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نيسان/أب يل )2015
املقدم من:

 25آذار/مررار 17 -

أ .م( .ميثله املركز األسرتايل لقانون اإلعاقة)

الشخص املدعى أنه ضحية :صاحب البالغ

)GE.15-08485 (A

الدولة الطرف:

أسرتاليا

تاريخ البالغ:

 18نيسان/أبريل ( 2013تاريخ الرسالة األوىل)

الوثائق املرجعية:

قـرار املقــرر امبــا ملوجــب املــا ة  70مــن الامــام الــدا ل
للجا ـ ـ ــةإ اا ـ ـ ــار ىل الدول ـ ـ ــة الط ـ ـ ــرف  7حزيران/يوني ـ ـ ــه
( 2013مل يصدر شكل وثيقة)

تاريخ اعتما القرار:

 27آذار/مارس 2015

املسائل اإلجرائية:

انعدام صفة الضحية

املوضوع:

االعـرتاف باألشــخا ذوإل اإلعاقــة علـى قــدم املســاواة مـ
اآل ـ ـ ـرين أم ـ ــام الق ـ ــانونإ و مكاني ـ ــة اللج ـ ــو ىل القض ـ ــا إ
وحرية التعبـ والـرأإلإ واوصـور علـى املعلومـاملإ واملشـاركة
اوياة العامة

املسائل املوضوعية:

املس ـ ـ ــاواة وع ـ ـ ــدم التميي ـ ـ ــزإ واالع ـ ـ ـرتاف باألش ـ ـ ــخا ذوإل
اإلعاقـ ــة علـ ــى قـ ــدم املسـ ــاواة م ـ ـ اآل ـ ـرين أمـ ــام القـ ــانونإ
وحرية التعب إ واملشاركة اوياة العامة

موا االتفاقية:

 12و 13و 21و29

موا الربوتوكور اال تيارإل:

 )1(1و) (2
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الم ق

ق ار اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الدورة الثالثة عشرة)
بشأن

البالغ رقم 2013/12

)1

املقدم من:

أ .م( .ميثله املركز األسرتايل لقانون اإلعاقة)

الشخص املدعى أنه ضحية :صاحب البالغ

الدولة الطرف:

أسرتاليا

تاريخ البالغ:

 18نيسان/أبريل ( 2013تاريخ الرسالة األوىل)

ن اللجاــة املعايــة ألقــوذ األشــخا

حقوذ األشخا

ذوإل اإلعاقةإ

وقد اجتمعت

ذوإل اإلعاقــةإ املاشــأة ملوجــب املــا ة  34مــن اتفاقيــة

 27آذار/مارس 2015إ

وقــد غر ــت مــن الامــر الــبالغ رقــم  2013/12املقــدم لي ــا بالايابــة عــن أ .م .ملوجــب
الربوتوكور اال تيارإل التفاقية حقوذ األشخا ذوإل اإلعاقةإ
الطرفإ

وقــد وضــعت

اعتبارهــا عيـ املعلومــامل املكتوبــة الــا أتاح ــا غــا صــاحب الــبالغ والدولــة

تعتمد ما يل :

ق ار متخذ بموجب الماث  2من الب وتوكول االختياري
 1-1صــاحب الــبالغ هــو أ .م.إ م ـوا ن أسـرتايل مولــو عــام  .1970وهــو يــدع أنــه ضــحية
انت ــاأ أس ـرتاليا للم ـوا  12و 13و 21و 29مــن االتفاقيــة .وميثلــه املركــز األس ـرتايل لقــانون اإلعاقــة.
وق ـ ــد ل ـ ــت االتفاقي ـ ــة والربوتوك ـ ــور اال تي ـ ــارإل حي ـ ــز الاف ـ ــاذ بالاس ـ ــبة ىل الدول ـ ــة الط ـ ــرف 17
آب/أ سطس  2005و 19أيلور/سبتمرب 2009إ على التوايل.

_________________

( )1شارأ راسة هذا البالغ أعضا اللجاة التالية أمسـاههم :ممـد الطراونـهإ و انالمـ عمـر باشـاروإ ومونثيـان بونتـانإ
وماريــا س ـوليدا ثيســت اس ريــيسإ وت يزيــا ي يا ـ إ وكــيم هيونــا شــيسإ وشــتيس الن فــاملإ والســلو ــابور لوغاس ـ إ
و ايان كيا ستونإ ومارتن نيفيسي وا بابوإ وكارلوس ألربتـو بارا وسـانإ وسـاغاأ بـا إ وآنـا بيالييـا نارغاييـاإ وكومـارا
غيل بيانياندإلإ وسيلفيا جو يا كوان  -تشاناإ وجوناس رسكسإ و اميان تاتيتشإ ويو ليانا.
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 2-1و  11شــباف/غرباير 2014إ قــررمل اللجاــةإ عمـالد باملــا ة  )8(70مــن نمام ــا الــدا ل إ
وعن ريق مقررها امبـا املعـب بالبال ـامل ادديـدة والتـداب امل قتـةإ الامـر مقبوليـة الـبالغ ملعـزر
عن أسسه املوضوعية.
الوقائع كما ع ضشا صاحب البالغ
 1-2صــاحب ال ــبالغ شــخص أص ــم ةت ــاغ ىل الرتعــة ىل ل ــة اإلش ــارة األس ـرتالية للتواص ــل م ـ
اآل ـرين .وقــد شــارأإ ماــذ عــام  2002أو قبلــهإ كااشــا اد ــو املبذولــة نيابــة عــن تمـ الصــم
إلقاــاع وايل القضــا واليــة نيــو ســاو ويلــز وحكومت ــا بوعــا ة الامــر موق ـ حكومــة الواليــة
املتعلــق باســتبعا األشــخا الصــم الــذين ةتــاجون ىل الرتعــة ىل ل ــة اإلشــارة األسـرتالية مــن العمــل
كمحلفني .وقد بذر هذه اد و بامسه ونيابة عن عد من املاممامل واللجان االستشارية.
 2-2ووغقاد لقانون االنتخابـامل والـدوائر االنتخابيـة الربملانيـة لواليـة نيـو سـاو ويلـز لعـام 2012إ
غ ــون ص ــاحب ال ــبالغ مس ــجل كاا ــب انتخاب ــامل ادمعي ــة التشـ ـريعية للوالي ــة .وامتث ــاالد للم ــا ة
امبامســة مــن قــانون االفــني واليــة نيــو ســاو ويلــز لعــام ( 1977قــانون االفــني)إ يعــد صــاحب
الواليــةإ حيــا يتــوىل وايل القضــا
الــبالغ م ـ هالد ومس ـ والد قانون ـاد غيمــا يتصــل بــأ ا وظيفــة مل ـ
ا تي ــار االف ــني و راج ــم اد ــداور .ويع ــد وايل القض ــا موظفـ ـاد قانونيـ ـاد ارة شـ ـ ون امل ــدع
العام والعدالة والية نيو ساو ويلز(.)2
 3-2ووغق ـ ـاد للمـ ــا ة  (14ار) مـ ــن قـ ــانون االفـ ــني املعـ ــدر لعـ ــام 2010إ "يعـ ــدر وايل القضـ ــا
القائمـ ــة التكميليـ ــة أو قائمـ ــة االفـ ــنيإ ألـ ــذف اسـ ــم الشـ ــخص وبياناتـ ــه الشخصـ ــية ذا  ...لـ ــب
الشــخص نفســه عفــا ه ملوجــب هــذا القــانون وألعفـ مــن العمــل كمحلـ " .وةــت صــاحب الــبالغ
بأن وايل القضا نيـو سـاو ويلـز يـرلإ علـى هـو ما جـ إ أن األشـخا الصـم الـذين ةتـاجون
ىل ترعة وقـائ ادلسـامل ومـداوالمل االفـني ىل ل ـة اإلشـارة األسـرتالية لـدي م "سـبب وجيـه" يـدعو
ىل عفــائ م مــن أ ا م ــام االـ بســبب عــاقت مإ حــؤ و ن مل يطلــب هـ ال األشــخا أنفسـ م
عف ــا هم( .)3وت ــاص امل ــا ة الفرعي ــة 14أل ـ (ب) م ــن ق ــانون االف ــني عل ــى أن ــه يوج ــد س ــبب وجي ــه
إلعف ــا الش ــخص م ــن أ ا م ــام اال ـ ذا "كان ــت لدي ــه عاق ــة م ــا دعل ــهإ ون ترتيب ــامل تيسـ ـ ية
معقولةإ الئق أل ا م ام اال بفعالية أو قا ر على ذلس".
 4-2ومل يسبق ا تيـار صـاحب الـبالغ شخصـياد أل ا م ـام االـ إ ولكاـه يـرل أن اسـتبعا وايل
القضــا لخشــخا الصــم مــن أ ا واجــب اال ـ ج ـرا ييــزإل ومــن شــأنه أن ي ـ ثر عليــه ذا جــرل
ا تيــاره بشــكل عش ـوائ أل ا م ــام اال ـ  .و  18نيســان/أبريل 2012إ قــدم صــاحب الــبالغ
_________________

( )2وغق ـاد لقــانون االفــني لعــام 1977إ وقــانون االفــني املعــدر لعــام 2010إ يضــطل مكتــب وايل القضــا مل مــة تقــد
امبدمامل اإل ارية و دمامل اإل ارة للمحلفني.
( )3ياص البيان التفس إل  )12(2لقانون االفني لعام  1977على أن عبارة ـ م هـل تشـ ىل "األشـخا العـاجزين
عن أ ا واجبامل اال بسبب مرض أو عاهة أو عاقة".
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شــكولإ بامســه وبالايابــة عــن األشــخا الصــم اآل ـرينإ للجاــة األسـرتالية وقــوذ اإلنســان .وا عــىإ
تلــس الشــكولإ أن واليــة نيــو ســاو ويلــزإ باســتبعا ها األشــخا الصــم مــن أ ا م ــام االـ إ
اخنر ــت ييــز ـ قــانود ضــده وضــد األشــخا الصــم اآل ـرين الــذين يتواصــلون بل ــة اإلشــارةإ
ملا خيال القانون املتعلق بالتمييز على أساس اإلعاقة لعام .1992
 5-2و  22حزيران/يونيــه 2012إ استفســرمل اللجاــة األس ـرتالية وقــوذ اإلنســان عــن شــكول
صــاحب الــبالغ لــدل املــدير العــام إل ارة الاائــب الع ــام والعدالــة واليــة نيــو ســاو ويلــز (امل ــدير
الع ــام)إ وهـ ـ الكي ــان ال ــذإل يتبع ــه وايل القض ــا  .و  3آب/أ س ــطس 2012إ أغ ــا امل ــدير الع ــام
اللجاــة بــأن مســألة معرغــة مــا ذا كــان األشــخا "الصــم امـاد أو الــذين لــدي م عاقــة مسعيــة شــديدة
ميك ــا م العم ــل كمحلف ــني ت ــاغ ىل مواسن ــة ب ــني مس ــائل معق ــدةإ ذ ن حق ــوذ األش ــخا ذوإل
اإلعاقـة املشـاركة نمـام العدالــة يـب تقييم ـا ضـو اوقــوذ امل مـة للمـت م ماكمـة عا لــة
واواجــة ىل اااغمــة علــى نمــام ملفــني ذإل كفــا ة وغعاليــة" .وباــا د علــى ذلــسإ غــون أهليــة الشــخص
للعم ــل كمحلـ ـ مس ــألة ياب ـ ـ الام ــر غي ــا عل ــى أس ــاس ك ــل حال ــة عل ــى ح ــدةإ ألس ــب الم ــروف
امباصة للمحاكمةإ ملا ذلس بيعة الدليل الذإل سيلقدم واملسائل الااشئة املتعلقة باوواس.
 6-2وب ـ ــني امل ـ ــدير الع ـ ــام أيضـ ـ ـاد أن األش ـ ــخا ال ـ ــذين لخيت ـ ــارون بش ـ ــكل عشـ ـ ـوائ م ـ ــن القـ ـ ـوائم
االنتخابي ـ ــة يتلق ـ ــون ط ـ ــار راغ يفي ـ ــد با تي ـ ــار أمس ـ ــائ م و راج ـ ــا قائم ـ ــة االف ـ ــني .وميك ـ ــن
للشــخصإ تلــس املرحلــةإ أن يتصــل ملكتــب وايل القضــا وأن يطلــب اســتبعا ه مــن القائمــة .غــوذا
كــان لــدل الشــخص الــذإل يتلقــى أمــر حضــور أل ا م ــام اال ـ عاقــة تتطلــب ترتيبــامل تيس ـ ية
اصــةإ غياب ـ لــه أن يتصــل ملكتــب وايل القضــا وميكــن غــذا األ ـ تقيــيم مــا ذا كــان مــن املمكــن
تــدب الرتتيبــامل التيس ـ ية املطلوبــة ااكمــة .وأشــار املــدير العــام أيض ـاد ىل أن صــاحب الــبالغ مل
يسبق ا تياره بشكل عشوائ إ ولذلس غونه مل يتعرض للتمييز.
 7-2وأش ــار امل ــدير الع ــام أيض ـ ـاد ىل أن امل ــا ة  48م ــن ق ــانون االف ــني م ــر اس ــتخدام الع ــرض
الاص ـ الفــورإل لكــالم أعضــا هيئــة االفــني أثاــا املــداوالمل رغــة االفــنيإ ذ قــد يـلـد ل ذلــس
شخصاد من االفني مل يـر اسـتدعاهه وا تيـاره مـن ـالر عمليـة اقـرتاع عشـوائية( .)4ويـرل املـدير
الع ــام ك ــذلس أن تكاولوجي ــا الع ــرض الاص ـ املباش ــر باهم ــة التكلف ــةإ وأن ــه ال ميك ــن اس ــتخدام ه ــذه
التكاولوجي ــا ال ااكم ــة واح ــدة غق ــا وق ــت واح ــد ح ــدو امل ـوار املتاح ــة للمح ــاكم .ول ــذلس
ال ميكن توغ الرتتيبامل التيس ية ال باسـتخدام نمـم السـم الـا تعتمـد علـى األشـعة ـت اومـرا إ
وهـ ـ نم ــم تت ــيذ لخش ــخا ال ــذين يس ــتخدمون الس ــماعامل ص ــوتاد مس ــااد وواض ــحاد .ويلت ــا ذل ــس
الامــام عيـ ااــاكم عيـ أهــا الواليــةإ وهــو موجــو بشــكل مســتد عيـ مــاكم املاــا ق
اوض ـرية الكب ـ ةإ وتلتــا الل ـواسم اامولــة لرتكيب ــا املواق ـ اإلقليميــة األص ـ ر حجم ـاد .غــوذا مل تت ـواغر
_________________

( )4تتضمن املا ة  48مـن قـانون االفـني لعـام  1977اشـرتا امل عمليـة ا تيـار االفـني اإلجـرا امل اداائيـةإ ذ تـاص
علــى أن األشــخا الــذين أ وا ال َق َســم بعــد عمليــة اال تيــار هــم الــذين يشــكلون هيئــة االفــني جـرا امل اااكمــة.
وتش هذه املا ة ىل املا ة  55ساإل الا تاص على تشكيل هيئة االفني من  12عضواد.
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للشخص مساعـة أو تعـذر عليـه اسـتخدام مساعتـه الشخصـيةإ ميكـن ا ـاذ ترتيبـامل لتـوغ مساعـة لـدل
لب ذلس.
 8-2ويش ـ ـ ص ـ ــاحب ال ـ ــبالغ ىل أن اغرتاض ـ ــامل امل ـ ــدير الع ـ ــام بش ـ ــأن ق ـ ــدرة األش ـ ــخا الص ـ ــم
ااتــاجني ىل الرتعــة بل ــة اإلشــارة األس ـرتالية تســتاد ىل أســباب قــدمت ا حكومــة نيــو ســاو ويل ــز
لـرغ التوصــية (1ه) الصــا رة عــن داـة اإلصــال القــانودإ وهـ توصـية تــدعو ىل الســما ملرتعـ
ل ة اإلشارة واملختزلني ملساعدة االفني الصم مداوالمل اااكم وهيئامل االفني(.)5
 9-2وبعـ ــد تـ ــداور ـ ـ نـ ــاجذ ب ـ ـدف املصـ ــاوةإ مت  23تش ـ ـرين الثـ ــاد/نوغمرب  2012بـ ــني
ص ــاحب ال ــبالغ وامل ــدير الع ــامإ أ ــت اللجا ــة األسـ ـرتالية وق ــوذ اإلنس ــانإ  27تشـ ـرين الث ــاد/
نوغمرب 2012إ شـكول صـاحب الـبالغ لعـدم وجـو آغـاذ معقولـة للمصـاوة بـني الطـرغني .وأغـا مل
اللجاــة صــاحب الــبالغ بــأن بومكانــه تقــد لــب ىل ااكمــة اال ا يــة ألسـرتاليا أو مكمــة الصــلذ
اال ا ية يـدع غي ـا تعرضـه لتمييـز ـ قـانود مـن جانـب ارة شـ ون املـدع العـام والعدالـة نيـو
ساو ويلز.
 10-2وي ــرل ص ــاحب ال ــبالغإ أن ــهإ بتقدمي ــه ش ــكواه ىل اللجا ــة األسـ ـرتالية وق ــوذ اإلنس ــانإ ق ــد
اســتافد عي ـ ســبل االنتصــاف املتاحــة علــى هــو معقــور .وهــو ةــت أوالد بــأن قــانون التمييــز علــى
أساس اإلعاقـة لعـام  1992ةمـر التمييـز علـى أسـاس اإلعاقـة تطبيـق قـوانني وبـرام الكوماولـا.
وم ـ ذلــسإ غــون قــانون االفــني لعــام 1977إ الــذإل ي ـ إل وايل القضــا وظائفــه ملوجبــهإ هــو أحــد
قـوانني واليــة نيــو ســاو ويلــز .وباإلضــاغة ىل ذلــسإ ال يــاص قــانون التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة وال
قــانون مكاغحــة التمييــز لعــام  1977نيــو ســاو ويلــز علــى حمــر التمييــز القــائم علــى اإلعاقــة
تطبيـ ــق ق ـ ـوانني وب ـ ـرام الكوماولـ ــا( .)6غـ ــوذا ر ـ ــب صـ ــاحب الـ ــبالغ تقـ ــد لـ ــب ىل ااكمـ ــة
اال ا ي ــة أو مكم ــة الص ــلذ اال ا ي ــةإ ي ــب أن يب ــني للمحلف ــني أن وظ ــائ مكت ــب وايل القض ــا
يــب أن تلفســر بأ ــا "تــوغ امبــدمامل واملراغــق"إ أليــا تــد ل نطــاذ قــانون التمييــز علــى أســاس
اإلعاق ــة( )7أو ق ــانون مكاغح ــة التميي ــز ني ــو س ــاو ويل ــز( .)8ويض ــي ص ــاحب ال ــبالغ أن الدول ــة
الطرف ليست لدي ا سوابق قضائية بشأن هذه املسألة.
_________________

()5
()6

()7
()8
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.New South Wales Law Reform Commission, “Report 114: Blind or Deaf Jurors”, September 2006
قانون التمييز على أساس اإلعاقة لعام 1992إ املوا 29-23إ يشمل نطـاذ اومايـة كـالد مـن :العمـلإ والتعلـيمإ
والوصــور ىل املبــادإ وتــوغ الســل وامبــدمامل واملراغــقإ والرتتيبــامل التيسـ يةإ واألرضإ والاـوا إل وادمعيــاملإ وتطبيــق
ق ـوانني وب ـرام الكوماولــاإ و قــانون مكاغحــة التمييــز نيــو ســاو ويلــز لعــام 1977إ امل ـوا مــن  49ار ىل 49
سنيإ يشمل نطاذ اوماية كالد من :العملإ والتعليمإ وتوغ السل وامبدماملإ والرتتيبامل التيس يةإ واألندية املسجلة.
"ةمر قانونـاد علـى أإل شـخص يقـدم السـل
تاص املا ة  24من قانون التمييز على أساس اإلعاقة لعام  1977على أنه :ل
أو امبدمامل أو يتيذ املراغقإ سوا مقابل غ مبلا أم الإ أن مييز ضد شخص آ ر على أساس اإلعاقة الا لديه".
تــاص املــا ة  49مــيم مــن قــانون مكاغحــة التمييــز نيــو ســاو ويلــز لعــام  1977علــى أنــه" لةمــر قانون ـاد علــى أإل
شـخص يقـدم الســل أو امبـدماملإ سـوا مقابـل غـ مبلــا أم الإ أن مييـز ضــد أإل شـخص آ ـر علــى أسـاس اإلعاقــة
 [ ...ال ذا كان] تقد السل أو امبدمامل سيسبب مشقة ال مربر غا للشخص املقدِّم للسل أو امبدمامل".
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 11-2وةــت صــاحب الــبالغ كــذلس بــأن ها ــاأ "احتمــاالد كب ـ اد" مــن أن لــص ااكم ــة ىل أن
قض ـ ــيته ال ت ـ ــد ل نط ـ ــاذ ق ـ ــانون التميي ـ ــز عل ـ ــى أس ـ ــاس اإلعاق ـ ــة أو ق ـ ــانون مكاغح ـ ــة اإلعاق ـ ــة
ني ــو س ــاو ويل ــز .وه ــو يشـ ـ ىل أن ق ــانون الكوماول ــا ملكاغح ــة التميي ــز عل ــى أس ــاس اإلعاق ــة
أسـ ـرتالياإ وق ــانون والي ــة ني ــو س ــاو ويل ــز ملكاغح ــة التميي ــز لع ــام 1977إ يتض ــماان أحكامـ ـاد م ــر
ــاالمل مــد ة مــن اويــاة العامــةإ رها ـاد باســتثاا امل .ويلعــد واجــب
التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة
االفني واجباد أو التزاماد عامادإ وال تلعـد الواجبـامل أو االلتزامـامل العامـة مـن ـاالمل اويـاة العامـة الـا
تتمت ـ باومايــة ملوجــب قــانون مكاغحــة التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة أو قــانون مكاغحــة التمييــز
والية نيو ساو ويلز.
 12-2وثالثـادإ يــرل صـاحب الــبالغ أن مـن ااتمــل أن لـص ااكمــة ىل أنـه يفتقــر ىل الصــالحية
الكاملــة الــا ت هلــه إلقامــة عــولإ و ىل أنــه ال ياب ـ أن يعتــرب "متــأثراد" بفعــل ييــزإل مزعــوم .ويــدع
ص ــاحب ال ــبالغ أن مص ــطلذ "الش ــخص املت ــأثر" غل ِّس ــر تفس ـ اد ض ــيقاد الس ـوابق القض ــائية ملوج ــب
قانون مكاغحة التمييز على أساس اإلعاقـة( .)9وأ ـ ادإ يـرل صـاحب الـبالغ أنـه ذا أقـام عـول أمـام
ااكمـة وغشــلإ غسـيكون مسـ والد قانونـاد عـن غـ تكــالي الـدعول .وهــو يــرل أن هـذا امبطــر املــايل
بالا االرتفاع وال يتيذ له على هو معقور سبل االنتصاف االية.
ال كوى
 1-3يــدع صــاحب الــبالغ أن الدولــة الطــرف انت كــت حقوقــه ملوجــب امل ـوا  12و 13و21
و 29من اتفاقية حقوذ األشخا ذوإل اإلعاقة.
 2-3ويدع أيضاد أن رغ السـلطامل االيـة السـما برتعـة وقـائ جلسـامل اااكمـة ومـداوالمل
االفــني ىل ل ــة اإلشــارة األس ـرتاليةإ لتمكياــه مــن أ ا واجــب اال ـ ذا ا تـ أل ا هــذا الواجــبإ
يشــكل انت اكـاد وقــه التمتـ باألهليــة القانونيــة علــى قــدم املســاواة مـ اآل ـرين علــى الاحـو الــذإل
تكفل ــه امل ــا ة  )2(12م ــن االتفاقي ــة .وي ــرل ص ــاحب ال ــبالغ أن القي ــام بواج ــب اال ـ ه ــو جان ــب
أساسـ مــن جوانــب األهليــة القانونيــة للمـوا اني البــال ني .وهــو يــرل أيضـاد أن بيــان املــدير العــام يعــب
بشــكل مباشــر عجــز األشــخا الصــم عــن غ ــم العمليــة القانونيــة علــى هــو كــافإ وأن مشــاركت م
تات ـس حـق املـت م ماكمـة عا لــة .ويـرل صـاحب الـبالغ كــذلس أن هـذا املوقـ يصـل ىل رجــة
انت ــاأ حقــه التمت ـ باألهليــة القانونيــة علــى قــدم املســاواة م ـ اآل ـرين عي ـ ماــاح اويــاة.
وباإلضاغة ىل ذلـسإ يـرل صـاحب الـبالغ أن رغـ املـدير العـام ووايل القضـا السـما برتعـة وقـائ
جلسامل ااكمة ومـداوالمل االفـني ىل ل ـة اإلشـارة األسـرتالية لتمكياـه مـن املشـاركة أ ا واجـب
اال ـ ـ عل ــى ق ــدم املس ــاواة م ـ ـ اآل ـ ـرين يش ــكل انت اك ـ ـاد لك ــل م ــن( :أ) حق ــه اوص ــور عل ــى
مــا ةتــاغ ليــه مــن عــم ملمارســة أهليتــه القانونيــة أ ا واجــب اال ـ امتثــاالد للمــا ة  )3(12مــن
االتفاقيـ ــةإ (ب) حقـ ــه عـ ــدم التعـ ــرض للتمييـ ــز سـ ــياذ التمت ـ ـ باألهليـ ــة القانونيـ ــة علـ ــى الاحـ ــو
املاص ــو علي ــه امل ــا تني  5و 12م ــن االتفاقي ــةإ (غ) حريت ــه ل ــب وتلقـ ـ ونق ــل املعلوم ــامل
_________________

( )9قضـية ) Access for All Alliance (Hervey Bayضـد لـس مدياـة
ا أن تعب "الشخص املتأثر" ال يشمل جرا امل الدعاول التمثيلية.
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واألغكــار علــى قــدم املســاواة م ـ اآل ـرين بوســيلة اتصــار خيتارهــاإ علــى الاحــو املاصــو
املا ة  21من االتفاقية.

عليــه

 3-3وغيم ــا يتعل ــق باالنت ــاأ املزع ــوم للم ــا ة  13م ــن الع ــدإ ي ــدع ص ــاحب ال ــبالغ أن رغ ـ
السـ ــلطامل االيـ ــة السـ ــما برتعـ ــة وقـ ــائ جلسـ ــامل ااكمـ ــة ومـ ــداوالمل االفـ ــني ىل ل ـ ــة اإلشـ ــارة
األس ـ ـرتالية لتمكياـ ــه مـ ــن املشـ ــاركة أ ا واجـ ــب اال ـ ـ إ حالـ ــة ا تيـ ــاره أل ا هـ ــذا الواجـ ــبإ
يش ــكل انت اك ـ ـاد وقـ ــه الوص ــور الفعـ ــار ىل القضـ ــا  .وهـ ــو ي ــرل أن مشـ ــاركة االفـ ــني الامـ ــام
القانود يب أن يلامر لي ـا علـى أ ـا أحـد مكونـامل اوـق الوصـور الفعـار ىل القضـا علـى قـدم
املساواة م اآل رين.
 4-3ويــرل صــاحب الــبالغ أيض ـاد أن الرتعــة ىل ل ــة اإلشــارة األس ـرتالية ياب ـ أن تعتــرب "شــكالد
من أشـكار االتصـار" خيتـاره الشـخص و"تفـاعالد رمسيـاد" بـاملعق املقصـو املـا ة  21مـن االتفاقيـة.
وأش ـ ـ ـ ــار امل ـ ـ ـ ــدير الع ـ ـ ـ ــامإ رس ـ ـ ـ ــالة ىل اللجا ـ ـ ـ ــة االسـ ـ ـ ـ ـرتالية وق ـ ـ ـ ــوذ اإلنس ـ ـ ـ ــان م ر ـ ـ ـ ــة  3آب/
أ ســطس 2012إ ىل أن شــكل "االتص ـار" الوحيــد الــذإل ميكــن تيس ـ ه لتمكــني األشــخا ذوإل
اإلعاقـة السـمعية مـن أ ا واجـب االـ هـو أج ــزة املسـاعدة السـمعية .وةـت صـاحب الـبالغ بــأن
هــذا امبيــار عــد الفائــدة لــه ألنــه أصــم ام ـاد وال ميكاــه مســاع الل ــة املاطوقــة بأيــة وســيلة للمســاعدة
الســمعية .ونم ـراد ىل أن واجــب اال ـ يعــد التزام ـاد مــدنياد جباري ـاد نيابــة عــن الدولــة قامــة العــدرإ
يــرل صــاحب الــبالغ أن رغـ الدولــة الطــرف ترعــة وقــائ جلســامل ااكمــة ومــداوالمل االفــني ىل
ل ـة اإلشــارة األسـرتالية للمحلفــني املـ هلني الصــم الـذين ةتــاجون ىل الرتعـة ىل هــذه الل ـة يصــل ىل
رجة انت اأ املا ة  21من االتفاقية.
 5-3وأ ـ ادإ يــدع صــاحب الــبالغ حــدو انت ــاأ وقوقــه ملوجــب املــا ة  29مــن االتفاقيــة.
وهــو يــرل أن رغ ـ املــدير العــام ووايل القضــا الســما برتعــة وقــائ جلســامل ااكمــة ومــداوالمل
االفــني ىل ل ــة اإلشــارة األس ـرتالية يصــل ىل رجــة انت ــاأ حقــه (أ) التمت ـ بــاوقوذ السياســيةإ
ارة الشـ ون العامـةإ وحقـه تقلـد الوظـائ العامـة علـى قـدم املسـاواة مـ
أإل حقـه املشـاركة
ارة الشـ ـ ون
اآل ـ ـرينإ (ب) ع ــدم التميي ــز التمتـ ـ ألقوق ــه السياس ــيةإ أإل حق ــه املش ــاركة
العامة وحقه تقلُّد الوظائ العامة.
مالحظات ال ولة الط ف ب أن المقبولية
 11تش ـرين األور/أكتــوبر 2013إ لبــت الدولــة الطــرف ىل اللجاــة الامــر
1-4
البالغ ملعزر عن أسسه املوضوعيةإ عمالد باملا ة  )5(70من الامام الدا ل للجاة.

مقبوليــة

 2-4وتش ـ الدولــة الطــرف ىل أن قــانون االفــني لعــام  1977يــامِّم عمليــة ا تيــار االفــني
نيــو ســاو ويلــزإ حيــا يــاص القــانون املــا ة  5ماــه علــى أنــه "رهاـاد ملراعــاة أحكــام هــذا القــانونإ
غــون أإل شــخص مــدرغ الق ـوائم االنتخابيــة للجمعيــة التش ـريعية لواليــة نيــو ســاو ويلــزإ ملوجــب
قـانون الـدوائر االنتخابيـة واالنتخابـامل الربملانيـة لعـام 1912إ يعتـرب مـ هالد للعمـل كمحلـ ومسـ والد
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قانونـ ـاد ع ــن أ ا ه ــذا الواج ــب" .وتش ـ ـ الدول ــة الط ــرف ىل أن ص ــاحب ال ــبالغ ق ــدم ش ــكول ىل
اللجاــة األس ـرتالية وقــوذ اإلنس ــان ا عــى غي ــا تعرضــه ه ــو و ـ ه م ــن الصــم ال ــذين يتواصــلون بل ــة
اإلش ــارة األسـ ـرتالية للتميي ــزإ وال ــتمس غي ــا س ــبيل انتص ــاف عامـ ـاد( .)10وذك ــرمل ارة شـ ـ ون امل ــدع
الع ــام والعدال ــة ني ــو س ــاو ويل ــزإ ر ه ــا عل ــى ش ــكول ص ــاحب ال ــبالغإ أن ــه "مل لخي ــرت ا تي ــاراد
عشوائيادإ ومن مث غون ا عا تعرضه للتمييز مرغوض"(.)11
 3-4وت ــرل الدول ــة الط ــرف أن ا ع ــا امل ص ــاحب ال ــبالغ ال تثب ــت أن ــه ض ــحية انت ــاأ أحك ــام
االتفاقيــة .وه ـ تــرل أيض ـاد أن الفقــرة  1مــن املــا ة  1مــن الربوتوكــور اال تيــارإل تشــرتف أنــهإ لك ـ
يك ــون ش ــخص ض ــحية النت ــاأ م ــاإ ال يكف ـ أن يك ــون ه ــذا الش ــخص معرض ـاد نمري ـاد أو اغرتاض ــياد
لتــدب مــاإ وتــرل كــذلس أن عــول املصــلحة العامــة ال تــد ل نطــاذ الفقــرة  1مــن املــا ة  1مــن
الربوتوك ــور اال تي ــارإل .وتش ـ الدول ـة الط ــرف ىل اجت ــا امل اللجا ــة املعاي ــة ألق ــوذ اإلنس ــانإ ال ــا
توس ـ ـ نطـ ــاذ شـ ــرف الضـ ــحية ال ـ ـوار الربوتوكـ ــور اال تيـ ــارإل ليتجـ ــاوس اوـ ــاالمل الـ ــا يتـ ــأثر غي ـ ــا
الشــخص الواق ـ بفعــل أو امتاــاعإ والــا حــد غي ــا انت ــاأ غعل ـ إ ليشــمل أيض ـاد اوــاالمل الــا
تاطــوإل علــى احتمــار وشــيس أو ديــد غعل ـ ألــدو انت ــاأ( .)12ور ــم ذلــسإ تــرل الدولــة الطــرف
أن هذه االجت ا امل ال تسرإل على األحدا الا ه اغرتاضية غقا.
 4-4وتالحظ الدولـة الطـرف كـذلس أن اللجاـة املعايـة ألقـوذ اإلنسـان رأملإ بعـ المـروفإ
أن شــرف الضــحية ال ـوار الربوتوكــور اال تيــارإل اســتلو ملوجــب تش ـري مل يلافــذ بعــد ديــداد علــى
شخص بعياه .وتش ىل أن هـذه اوـاالمل تتعلـق بتشـري سـيكون لـهإ حـار تطبيقـهإ تـأث عقـا
أو حرمــاد .ويــدع صــاحب الــبالغإ بال ــه هــذاإ أنــه ضــحية انت ــاأ أسـرتاليا ألحكــام معياــة مــن
االتفاقيــةإ بــالامر ىل أنــهإ باســتثاا عاقتــه الس ــمعيةإ "م هــل أل ا واجــب اال ـ ومس ـ ور قانون ـاد
عــن أ ائــه" .وال تطعــن الدولــة الطــرف تأكيــد صــاحب الــبالغ أنــه مــدرغ كاا ــب ســجالمل
ادمعي ـ ــة التشـ ـ ـريعية لاي ـ ــو س ـ ــاو ويل ـ ــزإ عم ـ ـالد بق ـ ــانون ال ـ ــدوائر االنتخابي ـ ــة واالنتخاب ـ ــامل الربملاني ـ ــة
لعـام 1912إ وأنــه لــذلس م هــل أل ا واجــب االـ ومسـ ور قانونـاد عــن أ ائــه عمـالد باملــا ة  5مــن
قــانون االفــني .ـ أن الدولــة الطــرف تــرل أن ذلــس ذاتــه ال يثبــت صــفة الضــحية ألإل شــخص
بســبب انت ــاأ مــا ام صــاحب الــبالغ مل يلشــرأ أيــة مرحلــة مــن مراحــل عمليــة ا تيــار االفــني
ومــا امــت الوقــائ ال تكش ـ عــن وجــو احتمــار وشــيس ألن يتــأثر صــاحب الــبالغ بق ـرار يعفيــه
_________________

( )10الب صاحب البالغ بتداب ادرب التاليـة " :ـار ت يـ علـى القـانون والسياسـامل ميكـن األشـخا الصـم مـن أ ا
دمــة اال ـ علــى قَـ َـدم املســاواة م ـ اآل ـرين"إ و"تع ُّ ــد مــن وايل القضــا بتــدريب موظفيــه ووكالئــه ــار قــانون
املساواة غيما يتعلق باألشخا ذوإل اإلعاقة".
( )11تش الدولة الطرف ىل رسالة املدير إل ارة ش ون املدع العام والعدالةإ امل ر ة  3آب/أ سطس .2012
( )12تش الدولة الطرف ىل بال اللجاـة املعايـة ألقـوذ اإلنسـان رقـم 1990/429إ أ .و .وآ ـرون ضـد هولاـداإ القـرار
املتعلــق باملقبوليــة املـ ر  8نيســان/أبريل 1993إ الفقــرة 4-6إ ورقــم 1995/645إ بــور يس وتيمي ــارو ضــد غرنســاإ
القرار املتعلق باملقبولية امل ر  22وس/يوليه 1996إ الفقرة .4-5
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قسـ ـراد م ــن أ ا واج ــب االـ ـ إ أو أن يلس ــتدعى ص ــاحب ال ــبالغ أو يلش ــرأ امتث ــاالد ألحك ــام ق ــانون
االف ــني .كم ــا أن احتم ــار اس ــتدعا ص ــاحب ال ــبالغ ال يزي ــد عل ــى احتم ــار اس ــتدعا أإل ش ــخص
آ ــرإ وه ــذا االحتم ــار ض ــعي إ ومل يلس ــتبعد ص ــاحب ال ــبالغ ب ــأإل ش ــكل م ــن األش ــكار م ــن أ ا
واجــب اال ـ ملوجــب أحكــام قــانون االفــني وقــانون الــدوائر االنتخابيــة واالنتخابــامل الربملانيــة .وال
ترل الدولة الطـرف أن الوقـائ املشـار لي ـا هـذا الـبالغ تكشـ عـن حـدو أإل سـلوأ مـن هـذا
القبيــل سا صــاحب الــبالغ مــن جانــب الدولــة الطــرف بعــد تــاريخ ــور االتفاقيــة حيــز الافــاذ
أس ـرتالياإ وهــو  19أيلور/ســبتمرب  .2009ولــذلسإ تــرل الدولــة الطــرف أن الــبالغ يتعلــق بأحــدا
اغرتاضية ألتةإ وأن صاحب البالغ ال ميكن اعتباره ضحية ملوجب أإل تشري مشار ليه.
 5-4وتش ـ الدولــة الطــرف كــذلس ىل حجــة صــاحب الــبالغ بــأن وضــعه كضــحية تدعمــه أيض ـاد
مشــاركته الواســعة أنشــطة صــال الق ـواننيإ ســعياد ىل كــني األشــخا الصــم مــن أ ا واجــب
االـ بالتعــديالمل الــا ةتــاجون لي ــا .وال تــرل الدولــة الطــرف أن هــذه املشــاركة تفضـ ىل اعتبــار
صاحب البالغ ضحية ألإل انت اأ معني.
 6-4وتــرل الدولــة الطــرف أيض ـاد أن الشــكول الــا قــدم ا صــاحب الــبالغ ىل اللجاــة األس ـرتالية
وقــوذ اإلنســان بشــأن اســتبعا وايل القضــا لخشــخا الصــم ااتــاجني ىل الرتعــة ىل ل ــة اإلشــارة
األس ـرتالية مــن أ ا واجــب اال ـ ال احــه وض ـ الضــحية ذ ن تلــس الشــكول كانــت أيض ـاد ذامل
نطــاذ مصــطلذ
ــاب اغرتاض ـ  .وأ ـ ادإ بيامــا تــدرأ الدولــة الطــرف أن صــاحب الــبالغ يلصــا
"األشخا ذوو اإلعاقة"إ غو ا ترل أن ذلس كاف لك ياطبق عليه وص الضحية.
 7-4وتشـ ـ الدول ــة الط ــرفإ ض ــاغة ىل ذل ــسإ ىل أن ال ــبالغ ي ــب اعتب ــاره ـ ـ مقب ــور عل ــى
أسـاس عـدم اسـتافا سـبل االنتصـاف االيـة ألن صـاحب الـبالغ مل يتخـذإ بعـد تقـد الشـكول ىل
اللجاــة االسـرتالية وقــوذ اإلنســانإ أيــة جـرا امل ــدف ىل شـراأ األ ـراف عمليــة تصــا  .وقــد
أ ل ــا اللجاــة لعمليــة الشــكول ىل تاحــة ســبيل انتصــاف آ ــر لصــاحب الــبالغإ ذ مــن حقــه
التق ــدم بطل ــب ىل ااكم ــة اال ا ي ــة أو مكم ــة ال ــدائرة اال ا ي ــة ــالر  60يومـ ـاد( .)13ومل يس ــلس
صـاحب الـبالغ هـذا الســبيل ومل يلـتمس أإل سـبيل انتصـاف قضــائ آ ـر أمـام ااـاكم اال ا يــةإ ومل
يشكس أإل جز مـن شـكواه توقيـت أو غعاليـة سـبل االنتصـاف املتاحـة .وتشـ الدولـة الطـرف
كــذلس ىل اجت ــا امل اللجاــة املعاي ـة ألقــوذ اإلنســانإ الــا قضــت بــأن االغتقــار ىل الوســائل املاليــة
ال يعف ـ أإل صــاحب بــالغ مــن شــرف اســتافا عي ـ ســبل االنتصــاف االيــة املتاحــة ملوجــب الفقــرة
ار مـن املــا ة  2مــن الربوتوكـور اال تيــارإل( .)14ومل يعــرض صـاحب الــبالغ شــكواه علـى أيــة مكمــة
_________________

( )13انمر قانون اللجاة االسرتالية وقوذ اإلنسان لعام 1986إ املا ة ).46 PO (2
( )14انمر اللجاة املعاية ألقـوذ اإلنسـانإ الـبالغ رقـم  1990/397ب .س .ضـد الـداكرأإ القـرار املتعلـق باملقبوليـة املـ ر
 22وس/يوليه 1992إ الفقرة .4-5
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أسرتاليا كما أن ظروغه وأيـة تكـالي قـد ترتتـب علـى عـرض شـكواه علـى أإل مكمـة للفصـل غي ـا
ال تستو االشرتا امل املدرجة املا ة .) (2
 8-4ولـ ـ ــذلس تـ ـ ــرل الدولـ ـ ــة الطـ ـ ــرف أن الـ ـ ــبالغ املقـ ـ ــدم ياب ـ ـ ـ اعتبـ ـ ــاره ـ ـ ـ مقبـ ـ ــور ملوجـ ـ ــب
املا تني  )1(1و ) (2من الربوتوكور اال تيارإل.
تعليقات صاحب البالغ على مالحظات ال ولة الط ف
 24ك ـ ــانون الثاد/يا ـ ــاير 2014إ ق ـ ــدم ص ـ ــاحب ال ـ ــبالغ ىل اللجا ـ ــة تعليقات ـ ــه بش ـ ــأن
1-5
املقبوليــة .وهــو يــرلإ معــرض تك ـرار بع ـ اوج ـ الــا أ رج ــا بال ــه األويلإ أن اعرتاضــامل
الدول ــة الط ــرف عل ــى مقبولي ــة القض ــية ألسـ ـ غ م ــا .وه ــو ة ــت إ بوص ــفه موا اـ ـاد أسـ ـرتالياد م ــدرجاد
كاا ــب ق ـوائم انتخابــامل ادمعيــة التش ـريعية لايــو ســاو ويلــز ملوجــب قــانون الــدوائر االنتخابيــة
واالنتخاب ــامل الربملاني ــة لع ــام 1912إ بأن ــه م ه ــل أل ا واج ــب االـ ـ ومسـ ـ ور قانونـ ـاد ع ــن أ ائ ــهإ
عمالد باملا ة  5من قانون االفني .ولذلس غون عليـه التزامـاد قانونيـاد بـأ ا واجـب االـ ذا اسـتلدع
لذلس.
 2-5وتــرغ واليــة نيــو ســاو ويلــزإ مــن ــالر وايل القضــا بــاإ الســما لخشــخا الصــم
ااتاجني ىل الرتعة ىل ل ـة اإلشـارةإ الـذين هـم م هلـون أل ا واجـب االـ ومسـ ولون قانونـاد عـن
تلــس الواليــة .و ســياذ اإلشــارة ىل متــول رســالة املــدير
أ ائــهإ باملشــاركة أ ا واجــب االـ
()15
العــامإ امل ر ــة  3آب/أ ســطس  2012إ ىل اللجاــة األس ـرتالية وقــوذ اإلنســانإ يفيــد صــاحب
الــبالغ اللجاــة بــأن واليــة نيــو ســاو ويلــز قــدمتإ كــانون األور /يســمرب 2013إ ــديثاد بشــأن
ر هــا علــى داــة اإلصــال القــانود نيــو ســاو ويلــزإ أشــارمل غيــه ىل أن موقف ــا مل يت ـ عمــا
أعلاتـ ــه حزيران/يونيـ ــه 2010إ و ىل أ ـ ــا ال ت ـ ـزار تـ ــرغ السـ ــما لخشـ ــخا الصـ ــم ااتـ ــاجني
ملس ــاعدة بش ـ ـرية باملش ــاركة كمحلف ــني ج ـ ـرا امل جلس ــامل ااكم ــة وم ــداوالمل االف ــني .وة ــت
صاحب البالغ كـذلس بـأن عيـ تلـس الوقـائ كانـت قائمـة تـاريخ بال ـه وبعـد ـور الربوتوكـور
حيز الافاذ بالاسبة ىل أسرتاليا.
 3-5وةــت صــاحب الــبالغ بــأن واجــب اال ـ ميثــل املس ـ ولية الرمسيــة للم ـوا ن عــن أن يشــارأ
قامــة العــدر بلــدهإ وأن اســتبعا األشــخا الصــم الــذين يتواصــلون بل ــة اإلشــارة األس ـرتالية
ميثل اعتدا د على حالت م كموا اني وعلى مساوا م م اآل رين.
 4-5ويفيــد صــاحب الــبالغ اللجاــة كــذلس بــأن قــدرة األشــخا الصــم علــى العمــل كمحلفــني
حميت "بدراسة واغية" سياذ اسـتبيان داـة اإلصـال القـانود نيـو سـاو ويلـز بشـأن االفـني
الص ــم أو مكف ــو البص ــر .وباملث ــلإ غ ــون ر حكوم ــة ني ــو س ــاو ويل ــز عل ــى تقري ــر دا ــة اإلص ــال
القــانود بــرغ التوصــية الداعيــة ىل الســما لخشــخا الصــم ااتــاجني ىل الرتعــة ىل ل ــة اإلشــارة
_________________

( )15املرج نفسهإ الفقرتان  4-2و.4-3
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األسـرتالية بالعمــل كمحلفــنيإ علــى أســاس عــدم أهليــت م وعــدم قــدر م علــى أ ا هــذه امل مــةإ نلشــر
ــار الامــام القــانود .وةــت صــاحب
علــى نطــاذ واس ـ إ ملــا ذلــس غيمــا بــني الفئــامل املعايــة
البالغ بأن ذلس أحد تأث اد سلبياد ط اد على راأ أهلية األشخا الصم وقدر م.
 5-5ويـ ــرل صـ ــاحب الـ ــبالغ أنـ ــه ضـ ــحية لالنت ـ ــاأ املـ ــدعى و ن مل يلسـ ــتدع بعـ ــد أل ا واجـ ــب
اال  :غ و ال يزار ـر اد مـن األهليـة للمشـاركة أ ا واجـب االـ بسـبب عاقتـه واحتياجـه ىل
تعــديل معقــورإ أإل الرتعــة ىل ل ــة اإلشــارة األسـرتالية .وَكــون هــذا التجريــد مــن األهليــة ياطبــق أيض ـاد
علــى األشــخا الصــم اآل ـرين الــذين يســتخدمون ل ــة اإلشــارة األسـرتالية كوســيلة للتواصــل ال يقلــل
من التأث الشخص لالنت ـاأ علـى صـاحب الـبالغ :غ ـو اضـ اللتـزام قـانود حـايل بـأ ا واجـب
اال  .غوذا جـرل اسـتدعاههإ سـ ل غ بالضـرورة لـب حصـوله علـى دمـة الرتعـة ىل ل ـة اإلشـارة
األسرتالية وسيلجر ر ماد عاه من األهليـة أل ا واجـب االـ  .وقـد ةـد ذلـس أإل وقـت وضـد
أإل عضــو مــن أعضــا الفئــة الــا ياتم ـ لي ــا صــاحب الــبالغ .ويــرل صــاحب الــبالغ أن ا عا اتــه
تكشـ ـ ع ــن اعت ــدا ح ــايل وغعلـ ـ عل ــى كرامت ــه وعل ــى حق ــوذ اإلنس ــان املكفول ــة ل ــه (أإل وض ــعه
املاقــو كم ـوا ن و ســاا صــفا عــدم األهليــة وعــدم القــدرة ليــه ون مــربر) .وهــو ةــت أيض ـاد بــأن
اســتمرار وجــو هــذه السياســة وال ـرأإل العــام أث ـرا عليــه شخصــياد وال ي ـزاالن ي ـ ثران عليــه .ولــذلس يــرل
ص ــاحب ال ــبالغ أن بال ــه ج ــدير ب ــالقبور وغقـ ـاد للمب ــا ال ــا أرس ــت ا قض ــية أ .و .وآ ـ ـرين ض ــد
هولاداإ وقضية تيمي ارو ضد غرنسا(.)16
 6-5وةــت صــاحب الــبالغ بأنــه ال قــانون التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة لعــام  1993وال قــانون
مكاغحة التمييز لعام  1997ةمـر التمييـز غيمـا يتعلـق بـأ ا الواجبـامل العامـةإ مثـل واجـب االـ .
وباــا د علــى ذلــسإ يــرل صــاحب الــبالغ أن كــال القــانونني ال يتــيذ لــه ســبباد إلقامــة عــول وال ســبيل
انتصافإ وأنه لذلس استافد عي سبل االنتصاف االية املتاحة.
 7-5ويفيــد صــاحب الــبالغ اللجاــة كــذلس بــأن ثلــه القــانود أشــار عليــه بــأال يتــاب شــكواه أمــام
اللجا ــة األس ـ ـرتالية وق ــوذ اإلنس ــان بوحال ــة املس ــألة ىل مكم ــة ا ا ي ــةإ ذ م ــن امل ك ــد تقريب ـ ـاد أ ــا
ستفش ــل م ــا ألن ا عا ات ــه ال تتعل ــق بأح ــد ــاالمل اوي ــاة ال ــا لةم ــر غي ــا التميي ــز عل ــى أس ــاس
اإلعاقــةإ و مــا ألن ااكمــة ســتقرر أنــه ـ مســتوف لشــروف تقــد هــذه الــدعول .وةــت صــاحب
ال ــبالغ ب ــأن الدول ــة الط ــرف مل تش ــكس ه ــذا التقي ــيم وب ــأن السـ ـوابق القض ــائية للمحكم ــة املدني ــة
واإل اري ــة لوالي ــة كويازالن ــد ت ــدعم ه ــذا التقي ــيم( .)17و قض ــية  Lyonsض ــد والي ــة كويازالن ــدإ ا ع ــى
صاحب البالغ حدو ييز مباشـر و ـ مباشـر نتيجـة اسـتبعا شـخص أصـم ةتـاغ ىل الرتعـة ىل
ل ـة اإلشـارة األسـرتالية مـن أ ا دمـة االـ  .وكانـت هـذه الــدعول تتعلـق ب ـ "تطبيــق قـوانني وبـرام
_________________

( )16انمـراد للجاــة املعايــة ألقــوذ اإلنســانإ الــبالغ رقــم 1990/429إ أ .و .وآ ــرون ضــد هولاــداإ القـرار املتعلــق باملقبوليــة
امل ـ ر  8نيســان/أبريل 1993إ الفقــرة 4-6إ والــبالغ رقــم 1995/645إ بــور يس وتيمي ــارو ضــد غرنســاإ (انمــر
اواشية )13إ الفقرتان  4-5و.5-5
( )17انمر .Lyons v. State of Queensland (No 2) [2013], QCAT 731, 11 December 2013
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الدولــة"إ وهــو أحــد ــاالمل اويــاة الــا لةمــر غي ــا التمييــز علــى أســاس وجــو اعــتالر ملوجــب قــانون
مكاغح ــة التميي ــز لوالي ــة كويازالن ــد ول ــيس ملوج ــب ق ــانون التميي ــز عل ــى أس ــاس اإلعاق ــة لع ــام 1993
وال ق ــانون مكاغح ــة التميي ــز لوالي ــة ني ــو س ــاو ويل ــز .وانط ــومل القض ــية أيض ـاد عل ــى ا ع ــا ب ـأن وايل
القضــا شــارأ تــوغ " ــدمامل ومراغــق" عاــد ا تيــار وتشــكيل هيئــة االفــني .ورغضــت ااكمــة
ا ع ــا ح ــدو يي ــز مباش ــر و ـ مباش ــر غيم ــا يتعل ــق بتطبي ــق ق ـوانني وب ـرام الدول ــة .وغيم ــا يتص ــل
با عــا التمييــز املباشــرإ تبــني عــدم وجــو ارتبــاف ســبت بــني وض ـ اومايــة الــذإل تتمت ـ بــه صــاحبة
الشــكول بوصــف ا صــما إ واســتبعا ها مــن أ ا دمــة اال ـ  .ورأمل ااكمــة أن صــاحبة الشــكول
مل تلعام ــل معامل ــة أ م م ــن معامل ــة نمرائ ــا .وغيم ــا يتعل ــق با ع ــا التميي ــز ـ ـ املباش ــرإ لص ــت
ااكمـ ــة ىل أن صـ ــاحبة الشـ ــكول ـ ـ مطالبـ ــة باالمتثـ ــار للمتطلبـ ــامل أو الشـ ــروف الـ ــا ال ميكا ـ ـا
االمتثار غا بسبب عاقت اإ والا أ مل ىل حرما ا.
 8-5ويالحظ صاحب الـبالغ أن ااكمـة مل دـد ضـرورة ال ـاذ قـرار بشـأن مشـاركة وايل القضـا
تــوغ ــدمامل ومراغــق عاــد ا تيــار وتشــكيل هيئــامل االفــنيإ مــن عدمــه .ويــرل صــاحب الــبالغ
أن الاتيجــة ســتكون واحــدةإ حــؤ و ن تبــني أن هــذا ا ــار مــن ــاالمل اويــاة ذو صــلة باملوضــوع.
و مثل هذه المروف وحؤ اوالة ـ ااتملـة أبـدادإ وهـ أن تقـرر ااكمـة الفيدراليـة أن أنشـطة
وايل القضــا ا تيــار وتشــكيل هيئــة االفــني تاــدرغ ــت امبــدمامل واملراغــق الــا مــى باومايــة
ملوج ــب ق ــانون التميي ــز عل ــى أس ــاس اإلعاق ــةإ ستفش ــل ع ـواه عل ــى أس ــاس العالق ــة الس ــببية املتعلق ــة
با ع ــا التميي ــز ـ املباش ــر و دي ــد مطل ــب أو ش ــرف ـ مس ــمو ب ــه التميي ــز ـ املباش ــر.
وةــت صــاحب الــبالغ كــذلس بــأن املــا ة  345مــن قــانون امل ــن القانونيــة لعــام  2004تفــرض علــى
ارسـ ـ امل ا ــة القانوني ــة األسـ ـرتاليني التزامـ ـاد بع ــدم الش ــروع عـ ـول مدني ــة أو مباش ــر ا ن كان ــت
ال مــى بف ــر ق ــا معقول ــة( .)18غ ــوذا ش ــرع ــارس امل ا ــة القانوني ــة ه ــذه ال ــدعول أو باش ــرهاإ
غســيكون مس ـ والد قانون ـاد ع ــن م ــل تكــالي التقاض ـ وســيعترب م ــداناد الرتك ــاب ســلوأ م ــب ـ
مااســب أو ســلوأ م ــب لمسـ  .و مثــل هــذه المــروفإ قــد تلوق ـ أو تلل ــى أهليتــه ملمارســة امل اــة
القانونيــة( .)19ولــذلس يــرل صــاحب الــبالغ أن علــى اللجاــة أن تــرغ غ ـ الدولــة الطــرفإ املتمثــل
ع ــوة ص ــاحب ال ــبالغ ىل قام ــة ع ــول ال م ــى ب ــأإل غ ــر ق ــا ب ــل تعرض ــه ه ــو ومستش ــاره
القــانود لتحمــل مصــروغامل الــدعول وال ــام متمــل بســو الســلوأ امل ــب مــن جانــب ماميــه .ويــرل
ص ــاحب ال ــبالغ أن الش ــرف الـ ـوار امل ــا ة  ) (2م ــن الربوتوك ــور اال تي ــارإلإ ال ــذإل يقضـ ـ ب ــأن
يســتافد صــاحب الــبالغ عيـ ســبل االنتصــاف االيــة املتاحــةإ يــب أن يقتصــر علــى الــدعاول الــا
مى بفر قا معقولة.
_________________

( )18انمر قانون امل ن القانونية لعام 2004إ املا ة " :345ال يوس أن يقدم ارس امل اة القانونيـة ـدمامل قانونيـة بشـأن
مطالبة أو غاع عن مطالبة بتعويضاملإ ما مل يكن ـارس امل اـة القانونيـة املسـ ور عـن تقـد امبـدمامل املعايـة يعتقـدإ
على هو معقورإ استاا اد ىل وقائ ميكن ثبا ا ورأإل قانود ميكن الدغاع عاه بشكل معقـورإ أن للمطالبـة أو للـدغاع
(ألسب االقتضا ) غر معقولة للاجا ".
( )19انمر املا ة  348والباب  4من قانون امل ن القانونية.
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مالحظات إضا ية ق متشا ال ولة الط ف
 1أيار/مــايو 2014إ قــدمت الدولــة الطــرف مالحمــامل ضــاغية بشــأن مقبوليــة الــبالغإ
1-6
أش ــارمل غي ــا ىل أن مالحما ــا ليس ــت ش ــاملةإ وأن أإل تعلي ــق قدم ــه ص ــاحب ال ــبالغ ومل تتااول ــه
الدولة الطرف ال ياب اعتباره حم باملواغقة.
 2-6وتك ــرر الدول ــة الط ــرف أن ه ــذا ال ــبالغ ال ياب ـ ـ قبول ــه عمـ ـالد ب ــالفقرة  1م ــن امل ــا ة  1م ــن
الربوتوكــور اال تيــارإلإ ذ ن صــاحب الــبالغ مل يثبــت أنــه ضــحية ألإل انت ــاأ لالتفاقيــة .وتالحــظ
الدول ــة الط ــرف أن صـ ــاحب ال ــبالغ ي ــدع حـ ــدو "اعت ــدا ح ــايل غعل ـ ـ " عل ــى كرامت ــه وحقـ ــوذ
اإلنسـان املكفولــة لــهإ ال سـيما مــن جـرا سياســامل و جـرا امل ســلطامل نيــو سـاو ويلــز غيمــا يتعلــق
باألشخا الصم الرا بني أ ا واجب اال .
 3-6و ــت الدولــة الطــرف علــى وص ـ صــاحب الــبالغ ل ج ـرا امل املتخــذة مــن وايل القضــا
وحكومــة نيــو ســاو ويلــزإ ولكــن تــرل أن مــن ـ املااســب تاــاور هــذه املســألة مرحلــة الامــر
املقبوليــة .بــل ــا تكــرر أن اكتســاب الشــخص لصــفة الضــحية يســتلزم تــأثره ألكــم قــانود أو ج ـرا
قــانود ذإل صــلة .وتــرل الدولــة الطــرف أن صــاحب الــبالغ مل يثبــت وجــو أإل ارتبــاف بــني غعــل أو
امتاــاع م ــد وانت ــاأ حقوق ــه ملوج ــب امل ـوا  12و 13و 21و 29م ــن االتفاقي ــة .وبش ــكل ــا إ
غــون أإل تصــور متمــل مــن جانــب أشــخا آ ـرين لعــدم األهليــة أو عــدم القــدرة غيمــا يتعلــق بــأ ا
واجب اال (وبأمور أكثر عمومية) ال يـد ل نطـاذ تلـس املـوا وال ميـاذ صـاحب الـبالغ صـفة
الض ـ ــحية .كم ـ ــا أن وض ـ ـ ـ ص ـ ــاحب ال ـ ــبالغ كم ـ ـ ـوا ن أس ـ ـ ـرتايلإ ومس ـ ــاواته ب ـ ــاآل رينإ ال يت ـ ــأثران
بــاإلجرا امل املــدعاة .وبيامــا ياب ـ أن يـ إل املوا اــون واجــب االـ إ وقــد يلعــد االفــون هــم ثلـ
نيــو ســاو ويلــزإ بــأإل شــكل مــن
ا تمـ إ ال تـ ثر موعــة الشــروف الالسمــة أل ا واجــب االـ
األش ــكارإ عل ــى حق ــوذ املوا ا ــة املكفول ــة لخش ــخا املعاي ــنيإ أو عل ــى حق ــوق م املش ــاركة
اوياة العامة واوياة السياسية.
 4-6وتالحــظ الدولــة الطــرف كــذلس ا عــا صــاحب الــبالغ أنــهإ بوصــفه ياتم ـ ىل غئــة الصــم
اات ــاجني ىل ل ــة اإلش ــارة األس ـرتاليةإ مع ــرض لت دي ــد وش ــيس نم ـراد ىل أن التطبي ــق الع ــا إل لق ــانون
االف ــني لع ــام  ( 1977ني ــو س ــاو ويل ــز) يعل ــه مسـ ـ والد قانونـ ـاد أإل وق ــت يلطل ــب غي ــه أل ا
واج ــب االـ ـ إ وأن سياس ــة والي ــة ني ــو س ــاو ويل ــز تس ــتبعده تلقائيـ ـاد م ــن ذل ــس "االلتـ ـزام الق ــانود
او ــايل" .وتك ــرر الدول ــة الط ــرف أن الوغ ــا ملعي ــار الوق ــوع ض ــحية انت ــاأ م ــا يس ــتلزم وج ــو احتم ــار
وش ـ ــيس أل ـ ــدو انت ـ ــاأ أو دي ـ ــد حقيقـ ـ ـ أل ـ ــدو ه ـ ــذا االنت ـ ــاأإ وأن يك ـ ــون ذل ـ ــس اص ـ ـ ـاد
بالشــخص .وتش ـ الدولــة الطــرف كــذلس ىل اجت ــا امل اللجاــة املعايــة ألقــوذ اإلنســانإ وتــرل أن
هذه االجت ا امل تش بوضو ىل أن استيفا هذا املعيار ليس س الد(.)20
_________________

( )20انمر البال ني رقم 1995/645إ بور يس وتيمي ارو ضد غرنسـا (انمـر اواشـية )13إ الفقرتـان  4-5و6-5إ ورقـم
1990/429إ  .و .ضد هولادا (انمر اواشية )19إ الفقرة .4-6
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 5-6وع ــالوة عل ــى ذل ــسإ ــت الدول ــة الط ــرف ب ــأن مف ــوم ك ــون الش ــخص "مسـ ـ والد قانون ـ ـاد"
و"املسـ ولية القانونيــة" قــد يش ـ مــا ىل مسـ ولية قانونيــة أو واجــب أو الت ـزام الوقــت ال ـراهن أو
املسـ ــتقبل .و سـ ــياذ قـ ــانون االفـ ــني والطريقـ ــة الـ ــا ةـ ــد ها القـ ــانون ال تيـ ــار األشـ ــخا الـ ــذين
يتحملــون مس ـ ولية أ ا واجــب اال ـ إ مــن الواضــذ أن املس ـ ولية القانونيــة عــن أ ا واجــب اال ـ
على الاحـو الـوار املـا ة  5مـن القـانون تشـ ىل مسـ ولية أو واجـب أو التـزام املسـتقبلإ ال
الوقــت ال ـراهن .أمــا التطبيــق العــا إل لقــانون االفــنيإ الــا مل تلطبــق أحكامــه بــأإل شــكل مــد علــى
صاحب البالغإ غال يستو معاي االحتمار الوشيس أو الت ديد اوقيق .
 6-6وتش الدولـة الطـرف أيضـاد ىل أنـه ذا كـان التشـري يعـل أنشـطة الشـخص ـ قانونيـةإ أو
كــان التشـري مــن الاــوع الــذإل ميكــن تافيــذه ضــد شــخصإ غقــد ميكــن أيضـاد اســتيفا شــرف الضــحية.
والقـ ـوانني ال ــا ل ــيس غ ــا أث ــر جا ــائ أو تاميمـ ـ أو تافي ــذإلإ مث ــل ق ــانون االف ــنيإ ال تس ــتو ه ــذا
الشرف.
تعليقات أخ ى ق مشا صاحب البالغ
 17حزيران/يونيــه 2014إ قــدم صــاحب الــبالغ تعليقــامل ضــاغية عــن غي ــا
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الدولة الطرف.

حجـ

 2-7ويش ـ صــاحب الــبالغ ىل أن الدولــة الطــرف ال تطعــن أنــه م هــل أل ا واجــب اال ـ
ومسـ ور قانونـاد عــن أ ائـه .وةــت صــاحب الـبالغ بأنــه اضـ اللتـزام قــانود مســتمر قـد يلطلــب ماــه
أ اهه أإل وقــت .ور ــم أن أ ا هــذا االلت ـزام ميكــن أن يوص ـ علــى هــو معقــور بأنــه لمتم ــل أو
لمتوق إ غون االلتزام نفسه قائم عي األوقامل.
 3-7وبيام ــا يقـ ـ عل ــى ع ــاتق ص ــاحب ال ــبالغ التـ ـزام ق ــانود ب ــأ ا واج ــب االـ ـ ذا اس ــتلدع
أل ائــهإ غــون سياســة وايل القضــا نيــو ســاو ويلــز اـ األشــخا الصــمإ مثــل صــاحب الــبالغإ
مـن الوغـا بـذا االلتـزام أل ـم ةتـاجون ىل ترعـة وقـائ جلسـامل ااكمـة ومـداوالمل االفـني ىل ل ـة
اإلش ــارة .ول ــذلس م ــن الواض ــذ أن ص ــاحب ال ــبالغ ت ــأثر بش ــكل مباش ــر وشخصـ ـ بأحك ــام ق ــانون
االفني وسياسة وايل القضا غيما يتعلق باألشخا الصم وأ ا واجب اال .

 4-7ويش ـ صــاحب الــبالغ كــذلس ىل حجــة الدولــة الطــرف بــأن قــانون االفــني لــيس لــه أثــر
"جا ــائ أو تاميم ـ أو تافي ــذإل"إ وب ــأن "ش ــرف الض ــحية" ال ميك ــن اس ــتيفاهه عل ــى ذل ــس األس ــاس.
ويش ـ صــاحب الــبالغ ىل ادــز التاس ـ مــن قــانون االفــني الــذإل ةــد سلســلة مــن اد ـرائم ذامل
الصـ ــلة بعـ ــدم االمتثـ ــار لاللتزامـ ــامل املفروضـ ــة علـ ــى األشـ ــخا والشـ ــركامل ملوجـ ــب القـ ــانون .وهـ ــو
يالح ــظ أن ــهإ بوص ــفه شخص ـاد م ـ هالد أل ا واج ــب اال ـ ومس ـ والد قانون ـاد ع ــن أ ائ ــهإ ق ــد يتع ــرض
إلجرا قسرإل من جانب وايل القضا غيما يتصل بعد من تلس ادرائم.
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 5-7ويش ـ ـ صـ ــاحب الـ ــبالغ ىل أنـ ــه قـ ــد توق ـ ـ عليـ ــهإ ملوجـ ــب املـ ــا تني  61و 66مـ ــن قـ ــانون
االفــنيإ رامــة تصــل ىل  5نقــاف جزائيــة (قــدرها  550والراد) ذا مل يعــد اســتبيان اال ـ املتوق ـ
ــالر الف ــرتة املس ــمو ب ــا أو ذا أع ــا االس ــتبيان ون جاب ــامل كامل ــة .وق ــد تش ــمل "اإلجاب ــة ـ
الكاملة"إ علـى الاحـو الـذإل يتصـوره وايل القضـا نيـو سـاو ويلـزإ عـدم كشـ صـاحب الـبالغ
ع ــن ع ــدم أهليت ــه أل ا واج ــب االـ ـ بس ــبب الص ــمم ال ــذإل يع ــاد ما ــه وحاجت ــه ىل ترع ــة وق ــائ
جلسامل ااكمة ومداوالمل االفني ىل ل ـة اإلشـارة األسـرتالية .وقـد ياشـأ هـذا الوضـ ألن صـاحب
البالغ ال يعترب نفسه م هل أل ا واجب اال .
 6-7و ضاغة ىل ذلسإ تـاص املـا ة  62ألـ مـن قـانون االفـني علـى مكانيـة توقيـ رامـة علـى
ص ـ ــاحب ال ـ ــبالغ تص ـ ــل ىل  10نق ـ ــاف جزائي ـ ــة ( 1 100والر) ذا مل يلبلِّـ ــا وايل القض ـ ــا ني ـ ــو
س ــاو ويل ــز بع ــدم أهليت ــه املفرتض ــة أل ا واج ــب اال ـ بس ــبب ص ــممه وحاجت ــه ىل ترع ــة وق ــائ
جلس ــامل ااكم ــة وم ــداوالمل االف ــني ىل ل ــة اإلش ــارة األس ـرتالية قب ــل ي ــوم حض ــوره ىل ااكم ــة أو
حضـ ــوره قيقـ ــامل القاض ـ ـ الشـ ــرع  .ومـ ــرة أ ـ ــرلإ قـ ــد ياشـ ــأ هـ ــذا الوض ـ ـ ألن صـ ــاحب الـ ــبالغ
ال يعترب نفسه م هل أل ا واجب اال .
 7-7وأ ـ ادإ قــد تلوقـ علــى صــاحب الــبالغإ ملوجــب املـوا  63و 64و 66مــن قــانون االفــنيإ
رام ــة تص ــل ىل  20نقطـ ــة جزائي ــة ( 2 200والر) ذا مل يلل ــب لـ ــب االس ــتدعا أل ا واجـ ــب
اال ـ  .وق ــد ياش ــأ ه ــذا الوض ـ إ م ــثالدإ ذا لــب ص ــاحب ال ــبالغ مرتع ــني ىل ل ــة اإلش ــارة لك ـ
لب ــهإ و ذا مل ةض ــر جلس ــة اااكم ــة عل ــى ذل ــس
يش ــارأ عملي ــة ا تي ــار االف ــنيإ ولك ــن لرغـ ـ
األســاس .وقــد صــدر نيــو ســاو ويلــز عــدة مااســبامل شــعار رامــة ألــق األشــخا الصــم
ال ــذين اس ــتدعوا أل ا واج ــب االـ ـ ولك ــن رغـ ـ موظف ــو مكت ــب وايل القض ــا ت ــوغ التيسـ ـ امل
الالسم ــة املتعلق ــة بوعاقـ ـا مإ وذل ــس لع ــدم حض ــورهم ىل ااكم ــة تلبيـ ـةد ألم ــر االس ــتدعا إ ح ــؤ و ن
مل يكن ملقدورهم التواصل م أإل شخص ذا تطلب األمر ذلس.
 8-7ويالحــظ صــاحب الــبالغ كــذلس أن الدولــة الطــرف تقــدم عــد اد مــن املـزاعم بشــأن األســاس
املوضـ ــوع غ ـ ــذا الـ ــبالغ .وتتعل ـ ــق ه ـ ــذه امل ـ ـزاعم باط ـ ــاذ ومتـ ــول امل ـ ـوا  12و 13و 21و 29م ـ ــن
االتفاقيــة ومــا تاطــوإل عليــه م ـزاعم صــاحب الــبالغ مــن قــدرة علــى اإلقاــاع ملوجــب تلــس األحكــام.
ويــرل صــاحب الــبالغ أن اللجاــة ياب ـ أن تامــر هــذه األمــور أثاــا نمرهــا األســس املوضــوعية
للبالغ.
 9-7ويش ـ ص ــاحب ال ــبالغإ س ــياذ ع ــم حجت ــه بأن ــه اس ــتافد عي ـ س ــبل انتص ــاف االي ــة
املتاحــةإ ىل ق ـرار ااكمــة العليــا لكويازالنــد الصــا ر  14أيار/مــايو  .2014غف ـ تلــس القضــيةإ
اســتبعد قاضـ ااكمــة العليــا لكويازالنــد امـرأة صــما مل يســم ا مــن أ ا واجــب االـ أل ــا تــاغ
ىل ترعـ ــة مـ ــداوالمل رغـ ــة االفـ ــني ىل ل ـ ــة اإلشـ ــارة األس ـ ـرتالية .ورأمل ااكمـ ــة أن قـ ــانون االفـ ــني
لكويازالنــد ال يســمذ ألضــور مــرتجم ىل ل ــة اإلشــارة األس ـرتالية قاعــة االفــنيإ وأنــه مــا مل يلــوغر
للمحل ـ ااتمــل مــرتجم ىل ل ــة اإلشــارة األس ـرتالية "ال ميكاــه أ ا م ــام اال ـ بشــكل غعــارإ ــا
يعله م هل أل ا دمة اال ".
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 10-7ويرل صـاحب الـبالغ أن املـربرامل القانونيـة للمحكمـة العليـا لكويازالنـد ميكـن تطبيق ـاإ مـ
تعــديل مــا يلــزم تعديلــهإ تفسـ األحكــام املاـاظرة قــانون االفــني نيــو ســاو ويلــز .ومــن مثإ
غــون أيــة ماولــة مــن جانــب صــاحب الــبالغ للطعــن ق ـرار لـوايل القضــا نيــو ســاو ويلــز أو
سياســته باســتبعا األشــخا الصــم ااتــاجني ىل الرتعــة ىل ل ــة اإلشــارة األسـرتالية مــن أ ا دمــة
اال إ ه أيضاد عرضة للفشل.
المسائل واإلج اءات المع وضة على اللجنة

الامر

املقبولية

 1-8قبل الامر أإل ا عا يـر بـالغ مـاإ يـب علـى اللجاـة املعايـة ألقـوذ األشـخا ذوإل
اإلعاقــة أن تقــررإ ملوجــب املــا ة  2مــن الربوتوكــور اال تيــارإل واملــا ة  65مــن نمام ــا الــدا ل إ مــا
ذا كان البالغ مقبوالد أم ال ملوجب الربوتوكور اال تيارإل لالتفاقية.
 2-8وقـد تيقاـت اللجاـةإ وغقـاد ملـا تقضـ بـه الفقـرة (غ) مـن املـا ة  2مـن الربوتوكـور اال تيـارإلإ
ــار أإل ج ـرا
مــن أن املســألة ذا ــا مل تلامــر بالفعــل مــن قبــل اللجاــة ومل تلامــر وال يــرإل نمرهــا
آ ر من جرا امل التحقيق الدويل أو التسوية الدولية.
 3-8وتالح ــظ اللجا ــة أن ص ــاحب ال ــبالغ ي ــدع ح ــدو انت اك ــامل للم ـ ـوا  12و 13و21
و 29من االتفاقية ألنهإ بوصـفه شخصـاد أصـم يتواصـل بل ـة اإلشـارة األسـرتاليةإ سـيلحرم مـن حقـه
ني ــو س ــاو ويل ــز ذا ا ت ـ عش ـوائياد أل ا ه ــذا الواج ــب .وتالح ــظ اللجا ــة
أ ا واج ــب اال ـ
حج ــة الدول ــة الط ــرف ب ــأن ص ــاحب ال ــبالغإ باعتب ــاره مل يس ــبق اس ــتدعاهه أل ا واج ــب اال ـ ـ إ
ال يسـ ــتو مع ـ ــاي الض ـ ــحية ب ـ ــاملعق ال ـ ـوار الفق ـ ــرة  1م ـ ــن امل ـ ــا ة  1م ـ ــن الربوتوك ـ ــور اال تي ـ ــارإل
لالتفاقيــةإ وه ـ الفقــرة الــا تشــرتف أن يكــون الشــخص ضــحية النت ــاأ أحكــام االتفاقيــة .وتالحــظ
اللجا ـ ــة أيضـ ـ ـاد أن الدول ـ ــة الط ـ ــرف ال تطع ـ ــن أن ص ـ ــاحب ال ـ ــبالغ م ه ـ ــل أل ا واج ـ ــب االـ ـ ـ
ومسـ ور قانونـاد عــن أ ائــه ملوجــب املــا ة  5مــن قــانون االفــنيإ وأن الدولــة الطــرف تــرل أن ذلــس
ذاتــه ال يثبــت وقــوع صــاحب الــبالغ ضــحية أإل انت ــاأ مــا ام مل يشــرتأ أيــة مرحلــة مــن مراحــل
عملية ا تيار االفنيإ ومن مث غونه مل يلستبعد بأإل شكل من األشكار من أ ا واجب اال .

 4-8وتالحــظ اللجاــة كــذلس سعــم صــاحب الــبالغ أنــهإ ملوجــب رســالة املــدير العــام ىل اللجاــة
األس ـرتالية وقــوذ اإلنســانإ ميكــن ألإل شــخص ذإل عاقــة مسعيــة يلســتدعى أل ا واجــب اال ـ
ني ــو س ــاو ويل ــز أن يس ــتخدم نمامـ ـاد مسعي ـاد يعم ــل باألش ــعة ــت اومـ ـرا لك ـ يش ــارأ عملي ــة
االفني .وتالحظ اللجاة أن هذا البيانإ وغقـاد ملـا ذكـره صـاحب الـبالغإ يشـ ىل أن أإل شـكل مـن
أش ــكار املس ــاعدة البش ـريةإ مل ــا ذل ــس الرتع ــة ىل ل ــة اإلش ــارة األس ـرتاليةإ س ـ ل غ ذا اس ــتلدع
الشــخص أل ا واجــب اال ـ  .وقــد ةــد ذلــس أإل وقــت وسيلســفر عــن عــدم أهليــة الشــخص
تلقائياد أل ا واجب اال .
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 5-8وبأ ــذ اوجـ املقدمــة مــن األ ـراف االعتبــارإ تــرل اللجاــة أنــه لكـ يــدع شــخص مــا
أنــه ضــحية انت ــاأ حــق تكفلــه االتفاقيــةإ عليــه أن يبــني أن ــة غع ـالد أو امتااع ـاد مــن جانــب الدولــة
الطــرف املعايــة قــد أثــر بالفعــل تــأث اد ســلبياد علــى تعــه بــذا اوــقإ أو أن هــذا األثــر وشــيس اوــدو إ
استاا اد مثال ىل القانون القائم و/أو قرار قضائ أو ارإل أو ارسة قضائية أو ارية.
 6-8وتالحــظ اللجاــة أن اال تيــار أل ا واجــب االـ ليــرل بشــكل عشـوائ عــن ريــق عمليــة
من عدة مراحلإ وأن صاحب الـبالغ مل يـر ا تيـاره بعـد .ومـن مثإ تـرل اللجاـة أن صـاحب الـبالغ
مل يتــأثر بعــد التمتـ ألقوقــه .ولــذلس غــون املســألة هــذه القضــية ه ـ مــا ذا كــان ت ـ صــاحب
الـبالغ ألقوقـه ملوجـب االتفاقيــة ميكـن أن يتـأثر سـلبياد وبشــكل وشـيس .وتالحـظ اللجاـة أن أإل هيئــة
ملفنيإ ملوجب قانون االفني لايو سـاو ويلـزإ تتـأل مـن مـوا ب نيـو سـاو ويلـز الـذين خيتـارون
عش ـ ـوائياد مـ ــن الق ـ ـوائم االنتخابيـ ــةإ والـ ــذين يتلقـ ــون طـ ــاراد بـ ــو راج م ق ـ ـوائم االفـ ــني .وعاـ ــدما
يلس ــتدعى ش ــخص ذو عاق ــة تس ــتلزم حالت ــه ترتيب ــامل تيس ــي ية معيا ــة لكـ ـ يـ ـ إل واج ــب االـ ـ إ
يلطل ــب ما ــه االتص ــار ملكت ــب وايل القض ــا  .ويق ــوم املكت ــب بع ــد ذل ــس بتقي ــيم م ــدل مكاني ــة ت ــوغ
الرتتيبــامل التيس ـ ية ااكمــة .وأ ـ ادإ تالحــظ اللجاــة مــا ذا كانــت أهليــة الشــخص أل ا واجــب
اال مسألة يب أن تلامر على أساس كل حالة بعيا ا ألسب المروف امباصة للمحاكمة.
 7-8ولــذلس ت ــرل اللجا ــة أن سع ــم صــاحب ال ــبالغ أن ــه ق ــد لخيتــار وق ــت وش ــيس م ــن الق ـوائم
االنتخابيــة أل ا واجبــامل اال ـ إ وهــو مــا ســيرتتب عليــه تقيــيم قدرتــه علــى أ ا تلــس الواجبــاملإ
وكــذلس نتــائ هــذا التقيــيمإ سعــم اغرتاض ـ ال يكف ـ لك ـ يطالــب صــاحب الــبالغ بوض ـ الض ـحية
باملعق الوار الفقرة  1من املا ة  1من الربوتوكور اال تيارإل.
 8-8وباــا علــى ذلــسإ لــص اللجاــةإ بعــد راســة مستفيضــة للحج ـ وامل ـوا املعروضــة علي ــاإ
ىل أن ص ــاحب ال ــبالغ ال ميكا ــه ا ع ــا أن ــه ض ــحية ب ــاملعق الـ ـوار الفق ــرة  1م ــن امل ــا ة  1م ــن
الربوتوكــور اال تيــارإل .و ضــو هــذا االســتاتاغإ ال تــرل اللجاــة أن مــن الضــرورإل راســة األســس
األ رل املتعلقة بعدم املقبوليةإ الا احتجت با الدولة الطرف.
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ومن مثإ تقرر اللجاة املعاية ألقوذ األشخا

ذوإل اإلعاقة ما يل :

(أ)

عدم مقبولية البالغ ملوجب الفقرة  1من املا ة  1من الربوتوكور اال تيارإلإ

(ب)

بالغ الدولة الطرف وصاحب البالغ بذا القرار.
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