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 1-1صاحب البالغ قو السيد أ .ن .ب.س وقو مواطن من جنوب أفريقيا ولد عام  .1951وادعى
صاحب البالغ أنه ضحية انت اك الدولة الطرف حقوقه املكفولة وجب املواد 1س و(3ه)س و()1(4د)س
و)1(5س و()1(8ب)س و )3(12و()5س و)1(13س و)2(15س و17س و )1(28و( )2م ا ا اان االتفاقي ا ا ااة .وق ا ا ااد
دخل الربوتوكول االختياري لالتفاقية حيع النفاذ الدولة الطرف  30كاانون األول/ديسامرب .2007
وال ميثل صاحب البالغ حمام.
 2-1و  12تش ارين الثاااف/نوفمرب 2019س قاارر املقاارر اخلاااص املتاات شلبالغاااب وجااب الربوتوكااول
االختياريس شلنيابة عن اللجنةس تسجيل البالغ دون إحالته إىل الدولة الطرف إلبداء مالحظاهتا عليه.

ألف -مواز املعلومات واحلجج اليت قتمها الطافا
الوقائع لدا عاضها صاح البالغ
 1-2يتاف صاحب الابالغ مان عادة إعاقااب دائماة وأمارال معمناةس كاان يتلقاى بسابب ا مادفوعاب
شا رية متواضااتة ماان دمااع ضااد التجااع الاادائم .وقاو الساااكن الوحيااد لشااقة يتقاساام ملكيت ااا مااا أخيااه.
وابتااداء ماان عااام 2008س قاادم طلباااب ساانوية إىل مدينااة كيااب اتون للحصااول علااى خصاام ماان الضارائب
البلديااة املسااتحقة علااى ملكيااة الشااقة وجااب باار ميب اخلفااص الض ارييب ل شااخاص ذوي اإلعاقااة وكبااار
الساان .ويااوكر صاااحب ال اابالغ أن ماان املف ا ل أن يتاااا ق ااوا اخلصاام ل شااخاص ذوي اإلعاقااة وكب ااار
السن ذوي الدخل املنخفص واملتوسط ألن الضرائب البلدية على املمتلكاب "تتجاود بكث أي تكلفة
متقولة" للخدماب البلدية وقي فتليا ثابة إعادة توديا للثرواب.
 2-2ورفضت مدينة كيب اتون طليب صاحب الابالغ املتتلقاع شلفا ة  2013-2008واملافرخع
آذار/مااار  2011و 23نيسااان/أبريل 2013س ورفضاات طتنااع قاادم ما  30نيسااان/أبريل  2012و23
أاير/مااايو 2013س ألسااباب ماان بين ااا أن دخلااه مرتفااا لل.ايااة .ووفقااا لصاااحب الاابالغس صاانفت املدينااةس
خطأ ودون أي مربرس مدفوعاب التأمع على أهنا إيراداب .ويوكر أن تتريف "الدخل الش ري اإلمجايل
ل سرة املتيشية" السياسة الضريبية للمدينة يسام ااا شعتباار أي اساتالم ملبلا ماايل علاى أناه دخال
ويشامل فاااب تتجاااود التتريفااب املتروفاة للاادخلس اا يتتااارل ماا متااي الكومااة الوطنياة وممارساااهتا.
ويضيف أن دائرة اإليراداب جنوب أفريقياا ال تتتارب املادفوعاب مان اساتحقاقاب التاأمع ضاد التجاع
دخ ااال وأن ق ااانون جن ااوب أفريقي ااا ميي ااع ب ااع اإلي اراداب ذاب الط ااابا الرأمس ااايل واإلي اراداب م اان امل ااداخيل.
والاادخل الفتلااي لصاااحب الاابالغ يفقلااه للحصااول علااى خصاام ض ارييب كاماال أو شاابه كاماال .ويضاايف
صاحب البالغ أن طلباته املتتلقة شلسنواب  2018-2014مل تستكمل بتدس بسابب ماا وصافه طالاب
مدينة كيب اتون غ املربرة ورفض ا الرد على املراسالب وشرا سياساهتا على النحو املطلوب.
22

 3-2ويضاايف صاااحب الاابالغ أن مدينااة كيااب اتون أساااءب تطبيااق السياسااة الضاريبية أيضااا تا
أهنا نظرب دخل الشري اآلخر متل الشقةس رغم أن السياسة الضريبية ال تنص على مجا كامل
مداخيل املالكع املشاركع إال إذا كان مقدم الطلب شخصا اعتباراي.
 4-2ويادعي صااحب الابالغ أنااه اساتنفد مجياا سابل االنتصاااف احمللياة املتاحاة .ويقاول إن شااكاوا
ومناشااداته إىل كبااار مساافويل مدينااة كيااب اتون  -ااا ذلا التماادةس و ئبااهس ورئاايس ا لااسس وماادير
اإليرادابس ومدير املدينةس ومدير اخلدماب القانونيةس وأمع املظاملس ومستشاري الدوائر " -وضتت جانبا
أو مت جتاقل ا" .ويتتقد صاحب البالغ أن طلباته رفضت تلبية لرغبة ئب التمدةس رغم تتاارل ذلا
مااا القااانون .وقااد عقااد صاااحب الاابالغ اجتماعااا شخصاايا مااا مساافويل املدينااة طلااب منااه خاللااه تقاادمي
"دافا" الع اضه على وصف مدفوعاب التأمع ضد التجع أبهنا دخلس رغم أنهس وفقا لصاحب البالغس
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ال ينب.ي أن يكون عليه إ باب طلبه تطبيق القانون تطبيقا صحيحاس ومل ينظر الدافا الوي قدمه على
النحو الواجب .وطلب إليه بتد ذل تقدمي أدلة على النفقاب رغم أن قوا الطلب غ ذي صلة .ويرى
صاحب البالغ أن رد مدينة كيب اتون على الربيد اإللك وف الوي أرسله عقب صدور القرار املفرخ 30
نيسان/أبريل  2012مل يكن ردا مالئما .وأشار صاحب البالغ إىل بتص أوجه القصور القارارس لكان
املديناة ردب فقاط أبن القارار "مساتوف لل.ارل"س واعتاربب أن مجياا سابل الاتظلم احمللياة قاد اساتنفدب.
ويفكد صاحب البالغ أن مدينة كيب اتون مل توفر ما يتطلبه الكم التادل واملسفول.
 5-2وعالوة على ذل س قدم صاحب الابالغس اعتباارا مان كاانون األول/ديسامرب 2013س عاددا مان
االدع اااءاب شنت اااك االتفاقي ااةس إىل أن ااة جن ااوب أفريقي ااا لق ااو اإلنس ااانس ومكت ااب امل اادافا الت ااام ع اان
القااو س وحكومااة مقاطتااة كيااب ال.ربيااةس ومكتااب الر سااةس وإداراب حكوميااة أخاارى .ويتلااق صاااحب
الاابالغ أبن قااو الساالطاب مل تاارد كمااا ينب.اايس وأن الااردودس الااه قاادمت ا كاناات غ ا دقيقااة ماان الناحيااة
الوقائتية ومضللة وتفتقر إىل تداب تصحيحيةس كما أهنا ال تقدم أدلة بشأن عملية صنا القراراب.
 6-2و كانون األول/ديسمرب  2013س قدم صاحب البالغ شكوى إىل أنة جنوب أفريقيا لقو
اإلنسااان الااه "أغلقاات" الشااكوى وأحالت ااا إىل مكتااب املاادافا التااام عاان القااو س الااوي كااان صاااحب
الاابالغ ق ااد اشااتكى ل ااه بش ااكل مباشاار .وق ااد رف ااص اسااتانافه ومل يت ا ف شلش ااكوى احملد ااة ال ااه ق اادم ا.
و عاادة مناساابابس حاااول املكتااب "إغااال " شااكوا  .ومل يسااتلم صاااحب الاابالغ أي دكيااد شسااتالم
املتلوماااب املسااتكملة الااه قا دم ا ومل يسااتلم أي رد موضااوعي علااى استفساااراتهس رغاام اقا اا إعااادة فاات
قضيته واالجتماع املق ا للمكتب ما اللجنة.
 7-2وأرسل صاحب البالغ أيضا شكاوى إىل الث إداراب اتبتاة لكوماة مقاطتاة كياب ال.ربياةس
لكاان قااو الشااكاوى "إمااا أ لاات أو مل يااتم النظاار في ااا شالقتمااام واأديااة الالدمااع" .ومل يتساالم أي رد
موضوعي على شكاوا املتتلقة بتتامل حكومة مقاطتة كيب ال.ربية ما قضيته.
 8-2وقد أسند لشكوى صاحب البالغ إىل مكتب الر سة رقام مرجتايس لكان املكتاب مل يتابت اا.
أما الشكاوى اله تقدم هبا إىل املراجا التام للحساشبس والودارة املسفولة عن الكومة التتاونيةس وودارة
شفون املرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقةس وأنة اخلدماة التاماةس وإدارة التادلس فقاد "أ لات متاماا"
أو قوبلت "بدرجة أقل من االقتمام واالستجابة".
 9-2ويضا اايف صا اااحب الا اابالغ أن مسا اافويل مدينا ااة كيا ااب اتون نب ا ااو إىل إمكانيا ااة التما ااا سا اابل
االنتصااف حما اكم جناوب أفريقياااس لكاان مان الواضا أن ذلا لاايس خيااارا قاابال للتطبيااق شلنساابة إىل
شااخص وض ااا مااايل س اايء وحالااة ص ااحية س ااياة .وياارىس ع ااالوة علااى ذل ا س أنااه إذا ق اادم دع اوا إىل
احملاكمس ستنفق مدينة كيب اتون أموال دافتي الضرائب الدفاع عن أفتااا.
 10-2ويدعي صاحب البالغ أن قا راراب السالطاب بشاأن مطالباتاه املتتلقاة شخلصام الضارييب كانات
غ ا قانونيااة وجااب دسااتور الدولااة الطاارف وسياسااة اخلصاام الض ارييب الااه تنت ج ااا مدينااة كيااب اتونس
فضااال عاان أهنااا ق اراراب غا متقولااة ومتييعيااة شلنظاار إىل أن آخارين نفااس وضااته حصاالوا علااى خصاام
ض ارييب .ويض اايف ق ااوا الص اادد أن إدارة اخلف ااص الض ارييب املدين ااة أك اادب ل ااه أن دف ااا دم ااع ض ااد
التجع كمبل مقطوع بدال من األقساط اله تلقاقا مل يكن ليحسب كدخل .ويقول إنه مان املارج أن
تكااون قضاايته غا متعولااة وأن أشخاصااا آخارين ماان ذوي اإلعاقااة وكبااار الساان ر ااا تترضاوا النت اكاااب
مما لة لالتفاقية من جانب الدولة الطرف.
 11-2ويش ااك ص اااحب ال اابالغ ام ااتالك املسا اافولع مدين ااة كي ااب اتون ال ااوين درسا اوا طلباتا ااه
للخربة املطلوبة .وقو يطلب إجراء تقييم ملدى كفاية ومالءمة مفقالهتمس ألن املتلوماب املطلوبة وجب
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قاانون تتعيااع الوصااول إىل املتلومااب مل تقاادم إال جعئياااس ولايس الوقاات املناسااب .وعاالوة علااى ذلا س
تبع ملفاب إدارة اإليراداب أن عملياة صانا القارار مل تساجل أو تو اقس وتكشاف أيضاا عان عادم وجاود
واثئق أخرى ذاب صلة .ويدفا صاحب البالغ أبن متاأاة قضايته ال ترقاى إىل املتااي امل نياةس ويطلاب
التحقيق قو املسائل شعتبارقا سوء سلوك م ت.
مراسااالب مدينااة كيااب اتون الداخليااة غ ا املفرخااة بشااأن
 12-2ويطتاان صاااحب الاابالغ كااول
قضاايتهس الااه تفيااد أبن مجيااا الساالطاب التقديريااة الااه تساام هبااا السياسااة الضاريبية قااد طبقاات .وتفيااد
املراسالب أبن اخلصم الضرييب خمصص ملن لدي م موارد حمادودةس وقاو ماا يتتارب صااحب الابالغ مفشارا
علااى أن املدينااة اساات دفته رغاام أنااه لاايس وضااا جياادس وأنااه ال ميل ا القاادرة علااى الاادفا علااى املاادى
الطوياالس وأن قدرتااه املععومااة علااى الاادفا ال ديت إال ماان اسااتنفاد م اوارد الرأمساليااة احملاادودة الااه صاال
علي ا من مدفوعاب التأمع ضد التجع.

ال كوى
 1-3يقول صاحب البالغ إن حرمان مدينة كيب اتون له من املساعدة االجتماعية شكل خفص
ضارييب علااى املمتلكاااب يشااكل انت اكااا لقااه المايااة االجتماعيااة وجااب املااادة  )2(28ماان االتفاقيااة.
وعاالوة علاى ذلا س يادعي صاااحب الابالغ أنااه دفاا مباال ال داعااي ااا ماان الضارائبس ممااا يشاكل انت اكااا
لقه مستوى متيشي الئق وجب املادة )1(28س فضال عن حرمانه تتسفا من الق امللكية وجب
املادة  )5(12من االتفاقية .ويدعي كول انت اك حقه املساواة وجب املادتع (3ه) و )1(5وحقاه
عدم التترل ملتاملة م ينة وجب املادة  )2(15من االتفاقية .ويدعي أيضا أن الدولة الطرف قد انت كت
حقوقه وجب املادة  17من االتفاقياة مان حيان أن اإلج ااد واآلاثر النفساية واأسادية كاان ااا أ ار ساليب
متوقا على سالمته التقلية والبدنيةس ودادب كث ا من خطر الوفاة املبكرة.
 2-3وعااالوة علااى ذل ا س ياادعي صاااحب الاابالغ أن إخفااا آلياااب االنتصاااف قيااااب مدينااة
كيب اتون وغ قا من أج اعة الدولاة الطارف ا ااذ إجاراءاب ساليمة بشاأن شاكوا تتسام شإلنصااف
واالسا ااتقاللية يشا ااكل انت اكا ااا لقا ااه اللجا ااوء إىل القضا اااء وجا ااب املا ااادتع ()1(8ب) و )1(13ما اان
االتفاقية .ويضيف قوا الصدد أن إدارة اإليراداب مدينة كيب اتون مل طر س قرارقا املفرخ 22
آذار/مار 2011س حبقه االستانافس وأنه مل ُيطرس أ ناء االستانافس حبقوقه ومل يسم له بتقدمي أي
موكراب أو تقدمي معيد من املتلوماب.
 3-3وأخا اس يادعي صاااحب الابالغ انت ااك حقااه احا ام حياتاه اخلاصااةس حيان أن مديناة كيااب
اتونس أوالس أعااادب واثئقااه دون داعس ممااا يتاارل املتلوماااب الساسااة خلطاار اخلسااارةس وأهنااا أرساالت ا إىل
التناوان اخلطاأم اثنيااا س رغام دكياد اخلاادماب الربيدياةس ادعات املدينااة أهناا مل تتلاق واثئااق مرسالة وشلتااايل مل
حتا اام املتلوما اااب املاليا ااة والصا ااحية السا ارية بشا ااكل صا ااحي م واثلثا اااس طلا ااب ما اان صا اااحب الا اابالغ تقا اادمي
متلوماب عن نفقاته حىت وإن كانت غ ضرورية.
 4-3ويطلااب صاااحب الاابالغ متاأااة وضااتهس ااا ذلا مااا يتتلااق حبمايااة حقوقااهس وضاامان عاادم
تكرار االنت اكابس ونقص قراراب اخلصم الضرييب والتتويص عن اخلسائر واألضرار.

مالحظات إضافية ما صاح البالغ
 2تش ارين األول/أكت ااوبرس قاادم ص اااحب الاابالغ متلوم اااب أخاارىس أك ااد في ااا أن ااه اسااتنفد مجي ااا
1-4
سبل االنتصااف احمللياة املتاحاة .وذكار أناه فتال ذلا علاى مادى أرباا سانواب تقريباا وأناه مان غا املتقاول أن
يتوقا منه االنتظار ف ة أطولس شلنظار إىل أن سابل االنتصااف الاه أاأ إلي اا أ بتات عادم فتاليت اا .و رساالة
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مفرخا ااة  4تشا ارين األول/أكتا ااوبر 2017س يضا اايف صا اااحب الا اابالغ أنا ااه يفتقا اار إىل الصا ااحة الالدما ااة للخضا ااوع
لض.وط طلب احملكمةس فضال عان املاوارد املالياة الالدماةس وأناه لاول خاطاب سالطاب أخارى للحصاول علاى
تا ااداب تص ا ااحيحية .ويوض ا ا أن دخل ا ااه الش ا ا ري ال يتج ا اااود  6 000ران ا اادس وأن احمل ا ااامع جن ا ااوب أفريقي ا ااا
يتقاضون ما بع  2 000و 3 000راند الساعة.
 2-4و  26أيلول/سبتمرب و 7و 10و 24كانون األول/ديسمرب 2019س قدم صاحب البالغ موكراب
أخ اارىس ب ااع في ااا شلتفص اايل أن ااه س اايحرم م اان اخلص اام الض ارييب أيض ااا شلنس اابة للس اانواب 2020-2013س م ااا
مل تتخااو إجا راءاب مناساابة ملتاأااة وضااته الوقاات املناساابس وأن طلباتااه املتتلقااة بتلا الساانواب مل يباات
في ااا .وم ااا دال اات إداراب مدين ااة كي ااب اتون وغ ق ااا م اان الس االطاب تتجاق اال الش ااكاوى ال ااه ق اادم ا أو مل
تستجب اا من الناحية املوضوعية.
 3-4و  10حعيران/يونيه 2020س أفاد صاحب البالغ أبن مدينة كيب اتون مل تكن قد أرسلت له
مبال اخلفص الضرييب املطلوبة ومل تكن قد ردب على مراسالته بتد .ويدفا صاحب البالغ أبن إغال
مكتاب املاادافا التااام عاان القااو لقضايته كااان شطااال وأنااه لاايس علاى علاام أبي إجاراء آخاار ا وتااه أنااة
جنوب أفريقيا لقو اإلنسان.

ابء -نظا اللجنة يف مقبولية البالغ
 1-5قبل النظر أي ادعاء يرد بالغ ماس جيب على اللجنة أن تقررس وفقاا للماادة  2مان الربوتوكاول
االختياري واملادة  65من نظام ا الداخليس ما إذا كانت القضية مقبولة وجب الربوتوكول االختياري.
 2-5وتالحااا اللجنااة ادعاااء صاااحب الاابالغ أنااه اسااتنفد مجيااا ساابل االنتصاااف احملليااة املتاحااةس علااى
النحاو املطلااوب وجاب املااادة (2د) مان الربوتوكااول االختيااري .وتقااول إناه وجااه انتباا خمتلااف اإلداراب
مدينة كيب اتون وأنة جنوب أفريقيا لقو اإلنسان ومكتب املدافا التام عن القو وحكوماة مقاطتاة
كياب اتون ال.ربيااة ومكتااب الر سااة وإداراب حكوميااة أخاارى إىل رفااص طلباتااه اخلاصااة شخلفااص الضارييب.
وتالحا اللجنة أيضا ادعاء صاحب البالغ أبنه يفتقار إىل الصاحة الالدماة لتحمال الضا.ط الاوي يشاكله
تقدمي طلب إىل احملكمةس فضال عن املوارد املالية الالدمةس وأنه لول خاطب السلطاب املاوكورة آنفاا بادال
ماان ذلا  .وأخا اس حتاايط اللجنااة علمااا شدعاااء صاااحب الاابالغ أن مدينااة كيااب اتون سااتنفق أماوال دافتااي
الضرائب اإلجراءاب القضائية.
 3-5وتا ااوكر اللجنا ااة بتا اادم ضا اارورة اسا ااتنفاد سا اابل االنتصا اااف احملليا ااة إذا مل يكا اان قنا اااك ما ااا يا ااوحي
فتالي ااة ق ااو الس اابل ال يتف ااي ص اااحب ال اابالغ م اان ش اارط
موض ااوعيا بنجاح ا اس ولك اان اارد الش ا
اس ااتنفادقا( .)1وت اارى اللجن ااة أن ص اااحب ال اابالغ مل يثب اات فتلي ااا أن ااه ال يوج ااد أي احتم ااال م اان الناحي ااة
املوض ااوعية أبن يتكل اال تق اادمي ش ااكوى إىل حم اااكم جن ااوب أفريقي ااا شلنج اااا .وتالح ااا اللجن ااة أن تتلي ااق
صاحب البالغ أبن رسوم املسااعدة القانونياة شقظاة قاو تتلياق عاام .ومل يوضا صااحب الابالغ ماا إذا
كان قد بول أي ج ود للحصول على مساعدة قانونية منخفضة التكلفة أو انية ل.رل تقدمي طلب
إىل احملكمةس أو ما إذا كانت قناك أي ظروف جتتل من غا املتقاول أن يباول قاو اأ اود( .)2وعاالوة
على ذل س مل يقدم أي دليل على أن حالته الصحية متنته من تقدمي دعوى أمام حماكم جنوب أفريقيااس
ا ذل عان طرياق حماام .وأخا اس تارى اللجناة أن االدعااء القائال أبن اإلجاراءاب القضاائية ساتكلف
__________
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د .ل .ضد السويد ()CRPD/C/17/D/31/2015س الفقرة 3-7م
 .ك .ضد الرباديل ()CRPD/C/12/D/10/2013س الفقرة .5-6
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دافتي الضرائب أماواال ال ميات بصالة لشارط اساتنفاد سابل االنتصااف احمللياة .و ضاوء قاو الظاروفس
ترى اللجنة أن مثة ما مينت ا من النظر البالغ وفقا للفقرة (2د) من الربوتوكول االختياري.

ايم -ااسمنماج
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بناء عليهس تقرر اللجنة ما يلي:
(أ)

عدم قبول البالغ وجب املادة (2د) من الربوتوكول االختياريم

(ب)

إحالة قوا القرار إىل الدولة الطرف وإىل صاحب البالغ.
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