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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
تقرير مرحلي عن متابعة البالغات الفردية*
ألف -مقدمة
أُعد هذا التقرير عملا ابملادة  5من الربوتوكول االختياري للتفاقية ،الةي تةص علة أن تعقةد
-1
اللجصةة ،جلسةةا مغلقةة ،لةةد حب ة البلغةةا املقدمةة ،مبوج ة الربوتوكةةول االختيةةاري وأن حتي ة بعةةد
دراس ،البلغ اقرتاحاهتا وتوصياهتا إن وجد إىل الدول ،الطرف املعصية ،وإىل صةاح الةبلغ وأُعةد
التقرير أيض ا متشي ا مع الفقرة  7من املادة  75من الصظام الداخلي للجص ،الي تص عل أن يقدم املقرر
اخلاص أو الفريق العام بصورة مصتظم ،تقارير إىل اللجص ،بشأن أنشط ،املتابع ،للتحقق مما اختذته الدول
األطراف من تدابري إلنفاذ آراء اللجص،
ويعرض هذا التقرير ما تلقته املقررة اخلاص ،مبتابعة ،اآلراء مةن معلومةا يف الفةرتة الفاصةل ،بةن
-2
الةةدورتن الثانيةة ،والعش ةرين والثالثةة ،والعش ةرين عم ةلا ابلصظةةام الةةداخلي للجصةة ،كمةةا يعةةرض توصةةياهتا إىل
اللجص ،وكانت معايري التقييم عل الصحو التايل:

معايري التقييم
االمتثال
ألف التدابري املتخذة ُمرضي ،إىل حد بعيد

االمتثال اجلزئي

ابء ُاختذ تدابري ملموس ،لكن املطلوب تقدمي معلوما إضافي ،و/أو اختاذ إجراءا أخر

عدم االمتثال
جيم ورد رد لكن التدابري املتخذة مل تفض إىل تصفيذ اآلراء/التوصيا

عدم الرد
دال عدم الرد عل ك التوصيا أو عل جزء مصها بعد توجيه رسال( ،أو رسائ ) تذكري
__________

*

اعتمدته اللجص ،يف دورهتا الثالث ،والعشرين ( 17آب/أغسطس  4 -أيلول/سبتمرب )2020
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ابء -البالغات
 -1ماكاروف ضد ليتوانيا ()CRPD/C/18/D/30/2015
اتريخ اعتماد اآلراء:

 18آب/أغسطس

الرد األول الوارد من الدول ،الطرف:

ورد يف  12شباط/فرباير ( 2018انظر )CRPD/C/21/3

تعليقا صاح البلغ (اجملموعتان
األوىل والثاني:)،

ورد يف  18آذار/مارس ( 2018انظر )CRPD/C/21/3

2017

القة ة ةرار الة ة ةةذي اعتمدتة ة ةةه اللجصة ة ةة ،يف دورهتة ة ةةا تطبيق معيار التقييم ”ابء“ :استمرار املتابع،
احلادي ،والعشرين

اإلجراء املتخذ
بعثةةت املقةةررة اخلاصةة ،برسةةال ،متابعةة ،يف  14حزيران/يونيةةه  2019مةةع حتديةةد موعةةد هنةةائي للةةرد
هو  13آب/أغسطس  2019وطُل إىل الدول ،الطرف أن تبن للجص ،اإلجراء الوطين الذي ميكةن مبوجبةه
تعويض صاح البلغ وطُل إليها أيضا توفري معلومةا عةن التةدابري املتخةذة مبةا يف ذلةد التعةديل
التشريعي ،لضمان انتظام تقدمي املساعدة القانوني ،جماانا إىل األشخاص ذوي اإلعاق ،ورصد عملي ،توفري
الرتتيبا التيسريي ،املعقول ،هلم لضمان حصوهلم عل العدال ،عل قدم املساواة مع اآلخرين
الرد الثاين الوارد من الدول ،الطرف:

ورد يف  20آب/أغسطس

2019

وذكة ةر الدولة ةة ،الطة ةةرف ابلتعلية ةةق الة ةةذي أوردتة ةةه يف ردهة ةةا األول املة ة ر  12شة ةةباط/فرباير
(انظة ة ةةر  )CRPD/C/21/3ومفة ة ةةاد أن وزارة العة ة ةةدل طلبة ة ةةت يف  21كة ة ةةانون األول/ديسة ة ةةمرب  2017مة ة ةةن
ص ةةاح ال ةةبلغ تق ةةدمي مجي ةةع املعلوم ةةا ذا الص ةةل ،لتحدي ةةد حج ةةم األض ةرار ال ةةي حلق ةةت ب ةةه وذك ةر
ص ةةاح ال ةةبلغ يف رد عل ة الطل ة أبن التع ةةويض ع ةةن األض ةرار يصبغ ةةي أن حي ةةدد الق ةةانون وأن ةةه ق ةةدم
مطالب ،بشأن حقه يف التعويض عن األضةرار الةي حلقةت بةه والحظةت الدولة ،الطةرف أن هةذ القضةي،
املدني ،ال تزال قيةد االسةتنصاف يف حمكمة ،فيلصيةوس اإلقليمية ،ونظةرا للظةروف ووفقةا للتشةريعا الوطصية،
املتعلقة ،ابلتعةةويض عةن األضةرار الصامجة ،عةةن إجةراء غةةري قةانوين اختذتةةه الدولة ،سةةتقيم وزارة العةدل طلة
صاح البلغ احلصول عل تعويضا بعد صدور قرار عن حمكم ،فيلصيوس اإلقليمي،
2018

ووجهت الدول ،الطرف االنتبا إىل قوانن معيص ،يف إطار التشريعا الوطصي ،املتعلق ،ابملساعدة
القانونية ةة ،الة ةةي تكفلهة ةةا الدولة ةة ،ل،شة ةةخاص ذوي اإلعاقة ةة ،والة ةةي قة ةةد تتة ةةا مبوجبهة ةةا املسة ةةاعدة القانونية ةة،
"ل،شخاص ذوي اإلعاق ،الشديدة أو األشخاص الذين أُعلن عجةزهم عةن العمة أو األشةخاص الةذين
بلغوا سن التقاعد والذين ُحدد مستو احتياجاهتم اخلاص "،وكذلد ل،وصياء عل ه الء األشخاص

وأشةار الدولة ،الطةرف إىل قةانون تكةاف الفةةرص الةذي حيظةر التمييةز املباشةر أو غةري املباشةةر
والحظةةت أن تعري ة التمييةةز يشةةم يف مجلةة ،أمةةور رفةةض تةةوفري ترتيبةةا تيسةةريي ،معقولةة ،ل،شةةخاص
ذوي اإلعاقة ةة ،وقة ةةد عُة ةدل قة ةةانون اإلدمة ةةا االجتمة ةةاعي للمعة ةةوقن بعة ةةد تصة ةةديق الدولة ةة ،الطة ةةرف علة ة
االتفاقي ،إبدرا تعري الرتتيبا التيسريي ،املعقول ،املصصوص عليه يف املادة  2من االتفاقي ،وابإلضاف،
إىل ذلد فإن جلميع األشخاص مبن فةيهم األشةخاص ذوو اإلعاقة ،احلةق يف احلصةول علة اخلةدما
االجتماعي ،وفقا الحتياجاهتم
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تعليقا صاح البلغ (اجملموع ،الثالث:)،

ورد يف  9تشرين الثاين/نوفمرب

2019

وادع صاح البلغ أن رد املتابع ،الذي قدمته الدول ،الطةرف شةكلي وأشةار إىل أنةه كةان
قةةد رفةةع يف  18أيلول/سةةبتمرب  2017دعةةو تعةةويض عةةن األض ةرار املاديةة ،واملعصويةة ،إىل حمكمةة ،فيلصيةةوس
احمللية ةة ،ويف  29كة ةةانون األول/ديسة ةةمرب  2017تلقة ة مقرتحة ة ا مة ةةن وزارة العة ةةدل ية ةةدعو إىل حة ة مسة ةةأل،
التعةةويض عةةن طريةةق تسةةوي ،خةةار احملكمةة ،ودفةةع صةةاح الةةبلغ أبنةةه وفقةا ألحكةةام القةةانون املتعلةةق
ابلتعويض عن األضرار الي سببتها إجراءا غةري قانونية ،اختةذهتا م سسةا الدولة ،كةان مةن املسةتحي
نفسها توصيتها الواردة يف
مصحه أي تعويض خلل إجراءا التسوي ،خار احملكم ،ما مل تكم اللجصُ ،
آرائها بتحديد مبلغ التعويض الذي يتعن مصحه
ويشةةري صةةاح الةةبلغ إىل أنةةه قةةدم أيضة ا اسةةتصادا إىل االسةةتصتاجا الةواردة يف آراء اللجصةة،
طلبة ة ةا إىل احملكمة ة ةة ،العلية ة ةةا يف  15شة ة ةةباط/فرباير  2018إلعة ة ةةادة الصظة ة ةةر يف القضة ة ةةي ،اجلصائية ة ةة ،ويف 23
نيس ةةان/أبري  2018قضة ةةت احملكم ةة ،العلية ةةا بعة ةةدم اعتب ةةار آراء اللجصة ةة ،أساسة ة ا إلع ةةادة الصظة ةةر يف قضة ةةي،
جصائي ةة ،ويف  22ش ةةباط/فرباير  2018ق ةةدم ص ةةاح ال ةةبلغ دع ةةو للمطالب ةة ،بتعويض ةةا أم ةةام حمكم ةة،
ورفض طلبه يف  13شباط/فرباير  2019وكةان صةاح الةبلغ قةد اسةتأن القةرار أمةام
فيلصيوس احملليُ ،
حمكم ،فيلصيوس اإلقليمي ،حي ال يزال قيد الصظر
ودفع صاح البلغ أبن األشخاص ذوي اإلعاق ،وال سيما أولند الذين ليس لديهم وصي
قةةانوين غةةري قةةادرين عمومة ا بسةةب اإلجةراءا املرهقةة ،الةةي يةةص عليهةةا القةةانون علة االسةةتفادة مةةن
املسةةاعدة القانونيةة ،اجملانيةة ،يف الدولةة ،الطةةرف رغةةم أن القةةانون املتعلةةق ابملسةةاعدة القانونيةة ،املكفولةة ،مةةن
الدول ،يكف احلق يف املساعدة القانوني ،اجملاني ،وطعن صاح البلغ يف ما أعلصته الدول ،الطرف مةن
أن ق ةةانون تك ةةاف الف ةةرص حيظ ةةر مجي ةةع أش ةةكال التميي ةةز ض ةةد األش ةةخاص ذوي اإلعاق ةة ،وق ةةال إن ق ةةانون
اإلدما االجتماعي للمعوقن ال صل ،له ابحلاج ،إىل ضمان احلق يف الوصول إىل العدال ،واملساواة أمام
احملةةاكم ومل تصفةةذ الدولةة ،الطةةرف توصةةي ،اللجصةة ،بعةةدم تسةةديدها التكةةالي القانونيةة ،الةةي تكبةةدها هةةو
وزوجتةةه طةوال اإلجةراءا القانونيةة ،وعةةدم متكيصةةه مةةن االطةةل علة حماضةةر جلسةةا احملكمةة ،وعةةدم
تعدي تشريعاهتا املتعلق ،ابحلقوق اإلجرائي ،ل،شخاص ذوي اإلعاق،

توصية املقررة اخلاصة
تطبي ةةق معي ةةار التقي ةةيم ”ابء“ :اس ةةتمرار املتابع ةة ،توص ةةي املق ةةررة اخلاص ةة ،بتوجي ةةه رس ةةال ،متابع ةة،
تطل فيها إىل الدول ،الطرف تقدمي مزيد من املعلوما إىل اللجص ،بشأن اإلجراءا احمللي ،املتعلق ،حبق
صاح الةبلغ يف التعةويض وبشةأن رصةد تةوفري الرتتيبةا التيسةريي ،املعقولة ،ل،شةخاص ذوي اإلعاقة،
لضمان وصوهلم إىل العدال ،عل قدم املساواة مع اآلخرين يف ضوء توصيا اللجص،
 -2مديصا فيل ضد املكسيد ()CRPD/C/22/D/32/2015
اتريخ اعتماد اآلراء:

 6أيلول/سبتمرب

الرد األول الوارد من الدول ،الطرف:

كة ةةان املقة ةةرر تقدمية ةةه يف  25آذار/مة ةةارس
آذار/مارس 2020

2019
2020

ورد يف

24

أعربت الدول ،الطرف عن التزامهةا بتصفيةذ آراء اللجصة ،وأقةر أبن التوصةيا العامة ،للجصة ،ذا
طابع طوي األج وأبن مث ،حاج ،إىل بذل جهود ملواءم ،التشريعا الوطصي ،مع مضمون االتفاقي،
GE.20-12918

3

CRPD/C/23/3

وأبلغ ةةت الدول ةة ،الط ةةرف اللجص ةة ،أبن وزارة الداخلي ةة ،س ةةتعم م ةةع مس ة ولن م ةةن حمكم ةة ،الع ةةدل
العليا يف مكسيكو واملدعي العام يف مكسيكو واللجص ،التصفيذي ،لةدعم الضةحا علة صةياغ ،اقةرتا
من أج توفري سبي انتصاف فعال وشام لصاح البلغ
وستضة ةةع الدولة ةة ،الطة ةةرف ابلتصسة ةةيق مة ةةع صة ةةاح الة ةةبلغ وحمامية ةةه اقرتاحة ة ا ابالعة ةرتاف علصة ة ا
ابالنتهاكا الي طالت حقوقه وفقةا آلراء اللجصة ،واهلةدف هةو أن يكةون هةذا التةدبري تصةاحليا ورمةز ا
يف آن واحةةد وسةةيُدىل اةةذا اإلق ةرار يف مصاسةةب ،ميكةةن أن تكةةون عامةة ،أو خاصةة ،تشةةار فيهةةا وكةةاال
حكوميةة ،لتلفةة ،يف مكسةةيكو وسةةيذا عل ة نطةةاق واسةةع عةةرب لتل ة وسةةائ اإلعةةلم مث ة اإلذاعةة،
والتلفزيون واإلنرتنت ويف املطبوعا
ونظمةةت الدولةة ،الطةةرف اجتماعة ا ملسة ولن مةةن لتلة املصظمةةا لوضةةع نسةةخ ،تصفيذيةة ،آلراء
اللجص ،يوافق عل نشرها يف لتل وسائ اإلعلم احلكومي ،ومصها عل سبي املثال صحيف ،يومي،
توز يف مجيع أحناء البلد وتعتزم الدول ،الطرف وضع نسخ ميكن الوصول إليها من آراء اللجص ،لتوزيعها
عل نطاق البلد وستكف إاتح ،هذ اآلراء بلغ ،براية وبلغة ،واضةح ،وعةن طريةق فيةديو مةع صةو
مةةرتجم عل ة الشاش ةة ،ومةةرتجم بلغ ةة ،اإلشةةارة املكس ةةيكي ،وابإلضةةاف ،إىل ذل ةةد سةةترتجم ه ةةذ اآلراء إىل
لغتن من لغا الشعوب األصلي،
وأشار الدول ،الطرف إىل أن السلط ،القضائي ،يف مكسيكو قد أذنت يف عام  2019إبنشاء
ب ةرانمي يركةةز عل ة قضةةا نةةو اجلةةصس وحقةةوق اإلنسةةان وتضةةمن الةةربانمي دورا دراسةةي ،لتلفةة ،عل ة
اإلنرتن ة ةةت وابحلض ة ةةور الشخص ة ةةي وحلق ة ةةا عم ة ة ومصت ة ةةد ترك ة ةةز عل ة ة املس ة ةةاواة وحق ة ةةوق اإلنس ة ةةان
ل،شةةخاص ذوي اإلعاقةة ،وقةةد أات هةةذا التةةدري للمةةوعفن العمةةومين فهةةم املمارسةةا الصظريةة ،الةةي
تكف وصول الفنا املمثل ،متثيلا انقصا إىل العدال ،وتعرتف حبقوق اإلنسان اخلاص ،ام
وسلطت الدول ،الطرف الضوء أيضا عل تةدابري لتلفة - ،مثة إعةداد دورا وحلقةا عمة
وكتي  -اختذها املدعي العام يف مديص ،مكسيكو فيما يتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاق ،وتعاون
مكت ة امل ةةدعي الع ةةام أيض ةا م ةةع معه ةةد األش ةةخاص ذوي اإلعاق ةة ،يف مديص ةة ،مكس ةةيكو يف وض ةةع دورا
وحلقا عم تركز عل املسائ املتعلق ،ابألشخاص ذوي اإلعاق،
وأبلغت الدول ،الطرف اللجص ،أبهنا اتفقت مع حمامي صاح الةبلغ علة العمة معة ا لوضةع
اق ةرتا بشةةأن تصفيةةذ آراء اللجصةة ،ومبجةةرد أن تتغل ة الدولةة ،الطةةرف عل ة احلالةة ،الصةةحي ،املتصةةل ،بةةوابء
فةةريوس كةةوروان ( )COVID-19سةةتتمكن مةةن عقةةد أول اجتمةةا مةةع صةةاح الةةبلغ وحماميةةه ملصاقشةة،
آراء اللجص،

اإلجراء املتخذ
يف  25آذار/مارس  2020أُرسة إىل الدولة ،الطةرف إقةر تار ابسةتلم معلومةا املتابعة ،وأحيلةت
معلوما الدول ،الطرف اخلاص ،ابملتابع ،إىل صاح البلغ للتعليق عليها مع حتديد مهل ،للرد تصتهي
يف  27متوز/يوليه 2020
تعليقا صاح البلغ:

ورد يف  14آب/أغسطس

2020

ودفةع صةةاح الةةبلغ أبن الدولة ،الطةةرف مل تصفةةذ حةآ اآلن آراء اللجصةة ،رغةةم أنةه عقةةد ل ةة،
اجتماعا مع ممثلي الدول ،الطرف ملعاجل ،مسأل ،تدابري اجلرب املعلق،
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ودفة ةةع صة ةةاح الة ةةبلغ أبن الدولة ةة ،الطة ةةرف مل تة ة ابلتزامهة ةةا بتقة ةةدمي تعة ةةويض شة ةةام وفعلة ةةي
لصاح البلغ يتوافق مع احتياجاته مبا يف ذلد تسديد التكالي القانوني ،املتكبدة أ صاء اإلجراءا
اجلصائي ةة ،إىل جان ة التع ةةويض ورغ ةةم أن الدول ةة ،الط ةةرف أش ةةار إىل أهن ةةا بص ةةدد تصفي ةةذ التوص ةةي ،ف ةةإن
الو يقةة ،املقدمةة ،كةةدلي  -حمضةةر اجتمةةا للسةةلطا املعصيةة - ،أ بتةةت أهنةةا أبعةةد مةةا تكةةون عةةن تصفيةةذها
وأشةةار ص ةةاح ال ةةبلغ إىل أن مصظم ةة ،د وكومصت ةةا وح ةةدها ه ةةي ال ةةي تدعم ةةه يف مس ةةاعيه الرامي ةة ،إىل ج ةةرب
الض ةةرر ومل يتب ةةع ممثل ةةو الدول ةة ،الط ةةرف أي ُهن ةي ومل ُت ةروا أي ن ةةو م ةةن االتص ةةاال املباش ةةرة فيم ةةا يتعل ةةق
بصاح البلغ يف هذا الصدد وهذا أمر م س
وذكر صاح البلغ أن الدولة ،الطةرف مل تة ابلتزامهةا اإلقةرار علصة ا مبسة وليتها كمةا يتضة
من رد الدول ،الطرف الذي مل يشر إىل اختاذ أي إجراء حمدد ويصطبق الشيء نفسه عل تصفيذ التوصةي،
الي تدعو الدول ،الطرف إىل نشر آراء اللجص ،وتعميمها
والح ةةا ص ةةاح ال ةةبلغ م ةةن رد الدول ةة ،الط ةةرف أن التوص ةةي ،ال ةةي ت ةةدعو الدول ةة ،الط ةةرف إىل
إدخال التعةديل اللزمة ،علة التشةريعا اجلصائية ،لضةمان توافقهةا مةع مبةادة االتفاقية ،مل تُصفةذ حةآ
اآلن ومل تقدم الدول ،الطرف أي معلوما تشري إىل أهنا بصدد الوفاء اذا االلتزام ومن جه ،أخةر
أقةةر ص ةةاح ال ةةبلغ ابجله ةةود ال ةةي ب ةةذلتها حمكمةة ،الع ةةدل العلي ةةا يف مكس ةةيكو إلدخ ةةال تع ةةديل عل ة
ص ةمم كممارسةة ،جيةةدة إلزالةة ،احل ةواجز الةةي يواجههةةا
اإلجةراء مةةن خةةلل ب ةرانمي ميس ةرين وهةةو ب ةرانمي ُ
األش ةةخاص ذوو اإلعاق ةة ،يف نظ ةةام العدال ةة ،وال ةةي ميك ةةن تكراره ةةا يف وال أخ ةةر يف املكس ةةيد وعل ة
املستو االحتادي
وفيمةةا يتعلةةق ابلتوصةةي ،بضةةمان تةةوفري التةةدري للقضةةاة واملةةوعفن القضةةائين واملةةدعن العةةامن
واملوعفن العمومين العاملن عل تيسري عم السلط ،القضائي ،بشأن االتفاقي ،وبروتوكوهلا االختيةاري
أقةر صةاح الةبلغ أيضة ا ابجلهةود الةي تبةذهلا حمكمةة ،العةدل العليةا يف مكسةيكو مصةذ حنةو أربةع سةةصوا
لتوفري التدري ملوعفيها بشأن حقوق اإلنسان ل،شخاص ذوي اإلعاق ،ورغم أن هذا التدري يشك
جهدا قيم ا برأي صاح البلغ إال أن القسم األكرب مصه وفر املوعفون اإلداريون الذين ال يسهمون
كثريا يف تغيري املمارسا القضائي ،لصةا األشةخاص ذوي اإلعاقة ،ومل يةوفر القضةاة إىل يف مصاسةبا
قليل ،فق ورأ صاح البلغ أن التدري يصبغي أن ُتر أيض ا ملوعفي الصياب ،العام ،عل املستوين
احمللي واالحتادي
وادعة أن الدولةة ،الطةةرف مل تصفةةذ التوصةةيا الةةي تةةدعوها إىل إعةةادة الصظةةر يف تطبيةةق التةةدابري
األمصيةة ،الةةي تصطةةوي عل ة اإلحالةة ،ألغ ةراض العةةل الطةةح والصفسةةي وضةةمان حصةةول األشةةخاص ذوي
اإلعاق ،الذهصي ،والصفسي- ،االجتماعي ،عل الدعم املصاسة والتسةهيل املعقولة ،لتمكيةصهم مةن ممارسة،
أهليةةتهم القانونيةة ،أمةةام احملةةاكم ودفةةع صةةاح الةةبلغ أبن التةةدابري األمصيةة ،ال تةزال متثة اإلجةراء الوحيةةد
الذي تتخذ الدول ،الطرف فيما يتعلق ابألشخاص ذوي اإلعاق ،الذين خيالفون القانون
وفيمةةا يتعلةةق ابملواءمةة ،التش ةريعي ،قةةال إنةةه مل ُحي ةرز تقةةدم يف اإلصةةلحا ب ة حص ة عكةةس
ذلد إذ تُقرت تشريعا ال متتث للتفاقي ،ووفق ا لصةاح الةبلغ قةُدمت يف  24آذار/مةارس 2020
مبادرة إىل جملس الشةيو العتمةاد قةانون عةام بشةأن الصةح ،العقلية ،يهةدف إىل إعةادة إنتةا ر ية  ،طبية،
أحيائي ةة ،للص ةةح ،العقلي ةة ،تش ةةجع عل ة اس ةةتبعاد األش ةةخاص ال ةةذين جل ةةأوا إىل خ ةةدما الص ةةح ،العقلي ةة،
وتعتربهم موضو عل ال أشخاصا يتمتعون حبقوق ومل خيضع مشرو القانون ألي ،عملية ،تشةاور مةن
ش ة ةةأهنا أن تض ة ةةفي املش ة ةةروعي ،عل ة ة إق ة ةرار كم ة ةةا يتض ة ة م ة ةةن بي ة ةةان أرفق ة ةةه ص ة ةةاح ال ة ةةبلغ ويف 26
حزيران/يونيةه  2020و 17متوز/يوليةةه  2020عقةةد مصظمةا لتلفةة ،مةةن اجملتمةع املةةدين اجتماعةةا مةةع
املشرعن الذين روجوا للمبادرة مةن أجة التعبةري عةن عةدم مةوافقتهم علة شةكلها وحمتواهةا ولكةن مةن
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دون جةدو ورأ صةةاح الةةبلغ أن الدولة ،الطةةرف ملزمةة ،مةن أجة ضةةمان عةدم تكةرار انتهاكةةا
حقوق اإلنسان بتهين ،الظروف التشريعي ،اللزم ،وقال إن قانون الصح ،العقلي ،املقرت يشك عائقةا
آخر أمام مواءم ،التشريعا مع االتفاقي،

توصية املقررة اخلاصة
اسةةتمرار املتابعةة ،توصةةي املقةةررة اخلاصةة ،بتوجيةةه رسةةال ،متابعةة ،تطل ة فيهةةا إىل الدولةة ،الطةةرف
تقةةدمي م زيةةد مةةن املعلومةةا عةةن تصفيةةذ آراء اللجصةة ،يف ضةةوء تعليقةةا صةةاح الةةبلغ واملطلةةوب علة
وجة ةةه اخلصة ةةوص تقة ةةدمي معلومة ةةا عة ةةن حة ةةق صة ةةاح الة ةةبلغ يف التعة ةةويض عة ةةن أي تكة ةةالي قانونية ةة،
اعرتف علص ا ابنتها حقوق صاح البلغ؛ وعما إذا كانت آراء اللجص ،قد
تكبدها؛ وعما إذا كان قد ُ
نُشر وعُممت يف أشكال يسه الوصول إليها؛ وعن اجلهود املبذول ،جلعة القةوانن االحتادية ،وقةوانن
الوال فيما يتعلق ابإلجراءا اخلاص ،ابألشخاص املعفين مةن املسة ولي ،اجلصائية ،متوافقة ،مةع مبةادة
االتفاقي ةة،؛ وع ةةن اجله ةةود املبذول ةة ،ملراجع ةة ،تطبي ةةق اإلج ةراءا األمصي ةة ،ال ةةي تصط ةةوي علة احلج ةةز ألغ ةراض
العل الطح والصفسي واختاذ اخلطوا اللزم ،للتشجيع عل البدائ متاشي ا مع مبادة االتفاقي،

 -3ب ف

ضد إسبانيا ()CRPD/C/21/D/34/2015

اتريخ اعتماد اآلراء:

 2نيسان/أبري

الرد األول الوارد من الدول ،الطرف:

كان املقرر تقدميه يف  9تشرين األول/أكتوبر
 7تشرين األول/أكتوبر 2019

2019
2019

ورد يف

أبلغت الدول ،الطرف اللجص ،أبن جملس مديص ،برشلون ،مل يصفذ أي تغيةريا تصظيمية ،وأعربةت
عن اتفاقها مع ما قدمه جملس املديص ،بشةأن أسةباب عةدم متكصةه مةن القيةام بةذلد ويتطلة تصفيةذ آراء
اللجص ،تعدي الصظام القانوين وهي مسأل ،خار نطاق صلحيا جملس املديص،
وتلحا الدول ،الطرف أن جمالس املدن تة أن تتبةع اللةوائ املعتمةدة علة مسةتو الدولة،
ويص قانون نظام اخلدم ،العام ،عل أن للموعفن العمومين احلق يف التقاعد وفقا للشروط واألحكام
احملددة يف اللوائ الساري ،ومبوج املادة  63يفقد املوعفون العموميون صفتهم هذ يف حال ،التقاعةد
اإللزامي وعلوة عل ذلد ميكن إلزام املوع ابلتقاعد يف حالة ،اسةتصتا "إعاقة ،كاملة ،دائمة "،حتةول
دون أدائه لوعيفته املعتادة واستصادا إىل حال ،إعاق ،صاح الةبلغ لةن يةتمكن مةن مواصةل ،عملةه يف
الوعيف ،املعدل ،دون إعادة تقييم قدراته
وهين ةة ،الدول ةة ،املختص ةة ،بتحدي ةةد درج ةة ،العج ةةز ال ةةدائم املتص ة ابلعم ة ه ةةي م سس ةة ،الض ةةمان
االجتمةةاعي وقةةد أصةةي صةةاح الةةبلغ يف حةةادم يف مكةةان العمة وابلتةةايل فةةإن م سسةة ،الضةةمان
االجتم ةةاعي ه ةةي الس ةةلط ،املختص ةة ،مبوج ة الق ةةانون اإلس ةةباين يف كي ةةد وض ةةعه كمع ةةاق وأك ةةد آراء
اللجص ،عل ضرورة السما بتقييم اللياق ،البدني ،لصاح البلغ ملعرف ،مد متكصه من أداء مهام بديل،
وابلتايل االضطل بوعيف ،معدل ،دون تغيري االستصتا املتعلق بدرج ،اإلعاق ،ابلضرورة غري أن الدول،
الطرف دفعت أبن جملس مديص ،برشلون ،ت أن يلتزم بقوانن الدول،
ودفعت أيض ا أبن جملس مديص ،برشلون ،ليس السلط ،املختص ،بتعدي القرارا اخلاص ،ابلبت
يف حال ةة ،اإلعاق ةة ،الص ةةادرة ع ةةن م سس ةة ،الض ةةمان االجتم ةةاعي ووفقة ةا لإلط ةةار الدس ةةتوري ال ةةذي حي ةةدد
مةةا يتطلبةةه تصفيةةذ آراء اللجصةة ،ال متلةةد احلكومةةا احملليةة ،السةةلط ،التش ةريعي ،لتغيةةري املخط ة التصظيمةةي
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وتقع عل عاتق الدول ،مسة ولي ،التعةديل التشةريعي ،يف جمةال الوعيفة ،العمومية ،والضةمان االجتمةاعي
والتقاعة ةةد وأكة ةةد الدولة ةة ،الطة ةةرف أن آراء اللجصة ةة ،تتطل ة ة إدخة ةةال تعة ةةديل علة ة قة ةةانون الدولة ةة،
وم ةةع ذل ةةد مل تك ةةن هص ةةا إرادة سياس ةةي ،كافي ةة ،ل ةةد الس ةةلطا املعصي ةة ،وال تواف ة تةق يف اآلراء فيم ةةا بيصه ةةا
للقيام بذلد
وقة ةةدمت الدولة ةة ،الطة ةةرف احلكة ةةم اإلداري الصة ةةادر عة ةةن م سسة ةة ،الضة ةةمان االجتمة ةةاعي بشة ةةأن
التزامها مبصع حدوم انتهاكا مما ل ،يف املستقب وقد بن احلكم العملي ،اخلاص ،ابحلاال الي تصطوي
عل مص وضع العجز الكلةي الةدائم ومةا تبعةه مةن إسةصاد وعيفة ،معدلة ،للفةرد املعةين واسةتصادا إىل فقةه
احملكم ،العليا يواص الفرد العمة يف نفةس الوعيفة ،الةي أد إىل وضةع اإلعاقة ،وستُسةته إجةراءا
لتحديد ما إذا كان يصبغي للجص ،تقييم اإلعاق ،املعصي ،أن تراجع درج ،العجز األولي ،وعصدئذ يكون يف
مقةةدور الفةةرد تقةةدمي طل ة للحصةةول عل ة إج ةراء احلمايةة ،امل قتةة ،واملطالبةة ،حبقةةه يف إعةةادة مصحةةه معاش ة ا
تقاعد ا بسب خطأ يف حتديد درج ،العجز الدائم

اإلجراء املتخذ
يف  25تش ةرين األول/أكت ةةوبر  2019أُرس ة إىل الدول ةة ،الط ةةرف إق ةر تار ابس ةةتلم معلوم ةةا ع ةةن
املتابع ،موجهت إىل الدول ،الطرف وأحيلت معلوما الدول ،الطةرف اخلاصة ،ابملتابعة ،إىل صةاح الةبلغ
للتعليق عليها مع حتديد مهل ،للرد تصتهي يف  26كانون األول/ديسمرب 2019
تعليقا صاح البلغ

ورد يف  23كانون األول/ديسمرب

2019

أكد صاح البلغ أن الدول ،الطرف مل تصفذ آراء اللجص ،وقةال إن تعةدي تشةريعا الدولة،
ليس ضرور ا للقيام بذلد وفسر املرسوم التشريعي امللكي رقم  2015/5امل ر  30تشةرين األول/أكتةوبر
 2015الذي يقر الص املوحد لقانون نظام اخلدم ،العام ،عل أساس أنه يص عل أن اإلعاق ،الدائم،
تتوافق مع مهام أخر يف مكان العم ويص هذا القانون عل أن إبمكان األفراد الذين يعانون عجزا
كةةاملا ودائم ةا أداء واجبةةا وعيفيةة ،غةةري تلةةد الةةي تسةةببت هلةةم ابلعجةةز الةةدائم ولة ذلد ميكةةن تعيةةن
شخ مصاب إبعاق ،دائم ،ألداء وعيف ،معدل،
وقال صاح البلغ إن املادة  63من القانون تبن بوضو أن التقاعد ال يطبق تلقائية ا رغةم
تفسري جملس مديص ،برشلون ،وقال إن قرارا صدر مة خرا عةن احملكمة ،العليةا يف كااتلونيةا ي يةد تفسةري إذ
اعترب احملكم ،أيض ا أن القانون ال يص عل ضةرورة التقاعةد وقةد اعرتفةت احملةاكم حبةق أفةراد الشةرط،
ذوي اإلعاق ةة ،الدائمة ةة ،يف أن تُسة ةةصد إلة ةةيهم مه ةةام معدلة ةة ،بصة ةةرف الصظة ةةر ع ةةن درجة ةة ،اإلعاقة ةة ،وأكة ةةد
األحكام الصادرة عن احملكم ،العليةا لكااتلونيةا أن علة جملةس مديصة ،برشةلون ،أن يسةم بتكلية أفةراد
ا لش ةةرط ،ذوي اإلعاق ةة ،الدائم ةة ،مبه ةةام معدل ةة ،وتوص ةةلت احمل ةةاكم العلي ةةا يف مص ةةاطق أخ ةةر تتمت ةةع ابحلك ةةم
الذايت مث مدريد ومورسيا وفالصسيا إىل استصتاجا مما ل،
وأكةةد صةةاح الةةبلغ أن املخططةةا التصظيميةة ،للدولةة ،واجملتمعةةا احملليةة ،املسةةتقل ،تتفةةق مةةع
إسصاد مهام معدل ،واعرتُف قانونيا إبسصاد مهام معدل ،ألفراد الشرط ،ذوي اإلعاق ،الدائم ،للعم دون
أن تعتمةد جمةالس املةدن األخةر يف كااتلونيةا تعةةديل تشةريعي ،وقةد أصةدر جملسةا مةديصي ابالفروجية
وسريدانيوال دي ابلليس مراسيم تتماش مع أحكام االتفاقي ،لتصظيم إسصاد مهام معدل ،وبذلد متكن
جملس مديص ،برشلون ،من تعدي لوائحه احمللي ،أو تفسريها بطريق ،تتماش مع االتفاقي،
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ودفع صاح البلغ أبن الدول ،الطرف يصبغي أن تطل من جملس مديصة ،برشةلون ،أن يشةر
فورا يف تقييم حال ،صاح البلغ للصظر يف إمكاني ،أن تُسصد إليه مهام معدل ،وقال إنه يرغة يف أن
تُقةةيم حالتةةه ملعرفةة ،إمكانيةة ،أن تُسةةصد إليةةه مهةةام معدلةة ،بطريقةة ،مصصةةف ،وغةةري متييزيةة ،وسيضةةطلع ابلتقيةةيم
جملس طح لص يف إطةار جملةس مديصة ،برشةلون ،وإلسةصاد املهةام املعدلة ،مبوجة القةانون الكتةالوين
طح تقييم ا لقدرا الفرد الفعلي ،فيما يتعلق ابلواجبا األساسي ،الي سي ديها يف
ت أن تري ت
جملس ت
إطار املهام املعدل ،وأشار صاح البلغ كذلد إىل أن الدول ،الطرف مل تعرتف ابلتزامها بتعويضه عن
أي تكالي قانوني ،تكبدها يف تقدمي البلغ

توصية املقررة اخلاصة
اسةةتمرار املتابعةة ،توصةةي املقةةررة اخلاصةة ،بتوجيةةه رسةةال ،متابعةة ،تطل ة فيهةةا إىل الدولةة ،الطةةرف
تق ةةدمي مزية ةةد م ةةن املعلومة ةةا عة ةةن تصفي ةةذ آراء اللجصة ةة ،يف ض ةةوء تعليقة ةةا صة ةةاح ال ةةبلغ وعلة ة وجة ةةه
اخلصوص ستُطل معلوما عن حق صاح البلغ يف التعويض عن أي تكةالي قانونية ،متكبةدة
وعن اجلهود املبذول ،لضمان مص صةاح الةبلغ فرصة ،تقيةيم أهليتةه للقيةام مبهة ام بديلة ،وعةن التةدابري
املتخذة ملواءم ،املراسيم واللوائ الساري ،مع املبادة املصصةوص عليهةا يف االتفاقية ،والتوصةيا الةواردة يف
آراء اللجص،
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