويماإلنسررانم)أينرراًمتدقريرررمعررا م
عليرررهمنلتمسررروماللجررروءمواألشرررخاعمالرررجي:مناحررروامنركررر ماحلمايرررةمبعرررممنغرررا ر منراكررر ماالسرررتدقبالمتررررتبقم
ارتباةاًمنباشراًمبالعمالةموالم ل مفرضنموضرعه ماألسرر ملرهموزنرهمأينراً محيرثم نماملرالكميمهررونمنوقفراًم

ىمذلرركموحسرربمامذكرررمالتدقريرررمنفسرره مملمتسررجلمأيررةم  ابيرراًمهرراهماألسرررمالرر ملررميهامأةفررال.موعررالو معلرر
حاالتمألسرماضطرتم ىلمنغا ر منراك ماالستدقبالمبمونمحصوصامعلىمنكرانمل قانرةمأومعلرىماألقرلم

ممم.(٢4)لمال متتيحمصاماستيبجارماملساك:علىماألنوا
وتشرر مالمولررةمالطرررفمكررجلكم ىلمأنماإلنكانيررةمنتاحررةملالجيبررنيمللحصررولمعلررىمالرعايررةم ٦-4
وترجكرمتدقريرراًمأعرمهمم.(٢٥)كانوامنسجلنيملم مةبيةمممار معرا صحيةموالعالامالطلماااينم ذاممال

االررممالبلغررار ماملعررزمبررالالجيبنيمواملهرراجري:ميفيررممأنمللمسررتفيمي:منرر:ماحلمايررةمالموليررةماحلررقم م
احلصولمعلىمنفمماملساعم ماالجتماعيةمواخلمناتمشرلهن مشرلنماملرواةاني م رام مذلركماحلرقم م

غمالررر منفا ارررامأنمنررر:موفيمررراميتعلرررقمبرررلقوالمصررراحلمالررربالم.(٢٦)الترررلننيمالصرررح مالرررج مخيتارونررره
اضتمررلمتعرضررهمامالعتررماءاتمعاصررريةم مبلغاريررا متكررررمالمولررةمالطرررفمأنمبضنكاهنمررامالتوجررهم ىلم
السرررلطاتمالوةايرررةمنررر:مأجرررلماحلصرررولمعلرررىماحلمايرررة مبرررالامرم ىلمأنمالسرررلطاتماخترررجتمترررماب م

مم مشررباا/ملكافحررةماررجهماحلرروا ث موتشرر منررر مأ ررر م ىلماصجررو مالررج موقررعم مأحررمماملسرراجمم
ممشخصاً.م١٢٠وأسفرمع:ماعتدقالمم٢٠١4فربايرم
سانسرا موتش مالمولةمالطرفمكجلكم ىلمقرارماضكمةماألوروبيةمحلدقرويماإلنسرانم مقنريةم 4-7

وترررجكرمأنرررهمياطبرررقمعلرررىمارررجامالررربالغ.مو مذلررركمم (٢7)حممرررممحسرررنيموا ررررونمضرررمماولارررمامو يطاليرررا
نرر:ماالتفاقيررةماألوروبيررةمحلدقررويماإلنسررانمم3كماملررا  مالدقرررار مذكرررتماضكمررةمأنمتدقيرري ماحتمررالمانتهررا

__________ 

Containmentplan:Bulgaria’spushbacksanddetentionofSyrianandother“تشر مالمولرةمالطررفم ىلمم(٢٢)

asylumseekersandmigrants”,pp.2and72.م
م.م٥ماملرجعمنفسه معم(٢3)
Where“تشر مالمولرةمالطررفم ىلمم(٢4) ismyhome? Homelessness and access to housing among asylum 

seekers,refugeesandpersonswithinternationalprotectioninBulgaria”,p.6م.م
 Bulgaria as a country of asylum. UNHCR observations on the current“تشر مالمولرةمالطررفم ىلمم(٢٥)

situation of asylum in Bulgaria”, p. Trapped“ ىلومم)رغر مأنمالتدقريررمالميشر م ىلمارجهماملسرللة(م12 in

Europe’squagmire”,p.16م.م
Monitoring“انمررمم(٢٦) report on the integration of beneficiaries of international protection in the

RepublicofBulgariain2014”.م
م.مم٢٠١3نيسان/أبريلمم٢املؤر مم٢77٢٥/١٠الطلةمرق مم(٢7)
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يتسرر مبالمقررةموأنمملررلمالمررروفم مالبلررمماملتلدقرر مبالدقيررا م ىلماملسررتو مالررج محتررم همأحكررا م ررةمأنم
وعلىموجهمالتحميرم مأشرارتماضكمرةم ىلمأنرهم محرالمعرم موجرو مأسرباطم نسرانيةمقراار مماالتفاقية.

المحموثمتراجعمكب م م روفهماملعيشيةماملا يرةمواالجتماعيرةم معاعم بعا مندقم مالطلة مفضنماحتم
فنرر م ىلماإل رراللمبلحكررا ماملررا  محررالم بعررا همنرر:مالمولررةماملتعاقررم ملرريممكافيرراًم محررممذاتررهملكرر مي

وعالو معلىمذلك متر مالمولةمالطرفمأنهمالمميك:مأنميستاتجمنر:محكر ماضكمرةم مقنريةمم.(٢٨)3
 مأنررهم ررةماحلصررولمعلررىمضررماناتمفر يررةمنرر:مالسررلطاتمالبلغاريررةم مالدقنرريةمترا يررلمضررممسويسرررا

املطروحررة مألنمصررراحلمالرربالغمقرررممناحررامبالفعرررلمنركرر مالالجررربم مبلغاريررا م محرررنيمأنررهم مقنررريةم
م مكانمةلةمسوءمأصرحاطمالربالغم م يطاليرامملميببرتمبعرممعارمنامنمررتماضكمرةرا يلمضممسويسرات

م مالدقنية.م

  تعليقات صاحب الرالغ على مالحظات الدتلة الطوف  
 مقرررم مصررراحبامالررربالغمتعليدقاهتمرررامعلرررىمنالحمررراتم٢٠١٦كرررانونمالثاين/يارررايرممم٢٦ مم١-٥

مالمولررةمالطرررف.مويكررررمصرراحبامالرربالغمأهنمررامقررممأوضررحامبالدقررمرمالكررا ماألسررباطمالرر متررربرم شرريتهما
نر:مالعهرممويعترربانمأهنمرامقرممأثبتراممم7ن:مأنمتفن م عا هتمامالدقسريةم ىلمبلغاريام ىلمانتهاكماملا  م

كمرررام رررةما عاءاهتمرررام مارررجامالصرررم .مويرررمفعانمبرررلنمنسرررللةماحتجازارررامملرررم ممخسرررةمأيرررا ملرررم م
 رروفمموصوصمام ىلمبلغاريامالمتدقبلماسملموأهنمامندقالمنتيجةملجلكم ىلمنرك ماسرتدقبالمتسرو مفيره

 معامنامةلةم ليهمامنغا رتهمألهنمامناحامنرك م٢٠١4ن ريةموأهنمامنكثامفيهمح مأيلول/سبتمربم
الالجب.مويؤكممصاحبامالبالغمجمم اًمأهنمامملميتلدقيرامأيرةمتعليمراتمتبرنيماملكرانمالرجي:مميكاهمرامأنم

 فيرةم ىلمنركر مميرجابام ليرهمأومكيفيرةماحلصرولمعلرىمنرلو مأومعلرىمالغرجاءموأهنمرامعكارامنر:مالعرو  
االستدقبالمواال تباءمفيهم ىلمحنيمنغا رهتمامبلغاريا.مويؤكرمانمكرجلكمأنمصراحةمالربالغمملميتلرقم

منرزمالدقلةماخلط مالج ميعاينمناه.ممنساعم مةبيةم مبلغاريا معلىمالرغ من:
أنمالالجيبررنيم مبلغاريررامميكرراه ماحلصررولماًمبلنررهملرريممصررحيحاًمويررمفعمصرراحبامالرربالغمأينررم٢-٥
لرىمالسرك:موالعمرلموامل ايراماالجتماعيرة م رام مذلركمالرعايرةمالصرحيةموالتعلري .مويكرررانمتلكيررممأنمع

اااكمعم متدقاريرمتوثقماألحوالماملعيشيةمال ميرثىمصرام مبلغاريرامفيمرامخيرصماملسرتفيمي:منر:ماحلمايرةم
لرررىمنركررر مالموليرررةمحيرررثمالميوجرررممبرنرررانجمل  نررراامالرررو يف  مويواجرررهماألشرررخاعمالرررجي:محصرررلوامع

محايرةمعرم مصرعوباتم م  را ماملرلو ماألساسرر  مو مالوصرولم ىلمنرافرقمالصررفمالصرح موالغررجاء.م
ويش انم ىلمتدقريرمنفوزمجملممأوروبامحلدقويماإلنسانمالج ميش مفيهم ىلمنراميسراورهمنر:مقلرقمألنم

لبلغرار مالمير المنما م ع م  ناامالالجيبرنيموغر ا منر:ماملسرتفيمي:منر:ماحلمايرةمالموليرةم مااتمرعما
أوجهمقصورم ط   موالمسيمامتلكماملرتبطةمبعم مكفايرةمالتمويرلماملترا مللامرا .مونتيجرةممياطو معلى

لرررجلك مفرررضنمالالجيبرررنيموغررر ا منررر:ماملسرررتفيمي:منررر:ماحلمايرررةمالموليرررةم مبلغاريررراميواجهرررونمحترررمياتم
كماالحتمرالمالشرميمماملتمثرلم  ناام ط  مهتم مالتمتعمباحلدقويماالجتماعيةمواالقتصا ية م ام مذل

علررىمالتعلرري مونشرراكلماحلصررولمعلررىمم مالتشررر  موارتفرراعمنسررتوياتمالبطالررة موعررم ماحلصررولمفعررالًم
ويش انمأينراًم ىلمم.(٢9)لجرائ ماملرتكبةمبموافعمالكراايةعرضةملاًم مناتمالرعايةمالصحية.موا مأين

كراه م مالمراارماإلقانرةم منراكر مأنهمعلىمالرغ من:مأنماألشخاعماحلاصلنيمعلىمنرك مالالجربممي
__________ 

م.مم7١املرجعمنفسه مالفدقر مم(٢٨)
Report“مانمررم(٢9) by NilsMuiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe,

followinghisvisittoBulgariafrom9to11February2015”,pp.28-29م.م
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االسررتدقبالمعاررمنامالمتترروفرمصرر مأيررةموسرريلةمإلعالررةمأنفسرره  مفررالمميكرراه مالبدقرراءم المملررم مسررتةمأشررهر م
واااكما عراءاتمتفيرممبنرلوعمنرو ف منراكر ماالسرتدقبالم مممارسراتمفسرا متدقرو معلرىمابتر ازماألسررم

ويستشررهممصرراحبامالرربالغمأينرراًمبتدقريرررمناممررةمالعفررومم.(3٠)تررمفعماملررالمندقابررلماحلررقم مالبدقرراءلكرر م
عررم موجررو م طررةم  نررااملالجيبررنيماملعرررتفمهبرر موغرر ا منرر:ممالررج ميشرر م ىلم٢٠١٥الموليررةملعررا م

مم مويررررجكرانمأنماحلكونررررةمالبلغاريررررةمرفنررررتم ماط/(3١)املسررررتفيمي:منرررر:ماحلمايررررةمالموليررررةم مبلغاريررررا
جيبنيمووزار مالعملمن:مأجرلمتافيرجماالسررتاتيجيةم طةمأعمهتامالوكالةماحلكونيةملالم٢٠١4أغسطمم

ويرررمفعمصررراحبامالررربالغمكرررجلكمبرررلنمحترررمياتمم.(3٢)٢٠١4عتمرررم م مأوائرررلمعرررا مالوةايرررةمل  نررراامامل
اإل نااماخلطرر مالر ميواجههرامنلتمسروماللجروءموالالجيبرونم مبلغاريرامليسرتمحالرةمنؤقترةموأنمأوليبركم

ألهن ميستبعمونمعلىمناميبمومن:منرافرقماالسرتدقبالممالجي:مناحوامنرك مالالجبما م منوقفمأسوأ 
مبسبةمبدقائه مفيهام منرحلةموصوص ماألوليةموألهن مغا رواا.م

وفيماميتعلقمبضشار مالمولةمالطرفم ىلمحك ماضكمةماألوروبيةمحلدقويماإلنسرانم مقنريةمم3-٥
سرللةماملطروحرةمضرمماولارمامو يطاليرا ميرمع مصراحبامالربالغمأنماملمسانسا محممممحسرنيموا ررون

المتكم:م مالتمينمالكب م مالمرروفماملعيشريةماملا يرةمواالجتماعيرةمللمهراجري:م مبلغاريرامبرلم م
أنمالمرررروفماملعيشررريةمالرااارررةمااررراكمالمتسرررتو ماملعررراي ماإلنسرررانيةماألساسرررية معلرررىمالاحرررومالرررج م

األنرر ماملتحررم مالسررانيةمالررج م لصررتم ليررهماللجارةمالتافيجيررةمملفوضرريةمم٥٨يدقتنريهماالسررتاتاامرقرر م
 ىلمهربتهمررام مبلغاريررا محيررثمملممصررالمعلررىماًملشررؤونمالالجيبررني.مويشرر انمأينرراًم ىلمأنررهماسررتاا 

أيةمنساعم مإل ا منكانم قانةمبعممأنمةلةم ليهمامنغا ر منرك ماالستدقبالموحرنامن:ماملسراعم م
للمعرراي ماًملعررو  ماألسررر موفدقررالطبيررة مالميوجررممأ مأسررا مالفرررتازمأنمالسررلطاتمالبلغاريررةمسررتعمم

اإلنسانيةماألساسية.موعالو معلىمذلك مفضهنماميؤكمانمأنمقرارماضكمةماألوروبيةمحلدقويماإلنسرانم
ياطبقمعلىمقنيتهما مبالامرم ىلمأنمالمروفماملعيشةمللمسرتفيمي:ممترا يلمضممسويسرا مقنيةم

لةمنلتمس ماللجوءم م يطاليا موأنمالفرضريةمن:ماحلمايةمالموليةم مبلغاريامميك:ماعتبارااممماثلةمحلا
ملمتعرممكافيرة مألنماضكمرةممضرمماولارمامو يطاليرامسانسا محممممحسرنيموا ررونالوار  م مقنيةم

تطلةمضماناتمفر ية موالمسيماممحايةماألةفالمالعائرمي:منر:مالعروزمونر:مقسرو م رروفماإلقانرة.م
نر:مم3فيمراميتعلرقمباملرا  ممرا يلمضرممسويسرراتويمفعمصاحبامالبالغمبلنمتعليلماضكمةم مقنيةم

ممن:مالعهم.م7االتفاقيةماألوروبيةمحلدقويماإلنسان مميك:ماعتبارهمياطبقمعلىماملا  م
 م(33)ضررممالررمامنركمياسررنيموا رررونويشرر مصرراحبامالرربالغمأينرراًم ىلماراءماللجاررةم مقنرريةمم4-٥

ال مأكمتمفيهامضرور م عطاءموزنمكرافمللخطررماحلدقيدقر موالشخصر مالرج مقرمميواجهرهمالشرخصم
مللخطررماضرميمبالشرخص اًم محالةمترحيله.مويمع مصاحبامالبالغمأنماجاماألنرميتطلرةمتدقييمراًمفر ير

عوضررراًمعررر:ماالعتمرررا معلرررىمتدقررراريرمعانرررةموعلرررىمافررررتازمأنمناحرررهماحلمايرررةماالسرررتثاائيةم ماملاضررر  م
يماحهمنرر:محيررثماملبررمأماحلررقم مالعمررلمواحلصررولمعلررىمامل ايرراماالجتماعيررة.مويررمعيانمكررجلكمأنمسرر

املعلونرراتماألساسرريةمذاتمالصررلةمتشرر  مبصرررفمالامرررمعرر:مالتشررريعاتمالبلغاريررةماملتعلدقررةمباحلصررولم
__________ 

من:متدقريرماملفوز.مم١٢٨امالبالغمبالفدقر ميستشهممصاحبم(3٠)
م.مThe State of the World’s Human Rights 2014/2015انمرمناممةمالعفومالمولية مم(3١)
”Pro Asyl, Erniedrigt, misshandelt, schutzlos: Flüchtlinge in Bulgarienيشر مصراحبامالربالغم ىلمالوثيدقرةمم(3٢)

(April 2015)علىماملوقعمالشبك ممwww.asyl-saar.de/dokumente/bulgarien/Bulgarienbroschuere.pdfم.مم
م.مم٢٠١٥عوز/يوليهمم٢٢ ماآلراءماملعتمم م م٢3٦٠/٢٠١4البالغمرق مم(33)
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أنممرييرررراًمعلررررىمامل ايرررراماالجتماعيررررةموالرعايررررةمالصررررحيةموالتعلرررري  م ىلمأنمالالجيبررررنيم مبلغاريرررراممتمررررل
للخطرررمالشخصرر ماًمكافيرراًمميواجهرروامخمرراةرمالتشررر موالعرروز موأنمجملررممةعررونمالالجيبررنيمملميعررقموزنرر

احلدقيدق ماضميمهبماموبطفلهمامالرضيعم محرالمترحيلهمرا.موعرالو معلرىمذلرك مملميل رجماالرمم م
ملممصرالماالعتبارمالواجةماملعلوناتمالر مقرمنهامصراحبامالربالغمبشرلنمهربتهمرام مبلغاريرا محيرثم

علررىماملسرراعم مالكافيررةمنرر:مالسررلطات مواعتمررممعوضرراًمعرر:مذلرركمعلررىمنعلونرراتمعانررةمتفيررممبررلنم
الالجيبنيممصلونمن:مالااحيةمالامرية معلىمالعمرلمواملسراعم ماالجتماعيرةموالسرك:.مويرمفعمصراحبام

هتماماسرتخما مجر ءمنر:منرم رامالبالغمكجلكمبلنماالممملميل جم محسربانهمنسرللةماضرطراراام ىل
وأهنمررامكانرراميتلدقيررانمبعرر ماملسرراعم ماملاليررةمنرر:مأسرررتيهمام ماسمهوريررةمالعربيررةمالسرروريةمبسرربةمعررم م
حصوصمامعلىماملساعم من:مالسلطاتمالبلغارية.موباإلضافةم ىلمذلك مملميتصلماالرممبالسرلطاتم

مترعمةدقوقهمرا.مالبلغاريةملك مينم:ماستدقباصمامنعمةفلهمامالرضيعم م روفمميكاهمرام م لهرامالت
بلهنمرامبوصرفهمامالجيبرنيمنعررتفمهبمرامحرميثاً مفهمراممتاجرانم ىلمن يرمماًمويمفعمصاحبامالبالغمأ ر م

ن:مالمع ملالستدقرارم مبلمماللجروء مألهنمراميفتدقررانم ىلمالشربكاتماالجتماعيرةموالثدقافيرةموأنرهميتعرنيم
ةمالرربالغميعرراينمنرر:مأوضرراعم يرالءمااتمررا م رراعم ىلمحالتهمررامألنملررميهمامةفررالًمرضرريعاًموأنمصرراح

مةبيةم ط  متدقتن مالعالا موا مأنورمملمتل جاامالسلطاتمالبلغاريةم ماعتباراا.م

 المعوتضة على اللجنة تاإلجواءاتالقضايا   

مالامرم ماملدقبولية  
نرر:مم93قبررلمالامرررم مأيررةما عرراءاتمتررر م مبررالغمنررا م ررةمعلررىماللجاررة موفدقرراًمللمررا  مم١-٦

مأ مالم وجةمالربوتوكولماال تيار .منمانهامالما ل  مأنمتدقررمنام ذامكانمالبالغمندقبوالًم
()أ(منر:مالربوتوكررولماال تيرار مأنماملسررللةم٢)٥ة موفدقرراًمملرامتدقتنرريهماملرا  موتالحرلماللجارم٢-٦

مملتسويةمالمولية.ذاهتامليستمقيممالبحثم م ةارم جراءما رمن:م جراءاتمالتحدقيقمالمويلمأوما
وحتررريقماللجارررةمعلمررراًمبا عررراءمصررراحلمالررربالغمأهنمررراماسرررتافماممجيرررعمسررربلماالنتصرررافماضليرررةمم3-٦

ورو مأ ماعررتازمنر:مالمولرةمالطررفم مارجامالصرم  مترر ماللجارةممعرم م ىلمونمرراًممالفعالةماملتاحةمصما.
من:مالربوتوكولماال تيار .م()ط(٢)٥مرم ماجامالبالغم وجةماملا  مأنمالمش ءممياعهامن:مالا

وتالحررلماللجاررةمأنمالمولررةمالطرررفمتطعرر:م مندقبوليررةمالرربالغمعلررىمأسررا مأنما عرراءاتمم4-٦
غ مأنماللجاةمترر مأنمحجرةممن:مالعهممغ منمعمةمبل لةمنثبتة.م7صاحلمالبالغم وجةماملا  م

اةرراًموثيدقرراًمباألسرمماملوضرروعيةمللدقنرريةموتعلرر:معرم ماملدقبوليررةمالرر مسراقتهامالمولررةمالطرررفمتررتبقمارتب
نرر:مم7اللجاررةمبارراءمعلررىمذلرركمأنمالرربالغمندقبررولم محررمو منرراميثرر همنرر:منسررائلمتاررمرام ماملررا  م

مالعهم موتباشرمالامرم مأسسهماملوضوعية.

م                الامرم ماألسمماملوضوعية   
نمررررتماللجارررةم مالررربالغم مضررروءممجيرررعماملعلونررراتمالررر مأتاحهرررامصرررامالطرفررران محسررربمامم١-7

مم(من:مالربوتوكولماال تيار .١)٥املا  متدقن مبهم
وتالحررررلماللجاررررةما عرررراءمصرررراحلمالرررربالغمأنمترحيلهمررررامنررررعمةفلهمررررامالرضرررريعم ىلمبلغاريررررامم٢-7

 مالئحررةم بلرر: مسرريجعلهمامعرضررةملنررررمالمسرربيلممباالسررتاا م ىلمنبررمأم بلررمماللجرروءماألول مالرروار 
ويسررتاممصرراحبامالرربالغم محجتهمررام ىلممنرر:مالعهررم.م7 ىلمجررربه مواررومنرراميشرركلمانتهاكرراًمللمررا  م
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املعانلةمال معونالمهبامفعالًمبعممحصروصمامعلرىمتصررم م قانرةم مبلغاريراموالمرروفمممجلةمأنورمناها
م.(34)بلغاريرا مكمرامور تم متدقراريرمشر جيبنيمالجي:ميم لونمالعانةمالستدقبالمنلتمس ماللجوءموالال

ةجرررةمصررراحلمالررربالغمونفا ارررامأهنمرررامسررريواجهانمحالرررةماجتماعيرررةمواقتصرررا يةماًموحتررريقماللجارررةمعلمررر
لعررررم متلدقيهمررررامنسرررراعم مناليررررةمأوماجتماعيررررةموعررررم مترررروافرمبرررررانجمإل نرررراامالالجيبررررنيماًمن ريررررة منمرررررم

هربتهمرامكملتمسر مسروءموبعرممناحهمرامنركر ماللجروءموتصررم مونلتمس ماللجوء مكمراميتنرحمنر:م
.موتالحررلماللجاررةمكررجلكمحجررةمصرراحلمالرربالغمالرر متفيررممأهنمررام٢٠١4اإلقانررةم مأيلول/سرربتمربم

األوىلم ىلمبلغاريرامىلمحصروصمامعلرىممبالامرم ىلماستفا هتمامن:منمرا ماالسرتدقبالمعارمناموصرالمللمرر 
ولمعلررىمالسررك:ماالجتمرراع مأومعلررىمنررلو منؤقررت.موتالحرررلمنركرر مالالجررب مفررالمميكاهمرراماحلصرر

أينرراًمحجررةمصرراحلمالرربالغمالرر منفا اررامأنمصرراحةمالرربالغمالرر واملرر:ممصررلمعلررىمالعررالامالطررلم
(3٥)املااسةمالالز مملرزمالدقلة

الج ميعاينمناهموأهنمامل:ميتمكارامنر:م  را منكرانم قانرةمأومعمرل مم
ممطرانم ىلمالعيامنعمةفلهمامالرضيعم مالشارع.امسيتعرضانمللتشر موينمولجلكمفضهن

(مبشررررلنمةبيعرررررةمااللترررر ا مالدقررررانوينمالعرررررا م٢٠٠4)3١وتررررجكارماللجاررررةمبتعليدقهررررامالعرررررا مرقرررر مم7-3
( موالررج متشرر مفيررهماللجاررةم ىلمالترر ا مالررمولم١٢املفررروزمعلررىمالررمولماألةرررافم مالعهررمم)الفدقررر م

أ مشررررخصمأوم بعررررا همأومةررررر همأوم  راجررررهمبطريدقررررةمأ ررررر منرررر:م قليمهررررامماألةرررررافمبعررررم متسررررلي 
وبجرررمتمأسرررباطمنوضررروعيةمترررمعوم ىلماالعتدقرررا مبرررلنمنرررةم طرررراًمحدقيدقيررراًمنررر:مأنميتعررررزملنرررررمم ذا
وأشررارتماللجاررةمأينرراًم ىلمأنممنرر:مالعهررم.م7ميكرر:مجررربه معلررىمالاحرروماملاصرروعمعليررهم ماملررا  ممال

تدقرررمميمأسرررباطموجيهرررةمتثبرررتموجرررو م طررررمحدقيدقررر منررر:منغبرررةمماخلطررررم رررةمأنميكرررونمشخصرررياًموأن
وتبرجكارماللجارةمكرجلكمباجتها ارامالرج مم.(3٦)التعرزملنررمالمميك:مجرربهمندقيرممباشررتاةاتمصرارنة

ريرهمالمولرةمالطررف موأنرهميدقرعمعمونراًمعلرىمعراتقم رأتمفيهمأنهميابغ م عطاءموزنمكب مللتدقيري مالرج مهب
م(37)ائعمواأل لرررةموتدقييمهررراملتحميرررممنرررام ذامكرررانماخلطررررمنوجرررو اًمأجهررر  مالمولرررةمالطررررفماسرررتعرازمالوقررر

(3٨)أنهميصلم ىلمحمم نكارمالعمالةمملميثبتمأنمتدقيي متلكمالوقائعمكانمتعسفياًمأومنا
م.

ملرررامذكررررهمصررراحبامالررربالغ مفدقرررمماحتجررر امملرررم ممخسرررةمأيرررا ملرررم ماًموتالحرررلماللجارررةمأنرررهموفدقرررم7-4
امندقالمبعرممذلركم ىلمنركر مموصوصمام ىلمبلغاريا متعرضام الصاملالعتماءمعلىميممأفرا مالشرةة موأهن

 موأنررهمعاررمنامناحررامنركرر م٢٠١4اسررتدقبالمعاشررامفيررهم مالفرررت منررامبررنيمح يران/يونيررهموأيلول/سرربتمربم
مارعالالجرررربمةلررررةمناهمرررراماملغررررا ر م ونمأنميبرررروفارمصمررررامسررررك:مبررررميل.موعاشررررامبعررررممذلرررركم مالشرررر

__________ 

Trapped“مانمررم(34) inEurope’squagmire”, p.22; “Where ismyhome?homelessness andaccess to

housing among asylum seekers, refugeesandpersonswithinternationalprotectioninBulgaria”,p.13م؛
م.مNationalcountryreport:Bulgaria”,pp.10-13“وقاعم مالبياناتماملعلوناتيةملالجيبني م

Trapped“انمررمم(3٥) in Europe’s quagmire”, p. .مذكررتمنفوضريةماألنر ماملتحرم ملشرؤونمالالجيبرنيم منفرمم16
وضوع مأهنامتشعرمبالدقلقم زاءمالفجو مالدقائمةمفيماميتعلقمبضنكانيةمحصولماملستفيمي:من:ماحلمايةمالموليرةمعلرىمامل

الرعايرررةمالصرررحيةمحاملرررامعبررراحمصررر متلررركماحلمايرررة.موقرررممحثرررتمالسرررلطاتمالبلغاريرررةمعلرررىمضرررمانماسرررتمرارمحصرررولم
 Bulgaria as a country of asylum. UNHCR“املسرتفيمي:منر:ماحلمايرةمالموليرةمعلرىمالرعايرةمالصرحية.مانمررم

observationsonthecurrentsituationofasyluminBulgaria”,p.13م.م
م٢٨ ماآلراءماملعتمرررم م ما.مضرررممأسررررتاليامر.مأ. م٦9٢/١99٦والررربالغمرقررر مم٢-9 مالفدقرررر مفرررالنمضرررممالرررمامنركانمرررمم(3٦)

تشررررري:مم١ ماآلراءماملعتمررررم م مفررررالنمضررررممالسررررويم م١٨33/٢٠٠٨والرررربالغمرقرررر مم؛٦-٦ مالفدقررررر م١997عوز/يوليررررهم
مم.١٨-٥ مالفدقر م٢٠١١الثاين/نوفمربم

ممم.3-9 مالفدقر م٢٠١3اذار/نار مم٢١ ماآلراءماملعتمم م مز.مار.مضممأسرتاليا م١9٥7/٢٠١٠انمرمالبالغمرق مم(37)
 مقررررارمعرررم ماملدقبوليرررةمسررريم مضرررممجانايكرررا م٥4١/١993املرجرررعمنفسررره.موانمرررر م ممجلرررةمنراجرررع مالررربالغمرقررر مم(3٨)

ممم.٢-٦ مالفدقر م١99٥نيسان/أبريلمم3املعتممم م
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يرروننيم ىلمثالثررةمأيررا  مولكاهمررامعكاررامنرر:مالعررو  م ىلمنركرر ماالسررتدقبالموالعرريام ماخلفرراءماارراكممملررم 
 ىلمحنيمنغا رهتمامبلغاريا مبفنلمبع مالعالقاتمال متربطهمام لتمس ماللجروء.موتالحرلماللجارةم

معلرىمالررغ منراميرمفعمبرهمصراحبامالربالغمنر:مأنمصراحةمالربالغمالر وامحرر منر:مالعرالامالطرلاًمأين
نررر:منررررزمالدقلررررةماخلطررر مالرررج ميعرررراينمنارررهمألنرررهمأعطرررر منسررركااتملرررنملمبعررررممسررردقوةهم منركرررر م
االستدقبالموناعمن:م  ولماملستشفىمألنهمملميك:ملميهمتصريحم قانرةموأنرهمعارمنامحصرلمعلرىمارجام
التصررررريح مألغرررر منوعررررمهمثررررالثمنررررراتمبررررمونمتدقررررمميمأ مسرررربةمإللغائرررره.موتالحررررلماللجاررررةمكررررجلكم

صاحلمالبالغمأنمصاحةمالبالغمتعرزمالعتماءم اارمبموافعمالعاصريةموأنهمملميتلقمأيرةما عاءاتم
محايررةمنررر:مالسررلطاتموملميسرررمحملرررهمبتدقررمميمشررركو م ىلمالشرررةة مألنرررهمنارررعمنرر:مالرررم ولم ىلمنركررر م
الشرةة.موتالحلماللجاةمكجلكما عاءمصاحلمالربالغمالرج منفرا همأهنمرامبرالامرم ىلم وفهمرامعلرىم

عج ارررامعررر:مالوفررراءمباحتياجررراتمةفلهمررراموعررر:ماحلصرررولمعلرررىمالعرررالامالطرررلماملالئررر مسرررالنتهما موم
ع:م  ا محلم نساينمحلالتهما مغرا رامبلغاريراموتوجهرام ىلمالرمامنركمحيرثمةلبراماللجروءم مكرانونممأو

نرررزمقلررةم طرر مم.مو نمصرراحلمالرربالغ مواررامالجيبررانميعرراينمأحررماامنرر:٢٠١4األول/ يسررمربم
ممولميهمامرضيع ميواجهانم مالوقتماحلاضرمحالةمضعفمشميم.يدقتن مالعالامالطل

 ختلررفمالتدقرراريرمالرر مقررمنهامصرراحبامالرربالغموالرر ميؤكررمانمفيهررامعررم ماًموحترريقماللجاررةمعلمررم٥-7
وجررررو مبرنررررانجم  نرررراامو يفرررر مخمصررررصملالجيبررررنيم مبلغاريرررراموالصررررعوباتماخلطرررر  مالرررر ميواجههررررام

مررلمأومن ايراماجتماعيررة م رام مذلرركمالرعايرةمالصررحيةمالالجيبرونم ماحلصررولمعلرىمالسررك:مأومعلرىمع
املرروا ماألساسرريةمالرر متشرر م ىلماحتمررالموجررو مندقررصم ماألنررراك:ماًموالتعلرري .موتالحررلماللجاررةمأينرر

املتاحررةم منرافررقماسررتدقبالمنلتمسرر ماللجرروءموالعائررمي:م وجررةمالئحررةم بلرر:مو ىلمالمررروفمالصررحيةم
هررا.موتالحررلماللجاررةمأينرراًمأنمالعائررمي:مالررجي:مسرربقمأنمناحرروامالر ييبررةمالرر مكثرر اًمنررامتكررونمسررائم مفي

ن:مأشكالماحلماية معلرىمغررارمصراحلمالربالغ مواسرتفا وامنر:منرافرقماالسرتدقبالم مبلغاريرا ممشكالًم
الممررقمصرر مأنميدقيمرروام مخميمرراتماللجرروءمملررم متتجرراوزمسررتةمأشررهرماعتبرراراًمنرر:مترراريخمنرراحه منركرر م

أنمللمسرررتفيمي:منررر:ماحلمايرررةماحلرررقم مالعمرررلموامل ايررراماالجتماعيرررةم مماحلمايرررةموأنرررهمعلرررىمالررررغ منررر:
مبلغاريا مالميكف منما مبلغارياماالجتماع مبصفةمعانةملتلبيةماحتياجاتمصاحلمالبالغ.م

وحترريقماللجاررةمعلمرراًمباسررتاتاامجملررممةعررونمالالجيبررنيمأنمبلغاريرراميابغرر مأنمتعتررربم بلررممم٦-7
 وقرررفمالمولرررةمالطررررفمونفرررا همأنمبلرررمماللجررروءماألولمنلررر  مبرررلنماللجررروءماألول م مارررجهماحلالرررة موم

يكفلممللتمس ماللجوءماحرتا محدقويماإلنسانماألساسية مو نمكرانمالميشررتامنارهمتروف ماملسرتو م
وتالحرلماللجارةمكرجلكمماالجتماع مواملعيش مصؤالءماألشخاعمذاتهمالج مممىمبهمرعايرامالبلرم.

اضكمرةماألوروبيرةمحلدقرويماإلنسرانمالرج مجراءمفيرهمأنماحتمرالممأنمالمولةمالطرفمأشرارتم ىلمقررار
حررموثمتراجررعمكبرر م مالمررروفماملعيشرريةماملا يررةمواالجتماعيررةمملدقررم مالطلررةم محررالم بعررا همنرر:م

تفاقيرةمنر:ماالم3المولةماملتعاقم مليممكافياًم محممذاترهملكر ميفنر م ىلماإل راللمبلحكرا ماملرا  م
(39)األوروبيةمحلدقويماإلنسان

م.م
بيرممأنماللجارةمترر مأنماسررتاتاامالمولرةمالطررفمملميل رجم ماالعتبررارمعلرىمالاحرومالكررا مم7-7

 ىلمهربتهمامالشخصيةمحيثمأشارام ىلمأهنمامواجهاماًماملعلوناتمال مقمنهامصاحبامالبالغماستاا 
 مبلغاريرا.مو مارجام روفاًمنعيشريةمالمتطرايمااراكمعلرىمالررغ منر:محصروصمامعلرىمتصرريحم قانرةم

الصرررم  متالحرررلماللجارررةمأنمالمولرررةمالطررررفمملمتشرررر مكيرررفمأنمتصررررم ماإلقانرررةمسيسررراعمانم م

__________ 

م.Samsam Mohammed Hussein and others v. the Netherlands and Italyانمرم (39)
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محايتهمررام محررالمعو هتمررام ىلمبلغاريررا موالمسرريمامفيمرراميتعلررقمباحلصررولمعلررىمالعالجرراتمالطبيررةم
مبلغاريرراموالرر مالرر ممتاجهررامصرراحةمالرربالغ مونرر:محالررةماملشرردقةموالعرروزمالرر معانيررامناهررامبالفعررلم 

م.(4٠)نمتؤثرمحالياًمعلىمةفلهمامالرضيعن:مشلهنامأ
وتررجكارماللجاررةمبلنررهميابغرر مللمولررةمالطرررفمأنمتعطرر موزنرراًمكافيرراًمللخطرررمالفعلرر موالشخصرر مم٨-7

وتر مأنهميدقعمعلىمعراتقمالمولرةمالطررفم جرراءمتدقيري مم(4١)الج مقمميواجههمالشخصم محالةمترحيله
لرهمصراحبامالربالغموةفلهمرامالرضريعم مبلغاريرامعوضراًمعر:ماالعتمرا ممفر  مللخطرمالج مقرمميتعررز

علرررىمتدقررراريرمعانرررةموعلرررىمافررررتازمأنرررهمةكررر ماسرررتفا  مصررراحلمالررربالغمنررر:ماحلمايرررةماالسرررتثاائيةم م
مالطررفمالمولرةمأنماللجاةموتر ماملاض مسيحقمصماماليو منبمئياًماحلصولمعلىمنستو ماحلمايةمذاته.

الواجةمأنمصاحلمالبالغمتعرضراملسروءماملعانلرةمعلرىمأيرم منرو فنيمبلغرارينيمماالعتبارم متل جممل
عامموصوصماموأنمصاحةمالبالغمكانمضحيةمالعتماءم اارمبموافعمعاصريةموملميرتمك:منر:متدقرمميم
شررركو م ىلمالشررررةة مألنرررهمملميسرررمحملرررهمبالرررم ولم ىلمنركررر مالشررررةةموأنرررهمحرررر منررر:مالرعايرررةمالطبيرررةم

ج ميعاينمناه.موتالحلماللجاةمأيناًمأنملصاحلمالربالغمةفرالًمرضريعاًمعمررهمالالزنةمملرزمالدقلةمال
سررراةموترررر مأنمتلررركمالمرررروفمتنرررعهمام محالرررةمضرررعفمشرررميممملميراعيرررهمجملرررممةعرررونمالالجيبرررنيم
بالدقررمرمالكررا موأنمترحيلهمررام ىلمبلغاريررامسرريكونمنصررمراًملصررمنةمجميررم .موتالحررلماللجاررةمكررجلكم

:م عالةمأنفسهمام مغياطمأ منساعم من:مالسلطاتمالوةايرةمأثاراءمأنمصاحلمالبالغمملميتمكاامن
وجو ارررام مبلغاريرررامعلرررىمالررررغ منررر:محدقهمرررام ماحلمايرررةماالسرررتثاائيةمو ممحايرررةمالالجرررب.موتالحرررلم
اللجارةمكررجلكمأنمالمولررةمالطرررفمملمتطلررةمنرر:مالسررلطاتمالبلغاريررةمتدقررمميمضررماناتمنااسرربةمللتلكررمم

وةفلهمرامالرضريعمسريجر م م رروفمتتفرقمنرعموضرعهمامكالجيبرنيمن:مأنماستدقبالمصراحلمالربالغم
ن:مالعهممبرلنمتطلرةم ىلمبلغاريرام)أ(ماسرتدقبالمصراحلمم7ونعمالنماناتماملاصوعمعليهام ماملا  م

البالغموةفلهمامالرضيعم م روفمنااسبةملعمرمالطفلموحلالةمضرعفماألسرر معكراه منر:مالبدقراءم م
نررةملطفررلمصرراحلمالرربالغمالرضرريعمو)ا(ماخترراذمالتررماب مالالزنررةمو)ط(م صررمارمتصررريحم قام(4٢)بلغاريررا

ملنمانمأنميتلدقىمصاحةمالبالغمالعالامالطلمالج ممتاجه.
ونتيجررةملررجلك متررر ماللجاررةمأنررهم م ررلماررجهمالمررروف مسيشرركلم بعررا مصرراحلمالرربالغمم7-9

ممن:مالعهم.م7للما  ماًموةفلهمامالرضيعم ىلمبلغاريامبمونمضماناتمنااسبةمانتهاك
(منر:مالربوتوكرولماال تيرار  مأنمترحيرلم4)٥وتر ماللجاة موا متتصررفم وجرةماملرا  مم-٨

ممن:مالعهم.م7صاحلمالبالغموةفلهمام ىلمبلغاريامسياتهكمحدقوقهمام وجةماملا  م
(منررر:مالعهرررم مالررر متررراصمعلرررىمأنمتتعهرررممالرررمولماألةررررافمبررراحرتا م١)٢ووفدقررراًمللمرررا  مم-9
دقررويماملعرررتفمهبررامفيرره موبكفالررةماررجهماحلدقررويمسميررعماألفرررا ماملوجررو ي:م م قليمهررامواخلاضررعنيماحل

لواليتهررا مفررضنمالمولررةمالطرررفمنل نررةم راجعررةما عرراءاتمصرراحلمالرربالغمنراعيررًةم مذلرركمالت اناهتررام
 وجةمالعهممواراءماللجاةماجه موضررور ماحلصرولمعلرىمضرماناتمنر:مبلغاريرا مكمرامارومنبرنيم م

__________ 

والررربالغمرقررر مم؛7-١3 مالفدقرررر مأوبررراهمحسرررنيمأمحرررممضرررممالرررمامنرك؛مو٨-٨ مالفدقرررر مضرررممالرررمامنركياسرررنيمانمرررر م (4٠)
مم.7-7 مالفدقر م٢٠١٦اذار/نار مم٢9 ماآلراءماملعتمم م مأبومبكرمعل موا رونمضممالمامنرك م٢٠١4/٢4٠9

م ٢٠١١اذار/نرار مم٢٥اآلراءماملعتمرم م م مبريال مضرممكارما م١7٦3/٢٠٠٨انمر معلىمسربيلماملثرال مالربالغمرقر م (4١)
مم.٨-7الفدقر مم أبومبكرمعل موا رونمضممالمامنرك؛مو4-١١وم٢-١١الفدقرتانم

مم.٨-7 مالفدقر مبكرمعل موا رونمضممالمامنركمأبو مو9-٨ مالفدقر مياسنيمضممالمامنركانمر م (4٢)
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وعلررىمالمولررةمالطرررفمأينرراًمأنمعتاررعمعرر:مترحيررلمصرراحلمالرربالغموةفلهمرراممأعرراله.م٨-7الفدقررر م
(43)ماماملتعلقمباللجوءمقيمماملراجعة ا مةلبهمالرضيعم ىلمبلغاريامنا

م.
اال تيرار  مقرممواللجاةم ذمتنعم ماعتباراامأنمالمولةمالطررف مباننرمانهام ىلمالربوتوكرولمم-١٠

اعرتفررتمبا تصرراعماللجاررةمبتحميررممنررام ذامكررانمقررممحررمثمانتهرراكمللعهررممأ مال موتعهررمتمعمررالًم
ن:مالعهممبلنمتكفلمعتعممجيعماألفررا ماملوجرو ي:م م قليمهرامواخلاضرعنيملواليتهرامبراحلدقويمم٢باملا  م

امثبرتمحرموثمانتهراك مترو ماملعرتفمهبام مالعهمموبلنمتتيحمسربيلمانتصرافمفعراالًموقرابالًمل نفراذم ذ
يوناً منعلونراتمعر:مالترماب مالر ماخترجهتاملوضرعماراءمم١٨٠أنمتتلدقىمن:مالمولةمالطرف م مغنونم

ويرجىمأيناًمن:مالمولةمالطرفمأنمتاشرماجهماآلراءمعلرىمنطرايمواسرعمباللغرةمماللجاةمنوضعمالتافيج.

ممالرييةمللمولةمالطرف.

__________ 

 مأوبرراهمحسررنيمأمحررممضررممالررمامنرك مو9 مالفدقررر مأبررومبكرررمعلرر موا رررونمضررممالررمامنركانمررر معلررىمسرربيلماملثررال مم(43)
ممم.١٥الفدقر م
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 الموفق

رأ  مشاااتوع اعضااااء اللجناااة يوفااااا إااااني  تياااوجي  تاسااااتا  تفاااوتيني   
توونسااااتانتي  فارةزيالإااااييلي )رأ   فااااور  - تآنيااااا زايرااااوت  بااااازارت ي 
 مخالف(

يؤسفاامأالميكونمبوسعاامأنمنان م ىلمرأ مأغلبيرةمأعنراءماللجارةم منرام لصرتم ليرهمنر:مم-١
قراراررراممنررر:مالعهرررمم ذامنررراماخترررجتم7نتيجرررةمنفا ارررامأنمالرررمامنركمسرررتاتهكمالت اناهترررام دقتنرررىماملرررا  م

مبرتحيلمصاحلمالبالغم ىلمبلغاريا.
رررلمم-٢ والررمولماألةررررافمنل نرررة  موفدقررراًمملرررامارررومراسرررخم ماالجتهرررا مالدقرررانوينمللجارررة مبرررلالمترحع

األشررخاعمنرر:مأراضرريهام ذاموبجررمتمأسررباطموجيهررةمتررمعوم ىلماالعتدقررا مبوجررو ماحتمررالمحدقيدقرر م
نر:مالعهرم مسرواءمأكرانمذلركمم7وم٦لتعرضه ملنررمالمميك:مجربه معلىمشومنرامور م ماملرا تنيم

يرممأنرهملريممكرلمتعررزمبم.(مأ) م مأ مبلرممقرمميادقرلم ليرهمالحدقراًمرمندقلمالشخصم ليرهمأ مالبلمماملدقرم
لررررةماملتعلدقررررةمبعررررم م للمشررررايمالشخصرررريةم مبلررررممالرتحيررررلميررررم لم منطررررايمالت انرررراتمالمولررررةماملرحع

م.(مط)الدقسريةماإلعا  
ولمعلرررىماخلررمناتمالطبيرررةموالميشرركلمعررم متررروفرماملسرراعم ماالجتماعيرررةمأومالتررل  م ماحلصررم-3

سبباًمنانعاًم محممذاتهمل عرا  مالدقسرريةمباسرتثااءمر رامحراالتماألفررا مالرجي:ميواجهرونمنشرايمنر:منروعم
وأ ممتفرراق محماررته مبشرركلمغرر معررا  موهعلهررامالمتادقنرر .م(ما) رراعمنامجررةمعرر:محالررةمضررعفمبعياهررا

احلصرررولمعلرررىماخلرررمناتماالجتماعيرررةمتفسررر مخمرررالفميعترررربممجيرررعماألفررررا مالرررجي:ميواجهرررونمنشررراكلم م
نرر:مالعهررممالم ررمملررهمسرراماميررجكرم ماجتهررا اتمم7ضررحايامحمتملررنيمبرراملع ماملاصرروعمعليررهم ماملررا  م

 مونبررمأمعررم م7اللجاررةمأوم مممارسرراتمالررمول مونرر:مشررلنهمأنم عررلمأشرركالماحلمايررةماضررم  م ماملررا  م
مممو ماملعدقول.اإلعا  مالدقسريةم)وكالاامنطلقمبطبيعته(ميتخطيانمح

 ملكر:مالوقرائعم متلركم(م )قنريةمياسرنيمضرممالرمامنركوقممأيامناماآلراءمال ماعتممهتاماللجاةم مم-4
الدقنرريةمختتلررفما تالفرراًمكبرر اًمعرر:موقررائعماررجهمالدقنرريةموالمتسررمحمبرراخلروامبررافمماالسررتاتاامالدقررانوين.م

 مكانرتمصراحبةمالربالغمأنراًموحيرم منعيلرةملثالثرةمأةفرالمصرغارمانتهرتمالرمامنركياسرنيمضرممفف مقنيةم
نررم متصررريحم قانتهررامأثارراءموجو اررام م يطاليرراموكانررتمتعرراينمنرر:منشرراكلمصررحية موكانررتمسررترتكمبعررمم
ترحيلهام موضعميهم محياهتاموحيا مأةفاصا.مو م لمارجهمالمرروفماالسرتثاائية مرأيارامأنرهمالمميكر:م م

ممناتمحمم  ماعتبارم يطاليامبلماًم انااً ملك مترحلم ليهمصاحبةمالبالغموأةفاصا.غياطمضما

__________ 

(مبشرررلنمةبيعرررةمااللتررر ا مالدقرررانوينمالعرررا ماملفرررروزمعلرررىمالرررمولماألةررررافم مالعهرررم م٢٠٠4)3١انمررررمالتعليرررقمالعرررا مرقررر مم(أ)
مم.١٢الفدقر م

مم.١9٨9نيسان/أبريلمم7 ماآلراءماملعتمم م مقنيةمفيوالنمضممفالامام٢٦٥/٨7انمرمالبالغمرق مم(ب)
مم.٢٠١٥عوز/يوليهمم٢٢ ماآلراءماملعتمم م مياسنيمضممالمامنرك م٢3٦٠/٢٠١4انمرمالبالغمرق م (ج)
م.ماملرجعمنفسه (د)
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و ماجهمالدقنية مالمجمالم مأنملصاحلمالبالغمبوصفهمامالجيبنيمنعرتفراًمهبمرا ماحلرقمم-٥
وقرررممم متلدقررر ماملسررراعم ماالجتماعيرررةم مبلغاريرررامبالشرررروامنفسرررهاماملتاحرررةمللمرررواةانيمالبلغررراريني.

يعمالنمأيناًمبصور مقانونيةمإلعالةمأنفسهمامو عالةمةفلهمرامالرضريع.موعلرىمالررغ منر:م ثبراتمأنم
صرراحةمالرربالغميعرراينمنرر:منرررزمالدقلررة مفلرر ميثبررتمأنماررجاماملرررزممررممفعليرراًمنرر:مقمرتررهمعلررىم

م.مه()العملمأومأنمحالتهمالمميك:مأنمتعاجلمعلىمالاحوماملااسةم مبلغاريا
بالغمأهنمرررامتعرضرررامحلرررا ث معارررفم)األولملرررم موصررروصمام ىلمبلغاريرررامويرررمع مصررراحبامالرررم-٦

والثرراينم مترراريخمغرر محمررم  م م ررروفمغاننررةمعاررمنامكانررام مةريدقهمررام ىلمنركرر ماالسررتدقبال( م
لكاهمامملميوضحامبصور مكافيةماألسباطمالر مناعتهمرامنر:متدقرمميمشركو مبشرلنمارجي:ماحلرا ثنيم

باإلشرار م ماحلرا ثمالثراينم ىلماحلرواج ماللغويرةمالر محالرتم ونم ىلمالسلطاتمالبلغاريرةم)واكتفيرام
((.موعلرىمأ محرال مالميوجرمم3-٢اةالعهمامعلىماإلجراءاتمالدقائمةملتدقمميمالشكاو م)الفدقرر م

مأ مأسا م منلفمالدقنيةميش م ىلمأنمصاحلمالبالغمسيواجهانمنسرتدقبالًم طرراًمشخصرياًميتمثرل
م.(و)ام ىلمبلغاريا مالتعرزمالعتماءاتمعاممعو هتم

وجمملمالدقول م ناامنر مأنهمعلىمالرغ من:مأنمترحيلمصاحلمالبالغم ىلمبلغاريامقرممي يرممم-7
وضررعهمامصررعوبةمندقارنررةمبوضررعهمام مالررمامنرك مفضناررامالممنلرركمنعلونرراتمترروح مبررلنم روفهمررام م

ضررهماملنررررماملسررتدقبل م ذامأعيررمام ىلمبلغاريررا متكشررفمعرر:موجررو ماحتمررالمحدقيدقرر ميتمثررلم متعرم
مم.7شميمم اميكف مليم لم منطايماملا  م

و ماجهمالمروف مالمميكااامأنمخنلصم ىلمأنمقرارمالسلطاتمالمامنركيرةمالدقاضر مبرتحيرلمم-٨
من:مالعهم.مم7صاحلمالبالغمقمميسفرمع:مانتهاكمالمامنركماملا  م

مممم

__________ 

الدقنرريةمأنمصرراحةمالرربالغمالرر واميعرراينمنرر:متنررخ معنررلةمالدقلررةمغرر ماملعررويمترروح ماأل لررةمالرروار  م منلررفم )ه(
ممملتمفقمالم مويابغ مأنمخينعمللمراقبةمالروتيايةمحلالتهمالدقلبيةمبتخطيقمالدقلةمبدقيا ماسهم.

ريلمنيسران/أبم١ ماآلراءماملعتمرم م مط.مت.مضرممالرمامنرك م٢٢7٢/٢٠١3انمرمعلىمسربيلماملثرالمالربالغمرقر مم)و(
ممتشرررري:مالثررراين/م٥ ماآلراءماملعتمرررم م مفرررالنمضرررممكارررما م٢3٦٦/٢٠١4 موالررربالغمرقررر م٢-7 مالفدقرررر م٢٠١٥
ممم.3-9 مالفدقر م٢٠١٥نوفمربم


