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 2تشرين األوا/أكدوبر 2102

تعريف اإلعاقة

موا الربوتوكوا االجدياري:
051214

ق ر ررار املق رررر اذر ررا املدخ ر ر وج ر ر امل ررا  01مر ررن
النظررام الررداجلة للحملنررة ادرراا طىل الدولررة الطرررف
 5أيلوا/سبدمرب ( 2102مل يصدر شكل وثيقة)

املر ر ر ر ر ررا ( 2الفقرتر ر ر ر ر رراو (ا) و( ))؛ واملر ر ر ر ر ررا 2
(الفقر ر ررات ( 0أ) و(ا) و( ) و( ))؛ وامل ر ررا
( 5الفقرت ر ر ر ر رراو  0و)2؛ وامل ر ر ر ر ررا ( 20الفقرت ر ر ر ر رراو
الفرعيداو ( 0أ) و(ا))
املا 0؛ واملا ( 2الفقرتاو ( ) و( ))
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المادق
قاار اللجنة المعنية بحقروق األشرخاص ذوي اإلعاقرة بموارم المراه 1
م ر ر الباوهوكر ررول اارمير رراري اهفاقير ررة حقر رروق األشر ررخاص ذوي اإلعاقر ررة
(الدور الثانية عشر )
بشأو

البالغ رقم *3102/01
املقدم من:

س .ك( .ال ميثلها ٍ
حمام)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحبة البالغ

الدولة الطرف:

الربازيل

تاريخ البالغ:

 2تشرين الثاين/نوفمرب ( 2102تاريخ الرسالة األوىل)

طو اللحملنة املعنية حبقوق األشخا

ذوي اإلعاقة املنشأ وج املا  22مرن اتفاقيرة

حقوق األشخا

ذوي اإلعاقة

وقد اجدمعت

 2تشرين األوا/أكدوبر 2102

وقررد فر ررت مررن النظررر الرربالغ رقررم  2102/01املقرردم طليهررا مررن س .ك .وج ر
الربوتوكوا االجدياري التفاقية حقوق األشخا ذوي اإلعاقة
الطرف

وقد أج ت

احلاباو مجيع املعلومات اذطية الإ أتاحدها هلرا صراحبة الربالغ والدولرة

تعدمد ما يلة:

قاار ممخذ بموام الماه  3م الباوهوكول اارمياري
 0-0ه ا البالغ مقدم من الايد س .ك .وهة مواطنة برازيلية .وت ّدعة صاحبة البالغ أهنا
ق ر ر رد وقع ر ر ررت ض ر ر ررحية اندهاك ر ر ررات م ر ر ررن جان ر ر ر الربازي ر ر ررل للفق ر ر ررت( (ا) و(ه) م ر ر ررن امل ر ر ررا 2؛
والفقررات (0أ) و(ا) و( ) و(ه) مررن املررا 2؛ والفقررت(  0و 2مررن املررا 5؛ والفقررت( (0أ)

__________

* شررارك أعءرراء اللحملنررة الداليررة أ ررا هم حب ر ه ر ا الرربالغ :حممررد الطراونرره ومررارت( مويارري،وا بررابو ومونديرراو
بوندرراو وماريررا س روليدا ثيا رردرياس ري رري وتريي يررا ي،ين ررري وهيونرر ،شرري ك رريم ولطفررة ب ررن لالهررم وش رردي
الن،فات وطيدا فان،يدشة ماينرا ورونالرد مراك كرالوم وأنرا بياليير نارباير وسريلفيا جو يرت كرواو  -تشران،
كوريا.
توري
ِّ
وكارلوس ريوس طيابينوسا و امياو تاتيدش وجريماو جابيري ّ
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و(ا) مررن املررا  20مررن اتفاقيررة حقرروق األشررخا ذوي اإلعاقررة (االتفاقيررة) .وال ميثررل صرراحبة
الرربالغ حمر ٍرام .وقررد جلررت االتفاقيررة والربوتوكرروا االجديرراري امللحررق لررا حي ر النفرراذ بالنارربة طىل
الدولة الطرف  0أيلوا/سبدمرب .2112
 2-0و  20آا/أ ار ر ررط  2102قر ر رررر املقر ر رررر اذر ر ررا املع ر ر ر بالبال ر ر ررات ططر ر ررار
الربوتوكوا االجدياري مدصرفاً باسرم اللحملنرة ووفقراً للفقرر  2مرن املرا  01مرن النظرام الرداجلة
للحملنة أو جيري النظر ماألة املقبولية ع ا عن النظر ماألة األس املوضوعية.
الوقائع كما عاضملا صاحبة البالغ
 0-2بدأت صاحبة البالغ العمل لدى مصرف والية سراندا كاترينرا زوز/يوليره  .2112مث
نقلرت مرن كامبينراس طىل فلوريرانوبولي للعمرل كصرررافة هر ا املصررف .وتر ّدعة صراحبة الرربالغ
أو اجلهررة صرراحبة العمررل قررد عيندهررا وظيفررة صرررافة كشرركل مررن أشرركاا تعرروي عررن النقررل
اجل،را .
 2-2وتعرضررت صرراحبة الرربالغ حلررا ا راجررة ناريررة ح يراو/يونيرره  .2112وتاررب ه ر ا
احلا ا على النحرو املب ّر( شرها طبيرة صردرت بدراريخ  02كرانوو األوا /يارمرب 2112
تعر ّررص صرراحبة الرربالغ إلصررابة ركبدهررا اليارررى( .)0ومل تارردطع صرراحبة الرربالغ العررو طىل
العمررل طال بعررد شررهرين مررن اندهرراء طجازهتررا الطبيررة .و أيلوا/سرربدمرب  2110تعرضررت صرراحبة
الرربالغ حلررا ا راجررة ناريررة ثرراو وأجرررت هلررا عمليررة جراحيررة ح يراو/يونيرره  .2112وحرررر هلررا
الطبي شها طبية تل مها بالراحة ملد  21يوماً باب املرص .مث تعرضت حلا ا راجة نارية
ك ررانوو الثاين/ين رراير  .2112و نيا رراو/أبريل  2112ق ررام مص رررف الربازي ررل قب ررل أو
ثالر ر
تأج صاحبة البالغ طجازهتا الطبية بشراء مصرف والية ساندا كاترينا مث أجطرر صراحبة الربالغ
الحقاً بأهنا مطالبة حبا الاياسرة الداجليرة للمصررف برالعو طىل العمرل جرالا ثالثرة أشرهر
لكة حتدفظ بوظيفدهرا كصررافة املصررف .وترنص هر الاياسرة علرى أنره بعرد حصروا املوظرف
علررى طجرراز طبيررة ت يررد علررى ثالثررة أشررهر ف ر و للمصرررف الاررلطة الدقديريررة للبررت فيمررا طذا كرراو
مطلوب راً م ررن املوظ ررف الع ررو طىل العم ررل بع ررد ثالث ررة أش ررهر أو س رردة أش ررهر .وعل ررى ال ررر م م ررن أو
العرو طىل العمرل جرالا ثالثرة أشرهر ف هنرا مل تاردطع أو تفعرل
صاحبة البالغ كانرت تر ر
ذلر ألسرباا طبيرة أكردهتا الشرها تاو الطبيدرراو الصرا رتاو عرن طبير مصررف الربازيرل وطبيبهررا

__________

( )0تقدم صاحبة البالغ ترمجة لشها طبية مؤرجة  02كانوو األوا /يامرب  2112جاء فيهرا أنره بارب تعررص
صرراحبة الرربالغ حلررا ا راجررة ناريررة  2ح يراو/يونيرره  2112ف هنررا تعرراين مررن رضرروص ركبدهررا اليارررى
شركل ضرررر بعظمرة اهلاللررة وضررر ال،ءررروف وكارر لقمررة عظمرة الفخر و سرطل عظمررة قصربة الارراق.
وقررد عرروك الكاررر بعنايررة وعوجلررت األض ررار راحررة .وشخصررت حالدهررا علررى أهنررا الدهابررات املفاصررل العظميررة
للركبة فيما بعد اإلصابة.
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الشخصة( .)2وحاولت صاحبة البالغ العو طىل العمل قبل هناية فرت الادة أشرهر؛ ومرع ذلر
بيد أنه قد جفءت رتبدها فلم تعد صرافة .وبقيت تعمرل لردى مصررف الربازيرل وو أو تءرطلع
بدور وظيفة حمد .
 2-2و رسررالة مؤرجررة  22تش ررين الثرراين/نوفمرب  2112طلبررت صرراحبة الرربالغ نقلهررا طىل
مكدر ر املص رررف كامبين رراس القرير ر م ررن من هل ررا .وق ررد تق رردمت لر ر ا الطلر ر ألو نقله ررا
عررام  2112كرراو مرهون راً بدوليهررا وظيفررة صرررافة وهررة فءررلت بعررد جف ر رتبدهررا العررو طىل
الدوجره طىل
كامبيناس حىت تادطيع الدوجه طىل العمل بصور أيار .وحير طهنرا مل تعرد تر ر
العمل على منت الدراجة النارية فقد كاو عليها أو تاردقل احلافلرة للر هاا طىل العمرل وهرو مرا
كرراو ياررد،رق وقدراً طررويالً لل،ايررة .وقررد أوضررحت رسررالدها أهنررا طلبررت نقلهررا باررب مشرراكلها
الص ررحية ولء رررور مواص ررلة الع ررالب وبا ررب ص ررعوبات االندق رراا طىل العم ررل .ورفر ر مص رررف
عرد املروظف( مكدر كامبينراس .وجراء
الربازيل طل نقلها معلالً ذل بوجو فائ
رسالة ر املصرف أنه وفقاً للدوصيات الصا ر عن طبي الواليرة فلوريرانوبولي فر و صراحبة
الرربالغ كانررت تارردطيع اسرردهناف عملهررا الر ي ال يدطلر منهررا محررل م روا ي يررد وزهنررا عررن مخاررة
كيلو رامرات أو صررعو الارالمل أو اهلبررون منهررا أو البقراء واقفررة أو جالارة لفررتات طويلررة .و
عام  2101عانت صاحبة البالغ من عد نوبات من الدشنحملات العءلية واضطرت طىل تناوا
واء م رررٍخ للعء ررالت بن رراءً عل ررى وص ررفة طبي ررة( .)2و  2ك ررانوو األوا /يا ررمرب  2101أص رردر
طبيبهررا شررها طبيررة تفيررد بأهنررا تعرراين مررن مرررص مر من ولر ل فمررن املادصرروا أو تعم رل علررى
مقربررة مررن من هلررا .وقررد اضررطرت صرراحبة الرربالغ أو تأجر طجرراز طضررافية عررام  2101باررب
اسرردمرار شررعورها برراألمل .و شرربان/فرباير  2100توقررف املصررعد الكررائن مبر املصرررف عررن
العمل وبالنظر طىل أو صاحبة البالغ كانت تعمل الطابق الثاين وكاو يل مها جتنّ اسردخدام
الاررالمل ف هنررا أجررربت بأهنررا ميكررن أو تعمررل الطررابق األرضررة وتءررطلع بأعمرراا ط اريررة علررى
احلاسرروا .طال أو أثرراا املكد ر مل يكررن مناسررباً ألو املكد ر ال ر ي تعمررل عليرره كرراو مرتفع راً
وكانت لوحة املفاتيل موضوعة على مادوى احلاسوا نفاه( .)2وكاو مطلوباً من صاحبة البالغ
العمررل مررن الارراعة  01صررباحاً طىل الارراعة  2مارراءً وهررو مررا كرراو يدطل ر منهررا م،ررا ر املن ر ا
الااعة  2:21صباحاً.
__________

( )2تقرروا صرراحبة الربالغ طنرره طلر منهررا طجرراء فحررص طررى لرردى طبير مررن أطبرراء مصرررف الربازيررل .ولرردعم ه ر ا
اال عرراء ت ردرب صرراحبة الرربالغ ناررخة مررن شررها طبيررة صررا ر بدرراريخ  20زوز/يوليرره  2112عررن طبي ر مررن
أطبرراء الصررحة املهنيررة ذكررر فيهررا أنرره يل مهررا  21يوم راً مررن الراحررة مررن أنشررطدها باررب مشرراكلها الصررحية .وال ت رور
الشها أية تفاصيل أجرى .وتقدم صاحبة البالغ شها طبية أجررى رري مؤرجرة صرا ر عرن طبيبهرا الشخصرة الر ي
ذك ر ررر فيه ر ررا أو عليه ر ررا الدوق ر ررف ع ر ررن العمر ر رل طر ر رواا الف ر رررت م ر ررن  01آا/أ ا ر ررط  2112طىل  01تشر ر ررين األوا/
أكدوبر ( 2112أي  21يوماً).
( )2قدمت صاحبة البالغ ناخة من وصفة أمر لا طبيبها لعقار ميوساو (® )Miosanمؤرجة  02ح يراو/يونيه .2101
( )2تقدم صاحبة البالغ صور فوتو رافية دطة العمل احلاسويب املعنية.
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 2-2ولألسباا الاالفة ال كر قدمت صاحبة الربالغ شركوى ضرد مصررف الربازيرل
فلوريررانوبولي (Tribunal Regional do
شرربان/فرباير  2100أمررام حمكمررة العمررل اإلقليميررة
 .)Trabalhoوا ّعت شكواها عدم سدورية الاياسة الداجلية ملصرف الربازيل الإ ترنص علرى
جفر رتبررة املرروظف( الر ين يأجر وو طجرراز ت يررد مردهتا عررن ثالثررة أشررهر والطررابع الدميير ي هلر
الاياس ررة ال ررإ ال ت ررؤثّر طالّ عل ررى امل رروظف( ال ر ين يأج ر وو طج رراز ت ي ررد م رردهتا ع ررن ثالث ررة أش ررهر
ألسررباا طبيررة .وجررالا جلاررات اداكمررة أكررد مصرررف الربازيررل أو صرراحبة الرربالغ قررد قبلررت
طوع راً الدقيررد باياسررة املصرررف؛ وأو جف ر الرتبررة بعررد طجرراز طبيررة ت يررد عررن ثالثررة أشررهر يطب رق
علررى مجيررع املرروظف( وو تفرقررة؛ وأو املصرررف جيرروز لرره طجرراء الرتقيررات أو جفر الرتر حار
احلاجررة (وأنرره القءررية الراهنررة يوجررد عررد مفرررن مررن الصرراف( املعينرر()؛ وأن ره لرري مررن حررق
مرتب رراهتم .وت رردفع ص رراحبة ال رربالغ ب ررأو حمكم ررة العم ررل
امل رروظف( االعر ررتاص عل ررى أي جفر ر
اإلقليميررة فلوريررانوبولي قررد رفءررت شرركواها  02أيار/مررايو  2100علررى أسرراس أهنررا مل
تثبررت أو ق ررار نقلهررا طىل فلوريررانوبولي قررد نر ّف ر ضررد طرا هتررا؛ وأو ه ر ا النقررل مل يلحررق لررا أي
ضرررر؛ وأهنررا كانررت قررد وافقررت علررى الدقيررد بالاياسررة الداجليررة للمصرررف؛ وأو عرردم اسرردطاعدها
العو طىل الوظيفة نفاها بعد أج ها طجراز ألزيرد مرن ثالثرة أشرهر مل يكرن عقوبرة نظرراً طىل طنره
حيق للمصرف تعديل تكليفات موظفيه حا االحدياجات؛ وأو سياسة املصرف ليات زيي ية
لكوهنا تطبق علرى اجلميرع بالطريقرة ذاهترا؛ وأو صراحبة الربالغ مل تاردطع االسردفا مرن عرالوات
األقدميررة لكرروو ه ر العررالوات ال تدررا طال للمرروظف( الر ين عمل روا كصرراف( ملررد  01سررنوات
وهو ما ال ينطق على صاحبة البالغ(.)5
 5-2و  2زوز/يوليه  2100طعنت صاحبة الربالغ هر ا القررار .ورفر الطعرن 20
آا/أ اررط  .)2(2100وملررا كرراو يدع رر( علررى األف ررا ال ررا ب( تق رردع طعرروو أمررام حمكم ررة
العم ررل العلي ررا أو يكونر روا ثل رر( ح ر ٍرام ق رردمت ص رراحبة ال رربالغ طلبر راً للحص رروا عل ررى ما رراعد
 02تش ر ررين األوا/
قانونير ررة .ورف ر ر مكد ر ر املر رردعة العر ررام ( )Defensoria Públicaالطل ر ر
أكدرروبر  .)0(2100وطلبررت صرراحبة الرربالغ بعررد ذل ر املارراعد مررن حمرراٍم جررا ولكنرره رف ر
زثيلهررا .ول ر ل قررررت صرراحبة الرربالغ تقرردع طعررن وو زثيررل؛ ورف ر ه ر ا الطعررن  0كررانوو
__________

( )5ور ت ه األسباا ترمجة فرناية ري ر ية للقرار قدمدها صاحبة البالغ.
( )2تقرردم صرراحبة الرربالغ ترمجررة فرناررية ررري ر يررة لقررار الطعررن الر ي رفر الرردعوى علررى أسرراس أو سياسررة املصرررف
الداجليررة الررإ ت رنص علررى الدعيرر( علررى رجررة أقررل اعدبرراراً مررن اليرروم احلررا ي والداررع( لإلجرراز الطبيررة هررة سياسررة
ليارت زيي يررة نظرراً طىل أو مجيررع املرروظف( خيءررعوو للقاعررد ذاهتررا وو تفرقررة؛ كمررا أو صرراحبة الرربالغ مل تشررر طىل
الاياسررة املعنيررة أمررام ادكمررة وهررو مررا كرراو مطلوب راً منهررا أو تفعلرره؛ وأو ه ر الاياسررة لياررت ررري سرردورية ألهنررا
تءررمن معاملررة مدارراوية لألشررخا ال ر ين هررم أوضرراع مدماثلررة قانوني راً؛ كمررا أو عرردم جءرروع طحرردى زمرريالت
صرراحبة الرربالغ للقاعررد ذاهتررا بعررد اليرروم الداررع( مررن طجرراز األمومررة اذاصررة لررا ال يثبررت عرروى صرراحبة الرربالغ
بالنظر طىل أو القاعد املعنيرة ال تنطبرق علرى طجراز األمومرة برل تنطبرق علرى اإلجراز الطبيرة؛ وأو القررار املدعلرق بنقرل
كصرافة بشكل ائم.
صاحبة البالغ طىل موقع جديد ال يءمن أنه سي َ
امل هلا بالبقاء وظيفدها ّ
( )0تقدم صاحبة البالغ ترمجة فرناية ري ر ية للقرار الالى الصا ر من مكد املدعة العام.
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األوا /يامرب  2100وو حب أساه املوضوعية .وقردمت صراحبة الربالغ طعنراً آجرر يدءرمن
ناخة من الشكوى الإ قدمدها طىل نقابرة ادرام( الربازيلير( .ورفر هر ا الطعرن  00كرانوو
الثاين/يناير .)2(2102
 2-2وقرردمت صرراحبة الرربالغ ترمجررة ل "تقريررر جبررري" مررؤرخ  5آا/أ اررط  2100صررا ر
عن معهد الط الشرعة ساندا كاترينا .وذكر الدقرير أو طبيباً شرعياً كشرف علرى صراحبة
الرربالغ بنرراء علررى طلر مررن منرردوا مكدر الشرررطة ل،رررص حتديررد مررا طذا كانررت مصررابة ب عاقررة
ائمرة .وجلررص الدقريررر طىل أو صراحبة الرربالغ مصررابة ب عاقرة ائمررة ركبدهررا الياررى مررع فقررداو
مدوسط لوظيفة الركبة وأو صراحبة الربالغ أصربحت رري قرا ر بشركل ائرم علرى شر،ل الوظيفرة
ادد املعنية ولكن لي لديها طعاقة عامة زنعها من العمل.
 0-2وتء رريف ص رراحبة ال رربالغ أو حالده ررا م ررع مص رررف الربازي ررل الر ر ي ال تر ر اا تعم ررل ب رره مل
تدحان من أو اسدنفدت سبل االندصاف ادلية( .)2وقد عانت صاحبة البالغ من آالم شديد
جررداً الكدررف وكرراو مطلوب راً منهررا أو تأج ر طجرراز طبيررة الفرررت مررن زوز/يولي ره  2100طىل
أصلل املصررف املصراعد وركر أثاثراً جديرداً .و شرها
نيااو/أبريل  .2102وبعد ذل فقط َ
طبيررة مؤرجررة  22آذار/مررارس  2102ش ّخصررت حالررة صرراحبة الرربالغ علررى أهنررا مصررابة بدمر ق
ج ئة ربان الكدف مرتبط دالزمة االلدهاا العءلة الليفرة وهرو مررص نراجم عرن اإلجهرا
القابليررة للدعرررص لدشررنحملات والدهابررات العءررالت .وذكررر الطبي ر بأنرره ماررمو هلررا
ويداررب
بالعمررل بشرررون معينررة :طذ ينب،ررة أو حتصررل علررى راحررة ملررد  01قررائق لكررل سرراعة مررن النشرران
املدكرر (مثل العمل احلاسويب) وينب،ة أال تكوو على مقربة من أجه تكييف اهلرواء وينب،رة أو
يامل هلا جدوا عملها بأ اء بنشان بدين يومة( .)01وترى صاحبة البالغ أو جف رتبدها قرد
أض ررر بص ررحدها ألو م رررص االلده رراا العء ررلة الليف ررة يرج ررع نش ررأته طىل الدع رررص الض ررطراا
انفعرراو .وحينم ررا عررا ت ص رراحبة الرربالغ طىل العم ررل نيارراو/أبريل  2102ق رردمت الش ررها
الطبي ررة ولكنه ررا كلف ررت بالعم ررل ادفوظ ررات وظيف ررة تدطل ر ب ر ا جه ررد ب رردين كب ررري لف رردل
أضر بركبدهرا .وبعرد أسربوع( عررص عليهرا
األ راب و لقها واجللوس وضع القرفصاء وهو ما ّ
املصرررف وظيفررة تدطل ر منهررا العمررل الاررحملالت اإل اريررة املصرررف الربيرردي الواقررع مب ر
آجر .وكلفت صاحبة البالغ حبل مشاكل خمدلفة وتنايق أعماا أحد األفرقرة .وأثنراء اضرطالعها
روظف( مارراعديْن هلررا ومررن ر سررائها.
ل ر ا العمررل ف هنررا تعرضررت وو وجرره حررق للدأني ر مررن مر ْ
__________

( )2تقردم صرراحبة الرربالغ ترمجررة فرنارية ررري ر يررة للقررار الارلى الصررا ر بشررأو طعنهررا .وتشرري الرتمجررة علررى مررا يبرردو
طىل أو الاوابق القءائية زنع املدنازع( من عرص القءايا علرى ادراكم وو أو ميرثلهم حم ٍرام ()jus postulandi
طال ظروف معينة ال تنطبق على ه القءية.
( )2ت ر كر صرراحبة الرربالغ أهنررا مل تارردقل مررن وظيفدهررا مصرررف الربازيررل علررى الررر م مررن مشرراكلها هنرراك ألهنررا
حتداب طىل الوظيفة لكة تعيش وألهنا تعرضت ملشاكل جطرري مرع الاياسري( بارب عملهرا كصرحفية ماردقلة
ول ل ف هنا تعدقد أنه سيحملري اضطها ها حىت لو ذهبت طىل العمل لدى وكالة أو شركة جاصة أجرى.
( )01تقدم صاحبة البالغ الشها الطبية وترمجة فرناية هلا.
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وبع ررد حن ررو  25يومر راً قء رردها املص رررف الربي رردي طلر ر مص رررف الربازي ررل طعا هت ررا طىل مكدبه ررا
الاررابق وتكليفهررا حبررل "مشرراكل خمدلفررة" .بيررد أهنررا واجهررت صررعوبات أ اء مهامهررا ألو عررد اً
من شركات الداويق عرب اهلاتف كانت تعمل بالقرا من حمطة العمرل اذاصرة لرا .وقرد ضرايقها
أحررد املرروظف( وطر هررا مررن حمطررة عملهررا ومل يدخر املصرررف أي طجرراء لدأنيبرره( .)00وجررالا هر
الف رررت أم رررت ص رراحبة ال رربالغ ب ررأو تب رردأ العم ررل مراقب ررة العملي ررات فدء ررطلع بأعم رراا حتليلي ررة
لدحديد ما طذا كانت املعامالت تن ّف طبقاً للقانوو.

ال كوى

 0-2تؤك ررد ص رراحبة ال رربالغ أو الدول ررة الط رررف ق ررد اندهك ررت حقوقه ررا املنص ررو عليه ررا
الفق ررت( (ا) و(ه) مررن املررا 2؛ والفق ررت(  0و 2مررن املررا  5مررن االتفاقيررة مررن حي ر أو
الددابري الإ اخت هتا جهة العمل اذاصة لرا (مصررف الربازيرل الر ي تردير الدولرة) وأيردهتا ادراكم
ادلية هتدف طىل احلد من فر األشخا ذوي اإلعاقة وبالداو ف هنا زيي ية.
 2-2وتؤكد صاحبة البالغ أيءاً أو الدولة الطررف قرد اندهكرت حقوقهرا املنصرو عليهرا
يشحملع على الدميير
الفقرات (أ) و(ا) و( ) من املا  2من حي طو سلوك مصرف الربازيل ِّ
علررى أسرراس اإلعاقررة عررن طريررق اقدءرراء جفر رتبررة أي موظررف يظررل طجرراز طبيررة ألكثررر مررن
ثالثررة أشررهر أو ألكثررر مررن سرردة أشررهر( .)02وترردفع صرراحبة الرربالغ بررأو الدولررة بر ل تشرررتن أو
يظل الفر صحة جيد لكة حيدفظ بوظيفده.
 2-2وت ر رردفع ص ر رراحبة ال ر رربالغ أيءر ر راً ب ر ررأو الدول ر ررة الط ر رررف ق ر ررد اندهك ر ررت حقوقه ر ررا وجر ر ر
الفقررر (0أ) مررن املررا  20مررن االتفاقيررة مررن حي ر أو الدميي ر ال ر ي عانررت منرره كرراو مرتبط راً
بوظيفده ررا وبأوض رراع عمله ررا .وتدر ر رع ص رراحبة ال رربالغ أيءر راً ب ررالفقر (0ا) م ررن امل ررا  20م ررن
االتفاقية مؤكد ً أهنا باب عحمل ها مل تدمدع بأوضاع وفرر عمرل اثلرة لدلر الرإ يدمدرع لرا
زمال هررا وطو كانررت مهاراهتررا هررة تعررا ا تل ر اذاصررة لررؤالء ال ر مالء .وهررة تؤكررد علررى وجرره
الصراف( مل يارمل هلرا بالعمرل
الدحديد أنه جالا الفرت الإ كاو لدى املصرف فيها فائ من ّ
__________

( )00تقرردم صرراحبة الرربالغ ترمجررة فرناررية ررري ر يررة لرسررالة أرسررلدها بالربيررد اإللكرررتوين  20آا/أ اررط  2102طىل
مررديرها مصرررف الربازيررل .وتر كر هر الرسررالة أهنررا قررد أجررربت جطرأً علررى ترررك حمطررة عملهررا احلاسرروبية ومل
وتوضل رسالة الربيد اإللكرتوين أو زمالءها العمل قد بدأوا اسردخدام احلواسري
يعد هلا مكاو تعمل فيهّ .
الررإ كانررت تارردخدمها ومل ياررمحوا هلررا بررالعو طليهررا لالندهرراء مررن املروا الررإ كانررت قررد ج ندهررا فيهررا .وقرردمت صرراحبة
البالغ أيءاً ترمجرة فرنارية رري ر يرة لرسرالة أرسرلدها بالربيرد اإللكررتوين  22آا/أ ارط  2102طىل مردير آجرر
مصرررف الربازيررل ت ر كر فيهررا أو أحررد زمالئهررا قررد ء ر منهررا اليرروم الاررابق عنرردما طلبررت منرره جف ر
صرروت رنرر( هاتفرره اذلرروي .ور عليهررا مؤكررداً أهنررا ت ر ه بعيررداً مطالبهررا حي ر طهنررا طلبررت منرره سررابقاً أو
يدوقررف عررن النقررر علررى الطاولررة بأصررابعه .وذكرررت صرراحبة الرربالغ رسررالة الربيررد اإللكرررتوين أو الءرحمليج كرراو
جيعل من الصع عليها أ اء عملها.
( )02توض ررل ص رراحبة ال رربالغ أو الاياس ررة املدبع ررة ت ررنص عل ررى أن رره بع ررد أجر ر املوظ ررف طج رراز طبي ررة مل ررد ثالث ررة أش ررهر فر ر و
للمصرف الالطة الدقديرية للبت فيما طذا كاو يطل من ه ا املوظف العو بعد ثالثة أشهر أو سدة أشهر.
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روظفد( أج رر ْي( كانررت طحرردا ا
كصرررافة حرر( ررل ملر ْ
بشكل مدقطع.

طجرراز أمومررة بالعمررل كصر ّررافد(

 2-2وتؤكد صاحبة البالغ ك ل أو الدولة الطرف قد اندهكت الفقر (ه) من املرا  2مرن
آو واحد.
االتفاقية من حي أو مصرف الربازيل هو مصرف عام وجا
 5-2وتطل صاحبة البالغ على سبيل اإلنصاف طل،اء سياسة مصرف الربازيرل الرإ ترنص
على جف رتبة املوظف( بعد أج طجاز طبية ت يد على ثالثة أشهر وطقرار الدولرة الطررف برأو
ه الاياسة تدعارص مع االتفاقية .وتطلر صراحبة الربالغ أيءراً أو تاردأنف وظيفدهرا كصررافة
باملصرف وبأو حتصل على مدأجرات مرتبهرا املاردحقة منر تشررين الثراين/نوفمرب  .2112وتشرري
صاحبة البالغ طىل أو ه الاياسة زنع املوظف( من أج اإلجاز الطبية الءرورية.
مالحظات التولة الطاف ب أن المقبولية
 0-2ترررى الدولررة الطرررف مالحظاهتررا املؤرجررة  2زوز/يوليرره  2102أو الرربالغ ررري مقبرروا
من حي املوضوع ألو صاحبة الربالغ ال تعراين مرن طعاقرة حار الدعريرف الروار االتفاقيرة.
فف رة حرر( أو املررا  0مررن االتفاقيررة تعر ّررف اإلعاقررة بأهنررا عبررار عررن عاهررة طويلررة األجررل ف ر و
الدشررخيص ال ر ي أج ررا مهني روو مررن املؤساررة الوطنيررة للءررماو االجدمرراعة يفيررد بررأو صرراحبة
الربالغ ررري قرا ر علررى العمرل بصررور مؤقدرة .واملؤساررة الوطنيرة للءررماو االجدمراعة هررة الوكالررة
االحتا ية املكلفة ب صدار شها ات اإلعاقة أل راص منل االسدحقاقات النقدية لألشرخا ذوي
اإلعاقة ري القا رين على العيش بشكل مادقل أو على العمل .ويؤّي تشخيص حالرة صراحبة
البالغ طىل منحها حق احلصوا على اسدحقاقات املرص لفرتات زمنية قصري مدواصلة تبلر ،أربعرة
أشررهر عل ررى األكثررر وذل ر جررالا الف رررت املمدررد م ررا برر( ع ررامة  2110و 2102الررإ ت ر ّدعة
صاحبة البالغ أهنرا تعرضرت أثناءهرا لثالثرة حروا ا مدفرقرة .ويشرري تشرخيص اذبرري القائرل بعردم
منحهررا هر
يفاررر الاررب
القرردر علررى العمررل مؤقدراً طىل قرردر املريءررة علررى الدعررا وهررو مررا ّ
االسدحقاقات لفرت زمنية قصري  .وتؤكد الشرها ات الطبيرة الرإ أرفقدهرا صراحبة الربالغ بشركواها
الدشررخيص املقرردم مررن املؤساررة الوطنيررة للءررماو االجدمرراعة والقائررل بعرردم القرردر علررى العمررل
بصررور مؤقدررة طذ توصررة هر الشررها ات صرراحبة الرربالغ بأجر راحررة وريررة علررى شرركل "طجرراز
مرضررية مرردهتا  21يوم راً" و"ال،يرراا عررن العم رل الفرررت مررن  22نيارراو/أبريل  2112طىل 02
أيار/مر ررايو  "2112و"ال،ير رراا عر ررن العمر ررل جر ررالا الفر رررت مر ررن  02أيار/مر ررايو  2112طىل 21
ح يراو/يونيرره  "2112وأجر "طجرراز مرضررية مرردهتا  21يومراً" ومررا طىل ذلر  .وال تثبررت أي مررن
ه ر الشررها ات الطبيررة وجررو اإلعاقررة علررى النحررو ادررد الدش رريعات ادليررة( )02أو االتفاقيررة.
وعالو على ذل ف و الدشريعات ادلية تنص علرى ضررور أو يقردِّم الشرخص الر ي ير ّدعة أنره
مصاا ب عاقة تأكيداً لوجو ه اإلعاقة عن طريق تقدع تقرير طى صا ر عن طبي من أجل

__________

( )02تادشرهد الدولررة الطرررف باملرسرروم االحتررا ي الربازيلرة رقررم
املا ( 2تعريف اإلعاقة واإلعاقة الدائمة وحالة العحمل ).

3.298/99
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تل ّقررة االسرردحقاقات ررري أو صرراحبة الرربالغ مل تقرردم قررط تقري رراً مررن ه ر ا القبيررل طىل الاررلطات
ادلية أو طىل اللحملنة(.)02
 2-2وترى الدولة الطرف أيءراً أو الربالغ رري مقبروا ططرار "نظرام حمكمرة الردائر الرابعرة"
ألو اداكم ادلية قد سبق أو حبثرت عروى صراحبة الربالغ فيمرا يدعلرق بنقلهرا طىل وظيفرة أجررى
مصررف الربازيرل .و وجر "نظرام حمكمرة الردائر الرابعرة" ال ختردص املنظمرات الدوليرة ببحر
األجطرراء املرردعا املدصررلة بالوقررائع أو بالقررانوو والررإ قررد تكرروو وقعررت ططررار نظررر القءررية أمررام
ادراكم ادليرة طالّ حالرة حردوا اندهراك صرارخ ملعرايري حقروق اإلناراو الرإ حتميهرا املعاهردات
الدولية(.)05
 2-2وترى الدولة الطرف ك ل أو البالغ ري مقبوا نظراً طىل عدم اسردنفا صراحبة الربالغ
لابل االندصاف ادلية( .)02وعلى الر م مرن أهنرا قرد قردمت عروى تدعلرق خبفر مرتبهرا النراجم
عررن نقلهررا طىل وظيفررة خمدلفررة مصرررف الربازيررل ف هنررا مل ت ر ّدع أو جف ر رتبدهررا م ررتبط ب عاقررة
لررديها .وهك ر ا ف ر و صرراحبة الرربالغ مل تد ر رع أمررام ادرراكم ادليررة حبقوقهررا املنصررو عليهررا
االتفاقية.
هعليقات صاحبة البالغ على مالحظات التولة الطاف ب أن المقبولية
 0-5تؤكررد صرراحبة الرربالغ رسررالة أجرررى مؤرجررة  05أا/أ اررط  2102أو الرربالغ
مقبوا من حي املوضوع ألو لديها عاهة باملع الروار املرا  0مرن االتفاقيرة .وهرة تالحرظ
جمد اً أو الشها الطبية الصا ر عن معهد الط الشرعة ساندا كاترينا تؤكد أو لديها عاهة
ائمة الركبة اليارى وعحمل اً ائماً عن أ اء مهام معينة.
 2-5وتؤكد صاحبة البالغ أيءاً أو اداكم ادلية قد حبثت عواهرا واندهكرت بشركل صرارخ
حقوقها املكفولة وج االتفاقية.

__________

روم( االحتررا ي( الربازيلير ْر( رقررم ( 3.298/99انظررر احلاشررية  )25املا ترراو  2و2
( )02تادشررهد الدولررة الطرررف باملرسر ْ
ورقررم  5.296/04املررؤرخ  2كررانوو األوا /ياررمرب  2112املررا 01؛ واتفاقيررة منظمررة العمررل الدوليررة رقررم 052
( )0222بشأو الدأهيل امله والعمالة (األشخا املعاقوو) (اجل ء األوا املرا  .)0وجير أو يصردر الدقريرر
الطى الدأهيلة عن طبي من أطباء الصحة املهنية تابع لشرركة صراحبة الردعوى أو عرن أي طبير آجرر .وجير
أو حيد الدقرير نوع اإلعاقة.
( )05تادشررهد الدولررة الطرررف بالقءررية رقررم  11.137املرفوعررة أمررام حمكمررة البلررداو األمريكيررة حلقرروق اإلنارراو قءررية
أب رريال ض ررد األرجند رر(  02تشر ررين الث رراين/نوفمرب 0220؛ وبالقء ررية رق ررم  11.472يل ررربت برن ررار لد ررل ض ررد
كوسداريكا  22أيلوا/سبدمرب .0222
( )02تادشررهد الدولررة صررا ر منهررا القءررية املدعلقررة ب ر طلكرتونيكررا سرريكوال ())Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI
املرفوعة أمام حمكمة العدا الدولية احلكم الصا ر  21زوز/يوليه  0222الصفحة 05؛ والررأي االسدشراري
دكمة البلداو األمريكية حلقوق اإلنااو  OC-11/90املؤرخ  01آا/أ اط  0221الفقر .20
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 2-5وتؤكررد صرراحبة الرربالغ أيءراً أو عواهررا املعروضررة علررى اللحملنررة ناشررهة عررن الدميير الر ي
يعاين منه املوظفوو ال ين يفقردوو حقهرم االحدفراو بوظيفرة معينرة طذا ظلروا مد،يبر( طجراز
طبية ألكثر من ثالثة أشهر أو أكثر من سدة أشهر(.)00
المسائل واإلاااءات المعاوضة على اللجنة

النظر املقبولية

 0-2قبرل أو تنظررر اللحملنرة املعنيررة حبقروق أ
األشرخا ذوي اإلعاقرة أي ا عرراء يرر بررالغ
ما جي عليها وفقاً للمرا  2مرن الربوتوكروا االجديراري واملرا  25مرن نظامهرا الرداجلة أو
تقرر ما طذا كاو البالغ مقبوالً أم ال وج أحكام الربوتوكوا االجدياري لالتفاقية.
 2-2وقد حتققت اللحملنة وفق ما تقدءيه الفقر (ب) من املا  2من الربوتوكوا االجدياري
مررن أو املاررألة نفاررها مل يارربق أو حبثدهررا اللحملنررة ومل تبحر وال جيررري حبثهررا ططررار أي طجرراء
آجر من طجراءات الدحقيق الدوو أو الداوية الدولية.
 2-2وتالح ررظ اللحملن ررة أو ص رراحبة ال رربالغ تر ر ّدعة ح رردوا انده رراك للفق ررت( (ا) و(ه) م ررن
امل ر ررا 2؛ وللفق ر ر ررات (أ) و(ا) و( ) و(ه) مر ر ررن امل ر ررا 2؛ وللفق ر ر ررت(  0و 2مر ر ررن املر ر ررا 5؛
وللفقررت( (أ) و(ا) مررن املررا  20مررن االتفاقيررة مدعيرةً أو سياسررة مصرررف الربازيررل الررإ ترنص
علررى جف ر رت ر املرروظف( بعررد أج ر طجرراز طبيررة مرردهتا ثالثررة أشررهر هررة سياسررة زيي يررة علررى
أسرراس اإلعاقررة وقررد أ ت طىل جفر رتبدهررا عررام  2112عنرردما ظلررت طجرراز طبيررة ألكثررر
مررن ثالثررة أشررهر باررب طصررابة أسررفرت عررن طعاقررة ركبدهررا بشرركل ائررم .وتالحررظ اللحملنررة أيء راً
ا ّعرراء صرراحبة الرربالغ بوقرروع اندهاكررات أجرررى عررام  2101عنرردما رف ر مصرررف الربازيررل
الطل ال ي الدمات فيه باالسدنا طىل طعاقدهرا نقلهرا طىل مكدر قرير مرن من هلرا .وتالحرظ
اللحملنة تأكيد الدولة الطرف أو طصابة صاحبة البالغ الركبة ال تشركل طعاقرة وجر املرا 0
مررن االتفاقيررة بررالنظر طىل أو حالدهررا وقررت حرردوا الوقررائع قيررد النظررر قررد شخصررت علررى أو
__________

( )00تقدم صاحبة البالغ ترمجة فرناية ري ر ية ملقدطف من شكواها املقدمة طىل حمكمة العمل اإلقليميرة تر كر فيره
أهنا طلبت أو تن َقل طىل مكد كامبيناس لكرة يكروو اندقاهلرا طىل مكراو العمرل ومنره أيارر أيارر ولكرة يدرا هلرا
الوقررت الررالزم أل اء زررارين بدنيررة .وقررد رف ر طل ر نقلهررا تش ررين األوا/أكدرروبر  2112علررى أسرراس وجررو
عد زائد من املوظف( املكد ووجو ماائل معلقة جي حلهرا مرع جملر مدينرة سراو بيردرو ي ألكاندرارا.
ركبدهررا اليارررى وشخصررت حالدهررا علررى
و أواسررط عررام  2101عانررت صرراحبة الرربالغ مررن مشرراكل حررا
أهنا مصابة بءرمور عءرلة .و شرهري أيلوا/سربدمرب وتشررين األوا/أكدروبر جلرت صراحبة الربالغ طجراز
طبيرة ملعاجلررة عءرالهتا .ونظرراً طىل عرردم تروافر الوقررت لرديها أل اء الدمررارين البدنيررة ف هنرا عانررت أيءراً مررن نوبررات
حا من اآلالم العءلية الليفية عام  .2101واسدنا اً طىل الشرها ات الطبيرة املقدمرة طلبرت صراحبة الربالغ
ثانية أو تنقل طىل أي مكد قري من من هلا ولكن رف ه ا الطل نظراً طىل أو مجيرع املكاتر قرد ا عرت أو
لديها عد اً من املوظف( أكرب ا ينب،ة .ول ل فقد جفءت رتبة صراحبة الربالغ مرن وظيفدهرا كص ّررافة وفقراً
لاياسررة املصرررف ألهنررا قءررت أكثررر مررن ثالثررة أشررهر تلقررة عررالب طررى عررام  .2112ونظرراً طىل املشرراكل
الصرحية لرردى صراحبة الرربالغ ف نره تعرر( عليهرا أو تعررو طىل مكدر كامبينرراس الوظيفرة الررإ اكداربت أحقيررة
فيها بعد جناحها امدحاو الدوظيف الدنافاة.
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صاحبة البالغ تعاين من عحمل مؤقت عن العمل وأهنا مل تقردم أ لرة تثبرت أو لرديها عاهرة طويلرة
األجررل وأو بال هررا بالدرراو ال يرردجل ضررمن االجدصررا املوضرروعة للحملنررة .وترررى اللحملنررة أنرره
وج ر ر امل ررا  0م ررن االتفاقي ررة ف ر ر و األشر ررخا ذوي اإلعاق ررة يش ررملوو عل ررى س رربيل املثر رراا
ال احلصرر مجيررع مررن يعررانوو مررن عاهررات بدنيررة أو عقليررة أو ذهنيررة أو حاررية طويلررة األجررل قررد
تؤ ي عنرد تعراملهم مرع احلرواج املخدلفرة طىل عرقلرة مشراركدهم بصرور كاملرة وفعالرة اعدمرع
علررى قرردم املا راوا مررع اآلج ررين .و ه ر القءررية ف ر و املعلومررات املقدمررة مررن الطرررف( ال زنررع
اللحملن ررة م ررن أو ت رررى أو العاه ررة البدني ررة لص رراحبة ال رربالغ ق ررد أ ت الواق ررع عن ررد تعامله ررا م ررع
احل رواج طىل عرقلررة مشرراركدها بصررور كاملررة وفعالررة اعدمررع علررى قرردم املارراوا مررع اآلج ررين.
النرروع .وميكررن أو
وترررى اللحملنررة أو الفررارق برر( املرررص واإلعاقررة هررو فررارق الدرجررة ولرري
تدطررور العاهررة الصررحية الررإ ينظررر طليهررا بررا أل األمررر علررى أهنررا مرررص طىل عاهررة سررياق
اإلعاقة نديحملةً لطوا فرتهتا أو طابعها امل من .ويدطل منوذب اإلعاقة القائم علرى حقروق اإلناراو
تنوع األشخا ذوي اإلعاقة (الديباجرة الفقرر "ن") طىل جانر الدفاعرل
أو يؤج احلاباو ّ
بر رر( األشر ررخا املصر رراب( بعاه ر رات واحل ر رواج املدعلقر ررة ب ر راملواقف والبيهر ررات اديطر ررة (الديباجر ررة
الفقررر (ه)) .وتالحررظ اللحملنررة كر ل أنرره وجر الفقررر  2مررن املررا  2مررن االتفاقيررة جير أال
تدرأثر الد امررات الدولررة الطرررف املنصرو عليهررا الصرركوك األجرررى حلقروق اإلنارراو الررإ تكرروو
الدولة طرفاً فيها مثل اتفاقية البلداو األمريكية للقءاء على مجيع أشكاا الدميير ضرد املعروق(.
تعرف "اإلعاقة" بأهنا عاهرة بدنيرة أو عقليرة أو حارية
وتالحظ اللحملنة أو ه االتفاقية األجري ّ
ائم ررة أو مؤقد ررة حت ررد م ررن الق رردر عل ررى أ اء نش رران أساس ررة واح ررد أو أكث ررر م ررن أنش ررطة احلي ررا
اليومية وميكن أو تداب فيه أو تفاقمره البيهرة االقدصرا ية واالجدماعيرة .ولر ل تررى اللحملنرة أو
املا  0من الربوتوكوا االجدياري ال زنعها من النظر البالغ.
 2-2وتالحررظ اللحملنررة تأكيررد الدولررة الطرررف أو طلر النقررل الر ي قدمدرره صرراحبة الرربالغ قررد
رف على أساس وجو عد زائرد مرن املروظف( املكدر املعر ولري علرى أسراس أي طعاقرة
ولر ل فر و ا عاءهررا لرري مرردعوماً .وتالحررظ اللحملنررة أو سياسررة املصرررف املدعلقررة خبفر الرتر
تطبق علرى مجيرع املروظف( الر ين يأجر وو طجراز طبيرة ت يرد مردهتا عرن ثالثرة أشرهر ب،ر النظرر
عررن الاررب  .وهررة تالحررظ كر ل تأكيررد الدولررة الطرررف أو رفر طلر النقررل وسياسررة جفر
الرت يطبّقاو من أجل احلفاو على الدوازو أعردا املروظف( فيمرا بر( املكاتر  .وتررى اللحملنرة
أو الدميير ر ق ررد ي ررنحملم ع ررن األث ررر الدميير ر ي املرتتر ر عل ررى قاع ررد أو ت رردبري حي ررا ي ظ رراهر أو
األشررخا ذوي اإلعاقررة.
ال ينطرروي علررى قصررد زيي ر ي ولكن ره يررؤثر بشرركل ررري مدناس ر
ولر ل ترررى اللحملنررة أو املاررألة املطروحررة عليهررا هررة البررت فيمررا طذا كرراو لاياسررة املصرررف تررأثري
س ررلى ررري مدناسر ر عل ررى ص رراحبة ال رربالغ وذلر ر باشر ررتاطها جفر ر رتب ررة األش ررخا الر ر ين
يأج وو طجاز طبية ت يد مدهتا عن  21يوماً وختلص اللحملنة طىل أو الفقر (ه) من املا  2من
الربوتوكوا االجدياري ال زنعها من النظر البالغ.
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 5-2وتالحر ررظ اللحملنر ررة احلحملر ررة ال ر ررإ تار رروقها الدولر ررة الط ر رررف ومفا هر ررا أو صر رراحبة ال ر رربالغ
مل تارردنفد سرربل االندصرراف ادليررة ألهنررا مل ترفررع أمررام ادرراكم ادليررة عرروى تؤكررد فيهررا أو جفر
رتبدهررا م ررتبط ب عاقدهررا .وحترريط اللحملنررة علم راً بررأو صرراحبة الرربالغ قررد قرردمت طىل حمكمررة العمررل
العليرا طعنراً يثرري ا عراءات باالسردنا طىل االتفاقيررة وأو هر ا الطعرن قرد رفر وو فحرص أسارره
املوضوعية اسدنا اً طىل أو صراحبة الربالغ مل تكرن ثلرة حرام حاربما يقدءرة القرانوو .وتالحرظ
اللحملنررة أيءراً أنره بعررد رفر مكدر املرردعة العررام للطلر الر ي قدمدرره صرراحبة الرربالغ للحصرروا
على مااعد قانونية جمانية رفءاً سببه انعدام األس املوضوعية اتصلت صاحبة الربالغ حرام
فرررف أو ميثلهررا .بيررد أو صرراحبة الرربالغ مل تقرردم أ لررة تثبررت عرردم وجررو جيررارات أجرررى أمامهررا
فيمرا يدعلرق بالدمثيررل القرانوين .و ظررل هر الظرروف ختلررص اللحملنرة طىل أنرره ال ميكنهرا النظررر
البالغ ططار الفقر ( ) من املا  2من الربوتوكوا االجدياري.
-0

ول ل تقرر اللحملنة املعنية حبقوق األشخا

(أ)
االجدياري؛
(ا)
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ذوي اإلعاقة:

أو ال ر رربالغ ر ررري مقب ر رروا وجر ر ر الفق ر ررر ( ) م ر ررن امل ر ررا  2م ر ررن الربوتوك ر رروا
أو تبل ،الدولة الطرف وصاحبة البالغ ل ا القرار.
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