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اإلقامة؛ الحصول على تأشير عمل

صذ ذ ذذاحبة البالغ غرين شذ ذ ذذيرلوك و ي مواطنة أيرلندية ُولدت في  28كانون الثاني/يناير .1977

وتدَّعي أنها ض ذذحية انتهاك الدولة الطرف للموا  4و 5و 18من االتفاقية .وقد ةل البروتوكول االةتياري
حيز النفاذ االنسبة لى الدولة الطرف في  19أيلول/سبتمبر  .2009ويمّثل صاحب َة البالغ محام.

__________
*

اعتمدتها الل نة في ورتها الرااعة والعشرين ( 8آذار/مارس  1 -نيسان/أبريل .)2021

**

شذ ذذارك في ارسذ ذذة البالغ أعنذ ذذاء الل نة التالية أسذ ذذما م :رو ا اليا ألدانا سذ ذذال يرو سذ ذذمية العمراني انالمي عمرو اشذ ذذارو جيريل

توريخوس أو يليا فيتوس ذ ذذي ما ار كريس ذ ذذتينا غابريلي أماليا غاميو رّيوس
وندوفدورج جيرترو أوفوريوا فيفوامي فيفيان فرنانديس ي ّ
صذذمويل ن وغونا كابو كيم مي ويوون السذذير رومرت مارتن فلويد موريس جوناس روسذذكوس ماركوس شذذيفر سذذاوواالك تون كواي
ريسناواتي أوتامي .وعمالل االما ()1(60ج) من النظام الداةلي لل نة لم تشارك رو ماري كاييس في راسة الا البالغ.
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ألف -مواز المعلومات والحجج المقهمة من الطرفين
الوقائع كما عرضت ا صاحبة البالغ
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في عام ُ 2001شذخصذإ صذااة صذاحبة البالغ بتصذلع األوعية واألعصذاع المتعد (التصذلع

المتعد ) .ومنال عام ُ 2008وص ذ ذ ذذق لها عقار تيس ذ ذ ذذابري ( )Tysabriو و من ذ ذ ذذا حيوي وحيد النس ذ ذ ذذيلة

عالجال أسذاسذي لا لمرضذها .ويُعطى لها عقار تيسذابري االتسذريع الوريدي مر كل أرمعة أسذابيي ويتطلع ةول
المسذذتشذذفى مد وجيز .وثبإ أنه عالج ناجي جدال لصذذاحبة البالغ م ّكنها من الحفال على لياقتها وصذذحتها
وةلو ا من األعراض .وصاحبة البالغ متزوجة ولها طفالن.

وكانإ صذاحبة البالغ تشذ ل منصذبال تنفيالي لا رفيي المسذتو في م ال المبيعات اشذركة أو ار ل في
2-2
بلن .وفي حزيران/يونيه  2012في ةنذ ذذم االنتااس االقتصذ ذذا ي تقدمإ اطلع للحصذ ذذول على منص ذذع
أعلى في مكتع أو ار ل في ملبورن اأسذ ذ ذ ذذتراليا كان من شذ ذ ذ ذذأنه أن يوفر لها األمن الوريفي والترقية وفر

التقدم الوريفي .وفي  5تشذ ذرين الثاني/نوفمبر ُ 2012عرض عليها المنصذ ذذع فقبلته في  8تشذ ذرين الثاني/

نوفمبر  .2012وفي  30تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثذذاني/نوفمبر  2012قذذدمذذإ طلب ذال لاتروني ذال لى ار اله ر الوافذذد

والمواطنة في أسذتراليا للحصذول على تأشذير عمل م قإ (لالوي المهارات) (تأشذير من الفلة الفرعية .)457

وكفلإ شركة أو ار ل طلع التأشير الالي قدمته.
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وأرفقإ صذاحبة البالغ اطلبها المعلومات المطلومة .وعلى جميي المتقدمين للحصذول على تأشذير

الفلة الفرعية  457الوفاء االمتطلبات الص ذ ذ ذ ذ ذ ذذحية لمعيار المص ذ ذ ذ ذ ذ ذذلحة العامة  4006Aالمالكور في الئحة

اله ر لعذذام  1994والتي تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذترط على المتقذذدمين ةلو م من أي مرض أو حذذالذذة طبيذذة من المرج أن

ي علهم في حاجة لى رعاية ص ذذحية أو ةدمات م تمعية ةالل فتر التأش ذذير في رروف يش ذذكل فيها توفير

مثل الا العالج "تالفة ذات ش ذذأن للس ذذلطات األس ذذترالية أو ض ذ ار الر افر

حص ذذول مواطن أس ذذترالي أو م يم

ائم على الرعاية الصذ ذذحية" .وي و اإلعفاء من الا الشذ ذذرط ذا كان تعهد صذ ذذاحع العمل المرّشذ ذ بتحمل

جميي تااليف الرعاية الص ذ ذ ذ ذذحية ذات الص ذ ذ ذ ذذلة .وماإلض ذ ذ ذ ذذافة لى ذلد وكما و مطلوع من جميي مقدمي

طلبات الحصذ ذذول على تأشذ ذذير الفلة الفرعية  457حصذ ذذلإ صذ ذذاحبة البالغ على "بوليصذ ذذة ت طية صذ ذذحية

بالتينية للزوا ر األجانع" من شذ ذ ذ ذذركة بوما للتأمين ( .) Bupaوماإلضذ ذ ذ ذذافة لى ذلد كان من حق صذ ذ ذ ذذاحبة
بناء على اتفاق
البالغ االلتحاق بنظام الرعاية الطبية "مديكير" ( )Medicareلد وصذ ذذولها لى أسذ ذذتراليا ل
الرعاية الص ذ ذذحية المتبا ل بين أس ذ ذذتراليا وأيرلندا .وكان نظام "مديكير" س ذ ذذيتافل بتالفة عقار تيس ذ ذذابري وكان
التحاق صاحبة البالغ بنظام "مديكير" سيعفيها من شرط الحصول على تأمين صحي ةا
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.

وفي طلع التأشذذير أفصذذحإ صذذاحبة البالغ عن تشذذخيص صذذابتها االتصذذلع المتعد الالي اعتبرته

ار اله ر الوافد والمواطنة فيما اعد "حالة طبية ذات ش ذذأن" .وفي  21كانون األول /يس ذذمبر  2012ةن ذذعإ

بناء على طلع ار اله ر .وفي  28كانون الثاني/يناير  2013أةطرت ار
صذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ لفحص طبي ل
ال لش ذ ذ ذ ون اله ر" لص ذ ذ ذذال ش ذ ذ ذذركة أو ار ل اأن ص ذ ذ ذذاحبة البالغ لم تق
اله ر ش ذ ذ ذذركة يلويإ التي تعمل "وكي ل

االمتطلبات الصذ ذ ذ ذ ذذحية ألن تالفة عالجها من التصذ ذ ذ ذ ذذلع المتعد لمد أرمي سذ ذ ذ ذ ذذنوات تقدر بنحو  97 000والر
أس ذ ذ ذذترالي وتت او "عتبة التالفة ذات الش ذ ذ ذذأن" البال ة  35 000والر أس ذ ذ ذذترالي .وأفا ت ار اله ر أينذ ذ ذ ذلا أن

ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ قد تاون م لة للحص ذ ذ ذ ذذول على عفاء ص ذ ذ ذ ذذحي ذا قدمإ في غن ذ ذ ذ ذذون  28يوملا "تعهدلا من
المروّش " أي شركة أو ار ل يشير لى أنها ستفي ا ميي التااليف المتعلقة اأ ويتها وعالجها من التصلع المتعد
أثناء قامتها في أس ذذتراليا .فأبل إ الل المعلومات لى ش ذذركة أو ار ل .وفي  31كانون الثاني/يناير  2013أبل إ

ال من شذركتي أو ار ل و يلويإ اأنها مسذتعد للوفاء شذخصذيلا اأي تااليف رعاية صذحية غير م من عليها
أينذلا ك ل

في أسذ ذذتراليا ولخصذ ذذم الا المبلب من مرتبها .وفي  1شذ ذذباط/فبراير  2013أبل إ ار اله ر شذ ذذركة يلويإ أن
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غير جائز اموجع القانون األسذذترالي .وفي  15شذذباط/فبراير  2013رفنذذإ شذذركة أو ار ل

الا االتفاق الخا

ش " اسذبع المسذ ولية غير المحدو التي سذيرتبها عليها .وفي  22شذباط/فبراير  2013سذحبإ
توقيي "تعهد المروّ ذ
شركة أو ار ل طلع تأشير صاحبة البالغ وكاللد ترشيحها للمنصع في ملبورن.
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وفي غنذ ذذون ذلد أ دت صذ ذذاحبة البالغ لشذ ذذركة بوما في  19شذ ذذباط/فبراير  2013أن بوليصذ ذذة

التأمين س ذذت طي تااليف عقار تيس ذذابري ذا أُعطي لها بوص ذذفه عالج لا لمرين ذذة في مس ذذتش ذذفى ةا
أبل إ ش ذذركة بوما ص ذذاحبة البالغ اأن بوليص ذذتها س ذذت طي اإلقامة في المس ذذتش ذذفى إلجراء تسذ ذريع في اليوم
 .كما

نفسذذه ذا كان ةولها المسذذتشذذفى مطلوم لا سذريري لا وسذذت طي كاللد رعايتها كمرينذذة اةلية بنسذذبة  100في
المائة من الرسذ ذ ذ ذذوم ا لم دولة ل معية "مديكير" األسذ ذ ذ ذذترالية أو من ةالل مخطش تأمين شذ ذ ذ ذذركة بوما لت طية
الفارق ذا اسذتخدم طبيبها الا المخطش .أما عالجها كمرينذة ةارجية فسذت طى بنسذبة  150في المائة من

رسذ ذذوم المخطش .وأبل إ صذ ذذاحبة البالغ الل المعلومات المتعلقة بت طية التأمين لى شذ ذذركة أو ار ل ومكتع

يلة تسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ يل وكالء اله ر .وعالول على ذلد كتبإ في  1أيار/مايو  2013رسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالة لى و ير اله ر
الوافد والمواطنة تعرع فيها عن ش ذ ذ ذواغلها اء رف طلبها التأش ذ ذ ذذير من الفلة الفرعية  457والتمييز الالي

تعرض ذذإ له اس ذذبع مرض ذذها .وش ذذد ت على أنها اقترحإ عد لا من االتفاقات ل عل اإلعفاء الص ذذحي أ عى

لقبول ص ذ ذذاحع عملها؛ وأن جميي التااليف المرتبطة اعالجها ومس ذ ذذتحنذ ذ ذراتها الص ذ ذذيدالنية كان س ذ ذذي طيها

تذأمينهذا الخذا

؛ وأن ار اله ر ذكرت أن مثذل ذالا الترتيذع يتعذارض مي القذانون األسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذترالي .وطلبذإ

صاحبة البالغ في الرسالة جراء تحقيق في طريقة تعامل ار اله ر مي قنيتها.
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وفي  14حزيران/يونيه  2013تلقإ ص ذذاحبة البالغ ر ال من مس ذ ول في ار اله ر يش ذذير في

جملة أمور لى أنه تأ د من ش ذ ذذركة بوما أن بوليص ذ ذذة تأمينها س ذ ذذت طي المس ذ ذذتحن ذ ذرات الص ذ ذذيدالنية ا يمة
جمالية ال تت او  500والر أس ذ ذ ذذترالي وأن ناك فتر انتظار للعالج مدتها  12ش ذ ذ ذذه الر فيما يتعلق احالتها

الصذ ذذحية القائمة من قبل اما في ذلد التصذ ذذلع المتعد  .وفي الا الصذ ذذد تدعي صذ ذذاحبة البالغ أن ار

اله ر لم تأةال في اعتبار ا أنها س ذ ذ ذذتتلقى عالج لا كمرين ذ ذ ذذة اةلية وأنها س ذ ذ ذذتتمتي بت طية كاملة ببوليص ذ ذ ذذة
تأمينها ون فتر انتظار .وأشذ ذذارت ار اله ر أين ذ ذ لا لى أن الالئحة التي تحكم طلبات التأشذ ذذير من الفلة
الفرعية  457ال تمني عقد اتفاق ةا

بين ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحع العمل وأحد مورفيه اش ذ ذ ذ ذ ذ ذذأن مدفوعات أي تااليف

رعاية ص ذذحية يتعهد ص ذذاحع العمل بت طيتها .وتدعي ص ذذاحبة البالغ أن الل المعلومات تناق

الالي وجهته ار اله ر في  1شباط/فبراير  2013لى شركتي أو ار ل و يلويإ.
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وت كد صاحبة البالغ أن رف

اإلةطار

طلع التأشير أثر سلبال عليها وعلى أسرتها .فبعد قبولها المنصع

في ملبورن أُسذندت قائمة عمالئها في بلن لى ةلفها .وةالل الشذهرين األولين اللالين أع با عو صذاحبة

البالغ لى منصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبهذا األصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلي في بلن لم يكن لذديهذا عمالء وتراجي ةلهذا بنحو  9 000يورو في

عام  .2013كما أغلق وجها عمله في  23كانون األول /يسمبر  2012تمهيدلا له ر األسر لى أستراليا.
ومقي عاطالل عن العمل لمد أرمعة أش ذ ذ ذ ذذهر واض ذ ذ ذ ذذطر لى قبول وريفة أ نى عندما ُرف طلع التأش ذ ذ ذ ذذير.

ينذ ذ ذذاف لى ذلد أن صذ ذ ذذاحبة البالغ و وجها كانا قد اتخالا ترتيبات لتأجير منزلهما في بلن وتخلصذ ذ ذذا من

ل األثاث ثم اض ذ ذ ذ ذ ذذط ار لى نهاء عقد اإلي ار ولم يكن قد اقي لديهما س ذ ذ ذ ذ ذذو القليل من األثاث .وتراجي

التحص ذ ذذيل الد ارس ذ ذذي البنتهما البكر اما في ذلد في التحن ذ ذذير المتحان الش ذ ذذها المتوس ذ ذذطة الالي لم تان

تتوقي جراءل .وأس ذ ذ ذذفرت الص ذ ذ ذذدمة وةيبة األمل المرتبطتان اإل اء ةطة األس ذ ذ ذذر عن ص ذ ذ ذذااة ابنتهما البكر

اإجها وقلق حا ين .أما ابنة صاحبة البالغ الص ر فصارت منعزلة اجتماعي لا .وماإلضافة لى ذلد كان
قرار صاحبة البالغ االنتقال لى أستراليا جزءلا من ةطة مشتركة مي ش يقتها .ففي كانون األول /يسمبر 2012
اجرت أة تها و وجها لى نيو يلندا متوقعين أن تنتقل أسذ ذ ذ ذذر صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ لى أسذ ذ ذ ذذتراليا اعد ذلد افتر

وجيز .وعندما ُرف
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ش ذ يقتها كثي الر .ولما كان لهالل األحداث تأثير شذذديد على صذذاحبة البالغ عاطفيال ونفس ذيال فقد اضذذطرت لى
الحصول على مشور نفسانية.
وفيما يتعلق ااس ذ ذذتنفا س ذ ذذبل االنتص ذ ذذاف المحلية تدعي ص ذ ذذاحبة البالغ أن طلع التأش ذ ذذير الالي
8-2
قدمته أُنهي عندما رفن ذذإ ش ذذركة أو ار ل توقيي "تعهد المروّش ذ " وس ذذحبإ ترش ذذيحها للمنص ذذع في مكتبها في
ملبورن .وفي أس ذ ذ ذذتراليا ال يمكن مراجعة قرار أو س ذ ذ ذذلوك من الا القبيل اموجع قانون اله ر لعام .1958

وعالول على ذلد ال ت ثر البنو  1و 2و 2ألق من قانون مكافحة التمييز على أسذ ذ ذ ذذاس اإلعاقة لعام 1992

في األحكام التمييزية الوار في قانون اله ر أو أي ص ذذد تش ذريعي يُنش ذذأ اموجع ذلد القانون .وماإلض ذذافة
لى ذلد ال ي و االحت اج اقانون مكافحة التمييز على أسذ ذ ذ ذذاس اإلعاقة إلعالن عدم قانونية أي فعل أو

قرار جائز أو مطلوع اموجع قانون اله ر.
الشكوى
1-3

تدعي صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أن الدولة الطرف انتهكإ حقوقها المكفولة اموجع الموا ()1(14أ)(-ه)

و )2(5و )1(18من االتفاقية .وتدعي أنها بتقديمها طلبال لله ر لى الدولة الطرف ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذارت مش ذ ذ ذ ذ ذ ذذمولة
بواليتها فيما يتعلق اطلع التأشذير الالي قدمته .ومالتالي فالدولة الطرف ملزمة امعال ة طلع التأشذير ون

تمييز .كم ذذا تقول ن ال ذذدول ذذة الطرف ملزم ذذة عمالل ا ذذالموا ()1(4أ)(-ه) و )2(5و )1(18من االتف ذذاقي ذذة

ااتخاذ جميي التدابير المناسذ ذ ذ ذذبة اما فيها التدابير التش ذ ذ ذ ذريعية لحظر التمييز على أسذ ذ ذ ذذاس اإلعاقة وتوفير

حماية قانونية فعالة من التمييز ألي سذ ذ ذذبع من األسذ ذ ذذباع فيما يتعلق االحق في حرية التنقل وحرية اةتيار

مكان اإلقامة.
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وتدعي ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أن الدولة ال طرف لم تعترف احقها في حرية التنقل وحرية اةتيار مكان

قامتها على قدم المسذذاوا مي اآلةرين .وتقول نها لم تتمكن من الحصذذول على تأشذذير من الفلة الفرعية 457

على قدم المس ذذاوا مي اآلةرين ألنها لم تق االش ذذروط الص ذذحية اس ذذبع تالفة عالجها الالي يش ذذمل تناول واء

محد مر في الش ذ ذ ذذهر .أما طالبو التأش ذ ذ ذذيرات الالين ليس ذ ذ ذذإ لديهم عاقة مثل عاقتها فقا رون على الوفاء بهالا
الش ذ ذ ذذرط وال يُطلع من أرماع عملهم المرتقبين أن يقدموا لى الدولة الطرف عفاء ص ذ ذ ذذحيال .لالا تر ص ذ ذ ذذاحبة

البالغ أن قانون اله ر الوافد في الدولة الطرف ميز ضد ا تميي الز واضحال على أساس عاقتها.
3-3

وتالحظ صذ ذ ذذاحبة البالغ أن قوانين ولوائ اله ر في الدولة الطرف ال ي و أن تميز ضذ ذ ذذد غير

المواطنين على أس ذ ذ ذذاس وض ذ ذ ذذي معين ما لم يكن الا التمييز ل رض مش ذ ذ ذذروع ويس ذ ذ ذذتند لى معايير معقولة

وموضذ ذذوعية .وال يتنذ ذذمن المعيار  4006Aغرضذ ذال مشذ ذذروعال يبرر معاملة تفاضذ ذلية على أسذ ذذاس اإلعاقة.
ال ال يوجد أسذاس معقول أو موضذوعي للتمييز ألن جميي طالبي تأشذير الفلة الفرعية  457وليس فقش
أو ل
ذوو اإلعاقة ملزمون االحصذذول على تأمين صذذحي ةا يمكن أن ي طي التااليف الصذذحية المتابد في
سذت طي أي تااليف

أسذتراليا .وقد اسذتوفإ صذاحبة البالغ الا الشذرط .ثاني لا كانإ بوليصذة تأمينها الخا
ضذذافية للرعاية الصذذحية وألسذذتراليا اتفاق رعاية صذذحية متبا ل مي أيرلندا من شذذأنه أن ينذذمن ت طية أي

تااليف للعالج الطبي األسذ ذذاسذ ذذي بنظام "مديكير" .لاللد فإن أي تااليف تتابد ا أسذ ذذتراليا سذ ذذي ري تحملها

في طار اتفاقها المتبا ل مي أيرلندا .وتدعي صذذاحبة البالغ أين ذال أن االحت اج اخطر يهد نظام الصذذحة
العامة األسذذترالي غير كاف من وجهة نظر معقولة أو موضذذوعية لتبرير رف

توقيي ص ذذاحع عملها عفاء ص ذذحيال .وعالول على ذلد لن تن ذذر
األسذ ذ ذذتراليين على ةدمات الرعاية الصذ ذ ذذحية العامة .وأةي لار فإن رف

طلع التأشذذير أو اشذذتراط

رتها لى أس ذذتراليا احص ذذول المواطنين

منحها تأشذ ذ ذذير الالي يعكس اةتالفلا
في المعاملة ليس معقوالل ألنه يسذ ذذتند لى التالفة المقدر لعالج صذ ذذابتها االتصذ ذذلع المتعد ون النظر في
مسا متها ي وأسرتها في الم تمي األسترالي.
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مالحظات الهولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية
1-4

في  27نيسذ ذ ذ ذذان/أبريل  2015قدمإ الدولة الطرف مالحظاتها اشذ ذ ذ ذذأن مقبولية البالغ وأسذ ذ ذ ذسذ ذ ذ ذذه

الموضذ ذ ذذوعية .و ي ت كد أن البالغ غير مقبول ألن صذ ذ ذذاحبة البالغ ليسذ ذ ذذإ ولم تان قش مشذ ذ ذذمولة بواليتها

ألغراض الما  )1(1من البروتوكول االةتياري لالتفاقية .وتدعي أينذ ذ لا أن ا عاء ص ذذاحبة البالغ اموجع
الما  18من االتفاقية غير مقبول ألنها غير موجو على نحو قانوني في قليمها .وتر الدولة الطرف
في حال استنتاج الل نة أن البالغ مقبول أنه ال يستند لى أسس موضوعية.

2-4

وتقول الذدولذة الطرف أنذه ال يوجذد اموجذع االتفذاقيذة أو اموجذع القذانون الذدولي حق في ةول بلد

أو اإلقامة فيه .وت كد أن راج شذذرط صذذحي ألغراض اله ر في برنامش تأشذذيرات الفلة الفرعية  457ليس

تمييزي لا ألنه يش ذذكل معاملة تفاض ذذلية مش ذذروعة ترمي لى تحقيق غرض مش ذذروع ويس ذذتند لى معايير معقولة
وموضوعية ويتناسع مي الهدف الم ار تح يقه.
وتالحظ الدولة الطرف أن برنامش تأشذ ذذيرات الفلة الفرعية  457و أ ثر البرامش اسذ ذذتخدام لا لافالة
3-4
أصذ ذذحاع المهارات األجانع على أسذ ذذاس م قإ لمد تصذ ذذل لى أرمي سذ ذذنوات .والبرنامش غير محدو العد

بناء على طل ع أصذحاع العمل .ي ع على طالبي الل التأشذير اسذتيفاء شذروط معينة اما في ذلد
ويطبَّق ل
التأمين الصذذحي الخا الاافي .وفيما يتعلق اا عاء صذذاحبة البالغ اشذذأن اتفاق الرعاية الصذذحية المتبا ل
ونظام "مديكير" تقول الدولة الطرف ن جنس ذ ذ ذ ذ ذذية ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ األيرلندية كافية للوفاء اش ذ ذ ذ ذ ذذرط التأمين

الص ذذحي الخا  .وماإلض ذذافة لى ش ذذرط التأمين الص ذذحي ي ع على جميي طالبي التأش ذذير تقريب لا اس ذذتيفاء
"شذ ذ ذذرط صذ ذ ذذحي ألغراض اله ر" .وللوفاء بهالا الشذ ذ ذذرط ي ع أن يكون الشذ ذ ذذخص غير مصذ ذ ذذاع االسذ ذ ذذل؛

وممرض أو حالة ت عله يش ذ ذ ذ ذذكل تهديدلا للص ذ ذ ذ ذذحة العامة في أس ذ ذ ذ ذذتراليا أو ةط الر على الم تمي األس ذ ذ ذ ذذترالي؛
وممرض أو حالة من المرج أن ي ي توفير الرعاية الصذ ذذحية أو الخدمات الم تمعية اخصذ ذذوصذ ذذه لى ما
يلي( :أ) تالفة ذات شذ ذ ذذأن للم تمي األسذ ذ ذذترالي في م الي الرعاية الصذ ذ ذذحية والخدمات الم تمعية؛ أو (ع)

اإلضرار احصول مواطن أسترالي أو م يم ائم على الرعاية الصحية أو الخدمات الم تمعية.
4-4

وتوضذ ذ الدولة الطرف أن شذ ذذرط التأمين الصذ ذذحي والشذ ذذرط الصذ ذذحي ألغراض اله ر منفصذ ذذالن

ومتمايزان للحصذذول على تأشذذير الفلة الفرعية  457وأن كليهما ي ع أن يكون مسذذتوفى وقإ اتخاذ القرار.

وال يمكن أن ت ةال في االعتبار أي بوليصذ ذذة تأمين صذ ذذحي يحو ا طالع التأشذ ذذير عند تقييم مد اسذ ذذتيفاء
الشذذرط الصذذحي ألغراض اله ر .و الا يعكس األسذذاس المنطقي لبرنامش تأشذذيرات الفلة الفرعية  457الالي

يقوم حص ذ ذ ذ ذ الر على كفالة يوفر ا صذ ذ ذ ذذاحع عمل احيع ال يتحمل الم تمي األسذ ذ ذ ذذترالي أي تااليف صذ ذ ذ ذذحية
يتابد ا المورق .وتالحظ الدولة الطرف أن ا عاء ص ذ ذ ذذاحبة البالغ أن تأمينها الخا

س ذ ذ ذذي طي التااليف

الطبية غير م يد اأ لة وأن ت طية تأمينها ليس لها اأي حال تأثير في الش ذ ذ ذذرط الص ذ ذ ذذحي ألغراض اله ر.

وعند تقييم مد اسذ ذ ذ ذ ذذتيفاء الشذ ذ ذ ذ ذذرط الصذ ذ ذ ذ ذذحي ألغراض اله ر ي ري مورق طبي في الاومنولع اةتبار
"ش ذ ذ ذذخص افت ارض ذ ذ ذذي" وال يأةال في االعتبار الظروف المالية الش ذ ذ ذذخص ذ ذ ذذية لمقدم الطلع .وفي الحاالت التي

يرَّج فيها أن يتابد شذذخص افت ارضذذي حالته الصذذحية شذذديد كحالة مقدمة الطلع تااليف رعاية صذذحية أو
الا

أن يحتاج لى ةدمة معينة ألس ذ ذذباع طبية أو غير ا يُفترض أن ذلد يس ذ ذذتتبي تااليف وةدمات .ويتي
االةتبذار للذدولذة الطرف أن تافذل عذدم تحملهذا المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ وليذة عن التاذاليف الطبيذة حتى ذا ت يرت الظروف
المالية لمقدم الطلع على سبيل المثال.
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وتدفي الدولة الطرف اأن معظم فلات التأشذيرات الم قتة ال يمكن عفا ا من الشذرط الصذحي ولان

ي و اإلعفاء منه لمقدمي طلبات التأشذ ذ ذ ذ ذ ذذير من الفلة الفرعية  457ذا تعهد ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحع العمل بت طية جميي

التااليف الطبية .و الا يتوافق مي طبيعة برنامش تأشذ ذ ذذيرات الفلة الفرعية  457الالي يقوم على كفالة صذ ذ ذذاحع
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العمل .وال يحظر قانون الدولة الطرف أي ترتيبات ةاصة بين المورق وصاحع العمل فيما يتعلق بدفي الل

التاذاليف أو ر ذا .غير أن ذالل الترتيبذات ليسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذإ جزءلا من معذايير التذأش ذ ذ ذ ذ ذ ذذير وال يمكن اذالتذالي أةذال ذا في
االعتبار .وص ذ ذذاحع العمل الافيل وحدل مسذ ذ ذ ول قانونال عن ت طية الل التااليف .وتدعي ص ذ ذذاحبة البالغ أن

ار اله ر الوافد والمواطنة أبل إ شذذركتي أو ار ل و يلويإ أن الل الترتيبات غير جائز قانون لا ال أن الدولة
الطرف ال علم لديها بتقديم أي ةطار من الا القبيل وتر أن الا اال عاء غير م يد اأ لة.
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وتر الدولة الطرف كاللد أن ا عاءات صذذاحبة البالغ غير مقبولة من حيع نها غير مشذذمولة بوالية

الدولة الطرف ألغراض الما  )1(1من البروتوكول االةتياري وغير موجو على نحو قانوني اةل قليم الدولة

الطرف ألغراض المذا  18من االتفذاقيذة .وفي حين أن االتفذاقيذة ال تتن ذ ذ ذ ذ ذ ذذمن أي بنذد محذد غير المذا )5(4

يحذد نطذاق ت طيتهذا فذإن أحكذامهذا تخن ذ ذ ذ ذ ذ ذذي لتطبيق قليمي محذدو  .ومي أن الذدولذة الطرف تعترف اذأنهذا قبلذإ

التزامات في م ال حقوق اإلنسذ ذ ذ ذ ذذان ةارج الحدو اإلقليمية في رل رروف محدو جدلا فإنها تر أن العتبة لم
تتحقق في القنية قيد النظر .وتالحظ أينلا أنه يمكن في اع الحاالت اتباع نهش متسا ل فيما يتعلق االوالية

اموجع أحكام العهد الدولي الخا

االحقوق المدنية والس ذ ذ ذ ذ ذذياس ذ ذ ذ ذ ذذية اما في ذلد في القن ذ ذ ذ ذ ذذايا المتعلقة احقوق

مواطني الدولة أنفسذذهم .غير أن صذذاحبة البالغ وأسذرتها في الل القنذذية م من رعايا ولة أةر وليس لهم أي
صذذلة سذذااقة اأسذذتراليا وال يحق لهم الدةول لى أسذذتراليا أو اإلقامة فيها اموجع القانون الدولي .وفي الا الصذذد

تش ذ ذ ذ ذ ذ ذذير الدولة الطرف لى اجتهذا الل نذة المعنيذة احقوق اإلنس ذ ذ ذ ذ ذ ذذان الالي ينص على أن العهذد ال يعترف احق
األجذذانذذع في ةول قليم ولذذة طرف أو اإلقذذامذذة فيذذه .وللذذدولذذة من حيذذع المبذذدأ أن تقرر من تقبذذل ةولهم لى

قليمها( .)1وفي حين تش ذذير الوالية لى مس ذذتو معين من الحق في الس ذذيطر على ش ذذخص ما فإن قانون اله ر

في الدولة الطرف ال ي يز لها التأثير في سلوك غير المواطنين بل و م ر طار تشريعي لنبش الدةول لى

البلد أساسلا عن طريق التأشيرات .وعالول على ذلد ذا كان ي و لألف ار تقديم طلع للحصول على تأشير من
ةارج الدولة الطرف فهالا ال يعني أنهم يخنعون لواليتها.
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وت كد الدولة الطرف كاللد أن ا عاء ص ذ ذ ذذاحبة البالغ اموجع الما  18من االتفاقية ينب ي اعتبارل

غير مقبول ألنها غير موجو على نحو قانوني اةل قليمها .وال تنش ذ ذ ذذق االتفاقية أي حقوق نس ذ ذ ذذان جديد

بل تعبر عن الحقوق القائمة اطريقة تلبي احتياجات األش ذ ذذخا

ذوي اإلعاقة اما في ذلد االلتزامات العملية

ومناء عليه من الواض ذ ذ ذ ذ ذ ذ أن
لتمكينهم من التمتي احقوقهم القائمة من قبل على قدم المسذ ذ ذ ذ ذ ذذاوا مي اآلةرين .ل
المذذا  18من االتفذذاقيذذة تعبر عن الحقوق الموجو من قبذذل اطريقذذة ت علهذذا في متنذذاول األشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذخذذا ذوي

اإلعاقة .وت كد الدولة الطرف أن الحق في حرية التنقل وحرية اةتيار مكان اإلقامة اموجع الما  )1(12من
العهد ال ينطبق ال على األشذخا

األشخا

الموجو ين على نحو قانوني اةل قليم الدولة .وفي حين أن شذرط وجو

على نحو قانوني في قليم ولة طرف غير مالكور صراح لة في الما  18من االتفاقية فإن الدولة

الطرف تدفي اأن الما  18ما امإ تعبر عن الحقوق الموجو من قبل في الما  12من العهد فإن القيو
الوار في الما  12من العهد تنطبق أين لا على الما  18من االتفاقية.
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وتدفي الدولة الطرف اأن الل نة ذا وجدت أن ا عاء صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ اموجع الما  18مقبول فإنه

يبقى مي ذلد مفتق لار لى أس ذ ذذاس موض ذ ذذوعي .ويتنذ ذ ذ من المفاوض ذ ذذات اش ذ ذذأن االتفاقية أن الما ُ 18وض ذ ذذعإ

لمعال ة مش ذذا ل مثل الحص ذذول على وثائق وية أو االعتراف بالوي اإلعاقة مواطنين .وتنص الما ()1(18ع)

على وجوع من األشذخا

ذوي اإلعاقة ما ألي شذخص آةر من حقوق في تقديم طلبات التأشذير وفي مراجعة

ق اررات اله ر على قدم المس ذ ذذاوا مي اآلةرين ور نلا االقيو نفس ذ ذذها حص ذ ذ لار .وال تمن

الل الما األش ذ ذذخا

اإلعاقة أي حق ضافي في الحصول على جنسية أو قامة ائمة أو أي نوع من التأشيرات في أستراليا.

ذوي

__________
()1
6
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ذوي اإلعاقة تتا لهم مكانية الوصذول لى جراءات اله ر

وتدفي الدولة الطرف ا أن األشذخا

على قذذدم المس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاوا مي اآلةرين ويتمتعون اذذالتذذالي احريذذة التنقذذل وحريذذة اةتيذذار مكذذان قذذامتهم على قذدم

المس ذ ذذاوا مي اآلةرين وفقال للما  18من االتفاقية .ويخن ذ ذذي جميي المتقدمين للحص ذ ذذول على تأش ذ ذذير من
الفلذة الفرعيذة  457للشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرط الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحي ألغراض اله ر وي يَّم مقذدمو الطلبذات من ذوي اإلعذاقذة أو الذالين

يحتاجون لى عالج طبي وفق لا لنفس الشذ ذ ذ ذ ذذروط السذ ذ ذ ذ ذذارية على أي متقدم آةر .وال ت ي اإلعاقة أو الحالة
الطبية االنرور ف ي حد ذاتها لى عدم الوفاء االشرط الصحي.
 10-4وت كد الدولة الطرف أن االتفاقية تس ذ ذ ذ ذذتند اس ذ ذ ذ ذذتنا لا ارس ذ ذ ذ ذذخلا لى المبا ق القائمة للقانون الدولي لحقوق
اإلنسذذان وأن الما تين  4و 5منها ينب ي تفسذذير ما تفسذذي لار يتماشذذى مي النهش المتبي اموجع القانون الدولي والقائل

ن المعاملة التفاض ذذلية المش ذذروعة ال تش ذذكل تميي لاز( .)2وتالحظ أن المعاملة التفاض ذذلية ينب ي أن ترمي لى تحقيق
غرض مشذروع وتسذتند لى معايير معقولة وموضذوعية وتتناسذع مي الهدف الم ار تح يقه( .)3وتالحظ أن أسذتراليا
أعلنإ في عالنها التفسذ ذ ذذيري الصذ ذ ذذا ر فيما يتعلق االما  18من االتفاقية أنها تفهم أن "االتفاقية ال تنشذ ذ ذذق حقلا
لش ذ ذ ذذخص ما في الدةول لى بلد ليس من رعايال أو البقاء فيه وال ت ثر في الش ذ ذ ذذروط الص ذ ذ ذذحية التي تقتن ذ ذ ذذيها

أسذذتراليا من غير المواطنين الالين يلتمسذذون الدةول ليها أو البقاء فيها ما امإ الل الشذذروط تسذذتند لى معايير

ذر
مش ذ ذ ذذروعة وموض ذ ذ ذذوعية ومعقولة" .وت كد الدولة الطرف أن جراءات اله ر ليها ال تعامل األش ذ ذ ذذخا مباش ذ ذ ذ ل
معاملة مختلفة اس ذ ذ ذ ذ ذذبع عاقتهم وخن كانإ تتوةى معاملة تفاض ذ ذ ذ ذ ذذلية في اع الحاالت اما في ذلد عندما ال

يس ذذتوفي الش ذذخص الش ذذرط الص ذذحي ألغراض اله ر .و ي تقر اأن وجو الش ذذرط الص ذذحي من المرج أن ي ثر

اشذ ذذكل غير متناسذ ذذع في اع

األشذ ذذخا

الالين قد ال يسذ ذذتوفون المعايير المطلومة ألسذ ذذباع مرتبطة ااإلعاقة.

ومي ذلد يشذ ذذكل الشذ ذذرط الصذ ذذحي ألغراض اله ر المطبق على طالبي التأشذ ذذير من الفلة الفرعية  457معاملة

تفاضلية مشروعة وال يشكل االتالي تميي لاز اموجع الما تين  4و 5من االتفاقية.
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ال تدعي الدولة الطرف أن الشذرط الصذحي المتعلق االه ر يهدف لى تحقيق غرض مشذروع.
أو ل

والعديد من البلدان يفرض شذ ذ ذ ذ ذ ذذروط لا صذ ذ ذ ذ ذ ذذحية وطبية على حدو ل منال أمد طويل وقبل تطبيق لوائ محد
ةاصذذة االه ر الوافد  .وكان اعتما العديد من البلدان لوائ محد في الا الم ال ي ار منه عموم لا تحقيق
دفين :حماية م تمعاتها من األةطار التي تهد الصذحة العامة ا ُسذبل منها مني انتشذار األمراض المعدية
وةف تااليف أو طلبات الرعاية الص ذ ذ ذ ذ ذ ذذحية أو الخدمات االجتماعية التي قد يحتاجها المهاجرون لحماية

نظم الرعاية الصحية فيها.

 12-4ثانيلا تفيد الدولة الطرف أن الشذ ذذرط الصذ ذذحي ألغراض اله ر الالي ي ع أن يسذ ذذتوفيه طالبو التأشذ ذذير
من الفلة الفرعية  457يس ذ ذ ذذتند لى معايير معقولة وموض ذ ذ ذذوعية .وتوضذ ذ ذ ذ أن م موعة من األس ذ ذ ذذللة المتص ذ ذ ذذلة
االصحة مدرجة في معظم استمارات طلبات التأشير الم قتة وأن الل األسللة تهدف لى معرفة ما ذا كان مقدمو
الطلبات قد عاشذ ذوا في بلدان معدالت اإلصذ ذذااة االسذ ذذل فيها مرتفعة وما ذا كانوا يعتزمون تابد أي تااليف رعاية
ص ذ ذ ذذحية أو التماس عالج طبي أثناء قامتهم في أس ذ ذ ذذتراليا .وت ةال ر و مقدمي الطلبات على الل األس ذ ذ ذذللة وأي

معلومات تحتفظ بها سذ ذ ذ ذذلطات اله ر الوافد األسذ ذ ذ ذذترالية في االعتبار عند تقدير وجوع جراء فحو

طبية من

وي ري أطباء وأةصذائيو أشذعة معتمدون فحوصذلا طبية فإذا اعتُبرت الحالة الصذحية لمقدم الطلع جدية
عدمهُ .
__________
()2

الذلذ ذن ذ ذ ذذة الذمذعذنذي ذ ذ ذذة اذحذقذوق اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان الذتذعذلذيذق الذع ذ ذ ذذام رقذم )1989(18؛ وقن ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذ ذ ذذة لذوف وآةذرون ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد أس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذ ارلذي ذ ذ ذذا

()CCPR/C/77/D/983/2001؛ والل نذة المعنيذة اذالحقوق االقتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا يذة واالجتمذاعيذة والثقذافيذة التعليق العذام رقم )2009(20

الفقر 13؛ ول نة القنذذاء على التمييز العنصذذري التوصذذيات العامة رقم  )2009(32الفقر  8ورقم  )1993(14الفقر  2ورقم

 )2004(30الفقر  .4انظر أينذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذال CERD/C/AUS/CO/14 :الفقر 24؛ وقن ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة ج . .وس .ف .ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد فرنس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا
( )CEDAW/C/44/D/12/2007الفقر .15-12

()3
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ل نة القنذ ذذاء على التمييز العنصذ ذذري التوصذ ذذية العامة رقم  )1993(14الفقر 2؛ والل نة المعنية احقوق اإلنسذ ذذان التعليق العام

رقم  )1989(18الفقر 13؛ والل نة المعنية االحقوق االقتصا ية واالجتماعية والثقافية التعليق العام رقم  )2009(20الفقر .13
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فإنهم يحيلون التقرير الطبي لى مورفي الاومنولع الطبيين للحصول على رأي في مد استيفاء الشرط الصحي

اموجع المعيار  . 4006Aومن أجل تقدير تااليف الرعاية الصذ ذذحية والخدمات الم تمعية التي سذ ذذيتعين توفير ا
لمقدم الطلع المعني ي ري مورق الاومنولع الطبي الالي يس ذ ذ ذذتعرض الطلع اةتبار "الش ذ ذ ذذخص االفت ارض ذ ذ ذذي"

ومناء على ذلد ال يمكن لمورفي الاومنولع الطبيين النظر في المعلومات الخاصذ ذذة
(انظر الفقر  5-4أعالل) .ل
ال االمدةرات الشذ ذذخصذ ذذية لمقدم الطلع أو ااتفاقات الرعاية الصذ ذذحية المتبا لة أو االتأمين الصذ ذذحي الخا
مث ل

.

ومعذذد أن يحذذد مورفو الاومنولذذع الطبيون التاذذاليف المقذذدر ي ذذع عليهم أن يحذذد وا مذذا ذا كذذان توفير الرعذذايذة
الصذ ذ ذ ذذحية أو الخدمات الم تمعية من المرج أن ي ي لى تالفة ذات شذ ذ ذ ذذأن للم تمي األسذ ذ ذ ذذترالي تتعارض مي

المعيذار  .4006Aولل يذام بذاللذد يقذارنون التاذاليف المقذدر اعتبذة تالفذة ذات ش ذ ذ ذ ذ ذ ذذأن .وكذانذإ العتبذة المطبقذة على

صاحبة البالغ ي  35 000والر أسترالي وقإ تقديم طلبها(.)4
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وتقول الدولة الطرف نه ي و اإلعفاء من الشذ ذ ذ ذ ذذرط الصذ ذ ذ ذ ذذحي ألغراض اله ر مثالل في حاالت

برامش تأش ذ ذ ذذيرات الالجلين والتأش ذ ذ ذذيرات اإلنس ذ ذ ذذانية ةارج اإلقليم .وتالحظ أن اإلعفاء من الش ذ ذ ذذرط الص ذ ذ ذذحي

ألغراض اله ر فيما يتعلق امقدم طلع تأش ذذير من الفلة الفرعية  457يقتن ذذي من ص ذذاحع العمل الافيل
أن يتعهذد بت طيذة جميي التاذاليف الطبيذة (انظر الفقر  6-4أعالل) .و الا قيذد معقول يوضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي على برنامش

تأشذيرات غير محدو العد وقائم على كفالة صذاحع العمل .ويُتوقي من صذاحع العمل أن يتحمل مسذ ولية
ت طية تااليف أي رعاية صحية أو ةدمات م تمعية يتابد ا مورفول الالين يستقدمهم لى الدولة الطرف.

 14-4ثالث لا تدفي الدولة الطرف اأن الشذ ذ ذذرط الصذ ذ ذذحي ألغراض اله ر قيد النقاا يتناسذ ذ ذذع مي الهدف
الم ار تح يقه .وقد ُوض ذ ذ ذذي طار الش ذ ذ ذذرط الص ذ ذ ذذحي "ل رض احتواء التااليف الص ذ ذ ذذحية الناجمة عن اله ر
والتعامل في الوقإ نفس ذ ذ ذذه امرونة مي تدفقات محد من اله ر إل ار الحاالت الحس ذ ذ ذذاس ذ ذ ذذة" .ويوجد توا ن

عملي بين التعاطق واحتواء التااليف من ةالل فرض شرط صحي موحد على طالبي التأشيرات مي تاحة
عفاء صحي مصمم ةصيص لا لبع

الفلات الفرعية من التأشيرات والتدةل الو اري عند االقتناء.

 15-4وت ك ذذد ال ذذدول ذذة الطرف من ج ذذدي ذذد أن ك ذذل من يق ذذدم طلب ذ لا للحصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذول على ت ذذأشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير من الفلذذة
الفرعية  457وال يسذ ذ ذذتوفي الشذ ذ ذذرط الصذ ذ ذذحي يمكن منحه تأشذ ذ ذذير ةول ذا تعهد صذ ذ ذذاحع العمل الافيل
ألغراض فر

العمل

بتحمل تلد التااليف .و الا يحقق "توا ن لا فعلي لا بين الس ذ ذذما احرية تنقل األش ذ ذذخا
وضذ ذذرور الحفال على حصذ ذذول المواطنين األسذ ذذتراليين والم يمين الدائمين على الرعاية الصذ ذذحية والخدمات
الم تمعية التي قد ال تافي".

اعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الهولة الطرف بشأن المقبولية واألسس الموضوعية
1-5

في  11تشذ ذرين األول/أ تومر  2019قدمإ صذ ذذاحبة البالغ تعليقاتها على مالحظات الدولة الطرف.

وت كذد صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ أنهذا كذانذإ مش ذ ذ ذ ذ ذ ذذمولذة بواليذة الذدولذة الطرف في الوقذإ المذا ي لتقذديم بالغهذا ألن عبذار
"المش ذ ذ ذ ذ ذ ذذمولين بواليتها" الوار في الما  1من البروتوكول االةتياري ي ع أن تُق أر امعنا ا الواس ذ ذ ذ ذ ذ ذذي فيما يتعلق
بنطاق الس ذذلطات والص ذذالحيات المتأص ذذلة في الدولة الطرف .ولما كانإ االتفاقية ال تنش ذذق أي حقوق جديد بل
تص ذذق العناص ذذر المحد الن ذذرورية لن ذذمان حق األش ذذخا

جائ لاز االسذ ذذتعانة االعهد الدولي الخا

ذوي اإلعاقة في المس ذذاوا أمام القانون فقد يكون

االحقوق المدنية والسذ ذذياسذ ذذية واالتفاقية الخاصذ ذذة بوضذ ذذي الالجلين لتفسذ ذذير

معنى الما  1من البروتوكول االةتياري .وتحيل صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أينذ ذ ذ ذلا لى الما  31من اتفاقية فيينا لقانون
المعا دات( )5وتدعي أن أوجه التفسذذير التي تاون في صذذال حقوق األف ار وكرامتهم تف َّ
ن ذل على أوجه التفسذذير
__________

8

()4

ارتفي الا المبلب لى  40 000والر أسترالي في  1تمو /يوليه .2013

()5

تنص الما  )1(31على ما يلي" :تف َّس ذ ذر المعا د احس ذ ذذن نية وفقال للمعنى العا ي الالي ُيعطى لتعابير المعا د في الس ذ ذذياق الالي
تر فيه وفي ضوء موضوع المعا د وغرضها".
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التي ال تاون في ص ذ ذذالحها .وعندما يكون نص حكم من األحكام مبهملا أو غامنذ ذ ذلا أو ي ي لى نتي ة منافية
بوضو للمنطق أو المعقول يمكن االستعانة بوسائل تفسير تاميلية مثل األعمال التحنيرية للمعا د ورروف
برامها لتحديد معنال( .)6وعند النظر في موضذ ذ ذ ذ ذ ذذوع االتفاقية وال رض منها ت ا ل صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ اأن تعبير

"المشذ ذذمولين بواليتها" يشذ ذذمل حالة غير مواطن موجو ةارج اإلقليم ال رافي للدولة وأنها كانإ االتالي مشذ ذذمولة
بوالية أستراليا في جميي األوقات الما ية التي است رقتها معال ة طلع التأشير الالي قدمته.

2-5
وت ا ل صذ ذذاحبة البالغ كاللد اأن القراء السذ ذذليمة للما  )1(2من العهد ال تحتمل تفسذ ذذي الر حرفيال
ال بواليتها .واألةال
ي كد أن الدولة ال تنتهد التزاماتها ال ذا وقي الفعل المزعوم اةل قليمها وكان مشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمو ل

بهالا التفسذذير سذذي ي لى نتي ة منافية بوضذذو للمنطق ال تتفق مي موضذذوع العهد وال رض منه وتتعارض

مباشذذر مي أحكام الما تين  31و 32من اتفاقية فيينا لقانون المعا دات .وتسذذتشذذهد صذذاحبة البالغ امحكمة

تمارس أحيانال ةارج اإلقليم الوطني وأن واضذ ذ ذ ذ ذذعي العهد
العدل الدولية التي ذكرت أن والية الدول يمكن أن َ
()7
لم يقصذذدوا السذذما للدول االتنصذذل من التزاماتها عندما تمارس واليتها ةارج قليمها الوطني  .و ي تحيل

في الا الص ذ ذ ذذد لى التعليق العام لل نة المعنية احقوق اإلنس ذ ذ ذذان رقم  )2004(31الالي ذكرت فيه الل نة
أنه ي ع على الدولة الطرف أن تحترم وتافل الحقوق المنصذ ذ ذذو

عليها في العهد ألي شذ ذ ذذخص يخنذ ذ ذذي

لس ذ ذ ذذلطتها أو س ذ ذ ذذيطرتها الفعلية حتى ذا لم يكن موجو لا اةل قليمها .وتالحظ أن معيار الس ذ ذ ذذيطر الفعلية
()8
ال
اس ذ ذذتُعي عنه امعيار جديد يأةال في االعتبار تأثير الدولة في ش ذ ذذخص ما ويعتبر ذلد التأثير ش ذ ذذك ل
من أشذذكال ممارسذذة الدولة سذذلطتها و و أحد شذذكلي ممارسذذة الوالية ةارج الحدو اإلقليمية .ويوفر المعيار
ال ديد نطاقا أوسذ ذذي من المعيار السذ ذذابق أي معيار "السذ ذذلطة على الفر " .وتالحظ صذ ذذاحبة البالغ كاللد أن

التمتي االحقوق المشذ ذذمولة االعهد ال يقتصذ ذذر على مواطني الدول األطراف بل ي ع أن يكون متاحال أينذ ذال

ل ميي األف ار اصذرف النظر عن جنسذيتهم أو عن كونهم عديمي ال نسذية مثل ملتمسذي الل وء والالجلين

والعمال المهاجرين وغير م من األشذ ذ ذذخا

الالين قد ي دون أنفسذ ذ ذذهم في قليم الدولة الطرف أو ةاضذ ذ ذذعين
يوجدون تحإ السذ ذذلطة أو السذ ذذيطر الفعلية
الالين َ

لواليتها .وينطبق الا المبدأ أينذ ذ لا على أوللد األشذ ذذخا
لقوات ولة طرف تتصرف ةارج قلي م تلد الدولة اصرف النظر عن الظروف التي تم فيها الحصول على
الل السلطة أو السيطر الفعلية(.)9
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وتعترف صاحبة البالغ اأنه لما كان ال يوجد اعتبار نساني لبرنامش تأشيرات الفلة الفرعية 457

فإن "الخن ذذوع للس ذذلطة أو الس ذذيطر الفعلية" و اةتبار عتبة مرتفي نس ذذبي لا يتعين على طالع التأش ذذير الوفاء
اه نظ لار لمبدأ سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيا الدولة في القانون الدولي وألن العهد ال يعترف احق األجانع في الدةول لى قليم

ولة طرف أو اإلقامة فيه .وللدول من حيع المبدأ أن تقرر َمن تقبل ةولهم لى قليمها( .)10بيد أنه ي ع
النظر في مذد ارتفذاع اةتبذار عتبذة السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيطر لاي تمذارس الذدولذة الطرف واليتهذا ةذارج قليمهذا على غير

المواطنين .وتر صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ تناقن ذ ذ ذ ذ لا في ما قالته الدولة الطرف من أن تش ذ ذ ذ ذريعاتها المتعلقة االه ر
ال تم ّكنها من التأثير في سذلوك غير المواطنين ألن ال رض ا لوحيد من تشذريعات اله ر و السذيطر على
سذ ذذلوك غير المواطنين من ةالل جراءات من التأشذ ذذيرات .ومن شذ ذذأن قرار الدولة الطرف من تأشذ ذذير من

__________
()6

المرجي نفسه الما .32

()7

انظر في جملة أمورLegal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian :

()8

الل نة المعنية احقوق اإلنسان التعليق العام رقم .)2018(36

()9

ال ذمذذرجذذي نذذفسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه ال ذت ذع ذل ذيذذق ال ذع ذ ذ ذذام رقذذم  )1986(15ال ذف ذقذذر  .10ان ذظذذر أين ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذال لذذوم ذيذذز بذذورغذذوس ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد أوروغ ذواي

()10

الل نة المعنية احقوق اإلنسان التعليق العام رقم  )1986(15الفقر .5
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الفلة الفرعية  457أن يم ّكن غير المواطنين من ةول قليمها في حين أن رف

منحها سذ ذ ذ ذ ذذيقيد الدةول.

وت كد ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أن الش ذ ذ ذ ذ ذذخص الالي يت قدم اطلع لى ولة طرف لإلقامة في قليمها أو ا تس ذ ذ ذ ذ ذذاع

جنسذ ذ ذ ذذيتها يخنذ ذ ذ ذذي لوالية الدولة الطرف فيما يتعلق باللد الطلع .وتحيل لى اجتها الل نة المعنية احقوق
اإلنسذذان والمحكمة األورومية لحقوق اإلنسذذان

()11

الالي تعتبرل وثيق الصذذلة امسذذألة الوالية في سذذياق طلبات

الحصذول على التأشذير .وعالول على ذلد في حين ي و للدولة اصذفة عامة أن تقرر جوا
المواطنين لى قليمها وشروط ذلد فإنه ال يحق لها التمييز على أساس اإلعاقة في الل الترتيبات.

4-5

ةول غير

وتدعي صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أنه نظ لار لعدم وجو شذ ذ ذ ذ ذ ذذار لى الوالية اإلقليمية وااللتزام العام بتطبيق

قانون حقوق اإلنس ذ ذ ذ ذذان على ص ذ ذ ذ ذذعيد عالمي فإن على الدولة الوفاء االتزاماتها اموجع االتفاقية اص ذ ذ ذ ذذرف
()12

النظر عن النطذذاق اإلقليمي .وتالحظ أن الل نذذة أيذذدت ذذالا الموقق في تعليقهذذا العذذام رقم )2014(1

.

وماإلض ذ ذ ذذافة لى ذلد فيما يخص اإلعالن التفس ذ ذ ذذيري الالي أص ذ ذ ذذدرته الدولة الطرف اش ذ ذ ذذأن الما  18من
االتفاقية ت كد صذاحبة البالغ أن الا اإلعالن ةالف لا للتحفظ ال ي ثر في التزامات الدولة الطرف اموجع
القانون الدولي.

وتدعي صذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ كاللد أن الما تين  5و 18من االتفاقية عند قراءتهما مع لا تعز ان حق
5-5
األشذ ذ ذ ذ ذذخا ذوي اإلعاقة في اةتيار مكان قامتهم ون تمييز على قدم المسذ ذ ذ ذ ذذاوا مي أي شذ ذ ذ ذ ذذخص آةر.
وينب ي قراء المذا  )1(12من العهذد كونهذا المذا األم للمذا  18من االتفذاقيذة اذاالقتران مي المذا تين 2

و 26من العهد اللتين تنص ذذان على تفس ذذير التزامات الدول تفس ذذي لار أوس ذذي .وفي الا الص ذذد تر ص ذذاحبة
البال غ أن ا ع ذذاء ال ذذدول ذذة الطرف أن الم ذذا  18من االتف ذذاقي ذذة ال تعبر ال عن الحقوق الموجو من قب ذذل
الوار في الما  12من العهد ا عاء غير مثبإ وغير م يد اأ لة.

6-5

وتدفي صذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ اأنه ذا كان ل ميي األشذ ذ ذ ذ ذذخا

حق متسذ ذ ذ ذ ذذاو في التمتي احماية القانون

اموجع الما  26من ال عهد في ع أال يمس من الدةول االحق في الحماية من التمييز .وتشير الصياغة

الفن ذ ذ ذذفاض ذ ذ ذذة للما  26لى أنه ذا كان للدول الحق في ممارس ذ ذ ذذة الس ذ ذ ذذيطر على حدو ا الس ذ ذ ذذيا ية فإن

ممارسذ ذ ذ ذ ذ ذذة الل السذ ذ ذ ذ ذ ذذلطة تتطلع منها تطبيق القانون على المواطنين وغير المواطنين تطبيقال غير تمييزي.

وتالكر صاحبة البالغ كاللد أن التفسير األوسي نطاق لا اللتزام الدولة اعدم التمييز و التفسير المفنل وفقلا
لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

__________
()11

قالإ المحكمة األورومية لحقوق اإلنسذذان في قرار ا الم ر  20تش ذرين األول/أ تومر  2005في قنذذية حيدري وآةرين ضذذد ولندا

(الطلع رقم  )04/8876نه "فيما يتعلق االحيا األسذ ذ ذرية قيد النظر في الل القن ذ ذذية  -التي ال يوجد ةالف اش ذ ذذأنها  -ال يمكن

المدعيين اللالين يعيشذ ذ ذ ذ ذ ذذان في ولندا والثالثة اآلةرين الم يمين حاليال في اا سذ ذ ذ ذ ذ ذذتان .وفي رل الل الظروف ال ت د
التمييز بين
َ
المحكمة ضذ ذ ذ ذ ذذرور للبإ في ح ة الحكومة اأن المدعين الثالثة في اا سذ ذ ذ ذ ذذتان ال يمكن اعتبار م مشذ ذ ذ ذ ذذمولين بوالية الدولة الهولندية
االمعنى المقصذ ذ ذ ذ ذذو في الما  1من االتفا قية" .وتتعلق تلد الحالة امدعيين كانا ي يمان في ولندا ويسذ ذ ذ ذ ذذعيان لى حنذ ذ ذ ذ ذذار أف ار

أس ذ ذ ذرتهما من ةارج البلد .وفيما يتعلق بهالا القرار تدعي صذ ذ ذذاحبة البالغ أن المحكمة اعتبرت أن الدولة يمكن أن تنتهد التزاماتها

في م ال حقوق اإلنسذذان اعدم من التأشذذير ألن األف ار كانوا مش ذمولين بوالية ولندا لم ر أنهم قدموا طلبال للحصذذول على تأشذذير
ّلم شذ ذذمل األسذ ذذر .وتنذ ذذيف صذ ذذاحبة البالغ" :لعل الا أقو

االتالي شرطال اللتزامات الدولة اموجع القانون الدولي".
()12

ليل على أن من تأشذ ذذير يمكن أن يندرج ضذ ذذمن والية الدولة ويكون

تحديدال ذكرت الل نة في الفقر  5من ذلد التعليق العام ما يلي:
ينص كل من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسذان والعهد الدولي الخا
اإلعاقة على أن الحق في االعتراف ااألشذ ذذخا

ومعبار أةر

االحقوق المدنية والسذياسذية واتفاقية حقوق األشذخا

ذوي

ذوي اإلعاقة على قدم المسذ ذذاوا مي اآلةرين أمام القانون يسذ ذذري "في كل مكان".

ال توجد رروف ي يز فيها القانون الدولي لحقوق اإلنسذ ذ ذ ذ ذذان حرمان أحد من حقه في االعتراف اه كشذ ذ ذ ذ ذذخص أمام

القانون أو تقييد الا الحق.
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مالحظات إضافية من الهولة الطرف
-6

في  29أيار/مايو  2020قدمإ الدولة الطرف مالحظات ض ذ ذذافية على تعليقات ص ذ ذذاحبة البالغ.

و ي تارر ت أ يد ح تها اأن صذاحبة البالغ لم تثبإ أنها فر مشذمول بوالية الدولة الطرف االمعنى المقصذو

في الما  1من البروتوكول االةتياري .وتدفي اأن النطاق اإلقليمي لالتفاقية عنصذ ذذر أسذ ذذاسذ ذذي إلمكان اعتبار
الفر مشذ ذذموالل أو غير مشذ ذذمول بوالية ولة طرف ألغراض البروتوكول االةتياري .وتارر الح ش التي سذ ذذاقتها

في مالحظذذاتهذذا األولى ومفذذا ذذا أن نطذذاق االتفذذاقيذذة قليمي الطذذااي في المقذذام األول .وتالحظ أنهذذا تقبذذل اذأن

الدول األطراف قد تاون لها التزامات اموجع معا دات حقوق اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان ةارج حدو ا اإلقليمية في رروف

محدو جدال .وتدفي اأن على الدول اموجع القانون الدولي أن تمارس رجة عالية من الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذيطر من أجل
فرض "سيطر فعلية" على األشخا

ةارج قليمها وأن الل العتبة لم تتحقق في حالة صاحبة البالغ .وتقول

ن الدول ال يمكنها أن تمارس س ذ ذ ذ ذذيطر فعلية حقال على األش ذ ذ ذ ذذخا

ةارج قليمها ال اأن توعز لى مورفيها

ااحت ا أوللد األف ار أو فرض شذ ذ ذذروط قس ذ ذ ذرية عليهم أو اأن توعز لى مورفيها احبس أوللد األف ار فعليال.
وتالحظ أن صذ ذذا حبة البالغ تدعي أن تطبيق قوانين اله ر األسذ ذذترالية على طلع التأشذ ذذير الالي قدمته يشذ ذذكل
مس ذ ذ ذذتو من الس ذ ذ ذذيطر يكفي لتفعيل التزامات تعا دية في م ال حقوق اإلنس ذ ذ ذذان اموجع االتفاقية .وتدفي اأن

ح ة صذ ذذاحبة البالغ ذا ما ُقبلإ فسذ ذذتاون لها تبعات جالرية ومعيد المد على توسذ ذذيي نطاق التزامات الدولة
اموجع معا دات حقوق اإلنسذ ذ ذ ذ ذذان لتشذ ذ ذ ذ ذذمل أي فر يقدم طلع تأشذ ذ ذ ذ ذذير لدةول تلد الدولة .و الل النتي ة نما

تتعذذارض مي المبذذدأ ال ارس ذ ذ ذ ذ ذ ذذخ في القذذانون الذذدولي الذذالي ينص على أن للذذدول الحق في التحكم بذذدةول غير
المواطنين وأن الدولة ي التي تقرر َمن تقبل ةولهم لى قليمها(.)13

باء -المسائل واإلاراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
1-7

قبذل النظر في أي ا عذاء ير في بالغ مذا ي ذع على الل نذة أن تقرر وفقذلا للمذا  2من البروتوكول

االةتياري والما  65من نظامها الداةلي ما ذا كانإ القنية مقبولة اموجع البروتوكول االةتياري.

وقد تحققإ الل نة وفق لا لما تقتنيه الما (2ج) من البروتوكول االةتياري من أنه لم يسبق لها
2-7
ظر فيها وليسذ ذذإ قيد النظر في طار أي جراء آةر من جراءات
النظر في المسذ ذذألة نفسذ ذذها ومن أنه لم يُن َ
التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

3-7

وتحيش الل نة علمال اا عاء ص ذذاحبة البالغ أنه ال توجد س ذذبل انتص ذذاف محلية متاحة ألن ش ذذركة

أو ار ل أنهإ طلبها للحصذذول على التأشذذير عندما رفنذذإ توقيي التعهد بت طية تااليفها الصذذحية .وتالحظ
اللد تأ يد صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أن قانون اله ر ال ينص على أي حق في مراجعة الا النوع من الق اررات أو

التصرفات وأن األحكام الوار في قانون اله ر ال يسري عليها قانون مكافحة التمييز على أساس اإلعاقة.

وفي الا الصذ ذ ذ ذذد تالحظ الل نة أن صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ ال تطعن في قرار صذ ذ ذ ذذاحع العمل عدم توقيي التعهد

وس ذذحع طلع التأش ذذير وخنما تركز على ما كان للش ذذرط الص ذذحي ألغراض اله ر من تأثير تمييزي مزعوم

اسذ ذ ذذبع عاقتها على تقييم طلبها الحصذ ذ ذذول على تأشذ ذ ذذير من الفلة الفرعية  .457وتالحظ الل نة أينذ ذ ذال أن

تقدم
الدولة الطرف لم تقدم أي اعتراض على مس ذ ذذألة اس ذ ذذتنفا س ذ ذذبل االنتص ذ ذذاف الداةلية .ومالنظر لى ما ّ

تخلص لى أن الما  ) (2من البروتوكول االةتياري ال تمنعها من النظر في البالغ.

__________
()13
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4-7

ثم تحيش الل نة علمال اا عاء الدولة الطرف أن صذ ذذاحبة البالغ ليسذ ذذإ مشذ ذذمولة بواليتها ألغراض

الما  )1(1من البروتوكول االةتياري .وفي الا الصذ ذ ذذد تالحظ الل نة ح ة الدولة الطرف أن الوالية ذا
انإ تدل على مس ذ ذ ذذتو معين من الحق في الس ذ ذ ذذيطر على ش ذ ذ ذذخص ما فإن قانون اله ر فيها و م ر

طار تش ذريعي ينظم الدةول لى قليمها وأن ص ذذاحبة البالغ ااس ذذتثناء طلع التأش ذذير الالي قدمته لم تان

لها صذ ذ ذذلة سذ ذ ذذااقة االدولة الطرف وال حق في الدةول ليها أو اإلقامة فيها اموجع القانون الدولي .وتالحظ

الل نة موقق الدولة الطرف من أن االتفاقية تخن ذ ذذي لتطبيق قليمي محدو وأن عتبة عالية لتطبيقها ةارج

الحدو اإلقليمية لم تتحقق في الل الحالة .وفي الا الصذد تالحظ الل نة ا عاء صذاحبة البالغ أن مفهوم

"المشذ ذذمولين بواليتها" الوار في الما  1من البروتوكول االةتياري ينب ي أن يُق أر امعنال الواسذ ذذي فيما يتعلق

بنطاق سلطات الدولة الطرف وصالحياتها؛ وأن للدولة الطرف سلطة التحكم في سلوك غير المواطنين من

ةالل جراءات طلع ا لتأش ذ ذ ذ ذذير حتى ن لم يكونوا في قليمها؛ وأن ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ االتماس ذ ذ ذ ذذها اله ر لى
الدولة الطرف كانإ مشذذمولة اسذذلطة الدولة أو تحإ سذذيطرتها الفعلية .وتال ّكر الل نة اأن الما
من االتفاقية تنص على حق األشذ ذ ذ ذذخا

()1(18ع)

ذوي اإلعاقة في التمتي احرية التنقل وحرية اةتيار مكان قامتهم

اسبل منها ضمان مكانية استفا تهم من جراءات
والحصول على ال نسية على قدم المساوا مي اآلةرين ُ
اله ر التي قد تسذذتدعيها النذذرور لتيسذذير ممارسذذة الحق في حرية التنقل .ولاللد تر الل نة أنه في ضذذوء

المذذا ()1(18ع) من االتفذذاقيذذة ينب ي قراء المذذا  )1(1من البروتوكول االةتيذذاري قراء ل يُفهم منهذذا أنهذا
توسذ ذ ذ ذ ذ ذذي نطاق والية الدولة الطرف لتشذ ذ ذ ذ ذ ذذمل عملياتها ذات الصذ ذ ذ ذ ذ ذذلة اما في ذلد جراءات اله ر الوافد .
وتخلص الل نة من ذلد لى أن صاحبة البالغ كانإ مشمولة بوالية الدولة الطرف.

5-7

وتالحظ الل نذة ا عذاء الذدولذة الطرف أن البالغ ينب ي اعتبذارل غير مقبول ألن ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبتذه غير

موجو على نحو قانوني اةل قليمها ألغراض الما  18من االتفاقية .وتحيش علم لا االح ش التي ساقتها
الدولة الطرف ومفا ا أن االتفاقية ال تعترف اأي حقوق نسذان جديد لألشذخا ذوي اإلعاقة بل توض

تطبيق الحقوق القائمة على الحالة الخاصة لألشخا

ذوي اإلعاقة؛ وأن العهد ال يمن األجانع الحق في

الذدةول لى قليم ولذة طرف أو اإلقذامذة فيذه وأن الذدولذة ي التي تقرر من حيذع المبذدأ َمن تقبذل ةولهم
لى قليمها()14؛ وأن القيو الوار في الما  12من العهد تنطبق أينذ ذ ذ ذ ذ لا على الما  18من االتفاقية ما
امإ الما  18تعبر عن الحقوق الموجو من قبل في الما  12من العهد .وفي الا الص ذ ذ ذ ذ ذ ذذد تالحظ

الل نة ح ة صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أن الما تين  5و 18من االتفاقية تعز ان حق األشذ ذ ذ ذ ذ ذذخا

ذوي اإلعاقة في

اةتيار مكان قامتهم ون تمييز وأن الدولة ال يحق لها التمييز على أسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاس اإلعاقة في تقرير َمن تقبل
ةولهم لى قليمها.
وتال ّكر الل نة اأنه ذا كانإ االتفاقية ككل والما  18منها تحديدلا ال تنش ذ ذ ذ ذذلان أي حقوق جديد
6-7
فإنهما توسذ ذ ذ ذذعان نطاق االلتزام احماية الحقوق القائمة في جراءات اله ر الوافد  .وفي الل القنذ ذ ذ ذذية تر
الل نة أن صذ ذ ذذاحبة البالغ ذ طعنإ في شذ ذ ذذرط صذ ذ ذذحي ينص عليه قانون اله ر في الدولة الطرف وأ
على حد قولها لى تمييز على أسذ ذ ذ ذذاس اإلعاقة تدعي أن الدولة الطرف انتهكإ حقها المنصذ ذ ذ ذذو

عليه

في الما ()1(18ع) من االتفاقية في االستفا من جراءات اله ر على قدم المساوا مي غير المواطنين
اآلةرين الذالين يلتمسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذون اله ر لى الذدولذة الطرف .لألسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذاع اآلنق ذكر ذا تر الل نذة أنذه ال يوجذد

ما يمنعها من النظر في البالغ اموجع الما  18من االتفاقية.
7-7

وتبع ذ لا لذذاللذذد وفي رذذل عذذدم وجو ع بذذات أةر تحول ون قبول البالغ تعتبر الل نذذة البالغ

مقبوالل وتمني لى النظر فيه من حيع أسسه الموضوعية.
__________
()14
12
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النظر في األسس الموضوعية
نظرت الل نذ ذذة في ذ ذذالا البالغ في ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوء جميي المعلومذ ذذات التي تلقتهذ ذذا وفقذ ذال للمذ ذذا  5من
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البروتوكول االةتياري والما  )1(73من نظامها الداةلي.
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فيمذا يتعلق اذا عذاءات صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ اموجذع الموا ()1(4أ)(-ه) و )1(5و( )2و )1(18من

االتفاقية فإن المسذ ذ ذذألة المعروضذ ذ ذذة على الل نة ي ل ينتهد الشذ ذ ذذرط الصذ ذ ذذحي ألغراض اله ر اموجع

المعيار  4006Aالوار في لوائ اله ر لعام  1994حقوق صذاحبة البالغ اموجع االتفاقية .وتالحظ الل نة أنه
اموجع المعيار المالكور أعالل ال ي و لمقدمي طلبات التأش ذ ذ ذ ذ ذ ذذير من الفلة الفرعية  457الالين ال يس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتوفون

الش ذ ذ ذذرط الص ذ ذ ذذحي الحص ذ ذ ذذول على عفاء ال اعد تقديم ص ذ ذ ذذاحع العمل تعهدلا بت طية تااليف الرعاية الص ذ ذ ذذحية.
وتالحظ ح ة صذ ذذاحبة البالغ اأن الشذ ذذرط الصذ ذذحي يشذ ذذكل عائقلا أمام قدر األشذ ذذخا ذوي اإلعاقة على التمتي
االحق في االسذ ذ ذ ذ ذذتفا من جراءات اله ر على قدم المسذ ذ ذ ذ ذذاوا مي اآلةرين في انتهاك للما  18من االتفاقية.

وتالحظ أينذ ذ ذلا ح ش الدولة الطرف اأن طالبي جميي التأشذ ذ ذذيرات الم قتة األسذ ذ ذذترالية تقريبلا يخنذ ذ ذذعون للشذ ذ ذذروط
الصذحية نفسذها؛ وأن جميي طالبي تأشذير الفلة الفرعية  457ي َّيمون على أسذاس الشذرط نفسذه على قدم المسذاوا ؛
وأنه ي و اإلعفاء من الا الشرط ذا تعهد صاحع العمل بت طية جميي تااليف الرعاية الصحية.

وتالحظ الل نة كاللد أن الدولة الطرف أصذ ذذدرت عالنال تفسذ ذذيري لا يشذ ذذير لى أن االتفاقية "ال ت ثر
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في شذذروط أسذذتراليا الصذذحية االنسذذبة ل ير المواطنين الالين يلتمسذذون الدةول لى أسذذتراليا أو البقاء فيها ما
امإ الل الش ذ ذذروط تس ذ ذذتند لى معايير مش ذ ذذروعة وموض ذ ذذوعية ومعقولة" .وتال ّكر الل نة اأن تعبير "التحفظ"

يُقصذد اه عالن من جانع واحد أياا كانإ صذي ته أو تسذميته تصذدرل الدولة لد قيامها بتوقيي معا د أو
التصذديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو االننذمام ليها مسذتهدف لة اه اسذتبعا أو ت يير األثر القانوني
ألحكام معينة في المعا د في تطبيقها على تلد الدولة( .)15وعليه "يُ َّ
حد طااي اإلعالن االنف ار ي كتحفظ

أو كإعالن تفسذ ذذيري ااألثر القانوني الالي يقصذ ذذد صذ ذذاحع اإلعالن حداثه( .")16وعالول على ذلد "لتحديد
ما ذا كان اإلعالن االنف ار ي الالي تصذوغه ولة أو منظمة ولية اشذأن حد المعا دات يشذكل تحفظ لا أو
عالن لا تفس ذ ذذيري لا ينب ي تفس ذ ذذير اإلعالن احس ذ ذذن نية وفق لا للمعنى المعتا الالي ينب ي عطا ل لمص ذ ذذطلحاته

()17
اغية تحديد نية ص ذ ذذاحع اإلعالن في ض ذ ذذوء المعا د التي يش ذ ذذير ليها اإلعالن " .ويتطلع ذلد تحليالل
موض ذ ذ ذذوعيال توفر اموجبه قواعد التفس ذ ذ ذذير العامة رش ذ ذ ذذا ات مفيد ( .)18ويبين نص اإلعالن الالي أص ذ ذ ذذدرته

أسذ ذذتراليا الفهم القانوني للدولة الطرف أن االتفاقية ال ت ثر في "شذ ذذروطها الصذ ذذحية االنسذ ذذبة ل ير المواطنين

فيما يخص الدةول لى أس ذ ذ ذ ذ ذذتراليا أو البقاء فيها ما امإ الل الش ذ ذ ذ ذ ذذروط تس ذ ذ ذ ذ ذذتند لى معايير مش ذ ذ ذ ذ ذذروعة

وموض ذ ذ ذذوعية ومعقولة" .وال يُ ار من الا النص اس ذ ذ ذذتبعا أو ت يير األثر القانوني لالتفاقية في تطبيقها على
الشذروط الصذح ية للدولة الطرف االنسذبة ل ير المواطنين فيما يخص الدةول لى أسذتراليا أو البقاء فيها .بل

يُقصذد منه توضذي الرأي القانوني القائل ن الشذروط الصذحية في السذياق الحالي جائز ذا كانإ تسذتند لى

معايير مش ذ ذذروعة وموض ذ ذذوعية ومعقولة .و الا التفس ذ ذذير لإلعالن ي كدل فهم الدولة الطرف كما يتنذ ذ ذ من
()19

تسذ ذ ذ ذ ذذمية البيان عالن لا تفسذ ذ ذ ذ ذذيري لا وقإ تس ذ ذ ذ ذ ذ يله
__________

ومن طريقة تعامل الدولة الطرف معه طوال اإلجراءات

()15

اتفاقية فيينا لقانون المعا دات الما .) ()1(2

()16

الوثائق الرس ذ ذذمية لل معية العامة الدور الس ذ ذذا س ذ ذذة والس ذ ذذتون الملحق رقم  (A/66/10/Add.1( 10الفص ذ ذذل الرااي الفرع واو المبدأ

التوجيهي  .3-1ذكرت الل نة المعنية احقوق اإلنسان في قرار ا الم ر  8تشرين الثاني/نوفمبر  1989اشأن البالغ رقم 1987/220

في قنية ت .ك .ضد فرنسا أن "التسمية الرسمية ليسإ ي التي تحد طبيعتها بل األثر المقصو من البيان و الالي يحد ا".
()17

الوثائق الرسذمية لل معية العامة الدور السذا سذة والسذتون الملحق رقم  )A/66/10/Add.1( 10الفصذل الرااي الفرع واو المبدأ

()18

المرجي نفسه شر المبدأ التوجيهي .1-3-1

()19

الوثائق الرسذمية لل معية العامة الدور السذا سذة والسذتون الملحق رقم  )A/66/10/Add.1( 10الفصذل الرااي الفرع واو .ينص
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التوجيهي .1-3-1

المبدأ التوجيهي  2-3-1على ما يلي" :توفر الصي ة أو التسمية التي تُعطى لإلعالن االنف ار ي م ش الر لألثر القانوني المقصو ".
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المعروضذة على الل نة .ويوضذ تحليل اإلعالن الالي أصذدرته أسذتراليا أنه عالن تفسذيري وال يمكن اعتبارل

تحفظال .لاللد ال يمني اإلعالن التفسذذيري الل نة من ارسذذة مسذذألة الشذذروط الصذذحية وال سذذيما مد توافقها
مي الما  5من االتفاقية.
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وتالحظ الل نة أن صذاحبة البالغ لم تق االشذرط الصذحي ألغراض اله ر اموجع المعيار 4006A

ألن التالفة المقدر لعالجها من التصذ ذ ذ ذ ذذلع المتعد ت او ت العتبة التي حد تها السذ ذ ذ ذ ذذلطات الوطنية .لاللد

ط لع ليها الحص ذ ذ ذذول على تعهد من ص ذ ذ ذذاحع عملها بت طية جميي تااليفها الص ذ ذ ذذحية لاي تحص ذ ذ ذذل على
ُ
تأشذير .وتالحظ الل نة أينذال أن صذاحبة البالغ أبل إ شذركتي أو ار ل و يلويإ اأنها مسذتعد لت طية جميي
مي شذ ذذركة أو ار ل لانها أُبل إ اأن ذلد غير جائز اموجع القانون

نفقاتها الصذ ذذحية امفر ا ااتفاق ةا

األسترالي (انظر الفقر  4-2أعالل) .وتالحظ أينال أنه ال جدال في أن وجو شرط صحي ألغراض اله ر

االنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذة لبرنامش تأشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيرات الفلذة الفرعيذة  457قد ي ثر تأثي لار غير متنذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع في مقذدمي الطلبذات ذوي
اإلعاقة( .)20وفي الا الصذد تالحظ الل نة موقق الدولة الطرف من أن الل المعاملة التفاضذلية ال تنتهد
االتفاقية ألنها تسذتند لى معايير مشذروعة وموضذوعية ومعقولة( .)21وتالحظ الل نة أينذ لا ما أعلنته الدولة
الطرف من أن الهدف من الا الشذ ذ ذذرط و في جملة أمور ةف تااليف الرعاية الصذ ذ ذذحية التي يتابد ا

المهاجرون ومالتالي حماية نظام الرعاية الص ذ ذ ذ ذذحية العام فيها .بيد أن الل نة تالحظ أينذ ذ ذ ذ ذ لا أن الس ذ ذ ذ ذذلطات
الوطنية امتثاالل للمعيار  4006Aوالئحة اله ر لعام  1994ت ري اةتبار "الشذ ذذخص االفت ارضذ ذذي" لتحديد

ما ذا كانإ الل التااليف سذ ذ ذ ذذتشذ ذ ذ ذذكل عبل لا ال مبرر له على الدولة الطرف .وفي الا السذ ذ ذ ذذياق يُفترض أن
التااليف س ذذتُتابد وأن مقدمي طلبات التأش ذذير س ذذيس ذذتخدمون الخدمات .وال تأةال الدولة الطرف في االعتبار
أي عوامل أةر قد تاون ذات ص ذ ذ ذذلة االهدف المالكور المتمثل في حماية حص ذ ذ ذذول مواطنيها على الرعاية
الصحية والخدمات الم تمعية التي قد ال تافي" (انظر الفقر  15-4أعالل).
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وتال ّكر الل نة اما تنص عليه الما  2من االتفاقية من أن "التمييز على أس ذ ذ ذ ذ ذ ذذاس اإلعاقة" يعني

أي تمييز أو اسذ ذذتبعا أو تقييد على أسذ ذذاس اإلعاقة يكون غرضذ ذذه أو أثرل و ضذ ذذعاف أو اطال االعتراف

اكافة حقوق اإلنس ذذان والحريات األس ذذاس ذذية أو التمتي بها أو ممارس ذذتها على قدم المس ذذاوا مي اآلةرين في
الميا ين السذ ذذياسذ ذذية أو االقتصذ ذذا ية أو االجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آةر .ويشذ ذذمل جميي

أش ذ ذذكال التمييز اما في ذلد الحرمان من ترتيبات تيس ذ ذذيرية معقولة .وتال ّكر الل نة أينذ ذ ذال اأن القانون الالي

يُطبَّق اطريقة محايد قد يكون له أثر تمييزي عندما ال تُ ةال في االعتبار الظروف الخاصذ ذ ذ ذ ذذة لألف ار الالين
ينطبق عليهم .والحق في عذذدم التعرض للتمييز في التمتي اذذالحقوق المكفولذذة اموجذذع االتفذذاقيذذة يمكن أن

نتهد عندما تتخلق الدول ون مبرر موض ذ ذ ذ ذذوعي ومعقول عن توفير معاملة مختلفة لألش ذ ذ ذ ذذخا
يُ َ
تاون أوضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاعهم مختلفذة اةتالفذال كبي الر( .)22وتذال ّكر الل نذة اذأنذه في حذاالت التمييز غير المبذاشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر يكون
الالين

للقوانين أو الس ذ ذ ذ ذذياس ذ ذ ذ ذذات أو الممارس ذ ذ ذ ذذات التي تبدو محايد في را ر ا تأثير س ذ ذ ذ ذذلبي غير متناس ذ ذ ذ ذذع على

األشذ ذذخا

ذوي اإلعاقة .ويحدث التمييز غير المباشذ ذذر عند وجو فرصذ ذذة تبدو في المتناول لانها تسذ ذذتبعد
()23

في الواقي أشذ ذ ذ ذ ذذخاص ذ ذ ذ ذ ذ لا اعينهم ألن حالتهم ال تم ّكنهم من االسذ ذ ذ ذ ذذتفا منها
تنطوي على تمييز غير مباش ذ ذ ذذر ذا كان لضثار الن ذ ذ ذذار المترتبة على قاعد أو قرار ما تأثير حص ذ ذ ذذري أو
غير متناسذ ذ ذ ذ ذذع على األشذ ذ ذ ذ ذذخا

 .وتالحظ الل نة أن المعاملة

المنتمين لى عرق أو لون أو جنس معين أو لى ل ة أو يانة معينة أو

__________
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()20

ذكرت الدولة الطرف في مالحظاتها أن "الحكومة األسذ ذ ذ ذذترالية تقر اأن وجو الشذ ذ ذ ذذرط الصذ ذ ذ ذذحي من المرج أن ي ثر اشذ ذ ذ ذذكل غير

()21

الل نة المعنية احقوق اإلنسان التعليق العام رقم  )1989(18الفقر .13

()22

القنية ه .م .ضد السويد ( )CRPD/C/7/D/3/2011الفقر .3-8

()23

التعليق العام رقم  )2018(6الفقر (18ع).

متناسع على اع

األشخا

الالين قد ال يستوفون المعايير المطلومة ألسباع مرتبطة ااإلعاقة".

GE.21-05765

CRPD/C/24/D/20/2014

الالين لهم رأي سياسي أو غير سياسي أو أصل قومي أو اجتماعي معين أو وضي معين من حيع الملاية

أو المولد أو غير مذا( .)24وصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ من حيذع نهذا ام أر ذات عاقة تنذدرج ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمن الل الفلات.
وتالحظ الل ن ذذة كذذاللذذد أنذذه اموجذذع الم ذذا  )1(5و( )2من االتف ذذاقي ذذة تقي على الذذدول األطراف الت ازمذذات

ااالعتراف اأن جميي األشذ ذ ذ ذذخا

متسذ ذ ذ ذذاوون أمام القانون وممقتنذ ذ ذ ذذال ولهم الحق ون أي تمييز وعلى قدم

المس ذ ذ ذ ذ ذ ذذاوا في الحماية والفائد اللتين يوفر ما القانون؛ ومأن تحظر أي تمييز على أس ذ ذ ذ ذ ذ ذذاس اإلعاقة وتافل
لألشخا
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ذوي اإلعاقة الحماية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.

وقبل أن تدرس الل نة ما ذا كان رف

من صذ ذ ذذاحبة البالغ تأشذ ذ ذذير عمل على أسذ ذ ذذاس صذ ذ ذذابتها

االتصذلع المتعد يشذكل تميي الز على أسذاس اإلعاقة يتعين عليها أن تقرر مكانية اعتبار حالة صذاحبة البالغ

ذوي

عاقة .وفي الا الصذ ذ ذ ذذد تال ّكر الل نة اأن الما  1من االتفاقية تنص على أن مصذ ذ ذ ذذطل األشذ ذ ذ ذذخا
اإلعاقة يش ذ ذ ذذمل كل من يعانون من عا ات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذ نية أو حس ذ ذ ذذية قد تمنعهم لد

التعامل مي مختلق الحواجز من المش ذذاركة اص ذذور كاملة وفعالة في الم تمي على قدم المس ذذاوا مي اآلةرين.

وتر الل ن ذذة أن الفرق بين المرض واإلع ذذاق ذذة و فرق في ال ذذدرج ذذة ال في النوع .ويمكن أن تتطور الع ذذا ذذة

الصذذحية التي يُتصذذور في البداية أنها مرض لى عا ة في سذذياق اإلعاقة نتي ة طول مدتها أو كونها مزمنة.

ويقتن ذ ذذي نموذج اإلعاقة القائم على حقوق اإلنس ذ ذذان مراعا تنوع األش ذ ذذخا
بين األشذ ذ ذ ذذخا

ذوي اإلعاقة لى جانع التفاعل

()25

المصذ ذ ذ ذذابين اعا ة والحواجز في المواقق والبيلات المحيطة

 .وفي الل القنذ ذ ذ ذذية ال تمني

المعلومذات التي قذذدمهذذا الطرفذذان الل نذذة من أن تعتبر أن العذذا ذة البذذدنيذة لص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذذة البالغ في تفذذاعلهذا مي
الحواجز أعاقإ في الواقي مشاركتها اصور كاملة وفعالة في الم تمي على قدم المساوا مي اآلةرين.

وتالكر الل نة اأنه ما كل مفاضذ ذذلة في المعاملة يشذ ذذكل تميي لاز ذا كانإ معايير المفاضذ ذذلة معقولة
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وموضوعية وخذا كان الهدف و تحقيق غرض مشروع اموجع االتفاقية( )26لان "ليس ش الموار المتاحة
ال لعدم التخلص من المعاملة التفاض ذذلية ما لم تُبالل كل ال هو الممكنة الس ذذتخدام
ُمبر لار موض ذذوعي لا وال معقو ل
جميي الموار المتاحة للدولة الطرف من أجل التصذ ذ ذذدي للتمييز والقنذ ذ ذذاء عليه كمسذ ذ ذذألة ذات أولوية"(.)27
وتالحظ الل نة أن م ر ص ذذااة ص ذذاحبة البالغ االتص ذذلع المتعد أ

لى عدم وفائها االش ذذرط الص ذذحي

وحال ون حص ذذولها على تأش ذذير العمل التي كانإ تحتاج ليها للال اع لى أس ذذتراليا وتولي المنص ذذع الالي

انإ قد اةتيرت له .وماإلض ذ ذ ذذافة لى ذلد يتعارض الا األمر مي االتفاقية ألن الدولة الطرف تركز على

الشذ ذذخص وليس على الحواجز في المواقق والبيلات المحيطة التي تعوق مشذ ذذاركة األشذ ذذخا

ذوي اإلعاقة

اصذ ذ ذ ذذور كاملة وفعالة في الم تمي على قدم المسذ ذ ذ ذذاوا مي اآلةرين( .)28وتالحظ الل نة أةي لار أن سذ ذ ذ ذذلطات

الدولة ركزت في الا الس ذ ذ ذ ذذياق على التالفة المحتملة للعالج الطبي الالي تحتاج ليه ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ وأن

طلع التأش ذ ذ ذ ذذير الالي قدمته ُرف في اللحظة التي ُعرف فيها أنها مص ذ ذ ذ ذذااة االتص ذ ذ ذ ذذلع المتعد  .ولم تأةال
السذ ذذلطات المختصذ ذذة في االعتبار في جملة أمور قدر صذ ذذاحبة البالغ الااملة على أ اء المهام المرتبطة

اا لمنصذع الالي اةتيرت له؛ أو تأثير الا الحرمان في حياتها الشذخصذية والمهنية؛ أو البدائل التي اقترحتها

لن ذ ذ ذ ذ ذذمان أال يش ذ ذ ذ ذ ذذكل العالج الطبي الالي تحتاج ليه عبل لا ماليال على الدولة الطرف .ومدالل من ذلد نقلإ
الدولة الطرف المسذ ذ ولية الااملة عن التأثير المالي المحتمل لوجو ص ذذاحبة البالغ في الدولة الطرف على

__________
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انظر على سبيل المثال قنية الثامر وآةرين ضد النمسا ( )CCPR/C/78/D/998/2001الفقر .2-10

ذوي اإلع ذ ذذاق ذ ذذة ال ذ ذذديب ذ ذذاج ذ ذذة الفقرت ذ ذذان (ه) و(ط) .انظر أين ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذال س .ك .ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد الب ار ي ذ ذذل

()25

اتف ذ ذذاقي ذ ذذة حقوق األش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذخ ذ ذذا

()26

الل نة المعنية احقوق اإلنسان التعليق العام رقم  )1989(18الفقر .13

()27

الل نة المعنية االحقوق االقتصا ية واالجتماعية والثقافية التعليق العام رقم  )2009(20الفقر .13

()28

اتفاقية حقوق األشخا
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( )CRPD/C/12/D/10/2013الفقر .3-6

ذوي اإلعاقة الديباجة الفقر (ه).
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الشذذركة التي تسذذتخدمها .وفي ضذذوء ذلد تر الل نة أن طلع صذذاحبة البالغ الحصذذول على تأشذذير عمل

ُرف في الل القن ذذية على أس ذذاس ص ذذابتها االتص ذذلع المتعد حصذ ذ لار ون مزيد من النظر وأن الش ذذرط
الصذذحي ألغراض اله ر اموجع قانون اله ر أثر باللد تأثي الر غير متناسذذع على صذذاحبة البالغ بوصذذفها

شخص لا ذا عاقة وأ
8-8

لى تعرضها لمعاملة تمييزية غير مباشر(.)29

لاللد تر الل نة أن قرار السذ ذ ذذلطات الوطنية أن صذ ذ ذذاحبة البالغ لم تق اشذ ذ ذذرط الحصذ ذ ذذول على

تأشذ ذ ذذير الفلة الفرعية  457على أسذ ذ ذذاس صذ ذ ذذابتها االتصذ ذ ذذلع المتعد

ون مراعا أي عناصذ ذ ذذر أةر من

وضذذعها الشذذخصذذي والمهني يشذذكل تميي لاز غير مباشذذر على أسذذاس اإلعاقة .وتخلص الل نة أين ذ لا لى أن
الئحة اله ر لعام  1994كان لها أثر في ضذ ذ ذ ذذعاف أو اطال تمتي صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ احقها في االسذ ذ ذ ذذتفا

من جراءات اله ر على قذدم المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاوا مي اآلةرين وممذارسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة ذالا الحق في انتهذاك لحقوقهذا اموجذع
الما تين ()1(4أ)(-ه) و )1(5و( )2مقروءتين وحد ما وماالقتران مي الما  )1(18من االتفاقية.

ايم -االستنتااات والتوصيات
-9

ن الل نذة ذ تتص ذ ذ ذ ذ ذ ذذرف اموجذع المذا  5من البروتوكول االةتيذاري تر أن الذدولذة الطرف لم و
تق

االتزاماتها اموجع الموا  4و 5و 18من االتفاقية .وعليه تقدم الل نة لى الدولة الطرف التوصيات التالية:
(أ)

فيما يتعلق اصذاحبة البالغ الدولة الطرف ملزمة بتوفير سذبيل انتصذاف فعال لها اما

(ع)

ينب ي للذدولذة الطرف بوجذه عذام أن تلتزم اذاتخذاذ تذدابير لمني حذدوث انتهذا ذات ممذاثلذة

تمتي األش ذ ذ ذ ذذخا

ذوي اإلعاقة االحق في االس ذ ذ ذ ذذتفا من جراءات اله ر على قدم المس ذ ذ ذ ذذاوا مي اآلةرين

في ذلد سدا أي تااليف قانونية تابدتها وتعوينها؛

في المسذ ذ ذ ذذتقبل .وفي الا الصذ ذ ذ ذذد تطلع الل نة لى الدولة الطرف أن تافل الة الع بات التي تحول ون
اموجع التش ذ ذ ذ ذ ذريعات المحلية .ولما كان قانون الدولة الطرف ال يحظر أي ترتيبات ةاص ذ ذ ذ ذ ذذة بين المورق
وصذ ذ ذ ذ ذذاحع عمله فيما يتعلق بدفي تااليف الرعاية الصذ ذ ذ ذ ذذحية أو سذ ذ ذ ذ ذذدا ا توصذ ذ ذ ذ ذذي الل نة اأن تاون الل
الترتيبات جزءال من معايير التأشير وأن ت ةال االتالي في االعتبار.

ووفقذ لا للمذا  5من البروتوكول االةتيذاري والمذا  75من النظذام الذداةلي لل نذة ينب ي أن تقذدم
-10
الدولة الطرف لى الل نة في غنذ ذذون سذ ذذتة أشذ ذذهر ر لا مكتوم لا يتنذ ذذمن معلومات عن أي جراء اتخال في
ضوء آراء الل نة وتوصياتها الل.

__________
()29
16

انظر أينال قنية ومينا وميندتسن ضد الدانمرك ( )CRPD/C/20/D/39/2017الفقر .5-8
GE.21-05765

