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اعتمدريه اللجنة يف دورهتا الثالثة والعشرين ( 17آب/أغسطس  4 -أيلول/سبتمرب .)2020
ش ةةار يف دراس ةةة ال ةةبالغ أعة ةةاا اللجن ةةة التالي ةةة أد ةةايهم :أمح ةةد الس ةةيف دانالم ةةي أوم ةةارو ش ةةارو مونتي ةةان ونت ةةان عم ةةاد ال ةةدين
شةةاكر جيريةةرود أوتوريةوا تيفةةومي أماليةةا إيفةةا غةةاميو ريةةو إيشةةيكاوا جةةون صة امويل جنوغةةوك كةةا و روزمةةاري كةةاييس كةةيم مةةي
ي ةةون الس ةةلو غ ةةا ور لوتاس ةةي رو ةةرة ج ةةورف م ةةاررين دمي ة ي ري ةةربوف ج ةةوك روس ةةكو م ةةاركو ش ةةيفر وري ة كوا أواتم ةةي.
وعمالً ابملادة () 1(60ف) من النظام الداخلي للجنة مل ريشار مارا كريستينا غا ريلي يف دراسة هذا البالغ.
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 1-1صاحب البالغ هو ف.أ.ف .وهو مواطن رازيلي مولود يف  27متوز/يوليه  .1968وهو يدعي
أنه ضحية انتها الدولة الطةرف للمةواد  2و 5و 13و 17و 25و()1(27أ) و(ب) و(ط) مةن االريفاقيةة.
وال ميثل صاحب البالغ حمام .وقد دخل الربوريوكول االختياري حي النفاذ ابلنسبة إىل الدولة الطرف يف 1
َ
أيلول/سبتمرب .2008
 2-1يف  16آذار/مةار  2017طلةةب املقةةرر امةا املعةةاب ابلبالغةةاة اةديةدة نيا ةةة عةةن اللجنةةة
أن ريتخذ الدولة الطرف ريدا ي مؤقتة ريتمثل يف ريوتي ريررييباة رييسيية معقولة لصاحب البالغ عن طريق
ريع ةةديل س ةةاعاة عمل ةةه لتمكين ةةه م ةةن التنق ةةل وريلق ةةي الع ةةالف الطبيع ةةي ال ةةذي ت ةةاف إلي ةةه .ويف  3نيس ةةان/
أ ريل  2018كرر املقرر اما طلب اختاذ ريدا ي مؤقتة.

ألف -موجز املعلومات واحلجج اليت قدمها الطرفان
الوقائع وما عرضها صاحب البالغ
 1-2يعةةا صةةاحب الةةبالغ منةةذ عةةام  1992مةةن رييةةبس يف الركبةةة كجةةم عةةن التهةةاب العظةةم والنقةةي
املة من يف رجلةةه اليسةةر ( .)1وهةةو مصةةاب أيةةاً لطةةة يف سةةاقه اليسةةر وانة ال غةةةرويف نتيجةةة لعةةدم
مالامةةة األاثا املوجةةود يف مكةةان عملةةه .وهةةو يعمةةل منةةذ  9ح يران/يونيةةه  2008يف جملةةس سةةاو ابولةةو
اإلقليمي للهندسة وال راعة (جملس ساو ابولو) املعروف ابسم  .Crea-SPوهو يتنقل يومياً ابقاتالة
حيث يسكن على عد  74كيلوم اً من مكان عمله.
 2-2ويف  1أيلول/سبتمرب  2009طلب صاحب البالغ ريوتي ريررييباة رييسيية معقولة له يف مكان
عملةه ملنةةد ريةةدهور صةةحته ويشةةمل ذلةةا مرونةةة سةةاعاة العمةةل ومنحةةه تة ة دةةا للتنقةةل وتة ة دةةا
()2
دون خصم من مرريبةه .ويف  30متوز/يوليةه 2010
للعالف الطبيعي مدهتا ثالا ساعاة و 20دقيقة
رتض جملس ساو ابو طلبه.
 3-2ويف  9أاير/مايو  2012ريعرض صاحب الةبالغ قةادا أثنةاا ذها ةه إىل عملةه( )3ولكةن قةرر
جملس ساو ابو أنه ليس "حادا عمل" .وق ّدم صاحب الةبالغ شةكو إىل وزارة الدولةة لشةؤون العمةل
يف ساو ابولو (يُشار إليها تيما يلي ابسم "وزارة العمل") اليت قررة يف  23شباط/ترباير  2016إغال
الدعو ضد جملس ساو ابولو على أسا أن األمل الذي عاىن منه صةاحب الةبالغ يف  9أاير/مةايو 2012
يف ركبتةةه اليسةةر ال ميكةةن اعتبةةارم حةةادا عمةةل أو ك ةاً عةةن سارسةةة مهنتةةه وال سةةيما أن ريقري ةراً طبي ةاً
مؤرخاً  26أيلول/سبتمرب  2011أثبت أن صاحب البالغ كان يعا من ريصلب يف مفصل ركبته اليسر
منذ عام .1992

إجراااة العمل املتعلقة ابملساواة يف األجر عن العمل املتساوي القيمة
 4-2يف  30متوز/يوليه  2013دأ صاحب البالغ إجراااة عمل من أجل إعمال مبدأ املساواة يف
األجر عن العمل املتساوي القيمة واستشهد ابملرريب األعلى الةذي صةل عليةه زميلةه ب . .الةذي
يةُدعى أنةةه يةةؤدي نفةةس الوظيفةةة ةةنفس اإلنتاجيةةة و ةةنفس معيةةار اةةةودة .ويف  28ريشةرين الثةةا /نوتمرب 2013
رتةةض قاضةةي حمكمة ة العمةةل اال تدائيةةة شةةكوام علةةى أسةةا أن ب . .مؤهةةل علةةى ةةو أتةةةل وأمةةر

__________
()1
()2
()3
2

ال يس تطيد ثاب ركبته اليسر ويتعرض لنوابة أمل منتظمة يف الطرف املصاب.
ريتةللف الفة ة ال منيةة مةةن سةاعة واحةدة للةذهاب إىل مكتةةب أخصةائي العةالف الطبيعةي وسةةاعة واحةدة للعةالف الطبيعةةي
وساعة واحدة للعودة وت ة دا قدرها  20دقيقة كما هو متفق عليه يف العقد اةماعي املربم مد النقا ة.
ُكسر مفصل ركبته اليسر أثناا سيم من حمطة امل و متوجهاً إىل مكان عمله.
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القاضي صةاحب الةبالغ ةدتد رسةوم اإلجةراااة .ويف  16أيلول/سةبتمرب  2014رتةةت حمكمةة العمةل
اإلقليمية طعنه .ويف  1ريشرين األول/أكتو ر  2014اشتكى صاحب البالغ إىل الوزارة االحتادية لشؤون
العمل والعمالة من أن شاهدي احملاكمةة أدليةا شةهاداة كاذ ةة شةلن املسةار املهةاب لةة "ب ." .ورغةم
اختة ة ةةاذ إجة ة ةراااة إدارية ة ةةة مل يتلة ة ةةق صة ة ةةاحب الة ة ةةبالغ أي رد شة ة ةةلن نتيجة ة ةةة ريلة ة ةةا اإلجة ة ةراااة .ويف 22
أيلول/سبتمرب  2015أيدة حمكمة العمل العليةا حكةم احملكمةة اال تدائيةة عةدم أحقيةة صةاحب الةبالغ
يف اقصةةول علةةى نفةةس املرريةةب الةةذي يتقاضةةام ب . .األكثةةر خةةربة .ويف  11ريشةرين األول/أكتةةو ر 2017
اختذ صاحب البالغ مبساعدة من احملامني يف اإلدارة القةائية للنقا ة املعنية  -وهةي نقا ةة العةاملني يف
هيئاة تحص امرباة املهنية واهليئاة ذاة الصلة يف والية ساو ابولو املعروتة ابسم - SINEXPRO
إج ةراااة اسةةتثنائية إلعةةالن إلط ةةاا و طةةالن الق ةرار الصةةادر م ةةن احملكمةةة اال تدائيةةة وحمكمةةة االس ةةتئناف.
ويف  22آذار/مةةار  2018أعلنةةت حمكمةةة العمةةل اإلقليميةةة عةةدم قبةةول طلةةب صةةاحب الةةبالغ وأمرريةةه
دتد رسةوم اإلجةراااة .ورتةةت حمكمةة العمةل اإلقليميةة يف  27آب/أغسةطس  2018اسةتئناف صةاحب
البالغ .ويف  21أيلول/سبتمرب ُ 2018رتض استئناف آخر قدمه صاحب البالغ شلن نقاط قانونية(.)4

 5-2ويف اتريخ غي معروف من عام  2018قدم صاحب البالغ شكو إىل مكتب املةدعي العةام
اإل قليمي لشؤون العمل يف املنطقة الثانية شلن أخطةاا ارريكبهةا حمةامو نقا ةة العةاملني يف هيئةاة تحةص
ام ةرباة املهني ةةة واهليئ ةةاة ذاة الص ةةلة يف والي ةةة س ةةاو ابول ةةو يف اإلج ةراااة االس ةةتثنائية .ويف  16ريش ةرين
األول/أكتو ر  2019اعترب املدعي العام اإلقليمي لشؤون العمل أنةه لةيس مةن مسةؤولية مكتبةه التحقيةق
يف نوعي ةةة املس ةةاعدة القانوني ةةة ال ةةيت ريق ةةدمها النقا ةةة أو يف املعرت ةةة القانوني ةةة حملاميه ةةا .ووج ةه امل ةةدعي الع ةةام
صةةاحب الةةبالغ إىل أن يلةةتمس اةةةرب يف إجةراااة املسةةؤولية املدنيةةة( )5أو أن يقةةيم دعةةو يديبيةةة أمةةام
نقا ةةة احملةةامني الربازيليةةة( .)6وعةةالوة علةةى ذلةةا الحةةا املةةدعي العةةام أن صةةاحب الةةبالغ يطالةةب ةةق
تةةردي يف حةةني أن مةةن شةةلن انتهةةا م عةةوم للحقةةو اةماعيةةة وحةةدم أن ةةر اختصةةا املكتةةب(.)7
ولذلا رتض املدعي العام طلب صاحب البالغ إقامة دعو مدنية.

اإلجراااة اإلدارية شلن عدم ريوتي ال رييباة التيسيية املعقولة
 6-2يف  27أيلول/سة ةةبتمرب  2013طلة ةةب صة ةةاحب الة ةةبالغ مسة ةةاعدة مة ةةن األمانة ةةة الوطنية ةةة ققة ةةو
اإلنسان( )8حيث اشتكى من التعرض للتميي عةدم السةما لةه تلقةي العةالف الطبيعةي أثنةاا سةاعاة
عمله دون خصم من مرريبه رغم السما ملوظفي آخرين ذلا .ويدعي صاحب البالغ الةذي يعةيش
يف لديةةة سةةانتو أن تة ة دةةا مةةدهتا ثةةالا سةةاعاة و 20دقيقةةة ُمتةنظ ملةةوظفني ال يعةةانون مةةن إعاقةةة
يعيشون يف لدية ساو ابولو .وأحالت أمانة حقو اإلنسان طلةب صةاحب الةبالغ إىل وزارة العمةل يف
والية ساو ابولو اليت أحالت الطلب عد ذلا إىل الوزارة االحتادية لشؤون العمل والعمالة(.)9
 7-2ويف  3آذار/مار  2014أقام صاحب البالغ دعو أمةام وزارة العمةل ادعةى تيهةا أن جملةس
سةةاو ابولةةو رتةةض ريةةوتي ريررييبةةاة رييسةةيية معقولةةة لةةه .ويف  10آذار/مةةار  2015رتةةض مكتةةب املةةدعي
__________
()4

من غي الواضظ أي حمكمة رتةت هذا االستئناف.
مبوجب املادريني  186و 927من القانون املد .
مبوجب املادة  72من النظام األساسي ملمارسة القانون.
املاداتن  127و( 129اثلثاً) من الدستور االحتادي.
أصبحت تيما عد وزارة شؤون املرأة واألسرة وحقو اإلنسان.

()9

وتقةاً ملالحظةةاة الدولةةة الطةةرف املؤرخةةة  25كةةانون الثا /ينةةاير
رصد التقدم احملرز يف التدا ي املعتمدة (الفقرة .)9-4

()5
()6
()7
()8
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العةةام اإلقليمةةي لشةةؤون العمةةل يف املنطقةةة الثانيةةة طلةةب صةةاحب الةةبالغ لعةةدم إدراف أدلةةة ريثبةةت حةةدوا
متيي ( .)10وقد أخذ املكتب يف االعتبار أن صاحب البالغ عُِّني عد عملية ريناتسية سا يعاب أن جملس
سةةاو ابولةةو مل ة م تقةةد تقةةدل دعةةم خةةا لةةه ولةةيس اعتمةةاد إج ةراااة خاصةةة :تالشةةركة ليسةةت مل مةةة
قةانوكً مبةنظ سةةاعاة عمةل تلفةة إال لذشةةخا ذوي اإلعاقةة الة ذين يةدخلون سةو العمةةل مةن خةةالل
التوظيةةف االنتقةةائي مبوجةةب إجةراا خةةا ويف هةةذم اقالةةة ُُيةر ريعةةديل ريناسةةر يف املرريةةب( .)11وأشةةار
القرار إىل أنه يف حالة عدم وجود وضد ي ريب عليه متيي إُيايب لصاحل صاحب البالغ ينبطي أن ريُطبق
عليه نفس القواعد املفروضة على املوظفني اآلخرين وتقاً ملبدأ املساواة .وتيما يتعلق ابلعالف الطبيعةي
رأ مكت ةةب امل ةةدعي الع ةةام لش ةةؤون العم ةةل أن ل ةةد ص ةةاحب ال ةةبالغ خي ةةار ريق ةةدل ش ةةهاداريه الطبي ةةة إىل
صاحب عملةه لكةي يطلةب ختصةيص وقةت لعالجةه تةضذا ُرتةض طلبةه تةضن الطريةق الصةحيظ الةذي ميكةن
لصاحب البالغ أن يسلكه هو ريقدل شكو تردية إىل حماكم العمل ال شكو إدارية إىل وزارة العمل.
 8-2وتيمةةا يتعلةةق نمكانيةةة عةةرض قةةةيته أمةةام حمةةاكم العمةةل يعلةةن صةةاحب الةةبالغ أنةةه يفتقةةر إىل
املعرتةةة الالزمةةة قةةانون العمةةل وإىل املةوارد املاليةةة الالزمةةة لتوكيةةل حمةةام خةةا  .ولةةذلا تقةةد اعتمةةد علةةى
املساعدة املقدمة من ا ملدعي العام امللحق وزارة العمل ومن النقاابة العمالية لعرض قةيته على حماكم
العمل .ويذكر صاحب البالغ أنه اختذ مرة أخر يف  4ريشرين األول/أكتو ر  2016إجراااة أمام وزارة
العمةةل شةةلن التميي ة الةةذي ريعةةرض لةةه مةةن قِبةةل جملةةس سةةاو ابولةةو الةةذي رتةةض منحةةه ريررييبةةاة رييسةةيية
معقولة ة ة وية ةةذكر أيةة ةاً الة ةةوزارة اسة ةةتبعدة ذلة ةةا الطلة ةةب يف  4ريشة ةرين الثة ةةا /نوتمرب  .)12(2016وقة ةةدم
صةةاحب الةةبالغ أيةةاً طلبةةاة للحصةةول علةةى مسةةاعدة إىل املةةدعي العةةام للجمهوريةةة وإىل ةنةةة حقةةو
األشخا ذوي اإلعاقة التا عة لنقا ة احملامني الربازيليني يف ساو ابولو ولكن دون جدو .
 9-2ويف  3نيسان/أ ريل  2014قدم صاحب البالغ إىل وزارة العمل شكو طلب تيها املسةاعدة
ملنةةد ريةةدهور صةةحته .ويف  13ريش ةرين األول/أكتةةو ر  2014طلةةب مةةد مع عةةامن لشةةؤون العمةةال ات ةةد لةةوزارة
العمل من جملس ساو ابولو ريقدل مةا يلةي :السةجالة الطبيةة الةيت ريبةني ريطةور اقالةة الصةحية لصةاحب
البالغ منذ التحاقه ابلعمل مبجلس ساو ابولو؛ والدراساة اليت أجريت منةذ ريوظيفةه فةدف البةت تيمةا
إذا كةةان رينقلة ه اليةةومي إىل مكةةان العمةةل عةةامالً يسةةهم يف ريفةةاقم إصةةاابريه؛ والدراسةةاة الةةيت أجريةةت منةةذ
ريوظيفةةه فةةدف البةةت تيمةةا إذا كةةان اسةةتخدام أاثا مرك ة العمةةل (كاملقاعةةد والطةةاوالة املتاحةةة) عةةامالً
يسةةهم يف ريفةةاقم إصةةاابريه؛ وعنةوان أقةةرب عيةةادة للعةةالف الطبيعةةي إىل جملةةس سةةاو ابولةةو مشةةمولة ابمطةةة
الصةةحية واملسةةاتة ابألمتةةار إىل ريلةةا العيةةادة و يةةان وسةةائل النقةةل الةةيت ينبطةةي اسةةتخدامها؛ وريقريةةر مةةن
أخصةائي العةالف الطبيعةةي الةذي أوصةةى عةالف مةةرض العمةود الفقةةري القطةاب يف أثنةةاا سةاعاة العمةةل
واالسةةتخدام الالحةةق قاتلةةة مسةةتلجرة يف السةةاعة  17/50الةةيت كةةان صةةاحب الةةبالغ يظةةل جالسةاً تيهةةا
أكث ةةر م ةةن س ةةاعة و 20دقيق ةةة للوص ةةول إىل لدي ةةة س ةةانتو  .ي ةةد أن جمل ةةس س ةةاو ابول ةةو وتق ةاً مل ةةا ذك ةةرم
صاحب البالغ مل يستجب قد لتلا الطلباة.
 10-2ويف  4أاير/مةةايو  2015اسةةتدعى املةةدعي العةةام لشةةؤون العمةةل سثلةةني للنقةةا تني اللتةةني ينتمةةي
إليهمةةا صةةاحب الةةبالغ  -ومهةةا نقا ةةة املهندسةةني يف واليةةة سةةاو ابولةةو املعروتةةة ابسةةم  SEESPونقا ةةة
العاملني يف هيئاة تحص امرباة املهنية واهليئاة ذاة الصلة يف والية ساو ابولو SINSEXPRO -

__________
()10
()11
()12
4

ال يواتق صاحب البالغ على أنه هو الذي كان ينبطةي أن يقةدم الةدليل علةى التميية حيةث قةدم ابلفعةل أدلةة طبيةة علةى
التدهور التدرُيي يف صحته.
وتقاً للمادة  35من املرسوم رقم ُ 99/3298يوز لذشخا ذوي اإلعاقةة دخةول سةو العمةل إمةا شةروط متسةاوية مةد
يد األشخا اآلخرين (من خالل التوظيف التناتسي) أو شروط خاصة (عن طريق التوظيف االنتقائي).
مل ريقدم أية ريفاصيل أخر .
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اللتم ةةا آراا النقة ةةا تني ش ةةلن الوقة ةةائد الة ةةيت أدا ةةا صة ةةاحب ال ةةبالغ يف  3نيسة ةةان/أ ريل  .2014وطلة ةةب
املدعي العام أيةاً مةن جملةس سةاو ابولةو ريقةدل معلومةاة عةن نظةام العمةل احملةدد قةانوكً ملوظفيةه .وأتةاد
صاحب البالغ أبن كال النقا تني مل ريردا على اإلخطار الردةي .ويةدعي صةاحب الةبالغ عةدم اختةاذ أي
إجةراا سةةبب عةةدم ردمهةةا علةةى النحةةو املنصةةو عليةةه يف القةةانون( .)13ويف ايةةة املطةةاف أ ةةت وزارة
()14
العمل اإلجةراااة يف  29نيسةان/أ ريل  . 2016والةتمس صةاحب الةبالغ املسةاعدة مةن النقةا تني يف 6
أاير/م ة ة ةةايو  2015و 18ح يران/يوني ة ة ةةه  2015م ة ة ةةن نقا ة ة ةةة املهندس ة ة ةةني يف والي ة ة ةةة س ة ة ةةاو ابولة ة ة ةةو ويف 24
شة ةةباط/ترباير  2016و 8آب/أغسة ةةطس  2016مة ةةن نقا ة ةةة العة ةةاملني يف هيئة ةةاة تحة ةةص امة ةرباة املهنية ةةة
واهليئ ةةاة ذاة الص ةةلة يف والي ةةة س ةةاو ابول ةةو( .)15وم ةةد ذل ةةا ي ةةدعي ص ةةاحب ال ةةبالغ أن ك ةةال النق ةةا تني
مل ريبداي أي اهتمام ابلدتاع عنه(.)16
 11-2ويف  11متوز/يولي ةةه  2015ق ةةدم ص ةةاحب ال ةةبالغ إىل وزارة العم ةةل ريقري ةراً طبي ةاً مؤرخ ةاً  8مت ةةوز/
يوليه  2015يفيد وجود عالماة ملتالزمة م منة اتلية للجلطة يف أوردة تخذ وظهةر ركبةة الرجةل اليسةر
لص ةةاحب ال ةةبالغ ويوص ةةي أبخ ةةذ أدوي ةةة واس ةةتخدام رابط ض ةةاغد ش ةةكل ي ةةومي م ةةد اقي ةةاة .وذكة ةةر
صاحب ال بالغ أن التقرير أشار إىل حالة أخر نشلة عةن عةدم اعتمةاد جملةس سةاو ابولةو أي ةركم
لتجنب ريدهور صحة املوظفني ذوي اإلعاقة البدنية .ولذلا ادعى صاحب البالغ أن اجمللس ينبطي أن
يدتد مثن أر طته الةاغطة(.)17

إجراااة الوصول إىل احملاكم
 12-2يف  7آب/أغس ةةطس  2015أق ةةام صة احب ال ةةبالغ وزوجت ةةه دع ةةو قة ةةائية ض ةةد ش ةةركة ابس ةةم رين ةةدا
 Tendaف ةةدف إل امه ةةا ابالمتث ةةال للمع ةةايي ال ةةيت ريكف ةةل إمكاني ةةة وص ةةول األش ةةخا ذوي اإلعاق ةةة إىل أم ةةاكن
إقةةامتهم وذلةةا تةةوتي مواق ةةف سةةياراة صصةةة ل ةةذوي اإلعاقةةة .وطلبةةا اإلعفةةاا م ةةن رسةةوم احملكمةةة س ةةبب
نقص املوارد املالية واحتجا ابملادة  13من االريفاقيةة .ويف  2أيلول/سةبتمرب  2015رتةةت حمكمةة سةاو ابولةو
منحهمةةا مة ااي القةةةاا اجملةةا علةةى أسةةا أن زوجةةة صةةاحب الةةبالغ شةريكة يف شةةركتني وأن دخةةل صةةاحب
البالغ أعلى كثي من متوسد دخل السكان وابلتةايل ال ينطبةق علةى أي منهمةا مفهةوم الفقةر الةذي ةددم
القةةانون .ولةةذلا طلبةةت حمكمةةة سةةاو ابولةةو منهمةةا دتةةد رسةةوم احملكمةةة .ويف  6ريشةرين األول/أكتةةو ر 2015
رتةت حمكمة سةاو ابولةو االسةتئناف املقةدم مةن صةاحب الةبالغ وزوجتةه .ويف  29آذار/مةار 2016
رتةت احملكمة االحتادية العليا طعنهما يف النقاط القانونية .وقدم صاحب الةبالغ وزوجتةه طعنةاً خاصةاً
واستثنائياً .ويف  16شباط/ترباير  2018رتةت احملكمة العليا االحتاديةة مةرة أخةر طلبهمةا اإلعفةاا مةن

__________
()13

ومد ذلا يشي قرار أصدرم يف  23شباط /ترباير  2016مكتةب املةدعي العةام اإلقليمةي لشةؤون العمةل يف املنطقةة الثانيةة
إىل أن نقا ة ة ةةة العة ة ةةاملني يف هيئة ة ةةاة تحة ة ةةص امة ة ةرباة املهنية ة ةةة واهليئة ة ةةاة ذاة الصة ة ةةلة يف والية ة ةةة سة ة ةةاو ابولة ة ةةو ردة يف 22
ح يران/يونيه  2015و 13متوز/يوليه  2015وأن نقا ة املهندسني يف والية ساو ابولو ردة يف  25ح يران/يونيه .2015
مل ريقدم أية ريفاصيل أخر .
التمس صاحب البالغ يف طلبه إىل نقا ة العاملني يف هيئاة تحص امرباة املهنية واهليئةاة ذاة الصةلة يف واليةة سةاو
ابولو املس اعدة القانونية من أجل ريلقي العالف الطبيعي ملعاةة التهاب عظمة اللقيمة الوسطية ملرتقه األمين (انظر الفقرة
) 15-2؛ واشتكى مةن التميية الةذي ميارسةه جملةس سةاو ابولةو ضةد املةوظفني ذوي اإلعاقةة؛ واشةتكى مةن انتهةا حقةه يف
األجر املتساوي عن العمل املتساوي القيمة (ابإلشارة إىل زميله ب.). .
يقةةدم صةةاحب الةةبالغ نسةةخاً مةةن عةةدة رسةةائل عةةرب الربيةةد اإللكة و يف ح يران/يونيةةه  2015مةةد حمةةام يعمةةل لةةد نقا ةةة
املهندسني يف والية ساو ابولو اليت يتلقى صاحب البالغ املشورة القةائية منهةا .وعلةى وجةه امصةو نظةراً ل خطةار
الذي ريلقته نقا ة املهندسني يف والية ساو ابولو من وزارة العمل طلب احملامي ريوضيحاة شلن قةيته.

()17

علةةى عكةةس األدويةةة اليوميةةة لعةةالف اةلطةةة الةةيت يسةةدد جملةةس سةةاو ابولةةو قيمتهةةا ال ريُسةةدد قيمةةة الةةروا د الةةةاغطة الةةيت
تاف أيةاً إىل استعماهلا شكل يومي.

()14
()15

()16
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رسةةوم احملكمةةة .وطعةةن صةةاحب الةةبالغ وزوجتةةه يف الق ةرار ولكةةن خلصةةت احملكمةةة العليةةا يف  23آذار/
مار  2018استناداً إىل إقراراة ضريبة دخلهما إىل أن دخلهمةا أعلةى مةن املتوسةد .ومل يكةن وجةود
إعاقة جسدية لد صاحب البالغ مةربراً كاتيةاً إلعفائةه مةن هةذم الرسةوم .ويف  14نيسةان/أ ريل 2018
متذرعني قهما يف التقاضي أمةام احملةاكم مبوجةب املةادة 13
طعن صاحب البالغ وزوجته يف ذلا القرار
ن
من االريفاقية وحقهما يف امصوصية تيما يتعلق نعالن دخلهما .ويف  20نيسان/أ ريل  2020رتةت
احملكمة االحتادية العليا طعنهما يف النقاط القانونية.

اإلجراااة اإلدارية األخر
 13-2يف  2كانون الثا /يناير  2016دخل قةانون جديةد شةلن إدمةاف األشةخا ذوي اإلعاقةة يف
اجملتمد حي النفاذ يف الربازيل (القانون رقةم  13146املةؤر  6متوز/يوليةه  .)2015ويشةي صةاحب الةبالغ
إىل أن وزارة العمةل مل حتةةدد يةةد اإلجةراااة الالزمةةة قمايةةة األشةةخا ذوي اإلعاقةةة رغةةم أن القةةانون
يعاقب على التميي على أسا اإلعاقةة عنةدما ال ريةُوتر ريررييبةاة رييسةيية معقولةة .ونتيجةة لةذلا اتتقةد
صةاحب الةبالغ القةوة الالزمةة ملواصةلة الكفةا مةن أجةل حقوقةه الةيت ريكفلهةا االريفاقيةة .ويةدتد صةاحب
الةبالغ أبن اإلجةراا املتعلةةق ابإلخةالل ابملبةةدأ األساسةي املتمثةةل يف ال رييبةاة التيسةةيية املعقولةة ينبطةةي أن
يتخذم املدعي العام أو اجمللس االحتادي لنقا ة احملامني الربازيليني.
 14-2ويف  26ك ةةانون الثا /ينة ةةاير  2016أاثر ص ةةاحب الة ةةبالغ ع ةةدة نقة ةةاط قانوني ةةة يف شة ةةكو إىل
مكتب املدعي العام اإلقليمي لشؤون العمل يف املنطقة الثانية منها عدم إصدار جملس سان ابولو حىت
ذلةةا الوقةةت أي وثيق ةةة ريسةةمظ لصةةاحب ال ةةبالغ صةةفته مقيم ةاً يف س ةةانتو تلقةةي العةةالف الطبيع ةةي
واقص ةةول عل ةةى ةةدل مرري ةةب يتناس ةةب م ةةد الوق ةةت املمن ةةو للم ةةوظفني ال ةةذين يعيش ةةون يف س ةةاو ابول ةةو (3
سةةاعاة و 20دقيقةةة)  .وطلةةب صةةاحب الةةبالغ ريةةدخل املةةدعي العةةام اإلقليمةةي لشةةؤون العمةةل مةةن أجةةل
القةاا على ذلا التميي يف املعاملة .واشتكى من أن جملس ساو ابولو مل يقدم أي دراساة عن مد
مالامةةة األاثا إلعاقةةة صةةاحب الةةبالغ أو عةةن مةةد مالامةةة سةةاعاة العمةةل الحتياجاريةةه .واستشةةهد
قه يف األجر املتساوي عن العمل املتساوي القيمة مستشهداً ميله ب. .
 15-2ويف  17شباط/ترباير  2016شخص طبيب حالة صاحب البالغ نتيجة لشعورم أبمل مسةتمر
يف مرتقةةه األميةةن أب ةةا التهةةاب يف عظمةةة اللقيمةةة الوسةةطية ملرتقةةه األميةةن ووصةةف لةةه العةةالف الطبيعةةي.
ويف  18شباط/ترباير  2016ريوجه صاحب البالغ إىل العيادة الواقعة يف مبىن جملس ساو ابولةو حيةث
تحصه طبيب تص ابلطب امل هاب .وأشار التقرير الطر الذي أصةدرم طبيةب الطةب املهةاب عةد أن زار
منطقيت عمل صاحب البالغ إىل أن مرك عمل صاحب البالغ غي مالئم ةسدم :تاملكتب مةنخفض
ج ةةداً ابلنس ةةبة ل ةةه (يبل ة ط ةةول ص ةةاحب ال ةةبالغ  1,91م ة اً) ول ةةيس م ةةن املمك ةةن ريع ةةديل مس ةةاند كرس ةةيه
ليناسب مرتقيه سا ول دون إسناد مرتقيه إىل مساند الكرسي.
 16-2ويف  21ش ةةباط/ترباير  2016طل ةةب ص ةةاحب ال ةةبالغ ري ةةدخل مكت ةةب امل ةةدعي الع ةةام اإلقليم ةةي
لشةةؤون العمةةل يف املنطقةةة الثانيةةة ليصةةدر ريعليمةةاة إىل جملةةس سةةاو ابولةةو تحديةةد العيةةادة الةةيت ميكنةةه أن
يتلقة ةةى تيهة ةةا العة ةةالف الطبيعة ةةي دون أن يعاقة ةةب ابمصة ةةم مة ةةن مرريبة ةةه .ويف  26شة ةةباط/ترباير  2016أ لة ة
صاحب البالغ جملس ساو ابولو الته اةديدة اليت جنمت عن عدم كفاية حي العمل املتا لةه وكةرر
طلبةه أن يُسةةمظ لةةه تلقةةي العةةالف الطبيعةةي يف البلديةةة الةةيت يقةةيم تيهةةا وذلةةا مبنحةةه تة ة دةةا مةةدهتا 3
ساعاة و 20دقيقة اليت ُمتنظ عادة للموظفني املقيمني يف ساو ابولو.
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 17-2ويف اتريةةخ غةةي معةةروف مةةن عةةام  2016اشةةتكى صةةاحب الةةبالغ مةةن سةةوا السةةلو اإلداري
ولك ةةن ُرت ةةض طلب ةةه ت ةةتظ حتقي ةةق م ةةد حت ةةت إش ةراف ك ةةل م ةةن ال ةةوزارة االحتادي ةةة لش ةةؤون العم ةةل والعمال ةةة
ومكتب املدعي العام لعدم وجود عناصر ريربر إجراا هذا التحقيق(.)18
 18-2ويف اتريخ غي معروف أيةاً يف عام  2016قدم صاحب البالغ شكو إىل وزارة العمل ضد
رئة ةةيس جملة ةةس سة ةةاو ابولة ةةو سة ةةبب املمارسة ةةاة التميي ية ةةة القائمة ةةة علة ةةى أسة ةةا اإلعاقة ةةة حية ةةث ا ُختة ةذة
إجراااة يديبية ضد صاحب البالغ دعو انتها مدونة قواعد السلو اماصة مبجلس ساو ابولةو.
وقررة وزارة العمل عدم وجود دليل على ريعرض صاحب البالغ للتميي القائم على أسا اإلعاقة ألنه
مل يتعرض ألي حتي حمدد نتيجة الختاذ ريلا اإلجراااة اإلدارية(.)19

الشكوى
 2و 5و 13و17

 1-3يدتد صاحب البالغ أبن الدولة الطةرف انتهكةت حقوقةه الةيت ريكفلهةا املةواد
و 25و(27أ) و(ب) و(ط) م ةةن االريفاقي ةةة أل ةةا مل ري ةةوتر ل ةةه ال رييب ةةاة التيس ةةيية املعقول ةةة الالزم ةةة ملن ةةد
ري ةةدهور ص ةةحته يف مك ةةان عمل ةةه .وال رينط ةةوي التع ةةديالة ال ةةيت يطلبه ةةا ص ةةاحب ال ةةبالغ عل ةةى ريك ةةاليف
ابهظة لبيئة العمل ولكنها ريكفل الةروراة الشخصية لذشخا ذوي اإلعاقة مثله ومنها منظ تة ة
السةما الالزمةةة للعةةالف الطبيعةي يف البلديةةة الةةيت يقةيم تيهةةا ولتنقلةةه وللوصةول إىل مكةةان عملةةه .ونتيجةةً
لعدم وجود أاثا مةريظ يف مكةان عملةه أُصةيب لطةة يف رجلةه اليسةر والتهةاب غةةرويف والتهةاب
يف عظمة اللقيمة الوسطية ملرتقه األمين.
 2-3ويفيد صاحب البالغ أبن حرمان األشخا ذوي اإلعاقة من ال رييباة التيسيية املعقولةة يف
مكةان العمةل يشةةكل متيية اً علةى أسةةا اإلعاقةة .وهةو يةةدعي أن وزارة العمةل يف واليةة سةةاو ابولةو أ ةةت
إجراااة إدارية تلفة على أسا عدم اقاجة إىل ريوتي يئة عمل رييسر الوصةول إىل أمةاكن العمةل يف
املنةةاطق الةةيت ال يوجةةد تيهةةا موظفةةون ذوو إعاقةةة .ومةةن ت دحةةت وزارة العمةةل جمللةةس سةةاو ابولةةو ن قةةاا
يد موظفيه ذوي اإلعاقة يف عدد حمدود من األماكن  -عدد قليل مةن البلةداية يف واليةة سةاو ابولةو -
اليت يُف ض أن من السهل الوصول إليها وابلتايل منعت املوظفني ذوي اإلعاقة من ترصة طلب النقل إىل
لداية أخر كطيهم من املوظفني من غي ذوي اإلعاقةة .وهةو يعة ض أيةةاً علةى املعاملةة املختلفةة الةيت
يلقاها األشخا ذوو اإلعاقة وتقاً لدخوهلم سو العمل عن طريق املناتسة أو عن طريق االختيار.
 3-3ويةةدعي صةةاحب الةةبالغ أيةةاً انتهةةا حقةةه يف األجةةر املتسةةاوي عةةن العمةةل املتسةةاوي القيمةةة
على النحو الذي ريكفله املادة ()1(27ب) من االريفاقية .تقد استندة السةلطاة احملليةة عنةدما قةررة
عةةدم أحقيتةةه يف اقصةةول علةةى أجةةر متسةةاو إىل التفسةةي القائةةل أبن الوقةةت اإلضةةايف الةةذي يقةةةيه يف
العمة ةةل يرقة ةةى إىل مسة ةةتو امة ةةربة العملية ةةة علة ةةى الة ةةرغم مة ةةن أن هة ةةذا الشة ةةرط التقيية ةةدي غة ةةي مة ةةذكور يف
امل ةةادة ()1(27ب) م ةةن االريفاقي ةةة .ول ةةذلا ت ةةضن ي ةةد الق ةراراة احمللي ةةة املتخ ةةذة يف اإلج ةراااة املتعلق ةةة
ابملس ةةاواة يف األج ةةر (الفق ةةرة  )4-2ريش ةةكل انتهاك ةةا لالريفاقي ةةة .ومل د ةةر احمل ةةاكم دراس ةةة ص ةةحيحة للمس ةةار
املهاب ل ميلةه ب . .وعةالوة علةى ذلةا يةدعي صةاحب الةبالغ انتهةا حقةه يف اللجةوا إىل القةةاا
ال ةةذي ريكفل ةةه امل ةةادة  13م ةةن االريفاقي ةةة ألن حمكم ةةة العم ةةل اإلقليمي ةةة عن ةةدما أعلن ةةت ع ةةدم قب ةةول طل ةةب
اقصول على سبيل االنتصاف االستثنائي الذي قدمه يف  22آذار/مار  2018طبقت أحكةام قةانون
اإلج ةراااة املدني ةةة ال ةةذي ه ةةو يف مرريب ةةة أدىن م ةةن الدس ةةتور االحت ةةادي ومل رينظ ةةر يف األس ةةس املوض ةةوعية

__________
()18
()19

GE.20-12494

مل ريُقدم أية ريفاصيل أخر .

رغم أن العقو ة املقررة على السلو امل عوم  -الذي مل ريُقدم ريفاصيل إضاتية شلنه  -هي الفصل قررة اللجنة التلديبيةة
إصدار حتذير خطي تقد لصاحب البالغ.
7

CRPD/C/23/D/40/2017

لشكوام .وهو يشكو أيةاً مبوجب املادة  13من أنه مل يةتمكن مةن اقصةول مةن احملةاكم علةى اقمايةة
ققوقه مبوجب االريفاقية وأنه أُمر دتد رسوم اإلجراااة.
 4-3ويعلن صاحب البالغ أنه على الرغم من إمكانية ريواتر سبل انتصاف حملية أخر تضن هذم
السةةبل قةةد ريطةةول مةةدهتا شةةكل غةةي معقةةول أو قةةد يكةةون مةةن غةةي املةةرجظ أن ريةةؤدي إىل انتصةةاف تعةةال
ول دون ريدهور صحته.

مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 1-4يف  25ك ةةانون الثا /ين ةةاير  2018ق ةةدمت الدول ةةة الط ةةرف مالحظاهت ةةا ش ةةلن مقبولي ةةة ال ةةبالغ
وأسسه املوضوعية  .وتيما يتعلةق ابلوقةائد ريعة ف الدولةة الطةرف أبن صةاحب الةبالغ مشةمول سةبب
إعاقته قوانني وأنظمةة وطنيةة ريسةري علةى األشةخا ذوي اإلعاقةة وريعة ف ملةة حقةو منهةا اقةق
يف ال رييباة التيسيية املعقولة يف مكان العمل.
 2-4وريشي الدولة الطرف إىل أن صاحب البالغ خةةد عنةدما عينةه جملةس سةاو ابولةو لفحةص
صنف مبوجبه كشخص ذي إعاقةة .غةي أن ريقريةر الفحةص ال يتةةمن أي ريوصةياة شةلن اقاجةة
طر ُ
إىل أية ريعديالة يف يئة عمله أو يف عبا عمله أو يف ظروف عمله األخر  .وريبني الدولة الطرف أن
ريوظيف صاحب البالغ جاا عد عملية ريناتسية سةا يعةاب أن جملةس سةاو ابولةو كةان مل مةاً تةوتي دعةم
خا تقد ال اعتماد إجراااة اختيار خاصة :تصاحب العمل ليس مل ماً قانوكً مبنظ سةاعاة عمةل
تلفة إال لذشخا ذوي اإلعاقة الذين يدخلون سو العمل من خالل التوظيف االنتقائي – الةذي
ري ريب عليه إجراااة خاصة  -ويف ريلا اقالة ُُير ريعديل ريناسر يف املرريب.
 3-4وق ةةد أعل ةةن جمل ةةس س ةةاو ابول ةةو أن ةةه ي ةةوتر س ةةب اقال ةةة ي ةةد التكييف ةةاة والتطي ةياة والتع ةةديالة
الةةةرورية واملناسةةبة الةةيت ال ريفةةرض عبئ ةاً غةةي متناسةةب وغةةي ضةةروري فةةدف ضةةمان متتةةد األشةةخا ذوي
اإلعاق ةةة مي ةةد اقق ةةو واق ةراية األساس ةةية أو سارس ةةتها عل ةةى ق ةةدم املس ةةاواة و ف ةةر متكاتئ ةةة م ةةد اآلخ ةرين.
وُي ةةري اجملل ةةس أيةة ةاً ريع ةةديالة هندس ةةية يف ي ةةد مكاريبة ةةه اإلقليمي ةةة لة ةةمان إمكاني ةةة الوص ةةول إليه ةةا وتقة ةاً
للتشريعاة اقالية .ويواتق جملس ساو ابولو علةى ختفةيض مهةام العمةل اليوميةة لصةاحب الةبالغ مةا دام هنةا
ختف ةةيض مقا ةةل يف مرريب ةةه وتق ةاً للق ةةانون .ووتق ةاً للق ةراراة الص ةةادرة ع ةةن األجه ة ة ال ةةيت اش ةةتكى إليه ةةا ص ةةاحب
أي مةن ادعاااريةه إىل مسةةتو املخالفةة .وعلةى وجةه امصةةو تةضن مطالبةة صةاحب الةةبالغ
الةبالغ ال يرقةى م
خبصم ثالا ساعاة و 20دقيقة من يوم عمله لتلقي العالف الطبيعي ريتجاوز اقد القياسي احملدد سةاعتني.
وريُعةةد السةةاعتان كةةاتيتني لصةةاحب الةةبالغ إذا اختةةار عيةةادة متخصصةةة جيةةدة ابلقةةرب مةةن مكةةان عملةةه علةةى
النحو الذي اق حه جملس ساو ابولو .وأخياً دظ جملس سةاو ابولةو لصةاحب الةبالغ ابلعمةل عةن عةد
لبةعة أايم ال سيما يف ت ة التعايف عد جراحة التهاب العظم والنقي(.)20
 4-4وريةةدتد الدول ةةة الطةةرف أبن املمرض ةةة املناو ةةة نصةةحت ص ةةاحب ال ةةبالغ عقةةب اق ةةادا ال ةةذي
ريعرض له يف  9أاير/مايو  2012لد وصوله إىل عمله وطلبةه املسةاعدة يف العيةادة ابستشةارة طبيةب
ِ
ةالف ابلةةثل واملسةةكناة تقةةد وظةةل يف العمةةل حةةىت ايةةة سةةاعاة العمةةل.
ولكنةةه رتةةض ذلةةا وقبة َل العة َ
وريفيد الدولة الطرف أبن هذا اقدا أسهم يف ريدهور صحة صاحب البالغ.
 5-4وريشي الدولة الطةرف إىل شةكاو صةاحب الةبالغ الةيت أحيلةت إىل وزارة العمةل والةيت ادعةى
تيهةةا أن جملةةس سةةاو ابولةةو رتةةض طلبةةه اقصةةول علةةى ريررييبةةاة رييسةةيية معقولةةة وعلةةى أجةةر متسةةا مو عةةن
__________
()20
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العمل املتساوي ا لقيمة وريشي كذلا إىل ادعاا صاحب البالغ أن جملةس سةاو ابولةو يةةمن التصةميم
اهلندسي الذي مي ِّكن من الوصول إىل مراتق وحداريه البال عددها  176وحةدة .وريالحةا الدولةة الطةرف
أن وزارة العم ةةل مل د ةةد عالق ةةة س ةةببية ةةني مس ةةؤولية جمل ةةس س ةةاو ابول ةةو و"ح ةةادا العم ةةل" امل ع ةةوم ال ةةذي
ريعرض له صاحب البالغ يف  9أاير/مايو  2012وهو حادا جنم عن حالته البدنية السا ق وجودها.
 6-4وتيمةةا يتعلةةق ابلتصةةميم اهلندسةةي الةةذي مي ِّكةن مةةن وصةةول األشةةخا ذوي اإلعاقةةة إىل مراتةةق

جملةةس سةةاو ابولةةو ريفيةةد الدولةةة الطةةرف اللجنةةة أبن وزارة العمةةل اعتمةةدة يف  2أاير/مةةايو  2017خطةةة
شلن ريكييف السلو وهي خطة ريُل ِم جملس ساو ابولو نااً على ريقرير خرباا تكييف مراتقها .ويف
وقت ريقدل هذم املعلوماة كان ُيري رصةد التقةدم احملةرز يف األعمةال الالزمةة للوحةداة التا عةة جمللةس
ساو ابولو البال عددها  176وحدة.
 7-4وتيمةةا يتعلةةق ابدعةةاا صةةاحب الةةبالغ أن كةةال النقةةا تني اللتةةني اريصةةل فمة ا مل ريبةةداي أي اهتمةةام
قةيته ريشي الدولة الطرف إىل أن صاحب البالغ كةان سةثالً يف اإلجةراااة القةةائية الةيت جةرة يف
عةةام  2016شةةلن التميي ة امل عةةوم علةةى أسةةا اإلعاق ةةة مبحة مةام خةةا عينتةةه نقا ةةة العةةاملني يف هيئ ةةاة
تحص امرباة املهنية واهليئاة ذاة الصلة يف والية ساو ابولةو .ويف أثنةاا اإلجةراااة الةيت اختةذهتا وزارة
العمل أعلنت النقا ة املذكورة أن مسللة مكاتلة املرريب دري مناقشتها مد جملس ساو ابولو .أما النقا ة
الثانية وهي نقا ة املهندسني يف والية ساو ابولو ترغم أ ا أوضحت لصاحب الةبالغ أ ةا ال ريسةتطيد
مسةةاعدريه ألنةةه مل ميةةار ردي ةاً عمةةل املهنةةد يف جملةةس سةةاو ابولةةو تهةةي ال ري ة ال ريةةداتد عةةن منازعاريةةه
العمالية والقانونية( .)21وتيما يتعلق نقا ة احملامني الربازيلية ريع ف الدولة الطرف أبن صةاحب الةبالغ
مل يتلق أي رد منها.
 8-4وتيما يتعلق مبطالبة صاحب البالغ ابقصول علةى أجةر متسةا مو عةن العمةل املتسةاوي القيمةة
ريوضظ الدولة الطرف أن املادة  461من قوانني العمل املوحدة رينص على أنه إذا كانت الوظيفة متطا قة
وأُجنة العمةةل ةةنفس اإلنتاجيةةة ونفةةس "الكفةةااة التقنيةةة" لةةنفس صةةاحب العمةةل ويف نفةةس املكةةان ُمي ةنظ
نفس املرريب دون ريفرقة سبب نوع اةنس أو اةنسةية أو السةن ةني األشةخا الةذين ال ختتلةف مةدة
خةةدمتهم أبكثةةر مةةن عةةامني .وريشةةي الدولةةة الطةةرف إىل أن زميةةل صةةاحب الةةبالغ ب . .كةةان مةةن
أكثر املهنيني خربة يف جملس ساو ابولو وأنه قةد شةطل ابلفعةل الوظيفةة الةيت ريلةي مباشةرة منصةب رئةيس
املؤسسة .ومن ت ختتلةف خةربة ومعةارف ب . .عةن خةربة ومعةارف صةاحب الةبالغ الةذي ال يباشةر
عة ةةض املهة ةةام الة ةةيت يباشة ةةرها ب . .وعة ةةالوة علة ةةى ذلة ةةا تة ةةضن الفة ةةر يف مة ةةدة امدمة ةةة ة ةةني ب. .
وصاحب البالغ هو  29شهراً أي أكثر من عامني(.)22
 9-4وريالحةةا الدولةةة الطةةرف أن شةةكو صةةاحب الةةبالغ املقدمةةة يف  27أيلول/سةةبتمرب  2013إىل
األمانة السا قة ققو اإلنسان أحيلةت إىل وزارة العمةل يف واليةة سةاو ابولةو الةيت أرسةلتها عةد حتليلهةا
إىل الوزارة االحتادية لشؤون العمل والعمالة .وريرصد الوزارة الوطنية لشؤون املرأة واألسرة وحقو اإلنسان
التقةةدم احملةةرز يف التةةدا ي املتخةةذة .ت يف  22متوز/يوليةةه  2014كةةرر صةةاحب الةةبالغ شةةكوام املقدمةةة يف
عام  2013حيث أصر على ريدخل األمانةة لكةي يسةمظ لةه جملةس سةاو ابولةو تلقةي العةالف الطبيعةي.
ورداً على ذلا أوضحت وزارة شؤون املرأة واألسرة وحقو اإلنسان القيود املفروضة علةى قةدرهتا علةى
التص ةةرف س ةةبب ع ةةدم وج ةةود حك ةةم ق ةةانو وأ لطت ةةه ابةوان ةةب التفس ةةيية لالريفاقي ةةة وغيه ةةا م ةةن الواثئ ةةق
__________
()21

مل ريقدم أية ريفاصيل أخر .

()22

عنةةدما قةةدمت الدولةةة الطةةرف مالحظاهتةةا كانةةت اإلجةراااة املعنيةةة قيةةد النظةةر ألن صةةاحب الةةبالغ كةةان قةةد أقةةام دعةةو
استثنائية إلعالن القراراة السا قة الغية وابطلة.
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القانونية الواجبة التطبيق ونصحته يف اية املطاف أبن يسةلا الطةر القةةائية .ونظةراً السةتمرار عةدم
الرضةةا واصةةل صةةاحب الةةبالغ ريقةةدل طلبةةاة أخةةر سةةا أد إىل ريقةةدل ردود جديةةدة مةةن وزارة شةةؤون
املرأة واألسرة وحقو اإلنسان ريفيد ابتتقارها إىل االختصا املوضوعي الق ا ريدا ي ريدخل يف نطةا
اختصا مؤسساة وسلطاة أخر .
 10-4وريةدتد الدولةة الطةرف عةد حتليةل القةدر الكبةي مةن الواثئةق الةيت قةدمها صةاحب الةبالغ أبن
املؤسسةاة املعنيةةة أثبتةت أ ةةا اختةذة اإلجةراااة الصةةحيحة تيمةا يتعلةةق ابلتةدا ي املتخةةذة .ويف حةةاالة
عديدة  -مثل حالة النقا تني اللتةني سةاندات صةاحب الةبالغ وداتعتةا عنةه  -قُةدمت املسةاعدة لصةاحب
البالغ على الرغم من عدم وجود شرط ردي للقيام ذلا.
 11-4وقة ةةد عملة ةةت وزارة العمة ةةل  -الة ةةيت هة ةةي أمينة ةةة علة ةةى القة ةةانون وريتمتة ةةد صة ةةالحياة دسة ةةتورية -
وال ري ال ريعمل على ريوضيظ الوقائد اليت أدا ا صاحب البالغ وال سيما تيما يتعلق ابلتصميم اهلندسي
ال ةةذي مي ِّك ةن م ةةن الوص ةةول إىل مرات ةةق جمل ةةس س ةةاو ابول ةةو وأص ةةدرة ريفس ةياة ل ج ةراااة ال ةةيت اخت ةةذها
صاحب العمل الذي يعمةل لديةه صةاحب الةبالغ .وريقةر الدولةة الطةرف ابمةالف األساسةي ةني جملةس
سةةاو ابولةةو وصةةاحب الةةبالغ شةةلن تعاليةةة اقلةةول املعتمةةدة .ويطةةر النظةةام القةةةائي الةةوطاب أسةةئلة عةةن
اقةةدود واالريسةةا ةةني مةةا هةةو ضةةروري يف يئةةة العمةةل مةةن منظةةور يولةةوجي نفسةةي اجتمةةاعي ومةةا هةةو
سكن من جانب صاحب العمل ومن املنظور القانو  .وفذا املعىن يبدو أن ريعريف ما يشكل ريررييباة
رييسيية معقولة وتقا للنظام القانو الوطاب ي جماالً لتعارض التفسي.
 12-4وابلنس ةةبة لص ةةاحب العم ةةل يوج ةةد نط ةةا مف ةةاهيمي واس ةةد مل ةةا ميث ةةل ريررييب ةةاة رييس ةةيية معقول ةةة.
كل مةن التكةاليف وعةدم التناسةب احملتمةل يف املعاملةة
وينبطي أن يُقارن هذا اقق املكفول للموظف مد مّ
العامةة للمةةوظفني وهةو مةةا يتعةارض مةةد القةانون .وال ُيةةوز إجةراا ريطيةياة وريعةديالة معقولةةة ال ريفةةرض
عبئاً غي متناسب أو غي مربر عند االقتةاا يف حالة معينة إال عد االستماع إىل وجهاة نظر يد
األطةراف يف النة اع .وال ميكةةن ةهةةاز ات ةةد للسةةلطة التنفيذيةةة  -مثةةل األمانةةة الوطنيةةة ققةةو األشةةخا
ذوي اإلعاقة التا عة لوزارة شؤون املرأة واألسرة وحقو اإلنسان  -أن يصدر ياكً قاطعاً ألنةه ال ميلة ا
أدواة القسر الالزمة الختاذ قراراة مستنية شلن وضد معني.
 13-4ويف حالةةة صةةاحب الةةبالغ يوجةةد ريبةةاين يف اآلراا شةةلن تعاليةةة التةةدا ي الةةيت اختةةذها صةةاحب
العمل وهو جملس ساو ابولو .ومد ذلا قبلةت السةلطة القةةائية أيةةاً  -الةيت هلةا الكلمةة األخةية يف
الن ة اع  -االدع ةةاااة ال ةةيت ق ةةدمها جمل ةةس س ةةاو ابول ةةو .وينطب ةةق االلت ة ام املق ةةرر مبوج ةةب امل ةةادة  ‘1‘27م ةةن
االريفاقي ةةة عل ةةى ي ةةد الكي ةةاكة الوطني ةةة العام ةةة منه ةةا أو اماص ةةة .وق ةةد أثب ةةت جمل ةةس س ةةاو ابول ةةو أم ةةام
السلطاة اإلدارية والقةائية أنةه ريصةرف وتقةاً للقةانون .ويةدور النة اع اقةايل حةول ريفسةي ال يواتةق عليةه
صاحب البالغ ال سيما تيما يتعلق ابلتدا ي اليت اختذها صاحب عمله و رتض طلبه ختفيض ساعاة
عمله دون ختفيض مرريبه .وقد نُظرة هذم املسائل ابلفعل يف اإلجراااة اإلدارية والقةائية.
 14-4ولذلا رير الدولة الطرف عدم وقوع أي انتها للمادة ‘1‘27من االريفاقية .ويف سةيا عةدم
مواتقة صاحب البالغ على القراراة السلبية اليت أصدرهتا اهليئاة اإلدارية والقةائية يلتمس صةاحب
ال ةةبالغ ةةدائل لتلكي ةةد ريفس ةةيم ام ةةا مل ةةا يش ةةكل ريررييب ةةاة رييس ةةيية معقول ةةة ينبط ةةي لص ةةاحب العم ةةل أن
يوترهةةا .غةةي أن اللجنةةة ال ينبطةةي هلةةا أن ريعمةةل كهيئةةة اسةةتئناف .وستواصةةل الدولةةة الطةةرف مةةن خةةالل
أمانتها الوطنية ققو ذوي اإلعاقة رصد نتائ القةية على الصعيد احمللي.
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تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 2018و 15نيسةةان/أ ريل  2018و 7أاير/مةةايو 2018

 1-5قةةدم صةةاحب الةةبالغ يف  26آذار/مةةار
ريعليقاريةةه علةةى مالحظةةاة الدولةةة الطةةرف .وهةةو يصةةر علةةى أن الدولةةة الطةةرف انتهكةةت حقةةه يف األجةةر
املتسةةاوي عةةن العمةةل املتسةةاوي القيمةةة الةةذي ريكفلةةه املةةادة ()1(27ب) مةةن االريفاقيةةة .ويف هةةذا الصةةدد
يفيةةد صةةاحب الةةبالغ اللجنةةة أبنةةه اسةةتخدم سةةبيل انتصةةاف اسةةتثنائياً إلعةةالن طةةالن وإلطةةاا األحكةةام
السا قة الصادرة يف اإلجراااة املتعلقة ابملسةاواة يف األجةر لكةن حمكمةة العمةل اإلقليميةة رتةةت طلبةه
يف  22آذار/مةةار ( 2018الفقةةرة  .)4-2وهةةو يع ة ض علةةى حيثيةةاة حمكمةةة العمةةل اإلقليميةةة حيةةث
يدعي أن القةاة مل يةعوا يف االعتبار أنه شخص ذو إعاقة يف حني أن زميله ب . .ليس كذلا.
وهو يشكو أيةاً من أن احملامني املنتسبني إىل نقا ة العاملني يف هيئاة تحص امرباة املهنية واهليئةاة
ذاة الصلة يف والية ساو ابولو الذين ساعدوم أثناا اإلجراااة االستثنائية ارريكبوا أخطاا إجرائية(.)23
 2-5ويكة ةةرر صة ةةاحب الة ةةبالغ شة ةةكوام املتعلقة ةةة ابنتهة ةةا حقة ةةه يف التقاضة ةةي أمة ةةام احملة ةةاكم مبوجة ةةب
املادة  13من االريفاقية استناداً إىل رتض احملاكم إعفةاام مةن رسةوم احملكمةة يف اإلجةراااة املتخةذة ضةد
شةةركة رينة دا تيمةةا يتعلةةق نمكانيةةة وصةةول األشةةخا ذوي اإلعاقةةة إىل أمةةاكن إقةةامتهم (الفقةةرة .)12-2
وهةةو يشةةكو كةةذلا مةةن أن احملةةاكم رتةةةها طلةةب إعفائةةه مةةن الرسةةوم كشةةفت يف قراراهتةةا العلنيةةة عةةن
دخله ودخل زوجته.
 3-5ويشةةي صةةاحب الةةبالغ إىل أن الدولةةة الطةةرف مل متتثةةل للتةةدا ي املؤقتةةة الةةيت أمةةرة فةةا اللجنةةة
وهو يطلب إىل اللجنة أن ريبل ةنة البلدان األمريكية ققو اإلنسان فذا البالغ سا مي ِّكن اللجنة من
أن ريطلةةب إىل الدولةةة الطةةرف اعتمةةاد ريةةدا ي مؤقتةةة قمايةةة حةةق صةةاحب الةةبالغ يف ال رييبةةاة التيسةةيية
املعقولة ويف األجر املتساوي عن العمل املتساوي القيمة.

مالحظات إضافية م الدولة الطرف
 1-6يف  27كانون األول/ديسمرب  2018كررة الدولة الطةرف مالحظاهتةا السةا قة حيةث ذكةرة
أبن اهليئةةاة القةةةائية احملليةةة نظةةرة ابلفعةةل يف مطالبةةة صةةاحب الةةبالغ ابملسةةاواة يف األجةةر عةةن العمةةل
املتساوي القيمة ومن ت ينبطي للجنة أال ريتدخل يف املسائل اليت سبق أن تّت تيها السلطة القةائية.
 2-6وريةةدتد الدولةةة الطةةرف أبن أحةةد خيةةاراة السياسةةة العامةةة لطةةرض دنةةب أي وضةةد ريةةؤدي تيةةه
اقمايةةة االجتماعيةةة لذشةةخا ذوي اإلعاقةةة إىل نةةوع مةةن التثبةةيد عةةن البحةةث عةةن عمةةل هةةو تصةةل
مس ةةللة دع ةةم دخ ةةل األشة ةةخا ذوي اإلعاق ةةة ع ةةن مس ةةللة ريعويةة ةةهم ع ةةن التك ةةاليف اإلض ةةاتية .ودة ةةري
السلطاة القةائية واإلدارية املختصة حالياً حتليالً سليماً هلذم العناصر وغيها من عناصر اةدارة وهو
ما يشهد ه صاحب البالغ نفسه.
 3-6ويف هذا السيا ريستشهد الدولة الطرف ابملادة  2من الربوريوكول االختياري تيما يتعلق عدم
مقبولية الشكاو اليت ال ري ال قيد نظر األجه ة احمللية املختصة .ولذلا ينبطي للدولة الطرف أال ريقدم
مالحظاهتا الردية على هذم القةية إال عد انتهاا اإلجراااة احمللية(.)24

__________
()23
()24
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تعليقات إضافية م صاحب البالغ
 1-7قدم صاحب البالغ يف  26أاير/مايو  2019و 8متوز/يوليه  2020ريعليقاة إضةاتية .وتيمةا
يتعلق حتديداً ابدعةاا الدولةة الطةرف أنةه مل يسةتنفد يةد سةبل االنتصةاف احملليةة يؤكةد صةاحب الةبالغ
عدم وجود سبل انتصةاف أخةر لكةي يسةتنفدها للةدتاع عةن حقوقةه الةيت ريكفلهةا االريفاقيةة وأن احملةاكم
قد نظرة يف يد الوقائد اليت ندد فا .أما ابلنسبة ملن عملوا علةى ريةدهور حالتةه الصةحية تةضن الةوزارة
ِ
حتملةه املسةؤولية ألن
العامة هي وحدها اليت متلا سةلطة التصةرف وابلتةايل ال ميكةن للدولةة الطةرف أن ّ
ريلا الوزارة مل ريتصرف يف هذا الصدد .ولذلا تهو يطلب إىل اللجنة أن ريلتمس ريوضيحاة من الدولة
الطرف شلن سبل االنتصاف احمللية اليت يُدعى أ ا متاحة تيما يتعلق قةيته.
 2-7ويدعي صاحب البالغ أن الدولة الطرف مل ريتحقق من ريدهور حالته الصحية مةن جةراا عةدم
وجود أاثا مريظ يف مكان عمله يالئم احتياجاريه.

ابء -نظر اللجنة يف مقبولية البالغ
 1-8قب ةةل النظ ةةر يف أي ادع ةةاا ي ةةرد يف ةةالغ م ةةا ُي ةةب عل ةةى اللجن ةةة أن ريق ةةرر وتق ةاً للم ةةادة  2م ةةن
الربوريوكة ةةول االختي ة ةةاري واملة ةةادة  65م ة ةةن نظامهة ةةا ال ة ةةداخلي مة ةةا إذا ك ة ةةان الة ةةبالغ مقب ة ةةوالً أم ال مبوج ة ةةب
الربوريوكول االختياري.
 2-8وقد يكدة اللجنة وتقةاً ملةا ريقتةةيه املةادة (2ف) مةن الربوريوكةول االختيةاري مةن أن املسةللة
نفسةةها مل يس ةةبق أن ثتهةةا اللجن ةةة ومل ريُبحةةث وال ُي ةةري ثهةةا يف إط ةةار أي إج ةراا آخ ةةر مةةن إج ةراااة
التحقيق الدويل أو التسوية الدولية.
 3-8وريالحا اللجنة حجة الدولة الطرف أن البالغ ينبطي اعتبارم غةي مقبةول مبوجةب املةادة (2د)
مةةن الربوريوكةةول االختية اري علةةى أسةةا عةةدم اسةةتنفاد يةةد سةةبل االنتصةةاف احملليةةة املتاحةةة وإن كانةةت
ال ريشي إىل أي سبل انتصاف حمددة متاحة وتعالة .وريالحا اللجنة يان صةاحب الةبالغ أنةه علةى الةرغم
مةةن إمكانيةةة ريةواتر سةةبل انتصةةاف حمليةةة أخةةر تةةضن سةةبل االنتصةةاف هةةذم قةةد ريكةةون طويلةةة شةةكل غةةي
معقول أو من غي املرجظ أن ريؤدي إىل سبيل انتصاف تعال ول دون ريدهور صحته (الفقرة .)4-3
 4-8وريذ ّكر اللجنة ابجتهاداهتا اليت ذهبت تيها إىل أن أصحاب البالغةاة وإن كةانوا غةي ملة مني
ابسةةتنفاد سةةبل االنتصةةاف احملليةةة إن كانةةت ال ريتةةوتر هلةةا تةةر جنةةا معقولةةة ُيةةب علةةيهم ةةذل العنايةةة
الواجبة يف البحث عن سبل االنتصاف املتاحة وإىل أن جمرد وجود شةكو أو ات اضةاة شةلن تعاليةة
س ةةبل االنتص ةةاف احمللي ةةة ال يعف ةةي أص ةةحاب البالغ ةةاة م ةةن واج ةةب اس ةةتنفادها( .)25ويف ه ةةذم القة ةةية
ريالحةةا اللجنةةة أن وزارة العمةةل رداً علةةى ادعةةاا صةةاحب الةةبالغ عةةدم وجةةود ريررييبةةاة رييسةةيية معقولةةة
ريسمظ له تلقي العالف الطبيعي أوضحت له أن السبيل املناسب هو ريقدل شةكو إىل حمة اكم العمةل
دالً من ريقدل شكو إدارية إىل وزارة العمل (الفقةرة  .)7-2وريالحةا اللجنةة أن صةاحب الةبالغ قةدم
شةةكو إىل املةةدعي العةةام اإلقليم ةةي لشةةؤون العمةةل شةةلن ع ةةدم وجةةود أاثا مناسةةب يف مكةةان عمل ةةه
ولكنه مل يعرض املسللة علةى حمةاكم العمةل .وريالحةا اللجنةة يف هةذا الصةدد ادعةاا صةاحب الةبالغ أنةه
يفتقةةر إىل املعرتةةة قةةانون العمةةل وإىل القةةدرة املاليةةة الالزمةةة لتوكيةةل حمةةام ولةةذلا تضنةةه كةةان يعتمةةد علةةى

__________
()25
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مساعدة من املدعي العام امللحق وزارة العمل ومةن النقةاابة العماليةة لعةرض قةةيته أمةام حمةاكم العمةل
(الفقرة  .)8-2وريالحا اللجنة كذلا أن صاحب البالغ وزوجته اختذا جمموعةة تلفةة مةن اإلجةراااة
يف آب/أغس ةةطس  2015وأن طل ةةب اإلعف ةةاا م ةةن الرس ةةوم القانوني ةةة ُرت ةةض عل ةةى أس ةةا وض ةةعهما امل ةةايل
الةةذي اعتُةرب أعلةةى كثةةي مةةن املتوسةةد الةةوطاب .وتيمةةا يتعلةةق مبةةدة هةةذم اإلج ةراااة ريالحةةا اللجنةةة أن
صاحب البالغ مل يقدم أي معلوماة ريثبت أن ريلا اإلجراااة ستكون مفرطة الطول أو غي تعالة.
 5-8يف ضةةوا مةةا سةةبق ريةةر اللجنةةة أن صةةاحب الةةبالغ عةةدم ريقدميةةه شةةكو ترديةةة أمةةام حمةةاكم
العمةةل ريتعلةةق شةةكاوام مةةن عةةدم وجةةود ريررييبةةاة رييسةةيية معقولةةة ريسةةمظ لةةه تلقةةي العةةالف الطبيعةةي أو
اقصةول علةى أاثا مناسةب يف مكةان عملةه مل يسةتنفد سةبل االنتصةاف احملليةة املتاحةة .ولةذلا ريةر
اللجنة أن شكو صاحب البالغ املقدمة مبوجب املواد  17و 25و')1(27ط' ابالق ان مد املادة  2من
االريفاقية واملتعلقة ابل رييباة التيسيية املعقولة اليت متنةد ريةدهور صةحته غةي مقبولةة عمةالً ابملةادة (2د)
من الربوريوكول االختياري.
 6-8وتيم ةةا يتعلة ةةق ابدع ةةاا صة ةةاحب الة ةةبالغ أن ةةه ريعة ةةرض للتميية ة علة ةةى أسة ةةا إعاقت ةةه ألنة ةةه مل ُمية ةنظ
ال رييبة ةةاة التيسة ةةيية املعقولة ةةة الة ةةيت ُمتة ةنظ لطة ةةي ذوي اإلعاقة ةةة ريالحة ةةا اللجنة ةةة أن مكتة ةةب املة ةةدعي العة ةةام
اإلقليمة ةةي العمة ةةايل رتة ةةض طلبة ةةه يف  10آذار/مة ةةار  2015لعة ةةدم ريقدمية ةةه أي دلية ةةل يثبة ةةت وجة ةةود متيية ة .
وريالح ةةا اللجن ةةة أية ةاً أن ه ةةذم االدع ةةاااة عُ ِرض ةةت عب ةةاراة عام ةةة وأن ص ةةاحب ال ةةبالغ مل يق ةةدم أي
حج ريبني كيف يثر هو شخصياً طريقة متيي يةة مةن جةراا وجةود وريطبيةق حكةم قةانو ُيية للشةخص
ذي اإلعاقة دخول سو العمل إما عن طريق املناتسةة أو عةن طريةق االنتقةاا .ولةذلا ريةر اللجنةة أن
هةةذا اةة ا مةةن الشةةكو املقةةدم مبوجةةب املةةادريني  5و()1(27أ) و(ب) و(ط) ابالقة ان مةةد املةةادة  2مةةن
االريفاقية غي مقبول عمالً ابملادة (2ه) من الربوريوكول االختياري.
 7-8وحتيد اللجنة علماً شكاو صاحب البالغ اليت ريفيد رتض منحه أجراً متساوايً عن العمةل
املتساوي القيمة (املةادة ()1(27ب) مةن االريفاقيةة) ومنعةه مةن التقاضةي أمةام احملةاكم ألن احملةاكم احملليةة
عندما رتةت طلب إعفائه من رسوم اإلجراااة كانةت ريطبةق أحكةام قةانون اإلجةراااة املدنيةة الةذي
هو يف مرريبة أدىن من الدستور االحتادي (املادة  13من االريفاقية) .ويف هذا الصةدد ريالحةا اللجنةة أن
احملة ةةاكم احمللية ةةة قة ةةد نظة ةةرة يف هة ةاريني الشة ةةكويني يف إطة ةةار اإلجة ةراااة العادية ةةة واإلجة ةراااة االسة ةةتثنائية
(الفقةراتن  4-2و .)12-2وريةةذ ّكِر اللجنةةة أبن حمةةاكم الةةدول األطةراف يف االريفاقيةةة هةةي املختصةةة عمومةاً
تقيةةيم الوقةةائد واألدلةةة يف قةةةية معينةةة مةةا مل يثبةةت أن التقيةةيم كةةان واضةةظ التعسةةف أو وصةةل إىل درجةةة
إنك ةةار العدال ةةة( .)26ول ةةيس وس ةةد اللجن ةةة اس ةةتناداً إىل امل ةواد املتاح ةةة هل ةةا أن ريس ةةتنت أن احمل ةةاكم احمللي ةةة
ريص ةةرتت ش ةةكل ريعس ةةفي عن ةةد الب ةةت يف قة ةةية ص ةةاحب ال ةةبالغ أو أن قراره ةةا وص ةةل إىل درج ةةة إنك ةةار
العدالة .و نااً عليه رير اللجنة أن هةذا اةة ا مةن الةبالغ املقةدم مبوجةب املةادريني  13و()1(27ب) مةن
االريفاقي ةةة غ ةةي مش ةةفوع أبدل ةةة كاتي ةةة ألغ ةراض املقبولي ةةة وريعل ةةن أن ةةه غ ةةي مقب ةةول مبوج ةةب امل ةةادة (2ه) م ةةن
الربوريوكول االختياري.
 8-8وأخياً حتيد اللجنة علماً شكاو صاحب البالغ اليت مل يستشهد تيها أبي مادة من مواد
االريفاقيةةة ومفادهةةا أن احملةةامني املنتسةةبني إىل النقا ةةة الةةذين سةةاعدوم يف اإلج ةراااة االسةةتثنائية املتعلق ةةة
ابقص ةةول عل ةةى أج ةةر متس ةةا مو ارريكبة ةوا أخط ةةااً إجرائي ةةة وأن احمل ةةاكم رتة ةةها طل ةةب إعفائ ةةه م ةةن رس ةةوم
الةةدعو املقامةةة ضةةد شةةركة رينةةدا كشةةفت يف قراراهتةةا العلنيةةة عةةن دخلةةه ودخةةل زوجتةةه .وريالحةةا اللجنةةة
__________
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قةة ة ة ة ة ةةية ية ة ة ة ةةوجنلني ضة ة ة ة ةةد السة ة ة ة ةةويد ( )CRPD/C/12/D/5/2011الفقة ة ة ة ة ةةرة 5-10؛ وقةة ة ة ة ةةية أ .ف .ضة ة ة ة ةةد إيطالية ة ة ة ةةا
( )CRPD/C/13/D/9/2012الفقرة 4-8؛ وقةية ابخر ضد النمسا ( )CRPD/C/19/D/26/2014الفقرة .7-9
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أوالً أن احملةةامني املنتس ةةبني إىل النقا ةةة سةةاعدوا ص ةةاحب ال ةةبالغ يف سةةبيل انتص ةةاف اس ةةتثنائي .وريالح ةةا
اللجنة أيةاً أن صاحب البالغ مل يوضظ ما إذا كان قد سلا سبل االنتصاف اليت أشار إليهةا املةدعي
العام اإلقليمي لشؤون العمل لتقدل شكو ضد هؤالا احملةامني (الفقةرة  )5-2ومل يوضةظ أيةةاً أسةباب
عةدم قيامةه ةةذلا .وريالحةا اللجنةةة كةذلا أن صةاحب الةةبالغ ال يقةدم أي حجة ريبةني إىل أي مةةد
كان للكشف عن دخله أي أثر حمدد على انتهاكاة حقوقه اليت ريكفلها االريفاقية وأنه ال دد ما إذا
كان قد ريقدم شكو أمام احملاكم احمللية شلن هذا االنتها امل عوم .وعليه رير اللجنة أن صاحب
البالغ مل يدعم الغه أبدلة كاتية ألغراض املقبولية وريعلن عدم قبوله مبوجب املادة (2ه) من الربوريوكول
االختياري.

جيم -اتستنتاج
-9

نااً عليه ريقرر اللجنة ما يلي:
إعالن عدم قبول البالغ مبوجب املادة (2د) و(ه) من الربوريوكول االختياري؛
(أ )
(ب )
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إ الغ الدولة الطرف وصاحب البالغ فذا القرار.
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