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مد.مل.م(ميثلهمج.مل ).م
املدقم من :
الشخصماملمعىمأنهمضحية :مصاحبمالبالغ م
مالسويم م
المولةمالطرف:
م8ممتوز/يوليهم2015م(تاريخمالرسالةماألوىل) م
تاريخمتدقمميمالبالغ:
مق ر ر ر ر ررارماملدقر ر ر ر ررررماخلر ر ر ر رراةم وجر ر ر ر رربماملر ر ر ر رراد م70من ر ر ر ر ر م
الوثائقماملرجعية:
النظا مالماخليمللجنة،مالذيمأحيلمإىلمالمولرةمالطررفم
يفم20ممتوز/يوليهم2015م(ملميصمرميفمشكلموثيدقة) م
م24مآذار/نارسم 2017م
تاريخماعتمادمالدقرار:
محظر ر رررماسر ر ررتخما مالتواصر ر ررلمامليسر ر رررم اعتبر ر ررار مطريدق ر ر ررةم
املوضوع:
للتواصلميفماملمارس م
معم ماستنفادمسبلماالنتصافماحمللية م
املسائلماإلجرائية:

املسائلماملوضوعية:

ماحلر ررقميفمالر ررتعلن مالفر رررامن ر ر ماالتفاقير ررة مال تيبر ررا مالتيس ر ر يةم
املعدقول ر ررة مالتميي ر ررإلمعل ر ررىمأس ر رراسماإلعاق ر ررة مإنكاني ر ررةمالوص ر ررول م
االعر ر افم األش ررخاةمذويماإلعاق ررةمعل ررىمق ررم ماملس رراوا من ر ر م
اآلخر ر رري مأن ر ررا مالدق ر ررانو محري ر ررةمالتعبر ر ر موالر ر ررأي مالوص ر ررولماىلم
املعلونا م

م،2م،3م،4م)2(5مو(،)3م،9م،12م،21م24مو 25م
نوادماالتفاقية:
ناد مالربوتوكولماالختياري :م(2د) م
__________

*
**

مقرارماعتممتهماللجنةم وجبماملاد م2من مالربوتوكولماالختياريم شأ مالبالغمرقنم.2015/31
مش ررار ميفمدراس ررةمب ررذامال رربالغمأعل رراةماللجن ررةمالتالي ررةمأن رراعبن:مأش ررممالس ررين،مودانالن رريمعم رررم اش ررارو،مونونثي ررا م
ونتررا ،موعمررادمالررمي مشرراكر،موت يإلي ررامديفين ر ،مويررو مإيشرريكاوا،موسررانويلممو ون ررامكررا وي،موبيون ر مشرري مك ررين،م
وستي مالنففاد،موالسلوم ا ورملوفاسي،مورو مجرروجمنرارت ،مونرارت م را ومنويسريفوا،موكرارلوسمألربتروم رارامدوسرا ،م
وكونارافيلم يانيانمي،موفال يمنيكيتيتشمروخليمين،موجوناسمروسكوس،مودانيا متاتيتش،موليان ميو.
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 1-1مصرراحبمالرربالغمبررومد.مل،.منرواط مسررويمي،منولررودميفم5مشررباف/فربايرم.1995موبرروم
ي ّمعيمأ مالمولةمالطرفمانتهكتمحدقوقهماملكفولةم وجبماملوادم5مو24مو،25مندقرروة م راالق ا م
نر ماملروادم2مو3مو4مو9مو12مو21منر ماالتفاقيررة.ممومتثررلمصرراحبمالرربالغموالمتررهمج.مل..موقررمم
دخلمالربوتوكولماالختياريمحيإلمالنفاذميفمالمولةمالطرفميفم14ممكانو مالثاين/ينايرم.2009م م
 2-1مويفم15ممتوز/يولير ررهم،2015مقر ررررماملدقر ررررماخلر رراةماملعر ررجلم البال ر ررا ما مير ررم موالتر ررما م
املؤقتررة،منيا ررةمعر ماللجنررة،مأالميطلرربمإىلمالمولررةمالطرررفماارراذمتررما منؤقتررةم وجرربماملرراد م4منر م
الربوتوكولماالختياري .م
 3-1مويفم29منيسررا /أ ريلم،2016مقررررماملدقررررماخلرراةماملعررجلم البال ررا ما ميررم موالتررما م
املؤقتة،منيا ةمع ماللجنة،مووفدقاًمللفدقرر م8منر ماملراد م70منر مالنظرا مالرماخليمللجنرة،مأ ميمنظررميفم
نسألةماملدقبوليةم عإللمع ماألسسماملوضوعية .م

ألف -موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين
الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
 1-2مشمخصتمحالةمصاحبمالبالغم أنهميعاينمن م"التوحممن ماضطرابمنعتملميفمالنمرو".م
وب ر ررومطال ر رربميفمثانوي ر ررةمبو س ر رربودالملاطف ر ررالمذويماالحتياج ر ررا ماخلاص ر ررةميفم لمي ر ررةم ر رروتنربغم
السررويم.موقررممدأبمصرراحبمالرربالغمعلررىماسررتخما مطريدقررةم"التواصررلمامليسررر"مأدا مللتواصررلميفم
أثناةمساعا مالمراسةمن مأجلمالتفاعلمن ماملوظفنيمو بنمن مزنالئهميفماملمرسة .م
 2-2مويفمق ررارمن ررؤر م19ممك ررانو ماألول/ديس ررمربم،2014مأنررر منفتش رريةمامل ررمارسمالس ررويميةم
لميةم وتنربغمحبظرماستخما مطريدقرةمالتواصرلمامليسررمبرذ ميفم ير معمليرا مالبلميرة .موقرممنفرذ م
البلميةمبذامالدقرار .م
 3-2مويمف مصاحبمالبالغم أ مقرارمنفتشيةماملمارسمحظرماستخما مطريدقةمالتواصرلمامليسرر،م
وتنفيذم لميةم وتنربغمبذامالدقرارمفوراًمقممقلصامفررةمنشراركتهم نشرافميفمحصرصمالترمريس.موبروم
يررمف م ررأ مبررذاماحلظرررمأضررعنمنسررتوحتميصرريلهماملمرسرري،موننعررهمنر مإثبررا مأنررهمحدقررقماألبررمافم
املبينررةميفماملنررابدمالمراسررية.مويررمعيمصرراحبمالرربالغمأ محظرررماسررتخما مطريدقررةمالتواصررلمامليسرررم
حيولمدو ميصيلهمالمراسيم مويشكلمانتهاكاًمحلدقهميفمالتعلين .م

 4-2مويش مصاحبمالبالغمإىلمتدقريرمخاةمألحمماملمرسنيميفمثانويةمبو سبودال.مفاسرتنادماًم
إىلمبذامالتدقرير،ماستخم مصاحبمالبالغمعنممالتحاقهم املمرسرةمألولمنرر ميفمعرا م2012مأنواعرماًم
خمتلف ررةمنر ر متدقني ررا مالص ررورماملس رراعم مللتعبر ر مع ر منفس رره.ملكن ررهم البر راًمن ررامك ررا م"يتعث ررر"معن ررمنام
يستخم مإحمحتمالصور،مناميلطرماملوظفنيمإىلمامنيمنامكا ميعنيهمصاحبمالبالغ.م موقبلمسنةم
واحررم من ر م ررمةمصرراحبمالرربالغم اسررتخما مطريدقررةمالتواصررلمامليسرررمبررذ ،مكررا ميعرراينمن ر معررم م
نو ا م لب.مويفمنثلمبذ ماملناسبا ،مدأبمنوظفوماملمرسةمعلىمإعطائرهمدواةمالفراليو ملتهمئرةم
روعه.مويمف مصاحبمالبالغم أ مالتواصلمامليسرمن ّكنهمن ماكتسابمأدا منعإلز مزاد من محجنم
تواصله،مونحتملهم التعب مع مأفكار مونصاحلهمعلىمنستوحتمأعمق .م
 5-2مويالحظمصاحبمالبالغمأ مقرارمنفتشيةماملمارسمحظرماستخما مطريدقةمالتواصلمامليسرم
يفماملمارس،موتنفيذم لميةم وتنربغمبذامالدقرارمأجربا معلىمالتواصرلمنر ماملروظفنيميفماملمرسرةم تدقنيرةم
الصررورماملسرراعم .مونتيجررةملررذل ،مملميعررمماآلخرررو مقررادري معلررىمفهمره،موأنررهمنررامفترريميصرررمعلررىم
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اإلش ررار مإىلمإح ررمحتمالص ررور،موأ مع ررم مق ررمر ماآلخر رري معل ررىمفهمر رهمأص ررا هم اإلحبر راف.مويل ررينم
صاحبمالبالغمأنهمقممذكررم وضرو م واسرطةمالتواصرلمامليسررمأنرهمالميريرمماالسرتعانةم تدقنيرةمالصرورم
ألنررهمقررادرمعلررىمالكتا ررة.مويررمف مصرراحبمالرربالغم ررأ مطريدقررةماإلشررار مإىلمالصررور،موبرريمنر مأكثرررم
الطرقمتدقييماًمللتواصل،محالتمدو ممنو مالتعليميموتفاعلهم فعاليةمن ماآلخري .مفهيمضرممإرادتره،م
ويطمن مكرانته،موي تبمعليهامانتدقاةمن مقمراتهموإنكاناته .م
 6-2مويش ر ر مصر رراحبمال رربالغمأيل ر راًمإىلمأ مق ر ررارمنفتشر رريةمامل ررمارسمحظر رررماس ررتخما مطريدقر ررةم
التواصلمامليسرمإمنامكا ميرنيمإىلمشايتهمو"العمرلم رامدرم منصرلحتهمالفلرلى".مونر مذلر ،ميررحتم
صاحبمالربالغمأ مبرذاماملنطرقميتنراىفمنر مالررو ماألساسريةملالتفاقيرة.مويشر مصراحبمالربالغمإىلم
تعليقماللجنةمالعرا مرقرنم)2014(1م شرأ ماالعر افم املسراوا مأنرا مالدقرانو مالرذيميرنصمعلرىمأ م
نبررمأم"املصررافمالفلررلى"ملرريسمن ر ماللررمانا مالررامتتوافررقمن ر ماملرراد م12مفيمرراميتعلررقم البررالفني.م
وجي ر رربمأ محي ر ررلممن ر رروذجم"اإلراد مواألفل ر ررليا "مذ ر ررلممن ر رروذجم"املص ر ررافمالفل ر ررلى"ملل ر ررما ممتت ر ر م
األشررخاةمذويماإلعاقررةمحبدقهررنميفماألبليررةمالدقانونيررةمعلررىمقررم ماملسرراوا من ر ماآلخ رري (.)1مويررمف م
صرراحبمالرربالغم أنررهمأوضررامتررالةمإرادتررهموأفلررلياتهمفيمرراميتعلررقم التواصررلمامليسررر،ملكنررهميرررحتمأ م
نوقفررهمبررذاملر ميؤخررذميفماالعتبررارمألنررهمنوقررنمأعررربمعنررهم طريدقررةمالتواصررلمامليسررر.مموبرروميرررحتمأ م
رفضمتعب مع مإرادتهمهبذ مالطريدقةمسيمنعهمن ماالختيارم نفسه .م
 7-2مويالحظمصاحبمالبالغمأ مقرارمنفتشيةماملمارسمحظرماستخما مطريدقةمالتواصلمامليسرم
وتنفيذمالبلميةمبذامالدقرارمأثراميفمرفابه.مفدقممكرا منر منترائدمعرم مالسرما ملرهم رالتعب معر مأفكرار م
يعرامصحتهموصحةماآلخري مللخطر.مفخاللم
أ مأصباميعاينمن منو ا مالفلب،ماألنرمالذيم ّ
ب ررذ مالنو ررا ،ممير ررارسمنس رراعما مأومثالثر ررةمق ررو م مني ررةملكر رريمالميص ررابم ر ررأذحتم ررمينمجسر ررين.م
و اإلضررافةمإىلمذل ر ،ميتنرراولمصرراحبمالرربالغمعدقررارمالفرراليو ،موبررومأحررممالعدقرراق ماملخررمر م الفررةم
األثررر.مفعنررمنامكررا مقررادراًمعلررىماسررتخما مطريدقررةمالتواصررلمامليسررر،مملميكر محيترراجمأليمدواة،ملكنررهم
جيممنفسهمحالياً،م عممحظرمالتواصلمامليسر،ميفمحاجةمإىلمحبةمأومحبتنيمن مالفاليو ميونياً.مفدقمم
تسببمقررارمنفتشريةماملرمارسموتنفيرذمالبلميرةملرذامالدقررارميفمترمبورمحالترهمالصرحيةم شركلمخطر ،م
وزادمن ماحتمالمإدنانهمعدقاراًمحيتويمعلىمنوادمخممر  .م
 8-2موطع مصاحبمالربالغملرمحتماحملكمرةماإلداريرةميفمسرتوكهوملميفمقررارمنفتشريةماملرمارسمالرذيم
حيظرررماسررتخما مطريدقررةمالتواصررلمامليسررر.مويفم21ممكررانو مالثاين/ينررايرم،2015ماعترررب ماحملكمررةمأ م
ق ر ررارمنفتشر رريةماملر ررمارسمالصر ررادرميفم19ممكر ررانو ماألول/ديسر ررمربم2014مالميدقبر ررلمالطع ر ر م وجر رربم
املرراد م18من ر مالفصررلم28من ر مقررانو مالتعلررين.موالحظررتماحملكمررةمأنررهم وجرربمقررانو ماإلج رراةا م
اإلدارية،مميك مالطع ميفمقرارمنامإذاماعتربمذلر مضررورياًملتلبيرةماحلرقميفماإلجرراةا مالدقلرائيةماملتعلدقرةم
تحمي ررمماحلدق رروقموالواجب ررا ماملمني ررةم وج رربمامل رراد م1-6منر ر ماالتفاقي ررةماألورو ي ررةمحلماي ررةمحدق رروقم
اإلنسررا مواحلريررا ماألساسرريةم(االتفاقيررةماألورو يررة).مون ر مذل ر ،مخلصررتماحملكمررةمإىلمأ ماسررتخما م
طريدقةمالتواصلمامليسرمليسمحدقاًمنمنياًمن مالنروعماملشرارمإليرهميفماملراد م1-6منر ماالتفاقيرةماألورو يرة،م
وأنررهمالمميكر منر مطمالطعر ميفمقررارمنفتشرريةماملررمارس.موطلرربمصرراحبمالرربالغمإذنرماًم اسررتانافمقررارم
احملكمةماال تمائيةمأنرا مذكمرةماالسرتانافماإلداريرة.مويفم13مشرباف/فربايرم،2015مرفلرتمذكمرةم
االستانافماإلداريةمطلبمإذ ماالستانافمبذا .م
__________

( )1مانظرمالفدقر م .21م
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النكوى
 1-3يرررحتمصرراحبمالرربالغمأ مالمولرةمالطرررف،م نعهرامإيررا منر ماسررتخما مطريدقررةمالتواصررلمالررام
اختاربرا،مأيمالتواصرلمامليسررر،مانتهكرتمحدقوقرهم وجرربماملراد م24مندقرروة م فردبررامو راالق ا منر م
املروادم2مو3مو4مو9مو12مو21منر ماالتفاقيررة.مويررمف مصرراحبمالرربالغم أنررهمأعررربم وضررو معر م
إرادتهماستخما مطريدقةمالتواصلمامليسر،مويمعيمأنهمل ميستفيممن مالتعلينمن مدو مبرذ مالطريدقرة،م
ول ميكو مقادراًمعلىم لوغمأبمافمالتعلين .م
 2-3موفيمامدصمادعاةاتهم وجبماملاد م24مندقروة م االق ا من ماملاد م،12ميرمعيمصراحبم
البالغمأنهمحر من ماحلقميفماالختيرارمعلرىمأسراسمفررديمفيمراميتعلرقم طريدقترهميفمالتواصرل.مفرأوالً،م
اف ضررتمنفتشرريةماملررمارسموالبلميررةمأنررهماختررارمطريدقررةمللررتعلنميفمحررنيمأنررهماختررارمطريدقررةمللتواصررل.م
وثانيراً،مإ متصررنينمنفتشرريةماملررمارسموالبلميررةمطريدقررةمالتواصررلمامليسرررمبررذ م اعتباربررامطريدقررةمللررتعلنم
قررممن ّكنهمررامن ر مر ررطمطريدقررةمالتواصررلم الشرررفمال ررذيميدقتلرريمأ مالتعلررينم"جيرربمأ ميس ررتنممإىلم
أسرراسمعلمرريم موإىلمجترراربمثا تررة"معلررىمالنحرروماملنصرروةمعليررهميفمالدقررانو مالسررويمي(.)2مويالحررظم
ص رراحبمال رربالغمأ منفتش رريةمامل ررمارسموالبلمي ررةمارتأت ررامأ مالتواص ررلمامليس رررمالميف رريمهب ررذامالش رررف،م
وعمررمتامن ر مطمإىلمحرنانررهمن ر مإنكانيررةماختيررارمطريدقتررهماملفلررلةميفمالتواصررل.مويررمعيمصرراحبم
الرربالغمأنررهم ررمالًمن ر متصررنينمطريدقررةمالتواصررلمامليسرررم أهنررام"طريدقررةمتررمريس"،مكررا محري راًم فتشرريةم
املرمارسموالبلميرةمأ متعر فم أهنراموسريلةمنعرإلز مللتواصرلمموأ متر ماألنررملصراحبمالربالغمليخترارم
الطريدقررةمالرراميشرراة.مويررمف مصرراحبمالرربالغم ررأ مبررذامالتصررنينماخلرراطيملطريدقررةمالتواصررلمامليسرررم
واعتباربرامطريدقررةمللتررمريسمحيررولمدو مخيررارا ماألشررخاةمذويماإلعاقررةميفم ررالمالتواصررل،ماألنرررم
الررذيميفلرريمإىلممتييررإلمعل رىمأسرراسماإلعاقررة.مويررمف مصرراحبمالرربالغمأيل راًم ررأ منسرراةلتهم شررأ م
الطريدقررةمالرراماختاربررامللتواصررل،موبررومخيررارمأعررربمعنررهم طريدقررةمالتواصررلمامليسررر،مسرريم ّمك مالررمولم
األط ررافمن ر مرفررضمكررلمتعب ر مع ر ماإلراد مأوماالختيررارميسررتخم مطرررقمالتواصررلم ر مالتدقليميررة،م
والدقولم عم موجودم مائلمميك مالتحدققمننها .م
 3-3موفيمر ررامدر ررصمادعاةاتر ررهم وجر رربماملر رراد م24مندقر ررروة م ر رراالق ا من ر ر مامل ر روادم2مو9مو،21م
يالحظمصاحبمالبالغمأ ماملاد م)3(24من ماالتفاقيةمتملإل مالرمولماألطررافم تمكرنيماألشرخاةم
ذويماإلعاقةمن ماكتسابمنهارا ماحليا موتطويرمنهاراهتنماالجتماعية.مويالحظمصاحبمالبالغم
أ مبررذامااللترإلا ميتلررم مأيلراًمتعهررممالررمولماألطررافم اارراذمالتررما ماملناسرربةملتيس ر متعلررنمطريدقررةم
رايل،موأنواعمالكتا ةمالبميلة،موالطرقماملعإلز موالبميلة،مووسائلموأشكالمالتواصل.مويرمف مصراحبم
البالغم أ مااللتإلا م تيس مأشكالمالتواصلماملختلفةمينمرجمأيلاًميفمصلبماملاد م9من ماالتفاقية،م
وأ محقماالختيارمفيماميتعلقم طرقمالتواصلمنع فم همصرراحةم وجربماملراد م21منر ماالتفاقيرة.
ويمف مصاحبمالبالغم أ مبذاماحلقمينبفريمأ مينطبرقمأيلراًمعلرىمحرقماختيرارمطريدقرةمالتواصرلميفم
ررالمالتعلررين،موأ متعريررنمالتواصررلم وجرربماملرراد م2من ر ماالتفاقيررةميررمعنمندقار ررةمشررانلةمملررامبرروم
التواصلمالذيميميهماالتفاقية .م
 4-3مويرمعيمصرراحبمالربالغمأ مالمولررةمالطررفمملمتتخررذمخطروا منناسرربةملتإلويرم م بررمائلمنعدقولررةم
فيمرراميتعلررقم طريدقررةمالتواصررلمالرراماختاربررا،موبررومنرراميشرركلمانتهاك راًمحلدقوقررهم وجرربماملرراد م)3(5من ر م
طريدقةمالتواصلمالاماختارباميفماملمرسةمالاميرتادبرام
االتفاقية.مويمف مصاحبمالبالغمأيلاًم أ ماألخذم م
الميشرركلمعباراًم ر منتناسرربمأوم ر مضررروريمعلررىمالمولررةمالطرررفمألنررهمكررا ميتواصررلمنر ماملرروظفنيميفم
__________

( )2ميش مصاحبمالبالغمإىلمقانو مالتعلين .م
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نمرس ررتهم طريدق ررةمالتواص ررلمامليس رررمقب ررلمص ررمورمقر ررارمنفتش رريةمامل ررمارسميفم19ممك ررانو ماألول/ديس ررمربم
.2014موالميسررتلإل مبررذاماألنرررمنرواردمإضررافيةملاخررذم طريدقررةمالتواصررلمالرراماختاربررا.مويررمعيمصرراحبم
البالغمأيلاًمأ ماالشر افم رأ متسرتويفمطررقمالتواصرلماملعراي مالعلميرةمبرومانتهرا محلدقوقرهم وجربماملراد م
)2(5من ر ماالتفاقيررة.مويرررحتمصرراحبمالرربالغمأ مشرررفماسررتنادمطرررقمالتواصررلمإىلمأسرراسمعلمرريمشرررفم
الميطبررقمن ر مأجررلمتدقيررينمصررالحيةمأفلررليا مالتواصررلملاشررخاةم ر مذويماإلعاقررة،موأ مالتصررنينم
اخلاطيملطريدقةمالتواصرلمامليسرر،م اعتباربرامطريدقرةمترمريس،مإمنرامحيرولمدو ماخليرارا ماملتاحرةملاشرخاةم
ذويماإلعاقة،موليسملاشخاةم مذويماإلعاقة،مون مطمفهومشرفممتييإلي .م
 5-3مويمعيمصاحبمالبالغمكذل مأ مننعرهمنر ماإلعررابمعر مأفكرار مأسرفرمعمراميعانيرهمنر م
نو ررا م لررب،ماألنرررمالررذيميعرررامصررحتهموصررحةماآلخرري مللخطررر،مويإليررممنر ماحتمررالمتناولررهم
عدقرارم رال ماألثرررموحيترمويمعلرىمنروادمقرممتسرببماإلدنررا ،موبرومنراميشرركلمانتهاكراًمحلدقوقرهم وجرربم
املاد م25من ماالتفاقية .م
 6-3مويطلبمصاحبمالبالغمإىلماللجنةمأ متلم مأ متتياملهمالمولةمالطرفمفرصرةمللتواصرلم
استخما مطريدقةمالتواصلمامليسرميفمثانويةمبو سبودالملاطفالمذويماالحتياجا ماخلاصة .م
مالحظات الدولة الطرف بن المقبولية
 1-4ق ّممنتمالمولةمالطرفميفم21مأيلول/سبتمربم2015منالحظاهتام شأ مندقبوليةمالربالغ.موبريم
ترررحتمأنررهمينبفرريماعتبررارمالرربالغم ر مندقبررولم وجرربماملرراد م(2د)منر مالربوتوكررولماالختيرراري،مواملرراد م68م
ن منظا ماللجنةمالماخلي،موذل مأل مصاحبمالبالغمملميستنفممسبلماالنتصافماحمللية .م
 2-4موتالحظمالمولةمالطرفمأنهميفم21ممكانو مالثاين/ينايرم،2015مرفلرتماحملكمرةماإلداريرةم
يفمستوكهوملمالطع مالذيمقمنهمصاحبمالبالغمضممقرارمنفتشيةماملمارسمالصادرميفم19ممكرانو م
األول/ديسرمربم.2014موتالحرظمالمولرةمالطررفمأيلراًمأ مصراحبمالربالغمقرم مطلبراًمإىلمذكمررةم
االستانافماإلداريةملإلذ م اسرتانافمقررارماحملكمرةماإلداريرة،مفدق ّررر ميفم13مشرباف/فربايرم2015م
عررم مننح رهمإذ ماالسررتانافمبررذا.موتالحررظمالمولررةمالطرررفمأ مصرراحبمالرربالغمأكررمميفمرسررالتهم
األوىلمأنررهمملميك ر من ر ماملمك ر ماسررتانافمق ررارمذكمررةماالسررتانافماإلداريررة،موأنررهماسررتنفممن ر مطم
ي مسبلماالنتصافماحمللية .م
 3-4موتررمف مالمولررةمالطرررفم أنرره،مانتثررا مالًمللمرراد م33من ر مقررانو مإج رراةا ماحملكمررةماإلداريررة،مكررا م
إنك ررا مص رراحبمال رربالغماس ررتانافمقر ررارمذكم ررةماالس ررتانافماإلداري ررةمل ررمحتماحملكم ررةماإلداري ررةمالعلي ررا.م
وتالحررظمالمولررةمالطرررفمأ مبررذاماألنرررمواضرراميفمق ررارمذكمررةماالسررتانافماإلداريررةمالررامأدرجررتميفم
قرارب ررامإش ررار مإىلمنرف ررقماملعلون ررا معر ر ممكيفي ررةمتدق ررمميمطل رربماالس ررتاناف.موت ررمعيمالمول ررةمالط رررفمأ م
صاحبمالبالغمملميدقم مطلبماستانافملمحتماحملكمةماإلداريرةمالعليرا مونر مط،مفإنرهمملميرتامللسرلطا م
احملليةمفرصةمدراسةمالظروفمالامحيرتدمهبرا.موتالحرظمالمولرةمالطررفمأنرهمنر مشرأ مبرذاماالسرتاناف،ميفم
حررالمماحررهمأنررا ماحملكمررةماإلداريررةمالعليررا،مأ ميفلرريمإىلماسررتنتاجمأنررهمكررا ملصرراحبمالرربالغماحلررقميفم
استانافمقرارمنفتشيةماملمارس،موإىلمالنظرميفمطلبهماملتعلقم لرور مإلفراةمقررارمنفتشريةماملرمارسميفمهنايرةم
املطاف .وترمف مالمولرةمالطررفم أنرهمالميوجرممنراميشر مإىلمأ ماسرتانافاًملرمحتماحملكمرةماإلداريرةمالعليرامقرمم
يستفرقموقتاًمطويالًم مرجةم منعدقولةمأومأ من م ماحملتملمأ محيدققمانتصافاًمفعاالً .م
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تعليقات صاحب البالغ ،على مالحظات الدولة الطرف
 1-5مقررم مصرراحبمالرربالغ،ميفم18ممكرانو ماألول/ديسررمربم2015متعليدقاتررهمعلررىمنالحظررا م
المولررةمالطرررف.موبرروميرررحتمأ مإنكانيررةماسررتانافمق ررارمذكمررةماالسررتانافماإلداريررةملررمحتماحملكمررةم
اإلداريرةمالعليراملريسمضرررورياًمالسرتنفادمسربلماالنتصرافماحملليررةم وجربماملراد م(2د)منر مالربوتوكررولم
االختيرراري.مويررمعيمصرراحبمالرربالغمأ ماالسررتانافملررمحتماحملكمررةماإلداريررةمالعليررامكررا مسرريطيلم
اإلجراةا م شكلم منعدقول،موسريكو منر م"املسرتبعممجرماً"مأ محيدقرقمانتصرافاًمفعراالً.مويالحرظم
صرراحبمالرربالغمأنررهميكررادميكررو منر ماملؤكررممأ ماالسررتانافملررمحتماحملكمررةماإلداريررةمالعليررامنررامكررا م
رحيةمكان ررتم
ليفل رريمإىلمأيمنتيج ررةمأخ رررحتم ر مرف ررضمجمي ررممإلذ ماالس ررتاناف،موأ محالت ررهمالص ر م
ستتأثرمأكثرم سببمإنكارمحدقوقهم وجبماالتفاقية .م
 2-5مويالحظمصاحبمالبالغمأنهم وجربماملراد م36منر مقرانو مإجرراةا ماحملكمرةماإلداريرة،مبنرا م
فاتررا مفدقررطمن ر ماحلرراال مالرراممتررناماحملكمررةماإلداريررةمالعليرراماإلذ م اسررتانافها،موبرريمإذامكانررتماحلالررةم
تنطررويمعلررىمأييررةميس شررممهبرراميفمتطبيررقمالدقررانو ،مأومإذامكانررتمبنررا مأسرربابماسررتثنائيةمتتطلرربمبررذ م
املراجعةمالدقلائية،مأومأسبابمملراجعةماستثنائية(،)3مأومإذامكا منر مالواضرامأ منتيجرةمالدقلريةميفمذكمرةم
االسررتانافماإلداريررةمكانررتم سررببموقرروعمسررهومجسررينمأومخطررأمفرراد .مويررمعيمصرراحبمالرربالغمأ م
احملكمررةماإلداريررةمالعليررامنررادراًمنرراممتررنامإذ ماالسررتاناف.مويش ر مإىلماملوق ر مالشرربكيمالرنرريمللمحكمررةم
اإلداري ررةمالعلي ررامحي ررىلميش ررارمإىلمأ ماحملكم ررةمتتلدق ررىمحر روا م8م000مطل رربمإذ م االس ررتانافمس ررنويماً،م
لكنهررامالمتدقبررلم ر م2ميفماملائررةمننهررا.مويالح ررظمصرراحبمالرربالغمأيل راًمأ مبررذاماملوق ر ميش ر مإىلمأ م
"ذاكنماالستانافماإلداريةمبي،من محيىلماملمارسة،مالياا مالنهائيةميفمنعظنماحلاال " .م
 3-5مويش مصاحبمالبالغمإىلمالسوا قمالدقلائيةمللجنة،موحيتدم أ منراجعةماحملكمةماإلداريةمالعليام
الس رويميةمتدقتصرررمعلررىم موعررةمن ر مالظررروفماالسررتثنائيةماللرريدقةمللفايررةمتشرربهمأر ر محرراال ماسررتثنائيةم
مشلتهررامواليررةمذكمررةمالررندقضماإليطاليررةميفمقلرريةمأ.مف.مضررممإيطاليررا(.)4مويررمف مصرراحبمالرربالغم ررأ م
قليتهمالمتنمرجمضم مأيمن مالفاتنيماللترنيممترناماحملكمرةماإلداريرةمالعليرامفيهمرامإذ ماالسرتاناف مونر م
ط،مفإنهمنامكا مليستفيممن مبذ ماإلنكانيةماملف ضةمالستنفادمسبلماالنتصافماحمللية .م
 4-5مويمعيمصاحبمالبالغمأيلاًمأ مطلربماالسرتانافمالرذيمالمتوجرممفررةمنعدقولرةملدقبولرهم
نررامكررا مسرريؤديمإالّمإلطالررةمنعاناتررهمالشررميم مالررامسرربّبهامحرنانررهمن ر ماسررتخما مطريدقررةمالتواصررلم
امليس ررر.مويالح ررظمص رراحبمال رربالغمأ مب ررذ ماملعان ررا مكان ررتمل ررامعواق رربمعل ررىمس ررالنتهمالنفس رريةم
موالبمنية،محيىلمإ محرنانهمن مبذامالتواصلمامليسرمأفلىمإىلمحالةمأصباميعترربمفيهرامخطرراًمعلرىم
نفسهموعلىم ،منامملميتناولمأدويةم الفةماألثر .م
مالحظات إضافية من الدولة الطرف
 1-6قمنتمالمولةمالطررف،ميفم23محإليرا /يونيرهم،2016متعليدقاهتراماإلضرافيةم شرأ مندقبوليرةم
الرربالغ.موالحظررتمأ مصرراحبمالرربالغمملميع ر امعلررىمأنررهمملميسررتأننمقررارمذكمررةماالسررتانافم
اإلدارية،موأ مالتشري مالسويميميسمام استانافمقرارمذكمةماالسرتانافماإلداريرةمعرم منرنامإذ م
االستانافملمحتماحملكمةماإلداريةمالعليا .م
__________

( )3متستخم مالمولةمالطرفمعبار م"املراجعةمالدقلائية"م مالًمن م"املراجعةماالستثنائية" .م
( )4مانظرمالبالغمرقنم،2012/2مأ.مف.مضممإيطاليا،ماآلراةماملعتمم ميفم27مآذار/نارسم،2015مالفدقر م 7-7 .م
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 2-6موتع امالمولرةمالطررفمعلرىمادعراةمصراحبمالربالغمأ ماالسرتانافملرمحتماحملكمرةماإلداريرةم
العليرامسرريطيلماإلجرراةا م شرركلم ر منعدقررول،موأنررهمنر م ر ماحملتمرلمأ محيدقررقمذلر مانتصررافاًمفعرراالً.م
وترررحتمالمولررةمالطرررفمأ مبررذامالرربالغمدتلررنمع ر مقلرريةمأ.مف.مضررممإيطاليررامألنررهمكررا مواضررحاًميفم
تل ماحلالةمأ مذكمةمالندقضماإليطاليةممتكنرتمفدقرطمنر منراجعرةمبرذ مالدقلريةمعلرىمأسراسماملسرائلم
الشركليةمأوماألخطرراةمالدقانونيررة،منر ماسررتبعادمأيمنراجعررةملاسررسماملوضروعيةمللدقلررية.موتررمف مالمولررةم
ريةمإذام
الطرررفم ررأ مالتش رريعا ماملنطبدقررةميفمالسررويممتترريامإعرراد مالنظرررميفماألسررسماملوضرروعيةمللدقلر م
كانررتمشررروفمن ررنامإذ ماالسررتانافمقررمماس ررتوفيت،محيررىلمتررنصمامل رراد م36من ر مقررانو مإج رراةا م
احملكمر ررةماإلدارير ررةمعلر ررىمأ مإذ متنطر ررويملر ررمحتماحملكمر ررةماإلدارير ررةمالعلي ر راممير ررنامإذامتبر ررنيمأ منراجعر ررةم
االستانافمتنطويمعلرىمأييرةميس شرممهبراميفمتطبيرقمالدقرانو ،مأومإذامكانرتمبنرا مأسربابماسرتثنائيةم
تتطلرربمبررذ ماملراجعررةمالدقلررائية،مأومأسرربابمملراجعررةماسررتثنائية،مأومإذامكررا من ر مالواضررامأ منتيجررةم
الدقلريةميفمذكمررةماالسررتانافماإلدارير مرةمكانرتم سررببموقرروعمسررهومجسرينمأومخطررأمفرراد .مويفمضرروةم
نررامذكرررمأعررال ،متررمف مالمولررةمالطرررفم ررأ مالتشرريعا مالسررويميةماملتعلدقررةم عمليررةماالسررتانافموشررروفم
ننامإذ ماالستانافماتلنمع مالتشريعا ماإليطاليةماملشارمإليهاميفمقليةمأ.مف.مضممإيطاليا .م
 3-6موتمعيمالمولةمالطرفمأهنامليستميفموض ميسماملام تدقيين منامإذامكا مطلبمصاحبم
البالغماالستانافمسيدقبلمأ مال،ملكنهامالصمإىلمأ مإعاد مالنظررميفماألسرسماملوضروعيةمللدقلريةم
كانتمممكنةملومكا مقممعرامعلىماحملكمةماإلداريةمالعليامناميربرمنرنامإذ ماالسرتاناف.موترمف م
المولررةمالطرررفم أنررهمعلررىمالررر نمنر مكررو ماحملكمررةماإلداريررةمالعليررامقررممننحررتمإذ ماالسررتانافميفم
حاال مقليلةمنسبياً،مفإ مذل مالميعجلميفمحممذاتهمأ ماستانافمقرارمذكمرةماالسرتانافماإلداريرةم
سيطولمإىلمحمم منعدق مولمأومأنهمن م ماحملتملمأ محيدققمانتصافاًمفعاالً .م

باء -نظر اللجنة في المقبولية
 1-7قب ررلمالنظ رررميفمأيمادع رراةمي ررردميفم ررالغمن ررا،ميتع ررنيمعل ررىماللجن ررة،موفدقر راًمللم رراد م2منر ر م
الربوتوكررولماالختيرراري،مواملرراد م65من ر منظانهررامالررماخلي،مأ متدقررررمنررامإذامكررا ماالدعرراةمندقبرروالًم
أ مالم وجبمأحكا مالربوتوكولماالختياري .م
 2-7موق ررممتأك ررم ماللجن ررة،موفدقر راًممل ررامت ررنصمعلي ررهمالفدق ررر م(ج)منر ر مامل رراد م2منر ر مالربوتوك ررولم
االختيراري،منر مأنرهمملميسرربقملررامأ منظرر ميفمبررذ ماملسررألة،موأنرهمملمينظرررمفيهررامموأهنرامليسررتمقيررمم
النظرميفمإطارمأيمإجراةمآخرمن مإجراةا مالتحدقيقمالمو مأومالتسويةمالمولية .م
 3-7مويرريطماللجنررةمعلم راًمحبجررةمالمولررةمالطرررفم أنررهمينبفرريماعتبررارمالشرركوحتم ر مندقبولررةم وجرربم
املرراد م(2د)منر مالربوتوكررولماالختيرراري،مأل مصرراحبمالرربالغمملميسررتأننملررمحتماحملكمررةماإلداريررةمالعليررام
قررارمذكمرةماالسرتانافماإلداريرة.موتالحرظماللجنرةمأيلراًمأ محجرةمصراحبمالربالغمالدقائلرةمإ منر م ر م
احملتمررلمأ محيدقررقماالسررتانافملررمحتماحملكمررةماإلداريررةمالعليررامانتصررافاًمفعرراالً.موتررذكرماللجنررةم أنرهمالمحاجررةم
إىلماستنفادمسبلماالنتصافماحملليةمإذامملميكر مةرةمنراميروحيمنوضروعياًم نجاحهرا(،)5ملكر م رردمالشر م
يفمفعاليررةمسرربلماالنتصررافمبررذ مالميعفرريمصرراحبمالرربالغمن ر مشرررفماسررتنفادبا(.)6موتالحررظماللجنررةم

__________

( )5مانظرماللجنةماملعنيةمحبدقوقماألشرخاةمذويماإلعاقرة،مالربالغمرقرنم،2012/7منو رلمضرممأسر اليا،ماآلراةماملعتمرم م
يفم2مأيلول/سرربتمربم،2016مالفدقررر م،7-7مواللجنررةماملعنيررةمحبدقرروقماإلنسررا ،مالرربالغمرقررنم،2000/941ميون ر م
ضممأس اليا،ماآلراةماملعتمم ميفم18مأيلول/سبتمربم،2003مالفدقر م.4-9 م
( )6مانظرررمعلررىمسرربيلماملثررال،ماللجنررةماملعنيررةمحبدقرروقماإلنسررا ،مالرربالغمرقررنم،1995/674مكررا رمضررممآيسررلنما،مق ررارم
املدقبوليةماملعتممميفم5متشري مالثاين/نوفمربم،1996مالفدقر م.2-6م م
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ادعاةمصاحبمالربالغمأ ماحملكمرةماإلداريرةمالعليرامالممترنامإذ ماالسرتانافمإالمملرامنسربتهم2ميفماملائرةمنر م
ي ماحلراال ماملعروضرةمعليهرامويفمظرروفماسرتثنائيةمفدقرط.موتالحرظماللجنرةمأيلراًمأ مصراحبمالربالغم
يمعيمأ مقليتهمالمتنمرجمضم مأيمن مفاةمن مفاامالدقلايامالامقمممترناماحملكمرةماإلداريرةمالعليرامإذ م
االستاناف،مويا:م(أ)مإذامانطو ماحلالةمعلىمأييةميس شرممهبراميفمتطبيرقمالدقرانو مأوم(ب)مإذامكانرتم
بنررا مأسرربابماسررتثنائيةمتتطلرربمبررذ ماملراجعررةمالدقلررائية،مأومأسرربابمملراجعررةماسررتثنائية،مأومإذامكررا منر م
الواضررامأ منتيجررةمالدقلرريةميفمذكمررةماالسررتانافماإلداريررةمكانررتم سررببموقرروعمسررهومجسررينمأومخطررأم
فراد .موتالحرظماللجنرةمكرذل مأنرهم رالر نمنر ممكرو ماحملكمرةماإلداريرةمالعليراممترنامإذ ماالسررتانافميفم2م
يفماملائةمفدقطمن م ي ماحلاال ماملعروضةمعليها،مفإنهمالمتوجممأيمعناصررميفمامللرنممتكر ماللجنرةمنر م
أ مالررصمإىلمأ مقلرريةمصرراحبمالرربالغمالمتررمخلمضررم مإحررمحتمبرراتنيمالفاتررنيمنر مالدقلررايامالررامقررمم
متررناماحملكمررةماإلداريررةمالعليررامإذ ماالسررتانافم صررمدبا.مويفمبررذ مالظررروف،مالمميكر مللجنررةمأ مالررصم
إىلمأنرهمنررامكرا مالسررتانافمصراحبمالرربالغملرمحتماحملكمررةماإلداريرةمالعليررامأ مينطرويمعلررىمأيماحتمررالم
نوضوعيم نجاحه .م
 4-7موتالحظماللجنرةمادعراةمصراحبمالربالغمأ متطبيرقمسربلماالنتصرافماحملليرةماملتاحرةميسرتفرقم
الًمإىلمحررممالمنررربرملرره.موتالحررظماللجنررةمأ مقررارمنفتشرريةماملررمارسمقررممااررذميفم19ممكررانو م
وقتراًمطرروي م
األول/ديسر ررمربم،2014موأ ماسر ررتانافمصر رراحبمالر رربالغمبر ررذامالدق ر ررارملر ررمحتماحملكمر ررةماإلدارير ررةميفم
سررتوكهوملمرفررضميفم21ممكررانو مالثاين/ينررايرم.2015موتالحررظماللجنررةمأيل راًمأ ماسررتانافمصرراحبم
الرربالغملررمحتمذكمررةماالسررتانافماإلداريررةمرفررضميفم13مشررباف/فربايرم.2015مون ر مط،مفررإ مق ررارم
ذكمةماالستانافماإلداريةمقرممصرمرم عرممأقرلمنر مشرهري منر متراريخمصرمورمقررارمنفتشريةماملرمارس.م
والمترحتماللجنرةمأ مبرذامالترأخ مطويرلمإىلمحرممالمنرربرملره.مو اإلضرافةمإىلمذلر ،مملميدقرم مصراحبم
الرربالغمأيمحجررةمإضررافيةملشررر مسررببماعتدقرراد م ررأ ماالسررتانافملررمحتماحملكمررةماإلداريررةمالعليررامكررا م
سيس ررتفرقموقتر راًمط ررويالًمإىلمح ررممالمن ررربرمل رره.مويفمض رروةمذلر ر ،مت رررحتماللجن ررةمأ مب ررذ ماالدع رراةا م
معنم اميكفيمن ماألدلةموتعل معم مقبولمبذاما رإلةمنر مالربالغموفدقراًمللمراد م2منر مالربوتوكرولم
ملمت َ
االختياري .م
 5-7موال ر ررصماللجن ر ررةمن ر ر مطمإىلمأ ماملعلون ر ررا ماملتاح ر ررةميفماملل ر ررنمالمتس ر ررمامل ر ررام اس ر ررتنتاجمأ م
االسرتانافملرمحتماحملكمرةماإلداريرةمالعليررامسريكو مسربيلمانتصرافم ر مفعرالمأومطرويالًمإىلمحرممالمنررربرم
له،موترحتماللجنةمأ مسبلماالنتصافماحملليةمملمتستنفمم وجبماملاد م(2د)من مالربوتوكولماالختياري .م

جيم -استنتاج
-8

تدقررماللجنةم ناةًمعلىمذل مناميلي :م
م(أ) مأ مالبالغم مندقبولم وجبماملاد م2من مالربوتوكولماالختياري م
م(ب) مأ متبلَّ مالمولةمالطرفم موصاحبمالبالغمهبذامالدقرار .م
م
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