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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

اآلراء اليتيتا اعدهتيتيتالا اللجنيتيتة ملوديت امليتيتا  5ميتيتا التوكوليتيتوخ ااردييتيتاري
بشأن البالغ رقم ** *2017/41
املقدم من:

روبن كاييخا لوما وأليخاندرو كاييخا لوكاس

األشخاص املدعى أهنم ضحااي:

روبن كاييخا لوما وأليخاندرو كاييخا لوكاس

الدولة الطرف:

إسبانيا

اتريخ تقدمي البالغ:

 2أاير/مايو ( 2017اتريخ الرسالة األوىل)

الواثئق املرجعية:

القر ررار املمبخر ررمل دوجر ر املر ررا  70مر ررن ال ار ررام الر رردا ل ر ررة
واحملال إىل الدولة الطرف يف  28آب/أغسطس ( 2020مل يصدر
يف شكل وثيقة)

اتريخ اعمبما اآلراء:

 28آب/أغسطس

املوضوع:

حق طفل مصاب دمبالزمة اون يف المبع يم الشامل ل ميع

املسائل اإلجرائية:

املقبولية؛ وعدم إثبات اال عاءات

املسائل املوضوعية:

احلررق يف المبع رريم الش ررامل ل ميررع والمبميي ررو واملعام ررة أو العقوب ررة
القاسررية أو الالإنس ررانية أو املعي ررة ع ررى أسرراس اإلعا ررة واح ر ام
امل ول واألسر

موا االتفا ية:

 7و 13و 15و 17و 23و24

موا الربوتوكول اال مبياري:

 1و2

__________

*
**

2020

مقروء ابال ان مع املا

4

اعمبمدهتا ال ة يف ورهتا  17( 23آب/أغسطس  4 -أي ول/سبمبمرب .)2020
شرراريف يف راسررة اررملا الرربالغ أعنرراء ال ررة المباليررة أيرراوام :أيررد السرريو و انالمر عمرررو ابشررارو ومون يرران بونمبرران
وعمررا الرردين شرراكر وغأترررو أويوري روا ييف روام ومررارا كريس رمبي ا غررابري وأماليررا إيفررا غرراميو ريرروس وجررون إيشرريكاوا
وص ررامويل ووغ رروي ك ررابوي وك رريم م ر ي ررون والزل ررو غ ررابور لوي ررازي وروب رررت ج ررور م ررارتن و ر ي ري ررربوف وج ررويس
روسكوس وماركوس شيفر وريس اوايت أواتم .
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ص رراحبا ال رربالغ ن ررا روب ررن كاييخ ررا لوم ررا وأليخان رردرو كاييخ ررا لوك رراس ون ررا إس رربانيان ول رردا يف
-1
آب/أغسطس  1999و 25تشرين األول/أكمبوبر  1962ع رى المبروا  .وو رق تقردمي ارملا الربالغ كران روبرن
طفال واو يطعن يف رار إ اري ل دولة الطرف بمبس ي ه يف مركو لمبع يم ذوي االحمبياجات اخلاصة بسب
ممبالزمة اون .ويدع صاحبا البالغ أهنما ضحية انمبعايف الدولة حلقو عما دوج املوا  7و 13و 15و17
و 23و 24مقررروء ابال ر ان مررع املررا  4مررن االتفا يررة .و ررل روبررن والرردا السرريد كاييخررا لوكرراس( .)1و ررد
ل الربوتوكول اال مبياري حيو ال فاذ ابل سبة ل دولة الطرف يف  3أاير/مايو .2008
25

ألف -مودز املعلومات واحلجج الا قامها الطرفان
الوقائع لهتا عرضها صاحبا البالغ
 1-2يف أي ول/سبمبمرب  2009بدأ روبن واو يف سن العاشرر الفصرل الرابرع مرن المبع ريم االبمبردائ
اإللوامر ر يف مدرسر ررة أنطونير ررو غر ررونواليس ي المر ررا العامر ررة العا ير ررة يف لير ررون حير ر رس يف السر ر وات
السابقة بدعم من مساعد تق ية  -تع يمية .وحر ت را ال حارة كران اندماجره يف املدرسرة مرع زمالئره
ومدرسرريه جيرردا .ومررع ذلررا يم ررمل بدايررة الصررو الرابررع مل يقب رره مدرسرره  xبسررب إعا مبرره حي ر ميررو
ض رردا وأ ن ررعه حلر رراالت م ررن اإلنر ررال وس رروء املعام ررة .وويقر ررا إلي ررا ات الشر ررعو املقدم ررة يف  23كر ررانون
ال اين/ي راير  2012أمررام مكمرة امل ازعررات اإل اريرة ر ررم  1يف ليرون أع ررق أمرا زمي ررن لرروبن أن املرردرس
وصررل إىل حررد اإلمسررايف ا ررال صرراح الرربالغ معررد ا إايا برميرره مررن ال ايررمل واررد ا بنرربه بكرسر .
و ر ررال املر رردرس لوالر رردي روبر ررن إنر رره نغر ررأ اجمبمر رراع و طر ررأن ونصر ررحعما ب ق ر رره إىل مركر ررو لمبع ر رريم ذوي
االحمبياج ررات اخلاص ررة .وابمل ررل تع ررر روب ررن العمب ررداء جس رردي ع ررى ي ررد املدرس ررة  Yال ررج وجع ررق ل رره
صفعات .وع ى الرغم من أن والدي روبن أب غا مدير المبع يم اإل يمية ابلو ائع إال أنه مل ُيقق ييعا.
 2-2ويف  1كانون األول /يسرمرب  2009حررر تقريرر نفسر تربروي ذكرر أن روبرن يعراين ناضرطراب
نقص االنمبباا وس وكا مشوشان م محرا حر إىل يةرة ناضرطراب السر ويف السر ح املمبحردين .ويف كرانون
ال اين/ي رراير  2010ط ب ررق املدرس ررة ت ررد ل يري ررق ممبخص ررص يف الس ر ويف وب رردأت أ ص ررائية اجمبماعي ررة
ابلمبد ل ابنمباام يف ممبابعة الطفل يف املدرسة مقدمة إرشا ات تربوية لألسر واملدرسن.
 3-2ويف أي ول/سبمبمرب  2010بدأ روبن الفصل اخلامس من المبع يم االبمبدائ اإللوام مع املدرس
’زاي‘ .وم ررمل بدايررة الفصررل وحر  28تشررين األول/أكمبرروبر  2010مل يكررن روبررن يمب قررى عررم املسرراعد
المبق ية ال بوية كما كان يفعل يف الس وات السابقة حي مل يعمبرب املدرس  Zذلا ضروراي .ومل يسرم
لرروبن درايقررة مسرراعدته إال بعررد أن رردم والررداا شرركاو .بشررذن ذلررا .ومررع ذلررا اسرمبمرت املدرسررة يف
مو فعا الس ح جتاا املساعد ومل تمبعاون مععا .ويشأ صاحبا البالغ أينا إىل أن مدرسة أ ر .أعربق
يف  19ك ررانون ال اين/ي رراير  2011ع ررن رين ررعا مطالب ررة وال رردا ب ق رره إىل مرك ررو لمبع رريم ذوي االحمبياج ررات
اخلاصة .واسمبمر اإلنال وسوء املعام ة من جان املدرسن ومل تمبخرمل مديريرة املركرو ال بروي أي مبرا ر
لمبسوية الوضع ع ى الرغم من الشكاو .الج دمعا والدا روبن إىل مديرية المبع يم اإل يمية.
 4-2ويف  13كررانون األول /يسررمرب  2010أصرردرت األ صررائية االجمبماعيررة ’ابء‘ تقريررا اجمبماعيررا
تربواي عن روبن أبرزت ييه أنه بدأ يف الفصرل الرابرع مرن المبع ريم االبمبردائ يبرن عرن مشراكل يف المبكيرو
م ررع املدرس ررة بس ررب س رروء العال ررة ددرس رره ويق ررا لوالدي رره .و رردمق األ ص ررائية تقييم ررا إجيابي ررا ل ررروبن يف
جماالت احلس واملعارات احلركية واالسمبقالل الشخص والمبواصل ومعارات مد  .و صق مرن ل يرل
الس رريال املدرس ر ودراع ررا المبعقي رردات ال اش ررةة ع ررن ي امي ررات العال ررات ب ررن الط ررالب واملدرس ررن وم ررع

__________
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يقدم روبن توكيال ُيمل تو يعه لصاحل والدا.
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املع ين اآل رين وكمللا مع بقية طالب املدرسة إىل أنه يبدو من املعقول أن يغأ روبن املدرسة (وإن
كانق ذات صائص وموار ممبشاهبة) .وليسق ا ايف حاجة ل ملااب إىل أعمق بك أ لالسمب مبا أبن
الطفررل ا ررا مقول ر جرردا إلعطرراء إجرراابت غررأ مالئمررة وأنرره يف الو ررق نفسرره مررن الصررع جرردا تغيررأ
ي امية هبملا المبعقيد والمب ملر .وكال العام ن ُيوالن الوضع بشكل ال رجعة ييه تقريبا وضار جردا لكرال
الط ررين ولكررن بشرركل جررواري ابل سرربة ل طفررل الررملي اررو األك ررر اشاشررة (أوال ألنرره إنسرران يف طررور
المبكوين واثنيا ألنه شخص نخممبلن)( . )2وتشرأ األ صرائية إىل أنره ي بغر لفررل اإل ار أن لرد العم يرة
ال بوية لروبن وأن تنمن إطرارا ل مبعراون مرع األسرر لمبحقيرق حسرن أحوالره الشخصرية واملدرسرية .ويككرد
أص ررحاب ال رربالغ أن األ ص ررائية االجمبماعي ررة مل تك ررن تعمب رررب أن رره م ررن الن ررروري بمب رراات أن ي رردرس يف مرك ررو
تع يم لملوي االحمبياجات اخلاصة.
 5-2ويف  17كانون األول /يسمرب  2010صدر رأي بشذن متردرس روبرن مرن ون أن يط ر إذن
والديه .ويمبحدث املا المبقرير عن نس ويف روبن املوعجن وعن ننوابت الرملاانن إضراية إىل ر رر عرام يف
المبطور نمرتبط دمبالزمة اونن .واملا املصط حات أك ر مالءمة لع م ال فس السريري م عا لمبقرير نفس
تربرروي ومل تكررن معررداتا بسررب مصصررعما مكا مبرران إلجرراء اررملا ال رروع مررن المبقييمررات حير أصررات
ع ى اإلعا ة ال فسية لروبن .ومل تمبوا صل معردات المبقريرر مرع الوالردين وال أجريمبرا مقرابالت مععمرا .ويشرأ
صر رراحبا الر رربالغ إىل أن المبقرير ررر تشر رروبه أوجر رره صر ررور كبر ررأ لعر رردم معا مبر رره ير ررع الار ررروف املشر ررار إليعر ررا
ييما يمبصل ابالنمبعاكات الج تعر هلا روبن وغياب الدعم ال بوي.
 6-2ويف  21آذار/مررارس  2011بعررد أن أعرررب والرردا روبررن عررن عرردم رضررانا عررن المبقريررر األول
اممل رار اثن بشذن راسمبه أبد .والدا روبن عدم رضرانا ع ره .وا ر ل المبقريرر ممبابعرة روبرن راسرمبه يف
مركو لمبع يم ذوي االحمبياجات اخلاصة .وال مبي ة الج ص إليعا المبقرير غأ صحيحة ألهنا ال ر مل يف
االعمببار سيال المبمييو وسوء امل عام ة ال ملين تعر هلما روبن كما او مبن يف الفرع المبا من المبقرير:
نمعام ة املدرسن ل طفل جيد  .ويف املا الو ق كانرق العال رات تبردو ممبرذثر بشركل كامرل ابملشراكل
الس وكية ل طفل والصعوابت يف القدر ع ى السيطر ع يعا من جان املدرسنن.
 7-2ويف  6أاير/مايو  2011أب غ والدا روبن مكمب املدع العام املعين ابلقصر يف ليون عرن سروء
املعام ر ررة والمبميير ررو ال ر ررملين تعر ررر هلمر ررا روبر ررن ر ررالل السر ر مبن الدراسر ريمبن  2010/2009و.2011/2010
وحفار ررق الشر رركو .يف  4تشر ررين األول/أكمبر رروبر  2011نإذ مل يفر ررت المبقير رريم إىل ل...م يعر ررل جرمر ر يف
أعمال املسكولن ال بوين ييما يمبصل ابعمبداء أو أعمرال إكرراا أو سروء معام رة جتراا لروبرنم ال ليرد ل
يفم ا مبصرراص ال ياب ررة العامررة وإمن ررا يررد ل يف ا مبص رراص ايةررات ن ررائية أ ررر .ح ررل جوان ر أ ررر.
مشار إليعا يف الرسالة املكر ة  6أاير/مايو 2011من(.)3
 8-2ويف  20حويران/يوني ررو  2011ررررت مديري ررة المبع رريم اإل يمي ررة اإلذن بمبس ر يل روب ررن يف مرك ررو
تع يم ذوي االحمبياجات اخلاصة نويس ا س يورا يل ساغرا و كوراثون يف ليون.
 9-2ويف  19أي ول/س ربمبمرب  2011رردم والرردا روبررن طع ررا يف اإلج رراءات اخلاصررة املمبع قررة ابحلقررول
األساسررية أمررام مكمررة امل ازعررات اإل اريررة ر ررم  1يف ليررون طع ررا ييرره يف ررار مديريررة المبع رريم اإل يميررة.
وط با مرن احملكمرة أن تع رن بطرالن القررار املرملكور وأن تعر ف رق روبرن يف أن يردرس يف مركرو تع يمر
__________

()2

( )3
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تشررد ال ررة ع ررى أن مصررط نخممبررلن ال يمبفررق مررع مبررا ا االتفا يررة ألنرره يروازي بررن اإلعا ررة واال رمبالل واألمررر لرريس كررمللا.
وتدعو ال ة الدول األطراف وا عات الفاع ة ييعا وعامة السكان إىل اإلشار إىل ناألشخاص ذوي اإلعا ةن.
يق رردم ص رراحبا ال رربالغ نس ررخة م ررن املرس رروم الص ررا ر ع ررن مكمب ر امل رردع الع ررام ل محكم ررة اإل يمي ررة يف لي ررون يف  4تش ررين
األول/أكمبوبر .2011
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عررام عررا ي .واحمب ررا أبن الق ررار يمبعررار م ررع احلقررول الدس رمبورية المبالي ررة :احلررق يف املسرراوا (امل ررا )14
ييما يمبع ق ابحلق يف المبع يم (املا  )27واحلق يف السالمة املع وية ل قاصر (املرا  )15ييمرا يمبع رق دبردأ
كرامة الشخص (املا  10الفقر .)1
 10-2ويف  20متوز/يوليه  2012رينق مكمة امل ازعات اإل ارية ر رم  1يف ليرون الطعرن املقردم مرن
والرردي روبررن .ورأت احملكمررة أن ررار مديريررة المبع رريم اإل يميررة ال ي مبعررا أي حقررول سرمبورية .وأشررارت
احملكمة إىل اجمبعا ات احملكمة الدسمبورية القائ ة أبنه نويقا لالجمبعا املمبكرر هلملا احملكمة يفر مبدأ
املساوا نأمام القانون أو يف القانونن ع ى املشرع واج تقدمي املعام ة نفسعا ملن ام يف أوضاع انونية
ممبسرراويةن( . )4ورأت احملكمررة أنرره مل ُيرردث يف اررملا القنررية أي انمبعررايف ل حررق يف املسرراوا والمبع رريم ألن
روبن لريس يف نفرس الوضرع القرانوين الرملي يوجرد ييره األطفرال اآل ررون مرن غرأ ذوي اإلعا رة ومرن
ال يوجد واج تشريع ابملساوا يف املعام ة.
 11-2ويررر .حكررم احملكمررة أنرره نال يمبوصررل مررع لروبررنم إىل أجوبررة مقبولررة يف حرراالت ال رمبع م إال يف
حالرة العمررل الفررر ي مررن جانر مدرسررن ممبخصصررن يقنررون ير طوي ررة معررهن .وابمل ررل ير ص احلكررم
ع ررى أنرره ال كررن نأن ي قررى ع ررى اإل ار أهنررا مل تقرردم ل طالر الرردعم واملسرراعد الالزمررن ل...م .و ررد
ردم اررملا الرردعم طروال العم يررة المبع يميررة ل قاصررر ويف الوا ررع ت قررى تع يمرره يف مركررو عررا ي حر الو ررق
احلاضر بدعم من مساعد تقين تربوي وأ صائ يف السمع وال غة وأ صائ يف ال بية العالجية .وإنه
ملسرذلة أ ررر .أن القاصررر وصرل إىل مرح ررة مررن تطرورا ال برروي والسر وك ال كرن المبعامررل مععررا بشرركل
من ررمون ابلوس ررائل املمباح ررة ل ررم ار ال ررج كم ررا أش ررأ إلي رره يف االسمبش ررعا ك ررم مكم ررة الع رردل الع ي ررا يف
شمبالة وليون ائر ي بورغوس لعام  2009نا ال غأاان.
 12-2ويف  24أي ول/سبمبمرب  2012دم والدا روبن طع ا لد .غريرة االسرمبة اف دحكمرة امل ازعرات
اإل اريررة المبابعررة حملكمررة العرردل الع يررا يف شرمبالة وليررون يف احلكررم الصررا ر عررن مكمررة امل ازعررات اإل اريررة
ر ررم  1يف ليررون .وط بررا إلغرراء احلكررم وطالبررا مررر أ ررر .ررق روبررن يف أن يرردرس يف مركررو عررام عررا ي.
وشد الوالدان ع ى أن احلكم جتاال أشكال سوء املعام ة الج تعر هلا روبن وكمللا واجر اإل ار
يف إ ال ترتيبات تيسأية معقولة يف املدرسة العامة العا ية الج كان يدرس هبا .وا عيا أينا أن احلكم
د أغفل وجو عدم اتسال بن الررأي املمبع رق ابلمبمردرس وتقريرر األ صرائية االجمبماعيرة .وأ رأا ا عيرا
أن احلكم جتاال أ لة اخلرباء الج دمااا :تقرير عامل ال فس السريري  .س  .الرملي أكرد أن سرب
اال رمبالالت يف تع رريم روبررن يف املركررو العررام العررا ي يرجررع إىل نقررص الرردعم ال برروي والسرريال المبمييرروي
والعداء ال رملين عرام م عمرا روبرن .وأكر دا جمرد ا أن روبرن مل يكرن لره اليرا ملرا ور يف احلكرم مسراعد
تقين تربروي يف بدايرة السر ة الدراسرية  2011/2010وأن املردرس بعبرارات املسراعد ذاهترا نأنرل تع ريم
لروبرنم متامررا وم ررى ع ررهن .وييمررا يمبع ررق بمبذكيررد احملكمررة أن روبررن مل يكررن دمكانرره أن يمبررابع الدراسررة يف
مركرو عرا ي ألن الوسررائل الرج كانرق ممباحررة لرم ار نار ال غأاران ا عرى صرراحبا الربالغ أن المبذكيررد
اململكور نال ليل ع يه وال أساس له من الصحةن .وكررا المبذكيد أنه كان يمب قى الدعم الالزم إىل أن بردأ
ُيقق ال مبائج الج سبق ذكراا وأنره كران ابإلمكران بسرب اخلصرائص الرج يبرديعا روبرن كطفرل مصراب
دمبالزمررة اون تررويأ اررملا الوسررائل بصررور ال غبررار ع يعررا يف مركررو عررا ي .والرردليل ع ررى ذلررا اررو أن
الغالبي ررة العام ررى مر ررن األطف ررال املصر ررابن دمبالزم ررة اون يمبر ررابعون راسر رمبعم يف املر رردارس العام ررة العا ير ررة
كما كشو اخلبأ  .س  .واو ركيد مل يف د أبدا.
__________

( )4

4

تشأ مكمة امل ازعات اإل ارية ر م  1يف ليون يف الفقر  3من حكمعا إىل حكم احملكمة الدسمبورية  2006/33املكرخ
شباط/يرباير .2006
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 13-2ويف  22آذار/مررارس  2013رينررق مكمررة العرردل الع يررا لقش رمبالة وليررون الطعررن ع ررى أسرراس
عدم وجو انمبعايف ل حق يف املساوا (املا  14من الدسمبور) ييما يمبع ق ابحلق يف المبع يم ومبدأ كرامة
الشخص (املا اتن  27و )1(10من الدسمبور)( .)5و د رأت احملكمرة متشريا مرع حكرم مكمرة امل ازعرات
القنررائية ر ررم  1يف ليررون أنرره ال يص ر إج رراء مقارنررة بررن أطفررال ذوي إعا ررة وأطفررال مررن ون إعا ررة
وابلمبررا ال كررن أن يشرركل تس ر يل أطفررال ذوي إعا ررة يف مرردارس ذوي االحمبياجررات اخلاصررة متيي روا.
ويع ف حكم احملكمة أبنه نابلفعرل الوضرع يف املركرو يف السر وات األ رأ مل يكرن مالئمرا الحمبياجرات
لروبرنم ومل يكرن لرد .بعرت املدرسرن مو ررو يمبسرم أب م حرد مرن المبعراون أو إن شرةق مل يكررن ر
يعرل املركرو ممرا كرن املطالبرة برره بشركل مباشرر ييمرا يمبع رق ابملدرسررن (إذا سر م حر ع رى سربيل ا رردل
ابالهتامات اخلطرأ املوجعرة إىل العديرد مرن املدرسرن ل...م) و رد يكرون ا رايف حر أ اء غرأ طبيعر
ولكررن ا ررملا ا ررو م رراخ املرك ررو حي ر ك رران القاص ررر يمب ررابع راس رمبه ويمب ق ررى املس رراعد ن .وم ررع ذل ررا ك ررررت
احملكمررة المبذكيررد أن القررار اإل اري لرره مررا يررربرا مررن حير أن الطفررل كمررا يمبن ر مررن ال ررأين املمبع قررن
بمبمدرسه املكر ن  17كرانون األول /يسرمرب  2010و 21آذار/مرارس  2011يبردي نر ررا كبرأا يف منروا
المبع يمر ر واإل راكر ر إىل جانر ر مشر رراكل سر ر وكية ذات أنير ررة اصر ررة در ررا يف ذلر ررا نر رروابت الر ررملاان
املصررحوبة بمبصررريات خم ررةن .ورأت أن تقريررر اخلبررأ ر  .سر  .مل يمبسررم بنررمايت اليقررن واالس رمبقاللية
الكايين لدحت المبقريرين ال ملين دممبعما اإل ار  .ورأت أن احمبياجات الدعم اخلاصة الج ُيمبا إليعرا
روبن ذات طابع يمبصل بمبع يم ذوي االحمبياجات اخلاصة من م رل تغيرأ سر وكه .وويقرا ل محكمرة ير ن
اررملا الارررف إىل جانر أنرره ال كررن احلصررول مررن روبررن ع ررى ج رواب مقبررول يف أوضرراع ال رمبع م إال يف
حراالت عمرل يررر ي يقروم بره مدرسررون ممبخصصرون هلررم عال رة بره ع ررى ير زم يرة طوي ررة ر وجرروب
المبخ عن تع يمه يف مركو تع يم عا ي.
 14-2ويف  30نيسرران/أبريل  2013ريررع والرردا روبررن عررو .حلمايررة احلقررول الدس رمبورية أمررام احملكمررة
الدسمبورية ضد حكم مكمة العردل الع يرا يف شرمبالة وليرون بردعو .انمبعرايف احلرق يف المبع ريم (املرا 27
مر ررن الدسر رمبور) إىل جانر ر احلر ررق يف املسر رراوا (املر ررا  14مر ررن الدسر رمبور) .ويف  31آذار/مر ررارس 2014
أ ط رررت احملكم ررة الدس رمبورية ص رراح ال رربالغ بع رردم ب ررول طع رره نا ررا لع رردم وج ررو انمبع ررايف واض ر حل ررق
أساس موضوع ياية بدعو .ط احلماية الدسمبورية(.)6
 15-2ويف  14أاير/مايو  2013دم والدا روبن شركو .اثنيرة إىل مكمبر املردع العرام اإل يمر يف ليرون
بش ررذن المبميي ررو وأش رركال س رروء املعام ررة ال ررملين تع ررر هلم ررا يف املدرس ررة .وتن ررم ق الش رركو .كع ص ررر جدي ررد
املع ومرة الروار يف حكرم مكمررة العردل الع يررا يف شرمبالة وليرون وال سرريما ع ردما يررور إيرا ات أمعررات زمررالء
آ ر ررين لر ررروبن وركير ررد احملكمر ررة أبنر رره نردر ررا كر رران ا ر ررايف حر ر أ اء غر ررأ طبيعر ر ن يف املدرسر ررة .ويف  8تشر ررين
األول/أكمبوبر  2013وايق مكمب املدع العام ع ى أن تال الشركو .طر احلفرع ع رى ال حرو املمبفرق ع يره
يف القررار السرابق لعرردم رويمبره يف سر ويف املدرسرن أو املسرركولن ال بروين نمررا ارو مععررو يف املعام رة املعي ررة أو
الشد الكايية أو النرر احملد وال عائ لسوء املعام ة أو تشويه السمعة أو اإلذاللن(.)7
ر ررم 3

 16-2ويف  12أاير/مررايو  2014رردم مكمبر املرردع العررام يف ليررون شرركو .إىل احملكمررة االبمبدائيررة
يف ليررون ضررد ررار والرردي روبررن عرردم أ ررملا إىل مركررو تع رريم ذوي االحمبياجررات اخلاصررة نويسر ا سرري يورا يررل
ساغرا و كوراثون حي او مسر ل .وا عرى مكمبر املردع العرام أن ارملا العمرل يشركل جر رة ج ائيرة ار

__________

( )5
( )6
( )7
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اإلنررال األس ررري .ويف  23أاير/مررايو  2014اش ر طق احملكم ررة ع ررى املمبعم ررن أن يررديعا كفال ررة
يورو لكرل مر عم لنرمان املسركوليات املاليرة الرج كرن أن تفرر ع يعمرا يف هنايرة املطراف ع مرا أبهنمرا إن مل
يقدما ذلا املب غ يسيح و من أمالكعما مب غ كاف لمبذمن املب غ املشرار إليره .ويف  20نيسران/أبريل 2015
برأت احملكمة ا ائية ر م  1يف ليون والدي روبن من هتمة اإلنال األسري(.)8
 17-2ويف  26أي ول/سبمبمرب  2014ريع والدا روبن نيمبعما إىل احملكمة األوروبية حلقول اإلنسان
م مبمس ررن إع ررالن و رروع انمبع ررايف ل م ررا  14م ررن االتفا ي ررة األوروبي ررة حلماي ررة حق ررول اإلنس رران واحلر ررايت
األساسرية (االتفا يرة األوروبيرة حلقرول اإلنسران) واحلكرم ع رى الدولرة الطررف برديع مب رغ  100 000يرورو
لص رراح ال رربالغ ع ررن األض ررار املع وي ررة ال ررج حلق ررق ب رره .ويف  13تش ررين ال رراين/نويمرب  2014أع ررن أن
الط غأ مقبول بقرار من ايةة من ا وحيد تطبيقا ل ما تن  34و 35من االتفا ية(.)9
الشكوى
 1-3يرردع صر احبا الرربالغ أن روبررن ضررحية النمبعررايف املررا  24مررن االتفا يررة مررن حير أن القررار
اإل اري بمبس ي ه يف مركو تع يم ذوي االحمبياجات اخلاصرة نويسر ا سري يورا يرل كوراثرون سراغرا و أ .
إىل انمبعررايف حقرره يف تع رريم شررامل ل ميررع .ويرردعيان أن مرراكم الدولررة الطرررف رينررق عوانررا مسرمب د
أساسرا إىل تقررارير يريرق المبوجيرره الرج أعرردت بمبعراون وثيررق وب راء ع ررى المبماسرات املدرسررن الرملين رينرروا
وميرووا ضرردا وم روا ع رره وأسرراووا معام مبرره مررن ون أن ُي مروا حقو رره وكراممبرره .كمررا يوعمرران انمبعررايف حررق
والدي روبن يف أن يكوي طريا ياعال وم ما طوال العم ية.
 2-3ويدع صاحبا البالغ أينا أن الدولة الطرف د انمبعكق املا  23من االتفا ية ييما يمبع ق
ابلشكو .الج دمعا مكمبر املردع العرام اإل يمر يف ليرون إىل والردي روبرن بمبعمرة اإلنرال األسرري.
ويوعمان أن ذلا ردا أ  .إىل يقدان أبوي روبن الس طة األبوية .ويدعيان أن حقعما يف احليا األسرية
د انمبعا ألن رارات س طات الدولة الطرف تعين أن يبقى روبن ممب وا ويفصل عن والديه.
 3-3ويدع صاحبا البالغ أينا أن روبن ضحية انمبعرايف املرا  7مرن حير أن الدولرة الطررف مل
تمبخررمل المبرردابأ الالزمررة لنررمان متمبعرره اميررع حقررول اإلنسرران واحلررايت األساسررية ع ررى رردم املسرراوا مررع
األطفال اآل رين.
 4-3وإضاية إىل ذلا يدع صراحبا الربالغ انمبعرايف املرا  13مرن االتفا يرة إذ مل يشرر أي حكرم
أو ررار أو مرسرروم صررا ر عررن س ر طات الدولررة الطرررف ررالل العم يررة الدا يررة إىل االتفا يررة واحلررق يف
المبع يم الشامل ل ميع بي ما أشار إليعما صاحبا البالغ يف يع مراسالهتما.
 5-3ويككد صاحبا البالغ أينا أن روبن كران ضرحية انمبعرايف املرا  15مقرروء ابال ر ان مرع املرا
بس ررب ال ررريت والمبميي ررو واإلن ررال وس رروء املعام ررة ال ررج تع ررر هل ررا يف الس ر مبن الدراس ريمبن 2010/2009
و 2011/2010يف مدرسة أنطونيو غونواليس ي الما العامة يف ليون .وينيفان أن إساء معام رة روبرن
من املسكولن ال بوين عرضق سالممبه الشخصرية ل خطرر .ويردعيان أن مكمبر املردع العرام اإل يمر
يف ليررون الررملي اشرمبكياا مررتن مل يرغر ررط يف مقاب ررة والرردي روبررن وجتااررل أ لررة الشررعو املوجررو
ومل يمبد ل حلماية حقول روبن.
17
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يقدم صاحبا البالغ نسخة من حكم احملكمة ا ائية ر م  1يف ليون املكرخ  20نيسان/أبريل .2015
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 6-3وأ أا يدع صاحبا البالغ أهنمرا ضرحااي انمبعرايف املرا  4مر ن االتفا يرة ألن الدولرة الطررف
مل تعمبمد بعد إطارا تشريعيا وسياسة تع يمية وتدابأ إ ارية كن أن تكفل ممارسرة روبرن الكام رة حلقرول
اإلنسان يف المبع يم الشامل ل ميع رغم أن االتفا ية رق حيرو ال فراذ يف الدولرة الطررف يف  3أاير/
مايو .2008
مالحظات الاولة الطرف بشأن املقبولية
دمق الدولة الطرف يف  26كانون األول /يسمرب
1-4
وط بق حفع البالغ أو إعالن عدم مقبوليمبه.

2017

مالحااهتا بشذن مقبولية البالغ.

 2-4وتررملكر الدولررة الطرررف أبن صرراحح الرربالغ ط بررا يف شرركوانا كمبرردبأ رررب النرررر أن نيرردرس
روبررن وحررد ل مبرردري املعررين األساس ر ررام مكيفررة ملسرراعد إ اري وأن إهنرراءا هبررا ل كررنم أن حرره -
خيوله شعا الدراسات الج أمتقن .ويف ارملا الصرد تريرق الدولرة الطررف تقريررا ملديريرة ليرون اإل يميرة
يفيد أبن روبن د بل يف الس ة الدراسية  2018/2017يف املسمبو .األول من المبدري املعرين األساسر
ل خدمات اإل ارية يف املركو اخلاص امل سق نأصد اء ممبالزمة وانن (Down león Amidown Friends
.)10()of Down Syndrome
 3-4وم ص الدولة الطرف إىل أنه نارا إىل أن صاحح البالغ د لرح ط بعمرا املمبع رق بمبردبأ ا ررب
املط رروب يقررد تراجررع اامبمامعمررا ابلرربالغ وابلمبررا لرريس مررن امل اس ر نتقرردمي ا عرراءات بشررذن مقبوليررة
البالغ وأسسه املوضوعيةن.
كعليقات صاحيب البالغ على مالحظات الاولة الطرف
 1-5يف  1ش ررباط/يرباير  2018رردم ص رراحبا ال رربالغ تع يقاهتم ررا ع ررى مالحا ررات الدول ررة الط رررف.
ويككرردان أن روبررن مسر ل يف العررام الدراسر احلررا يف ور يف املركررو اخلرراص امل سررق نأصررد اء ممبالزمررة
اون يف ليونن .غأ أن املا ال يعين اليرا ملرا أكدتره الدولرة الطررف أن ط بعمرا االممب رال ل مرا 24
من االتفا يرة بشرذن احلرق يف المبع ريم الشرامل ل ميرع رد لرح .ويفيردان أن املركرو الرملي يردرس ييره روبرن
اررو نمرك ررو لررملوي االحمبياج ررات اخلرراص يف املق ررام األولن خمصررص لألش ررخاص املصررابن دمبالزم ررة اون.
وال يمبع ررق األمررر دركررو تع يمر عررا ي .وا ررايف سرمبة طررالب مسر ن يف اررملا الرردور و رريععم مررن ذوي
اإلعا ررات الملا يررة واالحمبياجررات المبع يميررة اخلاصررة .ويررر .صرراحبا الرربالغ أنرره ال كررن القررول إن حررق
روبن يف المبع يم الشامل ل ميع د أعمرل .وأعرراب عرن عردم اتفا عمرا مرع مرا أكدتره الدولرة الطررف مرن
تراجع اامبمامعما ابلط املقدم إىل ال ة وأنه ال أساس له من الصحة.
 2-5ويكرررران المبذكيررد أن عوانررا ا ر االع ر اف ررق روبررن يف مواص ر ة المبرردري املعررين يف مسررار
مساعد إ اري أساس يف إطار ناام المبع يم العا ي مع ما ي وم من تكييو ويقا الحمبياجاته المبع يميرة
اخلاصة وحصوله يف هناية املطاف ع ى رجة  -شعا ريية ت بق الدراسات الج أمتق.
 3-5ويوضررحان أن روبررن اضررطر إىل المبسر يل دركررو نأصررد اء ممبالزمررة اون يف ليررونن ألنر ه مل يكررن يف
مدي مبه وال حوهلا مركو تع يم عا ي م اس آ ر حي يوجد تع يم شامل ل ميع حقيق ويعال وجيد.
 4-5ويكرر صاحبا البالغ ا عاءاهتما ييما يمبع ق ابنمبعايف حقو عما امل صوص ع يعا يف املوا
و 13و 15و 17و 23من االتفا ية مشأين إىل أن الدولة الطرف مل تع ق ع ى ا عاءاهتما.

 4و7

__________

()10
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مالحظات إضافية ما الطرفني
 1-6تككررد الدولررة الطرررف يف مالحااهتررا املكر ررة  30أاير/مررايو  2018أن صرراحح الرربالغ ُييرردان
عن ط بعما األو ع دما يشأان يف تع يقاهتما إىل أن املوا  4و 7و 13و 15و 17و 23من االتفا ية د
انمبعكررق أينررا( .)11واع اضررا ع ررى مررا تفعررم الدولررة الطرررف أنرره موضرروع الرربالغ انمبعررايف املررا  24مررن
االتفا ية تككد من جديد أن ط ا رب املقدم من صاحح البالغ د لح.
 2-6وتد ل الوحد الج يردرس هبرا روبرن واملركرو الرملي يقردمعا يف ال ارام المبع يمر العرا ي ل دولرة
الطرف .وي ص األمر  EDU/465/2017املكرخ  13حويران/يونيه  )12(2017ع ى ما ي  :نأوال .ل...م
يق ررر جتدير ررد اجملموع ررات الدراسر ررية ال ررج تكوهنر ررا املراكر ررو المبع يمي ررة اخلاصر ررة ويق ررا ل مريقر ررات األول وال ر رراين
وال ال مع المبعديالت الروار ييعرا( :أ) املريرق األول :جتديرد اجملموعرات الدراسرية ل مرح رة ال انيرة مرن
المبع يم يف مرح ة الطفولة املبكر والمبع يم االبمبدائ والمبع يم ال انوي اإللوام والبكالوراي .و(ب) املريق
ال اين :جتديد اجملموعات الدراسية يف المبدري املعرين .و( ) املريرق ال الر  :جتديرد اجملموعرات الدراسرية
يف المبدري املعين .واثنيا .االش ايف ألول مر يف ناام اجملموعات الدراسية .ويوايق ع ى المبس يل ألول
مر يف ناام اجملموعات الدراسية ددارس المبع يم اخلاص و ورات المبع يم ويقرا ل مرريقن الرابرع واخلرامس:
(أ) املري ررق الراب ررع :المبس ر يل ألول م ررر يف نا ررام اجملموع ررات الدراس ررية يف المب رردري املع ررين .و(ب) املري ررق
اخلامس :المبس يل ألول مر يف ناام اجملموعات الدراسية يف تع يم ذوي االحمبياجات اخلاصةن.
 3-6وتشررأ الدولررة الطرررف إىل أنرره ياعررر يف املريررق الرابررع (المبسر يل ألول مررر يف ناررام اجملموعررات
الدراسررية يف المبرردري املعررين) نمركررو أصررد اء ممبالزمررة اون يف ليررونن .واررملا يرردل ع ررى أن املركررو أ ر
جمموعة لمبقدمي تدري معين أساس ومل يدر جمموعة راسية لمبع يم ذوي االحمبياجات اخلاصة مما او
م صرروص ع يرره يف املررريقن ال ال ر والرابررع .وتنرريو أن املركررو مرردر يف ليررل مراكررو اإلرشررا المبع يم ر
ابعمببارا مركوا لمبدري ذوي االحمبياجات اخلاصة.
 4-6ويف  19أي ول/سبمبمرب  2018دم صاحبا البالغ مالحارات إضرايية .ويشرأان إىل أن وحرد
اخلدمات اإل ارية الج تقدم روسعا يف اعة من اعات روس نمركرو أصرد اء ممبالزمرة اون يف ليرونن
ليسر ررق شر ررام ة ل مير ررع ألن األمر ررر يمبع ر ررق بر رردور تر رردري معر ررين أساسر ر ل طر ررالب ذوي االحمبياجر ررات
المبع يميررة اخلاصررة إىل عررم تربرروي .ويكرررران المبذكيررد أن أسررهتما وأسررر بقيررة أ رانرره ترردريف أهنررم ال يمب قررون
تع يمررا شررامال ل ميررع ولك عررا تعمبررربا ناخليررار األ ررل سرروءان الررملي تقدمرره هلررم الدولررة الطرررف يف غيرراب
مراك ررو تع يمي ررة أ ررر .ش ررام ة ل مي ررع يع ي ررا وحقيق ررة يف م رريطعم .ويوض ر أن يف مدي ررة لي ررون وح رردتن
ممبص ر مبن س ر ا اخل رردمات اإل اري ررة يف معع ررد أو وني ررو ال رراين ل مبع رريم ال ررانوي وس ر ا البس رمب ة الوراعي ررة
ومكويت األزاار يف مععد وان يل إن ي ا ل مبع يم ال انوي.
 5-6وع ررى الرررغم مررن أن ارراتن الوحرردتن تدرسرران يف مراكررو عامررة وعا يررة أو اصررة ي ر ن ذلررا
لر رريس ضر ررمانة لكوهنر ررا شر ررام ة ل مير ررع ألهنر ررا جتر ررري يف اعر ررات رس م فصر ر ة خمصصر ررة ل طر ررالب ذوي
االحمبياجات اخلاصة من الدعم ال بوي .وعالو ع ى ذلا ير ن نالمبمردرس يف مركرو مرن أي نروع مرن
املراكو كان ال ينمن تع يمرا شرامال ل ميرع ذا جرو إذا اسرمبمر الوا رع واملمارسرات يمبسرمان ابلفصرل
كما لكانقم جتربمبعمان.
__________

()11
()12
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 4و 7و 13و 15و17

 6-6وأ رأا يكرررر صرراحبا الرربالغ ا عاءاهتمررا ييمررا يمبع ررق ابنمبعاكررات امل روا
و 23من االتفا ية .ي م ُيصال ط ع ى ياية كايية من اإل ار وال ياية يعالة حلقو عما املع ف هبا يف
االتفا ية واملكرسة يف سمبور الدولة الطرف .و د انمبعكق حقول روبن يف املساوا وعدم المبمييو بسب
إعا مبه مما أضر بال شا وبشكل طأ بكراممبه وسالممبه املع وية.
 7-6وصدر األمر  EDU/465/2017Kاملكرخ  13حويران/يونيه  2017والملي ال يوال يغط وجرو
تع يم لملوي االحمبياجرات م فصرل درا خيرالو االتفا يرة بعرد زاير ال رة إىل الدولرة الطررف .و صرق
ال ة بعد ت ا الواير ييما صق إليه إىل أن نوضع ناام شرامل يقروم ع رى أسراس احلرق يف عردم
المبمييو واملساوا يف الفرص يقمبن إلغاء ناام المبع يم امل فصرل ل طرالب ذوي اإلعا رةن( .)13وإضراية إىل
ذلررا يررملكر أصررحاب الرربالغ أبن والرردي روبررن ررد حوكمررا ج ائيررا ع ررى جر ررة اإلنررال األسررري ع ررد
مطالبمبعمررا ررق روبررن يف تع رريم شررامل ل ميررع ع ررى رردم املسرراوا مررع اآل ررين مررع مررا يرايررق ذلررا مررن
ارتفرراع المبك ف ررة الشخص ررية والعائ ي ررة واالجمبماعي ررة والصررحية واال مبص ررا ية املرتبط ررة ابلعم ي ررة الش ررا ة ج رردا
املمبم ة يف الدياع عرن حرق روبرن األساسر يف تع ريم شرامل ل ميرع ألك رر مرن سربع سر وات .ويككردان
توصية ال ة أبن ي بغ ل دولة الطرف أن نلررص ع رى أال يقاضرى آابء الطرالب ذوي اإلعا رة ج ائيرا
ع ى جر ة اإلنال األسري بسب مطالبمبعم ق أطفاهلم يف تع يم شامل ل ميع ع ى دم املساوا مع
اآل رينن( .)14وي مبمسان أن نيكون ت فيمل االتفا ية حقيقيا ومككدا ح ال تسمب سخ انمبعاكات االتفا ية
البالغة اخلطور املا الج ت حق ضررا حقيقيا ويع يا جدا لبروب ر ام ألنره ال يروال يعراين مرن غيراب احلمايرة
املا يف مواجعة المبمييو ضدا واملساس قو ه األساسيةن.

ابء -نظر اللجنة يف مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
النظر يف املقبولية
بررل ال ا ررر يف أي ا عرراء ي ررر يف بررالغ م ررا يمبعررن ع ررى ال ررة أن تق رررر ويقررا ل م ررا  2م ررن
1-7
م ررا إذا كر رران الر رربالغ مقبر رروال دوجر ر أحكر ررام
الربوتوك ررول اال مبير رراري واملر ررا  65مر ررن ناامعر ررا الر رردا
الربوتوكول اال مبياري.
 2-7ولرريط ال ررة ع مررا أبن صرراحح الرربالغ رردما عررو .إىل احملكمررة األوروبيررة حلقررول اإلنسرران
اس رمب ا ا إىل الو ررائع ذاهتررا املعروض ررة ع ررى ال ررة .ورأت احملكمررة األوروبي ررة يف راراررا املرركرخ  13تش ررين
ال رراين/نويمرب  2015أن عوانررا نال تسرمبويف معررايأ املقبوليررة امل صرروص ع يعررا يف املررا تن  34و 35مررن
االتفا ية لاألوروبية حلقول اإلنسانمن .وتملكر ال ة أبنه ع ردما ال تسرمب د احملكمرة األوروبيرة يف رارارا
بعدم مقبولية مسذلة ما إىل أسس املقبولية يقرط برل كرمللا إىل ال ارر بقردر مرا يف األسرس املوضروعية
ي بغ ر االس رمب مبا أن ناملس ررذلة ذاهترران ج ررر .ال اررر ييعررا ابملع ر املقصررو يف امل ررا  ) (2مررن الربوتوك ررول
اال مبيراري( . )15غررأ أنرره ابل اررر إىل الطررابع املقمبنر لقررار احملكمررة األوروبيررة وال سرريما عرردم وجررو أي
ح ة أو توضري لمبربيرر ريرت شركو .صراحح الربالغ ييمرا يمبع رق ابألسرس املوضروعية( )16ترر .ال رة
أنرره ال ك عررا أن م ررص بيقررن إىل أنرره سرربق ال اررر وإن بشرركل مرردو يف األسررس املوضرروعية لقنررية

__________

()13
()14
()15
()16
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 CRPD/C/ESP/IR/1الفقر  .81انار أينا الفقر .79
املرجع نفسه الفقر (84ه).
انار هلملا الغر نية ب .ف .يف .ضد إسبانيا ( )CRPD/C/21/D/34/2015الفقر 2-7؛ وكرمللا نرية معرابأ
ض ررد ال مسر ررا ( )CCPR/C/82/D/944/2000الفق ررر 3-8؛ ولي ر رردراومل ض ررد كرواتير ررا ()CCPR/C/66/D/744/1997
الفقر 2-4؛ وأ .م .ضد الدامنريف ( )CCPR/C/16/D/121/1982الفقر .6
نية ب .ف .يف .ضد إسبانيا الفقر 2-7؛ و Xضد ال رويج ( )CCPR/C/115/D/2474/2014الفقر .2-6
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صاحح البالغ( . )17ولمللا تر .ال ة أنه ال يوجد ما ع بول املا البالغ دوج املا  ) (2مرن
الربوتوكول اال مبياري.
 3-7وليط ال ة ع ما بمبذكيد صاحح البالغ أبهنما اسمب فدا يع سبل االنمبصاف احمل ية الفعالة
املمباح ررة هلم ررا .ويف غي رراب أي اع ر ا م ررن الدول ررة الط رررف هب ررملا اخلص رروص ت ررر .ال ررة أن مقمبن رريات
املا  ) (2من الربوتوكول اال مبياري د اسمبوييق.
 4-7وأ أا تالحع ال ة ح ة الدولة الطرف الرج تفيرد أبنره ي بغر إعرالن عردم مقبوليرة الربالغ
ألن صاحبيه د لح ط بعما ييمرا يمبع رق ابمراذ تردبأ االنمبصراف املط روب بعرد أن برل روبرن يف السر ة
الدراس ررية  2018/2017يف املس رمبو .األول ل مب رردري املع ررين األساس ر يف مس ر ا اخل رردمات اإل اري ررة يف
املركو اخلاص امل سق نأصد اء ممبالزمة اون يف ليونن .غأ أن ال ة تالحرع أينرا أن صراحح الربالغ
يراين أن مط بعا مل ي ألن املركرو املرملكور لريس مركروا تع يميرا عرا اي وألن ور المبردري الرج يمب قاارا
ليسررق شررام ة ل ميررع ألهنررا تسرمبعدف يقررط الطررالب ذوي االحمبياجررات اخلاصررة إىل الرردعم المبع يمر .
وتالحع ال ة أينا ا عاءات صاحح البالغ أبن الدولة الطرف انمبعكق حقو عما دوج االتفا ية
ألن( :أ) القرار اإل اري بمبس ي ه يف مركو تع يم ذوي االحمبياجات اخلاصة نويس ا س يورا يل ساغرا و
كوراثرون الررملي عممبرره مراكم الدولررة الطر رف انمبعرا حقرره يف تع رريم شرامل ل ميررع؛ و(ب) الشرركو.
ال ررج ريعع ررا مكمب ر امل رردع الع ررام اإل يم ر يف لي ررون ض ررد والدي رره بمبعم ررة اإلن ررال األس ررري بس ررب ع رردم
موايقمبعررا إحلا رره دركررو لمبع رريم ذوي االحمبياجررات اخلاصررة انمبعررا حقرره يف حيررا أس ررية؛ و( ) س ر طات
الدولررة الطرررف مل لقررق ع ررى ال حررو الواجر يف األيعررال الررج يروعم أهنررا تشرركل متييروا وسرروء معام ررة الررج
تعر هلا روبن؛ و( ) الدولة الطرف مل تمبخمل المبدابأ الالزمة لنمان متمبع روبن اميع حقو ه ع ى دم
املساوا مع األطفال اآل رين؛ و(ه) الدولة الطرف مل تعمبمرد بعرد إطرارا تشرريعيا وسياسرة يعالرة لنرمان
ممارسرة روبرن حقرول اإلنسران املكفولرة لره ممارسررة كام رة مرع أن االتفا يرة رق حيرو ال فراذ يف الدولررة
الطرف يف  3أاير/مايو  .2008ويف ضوء ما تقدم وابل ار إىل أن الدولة الطرف مل تبد رأيعا يف أي من
املا اال عاءات تر .ال ة أن صاحح البالغ د أثبمبا ا عاءاهتما دا ييه الكفاية ألغرا املقبولية.
 5-7وليط ال ة ع ما أينا اب عاءات صاحح البالغ أبن الدولة الطرف انمبعكرق حقرول روبرن
املشار إليعا يف املا  13من االتفا ية إذ ال يشار يف أي من األحكام أو القرارات أو املراسيم الصا ر
عن س طات الدولة الطرف إىل االتفا ية رغم أن صاحح البالغ احمب ا هبا تكرارا يف يع اإلجرراءات
الدا يررة .ومررع ذلررا تررر .ال ررة أن اررملا اال عرراءات مل ت بررق دررا ييرره الكفايررة ألغررا املقبوليررة ألن
صاحح البالغ ال يقدمان أي مع ومات عن عدم وجو عم يات تدري لألشخاص العرام ن يف جمرال
إ امة العدل يف الدولة الطرف وتع ن عدم مقبوليمبعا ويقا ل ما (7و) من الربوتوكول اال مبياري.
 6-7وتبعا لمللا ونارا لعدم وجو أي عقبات أ رر .لرول ون برول الربالغ ترر .ال رة أن الربالغ
مقبررول دوجر املررا  2مررن الربوتوكررول اال مبيرراري ييمررا يمبصررل اب عرراءات صرراحح الرربالغ املمبع قررة ابملروا 24
و 23و 7و 15و 17مقروء ابال ان مع املا  4من االتفا ية وتشرع يف ال ار يف أسسه املوضوعية.
النظر يف األسس املوضوعية
 1-8نارت ال ة يف املا البالغ يف ضوء يع املع ومات الج ت قمبعرا ويقرا ألحكرام املرا  5مرن
الربوتوكول اال مبياري واملا  )1(73من ال اام الدا ل ة.
__________

()17
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 2-8وتشأ ال ة ييما يمبصل اب عاءات صاحح البالغ انمبعرايف املرا  24إىل أن القررار اإل اري
بمبسر يل روبررن يف مركررو تع رريم ذوي االحمبياجررات اخلاصررة نويسر ا سر يورا يررل سرراغرا و كوراثررون الررملي
أيدته ماكم الدولة الطرف انمبعا حقه يف تع يم شرامل ل ميرع .وتشرأ ال رة إىل ا عراءات صراحح
البالغ أبن املا القرار اممل ع رى أسراس تقريررين أعردنا يريرق المبوجيره بمبعراون وثيرق مرع مدرسر املدرسرة
العا ية الج كان يمبابع الدراسة هبا وب اء ع ى ط م عم وام من يوعم أهنم عرضوا روبن ألعمال متييو
وسوء املعام ة .وتالحع ال ة أينا أن الدولة الطرف ال تقدم أي ر بشذن املا اال عاءات .وابمل ل
تالحع ال ة أنه ليس واضحا كما يككد صاحبا البالغ من املع ومات املمباحة يف امل و أن س طات
الدولة الطرف أجرت تقييمرا معقروال أو راسرة ممبعمقرة ومفصر ة الحمبياجرات روبرن المبع يميرة ول تيبرات
المبيسأية املعقولة الج كانق ضررورية ملواصر مبه الدراسرة يف مركرو تع ريم عرا ي .ويف ارملا الصرد تالحرع
ال ة أن احلكم الصا ر عن مكمة امل ازعات اإل ارية ر م  1يف ليون يرر .أنره نال يمبوصرل مرع لروبرنم
إىل أجوبة مقبولة يف حاالت المبع م إال يف حالة العمل الفر ي من جان مدرسن ممبخصصن يقنون
ي طوي ة معهن وأنه ع ى الرغم من أن اإل ار أيدت ح اآلن مج روبن يف مركو تع يم عا ي يقرد
وصل مرح ة من تطرورا المبع يمر والسر وك ال كرن مععرا ضرمان ارملا الردمج ابلوسرائل املمباحرة لرم ار
الرج نل رق ار ار ال غأاران .وتالحرع ال رة أينرا أن روبرن مل يكرن لديره مسراعد تع يمر تقررين يف
بدايررة السر ة الدراسررية  2011/2010ألن املرردرس ررال إنرره لرريس ضررروراي وأنرره مل يرمبم المبعا ررد معرره إال ب رراء
ع ررى ط ر والرردي روبررن يف و ررق الحررق وأن املسرراعد أكرردت يف و ررق الحررق أن مرردرس الطفررل
نأنل وم ى متاما عن تع يم روبنن.
 3-8وإضر رراية إىل ذلر ررا تالحر ررع ال ر ررة أنر رره ال يبر رردو أن الس ر ر طات القنر ررائية ل دولر ررة الطر رررف
كما يمبن من راراهتا د وايقق ع ى إيالء أنية ل مبقرير الملي أعدا عامل ال فس السريري  .س .
والملي يفيد أبن سب اال مبالالت يف تع يم روبن يف املركو العام العرا ي كران سرببه االيمبقرار إىل الردعم
المبع يم والسيال المبمييوي والعدائ الملي عام م ه .وتالحع ال ة أن املع ومات املمباحرة ال تبرن أنره
ررد ام ررملت ي ررع ترردابأ المبكي ررو املعقول ررة ال ررج كانررق ممك ررة لمبمك ررن صرراح ال رربالغ م ررن الدراس ررة يف
مدرسة عا ية.
 4-8وتشأ ال ة إىل أنه نجي ع ى الدول األطراف ب اء ع ى املا  )1(24من االتفا ية كفالة
إعم ررال ح ررق األش ررخاص ذوي اإلعا ررة يف المبع رريم م ررن ررالل نا ررام تع رريم ش ررامل ل مي ررع يس ررري ع ررى
املس رمبوايت كايررة دررا يف ذلررا يف المبع رريم بررل املدرس ر واالبمبرردائ وال ررانوي وا ررامع والمبرردري املعررين
والمبع يم ع ى مد .احليا واألنشطة الوائد عن املقرر واألنشطة االجمبماعية ويمبال ميع المبالميمل دن
ييعم األشخاص ذوو اإلعا ة ون متييرو وع رى ردم املسراوا مرع اآل ررينن( .)18وتشرأ ال رة أينرا إىل
أن نالشررمول ل...م ي طرروي ع ررى عم يررة إصررالل ب يرروي يشررمل إ ررال تغي رأات وتعررديالت يف ممبررو.
المبع يم وأسرالي المبع ريم والر رعج واهلياكرل واالسر اتي يات املسرمبخدمة اصوصره ل مبغ ر ع رى املعو رات
بقصررد العمررل ع ررى توويررد يررع المبالميررمل مررن الشرررُية العمريررة املع يررة بمب ربررة تع يميررة م صررفة وتشرراركية
وع ررى هتيةررة بيةررة م اسرربة ملمبط برراهتم وتفنرريالهتم ع ررى الوجرره األكمررلن( .)19وتشررأ ال ررة أينررا إىل أن
ناحلررق يف عرردم المبعررر ل مبمييررو ليشررملم احلررق يف عرردم المبعررر ل فصررل ويف االس رمبفا مررن ال تيبررات
المبيس ررأية املعقول ررة وجي ر ال ا ررر إلي رره يف س رريال االض ررطالع بواج ر هتية ررة بية ررات ممبيس ررر ل رمبع م وت ررويأ
ال تيبات المبيسأية املعقولةن(.)20
__________

()18
()19
()20
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 5-8وابإلضاية إىل ذلا تشأ ال ة إىل السيال الملي لدث ييه املا الو ائع .ويف املا الصد
تشر ررأ ال ر ررة إىل أهنر ررا صر ررق يف تقرير ررر لقيقعر ررا املمبع ر ررق دسر رربانيا يف إطر ررار املر ررا  6مر ررن الربوتوكر ررول
اال مبيرراري إىل أن :الدولررة الطرررف نارتكبررق منطررا ايك يررا مررن االسرمببعا والفصررل المبع يميررن المبمييروين
ع ى أساس اإلعا ة ابعمبما منوذ طح يكثر رثأا غأ ممب اسر وااصرة يف األشرخاص ذوي اإلعا رة
الملا ير ررة وال فسر ررية االجمبماعير ررة واألشر ررخاص ذوي االعا ر ررات املمبعر ررد ن()21؛ و(ب) نابل ار ررر إىل اتسر رراع
نطال االنمبعاكات واسمبمراريمبعا وت وععرا وار انمبعاكرات م ابطرة مرع بعنرعا الربعت ع رى أسراس ائرم
ومس رمبمر ولك ررن م ررع مراع ررا أن ا ررملا االنمبعاك ررات ت رمبج يف ج رروء كب ررأ ع ررن نا ررام إنش رراوا م ررن ررالل
المبشرريعات والسياسررات املعمبمررد وممارسررات املكسسررات املع يررةل...م ير ن ال مبررائج املمبوصررل إليعررا يف اررملا
المبحقي ررق تص ررل مس رمبو .م ررن اخلط ررور وامل ع ي ررة ال ررملي ت ر ص ع ي رره امل ررا  6م ررن الربوتوك ررول اال مبي رراري
واملا  83من الالئحة المب ايميةن()22؛ و( ) نلتشأم ال ة ويقا الجمبعا اهتا السابقة وتع يقعرا العرام
ر ررم  4إىل أن ل...م ناامررا شررامال ل ميررع ائمررا ع ررى احلررق يف عرردم المبمييررو وتكررايك الفرررص يمبط ر
إلغاء ناام المبع يم الملي يمبسم ابلفصل ييما يمبع ق ابلطالب ذوي اإلعا ةن(.)23
 6-8وتشرأ ال رة أينرا إىل أهنررا أعربرق يف مالحااهترا اخلمباميرة األ ررأ بشرذن الدولرة الطررف عررن
قعررا إزاء نمدو يررة المبقرردم الررملي أحرزترره الدولررة الطرررف ييمررا يمبع ررق ابلمبع رريم الشررامل ل ميررع دررا يف
ذلررا االيمبقررار إىل سياسررة و طررة عمررل واضررحة مررن أجررل تعويررو اررملا ال رروع مررن المبع رريم .وتشررعر ال ررة
بق ررق رراص إلبق رراء الدول ررة الط رررف ع ررى ي ررع األحك ررام المب ايمي ررة املمبع ق ررة بمبع رريم ذوي االحمبياج ررات
اخلاصة وال عج الطح القائم ع ى العااة .وتشعر ال ة ابلق ق من العد املرتفع لألطفال ذوي اإلعا ة
دن ييعم من يعانون المبوحد واإلعا ات الملا ية وال فسية االجمبماعية واملمبعرد الرملين ال يوالرون يمب قرون
تع يما م فصال اصا بملوي االحمبياجات اخلاصةن(.)24
 7-8وييم ررا يمبع ررق اب ع رراءات ص رراحح ال رربالغ أبن روب ررن ك رران ض ررحية انمبع ررايف ل م ررا  24مق ررروء
ابال ر ان مررع املرا  4مررن االتفا يرة ألن الدولررة الطررف مل تعمبمررد بعرد ع ررى الررغم مررن رول االتفا يررة
حي ررو ال ف رراذ ييع ررا يف  3أاير/م ررايو  2008تش رريعات وسياس ررات لن ررمان ح ررق روب ررن يف المبع رريم الش ررامل
ل ميررع تررملكر ال ررة أبنرره نلكر يمبسر إنفرراذ املررا ()1(4ب) مررن االتفا يررة ي بغر ل رردول األطرراف
اماذ يع المبردابأ امل اسربة درا يف ذلرا المبردابأ المبشرريعية لمبعرديل أو إلغراء القروانن وال روائ والمبقاليرد
واملمارسات القائمة الج تشكل متييوا ضد األشخاص ذوي اإلعا ة والج ت مبعا املا  .24وي بغ ع د
اال مبناء إلغاء القوانن وال وائ والمبقاليد واملمارسات المبمييوية أو تعدي عا بصور م ع ية وضمن إطار
زمين مد ن(.)25
 8-8ولألسررباب املررملكور أعررالا تررر .ال ررة أن الق ررار اإل اري بمبس ر يل روبررن يف مركررو لمبع رريم ذوي
االحمبياجات اخلاصرة مرن ون مراعرا رأي والديره ومرن ون اسمبكشراف يعرال العمبمرا ترتيبرات تيسرأية
معقولة متكن من اسمبمرار ضمان إ ماجره يف نارام المبع ريم العرا ي ومرن ون إعطراء مرا ي بغر مرن األنيرة
لمبقرير ررر عر ررامل الر ر فس السر رريري واملسر رراعد المبق ير ررة  -ال بوير ررة ومر ررن ون مراعر ررا ا عر رراءات صر رراحح الر رربالغ
ييما يمبع ق أبعمال المبمييو وإساء املعام ة الج تعر هلا روبن يف مركو المبع يم العا ي الرملي كران مسر ال
ييه يشكل انمبعاكا حلقو ه دوج املا  24مقروء لوحداا وابال ان مع املا  4من االتفا ية.

__________

()21
()22
()23
()24
()25
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 9-8وييما يمبع ق ابال عاءات املمبع قة ابملا  23مقروء ابال ان مع املا  4لريط ال رة ع مرا
اب ع رراء ص رراحح ال رربالغ أبن الدول ررة الط رررف انمبعكر ررق حقعم ررا يف حي ررا أسر ررية بمبق ررد عا ش رركو .ضر ررد
الوال ر رردين بمبعم ر ررة اإلن ر ررال األس ر ررري ع ر ررى أس ر رراس أهنم ر ررا عارض ر ررا أ ر ررمل طف عم ر ررا إىل مرك ر ررو تع ر رريم ذوي
االحمبياجات اخلاصة نويس ا س يورا يل ساغرا و كوراثرون .وتالحرع ال رة ركيرد صراحح الربالغ أنره
ل ررو وح ررق الش رركو .لك رراي يق رردا السر ر طة األبوي ررة ع ررى طف عم ررا .وتالح ررع ال ررة أين ررا أن احملكم ررة
يرضررق يف  23أاير/مررايو  2014ويقررا ل مع ومررات املمباحررة يف امل ررو ع ررى والرردي روبررن أن يررديع كررل
م عمررا كمب رردبأ اح ر ازي كفال ررة رردراا  2 400يررورو ري م ررا تصرردر احملاكم ررة ررارا لررق طائ ررة مص ررا ر
مممب كاهتم ر ررا .ول ر رريط ال ر ررة ع م ر ررا أبن ا ر ررملا المب ر رردابأ االح ازي ر ررة مل تري ر ررع إال بع ر ررد ع ر ررام تقريب ر ررا يف 20
نيسان/أبريل  2015ع دما برئق ساحة الوالدين .وتر .ال رة أن الكفالرة املرملكور شرك ق عبةرا ماليرا
مراقا ع ى والدي روبن انناف إىل المبوترات الج نشذت يف سيال كفاحعما من أجل حقول طف عما
يف المبع يم الشامل ل ميع وكان هلا وال شا أثر س ح ع ى حسن أحواهلما الفر ية واألسرية.
 10-8ويف ار ررملا الصر ررد تشر ررأ ال ر ررة إىل أهنر ررا أكر رردت يف تقرير ررر لقيقعر ررا املمبع ر ررق دسر رربانيا يف إطر ررار
املررا  6مررن الربوتوكررول اال مبيرراري أنرره ي بغر ل دولررة الطرررف أن نلرررص ع ررى أال يقاضررى آابء الطررالب
ذوي اإلعا ررة ج ائيررا ع ررى جر ررة اإلنررال األسررري بسررب مطررالبمبعم ررق أطفرراهلم يف تع رريم شررامل ل ميررع
ع ى دم املساوا مع اآل رينن( .)26ويف ضوء احل ج الج سريقق يف الفقررات السرابقة م رص ال رة إىل
أن الدولة الطرف مل تو ابلمبواماهتا دقمبنى املا  23مقروء لوحداا وابال ان مع املا  4من االتفا ية.
 11-8وليط ال ة ع ما أينا اب عاءات صاحح البالغ الج تفيد أبن روبن تعر الل الس مبن
الدراسر ر ريمبن  2010/2009و 2011/2010أليعر ر ررال تشر ر رركل متيير ر روا وإسر ر رراء معام ر ر ررة يف مدرسر ر ررة أنطونير ر ررو
غونواليس ي الما العامة يف ليون مما عر سالممبه الشخصية ل خطر و و كراممبره بشركل ي مبعرا
حقو رره دوج ر امل ررا  15مق ررروء ابال ر ان م ررع امل ررا  17م ررن االتفا ي ررة .ول رريط ال ررة ع م ررا بوج رره
اص دا ي ( :أ) ويقا إليا ات الشعو أمام مكمة امل ازعات اإل ارية ر م  1يف ليون أع ق والدات
زمي ر ررن ل ر ررروبن أن مدرس ر رره أمس ر ررا ا ا ر رره مع ر ررد ا برمي ر رره م ر ررن ال اي ر ررمل وأن ر رره ا ر ررد ا بن ر رربه بكرس ر ر
و(ب) يدع صاحبا البالغ أن روبن تعر العمبداء جسدي ع ى يد مدرسة صفعمبه عد صفعات.
 12-8وتشأ ال ة إىل أنه ال جيوز دوج املرا  15مرن االتفا يرة تعرريت أي شرخص ل مبعرملي
أو غررأا مررن ضررروب املعام ررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو املعي ررة وي بغ ر ل رردول األط رراف أن
تمبخر ررمل ير ررع المبر رردابأ المبشر رريعية أو اإل ارير ررة أو القنر ررائية أو غأار ررا مر ررن المبر رردابأ الفعالر ررة مل ر ررع تعر رريت
األشر ررخاص ذوي اإلعا ر ررة ل مبعر ررملي أو غر ررأا مر ررن ضر ررروب املعام ر ررة أو العقوبر ررة القاسر ررية أو الالإنسر ررانية
أو املعي ة .وتشأ ال ة أينا إىل أن لكل شخص ذي إعا ة دوج املا  17من االتفا ية احلق يف
اح ر ام سررالممبه البدنيررة والعق يررة ع ررى رردم املسرراوا مررع اآل ررين .ويف اررملا الصررد تالحررع ال ررة أن
حكررم مكمررة العرردل الع يررا لقشرمبالة وليررون يعر ف أبنرره نابلفعررل الوضررع يف املركررو يف السر وات األ ررأ
مل يكن مالئما الحمبياجرات لصراح الربالغم ومل يكرن لرد .بعرت املدرسرن مو رو يمبسرم أب م حرد
من المبعاون أو إن شةق مل يكن ر يعل املركو ابال ل مطالبة به بشركل مباشرر ييمرا يمبع رق بمبصرريات
املدرسن (إذا س م ح ع ى سبيل ا دل ابالهتامات اخلطأ املوجعة إىل العديد من املدرسن ل...م)
و ررد يكررون ا ررايف ح ر أ اء غررأ طبيع ر ولكررن اررملا اررو م رراخ املركررو حي ر كرران الطفررل يمبررابع راس رمبه
ويمب قى املساعد ن.
__________
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 13-8وليط ال ة ع ما أينرا بمبذكيرد صراحح الربالغ أن مكمبر املردع العرام اإل يمر يف ليرون
الملي اشمبكيا أمامه بشذن الو ائع مرتن ام فع الشكوين .وتالحع ال ة ع رى وجره اخلصروص
أن صاحح البالغ ضم ا شكوانا ال انية كع صر جديد املع ومة الوار يف حكم مكمرة العردل الع يرا
يف ش رمبالة ولي ررون ييم ررا يمبع ررق دي ررا ات أمع ررات زم ررالء آ ررين ل ررروبن بش ررذن أش رركال س رروء املعام ررة ال ررج
تعرضروا هلررا وركيررد احملكمرة الررملي يفيررد أبنره نردررا كرران ا رايف حر أ اء غررأ طبيعر ن يف املدرسررة .وتررر.
ال ة أن س طات الدولة الطرف م ومة يف ضروء ارملا املع ومرات املمباحرة دجرراء لقيرق يعرال وشرامل
يف املا اال عاءات واو ما مل يمبم .وابل ار إىل ما سبق ويف غياب تع يقات من الدولة الطرف يف املا
الصد تر .ال رة أن الدولرة الطررف رد انمبعكرق حقرول روبرن امل صروص ع يعرا يف املرا تن  15و17
من االتفا ية مقروءتن لوحدنا وابال ان مع املا  4من االتفا ية.
 14-8وبعد أن صق ال رة إىل وجرو انمبعرايف حلقرول صراحح الربالغ دوجر املروا املرملكور مرن
االتفا ية ي هنا ال تر .ضرور ل ار يف اال عاءات نفسعا دوج املا  7من االتفا ية.
 15-8وتملكر ال ة أنه يقع ع ى الدول األطراف دقمبنى املرا  4مرن االتفا يرة المبروام عرام ابمراذ
ي ررع المب رردابأ الالزم ررة لك ر تكف ررل وتع رروز المبممب ررع الكام ررل امي ررع حق ررول اإلنس رران واحل ررايت األساس ررية
املكفولررة لألشررخاص ذوي اإلعا ررة .وع يرره ويف ضرروء احل ررج الررج سرريقق يف الفقررات السررابقة م ررص
ال ررة إىل أن الدولررة الطرررف مل تررو ابلمبواماهتررا دقمبنررى املروا  7و 15و 17و 23و 24مقررروء لوحررداا
وابال ان مع املا  4من االتفا ية.

ديم -ااسدندادات والدوصيات
إن ال ررة إذ تمبص رررف دوج ر امل ررا  5م ررن الربوتوك ررول اال مبي رراري ت ررر .أن الدول ررة الط رررف
-9
مل ت ررو ابلمبواماهت ررا دوج ر امل روا  7و 15و 17و 23و 24مق ررروء لوح ررداا وابال ر ان م ررع امل ررا  4م ررن
االتفا ية .وع يه تقدم ال ة المبوصيات المبالية إىل الدولة الطرف:

14

(أ )

ييما يمبع ق بصاحح البالغ يقع ع ى الدولة الطرف المبوام دا ي :

''1

جرب ضررنا بصور يعالة دا يف ذلا ر أي تكاليو انونية تكبدااا مع تعويت
يراع أينا النرر العاطف وال فس الملي حلق بصراحح الربالغ جرراء املعام رة الرج
لقيااا وطريقة إ ار الس طات املخمبصة لقنيمبعما؛

''2

ضمان مج روبن يف بريمج تدري معين شامل ل ميع نبشكل يعالن ابلمبشاور
معه ومع والديه؛

''3

المبحقي ررق الفع ررال يف ا ع رراءات س رروء املعام ررة والمبميي ررو ال ررج رردمعا ص رراحبا ال رربالغ
وضمان توضي املسكوليات ع ى يع املسمبوايت؛

''4

االعر ر اف ع ررا ويقر ررا هل ررملا الر ررأي ابنمبع ررايف حقر ررول الطف ررل روبر ررن يف تع رريم شر ررامل
ل مي ررع وحي ررا الي ررة م ررن الع ررو والمبميي ررو وك ررمللا ابنمبع ررايف حق ررول والدي رره ع ررد
اهتامع ررا هتم ررة ج ائي ررة ار ررة إن ررال اص ررر م ررن ون وج رره ح ررق وا ر و م ررا كان ررق ل رره
انعكاسات مع وية وا مبصا ية؛

''5

نشر املا الرأي وتوزيعه ع ى نطال واسع بصيغ ميسر لك يصل إىل يع يةات
السكان؛
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(ب) عموم ر ررا الدول ر ررة الط ر رررف م وم ر ررة ابم ر رراذ ت ر رردابأ مل ر ررع ح ر رردوث انمبعاك ر ررات مماث ر ررة يف
املسر ر ر ر رمبقبل .ويف ار ر ر ر ررملا الصر ر ر ر ررد تشر ر ر ر ررأ ال ر ر ر ر ررة إىل المبوصر ر ر ر رريات الر ر ر ر روار يف مالحااهتر ر ر ر ررا اخلمبامير ر ر ر ررة
( CRPD/C/ESP/CO/2-3الفقراتن  46و )47وكمللا يف تقرير لقيقعا املمبع ق دسبانيا دوج املا
 6من الربوتوكرول اال مبيراري ( )CRPD/C/ESP/IR/1وتط ر إىل الدولرة الطررف ع رى وجره اخلصروص
أن تقوم ابلمبشاور الوثيق مع األشخاص ذوي اإلعا ة وامل امات الج مت عم دا ي :
''1

المبع يل ابإلصالل المبشريع ويقا لالتفا ية ل قناء المبام ع ى ال موذ الطح إزاء
اإلعا ر ر ررة والمبحدير ر ررد الواضر ر ر لم مر ر ررا الكامر ر ررل مير ر ررع الطر ر ررالب ذوي اإلعا ر ر ررات
وأادايعم اخلاصة يف كل مسمبو .من مسمبوايت المبع يم؛

''2

اماذ المبدابأ الالزمة هبدف اعمببار المبع يم الشامل ل ميرع حقرا مرن احلقرول ومر
ي ررع الط ررالب ذوي اإلعا ررة بغ ررت ال ا ررر ع ررن صائص ررعم الشخص ررية احل ررق يف
احلصررول ع ررى يرررص ال رمبع م الشررامل ل ميررع يف ناررام المبع رريم العررا ي مررع إمكانيررة
احلصول ع ى دمات الدعم حس احلاجة؛

''3

وضع سياسة ك يرة ل مبع ريم الشرامل ل ميرع ترايقعرا اسر اتي يات لمبعويرو ثقايرة رول
ا ميع يف ناام المبع يم العا ي دا يف ذلا المبقييمات الفر ية والقائمة ع ى حقول
اإلنسان لالحمبياجات المبع يمية وما ي وم ترتيبات تيسأية و عم ل مدرسن واح ام
المب رروع مررن أجررل ضررمان احلررق يف املسرراوا وعرردم المبمييررو واملشرراركة الكام ررة والفعالررة
لألشخاص ذوي اإلعا ة يف اجملمبمع؛

''4

القنرراء ع ررى ي ررع أن رواع الفص ررل يف المبع رريم يف ح ررق الط ررالب ذوي اإلعا ررة س رواء
يف مر رردارس تع ر رريم ذوي االحمبياجر ررات اخلاصر ررة أو يف الوحر رردات املمبخصصر ررة ا ر ررل
املدارس العا ية؛

''5

احلر رررص ع ر ررى أال يقاضر ررى آابء الطر ررالب ذوي اإلعا ر ررة ج ائير ررا ع ر ررى جر ر ر ة اإلنر ررال
األسري بسب مطالبمبعم ق أطفاهلم يف تع يم شامل ل ميع ع ى دم املساوا مع
اآل رين.

 -10وويقا ل ما  5من الربوتوكول اال مبياري واملا  75من ال اام الدا ل ة ي بغر ل دولرة
الطرف أن تقدم ل ة يف غنرون سرمبة أشرعر ر ا كمبابيرا يمبنرمن مع ومرات عرن أيرة إجرراءات امرملت
يف ضوء آراء ال ة وتوصياهتا املا.
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