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تقرير اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةة عةد روا ةا العنةريد
( 72آب/أغسطس  72 -أيلول/سبتمرب )7122
أولا -الدول األطراف يف التفاقية وبروتوكوهلا الختيااي
 -١يف  1١أيلول/سبمرب  ،11١2وهببو يخيببت امربربببور ااببشوخن االغبدي  ،دلببا طببش ااببشول ا ب اد
يف اتفوقية حقوق ا شخوص ذوي اإلطوقة  ١11واة ،ودلا طش اابشول ا بدا يف اا وتولبول
االمربيوخي االتفوقية  21واة .وميكب اال بال طلب قبوم ي اابشول ا بدا يف هبيي ااصبكن
يف املوقع ااغمكي ملكربب ااغؤون ااقونونية ااربودع األمونة االومة.

اثنيا -افتتاح الدواة العنريد للجنة
 -1افربُربحببل ااببشوخن االغببدون ال يفببة يف الةببة طومببة أ اببل في ببو خميةببة اال يفببة دكل ببة تدحيببب.
وأ ابل ئممبة املفو بة ااةبومية قبوق اإلنةبون اميبون االفربرببوحي ملفو بية ا مبل املربحبشن ااةبومية
قوق اإلنةون؛ وهيا ااميون مربوح يف املوقع ااغمكي ال يفة .وأ ال اادميةة أيضبو دميبون وقبشمل
تقديدا ط أنغطة مو دن ااشوخات ،ومهو مربوحون أيضو طل املوقع ااغمكي ال يفة.
 -٣واسربلد ل اال يفة اشول ا ط ول املؤقل ودبدئم اال با املؤقبل البشوخن االغبدي واطرب بش و
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اثلث ا -عضويةة اللجنةة

 -٤ميك ب اال ببال يف موقببع اال يفببة ااغببمكي طل ب قوم ب لبة جنببو أطضببو اال يفببة ح ب 1١
أيلول/سمرب  ،11١2وطل مشن طضويرب ل.

اابع ا -أساليب العمل
 -٥ئقغل اال يفة مةوما ش تربصا جسوايب ط ل و واطرب شت ااقداخات ااواخ ن يف املدفب
ا ول هليا ااربقديد.
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خامس ا -األننطة املتصلة ابلتعليقات العامة
 -٦يف  11آب/أغةطس  ،11١2أادت اال يفة حبواخا طومبو مبع ميفا بوت ا شبخوص ذوي
اإلطوقة وميفا وت اجملرب ع املشين تيفوول مغدو تلليق و االور خقل  1دغبنن مغبوخلة ا شبخوص ذوي
اإلطوق ببة ،ف ب ف ببي ل ا ف ببول ذوو اإلطوق ببة ،م ب م ببالل امليفا ببوت اا ببي ب ل ل ،يف تيففي ببي االتفوقي ببة
وخص ببشهو .واطرب ببشت اال يف ببة تلليق ببو اال ببور خق ببل  )11١2(1يف الةب برب و  ٤٣٣امللق ببو ن يف 1١
أيلول/سمرب .11١2
 -1وئقغل اال يفةُ إمكونية صيوغة تللي طور طل املبو ن  ١١مب االتفوقيبة دغبنن حبوالت
اخلطببد وااط بواخن اإلنةببونية .وقببدخت أن تبباجل األطضببو اسببش مةببناة ا ةببل يف ا واببة أر ال إ
صببيوغة هببيا ااربللي ب االببور ،اكيف ببو أنغببنت فديقببو طببومال هبببش دببش اامحببا وإا بدا االتصببوالت
ااالزمة جصحوب املصلحة اادميةين دغنن هيا املو و .

سارسا -األننطة املتصلة ابلربوتوكول الختيااي
 -2يف  ٣١آب/أغةببطس  ،11١2ناببدت اال يفببة يف ال ببة دالغببوت .ففي ببو يربللب دقضببية
ي .ببش ي وخي ببة تيفتاني ببو املربح ببشن ( ،)CRPD/C/20/D/23/2014خأت اال يف ببة أن قب بداخات ااشوا ببة
ااطد وإادا ا و املربللقة جط ول االيفف ش صبوحب اابمال  ،وهبو فبا مصبوب مل ب  ،تغبكا
انرب ول ببو ال بوا  ٥و 1و 2و ١٥و ١٦و ،١1مق ببدو ن ففد ه ببو أو مقان ببة مل ببو تن  ٤و 1٤م ب
االتفوقيببة .ويف قضببية ج .ه .ببش أس بااايو ( ،)CRPD/C/20/D/35/2016ملصببل اال يفببة إ أن
ااشواببة ااطببد انرب كببل حقببوق صببوحب ااببمال فواببب املببو تن  )1(٥و( )٣و(1١ب) و(ه)
م ب االتفوقيببة .وخأت أن ااببشول ا بدا ترب ربببع هبببوم تقببشيدي ملببن طيفببش تقيببيل مببش ملقوايببة
يفوسببم و ،اكيف ببو أشببوخت إ أن ببولل ااببشول ا بدا ملتمببة ،يف لببا قضببية،
ااربببشادا ااربيةباية وت ُ
جن تكف ببا إا بدا ه ببيا ااربقي ببيل جس ببلوب قي ب ومو ببوطي قم ببا أن تة بربيفرب أن ت ببشادا اا ببشطل وااربكيي ببف
املليفيببة سربغببكا طمغببو غببا مربيفوسببب أو غببا ببدوخي .ويف قضببية ومييفببو ودييفشتةببن ببش ااببشا دجل
( ،)CRPD/C/20/D/39/2017ملصل اال يفة إ أن خفض ااةلطوت احمللية املليفية لب صوحيب
اا بمال ملّ مش ببا ا س ببدن اس بربيفو ا إ مل ببويا تيفط ببوي طل ب يي ببت غ ببا مموش ببد إزا ا ش ببخوص ذوي
اإلطوقبة قببش طدقبا أو أدطببا صوخسبة صببوحيب اابمال حق ببو يف ا يبون ا سبدية طلب قببشر املةبووان مببع
غامهببو و ربل ببو هبببيا ا ب  ،صببو يغببكا انرب ولببو قوق ببو فواببب املببو ن  )١(٥و( )1مقببدو ن وح ببشهو
أو مقانة ملو ن  )١(1٣م االتفوقية.

ويف  11أيلول/سبمرب  ،11١2حب ببل اال يفببة قضببية آل آ ر ببش امل لكببة االدديببة ااةببلو ية

-2
( .)CRPD/C/20/D/38/2016وملصل إ أن ااشواة ااطد مل تبف اربتامو بو فوابب املبو ن ،)١(١٣
مقدو ن ففد هو أو مقانة ملوا  ٤و ١٥و ١٦و 1٥م االتفوقية .واطرب شت اال يفة تقديد املقبدخ
اخلوص امللين امالغوت اسشيشن ط ااغكوو ااي وخ ت ميفي اابشوخن ااربوسبلة طغبدن وطب حوابة
اامالغوت املة لة.
 -١1وناب ببدت اال يفب ببة يف املةب ببوما املربللّقب ببة الا ب بدا ات ااربحقي ب ب ط ب ببال ملب ببو تن  ٦و 1م ب ب
اا وتولول االمربيوخي.

2

GE.18-21658

CRPD/C/20/2

سابع ا -قرااات أخرى
 -١١اطرب شت اال يفة هيا ااربقديد ط

وخ و االغدي .

 -١1وميك ب اال ببال طل ب قوم ببة لوملببة اق بداخات ااببي ااببي و اال يفببة يف املدف ب ا ول هلببيا
ااربقديد.

اثمنا -الدواات املقبلة
 -١٣مب ب املق ببدخ طق ببش وخن اال يف ببة ا و ي ببة واالغب بدي يف ااف ببان مب ب  ١١آذاخ/م ببوخ إ ٥
نيةون/أدديا  ،11١2وسربلي و ااشوخن ا و ية طغدن الفدي االوما ملو قمبا اابشوخن يف اافبان مب 2
إ  ١١نيةون/أدديا .11١2

اتسعا -تيسري املنااكة يف جلسات اللجنة
 -١٤وفدت ا مل املربحشن مشموت االدض اايفصي طب دلبش يف ييبع اسلةبوت االليفيبة اادنيبة
ووفببدت مببشموت ااايببة ااغببفوية مب ا ببة اإلشببوخن ااشوايببة وإاي ببو مببالل
ويف  1٣الةببة م لقببةُ .
اسلةببوت االليفي ببةُ .ووف ببدت م ببشموت ااايببة ااغ ببفوية م ب ا ببة اإلشببوخن ااو يفي ببة وإاي ببو م ببالل الة ببوت
ا واخ مع استامد واافلمن ومواطة .وأتيحل مشموت ااما ااغمكي مالل اسلةوت االليفية.
 -١٥ونُغببدت طل ب موق بع اال يفببة ااغببمكي قمببا انلقببو ااببشوخن االغبدي أخدببع طغببدن و يقببة مب
واثمق ببو ا سوسببية أُطببشت دل ببة إنكليتيببة وا ببحة دربكليببف مب مكربببب ا مببل املربحببشن يف ايفيببف.
وسربصببشخ اال يفببة الحقببو ،دفضببا مغببدو إ ببويف ،يببس واثم ب مداليببة طومببة دل ببة إنكليتيببة وا ببحة.
ويف  ٣1آب/أغةبطس  ،11١2نا ببل اال يفببة ،اربلببوون مببع شببلمة إ اخن املببؤ دات ،اارب وطببو امليببو
مليفوقغة إمكونية اال ال طل ااواثم  ،وال سي و في و يربلل ال ة ااوا حة وااة لة ااقدا ن.

عاشرا -التعاون مع اهليئات املعنية

ِّ
املتخصصة
ألف -التعاون مع أجهزة األمم املتحدة ووكال ا
 -١٦يف اسلةببة االفربربوحيببة الببشوخن ،أ دميببوئت ص لببو ااولببوالت واإل اخات واا ب ام ااربوايببة
ااربودلببة األمببل املربحببشنن اال يفببة املليفيببة فةببوطشن ااضببحوق ااربودلببة التفوقيببة حاببد اسبربل ول وا بتي
وإنربوج ونقا ا ا ور املضو ن األفدا وتشما تلك ا ا ور ،وميفا ة اال ا ااشواية ،ومفو ية ا مبل
املربحشن ااةومية قوق اإلنةون ،وهيغة ا مبل املربحبشن ال ةبووان دبن اسيفةبن و كبن املبدأن سبل
فدي ااشطل املغاجل دن ااولوالت امللين تفوقية حقوق ا شبخوص ذوي اإلطوقبة ،ودبدئم ا مبل
املربحبشن ال ةبربو يفوت اامغبدية ،وميفا ببة ااصببحة االومليببة ،وامليفا ببة االومليببة ال لكيببة اافكديببة سببل
احت ببو ااكرب ببب املية ببدن .وق ببشمل املق ببدخن اخلوص ببة املليفي ببة حبق ببوق ا ش ببخوص ذوي اإلطوق ببة أيض ببو
مللوموت ش ة ط أنغطرب و.
 -١1واارب ببع مكربببب اال يفببة ملقببدخن اخلوصببة املليفيببة حبقببوق ا شببخوص ذوي اإلطوقببة مليفوقغببة
املةوما املربللقة دربيفةي والية املقدخن اخلوصة مع والية اال يفة.
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 -١2ويف  ٣١آب/أغةببطس  ،11١2احربفلببل اال يفببة اببيلد ااة بيفوية االوشببدن امببش نفببوذ
االتفوقية وأنغطة اال يفة .و ل احملو دون ااةيشن مبوخق سبوايشا سيةبائ خيبيس ،اململو بة اخلوصبة
األمببن االببور املليفيببة إلطوقببة وإمكونيببة ااوصببول ،واادميةببة ااةببودقة ال يفببة؛ وخون مولببواور ،خمببيس
اال يفببة ااةببود ؛ واملقببدخن اخلوصببة املليفيببة حبقببوق ا شببخوص ذوي اإلطوقببة؛ و ببومي ااببشفو االببور
سوخايو ،سل ااربحبواف االبوملي ال ؤسةبوت ااو يفيبة قبوق اإلنةبون؛ وأمبن فدقبة اال با ااربودلبة
جمللس حقوق اإلنةون املليفية خبشموت ا مونة وإمكونية ااوصول واسربخشار تكيفواوايو املللوموت.
 -١2ويف  ١٣أيلول/س بمرب  ،11١2احربفلببل اال يف ببة ايببور اا ببشو ا ول ال ببوت اإلش ببوخن
( 1٣أيلول/سبمرب  )11١2اببتق ن ااببوطي واالط باا جمهيببة ا ببوت اإلشببوخن طربموخهببو اببت ا م ب
ااربيفو اال وي وشد و ال دش ميفه إلط ول حقوق ا شخوص ذوي اإلطوقة.
 -11ويف  ١2أيلول/س بمرب  ،11١2اارب لببل اال يفببة مببع اخلمببان املة بربقلة املليفيببة فةببناة اارب ربببع
حبقوق اإلنةون يف حواة ا شخوص املصبودن مل ب  ،واشبالل مل بو يف خطويبة ملبدض الصبوخ دغبنن
ااةحد وحقوق اإلنةون .وشوخلل اال يفة أيضو يف نغوط مواز دغنن اسربفو ن اس يع مب إطبو ن
ااربنهيا ،نا ربه ميفا ة ااصحة االوملية.
 -1١ويف  11أيلول/س بمرب  ،11١2اارب لببل اال يفببة مببع وحببشن ااربفربببي املغببالة اربقببش
مببشمالت دغببنن مغببدوط و املربللب دببتق ن إمكونيببة وصببول ا شببخوص ذوي اإلطوقببة إ مببؤ دات
ميفاومة ا مل املربحشن واارب وطو و.
 -11ويف  1١أيلول/س بمرب  ،11١2طقببشت اال يفببة اارب وط ببو املغبباجل اا ببوين مببع سيفببة حقببوق
ااطفا .ولونل أهشا االارب و اادميةية هي ميفوقغبة ااةبما وااوسبوما اسشيبشن اربلتيبت االتةبوق
يف اارب ببو ات اال يفربببن يف قضببوق ا فببول ذوي اإلطوقببة ،واطرب ببو موقببف موحببش قمببا أن يلقببش
جملس حقوق اإلنةون اارب و اايور ااكوما ااةيفوي املقما دغبنن حقبوق ااطفبا  -اابيي سبالت
طل كن ا فول ذوي اإلطوقة اكي يرب ربلوا حبقوق اإلنةبون املكفوابة هلبل ،دطبدق ميف بو ااربللبيل
ااغوما ال يع  -ويف سيوق ااشخاسة االوملية ط ا فول احملدومن م ا دية.

ابء -التعاون مع املنظمات غري احلكومية ومع اهليئات األخرى
 -1٣يف اسلةة االفربربوحية ،أ دميوئت أمور اال يفة امليفا ةُ ااشواية الربوطية اربوحش ،وااربحواف
ااشو امللين دقضوق اإلطوقة ،وخادطة اإل موج ا وخودية .ومالل امليفوقغة ااي تيفووال مغدو ااربللي
االور خقل  ،1أ دميوئت أمور اال يفة ص لو امليفا ة ااشواية الربوطية اربوحش ،وشمكة حقوق ااطفا،
واالحتببو ااةويةببدي ملببو ،وميفا ببة أس بااايو ال لببوقن ااببي ببا ميفا ببوت ا شببخوص ذوي اإلطوقببة
يف أسب بااايو ،ومم ببو خن ا ق ببوق اسيفة ببية .وتلق ببل اال يف ببة أيض ببو إحو ببوت مب ب  ١٤٣ميفا ببة مليفي ببة
شخوص ذوي اإلطوقة م ااشول ا دا ااي نادت اال يفة يف تقوخيدهو مالل ااشوخن.
 -1٤وفي بو يربللب فغببوخلة واأبداط أ ببد اادصببش املةبربقلة واملؤسةبوت ااو يفيببة قببوق اإلنةببون
م ااشول ا دا ااي نادت اال يفة يف تقوخيدهو مالل وخ و االغدي وناد في و اافدي االوما
وحببش ت
ملببو قمببا ااببشوخن يف وختببه االوشببدن ،قببشمل  ١٣مؤسةببة تقببوخيد دشيلببة ط ب تيففيببي االتفوقيببةُ .
مؤسةربون م تلك املؤسةوت صداحة طربموخمهو إ بوخي مةبربقلن الدصبش فوابب املبو ن )1(٣٣
مب االتفوقيببة .وشببوخلل سببوين مؤسةببوت يف الةببوت إحو ببة م لقببة دغببنن حببوالت قطديببة ،وشببوخلل
الث مؤسةوت يف ا واخ دن اال يفة ووفو ااشول ا دا .
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 -1٥وناببل ااةببيش مولببواور نغببو و موا ببيليو م بوازق دغببنن ااالاغببن ذوي اإلطوقببة .وطقببشت
اال يفة أيضو حشاث موازق نا ربه املؤسةة ااشواية ارب كن املدأن وحشاث موازق دغبنن اإلطوقبة واايفبتا
املةلح مع ألو ميية ايفيف القونون ااشو اإلنةوين وحقوق اإلنةون.
حاري عنر-

النظر يف التقااير املقدمة وفقا للمارة  53مد التفاقية
 -1٦نابدت اال يفبة يف ااربقبوخيد ا وايبة امل بوخق ( ،)CRPD/C/BGR/1ودوايفببشا (،)CRPD/C/POL/1
واستامببد ( ،)CRPD/C/DZA/1وي وخيببة مقببشونيو اايوغوسببالفية سببودقو ( ،)CRPD/C/MKD/1وايفببوب
أفديقيببو ( ،)CRPD/C/ZAF/1واافلمببن ( ،)CRPD/C/PHL/1ومواطببة ( .)CRPD/C/MLT/1واطرب ببشت
اال يفة دغنهنو مالحاوت مربومية ميك اال ال طلي و يف موقل و ااغمكي.
 -11واطرب ب ب ب ببشت اال يف ب ب ب ببة قوم ب ب ب ببة املة ب ب ب ببوما فوا ب ب ب ببب اإلا ب ب ب بدا املمة ب ب ب ب اربق ب ب ب ببش ااربق ب ب ب ببوخيد
في ب ب ب ببو يربلل ب ب ب ب جذخدي ب ب ب ببون ( ،)CRPD/C/AZE/QPR/2-3وأملونيب ب ب ببو (،)CRPD/C/DEU/QPR/2-3
وااة ب ب ب ب ب ببويش ( ،)CRPD/C/SWE/QPR/2-3وميف واي ب ب ب ب ب ببو ( ،)CRPD/C/MNG/QPR/2-3واايف ة ب ب ب ب ب ببو
(.)CRPD/C/AUT/QPR/2-3
 -12واطرب شت اال يفة قوم ة املةوما املربللّقة اربقديد ا و اللداق (.)CRPD/C/IRQ/Q/1

اثين عنر-

تقااير املتابعة
 -12ق ببدخت اال يف ببة يف وخ ببو ااربوس ببلة طغ ببدن تللي ب ب أنغ ببطة املربودل ببة اخلوص ببة ملالحا ببوت
اخلربومي ببة ،اكيف ببو خحم ببل دربق ببوخيد املربودل ببة اا بواخ ن م ب لواوممي ببو واسم ببا ا س ببو وامل لك ببة املربح ببشن
ا يطوني ببو االا ب ب وأيدايف ببشا ااغب ب واية ،وه ببي مربوح ببة طلب ب موقل ببو ااغ ببمكي .وسربواص ببا اال يف ببة
اااحيبب م يببع ااربقببوخيد املربللقببة فربودلبة املالحاببوت اخلربوميببة امللرب ببشن قمبا ااقبداخ ااببيي اايتببه يف
ااببشوخن ااربوسببلة طغببدن .وسربواصببا حتشيببش ااربوصببيوت ذات ا واويببة يف مالحاو ببو اخلربوميببة ،ااببي
يربلن طل ااشول ا دا أن تيففيهو.
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املرفق األول
القرااات اليت اختذ ا اللجنة يف روا ا العنريد
 -١اطرب ب ب ببشت اال يفب ب ببة املالحاب ب ببوت اخلربوميب ب ببة املربللقب ب ببة اربقب ب ببوخيد ا وايب ب ببة املقشمب ب ببة م ب ب ب ااب ب ببشول
ا ب ب بدا ااربواي ب ب ببةن دل ب ب ببوخق ( ،)CRPD/C/BGR/CO/1ودوايف ب ب ببشا ( ،)CRPD/C/POL/CO/1واستام ب ب ببد
( ،)CRPD/C/DZA/CO/1وي وخيب ب ب ببة مقب ب ب ببشونيو اايوغوسب ب ب ببالفية سب ب ب ببودقو (،)CRPD/C/MKD/CO/1
وايفب ب ب ب ب ب ب ب ببوب أفديقيب ب ب ب ب ب ب ب ببو ( ،)CRPD/C/ZAF/CO/1واافلمب ب ب ب ب ب ب ب ببن ( ،)CRPD/C/PHL/CO/1ومواطب ب ب ب ب ب ب ب ببة
(.)CRPD/C/MLT/CO/1
 -1واطرب ب ب ب ببشت اال يف ب ب ب ببة قوم ب ب ب ببة املة ب ب ب ببوما فوا ب ب ب ببب اإلا ب ب ب بدا املمة ب ب ب ب اربق ب ب ب ببش ااربق ب ب ب ببوخيد
في ب ب ب ببو يربللب ب ب ب ب ا ب ب ب ببشول ا ب ب ب ب بدا ااربواي ب ب ب ببةن أذخدي ب ب ب ببون ( ،)CRPD/C/AZE/QPR/2-3وأملوني ب ب ب ببو
( ،)CRPD/C/DEU/QPR/2-3وااة ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببويش ( ،)CRPD/C/SWE/QPR/2-3وميف واي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو
( ،)CRPD/C/MNG/QPR/2-3واايف ةو (.)CRPD/C/AUT/QPR/2-3
-٣

واطرب شت اال يفة قوم ة املةوما املربللّقة اربقديد ا و اللداق (.)CRPD/C/IRQ/Q/1

 -٤وناببدت اال يفببة يف املةببوما املربصببلة الادا ا ببو اخلوصببة دربقببش اامالغببوت وااربحقيب ط ببال
ملو تن  ٦و 1م اا وتولبول االمربيبوخي االتفوقيبة .وحب بل أخدلبة دالغبوت .وملصبل إ وقبو
انرب ولوت في و ييلو .ويد يف املدف اا وين هليا ااربقديد موات آلخا اال يفة وقداخا و يف تلك اامالغوت.
 -٥واطرب ببشت اال يفببة تلليق ببو االببور خقببل  )11١2(1دغببنن مغببوخلة ا شببخوص ذوي اإلطوقببة،
ف في ل ا فول ذوو اإلطوقة ،م مالل امليفا وت ااي ل ل ،يف تيففيي االتفوقية وخصشهو.
 -٦وقببدخت اال يفببة إنغببو فديب طومببا ملببين ملببو ن  ١١مب االتفوقيببة دغببنن حببوالت اخلطببد
وااطواخن اإلنةونية ،واطرب و مقدخ يف وخ و ا و ية واالغدي دغنن مو و تلليق و االور املقما.
 -1واطرب شت اال يفة ديوئ مغبالو مبع اال يفبة املليفيبة اقضبو طلب اارب ييبت بش املبدأن دغبنن
لفواة ااصحة وا قوق اسيفةية واإلجنودية س يع اايفةو  ،وال سي و اايفةو ذوات اإلطوقة.
 -2وقببدخت اال يفببة أن تؤيببش ااميببون املربللب ملببشافلن طب حقببوق اإلنةببون ااببيي أطببش فديب
يضل خؤسو هيغوت ملوهشات حقوق اإلنةبون ونبواب خؤسبوم و وأطضبو هو ،الشبااجل مبع املقبدخ
اخلوص امللين حبواة املشافلن ط حقوق اإلنةون.
 -2واطرب ببشت اال يفببة ديببوئ يببشطو ااببشول ا بدا يف االتفوقيببة وااببشول ا طضببو يف جملببس
أوخو إ ملوخ ببة اطرب ببو مغببدو اا وتولببول اإل ببويف االتفوقيببة اخلوصببة حب ويببة حقببوق اإلنةببون
وااكدامة اإلنةونية في و يربلل اربطميقوت ااميواواية وااطمية.
 -١1وقببدخت اال يفببة تليببن انالمببي أومببوخو شببوخو خميةببو مؤقربببو ال يفببة اطربمببوخا م ب  ١لببونون
اا وين/ييفويد .11١2
 -١١وقدخت اال يفة تليبن ااةبيش شبوخو وااةبيش خودبدت ابوخج مبوخت وااةبيش ابوئ خوسبكو
فول ذوي اإلطوقة.
أطضو يف اافدي االوما املغاجل مع سيفة حقوق ااطفا امللين
 -١1وقدخت اال يفة تلين أمحش ااةيف ميفةقو مليفيو امالغوت.
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 -١٣وقببدخت اال يفببة تليببن ااةببيش شببوخو وااةببيش مون يببون دونربببون ميفةببقن مليفيببن سبربلداض
طور  1111ال لية تلتيت هيغوت امللوهشات.
 -١٤وقببدخت اال يفببة تليببن ااةببيش دونربببون وااةببيش الزاببو غببودوخ اوفببوزي ميفةببقن مليفيببن ال ببوخ
ميفاومة ا مل املربحشن الةيوسوت واادصش يف جمول اإلطوقة.
 -١٥وقدخت اال يفة تلين ااةيش شوخو ميفةقو ملؤ د ااق ة االوملي املقما دغنن اإلطوقة.
 -١٦وقدخت اال يفة تلين ااةيش موخت ميفةقو مؤقربو مليفيو

ط ول االنربقومية.

 -١1وقببدخت اال يفببة طببون ص لببي امليفا ببة ااشوايببة اربوحيببش املقببوييس واس ليببة ااشوايببة إلطببو ن
ااربنهيا وشلمة ااربيف ية االارب وطية ااربودلة ال يفة االقربصو ية واالارب وطية آلسيو واحملي اهلو ن إ
تقش إحو ة إ اال يفة يف افربربوح وخ و ا و ية واالغدي .
 -١2وقدخت اال يفة أن تشخج ااربقديد املربلل جنغبطرب و طلب مبش ااةبيفوات االغبد يف تقديدهبو
املقما افان ااةيفربن إ اس لية االومة.
 -١2واطرب ببشت اال يفببة سيوسببة زميفيببة اشيببشن سلةببو و ااربحووخيببة مببع ااببشول ا بدا د يببة
زق ن ااوق ببل املرب ببوح الحب بواخ إ أقصب ب ح ببش وزق ن ااربفوط ببا يف ه ببي اسلة ببوت وزق ن فوام ببشهو.
وميك اال ال طل ااةيوسة ااتميفية ط دي ا مونة.
 -11وقدخت اال يفة أن تاا اإلسمونية واإلنكليتية واادوسية ا وت ط ل و اادنية يف سيفة .11١2
 -1١وخبص ببوص تق ببوخيد اا ببشول ا ب بدا اا ببي سب بربُمحا يف اا ببشوخن ا و ي ببة واالغب بدي ال يف ببة
واملقببدخي ااقطبدين ،قببدخت اال يفببة أن تيفاببد يف تقببوخيد ااببشول ا بدا ااربوايببةن لببو (مببوختن دببو
مويةي وا وأموايو إيفو غوميو خيو ) ،واايفي د (ااةيش شبوخو) ،واايفبدوي (ااةبيش دونرببون) ،وخوانبشا
(صببومويا جنوغببوئ لببودوي) ،وامل لكببة االدديببة ااةببلو ية (ط ببو اابشي شببولد) ،وااةبيف ول (ااةببيش
شوخو) ،وتدليو (ااةيش اوفبوزي وااةبيش شبولد) ،وفبونواتو (ااةبيش لبودوي وااةبيش مبوخت ) فوابب
إادام ببو االببو ي اربقببش ااربقببوخيد ،وإسببمونيو (ااةببيش خوسببكو وخوزمببوخي لببوييس) فواببب اإلابدا
املمة اربقش ااربقوخيد.
 -11وقدخت اال يفة أيضو اطرب و قوامل املةوما فواب إادام و املمة اربقش ااربقوخيد ايفةمة
إ دل يكو (ااةيش شبولد) ،وابتخ لبوجل (ااةبيش لبودوي) ،وتغبيكيو (ابون إيغبيكووا) ،واابشا دجل
(ااةببيش مويةببي وا) .وقببدخت أيضببو اطرب ببو قوم ببة مةببوما تربلل ب ال بداق .وللفببل اال يفببة أمونرب ببو
الدال ييع اامل وت ااشام ة املليفية ااربودلة اربلك ااشول ا دا .
 -1٣وفي ببو يربللب دربقببوخيد ااببشول ا بدا ااببي سبييفاد في ببو اافديب االومببا ملببو قمببا ااببشوخن يف
وختببه ا و يببة طغببدن ،لمببل اال يفببة إ فديق ببو االومببا أن يلرب ببش ق بوامل املةببوما ااربوايببةن إس بربونيو
(ااة ببيش خوس ببكو وااة ببيش م ببوخت ) ،وأاموني ببو (ااة ببيش اوف ببوزي) ،ودب بيف ال ي (ااة ببيش ش ببوخو)،
واومويك ببو (ااة ببيش ش ببوخو) ،وااكوي ببل (ااة ببيش ااة ببيف) ،وميو ببوخ (ااة ببيش إيغ ببيكووا) ،واهليف ببش
(ااةيش دونربون) ،واايوئن (ااةبيش اوفبوزي ومبوخلو شبيفد) .وللفبل اال يفبة أمونرب بو الدبال ييبع
اامل وت ااشام ة املليفية ااربودلة اربلك ااشول ا دا .
 -1٤واطرب شت اال يفة ااربقديد املربلل دشوخ و االغدي .
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املرفق الثاين
مةةوجز ل ة ااء والق ةرااات الةةيت اعتمةةد ا اللجنةةة بنةةدن الب غةةات املقدمةةة
مبوجب الربوتوكول الختيااي لتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
رومينا وبيندتسني ضد الدامنرك
نا ب ب ب ببدت اال يف ب ب ب ببة يف اا ب ب ب ببمال املربلل ب ب ب ب دقض ب ب ب ببية ومييف ب ب ب ببو ودييفشتة ب ب ب ببن ب ب ب ببش اا ب ب ب ببشا دجل

-١
( .)CRPD/C/20/D/39/2017وصببوحمو ااببمال مهببو يوايببو ومييفببو ،وهببي موا يفببة أولدانيببة ،ومببولس
دييفشتةببن ،وهببو م بوا ا دلببي ،مربتواببون وهل ببو اد ب م ب مواايببش س بيفة  .11١٥وا ط ب صببوحمو
ااببمال أن خفببض لم ببو ملّ مشببا ا سببدن يغببكا انرب ولببو قوق ببو فواببب املببو تن  ٥و 1٣مب
االتفوقيببة .ويلببوين صببوحب ااببمال مب إصببودة يف املببت ئيببة طب حببو ث سببيوخن يف سبيفة .1112
واياك لون يربلق اسربحقوقوت اارب وطية ميفي أقخ/مويو  ،1112نبه ال يةبربطيع اال با إلطوابة
نفةببه .ويف  ٣1أقخ/مببويو  ،11١٣لببب صببوحمو ااببمال مل مشببا ا سببدن وا صببول طلب تصبديح
إلقومببة اصببوحمة ااببمال يف ااببشا دجل هن ببو مربتواببون .وخفضببل سببلطوت ااشواببة ااطببد لببب
صببوحيب ااببمال مل مشببا ا سببدن اس بربيفو ا إ املببو ن  )٥(2م ب ااقببونون ااببشا دلي (املوحببش) دغببنن
ا اونببب ااببي تبيفأ طلب أن ااربصبديح إلقومببة طلب أسببو مل مشببا ا سببدن ال ميكب أن ُميبيفح إذا
تلق زوج ُمق ّشر ااطلب اسربحقوقوت اارب وطية يف غضون فان الث سيفوات قما تقش ااطلبب.
وا ط ب صببوحمو ااببمال أن ااشواببة ااطببد انرب كببل حقوق ببو املكفواببة فواببب املببو تن  ٥و 1٣م ب
االتفوقيبة .و فلبو جن شببدط قبشخن ااغبخأ طلب إطوابة نفةبه موايببو ايُةب ح ابه دلببل مشبا ا سبدن يغببكا
ح ببواتا أم ببور ا ش ببخوص ذوي اإلطوق ببة يف اارب رب ببع ب ب يف ا ي ببون ا سب بدية طلب ب ق ببشر املة ببووان م ببع
اآلم بدي  .وأش ببوخ ص ببوحمو اا ببمال ل ببياك إ أن اديف ببو ااص ب ا يلرب ببش اطرب ببو ا ل ببومال طل ب ص ببوحمة
اامال  ،ن صوحب اامال ال يةربطيع ،دةمب إطوقرببه ،خطويرببه مب ون مةبوطشن .وأفبو ا جن تدحيبا
يون ا سدية اصوحيب اامال واديف و.
صوحمة اامال إ أولدانيو سيلح دخا ال ميك ا
 -1وأشببوخت اال يفببة اببش نادهببو يف ااببمال إ أن ااقببونون ااببيي يُطميب دطديقببة حيو يببة ميكب
أن يكون اه أ د ييتي طيفشمو ال تؤمي يف االطربموخ ااادو اخلوصة األشخوص اابيي يطمب طلبي ل
ااقببونون .والحاببل أن حب ااغببخأ يف طببشر ااربلببدض الرب ييببت يف سببيوق اارب ربببع قببوق املكفواببة
فوا ببب االتفوقي ببة ُميكب ب أن يُيفربال ببك طيف ببشمو ال تُلوم ببا اا ببشول ا ب بدا ا ش ببخوص اا ببيي اربل ببف
أو وط ل امربالفو ششيشا ط غاهل ملوملة خمربلفة ،م ون م خ مو بوطي وملقبول .ويف حبوالت
اارب ييت غبا املموشبد ،خأت اال يفبة لبياك أن ااقبوانن أو ااةيوسبوت أو امل وخسبوت اابي تمبشو ويبشن
يف ظوهدهببو تببؤ د س باا سببلميو غببا مربيفوسببب يف ا شببخوص ذوي اإلطوقببة .وذهمببل احملك ببة إ أن
لببب صببوحيب ااببمال املربلل ب دلببل مشببا ا سببدن ،يف هببي ااقضببية ،قببش ُخفببض ن صببوحب اا بمال
مل يةبربو شبدط طبشر تلقبي أي اسبربحقوق مب اسبربحقوقوت ااضب ون االارب بوطي يف فبان ااةبيفوات
اا ب الث قمببا تقببش ااطلببب .وأفببو ت اال يفببة لببياك جال أحببش لببو ل يف أن صببوحب ااببمال تلق ب
تلك االسربحقوقوت دةمب إطوقربه .واياك اسربيفرب ل اال يفة أن شدط إطواة اابيففس امليفصبوص طليبه
يف اافقببدن  )٥(2مب قببونون ا اونببب أ ببد س باا غببا مربيفوسببب يف صببوحب ااببمال طربمببوخ شخصببو
ذا إطوقببة ،وأ إ تلد ببه مللوملببة تيفطببوي طل ب ييببت غببا مموشببد .وملصببل اال يفببة إ أن خفببض
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ااةببلطوت احملليببة املليفيببة لببب صببوحيب ااببمال مل مشببا ا سببدن اسبربيفو ا إ ملببويا تيفطببوي طلب ييببت
غا مموشد إزا ا شخوص ذوي اإلطوقة قش طدقا أو أدطا صوخسة صوحيب اامال حق و يف ا يبون
ا س بدية طل ب قببشر املةببووان مببع غامهببو و ربل ببو هبببيا ا ب  ،صببو يغببكا انرب ولببو قوق ببو فواببب
املو ن  )١(٥و( )1مقدو ن وحشهو أو مقانة ملو ن  )١(1٣م االتفوقية.

ي ضد مجهواية تنزانيا املتحدة
خس ب ب ب ببل اال يف ب ب ب ببة اا ب ب ب ببمال املربللب ب ب ب ب دقض ب ب ب ببية ي .ب ب ب ببش ي وخي ب ب ب ببة تيفتاني ب ب ب ببو املربح ب ب ب ببشن

-٣
( .)CRPD/C/20/D/23/2014وص ببوحب اا ببمال ه ببو ي ،.وه ببو مب بوا تيفب بتاين مص ببوب مل ب ب .
وا ط أنه وقع حية انرب ولوت ااشواة ااطد قوقه فواب املبوا  ٤و ٥و 1و 2و ١٤و١٥
و ١٦و ١1و 1٤م االتفوقية .ويف أطقوب زق ن أط ول ااقربا وااليفف املدتكمة بش ا شبخوص
املصودن مل  ،توقف صوحب اامال ط اابيهوب إ املشخسبة يف سبيفة  1112مغبية أن يُقرببا يف
ااطدي  .ويف سيفة  ،11١1ط ش أحش ااانه إ حل شلد قةبدا .فوشبربك صبوحب اابمال إ
ااغد ة اكيف و مل حتق يف قضيربه .ويف تغدي ا ول/ألربودد  ،11١١طيفشمو لون صوحب اابمال
يف اا ونيبة طغبدن مب ط ببد اطرببش طليبه خاببا اةبو وخ يف ميفطقبة غيرببو ،وانربببت ال بة أصبودع مب
لفه ااي ىن .وقطع امللربشي أيضو لربفه اايةد اةو وخ ،وتدله يف حواة ال يقشخ في بو طلب اسبربخشار
لفه ااي ىن وذخاطه ا يةبد .ومل تقبشر ااشوابة ااطبد إ صبوحب اابمال أي مةبوطشن ميبة أو مشمبة
إلطو ن سهيله .مث يف سيفة  ،11١1ط شت ميفا بة ليبة غبا حكوميبة ،هبي ميفا بة حتبل مشبس
واحببشن ،لونببل تلربببين دصببوحب ااببمال إ إطو تببه إ املشخسببة .اكب انقطببو صببوحب ااببمال س بيفربن
ط ب ااربللببيل اادنببي اللببه يوااببه صببلو ت لمببان ولببون ال ي بتال طببواتا ط ب ااق بدا ن وااكربودببة طل ب
اايفحببو ااةببليل .ودببشأت ااشواببة ااطببد حتقيقببو يف اسدميببة ااببي تلب ّبدض هلببو صببوحب ااببمال  .اك ب
اارب ل أُسقطل الشر لفويبة ا ابة وظبا اسبوين مفلرببو ومبو مب االقبوب دلبش مبدوخ أل بد مب سبل
سبيفوات طلب اطربشامببه اإلادامببي طلب صببوحب ااببمال  .و فببع صبوحب ااببمال جن االطربببشا طليببه
مد إ االطربقو ااةومش جن أطضو اةل شخأ مصوب مل مصشخ ال دون واالز هوخ.
 -٤و طببل ااشواببة ااطببد اال يفببة إ طببشر قمببول ااغببكو الببشر اس بربيففو سببما االنربصببو
احمللية .اك اال يفبة ملصبل إ أن سبما االنربصبو احملليبة امرببشت طلب حنبو غبا مب خ ومل تكب
مربوحة يف قضية صوحب اامال .
 -٥وفي ببو يربللب سببس املو ببوطية القضببية ،الحاببل اال يفببة أن صببوحب ااببمال وقببع ببحية
ادميببة طيفيفببة تطببود طيفوصببدهو مصببومأ صوخسببة تضببد شببخوص املصببودن مل ب ون سبواهل.
وخأت اال يفة أن طشر ميفبع ااشوابة ااطبد هبي ا فلبول وطبشر امللوقمبة طلي بو قبش أسبفدا طب و بع
صوحب اامال وغا م ا شخوص املصودن مل يف حواة لف ششيش ،وحوال ون قشخ ل
طل االي يف اجملرب ع طل قشر املةووان مع اآلمدي  ،صو يغكا انرب ولو ال و ن  ٥م االتفوقية.
 -٦وأحو ببل اال يفببة طل ببو ط ببو صببوحب ااببمال أن ااشواببة ااط ببد مل تببول ببلفه ااغ ببشيش
طربموخ فال مصو مل ب االهرب بور ااكبويف ،والحابل أن ااشوابة ااطبد انرب كبل ااربتامو بو فوابب
املببو ن  1م ب االتفوقيببة إذ مل تببوفد ا ويببة اصببوحب ااببمال طل ب ااببدغل م ب شببكوا إ ااغببد ة دلببش
االطربشا ا ول ،ومل توفد اه املةوطشن ااطمية ومشموت إطو ن ااربنهيا دلش االطربشا اا وين.
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 -1وفي و يربلل طو ات صوحب اامال فواب املبو ن  2مب االتفوقيبة ،الحابل اال يفبة
أن تقوطس ااشواة ااطد وطشر فلوايرب و يغكالن قمبوال ب يفيو سبرب داخ اسبدامل ااغبيفيلة املدتكمبة
يف نطوق واليرب و ش ا شخوص املصودن مل  .وخأت اال يفة أيضو أن ملبوئن صبوحب اابمال
اايفوية طب تقبوطس ااشوابة ااطبد طب ااةب وح فالحقبة قضبومية فلليبة ال غبربمه فبي ل ،أصبمحل
سببممو يف إطببو ن اإلي ببيا ودل ببل ح ببش ااربلببييب اايففةببي و/أو س ببو امللوملببة ،ص ببو يغببكا انرب ول ببو
ال و تن  ١٥و ١٦م االتفوقية.
 -2وخأت اال يفببة أن تقببوطس ااشواببة ااطببد ط ب ااببوذ ييببع ااربببشادا ااالزمببة مليفببع أط ببول
االيفف امل و لة ملو تلدض اه صبوحب اابمال  ،وااربحقيب دفلوايبة وملوقمبة اسيفبون يف قضبية صبوحب
ااببمال إ ببو يص ببا إ ح ببش انرب ببوجل حق ببوق ص ببوحب اا ببمال فوا ببب امل ببو ن  ،١1مق ببدو ن مقان ببة
ملبو ن  ٤مب االتفوقيبة .وأمباا ،الحاببل اال يفبة أن ااشواببة ااطببد مل تبوفد اصببوحب ااببمال أي
مةببوطشن ومل تربخببي أي شببكا مب أشببكول اااتيمببوت ااربيةباية امللقواببة ارب كييفببه مب ااببيهوب إ
املشخسة ،ونربي ة اياك ُحدر م حقبه يف ااربللبيل إ أن قبشمل إايبه ميفا بة موصبة غبا حكوميبة
ااشطل اايي حيربوج إايه .وهلبي ا سبموب ،ملصبل اال يفبة ،يف ظبا ظبدو هبي ااقضبية ،إ أن
ااشواة ااطد انرب كل حقوق صوحب اامال فواب املو ن ()1(1٤ب) و(ج) م االتفوقية.

ج .ه .ضد أسرتاليا
 -2نابدت اال يفببة يف اابمال املربللب دقضبية ج .ه .ببش أسبااايو (.)CRPD/C/20/D/35/2016
وصببوحمة ااببمال موا يفببة أس باااية ص ب و ميفببي ااببوال ن تة بربخشر ا ببة اإلشببوخن ا س باااية ()nalsuA
ا ربال ببو ا ر .ويف اافببان دببن نيةببون/أدديا وأقخ/مببويو  ،11١٤اس بربشطل إ اخن املببشطي االببور يف د باث
ص ببوحمة اا ببمال ا م ببة لف ببة يف احملك ببة احمللي ببة يف غ ببدب أس بااايو يف  ٣حتيدان/يوني ببه .11١٤
وأطل ببل صببوحمة ااببمال إ اخن املببشطي االببور جحواهلببو وجهنببو حتربببوج إ مبباال شببفوي ال ببة اإلشببوخن
ا س باااية ايربةببىن هلببو أ ا م ببة احمللفببة .وأطل ببل امببدنال احمللفببن أيضببو المكونيببة ح ببت مببشموت
دي ب شببدلة mA tuAmaumm CnggaA nuL nAl
املايببن ااغببفوين ال ببة اإلشببوخن ا سباااية طب
 amlLmeA nalLeus uااربودلببة ادادطببة ااصببل يف غببدب أس بااايو .واتصببا مببشيد امببدن احمللفببن يف إ اخن
املببشطي االببور دصببوحمة ااببمال ايةببنل إن لونببل حتربببوج إ مةببوطشن مبباال شببفوي ال ببة اإلشببوخن
ا س باااية أر إ نوطببة أذن مالم ببة .ويف اايببور نفةببه ،أاودببل صببوحمة ااببمال جهنببو حتربببوج إ
مباال شببفوي .ودلببش ذابك ،أمب املببشيد صبوحمة ااببمال جهنببو سبربُلف مب االسبربشطو ن فيفابدا إ
ااغ ببدوط اا ببي ي بيفأ طلي ببو ق ببونون احمللف ببن اة بيفة  ١2٥1يف غ ببدب أس بااايو ،وااض ببدوخن ااقص ببو
املرب لبة يف تبوفا ول ببة طو ابة ال برب ل ،فبو يف ذاببك ا فبوم طلب سبدية مببشاوالت هيغبة احمللفببن،
ال ميك ال حك ة أن يئ اصوحمة اامال ااوسوما ااالزمة ارب كييف و م أ ا وظيفة احمللفة دفلواية.
 -١1وخّت صببوحمة ااببمال طل ب املببشيد ،م ببان ش بواغا إزا ق بداخ ااةببلطوت احملليببة إطفو هببو.
وأشوخت إ أن املشيد سبم أن سبنهلو إن لونبل تةبربطيع اسبربل ول أا بتن ااةب ع ااربكيفواوايبة أر
أهنببو حتربببوج إ مبباال شببفوي ال ببة اإلشببوخن ا س باااية ،وقواببل إن ااولببوالت ا كوميببة ،فببو في ببو
احمل ببولل احمللي ببة ،ملتم ببة فوا ببب سيوس ببة اخل ببشموت اال وي ببة يف غ ببدب أسب بااايو جن ت ببوفد املاي ببن
ااغبفوين .وأابوب املبشيد جن قبداخ مل يكب مدتمطببو الوامب املوايبة ،وجنبه مل يلربب صبوحمة ااببمال
طمغو طل نابور احملبولل .وأفبو جن ا سبو امليفطقبي اادميةبي اقبداخ هبو يغبة نابور طبو ل ال برب ل
ميرب ا الربغديلوت ااةوخية.
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 -١١ويف شموط/ف ايد  ،11١٥قشمل صوحمة اامال شكو أمبور اال يفبة ا كوميبة اربكبوفؤ
اافببدص ،فواببب املببو تن ٦٦أاببف و٦٦لببو مب قببونون تكببوفؤ اافببدص اةبيفة  ١22٤يف غببدب
أسب بااايو .وملص ببل ه ببي اال يف ببة إ أن إ اخن امل ببشطي اال ببور تص ببدفل ،يف مل ببدض أ ا وظيفرب ببو
ااقونونية ،تصدفو مموشدا طربموخهو ا وزا يدلبو الحكومبة ال هيغبة تقبشر مشمبة ال رب بع ،وأن ااغبكو
تقببع مب مث مببوخج نطببوق قببونون تكببوفؤ اافببدص .ومل ميكب صكيفببو إحواببة قضببية صببوحمة ااببمال إ
احملك ة اإل اخية ا كومية فواب قونون تكبوفؤ اافبدص .وملبو مل يكب ااقبداخ مطبن قونونيبو ،مل يكب
ااطل فيه أمور احملك ة االليو اومتا ومل يك أي سميا انربصو آمد مربوحو.
 -١1و فلببل صببوحمة ااببمال جن ااشواببة ااطببد انرب كببل املببو ن  )1(٥و( )٣م ب االتفوقيببة
دلشر توفا اااتيموت ااربيةاية امللقوابة مليفبع اارب ييبت بشهو دةبمب اإلطوقبة ،واملبو ن  )1(١1و()٣
م االتفوقية دلشر ااوذ ااربشادا امليفوسمة اربتويشهو اشطل اابالزر هلبو ا م بة احمللفبة .وأ بوفل
ص ببوحمة اا ببمال أن حقوق ببو فوا ببب امل ببو ن  1١مب ب االتفوقي ببة انربُ ك ببل نربي ببة ميفل ببو مب ب أ ا
م ة احمللفة.
 -١٣وذهمببل ااشواببة ااطببد إ ببدوخن اطربمببوخ ا طببو صببوحمة ااببمال فواببب املببو ن  ١1مب
االتفوقية غا مقمول م حيا االمربصوص املو وطي ،أو غبا مقمبول دةبمب افربقبوخ ااوا بح إ أسبو
سليل أو طبشر تشطي به ج ابة لوفيبة وفقبو ال بو ن (1ه) مب اا وتولبول االمربيبوخي االتفوقيبة ،و فلبل
جن ا طو ات صوحمة اامال فواب املوا  ٥و ١1و 1١م االتفوقية ايس هلو أسو مو وطي.
شببخوص ذوي
 -١٤وأشببوخت اال يفببة إ تلليق ببو االببور خقببل  )11١٤(١دغببنن االط باا
اإلطوقة طل قشر املةووان مع اآلمدي أمور ااقونون ،اايي ييفأ طل أن ا هليبة ااقونونيبة تغب ا
أهليببة ااغببخأ ن يكببون صببوحب حقببوق وقشختالببه طلب أن يكببون فببوطال يربصببد فواببب ااقببونونن
وأهلية ااغخأ ااقونونية ن يكون صوحب حقوق صفة اواه ا صول طل محوية يمة قوقه
يف اايفاور ااقونوين ،أمو أهليربه ااقونونية الربصد فواب ااقونون ف ي اطاا ده لفوطا اه ااقشخن
طل ب إا بدا امللببومالت وإنغببو االالقببوت ااقونونيببة أو ت ياهببو أو إهنوم ببو .والحاببل اال يفببة أن املببشيد
أو ببح دص بداحة اصببوحمة ااببمال أن ااةببلطوت ال تلرب ب احمللفببن ااصببل طمغببو طل ب إقومببة االببشل ،وأن
ااشواة ااطد مل تغبكك قب يف أهليبة صبوحمة اابمال ااقونونيبة ا م بة احمللفبة .وطليبه ،ملصبل
اال يفة إ أن ا طو ات صوحمة اامال غا مقمواة فواب املو ن (1ب) م اا وتولول االمربيوخي.
 -١٥وفي ببو يربلل ب ط ببو ات ص ببوحمة اا ببمال فوا ببب امل ببو تن  ٥و 1١م ب االتفوقي ببة ،خأت
اال يفة أن ااشول ا دا ترب ربع هبوم تقشيدي ملن طيفش تقييل مش ملقواية اارببشادا ااربيةباية
يفوسببم و .غببا أن ببولل ااببشول ا بدا ملتمببة جن حتببدص طلب أن يكببون ذاببك ااربقيببيل شببومال
وت ُ
ومو وطيو ،وأن يربيفوول ييع االيفوصد ذات ااصلة ،قمبا أن البأ إ أن تبشادا اابشطل وااربكيبف
سربغكا طمغو غا مربيفوسب أو غبا بدوخي .والحابل اال يفبة أن ااربلبشيالت اابي توفدهبو ااشوابة
ااطبد األشببخوص ذوي اإلطوقببوت ااةب لية مببو لونبل سبربربيح اصببوحمة ااببمال إمكونيببة املغببوخلة
يف هيغببة احمللفببن طل ب قببشر املةببووان مببع غاهببو .ومببع ذاببك ،أشببوخت اال يفببة أيضببو إ أن ااشواببة
ااطببد مل تلببدض ااربكببوايف املقببشخن الاتيمببوت ااربيةباية ااالزمببة اصببوحمة ااطلببب ،وال أي ديببوئت
ّك ب ااة ببلطوت املخربص ببة م ب حتليببا م ببش ملقواي ببة تل ببك اااتيمببوت وتيفوس ببم و يف ظ ببدو ه ببي
ااقضية ايات .والحال اال يفة أيضو أن توفا مشموت اااية ااغفوية ال ة اإلشوخن ا ساااية
تدتيببب تيةبباي ملربببو يل ببن إايببه ااصببل ا سبااايون يف حيببو ل اايوميببة ،وأن صببوحمة ااببمال ديّيفببل
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اةلطوت ااشواة ااطبد ليفيبة ح بت مبشموت املايبن ااغبفوين ال بة اإلشبوخن ا سباااية طيفبشمو
أدل رب و الطوقرب و ااة لية .واياك خأت اال يفة أن ح ااشوابة ااطبد مل تكبف ارببشفل و إ أن
تةربيفرب أن توفا مشموت اااية ااغفوية ال بة اإلشبوخن ا سباااية اصبوحمة اابمال لبون سيغبكا
طمغو غا مربيفوسب أو غا دوخي .وطالون طل ذاك ،وخغل واوب مداطون ممشأ سدية مشاوالت
هيغة احمللفن فإن ااشواة ااطد مل تقشر أي ح ة ت خ تليخ إ مول أي تلشيا ،م ا أ ا ااي ن
أمور احملك ة ،ارب كن املاين ااغفوين ال ة اإلشوخن ا ساااية م أ ا م وم ل م ون ااربن ا
يف سدية مشاوالت هيغة احمللفن .وملصبل اال يفبة ارببو إ أن ااشوابة ااطبد انرب كبل حقبوق
صوحمة اامال فواب املو ن  )1(٥و( )٣م االتفوقية.
 -١٦أمببو في ببو يربلل ب ط ببو ص ببوحمة ااببمال أن ااشوا ببة ااط ببد انرب ك ببل ااربتامو ببو فوا ببب
املببو ن  ،1١أشببوخت اال يفببة إ أن املببو ن (1١ب) ت بيفأ طل ب أن تربخببي ااببشول ا بدا ييببع
ااربشادا امليفوسمة ااي تكفا صوخسة ا شخوص ذوي اإلطوقة حق ل يف حديبة ااربلمبا واابدأي ،فبو يف
ذاببك حديببة لببب مللومببوت وأفكببوخ وتلقي ببو واإلفصببوح طيف ببو ،طل ب قببشر املةببووان مببع اآلم بدي ،
وط ب دي ب يي ببع وس ببوما االتص ببول دقم ببول وتية ببا قي ببور ا ش ببخوص ذوي اإلطوق ببة يف مل ببوملرب ل
اادنيببة سبربل ول ييببع وسببوما وأشببكول االتصببول س ب لة امليفببول .وأشببوخت اال يفببة لببياك إ أن
املببو ن (1١ه) ت بيفأ طل ب أن تغ ب ا هببي ااربببشادا امليفوسببمة االط باا دل ببوت اإلشببوخن وتغ ب يع
اس بربخشام و .ويف هببيا ااةببيوق ،خأت اال يفببة أن احمللببف شببخأ يربببو مةببؤواية طومببة يف جمببول
إقومببة االببشل يربفوطببا يف إ وخهببو مببع اآلم بدي  ،وأن هببيا ااربفوطببا يغببكا "ملوملببة خنيببة" مللببىن
املقصو يف املو ن  .1١ويف بو مبو تقبشر ،ملصبل اال يفبة إ أن خفبض تتويبش صبوحمة اابمال
دغكا االتصول اايي حتربوج إايه ارببرب ك مب أ ا واام بو يف هيغبة احمللفبن ،وااربلمبا مب مث طب
نفة و يف إ وخ ملوملة خنية ،شكا انرب ولو ال و ن (1١ب) و(ه) م االتفوقية.

آل آرم ضد اململكة العربية السعورية
 -١1نا ب ببدت اال يف ب ببة يف اا ب ببمال املربلل ب ب ب دقض ب ببية آل آ ر ب ببش امل لك ب ببة االددي ب ببة ااة ب ببلو ية

( .)CRPD/C/20/D/38/2016وتلبّبدض صببوحب ااببمال يف فواربببه إلصببودة نرب ببل طيف ببو إطوقببة نليببة
اتميببة يف أذنببه ااي ببىن .وظلببل حواببة هببي اإلطوقببة مة بربقدن .ويف  2نيةببون/أدديا  ،11١1أاقببل
ق بوات ا م ب ااةببلو ية ااقببمض طليببه يف نقطببة تفربببي ونقلربببه إ مدلببت شببد ة ااقطيببف ،حيببا
ب
تلدض مداخا وتكداخا الفلقة ،وهي أسلوب الربلييب ييفطوي طل بدب احملرب بت دلصبو طلب
قشميه .وظبا ال يقبو طلب املغبي أقمبو طبشن .ودلبش أسبموطن مب احرب بوز يف مدلبت شبد ة ااقطيبف،
نُقا صوحب اامال إ املشيديبة االومبة ال موحبا ،يف اابشمور ،حيبا ُو بع يف ا بمس االنفبدا ي
وطيب مدن أمد  .و دحه أحش املل ّيدن أخ و ،ودييف و هو ميفمطح ،خلله حبيا يه دقبون طلب ظ بد
ُ
ويف وا ببه وأا بتا أمببد م ب اةببش  .و إل ببوفة إ ذاببك ،وقببف أحببش املل ب ّيدن حبيا يببه طل ب
أصودع يشي وقشمي صوحب اامال وسحق و ،صو أسبفد طب إزاابة ظفبد مب إصبمع يبش وظفبد مب
إصمع قشر .ونربي ة اربلك ا فلول ،دشأت تةو إطوقربه ااة لية .وميفي ذاك اايور لبب صبوحب
اامال ا صول طل مشموت مية.
 -١2ودلب ببش ح ب بوا أخدلب ببة أش ب ب د ونصب ببف ،نقلب ببل ااةب ببلطوت ااةب ببلو ية صب ببوحب ااب ببمال إ
مةربغف طةكدي إلادا فحأ يب خوتيين .وقول ااطميبب إن صبوحب اابمال يلبوين مب فقبشان
ااةب ع يف أذنببه ااي ببىن ،وال دببش مب إابدا اداحببة طوالببة اربفببو ي فقببشان ااةب ع ومببو إ ا دببش.
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وتدلببل إ اخن ااةب صببوحب ااببمال مب ون طببالج ملببشن سبربة أشب د ،تببشهوخت مالهلببو حوسببة
ااة ع تشخليو .ودلش سربة أش د ،أُُمي صوحب اامال إ موطش آمد مع ميب ذلبد أن حوارببه
قش سو ت اشخاة أنه مل يلش ية ع جذنه ااي ىن .وذلبد ااطميبب أيضبو أن اسداحبة ،يف هبي املدحلبة،
ا تلوجل حوسة ااة ع اش صوحب اامال  .ولونل سبلطوت ااشوابة ااطبد قبش أُُمطبدت درببشهوخ
نببع صببوحب ااببمال اكيف ببو مل حتببدجل سببوليفو .و إل ببوفة إ ذاببك ،مل يربةب اصببوحب ااببمال  ،ميفببي
وحبدر مب أمببوخ
دبش احرب ببوز  ،االسبربلونة فةربغبوخ قببونوين ،أي أنببه ُحبدر مب تلقببي اابشطل مب ببورُ ،
أمببد ميف ببو ا صببول طل ب اخلببشموت ااطميببة ااالزمببة .ويف  ٥أيلول/س بمرب  11١٦تقديمببو ،حببولل
ونببح اببه آنببياجل دربوليببا ببور ،اكيفببه
صببوحب ااببمال يف احملك ببة استاميببة املربخصصببة يف ااببدقضُ .
ُميفببع م ب االتصببول دببه .و لببب اايفومببب االببور إن بتال طقودببة اإلطببشار حب ب صببوحب ااببمال  .و فببع
صببوحب ااببمال جنببه اس بربيففش ييببع سببما االنربصببو احملليببة املربوحببة ،وجن و ببله شببكا انرب ولببو
قوقه فواب املوا  ،٤و ،)١(١٣و ،)١(١٥و )١(١٦و( ،)٤و(1٥أ) م االتفوقية.
 -١2واطافببل ااشواببة ااطببد يف مالحاو ببو طل ب مقموايببة اا بمال جن صببوحمه ال ي بتال خه ب
االحرب ببوز يف املشيدي ببة االوم ببة ال موح ببا يف اا ببشمور ،و ط ببل إ اطربم ببوخ اا ببمال غ ببا مقم ببول ن
املةناة ذا و ملدو ة طلب أخدلبة مقبدخي موصبن يدلبن جمللبس حقبوق اإلنةبون ،والبشر اسبربيففو
سببما االنربصببو احملليببة واالفربق ببوخ إ ا اببة ااكوفيببة .ويف ه ببيا ااصببش  ،أشببوخت اال يف ببة إ أن
والقت املقببدخي اخلوصببن هببي خاسببة حببوالت حقببوق اإلنةببون يف دلببشان أو أقببوايل ملييفببة أو حببوالت
االنرب ولببوت ااواسببلة اايفطببوق قببوق اإلنةببون يف أحنببو االببومل ،وإطببشا تقببوخيد طومببة طيف ببو ،اكيف ببو
ال تغ ببكا ط وم ببو إا بدا م ب إا بدا ات ااربحقي ب اا ببشو أو ااربة ببوية ااشواي ببة ملل ببىن املقص ببو يف
املببو ن (1ج) م ب اا وتولببول االمربيببوخي .وفي ببو يربلل ب حب ببة ااشواببة ااطببد أن صببوحب ااببمال
لببون ييفم ببي اببه أن يلببدض قضبيربه طل ب وزاخن ااشامليببة (أا ببتن مكوفحببة اسدميببة) ،واايفيودببة االومببة،
ومبشيد ااةب اابيي لبون رب بتا فيبه ،و"احملك بة املخربصبة" ،واس ليبة ااو يفيبة قبوق اإلنةبون،
واهليغببة ااةببلو ية قببوق اإلنةببون ،أحو ببل اال يفببة طل ببو طببو صببوحب ااببمال أال أحببش م ب
سببما االنربصببو تلببك لببون فلببوال ومربوحببو يف قض بيربه ،وأن ااشواببة ااطببد مل تقببشر أي مللومببوت
ت ه طل توافد وفلواية سما االنربصو ااي أشوخت إاي بو يف قضبية صبوحب اابمال  .ويف بو
مببو تقببشر ،ملصببل اال يفببة إ أن سببما االنربصببو ااببي أشببوخت إاي ببو ااشواببة ااطببد مببو لونببل
اربربببوح اصببوحب ااببمال  ،وأن ااببمال مقمببول فواببب املببو ن  ) (1مب اا وتولببول االمربيببوخي .أمببو
في ببو يربلل ب دقببول ااشوا ببة ااطببد إن ااغببكو مل تُببشطل جي اي ببا وييفم ببي م ب مث اطربموخهببو غ ببا
مقمواببة الفربقوخهببو إ ا اببة ،خأت اال يفببة أن صببوحب ااببمال قببشر ،غبداض املقموايببة ،مببو يكفببي
م ا اة اشطل ا طو اته ،فواب املوا  ،)١(١٣و ،١٥و ،١٦و ،1٥مقدو ن ففد هو أو مقانة
ملو ن  ٤م االتفوقية ،فنطليفل أن اامال مقمول.
 -11وخبص ببوص ا س ببس املو ببوطية القض ببية ،أف ببو ت اال يف ببة جن ببه طل ب اا ببدغل م ب االالم ببوت
ااوا ببحة طل ب أن ص ببوحب اا ببمال ق ببش تل ببدض الربل ببييب ،وااغ ببكوو املقشم ببة م ب أس بدته وص لي ببه
يف هبيا ااصببش  ،مل تقبشر ااشواببة ااطبد أي مللومببوت تب ه طلب أن سببلطو و أابدت حتقيقببو فلببوال
يف تلك املتاطل احملش ن .والحال اال يفة أن ااشواة ااطد مل تشحض أق م تلك املبتاطل ،وخأت
أال دش م إيال ا طو ات صوحب اابمال االطربمبوخ ااواابب .وملصبل اال يفبة ،يف بو مبو تقبشر،
إ أن ااوقبومع امللدو بة طلي بو لغبفل طب وقبو انرب بوجل قوقبه فوابب املببو تن  ١٥و١٦
م االتفوقية.
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 -1١وأحو ل اال يفة طل و لياك دتطل صوحب اامال فواب املو ن  )١(١٣مب االتفوقيبة
أنببه (أ) تلببدض الربلببييب وأُاب طلب االطباا اببينب ،وأن احملببولل اسبربخشمل هببيا االطباا
إل انربه وا كل طليه إلطشار ،طل اادغل م لموت أسدته وص ليه طشر مداطون ذاك اابشايا نبه
انربُببت حتببل ااربل ببييب؛ وأنببه (ب) مل ي برب ك م ب االس بربلونة فح ببور ح ب أيلول/س بمرب ،11١٦
طيفببشمو ُنببح اببه دربليببن ببور ارب يلببه أمببور احملك ببة استاميببة املربخصصببة يف ااببدقض اكيفببه ُميفببع م ب
االتصببول دببه .وأشببوخت اال يفببة إ أن املببو ن  )١(١٣م ب االتفوقيببة ت بيفأ طل ب أن تكفببا ااببشول
ا بدا س ببمال فلوا ببة األش ببخوص ذوي اإلطوق ببة االحربك ببور إ ااقض ببو طل ب ق ببشر املة ببووان م ببع
اآلمدي  ،دطدق تغ ا توفا ااربيةاات اإلادامية ااي تربيفوسب مع أط وخهل ،د دض تيةا وخهل
اافل ببول يف املغ ببوخلة املموش ببدن وغ ببا املموش ببدن .وييفط ببوي ذا ببك طل ب اح باار يي ببع طيفوص ببد ا ب ب يف
احملول ة االو اة ،فو يف ذاك ح ااغخأ يف اارب يا ويف طشر ااربلدض ي وط نفةية غبا
م ب خن أو ب وط اةببشية ،مموشببدن أو غببا مموشببدن ،مب سببلطوت ااربحقي ب  ،اشفلببه إ االط باا
اببينب .ويف هببيا ااصببش  ،ذ ّلببدت اال يفببة جن مب اامببشي ي يف ااقضببوق ااببي تيفطببوي طلب طقودببة
اإلطببشار واببوب حصببول امل برب ل طل ب املةببوطشن اافلواببة م ب ببور يف ييببع مداحببا ااببشطو  ،وأن
املللومبوت امليفربتطبة نربي بة ااربلببييب لبب ومبو اسبربملو هو مب ا ابة .وذ ّلبدت اال يفبة لببياك جن
ااشواة ااطد ملتمة ،وفقو ال بو ن  ،٤دربلتيبت إمكونيبة احربكبور ييبع ا شبخوص ذوي اإلطوقبة إ
ااقضبو فلليبو ،مب ون ييبت مب أي نبو طلب أسبو اإلطوقبة .ويف هبيا ااصبش  ،ذ ّلبدت اال يفببة
جن ا قببوق واالاربتامببوت املربللقببة ملةببووان وطببشر اارب ييببت املمييفببة يف املببو ن  ٥ت ببا اطربمببوخات موصببة
دغببنن املببو ن  ١٣اا ببي تببشطو ،ب أمببوخ أم ببد  ،إ تببوفا تية باات إاداميببة .وص ببو مييببت ه ببي
ااربية باات ط ب اااتيمببوت ااربية باية امللقواببة أهنببو ايةببل مقيببشن فةببناة طببشر ااربيفوسببب .ويف حواببة
صببوحب ااببمال  ،خأت اال يفببة أن ااشواببة ااطببد ملتمببة م ب مث اببوذ ييببع ااربية باات اإلاداميببة
ااالزمبة ارب كييفببه مب املغببوخلة اافلوابة يف ااببشطو  ،آمبين يف االطربمببوخ إطوقرببه ااةب لية .والحاببل
اال يفببة أن املللومببوت املربوحببة تمببن أن ااشواببة ااطببد مل تربخببي أي تببشادا يف هببيا اخلصببوص .ويف
بو مبو تقببشر ،ملصبل اال يفبة إ أن ااشواببة ااطبد انرب كبل حقببوق صبوحب اابمال فواببب
املو ن  ،)١(١٣مقدو ن ففد هو أو مقانة ملو ن  ٤م االتفوقية.
 -11وفي ببو ببأ شببكو صببوحب ااببمال فواببب املببو ن  1٥مب االتفوقيببة ،الحاببل اال يفببة أن
صوحب اامال ا طُد إ االنرباوخ ل د م أخدلة أش د قما أن يرب ك م ا صول طل اخلشموت
ااصحية اابي لبون يطلم بو؛ وأن سبلطوت ااشوابة ااطبد مل ُ ّكيفبه مب إابدا اسداحبة اابي لبون حيرببوج
إاي و ارب يفب فقشان حوسة ااة ع يف أذنه ااي ىن ومو ،طل اادغل م أهنو أُمب ت اضبدوخن امللحبة
اربلببك اال ليببة اسداحيببة؛ وأن صببوحب ااببمال مل يلببش م ب مث ية ب ع جذنببه ااي ببىن .وملصببل اال يفببة
اربو إ أن ااشواة ااطد انرب كل حقوق صوحب اامال فواب املو ن (1٥ب) م االتفوقية.
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