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آراء اعتمدهتا اللجنة مبوجب املااة  5ما الووووواوا اتيتيااريش ن ا
البالغ رقم ** *2017/39
البالغ املقدم من:

يوليا دومينا وماكس إيدي بيندتسني (ميثلهما ٍ
حمام ،هوو
إيدي كاواجا)

الدولة الطرف:
اتريخ تقدمي البالغ:
الواثئق املرجعية:

الدامنرك

الشخص املدعى أنه ضحية :صاحبا البالغ

اتريخ اع ماد اآلراء:
املوضوع:
املسائل اإلجرائية:
املسائل املوضوعية:
مواد االتفاقية:
مواد الربوتوكول االي ياري:

 6كانون الثاين/يناير ( 2017اتريخ الرسالة األوىل)
الق و ورار امل خ و و عم و والا ابملو ووادتني  64و 70مو وون الن و ووام
الوودايلل للةنووة ،اإووال إىل الدولووة الطوورف  9كووانون
الثاين/يناير ( 2015مل يصدر شكل وثيقة)
 ٣1آب/أغسطس 201٨
مجع مشل األسرة
دعم االدعاءات أبدلة
احرتام املنزل واألُسرة؛ ال مييز على أساس اإلعاقة
 5و2٣
(2ه)

 1-1صاحبا البالغ مها يوليا دومينا ،مواطنة من أوكرانيا ،وماكس بيندتسني ،وهو مواطن من
الوودامنرك ،وكالمهووا موون مواليوود عووام  .19٨9وصوواحبا الووبالغ مهووا ووجووان ولووديهما ولوود موون مواليوود
__________

*
**

اع مدهتا اللةنة دورهتا العشرين ( 27آب/أغسطس  21 -أيلول/سب مرب .)201٨
شارك أعضاء اللةنة ال الية أمساؤهم حبث ه ا البالغ :أمحد السيف ،ومونثيوان بون وان ،وعمواد الودين شواكر،
وترييو ووزغ دي،ينو ووري ،ويو ووون إيشو وويكاوا ،وسو ووامويل وغو ووو كو ووابوي ،وكو وويم هيونو ووك شو ووي  ،وروبو وورت جو ووورر مو ووارتن،
ال
وم ووارتن اببو ووو مويس ووي،وا ،وكوماراييو وول بيانيان وودي ،وجو ووو س روس ووكوس ،وداميو ووان اتتي و و  ،ويو ووو لي ووانك .وعم و و ا
ابملادة ()1(60ر) من الن ام الدايلل للةنة ،مل يشارك س يك الن،فاد حبث ه ا البالغ.
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ع ووام  .2015ويع وواين الس وويد بيندتس ووني م وون تل ووف ال وودماغ ت وون ع وون ح ووادي س وويارة وق ووع
عووام  .2009وقوود ريضووا السوولطات اإليووة طلوول صوواح الووبالغ مجووع مشوول األسوورة الدولووة
الطرف وإصدار تصريح إقامة للسيدة دومينا .ويدعل صاحبا البالغ أن ريو طلبهموا مجوع مشول
األس و و وورة يرق و و ووى إىل ح و و وود ان ه و و وواك حقوقهمو و و وا مبوج و و وول امل و و ووادتني  5و 2٣م و و وون االتفاقي و و ووة .وق و و وود
ديو وول الربوتوك و ووول االي يو وواري حي و ووز النفو ووا ابلنس و ووبة إىل الدولو ووة الط و وورف  2٣تش و ورين األول/
أك وبر  .2014وميثِّل حم ٍام صاح البالغ.
 2-1و  9ك ووانون الثاين/ينو وواير  ،2017أصو وودر املقو وورر ا و وواا املع و و ابلبالغو ووات ا ديو وودة
وال وودابري املتق ووة ،ابلنيابووة عوون اللةنووة ،طلب و ا ابختووا توودابري متق ووة مبوجوول املووادة  4موون الربوتوكووول
االي يوواري ،يطلوول يي ووه إىل الدولووة الطوورف ع وودم ترحيوول السوويدة دومين ووا إىل أوكرانيووا ط ووال ن وور
اللةنووة حالووة صوواح الووبالغ .و  11كووانون الثاين/ينوواير  ،2017قووام سلووس طعووون ا ةوورة
ب عليق املهلة الزمنية مل،ادرة السيدة دومينا للدولة الطرف حىت إشعار آير.

ألف -موجز املعلومات واحلجج اليت قدمها الطرفا
الوقائع وما عرضها صاحبا البالغ
 ٣0أغر/مووايو  ،201٣تقوودم صوواحبا الووبالغ بطلوول مووع مشوول األسوورة واحلصووول
1-2
علووى تصوريح إقامووة للسوويدة دومينووا الدولووة الطوورف اسو نادا إىل وواجهمووا الو ي أقامووا االح فووال
ا اا بوه  1٣نيسوان/أبريل  .201٣وقود أُدرجوا ضومن الطلول املقودم إىل سولطات ا ةورة
الواثئوق واملعلوموات امل علقووة ابلصوحة البدنيوة والعقليووة للسويد بيندتسوني .ووثِّقووا املعلوموات أنووه
تلقووى علووى
عوام  2009وقووع لأليووري حووادي سويارة شووديد تركووه مصوواابا ب لووف دائوم املووخ ،وأنووه ِّ
ه ا األساس اسو حقاقات اج ماعيوة اع بوارا مون أغر/موايو  ،2009ن ورا إىل أنوه مل يسو طع إعالوة
نفسووه عوون طريووق العموول .وريضووا دائوورة ا ةوورة الدامنركيووة  29آب/أغسووطس  201٣طلوول
صوواح الووبالغ علووى أسوواس أن السوويد بيندتسووني قوود تلقووى اس و حقاقات اج ماعيووة يووالل يوورتة
ثالي سنوات قبل ال اريخ ال ي ميكن ييه املوايقة على مجع مشل األسرة .وأشوارت السولطات إىل
املووادة  )5(9موون قووانون (إدمووار) األجانوول ال و ي يوونص علووى أنووه ال ميكوون موونح تص وريح إقام ووة
ابالسو و ناد إىل اع ب ووار مج ووع مش وول األس وورة إ ا ك ووان أح وود ال ووزوجني ق وود حص وول عل ووى اسو و حقاقات
اج ماعيووة يووالل يوورتة ثووالي سوونوات قبوول تقوودمي الطلوول .وأيوود سلووس طعووون ا ةوورة ه و ا الق ورار
 ٣كانون األول/ديسمرب .2014
 2-2و  22ك ووانون األول/ديسو وومرب  ،2015يلصو ووا اإكم ووة العاليو ووة الش و ورقية إىل أن ق و ورار
سلوس طعووون ا ةوورة يشووكل ان هاكوا لالتفاقيووة ،مشورياة إىل أن اشورتا أن يكووون الووزور الو ي يعووي
الدامنرك قادرا على إعالة نفسه مالي ا هو اشرتا ال ميكون أتييود إ ا كوان ينب،ول مبوجول االتفاقيوة
ال نوواول عن وه .ووجوودت اإكمووة أن ه و ا هووو احلووال إ ا مل يس و طع الشووخص الويوواء ابمل طلبووات املاليووة
بس ووبل اإلعاق ووة .والح ووا كو و ل أن الس وويد بيندتس ووني ق وود ُعو ورض علي ووه ال قاع وود املبك وور بس ووبل
إعاق وه ،وأنوه كووان سويُع ىفى موون اشورتا القودرة علووى إعالوة نفسووه ماليوا لوو كووان قود قبوول هو ا العوورض.
ويلصا اإكمة ،ابالسو ناد إىل تقيويم لل وروف امل علقوة بصوحة السويد بيندتسوني ،إىل أنوه ال يوجود
أي اح مووال ألن يس و طيع أن يعووول نفسووه مالي و ا .ول و ل يلصووا إىل أنووه ال ينب،وول مطالبووة السوويد
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مكن مون إعالوة نفسوه ماليوا ألن هو ا االشورتا  ،بسوبل إعاق وه ،حيوول
بيندتسني ابلويواء ابشورتا الو ِّ
دون مت عه حبقه احلياة األسرية على قدم املساواة مع غري من األشخاا.
 ٣-2و االس ئناف ،قررت اإكموة العليوا قورار صوادر  22كوانون األول/ديسومرب ،2016
إبط ووال ق ورار اإكم ووة العالي ووة الش وورقية ،مش ووريةا إىل أن الس وويد بيندتس ووني ق وود ش ووارك مرحل ووة م وون
املراحوول بوور من ل قيوويم يياراتووه ييمووا ي علووق ابل و يووف وال علوويم ،وأنووه كووان لديووه ييووار احلصووول
على عمل ي طابع ياا ي سم ابملرونة .وابالس ناد إىل ا يار امل مثل منح السيد بيندتسوني
عمالا ياصا ي سم ابملرونة ،يلصا اإكمة العليوا إىل أن هو ا األيوري كانوا لديوه يرصوة معقولوة
للوي وواء ابشو ورتا الق وودرة عل ووى إعال ووة نفس ووه ماليو و ا .ووج وودت أيضو و ا أن ووه وض ووع مش ووابه لوض ووع
األشخاا غري وي اإلعاقة ال ين تلقوا اس حقاقات اج ماعية ،وأنه ل ل مل ي عرض لل مييز مبا
يش ووكل ان هاكو وا لالتفاقي ووة ،أو التفاقي ووة محاي ووة حق ووو اإلنس ووان واحل وورغت األساس ووية (االتفاقي ووة
األوروبية حلقو اإلنسان).
ال كوى
 1-٣يشووري صوواحبا الووبالغ إىل أن املووادة  )5(9موون قووانون األجانوول توجوول أن يكووون موونح
تصريح إقامة ملقدم طلل م زور من مواطن دمناركل مشوروط ا أبن يكوون الوزور مقيمو ا الودامنرك
ومل حيصل على اس حقاقات اج ماعيوة يوالل يورتة ثوالي سونوات سوابقة ل قودمي الطلول .وي ِّودعل
صاحبا البالغ أن ه السياسة تشكل ان هاكا حلقوقهما مبوجل املادتني  5و 2٣من االتفاقيوة.
ومه وا يووديعان أبن الوونهن ال و ي ت بعووه السوولطات الدامنركيووة يطبووق تعريف وا غووري صووحيح لل مييووز موون
حيووث إنووه ال يعوورتف بواجوول تووويري ترتيبووات تيسوريية معقولووة وال يضوومن احلمايووة موون ال مييووز غووري
املباش وور بس ووبل اإلعاق ووة .ومه ووا ي و ِّودعيان أن اإكم ووة العلي ووا ق وود اعرتي ووا أبن الس وويد بيندتس ووني ق وود
حصوول علووى اس و حقاقات اج ماعيووة بسووبل إعاق ووه ،ولكنهووا مل تضووع االع بووار أن األشووخاا
وي اإلعاقووة هووم وضووع ف لووف اي الي وا كب وريا عوون األشووخاا اآلي ورين موون حيووث إمكاني ووة
وضوع غوري موت ٍ
ات بشوكل غوري
الوصول إىل سو العمل وأن السويد بيندتسوني قود ُوضوع لو ل
معقول علوى أسواس إعاق وه .ويوديع صواحبا الوبالغ أبن اشورتا قودرة املورء علوى إعالوة نفسوه ماليو ا
من أجل منحه ميزة مجع مشل األسرة إمنا يشكل حاجزا أمام األشخاا وي اإلعاقة حيوول دون
مت عهم ابحلق احلياة األسرية على قدم املساواة مع األشخاا غري وي اإلعاقة.
 2-٣ويشري صاحبا البالغ ك ل إىل أن طفلهما الص،ري يع مد ابلكامول علوى السويدة دومينوا،
ألن السيد بيندتسني ،بسبل إعاق ه ،ال ميكنه االع ناء به دون مساعدة .ول ل يإن إبعواد السويدة
دومينا إىل أوكرانيا سيُلحق ضررا ال ميكن إصالحه ابحلياة األُسرية لصاح البالغ وطفلهما.
مالحظات الدولة الطرف ن

مقبولية البالغ وأُسسه املوضوعية

 7متوو/يوليو ووه  ،2017قو وودما الدولو ووة الطو وورف مالح اهتو ووا بشو ووبن مقبوليو ووة الو ووبالغ
1-4
وأسسووه املوضوووعية .وهوول ت وورن أنووه ينب،وول اع ب ووار الووبالغ غووري مقب ووول مبوجوول املووادة (2ه) م وون
الربوتوكول االي ياري ،لعدم تقدميه أدلة على االدعاءات ألغراض املقبولية .وبدالا من ل  ،يإ ا
وجدت اللةنة أن البالغ مقبول ،تديع الدولة الطرف أبنه ال توجد أُسس موضوعية للشكون.
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 2-4وتقوودم الدولووة الطوورف معلومووات عوون تن وويم وواليووة سلووس طعووون ا ةوورة ،وك و ل عوون
القانون الدايلل املنطبق .أما سلس طعون ا ةرة يهو هيئة إدارية مس قلة مجاعية وشوبه قضوائية.
وهوو ين وور الطعووون الو تىطعوون قورارات درجوة ال قاضوول األوىل امل علقووة اب ةوورة ،مبووا لو
القورارات الصوادرة عون دائورة ا ةورة الدامنركيوة ييمووا ي علوق سموع مشول األسور ،وأتشوريات الووديول،
واإلقامووة الدائمووة ،والطوورد اإلداري أو ري و الووديول ،والطعوون ق ورارات أول درجووة ال و اخت و هتا
الوكالووة الدامنركيووة لل و يووف الوودوي واالنوودمار ييمووا ي علووق سملووة أمووور منهووا اإلقامووة علووى أسوواس
املهن ووة والعم وول ،أو الدراس ووة أو العم وول مقاب وول ال ،و اء والس ووكن .وت وونص امل ووادة () ()1(9أ) م وون
قووانون األجانوول علووى أنووه وووو ،عنوود تقوودمي الطلوول ،إصوودار تص وريح إقامووة ألجن و يزي ود عموور
عن  24عاما يسوكن موع غوري مكوان إقاموة مشورتك ،إموا إطوار الوزوار أو إطوار مسواكنة
عاديووة مل ودة طويلووة ،مووع وجووود شووخص يقوويم إقامووة دائم وةا الوودامنرك ويزيوود عموور عوون  24عام و ا
ويكون مواطن ا دامنركي ا .ومبوجول املوادة  )5(9مون قوانون األجانول ،ال ووو مونح تصوريح اإلقاموة
امللزم إبعالوة مق ِّودم الطلول ،مل ي ل ِّوق أي مسواعدة
إال إ ا كان الشخص ال ي يعي
الدامنرك ،و ى
مبوجوول قووانون السياسووة االج ماعيووة النشووطة أو قووانون االنودمار عوون آيوور ثووالي سوونوات سووابقة
الختووا ق ورار موونح اإلقامووة .بيوود أن املسوواعدة املقدمووة شووكل مبووالك صوو،رية موون االس و حقاقات
املنعزلة غري امل صلة مباشرة ابإلعالة ،أو االس حقاقات املشاهبة لألجوور أو املرتبوات أو موديوعات
املعاشووات ال قاعديووة أو ال و وول حموول ه و ا الووديل ،ال تُشو ىومل قائمووة املسوواعدة املاليووة .وموون
الوودامنرك مل ي لو ِّوق أي
املمكوون لاهوول الشوور ال و ي يوجوول أن يكووون الشووخص ال و ي يعووي
مساعدة مبوجل قانون السياسة االج ماعية النشطة أو قوانون االنودمار إ ا كانوا توجود أسوباب
وتدي بشوكل حاسوم إىل جعول هو املسواعدة أمورا مناسوب ا ،مبوا لو وحودة األسورة.
اس ثنائية ت ِّ
ولن يكون ه ا هو احلوال إال إ ا كوان ول ،مبق ضوى االل زاموات الدوليوة للدولوة الطورف ،املوايقوة
على مجع مشل األُسرة.
 ٣-4وتشووري الدولووة الطوورف إىل أن شوورو احلصووول علووى اإلقامووة الدائمووة قوود ُعو ِّودلا مبوجوول
القووانون رقووم  572املووتر  ٣1أغر/مووايو  2010املعو ِّودل لقووانون األجانوول .وجوواء املالح ووات
العامة على مشروع القانون ي الصولة (مشوروع القوانون رقوم  L 188املوتر  26آ ار/موارس ،)2010
أن األجانل ال ين ال يس طيعون تلبية شر أو أكثر من شرو احلصول علوى اإلقاموة الدائموة بسوبل
اإلعاقة لن يواجهوا ه امل طلبات ،على النحو املنصوا عليه االتفاقية ،وأن اإلعفاء ال ُمينح
إال موون الشوورو ال و ال يسو طيع األجن و الويوواء هبووا بسووبل إعاق ووه ،وأن امل طلبووات األيوورن غووري
امل صلة إبعاقة الشخص األجن ل الوياء هبا متام ا على النحوو الو ي ول أن يفول هبوا غوريهم
من األجانل .وتشري الدولوة الطورف إىل وجوود أمثلوةا أيورن لألسوباب االسو ثنائية ت مثول ييموا إ ا
بلوود ال يس و طيع
كووان الزوجووان مطووالىبني موون ن وو ٍا ،أيوورن ،لكوول يعيش وا مع وا كبسوورة ،ابلعووي
الشووخص املقوويم الوودامنرك الووديول إليووه وال يسو طيع اإلقامووة ييووه جنبوا إىل جنوول مووع مقو ِّودم الطلوول.
الودامنرك لوه
ويضالا عن ل  ،قد توجد أسباب اسو ثنائية أيورن إ ا كوان الشوخص الو ي يعوي
الوصاية على األطفال القصر ال ين يعيشون الدامنرك أو له حق الوصول إليهم.
وقدما الدولة الطرف أيض ا معلومات عن اإلجراءات اإلية .يهل تشري إىل أن السيدة
4-4
ِّ
دومينا قد حصلا على تصريح إقامة الدامنرك الفرتة مون  21تشورين الثواين/نويمرب 2011
وزور صوواحبا ال ووبالغ
إىل  2متوو/يوليووه  201٣كم درب وة وراعي وة مبوجوول ق ووانون األجانوول .وقوود ت و ِّ
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 1٣نيسووان/أبريل  .201٣وتقوودما السوويدة دومينووا بطلوول مووع مشوول األسوورة الوودامنرك ٣0
أغر/مو ووايو  201٣علو ووى أسو وواس وواجهو ووا مو وون السو وويد بيندتسو ووني .و  29آب/أغسو ووطس ،201٣
ريضووا دائوورة ا ةوورة الدامنركيووة طلوول السوويدة دومينووا للحصووول علووى إقامووة مبوجوول املووادة  )5(9موون
قانون األجانل ألن السويد بيندتسوني قود تلقوى مسواعدة ،مبوجول املوادة  25مون قوانون السياسوة
االج ماعية النشطة ،الفرتة من  14أغر/مايو  2009حىت اتريخ قورار دائورة ا ةورة الدامنركيوة،
وبسبل عدم وجود أسباب اس ثنائية لعل من املناسل لاهل اشرتا إعالوة املورء لنفسوه مبوجول
املادة  )5(9من قانون األجانل .و  ٣كانون األول/ديسمرب  ،2014أيد سلس طعون ا ةورة
القرار ال ي اخت ته دائورة ا ةورة الدامنركيوة بوري طلول السويدة دومينوا اإلقاموة .ووجود ا لوس أنوه
مل ور اسو يفاء الشور املنصوووا عليوه املووادة  )5(9مون قووانون األجانول ابلن وور إىل أن السوويد
بيندتسني قد تلقى مساعدة مبوجل قانون السياسة االج ماعيوة النشوطة يوالل السونوات الوثالي
السابقة ،و ا السبل مل يكون مون املمكون مونح السويدة دومينوا اإلقاموة مبوجول املوادة ) ()1(9
من قانون األجانل .ووجد ا لس ك ل أنه مل تقدم أي معلومات عن ال وروف الشخصوية ،مبوا
ل املسائل الصحية ،ل ربيور االسو ن ار أبنوه ال ميكون مطالبوة صواح الوبالغ بوديول أوكرانيوا
والعووي ييهووا وال م ووع ابحليوواة األُسورية هنوواك .ووجوود ا لووس أن كووون السوويد بيندتسووني لديووه إعاقووة
ُسوور .ول و ل يلووص
هووو أموور ال ميكوون أن يووربر بشووكل مس و قل اإلعفوواء موون قواعوود مجووع مشوول األ ى
ا لووس إىل أن صوواح الووبالغ مل ي عرضووا لل مييووز ،س وواء بصووورة مباشوورة أو غووري مباشوورة ،ابملقارنووة
ابألش ووخاا م وون غ ووري وي اإلعاق ووة ال و ين ي ق وودمون بطلب ووات م ووع مش وول أُس وورهم والو و ين تلقو ووا
اس و حقاقات إعالووة مبوجوول قووانون السياسووة االج ماعيووة النشووطة .ويلووص ا لووس إىل أن وه مل وور
إثبوات االدعواء القائول أبن السوويد بيندتسوني غوري قوادر علووى اسو يفاء الشورو املنصووا عليهووا
املووادة  )5(9موون قووانون األجانوول ،و و ا السووبل يلووص ا لووس إىل أنووه ال ميكوون اإلعفوواء م وون
الشر الوارد املادة  )5(9من قانون األجانل ابإلشارة إىل صحة السيد بيندتسني.
 5-4و  10كوانون األول/ديسومرب  ،2014قودم صواحبا الوبالغ دعوون قانونيوة إىل اإكمووة
اإليووة روسووكيلد ضوود قورار سلووس طعووون ا ةوورة .وأحالووا اإكمووة اإليووة القضووية إىل اإكمووة
العاليو ووة الشو وورقية  11شو ووبا /يرباير  .2015و  22كو ووانون األول/ديسو وومرب  ،2015أل،و ووا
اإكمة العالية القورار الو ي اختو سلوس طعوون ا ةورة وأحيلوا القضوية إىل سلوس طعوون ا ةورة
إلع ووادة الن وور ييه ووا .و  19ك ووانون الثاين/ين وواير  ،2016اسو و بنف سل ووس طع ووون ا ة وورة قو ورار
اإكمة العالية أمام اإكمة العليا.
 6-4وأي وودت اإكم ووة العلي ووا ،حكمه ووا الص ووادر  22ك ووانون األول/ديسو وومرب ،2016
سلس طعوون ا ةورة وأل،وا قورار اإكموة العاليوة .والح وا اإكموة العليوا أنوه وقوا صودور قورار
سلس طعون ا ةرة ،كان السيد بيندتسني حيصل على اس حقاقات الضمان االج ماعل مبوجل
املووادة  11موون قووانون السياسووة االج ماعيووة النشووطة ،والو مبوجبهووا ُمي ونح األيوراد املسوواعدة ،س وواء
وورويهم ،مث وول امل وورض أو البطال ووة
أكان ووا ل ووديهم إعاق ووة أم ال ،إ ا ك ووانوا ق وود م و ِّوروا ب ،يو وريات
أو انقطاع املعايشة ،وال ميكنهم إعالوة أنفسوهم ن يةوة و ال ،يوريات .وويقوا لألعموال ال حضوريية
لقووانون األجانوول ،وول لاهوول الشوور الووارد املووادة  )5(9موون قووانون األجانوول إ ا لووزم لو
مبوجوول االل زامووات الدوليووة للدولووة الطوورف .و ه و ا الصوودد ،كوورت اإكمووة العليووا أنووه مبوجوول
املادة  14من االتفاقية األوروبية حلقو اإلنسوان ُ ،ىور املعاملوة ال فاضولية ألسوباب مثول اإلعاقوة
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عنودما تُعووزن هو املعاملووة إىل وورف يقووع ضوومن نطووا األحكووام األيوورن ل لو االتفاقيووة ،مبووا
ل املادة  ٨امل علقة ابحلق احرتام احلياة األُسرية .ولو ل يوإن السوتال الو ي ي عوني البوا ييوه
هووو مووا إ ا كان ووا حالووة الس وويد بيندتسووني ،اتري ووخ الق ورار ال و ي اخت و سل ووس طعووون ا ة وورة،
تلقووا اسو حقاقات ضومان اج مواعل يوالل
مشاهبة حلالة األشخاا من غري وي اإلعاقة ال ين ِّ
السو وونوات الو ووثالي السو ووابقة ،أو حلالو ووة األشو ووخاا مو وون غو ووري وي اإلعاقو ووة ال و و ين مل ي لق و ووا أي
اس حقاقات ضمان اج ماعل يالل السونوات الوثالي السوابقة .ومبوجول املوادة  70مون القوانون
امل عل ووق ب وودابري العمال ووة النش ووطة ،ت وويح مراك ووز العم وول و ووائف إط ووار ب وور من إع ووا ت األج ووور
لأليوراد الو ين تكووون أعمووارهم أصوو،ر موون سوون ال قاعوود االع ياديووة وتكووون قوودرهتم علووى العموول قوود
اخنفضا بشكل دائم وال ين ال حيصلون على معاش عةز ومل ي مكنووا مون العثوور علوى عمول أو
موون االح فوواب بووه ابلشوورو املع ووادة .وال تووديل إعووا ت األجووور ضوومن نطووا املووادة  )5(9موون
قووانون األجانوول ،ولو ل يإ ووا ال تىسو بعد امل لقوول موون منحووه إمكانيووة مجووع مشوول األسوورة .وينطبووق
الش وولء نفس ووه عل ووى مع وواش العة ووز املنص وووا علي ووه ق ووانون املعاش ووات ال قاعدي ووة االج ماعي ووة.
وأشووارت اإكمووة العليووا ك و ل إىل أنووه وول اع بووار أن لاألعمووال ال حض ورييةل ت ضوومن ايرتاض وا
مفوواد أنووه وول لاهوول ه و ا الشوور إ ا كووان الشووخص غووري قووادر علووى تلبيووة االش ورتا ال ووارد
املو ووادة  )5(9مو وون قو ووانون األجانو وول بسو ووبل إعاق و ووه .ووجو وودت اإكمو ووة ،بنو وواء علو ووى ل و و  ،أن
األش ووخاا الو و ين اسو وُبعدوا م وون إمكاني ووة مج ووع مش وول أُس وورهم لف وورتة م وون ال ووزمن بس ووبل أحك ووام
املووادة  )5(9يُفوورتض أن لووديهم إمكانيووة العثووور علووى عموول بصوورف الن وور عمووا إ ا كانووا لووديهم
إعاقة أم ال ،مبا ل العثور علوى عمول إطوار بور من إعوا ت األجوور ،وابل واي تلبيوة شور
عدم تلقل أي اس حقاقات ضمان اج ماعل للسنوات الثالي السوابقة .ووقوا اختوا قورار سلوس
طعون ا ةرة ،كان السيد بيندتسني خيضع ل قييم عام وتقييم سوريري ل حديود إمكا توه املسو قبلية
العثووور علووى عموول كمووا ك وان خيضووع لل وودريل .كمووا وجوودت أن السوويد بيندتسووني ،رغووم أنووه مل
ي و مكن موون العثووور علووى عموول ابلشوورو املع ووادة ،رمبووا ن يةووة لعةووز  ،يووإن لديووه اح موواالا معقوووالا
للوياء ابشرتا إعالة نفسه مبوجل املادة  )5(9مون قوانون األجانول بسوبل إمكانيوة عثوور علوى
عمل إطار بر من إعا ت األجور .ول ل  ،يلصا اإكمة إىل أن السيد بيندتسني كان
وضووع مشووابه لوضووع األشووخاا موون غووري وي اإلعاقووة ال و ين حصوولوا علووى اس و حقاقات ضوومان
اج ماعل يالل السنوات الوثالي السوابقة وأنوه لو ل  ،وقوا اختوا قورار سلوس طعوون ا ةورة ،مل
ر إيضاعه ملعاملة تفاضلية ،مبا يشكل فالفة لالتفاقية أو لالتفاقية األوروبية حلقو اإلنسان.
 7-4وتالحووا الدولووة الطوورف ادعوواء صوواح الووبالغ القائوول أبن القورار ال و ي اختو سلووس طعووون
ا ةرة  ٣كانون األول/ديسمرب  2014بوري طلول السويدة دومينوا احلصوول علوى اإلقاموة يشوكل
ان هاكا للمادتني  5و 2٣من االتفاقية .وتتِّكد أن صاح البالغ مل يثب ا وجوود دعوون واهرة الوجاهوة
ل ،وورض املقبولي ووة وأن ووه لو و ل ينب ،وول اع ب ووار ال ووبالغ غ ووري مقب ووول .وه وول تش ووري هو و ا الص وودد إىل أن
مطالبووات صوواح الووبالغ قوود ح يووا ابلن وور ييه وا موون جانوول سلووس طعووون ا ةوورة واإكمووة العاليووة
واإكمووة العليووا .وتووديع أبن اإكمووة العليووا قوود وضووعا االع بووار ص وراحة أن السوويد بيندتسووني هووو
شخص و إعاقة ،ولكنها وجدت أنه وضع مشابه لوضع األشخاا من غري وي اإلعاقوة الو ين
حص وولوا عل ووى اسو و حقاقات ض وومان اج م وواعل ي ووالل الس وونوات ال ووثالي الس ووابقة .و هو و ا الص وودد،
أكدت اإكموة العليوا أن السويد بيندتسوني قود يضوع ل قيويم عوام وتقيويم سوريري ،وأنوه بسوبل تسوةيله
بر من إعا ت األجور كانا لديه إمكا ت معقولة ل لبية م طلبات إعالة املرء لنفسه.
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 ٨-4وييمووا ي علووق ابألُسووس املوضوووعية الدعوواءات صوواح الووبالغ ،تتِّكوود الدولووة الطوورف أن
األي وريين مل يثب وا مب ووا يي ووه الكفاي ووة أ ووا يرق ووا ال زاماهت ووا مبوج وول امل ووادتني  5و 2٣م وون االتفاقي ووة
بريضوها طلوول السويدة دومينووا احلصوول علووى اإلقاموة .وهوول توديع أبن السوويد بيندتسوني مل ي عوورض
لل مييووز ،سوواء بشووكل مباشوور أو غووري مباشوور ،ابملقارنووة بشووخص موون غووري وي اإلعاقووة قو ِّودم طلبوا
مووع مشوول األُسوورة وحصوول أيض وا علووى اس و حقاقات إعالووة مبوجوول قووانون السياسووة االج ماعيووة
النش ووطة .وت ووديع ك و و ل أبن ك ووون االس و و حقاقات ق وود ُمنح ووا كن ية ووة مباش وورة إلعاق ووة الس وويد
بيندتسني هو أمر ال عالقة لوه ابلقضوية .كموا توديع أبن املسوبلة ات الصولة هو القضوية هول
ما إ ا كان من املمكن أن مي ثل السيد بيندتسني ألحكام املوادة  )5(9مون قوانون األجانول علوى
قوودم املسوواواة مووع األشووخاا اآليورين الو ين تلقووا املسوواعدة مبوجوول قووانون السياسووة االج ماعيووة
النش ووطة .وتتِّك وود الدول ووة الط وورف أن اإكم ووة العلي ووا لو و ل ق وود رأت ع وون ح ووق أن وج ووود إعاق ووة
ال ميكن ،عندما ين ر إليه على حدة ،أن يربر اإلعفاء من الشر املنصووا عليوه املوادة  )5(9مون
قووانون األجانوول ،ابلن وور إىل أن ال قيوويم ي الصوولة ال و ي ي عووني القيووام بووه هووو مووا إ ا كووان وجووود
اإلعاقو ووة مين و ووع الشو ووخص م و وون العمو وول مرحل و ووة الحقو ووة وأن يس و و و ابل و وواي الش و ور ال و ووارد
املووادة  )5(9موون قووانون األجانوول .وهوول تشووري إىل أن اإكمووة العليووا وسلووس طعووون ا ةوورة قوود
يلص ووا إىل أن الس وويد بيندتس ووني لدي ووه إمك ووا ت معقول ووة للوي وواء ابشو ورتا إعال ووة نفس ووه مبوج وول
املووادة  )5(9موون قووانون األجانوول وقووا صوودور قورار ا لووس ،و لو بسووبل إمكانيووة عثووور علووى
الوودامنرك لديووه
عموول إطووار بوور من إعووا ت األجووور .ولو ل  ،يووإن كووون الووزور الو ي يعووي
إعاقووة هووو أموور ال يكفوول حوود اتووه ل ربيوور إعفائووه موون شوور املووادة  )5(9موون قووانون األجانوول،
بقوودر مووا ي علووق األموور ابإلعفوواء ،إ وول أن تشو ِّوكل إعاقووة الشووخص املع و حوواجزا حيووول دون
إمكانية اس يفائه الشرتا إعالة نفسه.
 9-4وتشري الدولة الطرف أيض ا إىل أن السيد بيندتسني قد ري احلصول على معواش عةوز
ألنووه يريوود احلفوواب علووى صووالته بسووو العموول عوون طريووق العموول .وهوول تووديع أبنووه كووان ميكوون لووه
ب و ل أن يكووون قوود اس و و االش ورتا املنصوووا عليووه املووادة  )5(9موون قووانون األجانوول
مرحلووة سووابقة لووو كووان قوود قبوول العوورض امل علووق مبعوواش العةووز .وهوول تتِّكوود ،بنوواء علووى ل و  ،أن
السيد بيندتسني مل ي عرض لل مييز من حيث حقه الزوار واحلياة األسرية.
 10-4وتديع الدولة الطرف ك ل أبن الن يةة ال توصل إليها سلس طعون ا ةرة ،ومفادها
أن صواحل الوبالغ ميكون أن ي م عوا حبيواة أسورية أوكرانيوا ،ال تشوكل ان هاكو ا حلقوقهموا مبوجول
املووادة  5موون االتفاقيووة .وتشووري إىل أنووه مبوجوول املووادة  ٨موون االتفاقيووة األوروبيووة حلقووو اإلنسووان،
ال يُفرض على الدول واجل عام بقبوول مجوع مشول األسورة  -أي قبوول اي يوار الوزوجني نفسويهما
للبلوود ال و ي يفضووالن ييووه ال م ووع حبياهتمووا األس ورية  -ن ورا إىل أن للوودول ،ويق و ا لقووانون الس ووابق
القضائية املعمول به ،احلق السيطرة علوى وصوول األجانول إىل أراضويها و أن تضوع ،هو ا
السيا  ،القواعد امل علقة سمع مشل األسر( .)1و قيقا ال،اية ،ت م وع الودول هبوام كبوري مون
ال ق وودير وق وود ت طل وول ،كقاع وودة عام ووة ،م وون ش ووخص أجنو و أن ي م ووع حبيات ووه األسو ورية بل وود
__________

()1

تشري الدولة الطرف هنوا إىل حكوم اإكموة األوروبيوة حلقوو اإلنسوان يضوية عبود العزيوز وكواابليس وبلكانوداي
ضود اململكوة امل حودةEuropean Court of Human Rights, Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. The :

.United Kingdom, Applications Nos. 9214/80, 9473/81 and 9474/81, Judgment, 28 May 1985
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األصلل .وال حيدي هنا ان هاك للحقو إال احلاالت ال يواجه ييها الشوخص األجنو عقبوة
ال ميكوون ال ،لوول عليهووا إ ا كووان مطلوووابا منووه أن ي م ووع حبياتووه األس ورية بلوود األصوولل .وتشووري
الدولوة الطوورف إىل أن سلووس طعووون ا ةورة ،هو القضووية ،قوود قوام ب قيوويم مووا إ ا كووان إبمكووان
صواحل الوبالغ ال م ووع حبياهتموا األسورية أوكرانيوا .وتووديع الدولوة الطوورف أبن ال ورف امل مثوول
أن السوويد بيندتسووني يعوواين موون إعاقووة ال ميكوون أن يرتتوول عليووه حوود اتووه عوودم إمكانيووة إج وراء
تقييم إلمكانية أن ي مِّع صاحبا البالغ ال م ع حبياهتما األسرية البلود األصولل للسويدة دومينوا،
وهووو تقيوويم ي عووني إجوراؤ إ ا مل يكوون الووزور املقوويم الوودامنرك يعوواين موون إعاقووة .و ه و احلالووة،
سيكون السيد بيندتسني وضع أيضل من شخص ليسا لديه إعاقة.
وعليقااات صاااحل الاابالغ عل ااال مالحظااات الدولااة الطاارف ن ا ا مقبوليااة الاابالغ وأُسس ااه
املوضوعية
 11أيلول/سووب مرب  ،2017قوودم صوواحبا الووبالغ تعليقاهتموا علووى مالح ووات الدولووة
1-5
الطرف .ومها يتكدان أن البالغ مقبول .كما أ موا يوديعان أبن السولطات اإليوة مل ُلور أي تقيويم
حقيقل وأساسل حلقوقهما مبوجل االتفاقية.
 2-5وييمووا ي عل ووق ابألُسووس املوض وووعية لل ووبالغ ،يووديع ص وواحبا الووبالغ أبن ال قي وويم ا الص وولة
الراموول إىل ديوود مووا إ ا كووان السوويد بيندتسووني قوود تعوورض لل مييووز علووى أسوواس إعاق ووه هووو ديوود
العالقووة بووني منحووه اسو حقاقات اج ماعيووة بسووبل إعاق ووه ومووا حوودي بعوود لو موون ريو طلوول
صاح البالغ مجع مشول األسورة ،ابالسو ناد إىل احلصوول علوى هو االسو حقاقات .ومهوا يشوريان
إىل أن اإكمة العليا ،قرارها ،قد اع ربت وضع السيد بيندتسني مشاهب ا لوضع األشخاا من
غري وي اإلعاقة ال ين تلقوا اس حقاقات اج ماعية ألسباب أيرن غري اإلعاقة .ويورغن أن هو ا
الو وونهن ي عو ووارض مو ووع االتفاقيو ووة ابلن و وور إىل أن الشو ووخص ا اإلعاقو ووة ال و و ي ي لقو ووى اس و و حقاقات
اج ماعيووة لوويس وضووع مشووابه لوضووع شووخص بووال إعاقووة ي ِّلقووى أيض وا اس و حقاقات اج ماعيووة.
ومها يديعان ك ل أبن النهن ال ي اتبع ه اإكمة العليا ليس م ناسب ا ،ألنوه حوىت لوو كوان السويد
بيندتسني قد ُمنح عموالا إطوار بور من إعوا ت األجوور ،لكوان ال يوزال ي عوني عليهموا االن وار
لفوورتة ثووالي سوونوات إضووايية بعوود منحوه العموول قبوول أن يكووون موون املمكوون اختووا قورار بشووبن مجووع
مشل األسرة .ويديع صاحبا الوبالغ كو ل أبن ىمونح يرصوة العمول إطوار الورب من املو كور لويس
تلقائي ا ،بل ي ل حق ا مطلق ا لدوائر ا دمات االج ماعية.
مالحظات إضافية مقدَّمة م الدولة الطرف
 24تشو و ورين الث و وواين/نويمرب  ،2017ق و وودما الدول و ووة الط و وورف مالح و ووات إض و ووايية
1-6
بش ووبن مقبولي ووة ال ووبالغ وأُسس ووه املوض وووعية .وتش ووري الدول ووة الط وورف إىل مالح اهت ووا املتري ووة 10
متوو/يوليه  2017وتكررها وتتكد أن صاح البالغ مل يثب ا وجود دعوون واهرة الوجاهوة ل،ورض
املقبولية.
 2-6وإ ا وجوودت اللةنووة أن الووبالغ مقبووول ،تتكوود الدولووة الطوورف أن الق ورار ال و ي اخت و سلووس
طعوون ا ةورة  ٣كوانون األول/ديسومرب  2011بوري طلول السويدة دومينوا احلصوول علوى تصوريح
إقامة هو قرار ال ي عارض مع املادتني  5و 2٣من االتفاقية.
8
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ابء -نظر اللجنة يف مقبولية البالغ وأُسسه املوضوعية
النظر يف مقبولية البالغ
 1-7قبل الن ر أي ادعاء يرد بالغ ما ،ل على اللةنة أن تقرر ،ويقا للمادة  2من
الربوتوكوول االي يواري واملوادة  65مون ن امهوا الودايلل ،موا إ ا كوان الوبالغ مقبووالا أم ال مبوجول
الربوتوكول االي ياري.
 2-7وقوود أتكوودت اللةنووة ،ويقوا ملوا تق ضوويه املووادة (2ر) موون الربوتوكووول االي يوواري ،موون أن
املسبلة نفسها مل يسبق أن حبث ها اللةنة ،كموا أ وا مل تُبحوث وال وري حبثهوا مبوجول إجوراء آيور
من إجراءات ال حقيق الدوي أو ال سوية الدولية.
 ٣-7وتالحا اللةنة ادعاء صاح البالغ أ ما اس نفدا مجيع سبل االن صاف اإلية الفعالة
امل احوة موا .و غيوواب أي اعورتاض موون جانول الدولوة الطوورف هو ا الصوودد ،تورن اللةنووة أن
م طلبات املادة (2د) من الربوتوكول االي ياري قد اس وييا.
 4-7و وويا اللةنووة علم و ا مبووا عرضو ه الدولووة الطوورف موون أنوه ينب،وول اع بووار ادعوواءات صوواح
الووبالغ غووري مقبولووة لعوودم دعمهووا أدلووة ،مبوجوول املووادة (2ه) موون الربوتوكووول االي يوواري .غووري أن
اللةنة يا علما أيضوا حبةوة صواح الوبالغ القائلوة أبن اشورتا القودرة علوى إعالوة املورء لنفسوه
مالي ا لكل ُمينىح إمكانية مجع مشل األسرة يشكل حاجزا أمام األشخاا وي اإلعاقة حيوول دون
مت و و عهم ابحلو ووق احليو وواة األس و ورية علو ووى قو وودم املسو وواواة مو ووع اآلي و ورين .وتالحو ووا اللةنو ووة ك و و ل
االدعاءات القائلة أبن السلطات اإلية مل أتي االع بار ،قراراهتوا امل علقوة بطلول مجوع مشول
األسوورة ،أن األشووخاا وي اإلعاقووة وضووع أقوول م وتااتة بكثووري موون األشووخاا اآلي ورين موون
حيث إمكانية الوصول إىل سو العمل وأن السيد بيندتسني قد ُوضع ا السبل وضع غوري
متات بشكل غري معقوول ابالسو ناد إىل إعاق وه .وتالحوا اللةنوة أيضو ا ادعواءات صواح الوبالغ
القائلوة أبن ترحيول السويدة دومينوا إىل أوكرانيوا سيضور علوى كوو ال ميكون إصوالحه ابحليواة األسورية
املسو قرة لصوواح الووبالغ وطفلهمووا .ولو ل  ،توورن اللةنووة أن صوواح الووبالغ قوود دلِّووال مبووا يكفوول
على ادعاءاهتما ألغراض املقبولية.
 5-7وتبع وا ل و ل  ،و وول ع وودم وج ووود أي عقب ووات أي وورن ووول دون قب ووول ال ووبالغ ،ي ووإن
اللةنة تع رب مقبوالا ومتضل إىل الن ر ييه من حيث أُسسه املوضوعية.
النظر يف األُسس املوضوعية للبالغ
 1-٨ن وورت اللةن ووة ال ووبالغ ض وووء مجي ووع املعلوم ووات الو و تلق ه ووا ،ويقو و ا للم ووادة  5م وون
الربوتوكول االي ياري واملادة  )1(7٣من ن امها الدايلل.
 2-٨و وويا اللةنووة علمو ا ابدعوواءات صوواح الووبالغ القائلووة ابل عو ِّورض لل مييووز ن ورا إىل ريو
السوولطات املخ صووة للدولووة الطوورف طلبهموا مجووع مشوول األسوورة .و وويا علمو ا حبة همووا القائلووة أبن
االش ورتا املنص وووا علي ووه امل ووادة  )5(9م وون ق ووانون األجان وول يش ووكل عائق وا حي ووول دون متِّووع
األشووخاا وي اإلعاقووة ابحلووق احليوواة األس ورية علووى قوودم املسوواواة مووع األشووخاا اآلي ورين.
و ويا اللةنوة علمو ا أيضو ا حبةوة الدولوة الطورف القائلوة أبن السويد بيندتسوني كانوا لديوه إمكانيوة
معقول ووة للوي وواء ابشو ورتا إعال ووة نفس ووه مبوج وول امل ووادة  )5(9م وون ق ووانون األجان وول بس ووبل وج ووود
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إمكانية لديه للعثوور علوى عمول إطوار بور من إعوا ت األجوور ،وأنوه لو ل مل ي عورض لل مييوز،
س وواء بص ووورة مباش وورة أو غ ووري مباش وورة ،ابملقارن ووة ابألش ووخاا غ ووري وي اإلعاق ووة ال و ين ي ق وودمون
بطلب ووات م ووع مش وول األس وورة والو و ين حص وولوا عل ووى اسو و حقاقات إعال ووة مبوج وول ق ووانون السياس ووة
االج ماعية النشطة.
 ٣-٨وتو ِّكر اللةنووة أبنووه ويق و ا للمووادة  2موون االتفاقيووة ،يُعوورف لال مييووز علووى أسوواس اإلعاقووةل
أبنووه أي متييووز أو اسو بعاد أو تقييوود علووى أسوواس اإلعاقووة يكووون غرضووه أو أثوور إضووعاف أو إبطووال
االعرتاف بكاية حقو اإلنسان واحلرغت األساسية أو ال م ع هبا أو ممارس ها ،على قدم املساواة
م ووع اآليو ورين ،املي ووادين السياس ووية أو االق ص ووادية أو االج ماعي ووة أو الثقايي ووة أو املدني ووة أو أي
ميدان آير وأنه يشمل مجيوع أشوكال ال مييوز ،مبوا لو احلرموان مون ترتيبوات تيسوريية معقولوة.
وتشووري اللةنووة كو ل إىل أن القووانون الو ي يُطبوق بطريقووة حمايوودة قوود يكووون لووه أثوور متييووزي عنوودما
ال تُتي االع بار ال روف ا اصة لأليراد ال ين ينطبق عليهم .واحلق عدم ال عرض لل مييوز
ال م ووع ابحلق ووو املكفول ووة مبوج وول االتفاقي ووة ميك وون أن يك ووون موض ووع ان ه وواك عن وود ع وودم قي ووام
الوودول ،دون مووربر موضوووعل ومعقووول ،ب ووويري معاملووة ف لفووة لألشووخاا الو ين تكووون أوضوواعهم
ف لف ووة اي الي وا كب وريا( .)2وت و ِّكر اللةن ووة أبن ووه ح وواالت ال ميي ووز غ ووري املباش ور ،ي ووإن الق ووانني أو
السياسوات أو املمارسووات الو تبودو حمايوودة اهرهووا يكوون ووا أتثووري سول غووري م ناسوول علووى
األشخاا وي اإلعاقة .وحيودي ال مييوز غوري املباشور عنودما يُسو بعد مون يرصوة م احوة الواقوع
أشووخاا معينووون بسووبل أن وضووعهم ال يسوومح ووم ابالس و فادة موون الفرصووة نفسووها( .)٣وتشووري
اللةنة إىل أن املعاملة تنطوي على متييز غري مباشر إ ا كان لوآلاثر الضوارة املرتتبوة علوى قاعودة أو
قرار ما أتثري حصري أو غري م ناسل علوى األشوخاا املن موني إىل عور أو لوون أو جونس معوني
أو إىل ل،ة أو دغنة معينة أو ال ين م رأي سياسل أو غري سياسل أو أصول قوومل أو اج مواعل
معوني أو وضوع معوني مون حيوث امللكيوة أو املولود أو غريمهوا( .)4وينودرر الشوخص املصواب إبعاقوة
ضوومن هو الفئووات .وتالحووا اللةنووة كو ل أنووه مبوجوول املووادة  )1(5و( )2موون االتفاقيووة ،تقووع
على الدول األطراف ال زاموات ابالعورتاف أبن مجيوع األشوخاا م سواوون أموام القوانون ومبق ضوا
وأن م احلوق دون أي متييوز ال م وع ابحلمايوة امل سواوية وابملنوايع امل سواوية الو ي يحهوا القوانون؛
وأبن ر مجيع أشكال ال مييز القائمة على أساس اإلعاقة وأن تكفل لألشخاا وي اإلعاقوة
احلماية القانونية امل ساوية والفعالة من ال مييز على أي أساس كان.
هو القضووية
 4-٨وتالحووا اللةنووة أن طلوول صوواح الووبالغ مجووع مشوول األُسوورة قوود ُريو
ألن السوويد بيندتسووني مل يسو وف االشورتا املنصوووا عليووه الفقوورة  )5(9موون قووانون األجانوول
تلقووى أي اس و حقاقات ضوومان اج موواعل يوورتة
وال و ي يقضوول أبال يكووون الشووخص املع و قوود ِّ
تلقوى اسو حقاقات مبوجول
الثالي سنوات السابقة .وهل تالحا ك ل أن السيد بيندتسني قد ِّ
تلقول هو
قانون السياسة االج ماعية النشطة اع بارا من  14أغر/موايو  ،2009وأنوه اسو مر ِّ
االسو حقاقات حووىت من صووف تشورين األول/أك وووبر  ،2015عنوودما كووان يعموول إطووار بوور من
__________

()2
()٣
()4
10

قضية ه .م .ضد السويد (الوثيقة  ،)CRPD/C/7/D/3/2011الفقرة .٣-٨
ال عليق العام رقم  )201٨(6بشبن املساواة وعدم ال مييز ،الفقرة (1٨ب).
ان ر ،على سبيل املثال ،قضية الثامر وآيرين ضد النمسا (الوثيقة  ،)CCPR/C/78/D/998/2001الفقرة .2-10
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()5
تلق وى ه و
إعووا ت األجووور  .وتالحووا اللةنووة أنووه موون غووري امل نوواوع عليووه أن صوواحل الووبالغ ِّ
االس حقاقات على أساس إعاق ه .وتالحا اللةنوة أيضو ا حةوة الدولوة الطورف القائلوة أبن وجوود
إعاقة هو أمر ،عند الن ر إليه على حدة ،ال ميكن أن يربر اإلعفاء من الشر املنصوا عليه
املادة  )5(9من قانون األجانل ،ابلن ر إىل أن ال قييم املناسل ال ي ي عني إجراؤ هوو موا إ ا كوان
وجود اإلعاقة مينع الشخص من ش،ل و يفة مرحلة الحقة ومن أن يل ِّ ابل اي الشر الووارد
امل ووادة  )5(9م وون ق ووانون األجان وول .كم ووا وويا اللةن ووة علم و ا ابحلة ووة ال و ق وودم ها الدول ووة الط وورف
ومفادهووا أن اإكمووة العليووا وسلووس طعووون ا ةوورة قوود يلصووا إىل أن السوويد بيندتسووني لديووه إمكانيووة
معقولة للوياء ابشرتا إعالة نفسوه مبوجول املوادة  )5(9مون قوانون األجانول بسوبل إمكانيوة عثوور
علووى عموول إطووار بوور من إعووا ت األجووور .و وويا اللةنووة علم وا ك و ل حبةووة صوواح الووبالغ
القائلووة أبن ال قيوويم ا الصوولة الراموول إىل ديوود مووا إ ا كووان السوويد بيندتسووني قوود تعوورض لل مييووز علووى
أسوواس إعاق ووه هووو ديوود العالقووة بووني منحووه اسو حقاقات اج ماعيووة بسووبل إعاق ووه ومووا حوودي بعوود
ل من ري طلل صاح البالغ مجع مشل األسرة ابالس ناد إىل ه االس حقاقات.

 5-٨و هو و القض ووية ،تالح ووا اللةن ووة أن الس وويد بيندتس ووني ،وق ووا تق وودمي طل وول ص وواح
البالغ مجع مشل األسرة ،كان ي لقى اس حقاقات اج ماعية على أساس إعاق ه ومل يكون وضوع
ميكنوه موون شوو،ل و يفووة .وتالحوا اللةنووة أن السوولطات اإليووة قود ريضووا طلوول صوواح الووبالغ
ِّ
مج ووع مش وول األس وورة أل ووا يلص ووا إىل أن الس وويد بيندتس ووني كانو وا لدي ووه إمكاني ووة معقول ووة للوي وواء
ابشرتا إعالة نفسوه مبوجول املوادة  )5(9مون قوانون األجانول بسوبل إمكانيوة عثوور علوى عمول
إطوار بور من إعوا ت األجووور .غوري أ وا تالحووا أيضوا أنوه عنودما تقوودم صواحبا الوبالغ بطلوول
مجووع مشوول األسوورة ،مل يكوون السوويد بيندتسووني مووتهالا بعوود لالسو فادة موون بوور من إعووا ت األجووور،
ولو ل مل يكون إبمكانوه الويواء ابشورتا إعالوة نفسوه املنصووا عليوه املوادة  )5(9ل،ورض مجووع
مشل األسورة مبوجول قوانون األجانول .وتالحوا كو ل أن مجوع مشول األسورة كوان يش ِّوكل ابلفعول
ل و الوقووا أولويووة ابلنسووبة إىل صوواح الووبالغ وابنهمووا .وتالحووا اللةنووة ك و ل أن ال قيوويم
نة ووز
امل عل ووق مب ووا إ ا ك ووان الس وويد بيندتس ووني م ووتهالا للعم وول إط ووار ب وور من إع ووا ت األج ووور مل يُ ى
ح و ووىت آ ار/م و ووارس  2015وأن و ووه مل و وور تو يف و ووه إط و ووار ه و و ا ال و وورب من إالِّ تشو و ورين األول/
أك وبر  ،2015أي بعد سا سنوات من بداية تلقيوه االسو حقاقات االج ماعيوة مبوجول قوانون
السياسووة االج ماعي ووة النش ووطة ،وك و ل بع وود م وورور سوون ني ونص ووف عل ووى تقوودمي ص وواح ال ووبالغ
واوع ييوه
طلبهما مجع مشل األسرة .وتالحا اللةنة ك ل ما ِّادعوا صواحبا الوبالغ علوى كوو مل يُن ى
موون أنووه موون أجوول الويوواء ابالش ورتا املنصوووا عليووه املووادة  )5(9موون قووانون األجانوول يحاملووا
أص و ووبح الس و وويد بيندتس و ووني م و ووتهالا لالس و و فادة م و وون ب و وور من إع و ووا ت األج و ووور تشو و ورين األول/
أك وبر  ،2015كا سيواجهان يرتة ان ار إضايية قدرها ثالي سنوات قبل أن يصبحا متهلني
مع مشل األسرة مبوجل ه ا القوانون .ولو ل  ،ختلوص اللةنوة إىل أن اشورتا إعالوة املورء لنفسوه
مبوجل املادة  )5(9من قانون األجانل ه القضية قد أثِّر بشكل غري م ناسل على السيد
بيندتسني بوصفه شخص ا ا إعاقة و ِّأدن إىل إيضاعه ملعاملة متييزية بشكل غري مباشر.

 6-٨ول ل  ،ترن اللةنة أن ري السلطات اإلية ات الصولة طلول صواح الوبالغ مجوع مشول
األسرة ابالس ناد إىل معوايري متيِّوز بشوكل غوري مباشور ضود األشوخاا وي اإلعاقوة قود ترتِّول عليوه أثور

__________
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ي مثوول إضووعاف أو إبطووال االع ورتاف حبووق صوواح الووبالغ ال م ووع حبياهتمووا األُس ورية و ممارس و ه
على قدم املسواواة موع اآليورين ،وهوو موا يشوكل ان هاكو ا حلقوقهموا مبوجول املوادة  )1(5و( )2مقوروءة
مبفردها وابالقرتان مع املادة  )1(2٣من االتفاقية.

جيم -اخلالصة والتوصيات
 -9توورن اللةنووة ،وهوول ت صوورف مبوجوول املووادة  5موون الربوتوكووول االي يوواري ،أن الدولووة الطوورف
مل تو ووف ابل زاماهتو ووا مبوجو وول املو ووادة  )1(5و( )2مقو ووروءة مبفردهو ووا وابالق و ورتان مو ووع املو ووادة  )1(2٣مو وون
االتفاقية .ول ل  ،تقدم اللةنة ال وصيات ال الية إىل الدولة الطرف:
(أ)

ييما ي علق بصاح البالغ ،تل زم الدولة الطرف مبا يلل:
لو ال عووي

عون أي تكواليف قانونيوة

''1

تزويدمها بسبيل ان صاف يعوال ،مبوا
م كبدة تقدمي ه ا البالغ؛

''2

االم ناع عن طرد السيدة دومينا إىل أوكرانيا وضمان احرتام حق صاح الوبالغ
احلياة األسرية الدولة الطرف؛

''٣

نش وور ه و و اآلراء وتعميمه ووا عل ووى نطو ووا واس ووع أبش ووكال يس ووهل عل ووى مجيو ووع
قطاعات السكان االطالع عليها.

(ب) بوج ووه ع ووام ،يق ووع عل ووى ع وواتق الدول ووة الط وورف ال و وزام ابخت ووا ت وودابري ملن ووع ح وودوي
ان هاك ووات مماثل ووة املس و قبل .و ه و ا الص وودد ،تطل وول اللةن ووة م وون الدول ووة الط وورف أن تكف وول إوال ووة
العقبات الو وول دون مت وع األشوخاا وي اإلعاقوة ابحلوق احليواة األسورية علوى قودم املسواواة موع
األشخاا اآليرين مبوجل ال شريعات اإلية.
 -10وويقو ا للموادة  5مون الربوتوكوول االي يواري واملوادة  75مون الن وام الودايلل للةنوة ،ينب،ول أن
تقودم الدولوة الطوورف إىل اللةنوة ،غضوون سو ة أشوهر ،ردا مك ووابا ي ضوومن معلوموات عون أي إجوراء
يكون قد خاخت ضوء آراء اللةنة وتوصياهتا ه .
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