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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

قراا اعمدتهررل اللجنررة اوار املرا  5مررا التوهولرروخ اارميررا ي
البالغ قم ** *2015/29

ر

البالغ مقدم من:

ن .ن.

األشخاص املدعى أهنم ضحااي:

صاحبة البالغ وابنتها ن .ل

الدولة الطرف:

أملانيا

اتريخ تقدمي البالغ:

 1حزيران/يونيه ( 2015اتريخ تقدمي الرسالة األوىل)

املسألة املوضوعية:

اإليداع يف مستشفى لألمراض النفسية

صااحبة الابالغ ن .ن .مواةناة مان ا اااو الروساد مولاوو يف عاام  .1956وهاد تقادم الاابالغ
-1
أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها ن .ل .وابنة صاحب البالغ ،املولوو يف عام  ،1980هد أيضاا مان
صانف ع اى أهناا مان
مواةين ا ااو الروساد .ويف عاام ُ ،2009شخصا حالتهاا اهناا اقعاداة وا (اةا ( ُ
الفئااة  ،2املسااتو  3يف تصاانيا اإلعادااة) .وولاات اللوتوخااول ا لتيااارع امل حااا نلاهااد حيااز النفااا نلنساابة
ألملانيا يف  26آ ار/مارس .2009
ويف  22تش ارين األول/أختا وبر  ،2013د اادم ص اااحبة ال اابالغ وابنته ااا ة ب ااا ل ج ااو يف أملاني ااا.
-2
ورف ا اات املالت ا ااب ا ا ا اااوع ل هج ا اار والالرئ ا ااه ة به( ا ااا ،وأص ا ااب أم ا اار ترحي ه( ا ااا فا ا ا ا يف  21أاير/
ما ااايو  .2014ويف  26شا ااباا/فلاير  ،2014عينا ا قحا ااد ااا اااخم وصا اايا ع ا ااى ابنا ااة صا اااحب الا اابالغ.
ويف  13آ ار/مارس  ،2014ددم الوصاد دارار ااال(اة بشاأن الوصااية قىل صااحبة الابالغ وة اب مقاب اة
ابنتهاا .وبااد لاف بفااري دصات  ،فار صاااحبة الابالغ ما ابنتهااا قىل سويسارا .وأعيادات قىل أملانيااا يف 13
تشرين األول/أختوبر .2014
__________

*
**

اعت(دهتا ال جنة يف وورهتا الثالثة والاشرين ( 17آب/أغسطس  4 -أي ول/سبت(ل .)2020
شارك يف وراسة البالغ أعضا ال جنة التالية أمساؤهم :أمحد السيا ،ووانالمد أومارو بشااارو ،ومونتيااان بونتااان،
واميااد الاادين شاااخر ،ورتتااروو اوفورياوا فيف اوامد ،ومااارا خريسااتينا غااابري د ،وأماليااا قيفااا غاااميو ريااوس ،وقيشاايالاوا رااون،
وص ااامويت ووغ ااو خ ااابو ،وخ اايم ما ااد ي ااون ،و سا ا و غ ااابور لوف ااا ع ،وروبا اار ر ااور م ااارتن ،وو ااريع ريا االوف،
ورو س روسالوس ،ومارخوس شيفت ،وريسناوايت أواتمد.
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ويف شباا/فلاير  ، 2015أُول ابنة صاحبة البالغ مستشفى لألمراض النفسية باد أن أب غ
-3
أحاد األشااخاص عاان رؤيتهااا الوحاادها ويف حالااة قعيااا يف الشااارعا .ويف الفااري منا لااف التاااريخ وحا
متو /يوليه  ،2015أُول ن .ل مرارا الاديد من مستشفيا الصحة النفسية وغاورهتا ،وت ق الاديد
من الاالرا النفسية والطبية .ومت تايه عدو من األوصيا ع يها .واوع صاحبة البالغ يف شالواها
املقدمة قىل ال جنة أن ابنتها ضحية انتهاك أملانيا حلقودها مبورب املواو  5و 6و 12و 13و 14و 15و16
و 17و 22و 25م اان اتفادي ااة حق ااوذ األش ااخاص وع اإلعاد ااة .وة ب ا ص اااحبة ال اابالغ قىل ال جن ااة أن
تدعو الدولة الطرف قىل قلرا ابنتها من املستشفى ،وقىل ودا أع شالت من أشالال الاال القسرع
ال ع دد ُُتض له.
ويف  15خااانون األول/ويساا(ل  ،2015داادم الدولااة الطاارف مالحىلاهتااا قىل ال جنااة ،وأب تهااا
-4
نلت اادابت ال ااا اُت ا هتا الس ا طا املختص ااة يف دض ااية ن .ل .وأب ا الدول ااة الط اارف ال جن ااة أيض ااا ان
صاحبة البالغ وابنتها غاورات أملانيا قىل هولندا يف  21متو /يوليه  ،2015وأن ابنة صاحبة البالغ غاور
املستشفى لالفا ل نصيحة الطبية دبت ه ه الرح ة ،ودد اعتُل أهنا اغت مارضة ألع لطر وشيفا.
وأُرسا مالحىلااا الدولااة الطاارف قىل صاااحبة الاابالغ إلباادا تا يقاهتااا ع يهااا يف  23خااانون
-5
األول/ويساا(ل  .2015ويف  8آ ار/مااارس  ،2016داادم صاااحبة الاابالغ ما ومااا قضااافية تفيااد اهنااا
عاااو قىل أملانيا ا ،ولالنهااا تنااوع البقااا فيهااا .ويف األعاوام  2017و 2018و ،2019بُاثا رسااا ت قىل
صاحبة البالغ لالستفسار عن مالان ورووهاا وعان وضااها احلاايف .ويف  11خاانون الثا//ينااير ،2020
رو صاحبة البالغ ،وأب ال جنة اهنا وابنتها تايشان حاليا يف نريس.
ول ص ال جنة ،يف ضو الاناصر املا خور أعااله ،قىل أن موضاوع الابالغ أصاب لات رادل
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ودرر ودا النىلر يف البالغ ردم .2015/29
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