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الدولة الطرف:

السويد

اتريخ تقدمي البالغ:

 18آذار/مارس ( 2015اتريخ الرسالة األوىل)

الواثئق املرجعية:

الق نرار املذخننج وجننت املننا ت  64و 70مننن الامننام
النندا لل لل،ا ننة ،وا ننال إىل الدول ننة الط ننرف 1٩
آذار/مارس ( 2015مل يصدر شكل وثيقة)

اتريخ اعذما القرار:

 18آب/أغسطس 2017

املوضوع:

إبعا طفل مصاب ابلذوحد وأسرته إىل ني،رياي

املسائل اإلجرائية:

اسننذافا سننبل االنذصنناف ا ليننةد عننم اال عننا ا
ابأل ل ن ن ننةد املقبولي ن ن ننة  -م ن ن ننن حين ن ن ن اال ذص ن ن نناص
املوض ننوعلد املقبولي ننة  -من ننن حي ن ن اال ذصن نناص
الشخصل

املسائل املوضوعية:

االعن ن نألاف ابألش ن ننخاص ذول اإلعا ن ننة عل ن ننى ن نندم
املساواة مع اآل رين أمنام القنانوند إمكانينة الل،نو
إىل القض ن ن ننا د ع ن ن نندم الذع ن ن ننر للمعامل ن ن ننة القاس ن ن ننية

اعذمدته الل،اة ورهتا الثاماة عشرة ( 31-14آب/أغسطس .)2017
شارك راسة هجا البالغ أعضنا الل،انة الذالينة أمسناههم :أدند السنيك ،لنارلوس ألابتنو ابرا وسنان ،انالمنل
عمن ننر ابشن ننارو ،مونثين ننان بونذن ننان ،لومارافين ننل بيانيانن نندل ،امين ننان اتتين ننذري ،تريي ن ن اي ي يان ننري ،فن ننالريل نيكيذين ننذري
رو لي ننديك ،ج ننوكس روس ننكوس ،عم ننا ال نندين ش ننالر ،س ننامويل كوغ ننوك ل ننابول ،هيونن ن ش نني ل ننيم ،ش ننذي
الن فا  ،السلو غابور لوفاسل ،روبري جورج مارتن ،مارتن اببو مويسي وا.
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أو الالإنسانية أو املهياةد احلنق الذعلنيمد احلنق
ن نندما الذ هي ن ننل
اخل ن نندما الص ن ننحيةد احل ن ننق
وإعا ة الذ هيلد احلق مسذوى معيشل الئق و
احلماية االجذماعية

موا االتفا ية:

املن ن ن نوا  3و 4و 5و 7و 12و 13و 15و 24و25
و 26و28

موا الابوتولول اال ذيارل:

املوا  1و(2ب) و( ) و(هن)

 1-1ص نناحت ال ننبالغ ي.نندعى و .و .ج ،.وه ننو م نواطن ني ،ننريل .ول نند ع ننام  .1٩84وه ننو
يقدم البالغ ابمسه ونيابة عن اباه إ .و .ج .املولنو عنام  ،2010وزوجذنه ف .إ .ج .املولنو ة
نخى لنندى ابننن صنناحت الننبالغ
عننام  ،1٩82واباذننه إ .ج .املولننو ة عننام  .2012و نند .شن د
مننر الذوحنند وإعا ننا نفسننية  -اجذماعيننة غننري يف ن دد ة عننام  .2013و نند رفضننل الدولننة
الطننرف  30نيسننان/أبريل  2014طلننت الل،ننو املقنندم مننن صنناحت الننبالغ وأسنرته .وين ددعل
صاحت البالغ أن إبعا األسرة منن السنويد إىل ني،نرياي سيشنكل انذهالناً للمنوا  3و 4و 5و7
و 12و 13و 15و 24و 25و 26و 28مننن االتفا يننة .و نند ننل الابوتولننول اال ذيننارل حي ن
الافاذ ابلاسبة للدولة الطرف  14لانون الثاين/يااير  .200٩وصاحت البالغ ممثل ٍ
حام.
 2-1و  1٩آذار/م ن ن ننارس  ،2015وعمن ن ن نالً ابمل ن ن ننا ة  64م ن ن ننن الام ن ن ننام ال ن ن نندا لل لل،ا ن ن ننة،
أصدر املقرر اخلاص املعين ابلبالغا اجلديدة والذندابري املق ذنة ،مذصنرفاً ابلايابنة عنن الل،انة ،طلبناً
ابختنناذ تنندابري مق ذننة وجننت املننا ة  4مننن الابوتولننول اال ذيننارل ،يااشنند فيننه الدولننة الطننرف عنندم
إبعا إ .و .ج .وأسرته إىل ني،رياي ريثما تامر الل،اة البالغ.

ألف -مودز املعلومات واحلجج اليت قهمها الطرفا
الوقائع لتا عرضها صاح البالغ
 1-2لانل زوجة صاحت البالغ متل تصريح إ امة مق ذاً ل ر الدراسة الدولة الطنرف
م ن ننن  1آب/أغس ن ننطس  2008إىل  2تشن ن نرين األول/ألذ ن ننوبر  .2010ول ن ننان ص ن نناحت ال ن ننبالغ
ميل ن تص نريح إ امننة مق ذ ناً الدولننة الطننرف علننى أسنناس الصننلة األس نرية مننن  21لننانون الثنناين/
يان نناير  2010إىل  2تش ن نرين األول/ألذن ننوبر  .2010و ن نند ن ن ددم طلب ن ناً للحصن ننول علن ننى تص ن نريح
وول نند إ .و .ج .ل ننانون
إ ام ننة لش ننخى يعم ننل حلس ننابه اخل نناص أيلول/س ننبذماب . .2010
األول /يسننماب  2010الس ننويد .و  25لننانون الثاين/يا نناير  ،2012رفضننل ولال ننة ا  ،ننرة
الس ننويدية طل ننت ص نناحت ال ننبالغ وزوجذ ننه احلص ننول عل ننى تص نناريح إ ام ننة وأص نندر أم ننراً إببع ننا
ورفضننل الطعننون املقدمننة الحق ناً إىل يفكمننة ا ،ننرة ويفكمننة اسننذ ااف
صنناحت الننبالغ وأس نرته. .
ضااي ا ،رة واب القرار هنائياً  13تشرين الثاين/نوفماب  .2012و د شيل األسرة العو ة
إىل ني،ننرياي بسننبت انعنندام األمننن فيهننا .ولننجل  ،طلب نوا الل،ننو الدولننة الطننرف  10لننانون
نخى لندى إ .و .ج .مننر الذوحند وإعا ننا
الثاين/ياناير  .2013و ريننك عنام . ،2013شن د
نفسية  -اجذماعية أ رى غري يفد ة .ولشفل الفحوص أيضاً عن اشنذبا إصنابذه ابضنطراب
نقى االنذبا /فرط الاشاط .و ن ددم صناحت النبالغ هنج املعلومنا إىل ولالنة ا ،نرة مرفقنة بذقرينر
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لطبيننت نفسننل وآ ننر ملو ننك معننين ابلرعايننة االجذماعيننة لنندعم طلننت الل،ننو املقنندم مننن األسنرة.
وأ .نناب صنناحت الننبالغ ُنننه سنني.امر احلالننة الصننحية الباننه بصننورة مافصننلة ومسننذقلة عننن طلننت
الل،و  .واسذفسر صاحت البالغ من ولالة ا ،رة عن أسباب فصل احلالنة الصنحية إل .و .ج.
هجا الصد .
عن ضية طلت الل،و  ،لكاه مل يذلق أل معلوما
 2-2و  30نيسننان/أبريل  ،2014رفضننل ولالننة ا ،ننرة طلننت الل،ننو املقنندم مننن األسننرة.
وذلنر الولالننة أنننه ياب ننل الامننر الطلننت أوالً ضنو ننروف احلينناة الغننوس ،وهننل املدياننة
الننت تاحنندر ماهننا األسننرة .و لصننل إىل أن األسننرة مل تب ن ُ لننة معقولننة أن أفرا هننا سيذعرضننون
شخصياً لألذى حال إعا هتم إىل ني،رياي.
 3-2و ح يران/يونيننه  ،2014رفضننل ولالننة ا ،ننرة طلننت األسننرة احلصننول علننى تصنناريح
إ امة باا على االحذياجا الطبية إل .و .ج( .احلالة الصحية) .وأشار القنرار إىل أن املعلومنا
املسننذقاة مننن مو ننع املعلومننا الطبيننة البلنند األصننلل تبن د أنننه إبمكننان إ .و .ج .احلصننول علننى
املس نناعدة ني ،ننرياي .و نند أش ننار الق نرار دي ننداً إىل اثا ن م ننن املسذش ننفيا ال ننت تق نندم الع ننالج
واخلنندما لألطفننال املصنناب ابلذوحنند ،و ننا املسذشننفى الننوطين أبوجننا واملسذشننفى اال ننا ل
لألم نرا العص ننبية والافس ننية اياب .لم ننا أش ننار إىل وج ننو مقسس ننا للذعل ننيم ب ننل املدرس ننل
ني،ننرياي تقب ننل األطفننال املص نناب ابلذوحنند .وأ.في نند لننجل ُن األس ننرة مل تق ن ددم تقري ننراً طبي ناً ل نندعم
ا دعائها ،بل الذفل بذقدمي يد من فأل يومية .وي ددعل صاحت البالغ أن هجا القرار مل يذضنمن
أل إشنارة إىل الذقنارير الننت .ن ددمل طلنبهم املذعلننق ابلل،نو والنت تضننمال تشخيصناً حلالنة اباننه
على الاحو الجل حد أ صائل علم الافس.
 4-2وعانند اسننذالم الق نرار الصننا ر ح يران/يونيننه  ،2014حنناول صنناحت الننبالغ وأس نرته
االتص ننال ابملسذش ننفي املش ننار إليهم ننا القن نرار .ومت دكان نوا م ننن االتص ننال ُح نند لب ننار األطب ننا
املسذشفى الوطين الجل أجاهبم ُن املسذشفى ال يقدم دما لألطفال املصاب ابلذوحد .لما
أبل هننم رئننيس سننم طننت األطفننال املسذشننفى ُنننه ال توجنند لنندى احلكومننة وال وزارة الصننحة
ابلذوحن نند .لمن ننا حن نناول صن نناحت الن ننبالغ االتصن ننال
صصن ننة لرعاين ننة األطفن ننال املصن نناب
مرال ن ن د
د
ابملسذشفى اال ا ل لألمرا العصبية والافسية اياب ،لكانه مل يذلنق أل ر  .بيند أن املعلومنا
الننت يذيحهننا املو ننع اإللكننألوين للمسذشننفى فيمننا يذعلننق ابخلنندما املقدمننة ال تشننري إىل أنننه يعننا
األطف ننال املص نناب ابلذوح نند .وألن ن نرار ولال ننة ا  ،ننرة أش ننار أيضن ناً إىل أن معم ننم املرالن ن الطبي ننة
واملسذشننفيا الذعليميننة اال ا يننة ني،ننرياي تقنندم نندما لألطفننال املصنناب ابلذوحنند ،حنناول
هجا الصد  .بيد أننه مل دند أل إشنارة إىل تنوافر هنج
صاحت البالغ احلصول على معلوما
اخل نندما  .وبع نند ع نندة يف نناوال  ،مت دك ننن ص نناحت ال ننبالغ م ننن االتص ننال بطبي ننت املسذش ننفى
الذعليم ننل ةامع ننة أبوجن ننا .وذل ننر الطبين ننت املكامل ننة ا اتفي ننة أن املسذشن ننفى ال يق ن ن ددم ن نندما
لألطفال املصاب ابلذوحد .وحاول صاحت البالغ أيضاً أن دد عاب شبكة اإلنألنل مقسسنا
ابلذوحد ني،رياي ،غري أن يفاولذه اب ابلفشل.
للذعليم بل املدرسل لألطفال املصاب
د
 5-2و  30تشنرين األول/ألذننوبر  ،2014أيندند يفكمننة ا ،ننرة نرار رفننط طلننت الل،ننو
املق نندم م ننن األس ننرة .و ن ددم ص نناحت ال ننبالغ وزوجذ ننه طلب ناً ل ن ذن ابس ننذ ااف الق نرار أم ننام يفكم ننة
اس ننذ ااف ض ننااي ا  ،ننرة  2ل ننانون األول /يس ننماب  .2014و ه ننجا الطل ننت ،تط ننر يف ننامل
صاحت البالغ إىل مس لة فصل احلالة الصحية إل .و .ج .عن ضية جلو األسرة .و ند رفضنل
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يفكم ننة اس ننذ ااف ض ننااي ا  ،ننرة طل ننت األس ننرة احلص ننول عل ننى إذن ابالس ننذ ااف
األول /يسماب .2014

 22ل ننانون

 6-2و تش نرين الثنناين/نوفماب  ،2014نندم صنناحت الننبالغ وزوجذننه طلب ناً بعنندم إنفنناذ أمننر
الطر وجت إجرا ملاع اإلنفاذ ،و احهما تصاريح إ امة على أساس إصنابة اباهمنا إبعا نة .و ند
ضن دنماا ذل ن الطلننت املعلومننا الننت ور هتمننا مننن املسذشننفيا الاي،رييننة ،ووصننفاً لألع نرا الننت
يعنناين ماهننا اباهمننا ،وتقريننراً لأل صننائل علننم الننافس الننجل لننان يعننا إ .و .ج .السننويد.
و  ٩لانون الثاين/ياناير  ،2015أصندر ولالنة ا ،نرة نراراً سنلبياً ،حين لنرر رارهنا األول
الصننا ر ح يران/يونيننه  2014وأفننا ُن ني،ننرياي تننوفدر نندما الرعايننة الطبيننة ومقسسننا
الذعليم بل املدرسل لألطفال املصاب ابلذوحد.
 7-2و  30لانون الثاين/ياناير  ،2015ن ددم صناحت النبالغ وزوجذنه طلبناً آ نر ملانع إنفناذ
أمننر اإلبعننا  ،و نندما معلومننا مسننذقاة مننن ثالثننة مصننا ر ني،ننرياي تفينند ُنننه لننن يكننون بوسننع
اباهمننا احلصننول علننى املسنناعدة املسذشننفيا الننت أشننار إليهننا ولالننة ا ،ننرة واملننجلورة آنف ناً
وال أل مسذشننفى عننام ني،ننرياي .وتضن دنمال األ لننة الننت ن ددمها صنناحت الننبالغ بينناكً مننن
أ صننائل الاطننق يعمننل ني،ننرياي ،حي ن ذلننر أن نمننام الصننحة العامننة ني،ننرياي ال يننوفدر
الذوحنند ،ومقنناالً أل صننائل علننم الننافس ومنندافع عننن حقننو األطفننال
نندما اصننة ننر
د
املصاب ابلذوحد ني،رياي يشري إىل أن اخلدما املذاحة لألطفال املصناب ابلذوحند ني،نرياي
غري لافية أو ماعدمة ،حىت ابلاسبة للوالدين القا رين على مل تكلفة الرعاية الصنحية اخلاصنة.
و نندم صنناحت الننبالغ وزوجذننه أيض ناً مقنناالً صننحفياً يذانناول حالننة األطفننال املصنناب ابلذوحنند
ني،رياي ويشري إىل عدم وجو أل مبا رة سياساتية حكومية لعالج الذوحد ،وتقريراً لطبيت اباهما
السننويد يشننري إىل أن حالننة إ .و .ج .ختذلننك عننن حالننة سننائر األطفننال املصنناب ابلذوحنند مننن
ذول الجلا املذوسط ،بسبت معاكته من إعا ا مننو مذعند ة .وأشنار الطبينت إىل أن إ .و .ج.
خيضع لعالج ال ميكن و فه ومن املقرر أن يسذمر ملدة عام ونصك عام إضا ب ية قينق نذنائ
إدابيننة وباننت امل ينند مننن املضنناعفا  .لمننا أرفننق صنناحت الننبالغ ابلطلننت تقننارير مننن مقسسننة
الذعلننيم بننل املدرسننل الننت يرات هننا اباننه تذضننمن وصننفاً لعمليننة منننو وتفسننر األسننباب الننت توج نت
البي ة نفسها لكل يقمل سن حالذه الصحية.
بقا
 8-2و  26شننباط/فاباير  ،2015رفضننل ولالننة ا ،ننرة الطلننت علننى أسنناس أن املسنناعدة
مذاحننة ني،ننرياي .والحننو املو ننك املسننقول عننن امللفننا أن االعننذالل الصننحل إل .و .ج .غننري
مدعوم ا يكفل من الشها ا الطبية املطابقة للوائح اجمللنس النوطين للصنحة والرفنا  .ومنع ذلن
فقد رأى أن وجو شها ة طبية صاحلة ال يشنكل أمنراً مهمناً لل اينة ابلاسنبة للقضنية .و لنى إىل
أن املقننال الص نحفل املذعلننق لالننة األطفننال املصنناب ابلذوحنند ني،ننرياي يعنناب عننن رأل الكاتننت
وال يشننكل تل ن املعلومننا القطريننة املوضننوعية الننت ميكننن اسننذخدامها لذقيننيم الرعايننة املذاحننة
البلنند .و لننى أيض ناً إىل أن تقريننر األ صننائل علننم الننافس واملنندافع عننن حقننو األشننخاص
املص نناب ابلذوح نند ني ،ننرياي يع نناب ع ننن رأل لاتب ننه وال يش ننكل تقري ننراً موض ننوعياً بشن ن ن إمكاني ننة
حصول األشنخاص املصناب ابلذوحند علنى الرعاينة ني،نرياي .والحنو املو نك أن البينان املقندم
مننن أ صننائل الاطننق يكذفننل ابإلشننارة إىل عنندم ت نوافر املسنناعدة نمننام الرعايننة الصننحية العننام،
لكاه مل يقدم أل معلوما عن القطاع اخلاص .وال ميكن الطعن رار ولالة ا ،رة.
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ال كوى
 1-3يرى صاحت البالغ أن السويد انذهكل ،من الل ولالة ا ،نرة ،حقنو ابانه وجنت
املنا ة  )2(7مننن االتفا ينة .وين ددعل أن ولالننة ا ،نرة متسننكل و فهنا القاضننل بألحيننل إ .و .ج.
وأسنرته إىل ني،ننرياي ون الامننر العوا ننت الصننحية اخلطننرية ننجا اإلج نرا  .ويشننري إىل أن الذقريننر
املقدم من طبينت إ .و .ج .يفيند ُن ابانه اذناج إىل رعاينة و عنم مسنذمرين منن منو ف مندرب
تدريباً اصاً ميكاهم مساعدة والديه وميسرل تعليمه على توفري األفضل له.
 2-3ويننرى ص ناحت الننبالغ أيض ناً أن الدولننة الطننرف انذهكننل لننجل حقننو اباننه وج ننت
املا ة  )4(12من االتفا ية ،ألن السلطا ا لية مل تكفل اختاذ مجيع الذدابري لذمكن إ .و .ج.
مننن ممارسننة أهليذننه القانونيننة .ويننرى صنناحت الننبالغ أن ولالننة ا ،ننرة مل ننألم حقننو إ .و .ج.
وإرا ته وأفضلياته .ويرى أيضاً أن الذدابري املذخجة مل تكن الية من تضارب املصنا والذن ثري غنري
امل ننابر ،ابعذب ننار أن اإل ارة نفس ننها لولال ننة ا  ،ننرة ه ننل ال ننت ننرر بش ن ن احلال ننة ص ننحية ومل يك ننن
ممكااً اسذ ااف رارها .ويدفع صاحت البالغ ُن عدم عقد جلسة شفوية بشن ن احلالنة الصنحية
إل .و .ج .يشكل أيضاً انذهالاً للما ة  12من االتفا ية.
 3-3وي نندفع ص نناحت ال ننبالغ ُن الذ نندابري ال ننت اخت ننجهتا الس ننلطا ا لي ننة مل تك ننن مذااس ننبة
وماس ن نن،مة م ن ننع ن ننروف إ .و .ج .ألن ولال ن ننة ا  ،ن ننرة مل تب ن ننجل أل جه ن نند لالتص ن ننال مباش ن ننرة
ني،ننرياي للذ لنند مننن منندى صننحة ا عننا ا والنندل إ .و .ج .بشن ن عنندم تنوافر
ابملسذشننفيا
الرعايننة الطبيننة والذعلننيم لألطفننال املصنناب ابلذوحنند .ويننرى صنناحت الننبالغ أن الولالننة تعمنند
باهل مجيع ا اوال الرامينة إىل إ هنار عندم تنالهم املعلومنا املسنذقاة منن اعندة بيناك مو نع
املعلوما الطبية البلند األصنلل منع حالنة ابانه .وهنو ينرى أيضناً أن الطعنون والطلبنا اجلديندة
الت ددمها بش ن هج احلالة مل ت.سذعر من بل هي ة مسذقلة ويفايدة.
 4-3ويرى صاحت البالغ أن حقو اباه قذضى املا ة  )2(15منن االتفا ينة انذ.هكنل ألن
إبعننا إىل ني،ننرياي سيشننكل معاملننة ال إنسننانية ومهياننة ،نمننراً لطبيعننة إعا ننة إ .و .ج .و روفننه.
وجهذها زوجذنه إىل ولالنة ا ،نرة وسنلطا
وفيما يذعلق هبج املس لة ،يرفق صاحت البالغ رسالة د
أ ننرى تش ننري في ننه إىل( :أ) اإلص ننااب ال ننت يذع ننر ننا إ .و .ج .أحي نناكً وال يعرف ننون مص نندرهاد
و(ب) الصننعواب الننت يواجهوهنننا يومي ناً لوالنندين فيمننا يذعلننق برعايننة اباهمننا ومسنناعدته ودايذننهد
و(ج) الدعم الجل اذاجونه للذعامل مع ر و أفعاله وسنلولياته غنري املذو عنةد و( ) شنيذهم منن
أن يذع ننر الطف ننل وأفن نرا األس ننرة مج ننيعهم ل ص ننا م ننن اجملذم ننع الاي ،ننريل بس ننبت إعا ذ ننه ال ننت
ال توجد توعية هبا البلد.
 5-3ويشننري صنناحت الننبالغ إىل أن إ .و .ج .يذلقننى حاليناً النندعم الننجل اذاجننه مقسسننة
الذعليم بل املدرسل الت يرات ها ومن نالل جلسنا العنالج السنلولل املكثفنة النت اضنرها منع
والديه وامليسر الشخصل لذعليمه .ويدفع صاحت البالغ ُن إبعا إ .و .ج .إىل ني،رياي ،حي
ال ميكنن احلصننول علننى ننوع الذعلننيم والنندعم النجل اذاجننه ،سيشننكل انذهالناً حلقنو اباننه وجننت
املا ة  24من االتفا ية ،ألن ذل سيو ك تلقائياً الدعم والعالج اللجين يذلقا ا حالياً.
 6-3وابإلضافة إىل ذل  ،يرى صاحت النبالغ أن إبعنا األسنرة إىل ني،نرياي سنيحرم ابانه منن
احلصول على الرعاينة الصنحية املالئمنة ومنن الوصنول إىل بنرام الذ هينل وإعنا ة الذ هينل النت لنان
GE.17-17525
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يسذفيد ماها ولان ا أثر إدايب .وابلذايل يعذاب صاحت البالغ أن ترحيلهم إىل ني،رياي سيشنكل
انذهالاً حلقو اباه املكفولة وجت املا ت (25أ) و 26من االتفا ية.
 7-3وأ ننرياً ،يننرى صنناحت الننبالغ أنننه حننال تننرحيلهم إىل ني،ننرياي سنني.اذه حننق اباننه
الذمذننع سننذوى معيشننل الئننق واالسننذفا ة مننن احلمايننة االجذماعيننة وفق ناً للمننا ة ()2(28أ) مننن
االتفا يننة ،ألنننه سننيحرم مننن احلصننول علننى اخلنندما والذ،هين ا وغننري ذلن مننن أشننكال النندعم
املااسبة واملعقولة الذكلفة لذلبينة احذياجاتنه الاامجنة عنن اإلعا نة .ويندفع صناحت النبالغ ُن مجينع
هج االنذهالا ال ختدم مصا الطفل الفضلى.
مالحظات الهولة الطرف

املقبولية

 22ح يران/يونيه  ،2015ددمل الدولة الطنرف مالحماهتنا بشن ن مقبولينة النبالغ.
1-4
وطلبل أن ي.امر مقبولية البالغ ع ل عن أسسه املوضوعية ،وفقاً للفقرة  8من املا ة  70من
نمننام الل،اننة النندا لل .وتنندفع الدولننة الطننرف ُنننه ياب ننل اعذبننار الننبالغ غننري مقبننول مننن حي ن
اال ذصاص الشخصل وجت املنا ة  1منن الابوتولنول اال ذينارل( ،)1و وجنت املنا ة (2هنن) منن
الابوتولننول اال ذيننارل ألنننه يفذقننر بوضننوب إىل أسننس سننليمة بسننبت عنندم ت نوافر األ لننة الكافيننة
لدعمه.
 2-4وتقدم الدولة الطرف نة عامنة عنن الذشنريعا ا لينة ذا الصنلة بطنر األجاننت .فذشنري
إىل أنننه وجننت ننانون األجانننت ( ،)2005عننا ة مننا ت.عننا املسننائل املذعلقننة لقننو األجانننت
ننول الدول ننة الط ننرف والبق ننا فيه ننا عل ننى ث ننالج رج ننا  ،ه ننل :ولال ننة ا  ،ننرة ويفكم ننة ا  ،ننرة
ويفكمنة اسنذ ااف ضنااي ا ،نرة .وانق للشنخى النجل لدينه نوف منابر منن الذعنر للذعنجيت
أو للمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهياة حال ترحيله إىل بلد احلصول على تصنريح إ امنة
وامننر حمننراً مطلق ناً طننر شننخى إىل بلنند يواجننه فيننه طننر الذعننر ننج املعاملننة.
السننويد. ،
وعالوة علنى ذلن  ،دنوز ،نل نروف معيانة ،مناح تصنريح إ امنة لشنخى منا حنىت لنو صندر
أمر بطر واب القرار هنائياً ،و ديداً عاد هور روف جديدة د تشري إىل أنه سنيواجه طنر
احلكم عليه ابإلعدام أو سيذعر للذعجيت أو للمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهياة ،أو عاند
وجننو أسننباب طبيننة أو غريهننا مننن األسننباب اخلاصننة الننت تننابر عنندم إنفنناذ األمننر .ويننوىل اهذمننام
اص أيضاً حلالة األطفال الجين دوز ماحهم تصريح إ امنة حنىت لنو مل تكنن المنروف املسذشنهد
هبا بافس طورة المروف املشألطة ملاح تصاريح إ امة للبال .
ش ننكوى
 3-4وتش ننري الدول ننة الط ننرف إىل أن ولال ننة ا  ،ننرة ويفكم ننت ا  ،ننرة نند نم ننر
األسنباب الصنحية املسذشنهد هبنا ورأ أننه
صاحت البالغ .ونمنر السنلطا ا لينة لنجل
ال ا ننق لص نناحت ال ننبالغ وأس نرته احلص ننول عل ننى تص نناريح إ ام ننة .واعذ نناب الس ننلطا ا لي ننة
تقييمها أن األسباب الصحية املسذشهد هبا ليسل من الاوع النجل سيشنكل معنه إبعنا صناحت
البالغ وأسرته معاملة ال إنسانية أو مهياة.
 4-4وتالحو الدولة الطنرف أن الل،انة ذصنة ،وجنت املنا ة  1منن الابوتولنول اال ذينارل،
بذلقل البالغا من األفنرا أو مموعنا األفنرا أو ابسنم األفنرا أو مموعنا األفنرا املشنمول
__________

()1
6
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ل احل ،املقدمة من الدولة الطرف فإهنا تشري إىل اال ذصاص املوضوعل لل،اة.
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اب ذصاصننها وي ن ددعون أهنننم ضننحااي النذهنناك الدولننة الطننرف ألحكننام االتفا يننة ،وابلامننر تل ن
البالغننا  .وتالحننو الدولننة الطننرف أن ا عننا ا صنناحت الننبالغ وجننت امل نوا  7و 12و24
و 25و 26و 28من االتفا ية تسذاد إىل افألا أن حقو صاحت البالغ وأسرته سنذاذه
ني،رياي حال إبعا هم إليها .وتالحو الدولة الطرف أن ني،رياي طرف االتفا ية والابوتولول
اال ذينارل امللحننق هبننا .ولننجل  ،تنندفع الدولنة الطننرف ُن الشننكوى ال تانندرج ضننمن ا ذصاصننها
ألغرا الابوتولول اال ذيارل .وتدفع الدولة الطرف ُنه ياب ل اعذبنار الشنكوى غنري مقبولنة منن
حين اال ذصناص الشخصنل وجنت املنا ة  1منن الابوتولنول اال ذينارل ،ألهننا تذعلنق ابملنوا 7
و 12و 24و 25و 26و 28من االتفا ية.
 5-4وفيما يذعلق اب عنا ا صناحت النبالغ وجنت املنا ة  15منن االتفا ينة ،تطلنت الدولنة
الطننرف إىل الل،اننة أن تامننر فيمننا إذا لننان هننجا احلكننم يشننمل أيضناً مبنندأ عنندم اإلعننا ة القسنرية.
وبجل  ،تشري الدولة الطنرف إىل أننه ميكنن تقندمي اال عنا ا املذعلقنة بندأ عندم اإلعنا ة القسنرية
إطار إجرا ا ولية عديدة أ رى حلقو اإلنسنان .و حنال رأ الل،انة أن املنا ة  15منن
االتفا يننة تذضننمن االلذن ام بعنندم الل،ننو إىل اإلعننا ة القسنرية ،فننإن الدولننة الطننرف تنندفع ُن هننجا
االلذ ام ياب ل أن يقذصر على اال عا ا املرتبطة اعم الذعر للذعجيت حال عو ة الضحية
إىل بلد األصلل.
 6-4وبصرف الامر عنن اسنذاذاج الل،انة بشن ن منا إذا لاننل املنا ة  15منن االتفا ينة تاطنول
على االلذ ام بعدم اإلعا ة القسنرية ،تندفع الدولنة الطنرف ُننه ياب نل اعذبنار الشنكوى غنري مقبولنة
لعدم عمها ا يكفل من األ لة .وتشري الدولة الطرف إىل االجذها ا السابقة لل،انة مااهضنة
الذعجيت الت تفيد ُن عت اإلثبا يقع على صاحت الشكوى الجل دت عليه تقدمي ح،
مقاعننة تبن أنننه يواجننه طننراً حقيقيناً وشخصننياً ومذو عناً ابلذعننر للذعننجيت( .)2لمننا تشننري الدولننة
الطننرف إىل الذعليننق العننام لل،اننة مااهضننة الذع ننجيت ر ننم  )1٩٩7(1بش ن ن تافيننج املننا ة  3م ننن
اتفا ية مااهضة الذعجيت وغري منن ضنروب املعاملنة أو العقوبنة القاسنية أو الالإنسنانية أو املهيانة،
النجل يفينند ُن الل،اننة ليسننل رجننة رابعننة منن رجننا القضننا وُنننه سنني.عطى وزن لبننري للاذننائ
الو ائعية الت ختلى إليها أجهن ة الدولنة الطنرف املعاينة (الفقنرة  .)٩وتشنري الدولنة الطنرف لنجل
إىل االجذهننا ا السننابقة لل،اننة مااهضننة الذعننجيت الننت جننا فيهننا أن يفننالم النندول األطنراف
االتفا ي ننة ه ننل اجله ننة ال ننت تق ننيدم الو ننائع والم ننروف ع ننوى بعياه ننا ،إال إذا أمك ننن اإلثب ننا أن
أسننلوب تقيننيم الو ننائع واأل لدننة لننان تعسننفياً بصننورة واضننحة أو ش ن دكل إنكنناراً للعدالننة( .)3وتنندفع
الدولة الطرف ُنه ياب ل مراعاة املبدأ املجلور أعال احلاال املعروضة على الل،اة لجل .
 7-4وتدفع الدولة الطرف ُن السنلطا ا لينة ند رسنل ا عنا ا صناحت النبالغ بد نة،
وُنننه ال يوجنند أل سننبت الس نذاذاج أن االعذبننارا لانننل غ ننري مااسننبة أو تعسننفية أو ش ننكلل
__________

()2
()3
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انمننر :جلاننة مااهضننة الذعننجيت ،الننبالغ ر ننم  ،2001/178ه .و .ضنند السننويد ،اآلرا املعذمنندة  13تشنرين
الثن نناين/نوفماب  ،2001الفقن ننرة 13د والن ننبالغ ر ن ننم  ،2002/203أ .ر .ضن نند هولان نندا ،اآلرا املعذمن نندة 14
تشرين الثاين/نوفماب  ،2003الفقرة .3-7
املرجن ننع نفسن ننه ،الن ننبالغ ر ن ننم  ،2002/21٩ج .ك .ضن نند سويس ن نرا ،اآلرا املعذمن نندة  7أاير/من ننايو ،2003
الفقرة .12-6
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إنكاراً للعدالة .وباا على ذل  ،تدفع الدولة الطرف ُنه دت إينال أ ينة لنابى لن را األصنلية
لسلطا ا ،رة الدولة الطرف ،على الاحو املعرب عاه أحكامها.
عليقات صاح البالغ على مالحظات الهولة الطرف

املقبولية

 1-5نندم صنناحت الننبالغ  24و 28متوز/يوليننه  2015تعليقاتننه علننى مالحمننا الدولننة
الطرف بش ن مقبولية البالغ .وهو يقلد مقبولية البالغ.
 2-5ويدفع صاحت البالغ ُن طلبه احلصول على تصاريح اإل امة املقدم على أساس إعا ة
اباه مل تامر فيه سوى ولالة ا ،رة وُن رارها غري ابل للطعن .ومن مموع مطالبنا األسنرة مل
تامننر ا ننالم مننا بعنند سننوى طلننت الل،ننو  .وهننو ينندفع ُن هننجا األمننر حنند ذاتننه يشننكل
انذهال ن ن ن ن ن ناً للم ن ن ن ن ن نوا (3أ) و(ب) و(ه) و(و) ،و(4أ) ( -ه) ،و ،)4( - )1(5و )1(7و(،)2
و ،)4(12و )1(13و( ،)2و ،24و ،25و ،)1(26و 28من االتفا ية.
 3-5وينندفع صنناحت الننبالغ أيض ناً ُن ولالننة ا ،ننرة ال متل ن اخلننابة الطبيننة ملعاجلننة حنناال
معقدة مثل حالة إ .و .ج .وُهنا ال تسذع ابخلابا هجا اجملال عاند اختناذ القنرار ،نا يشنكل
انذهالاً للما ة  12من االتفا ية .وابإلضافة إىل ذل  ،يالحو صاحت البالغ أنه اق لشخى
يطلننت الل،ننو االسننذفا ة مننن مشننورة انونيننة عامننة لكننن هننجا ال ياطبننق علننى الطلبننا املقدمننة
ألس ننباب إنس ننانية ول نندواعل الرأف ننة مث ننل احلال ننة الص ننحية إل .و .ج ،.حي ن لان ننل األس ننرة ممثل ننة
ابجملان .وهو يدفع ُن هجا اد لثرياً من إمكانيا السعل إىل طلت اإلنصاف واحلصول عليه.
 4-5ويالحننو صنناحت الننبالغ أيض ناً أن ا عا اتننه إطننار املننا ة  12مننن االتفا يننة تعلدقننل
ابإلجرا ا املذاحة الدولة الطرف .وهو يدفع ُنه من املذو نع أن يذسنبت إبعنا إ .و .ج .إىل
ني،ننرياي ضننرر لصننحذه ومنننو غننري ابننل لل،نناب ،لمننا سيشننكل معاملننة ال إنسننانية .وينندفع ُن
الدولة الطرف مسقولة عن ضمان عدم تعرضه جا الضرر .ويدفع صاحت البالغ أيضاً ُننه منن
املذو ع أال تكون ني،رياي ا رة على داية حقو إ .و .ج .قذضى االتفا ية حالة إبعا .
 5-5و  21آب/أغسننطس  ،2015ننرر املقننرر اخلنناص املعننين ابلبالغننا اجلدينندة والذنندابري
املق ذننة ،مذصننرفاً ابلايابننة عننن الل،اننة ،عنندم املوافقننة علننى طلننت الدولننة الطننرف بفصننل الامننر
مقبولية البالغ عن الامر أسسه املوضوعية.
مالحظات الهولة الطرف

األسس املوضوعية ومالحظات إضافية

املقبولية

 11نيسن ن ننان/أبريل  ،2016ن ن نندمل الدولن ن ننة الطن ن ننرف مالحماهتن ن ننا بش ن ن ن ن األسن ن ننس
1-6
املوضننوعية للننبالغ .وتنندفع الدولننة الطننرف ُنننه ياب ننل اعذبننار ا عننا ا صنناحت الننبالغ إطننار
امل ن نوا  3و 4و 5و 7و 12و 13و 24و 25و 26و 28م ن ننن االتفا ي ن ننة غ ن ننري مقبول ن ننة وج ن ننت
املننا ة  1مننن الابوتول نول اال ذيننارل .وتكننرر الدولننة الطننرف مو فهننا إزا اال عننا املقنندم إطننار
املننا ة  15مننن االتفا يننة ،وتفي نند ُنننه حننال لصننل الل،ا ننة إىل مقبوليننة الننبالغ فننإن الدول ننة
الطرف تدفع ُنه ال يسذاد إىل أساس موضوعل.
 2-6وتص ننك الدول ننة الط ننرف الذش نريعا ا لي ننة املذص ننلة نناح تص نناريح اإل ام ننة وج ننت ننانون
األجانننت .وتالحننو أن الفقننرة  2مننن املننا ة  7مننن االتفا يننة تنناى علننى وجننوب إيننال االعذبننار
األول ملصننا الطفننل الفضننلى مجيننع اإلجنرا ا املذعلقننة ابألطفننال ذول اإلعا ننة .لمنا تالحننو
8
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أنننه يشننار أيض ناً إىل مبنندأ مصننا الطفننل الفضننلى ننانون األجانننت ،وهننو ينناى علننى وجننوب
إيال اهذمام اص لصحة الطفل ومنو وملصا الطفل الفضلى بصفة عامة.
 3-6وتالح ننو الدول ننة الط ننرف ل ننجل أن ننه وج ننت امل ننا ة  18م ننن الفص ننل  12م ننن ننانون
األجانت ،ميكن لولالة ا ،رة ،من تلقا ذاهتا ،أن تثري مس لة ما إذا لان يوجد مانع إلنفناذ أمنر
ابلطر  ،وأن تامر فيها .وال ميكن الطعن رار عدم مناح تصنريح إ امنة إطنار املنا ة  18منن
الفصننل  12مننن القننانون املننجلور .بينند أنننه ميكننن لولالننة ا ،ننرة أن تباشننر عمليننة الامننر أوضنناع
عديدة ،حست المروف املنجلورة .وإذا مل ميناح تصنريح إ امنة وجنت املنا ة  18منن الفصنل 12
م ننن ننانون األجان ننت ،فإن ننه ميك ننن لولال ننة ا  ،ننرة أن تق ننرر الام ننر املس ن لة م ننن جدي نند وج ننت
املننا ة  1٩مننن الفصننل  12مننن القننانون ذاتننه .ووفق ناً ننجا احلكننم ،يعننا الامننر املس ن لة عانندما
ميكنن االفنألا  ،اسنذاا اً إىل المنروف اجلديندة النت يسذشننهد هبنا مقن ددم الطلنت ،أننه توجند موانننع
مسننذدامة أمننام اإلنفنناذ .ومننن أجننل السننماب إبعننا ة الامننر طلننت احلصننول علننى تصنريح إ امننة
وج ننت امل ننا ة  1٩م ننن الفص ننل  12م ننن ننانون األجان ننت ،د ننت أن تك ننون الم ننروف اجلدي نندة
املجلورة مرتبطة لاجة مقدم الطلت إىل احلماية السويد .ولجل  ،وحىت عهد ريت ،لان منن
غ ننري املمك ننن الس ننماب إبع ننا ة الام ننر الطل ننت وج ننت امل ننا ة  1٩م ننن الفص ننل  12م ننن ننانون
األجانت حال لانل المروف املجلورة تشنري منثالً إىل أسنباب مذصنلة ابحلالنة الصنحية الراهانة
ملقن ن ددم الطل ننت .وم ننع ذلن ن  ،ووفقن ناً لقن نرار ص ننا ر ع ننن يفكم ننة اس ننذ ااف ض ننااي ا  ،ننرة 24
آذار/مننارس  ،2015ي.سننمح إبعننا ة الامننر بعننط احلنناال االسننذثاائية ،لمننا هننو احلننال مننثالً
عادما يكون مقدم الطلت يعاين من مر يه دد حياته وميكن أن يق ل إىل اعذبار الطر معاملنة
ال إنسانية أو مهيانة نا خينالك املنا ة  3منن االتفا ينة األوروبينة حلماينة حقنو اإلنسنان واحلنراي
األساسية (االتفا ية األوروبية) ،ويشكل بجل أساساً لذوفري احلماية.
 4-6وفيمن ن ننا يذعلن ن ننق قبولين ن ننة الن ن ننبالغ ،تقلن ن نند الدولن ن ننة الطن ن ننرف مالحماهتن ن ننا املقدمن ن ننة 22
ح يران/يوني ننه  ، 2015وت نندفع ُن ا ع ننا ا ص نناحت ال ننبالغ ،فيم ننا يذص ننل ابلش ننكوى املقدم ننة
وجت املوا  7و 12و 24و 25و 26و 28من االتفا ية ،ال تسنذاد إىل أل معاملنة يندعل أن
اباه سيعاين ماها السويد ،وإمنا إىل معاملة د يعاين ماهنا ني،نرياي .وعلنى هنجا الاحنو ،تنرى
الدولننة الطننرف أن نرار إعننا ة األسننرة إىل ني،ننرياي ال ميكننن أن يسننذذبع مسننقولية السننويد وجننت
املوا املجلورة أعال من االتفا ية .ولجل  ،تدفع الدولة الطرف ُن الل،اة غري ذصنة ابلامنر
ا ع ن ن ننا ا ص ن ن نناحت ال ن ن ننبالغ وج ن ن ننت املن ن ن نوا  7و 12و 24و 25و 26و 28م ن ن ننن االتفا ي ن ن ننة
فيمننا يذعلننق ابلسننويد ،وُن تل ن اال عننا ا تعذنناب مننن غننري مقبولننة مننن حي ن اال ذصنناص
الشخصل وجت الابوتولول اال ذيارل لالتفا ية.
 5-6وتالحننو الدولننة الط ننرف أن صنناحت ال ننبالغ ا دعننى أيض ناً أن س ننلطا الدولننة الط ننرف
انذهكن ننل حقو ن ننه وحقن ننو أس ن نرته وجن ننت امل ن نوا  3و 4و 5و 7و 12و 13و 24و 25و26
و 28من االتفا ية عاد راسة طلبناهتم للحصنول علنى تصناريح إ امنة .وتندفع الدولنة الطنرف ُن
صاحت البالغ مل يدعم ا عا اته ا يكفل من األ لة ألغرا املقبولية.
 6-6وفيمننا يذعلدننق ابلشننكوى املق ددمننة وجننت املننا ة  15بش ن ن الذعننجيت وغننري مننن ضننروب
املعاملننة أو العقوب ننة القاسننية أو الالإنس ننانية أو املهيا ننة ،تكن دنرر الدول ننة الطننرف مالحماهت ننا املق ددم ننة
 22ح يران/يونيه  .2015وتندفع الدولنة الطنرف ُننه دنت الامنر مفهنوم الوالينة القضنائية
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ألغرا املا ة  15من االتفا ية إطنار املعنا العنام للمصنطلح القنانون الندويل العنام .وتندفع
الدولة الطرف ُنه روف اسذثاائية فقنط ميكنن أن تشنكل أفعنال الندول األطنراف النت تألتنت
تذحمننل مسننقوليذها النندول
عليهننا آاثر بلنندان أ ننرى (أل آاثر ننارج احلنندو اإل ليميننة) أفعنناالً د
األطراف صاحبة الفعل .وتدفع الدولة الطرف ُنه ال توجد هج القضية أل روف اسذثاائية
من هجا القبيل وُنه ال ميكن ميلها املسقولية عن انذهالنا لالتفا ينة .اذمنل أن تقألفهنا ولنة
طرف أ رى ارج إ لنيم السنويد وواليذهنا القضنائية .وتشنري الدولنة الطنرف إىل السنوابق القضنائية
للمحكمننة األوروبيننة حلقننو اإلنسننان الننت ش ن دد فيهننا بوضننوب علننى الطننابع االسننذثاائل حلمايننة
احلق ننو الن نوار ة االتفا ي ننة األوروبي ننة ننارج احل نندو اإل ليمي ننة( .)4وتالح ننو الدول ننة الط ننرف أن
الل،اة املعاية لقو اإلنسان اعذمد هن،اً مماثالً( .)5وهكجا ،تدفع الدولة الطرف ُنه ال ميكن
أن ي.سذاذ من أحكام االتفا ية وجو حق صريح لصاحت بنالغ عندم إعا تنه إىل بلند يكنون
فينه عرضننة ملعاملنة ال إنسننانية بسننبت حالذنه الصننحية ،و نجا ياب ننل رفننط الشنكوى ابعذبارهننا غننري
مقبولننة مننن حي ن اال ذصنناص الشخصننل وجننت املننا ة  1م نن الابوتولننول اال ذيننارل .وتكن دنرر
الدولة الطرف لجل أنده حنال رأ الل،انة أن ا دعنا صناحت النبالغ فيمنا يذعلدنق ابملنا ة 15
مقبول وجت املا ة  1من الابوتولول اال ذيارل ،فإنه ياب ل اعذبار غري مقبول الفذقار بوضنوب
إىل أسس سليمة.
 7-6وفيم ننا يذعل ننق ابألس ننس املوض ننوعية للقض ننية ،ت ننرى الدول ننة الط ننرف أن الس ننويد ال تاذه ن
االتفا يننة إبنفاذه ننا نرار إع ننا ة ص نناحت الننبالغ وأس نرته إىل ني ،ننرياي .وت نندفع الدول ننة الط ننرف ُن
حنناال مثننل هننج يقننع علننى عنناتق صنناحت الننبالغ الننجل يذع ن د عليننه تقنندمي
عننت اإلثبننا
ح ،مقاعة تثبل أنه يواجه طراً مذو عاً وحقيقياً وشخصياً ابلذعر للذعجيت حال إعا تنه
الذعر للذعجيت علنى أ.سنس تذ،ناوز
إىل بلد األصلل .وإضافةً إىل ذل  ،دت أن ي.قيَّم طر د
مر الامرية أو الش  .و ح ال يشألط إثبا االحذمال الكبري لوجنو هنجا اخلطنر ،دنت أن
يك ننون ه ننجا اخلط ننر شخص ننياً ووش ننيكاً .وتش ننري الدول ننة الط ننرف إىل مالحماهت ننا املقدم ننة 22
ح يران/يونين ننه  2015فيمن ننا يذعلن ننق ابالجذهن ننا ا السن ننابقة لل،ان ننة مااهضن ننة الذعن ننجيت وتعليقهن ننا
العام ر م .1
 8-6وتشنري الدولنة الطنرف إىل وجننو عندة أحكنام نانون األجانننت تنامم مواننع إنفناذ أمننر
الطر  .وتقضل املا ة  1من الفصل  12من انون األجانت بعدم إرسال شخى أجايب إىل بلد
سيذعر خلطر مواجهة عقوبة اإلعدام أو عقوبنة
توجد فيه أسباب معقولة تدعو إىل افألا أنه د
جسنندية أو الذعننجيت أو غننري ذلن مننن ضننروب املعاملننة أو العقوبننة الالإنسننانية أو املهياننة .وتكن دنرر
__________

()4

انمرEuropean Court of Human Rights, Soering v. the United Kingdom, application No. 14038/88, :
judgment of 7 July 1989, paras. 88 and 113; Mamatkulov and Askarov v. Turkey, application Nos.
46827/99 and 46951/99, judgment of 4 February 2005, para. 91; Tomic v. the United Kingdom,
application No. 17837/03, decision of 14 October 2003; F. v. the United Kingdom, application No.
17341/03, decision of 22 June 2004; and Z. and T. v. the United Kingdom, application No.

()5
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انم ننر :الل،ا ننة املعاي ننة لق ننو اإلنس ننان ،ال ننبالغ ر ننم  ،2004/1302ننان ض نند لا نندا ،القن نرار املعذم نند  25مت ننوز/
يوليه 2006د والبالغ ر م  ،2013/2284ف .م .ضد لادا ،اآلرا املعذمدة  5تشرين الثاين/نوفماب .2015
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الدولننة الطننرف القننول ُنننه دننوز منناح الشننخى األجاننيب ،ننروف معيداننة ،تص نريح إ امننة حننىت
عادما يكون أمر رفط الد ول أو الطر سارايً انوكً (انمر الفقرة  2-4أعال ).
 ٩-6وتشننري الدول ننة الط ننرف إىل تعي ن يف ننام لذمثي ننل ص نناحت ال ننبالغ وأس نرته م نناكً ض ننية
الل ،ننو وإىل أن ننه نند ط فح ننى طل ننت جل ننوئهم ،ش ننفوايً و طين ناً ،لض ننور م ننألجم ش ننفول ويف ننام.
ونمر يفكمة ا ،رة ويفكمنة اسنذ ااف ضنااي ا ،نرة طعنن مقندم ضند القنرار املذعلنق بقضنية
الل،ننو  .وتشننري الدولننة الطننرف أيض ناً إىل أن ولالننة ا ،ننرة نند نمننر  ،إطننار املننا ة  18م ننن
الفصل  ،12و أربع مااسنبا مافصنلة ،فيمنا إذا لنان ميكنن اعذبنار إعا نة ابنن صناحت النبالغ
وحاجذننه إىل الرعايننة مننن موانننع اإلنفنناذ .وط.لننت إىل صنناحت الننبالغ وأس نرته مننن ننالل يفنناميهم
تق نندمي واثئ ننق بشن ن ن تش ننخيى حال ننة إ .و .ج .واحذياجات ننه م ننن الرعاي ننة .وع ننالوة عل ننى ذلن ن ،
اسننذعلمل ولالننة ا ،ننرة ،مننن ننالل مو ننع املعلومننا الطبيننة البلنند األصننلل ،عننن نننوع الرعايننة
املذاحة ني،رياي لطفل مصناب إبعا نة إ .و .ج ..وتض دنمن الطلنت املرسنل منن مو نع املعلومنا
عمنا إذا لنان يذنوفر ني،نرياي العنالج
الطبية البلد األصلل إىل طبيت يفلنل ني،نرياي سنقاالً د
للمرضى الدا لي واخلارجي منن بنل أطبنا نفسناني لألطفنال ،وأطبنا لألطفنال ،وأ صنائي
العننالج الافسننل لألطفننال ،والرعايننة الاهاريننة لألطفننال املصنناب ابلذوحنند ،وعننن أمننالن إاتحننة
هج اخلندما  .و ند أفنا الطبينت ا لدنل رد ُننه يوجند أطبنا نفسنانيون وأ صنائيون علنم
الافس معمم مرال الرعاية الصحية املذق ددمة وُهننم يقندمون الرعاينة إىل األطفنال .وأفنا أيضناً
ُن املسذشننفى اال ننا ل لألم نرا العصننبية والافسننية الغننوس يش ن دل أ صننائياً علننم نفننس
األطف ننال وطبيبن ناً نفس ننانياً لألطف ننال وُن نندما الرعاي ننة الاهاري ننة لألطف ننال املص نناب ابلذوح نند
مذاحة الغوس.
 10-6و ننيط الدولننة الطننرف علم ناً اب عننا صنناحت الننبالغ ُنننه مل ت.عقنند جلسننة شننفوية بش ن ن
هننج القضننية .ولكاهننا تنندفع ُن جلسننة شننفوية نند .عقنند أثاننا إج نرا ا الل،ننو أمننام ولالننة
ا ،رة وُن صاحت البالغ مل يطلت عقد جلسة شفوية أمام يفكمة ا ،رة.
 11-6و يط الدولة الطرف علمناً أيضناً اب عنا ا صناحت النبالغ ُن نرارا عندم مناح ابانه
تصن نريح إ ام ننة وج ننت امل ننا ة  18م ننن الفص ننل  12م ننن ننانون األجان ننت (فيم ننا يذعل ننق ابحلال ننة
الصحية) غري ابلة للطعن وأن هجا األمر يش دكل انذهالاً وجت االتفا ية .وتدفع الدولة الطنرف
ُن املننا ة  18مننن الفصننل  12تاطبننق حننال هننور ننروف جدينندة بعنند مننا يصننبح أمننر الطننر
هنائياً .لما تدفع الدولة الطرف ُن ولالة ا ،نرة ويفنالم ا ،نرة ،وهنل هي نا مذخصصنة وذا
ابة اصة مال انون الل،و وممارساته ،أجر لثاً يقاً حلاال صاحت البالغ وأسرته.
وتالحو الدولة الطرف لنجل أننه ال يوجند منا يشنري إىل أن ابنن صناحت النبالغ تع دنر للذميين
إطننار اإلجنرا ا علننى أسنناس إعا ذننه .وتالحننو الدولننة الطننرف أيضناً أنننه ميكننن البننن صنناحت
البالغ احلصول أثاا إ امذه السويد علنى ندما رعاينة األطفنال والرعاينة الصنحية علنى ندم
السننويد ،ننا ذلن إمكانينة احلصننول علننى أشننكال
املسنناواة مننع غننري مننن األطفننال املقيمن
اصة منن الندعم والرعاينة بسنبت حالذنه الصنحية .وتقلند الدولنة الطنرف أننه ال يوجند منن أل
اع لبلنوغ الصننة مفا هنا أن نذننائ اإلجنرا ا ا ليننة لاننل تعسننفية أو شن دكلل إنكنناراً للعدالننة
ُل شكل من األشكال .وتقلد الدولة الطرف أيضاً أنه ياب نل اعذبنار ا عنا ا صناحت النبالغ
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إطن ننار امل ن نوا  3و 4و 5و 7و 12و 13و 24و 25و 26و 28من ننن االتفا ين ننة غن ننري مقبولن ننة
بسبت عدم عمها ابأل لة الكافية.
 12-6و يط الدولنة الطنرف علمناً اب دعنا صناحت النبالغ ُن إبعنا ابانه إىل ني،نرياي سيعرضنه
ملعاملة غري إنسانية ألنه لن اصل على أشكال الرعاية والندعم والذعلنيم والذندريت نفسنها املذاحنة
لننه السننويد .وتشننري الدولننة الطننرف إىل السنوابق القضننائية للمحكمننة األوروبيننة حلقننو اإلنسننان
الت تذااول ضااي طر األشخاص املصاب ُمرا و أبل فيها ا كمة علنى كليند حنق الندول
املذعا دة مرا بة ول األجانت وإ امذهم و طر هم .ومع ذلن  ،دنت علنى الندول املذعا ندة
أن تراعل عاد ممارسة حقو ها هجا الصد املا ة  3من االتفا ينة األوروبينة( .)6وتالحنو الدولنة
الطننرف أيضناً أن ا كمننة ل.صننل إىل أن تقيننيم احلنند األ ب الننجل دننت بلوغننه منندى طننورة
سو املعاملة لكل ت.درج ضنمن نطنا املنا ة  3منن االتفا ينة األوروبينة هنل مسن لة نسنبية وتذو نك
علننى مجيننع حيثيننا القضننية ،مثننل طبيعننة املعاملننة وسننيا ها ،وطريقننة وأسننلوب تافيننجها ،ومنندهتا،
وآاثرهننا البدنيننة أو العقليننة ،وأحينناكً علننى نننوع جنناس الشننخى املعننين وسنناه وحالذننه الصننحية(.)7
وتشننري الدولننة الطننرف إىل احلكننم الصننا ر عننن النندائرة العليننا للمحكمننة ضننية ن .ضنند اململكننة
املذحدة ( ،)8()N. v. United Kingdomحي أ دلد ا كمة أن تر ل روف مقن ددم الطلنت ،نا
ذلن مذوسنط عمننر املذو نع ،تننردايً لبنرياً حننال إبعنا مننن الدولنة املذعا نندة ال يكفنل حن دد
ذاته لكل يفضل إىل انذهاك للما ة  3من االتفا ية األوروبية .و د يثري رار إبعنا شنخى أجانيب
مصاب ر عقلنل أو جسندل طنري إىل بلند يقنل فينه مسنذوى مرافنق عنالج ذلن املنر عنن
تلن املوجننو ة الدولننة املذعا نندة مشننكلة إطننار املننا ة  ،3لكننن احلنناال االسننذثاائية فقننط
حين تكننون األسننباب اإلنسننانية لعنندم اإلبعننا ويننة .وألنند ا كمننة أيضناً أن األجاننيب الننجل
تقرر طر ال ميكاه ،من حي املبدأ ،أن يطالت ُل حق البقنا إ لنيم ولنة مذعا ندة منن
أج ننل االس ننذمرار االس ننذفا ة م ننن الرعاي ننة الطبي ننة أو االجذماعي ننة أو غ ننري ذلن ن م ننن أش ننكال
املساعدة واخلدما الت تقدمها تل الدولة .وأشار ا كمة إىل أن أوجه تقندم العلنوم الطبينة،
إىل جانت الفوار االجذماعية واال ذصا ية ب البلدان ،يقألن ابحذمال تفاو لبنري مسنذوى
العنالج املذناب بن الدولنة املذعا ندة والبلند األصننلل ،وإىل أننه حن يذعن علنى ا كمنة احلفننا
على رجة من املرونة ملانع الطنر احلناال االسنذثاائية لل اينة فنإن املنا ة  3ال تضنع علنى عناتق
الدولة املذعا دة الذ اماً بذقليى تل الذفاوات عن طرينق تنوفري رعاينة صنحية مانينة وغنري يفندو ة
جلميننع األجانننت الننجين ال اننق ننم اإل امننة األ نناليم اخلاضننعة لواليذهننا القضننائية( .)٩و ضننية
س .ب .ب .ضنند اململكننة املذحنندة ( ،)10()S.H.H. v. United Kingdomلصننل ا كمننة إىل
__________

()6
()7
()8
()٩

انمننر:

European Court of Human Rights, Bensaid v. the United Kingdom, application No.

.44599/98, judgment of 6 February 2001, para. 32
املرجع نفسه.Cruz Varas and others v. Sweden, application No. 15576/89, judgment of 20 March 1991 ،
املرجع نفسه.N. v. the United Kingdom, application No. 26565/05, judgment of 27 May 2008, para. 29 ،
املرجننع نفسننهBensaid v. the United Kingdom; Aoulmi v. France, application No. 50278/99, ،
judgment of 17 January 2006; S.H.H. v. United Kingdom, application No. 60367/10, decision of 29
January 2013; and Senchishak v. Finland, application No. 5049/12, decision of 18 November

.2014
( )10انمر.S.H.H. v. United Kingdom :
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انطبا العذبة العالية حىت عاد تفسري املا ة  3من االتفا ية األوروبينة ابال نألان منع اتفا ينة حقنو
األشخاص ذول اإلعا ة .وترى الدولنة الطنرف أننه ياب نل تطبينق عذبنة عالينة مثنل تلن ا ند ة
املننا ة  3مننن االتفا يننة األوروبيننة علننى اال عننا ا املقدمننة إطننار املننا ة  15مننن اتفا يننة حقننو
األشخاص ذول اإلعا ة.
 13-6وتالحو الدولنة الطنرف أن جلانة مااهضنة الذعنجيت أ دلند  ،اجذها اهتنا السنابقة ،أن
تفننا م احلالننة الصننحية لفننر مننا نذي،ننة اإلبعننا ال يعذنناب علننى وجننه العمننوم سننبباً لافيناً لكننل يشننكل
معاملة مهياة(.)11
 14-6وفيمننا يذعلننق س ن لة مننا إذا لننان مننن ش ن ن احذياجننا ابننن صنناحت الننبالغ إىل الرعايننة
والندعم أن تشنكل مانعناً إلنفنناذ أمنر الطنر  ،تندفع الدولننة الطنرف ُن السنلطا ا لينة أجننر
عنندة مااسننبا لث ناً يق ناً ،مننن حي ن املضننمون ،لألسننس املسذشننهد هبننا .و أثاننا اإلج نرا ا
ا ليننة ،مل يكننن ممكا ناً وضننع تشننخيى يننق حلالننة ابننن صنناحت الننبالغ .ومننع ذل ن  ،يذضننح مننن
أحدج نسخة لشها ة طبية صا رة لنانون الثاين/ياناير  ،2015أننه ييعناين ر نا منن الذوحندي،
بننل ر ننا يعنناين أيض ناً مننن فننرط الاشنناط واإلعا ننة الامننو ،وأنننه مننن املبكننر جننداً وضننع تشننخيى
هنننائل حلالذننه ألنننه ال ين ال صن رياً جننداً .وتشننري الشننها ة الطبيننة أيضناً إىل أن ابننن صنناحت الننبالغ
خيضع لعالج سنلولل مكثدنك يشنارك فينه والندا واملشنرفون علينه الذعلنيم بنل املدرسنل .وتندفع
الدولة الطرف ُنه توجند ني،نرياي مقسسنا ميكاهنا عنم األطفنال ذول االحذياجنا اخلاصنة
الاامجة عن اإلعا ا العقلية ،مثل الذوحند .فعلنى سنبيل املثنال ،ي.ذناب ماناطق منن بياهنا ماطقنة
علنم
الغوس الت تاحدر ماها األسرة العالج املقدم من أطبنا نفسناني لألطفنال وأ صنائي
نفس األطفال فضالً عن مرال توفري الرعاينة الاهارينة لألطفنال املصناب ابلذو دحند .ولنجل  ،تندفع
الدولة الطرف ُن األسباب الت اسذ.شهد هبا القضية يد الامر ال تر ى إىل العذبنة العالينة النت
ح نند هتا يف ننالم وجل ننان ولي ننة أ ننرى ،وال ميك ننن م ننن أن تعذ نناب ذا طبيع ننة يص ننبح معه ننا ط ننر
صاحت البالغ وأسرته إجرا الفاً للما ة  15من االتفا ية.
 15-6وتالحو الدولة الطرف أيضاً أن ولالة ا ،رة مل تعر ،عاد لثها هنج القضنية ،أل أ ينة
ملس لة عدم تشخيى حالة ابن صاحت البالغ تشخيصاً يقاً ،لكاها بلنل املعلومنا املقدمنة
هجا الصد واسذعلمل ا يكفل عن مدى توافر الرعاية مايل الطت الافسل وعلم الافس
لألطفال ني،رياي.
عليقات صاح البالغ على املالحظات اإلضافية للهولة الطرف
 17ح يران/يونيه  ،2016ددم صاحت النبالغ تعليقاتنه علنى املالحمنا اإلضنافية
1-7
للدولن ن ننة الطن ن ننرف .ويشن ن ننري صن ن نناحت الن ن ننبالغ إىل الذعليقن ن ننا الن ن ننت أبن ن ننداها  24و 28متن ن ننوز/
يوليننه  .2015وفيمننا يذعلننق قبوليننة الننبالغ ،ينندفع صنناحت الننبالغ ُن الدولننة الطننرف ذصننة
ابلبننل فيمننا إذا لننان ياب ننل منناح تصنناريح إ امننة ألس نرته ،وابلذننايل فننإن ا عننا اهتم املعروضننة علننى
الل،اة تعذاب مقبولة.
__________

( )11انمننر :جلاننة مااهضننة الذعننجيت ،البالغننا ر ننم  ،1٩٩7/83غ .ر .ب .ضنند السننويد ،اآلرا املعذمنندة 15
أاير/مننايو 1٩٩8د ور ننم  . ،2003/228م .ضنند الس نويد ،اآلرا املعذمنندة  18تش نرين الثنناين/نوفماب 2003د
ور م  ،2010/434ل .ج .ب .وآ رون ضد أسألاليا ،اآلرا املعذمدة  14تشرين الثاين/نوفماب .2013
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 2-7وينندفع صنناحت الننبالغ ُنننه مل تعقنند جلسننة شننفوية بش ن ن احلالننة الصننحية إل .و .ج.د
أما اجللسة املشار إليها منن الدولنة الطنرف فذعلقنل بطلنت األسنرة احلصنول علنى الل،نو  .ويندفع
صنناحت الننبالغ ُن املعلومننا الننت أشننار إليهننا الدولننة الطننرف واسننذقذها مننن مو ننع املعلومننا
الطبينة البلنند األصننلل ليسننل مفصننلة ننا يكفنل لذقنندمي معلومننا عمننا إذا لننان العننالج الكننا
إل .و .ج .مذوفراً ني،رياي ،ابلامر إىل حالذه املعقدة.
 3-7ويدفع صاحت البالغ ُن الندعم الوحيند النجل يذل دقنا إ .و .ج .الدولنة الطنرف هنو
العننالج السننلولل ،وأنننه وزوجذننه ال اصننالن علننى أل شننكل آ ننر مننن أشننكال النندعم .وي ن ددعل
صاحت البالغ أيضاً أن الدولة الطرف انذهكل حق إ .و .ج .الذمذع سذوى معيشنل الئنق
و االسننذفا ة مننن احلمايننة االجذماعيننة وجننت املننا ة  )2(28مننن االتفا يننة بعنندم تننوفري تنندابري
السكن الالئق الذيسريية.
 4-7ويالحو صاحت البالغ ا دعا الدولة الطرف ُننه مل يكنن منن املمكنن وضنع تشنخيى
ينق حلالننة إ .و .ج .ننالل اإلجنرا ا ا ليننة .وهنو ينندفع ُن تشننخيى حالننة إ .و .ج .يشننري
عل ننم ال ننافس
بوض ننوب إىل إص ننابذه ابلذوح نند ،لم ننا ه ننو مب ن د تق ننارير مقدم ننة م ننن أ ص ننائين
وطبيت ومو ك معين بشقون الرعاية االجذماعية إىل ولالة ا ،رة.
مالحظات إضافية

مالحما مقدمة من الدولة الطرف
 11تشرين الثاين/نوفماب  ،2016ددمل الدولة الطرف مالحما إضافية ر اً على
1-8
تعليقا صاحت البالغ .وتشري الدولة الطرف إىل أنه وجت املا ة  22من الفصنل  12منن نانون
األجانننت ،ياذهننل مفعننول أمننر اننع النند ول أو ابلطننر  ،غننري صننا ر عننن يفكمننة عامننة ،بعنند 4
ساوا من اللحمة الت يصبح فيها هنائياً وغري ابل للطعن .وتالحو الدولة الطرف أن يفكمة
اسننذ ااف ضننااي ا ،ننرة ن دنرر عنندم منناح األسننرة إذكً ابالسننذ ااف  13تش نرين الثنناين/نوفماب
 2012وأن رار طر أصحاب الشكوى اب من هنائياً وغنري ابنل للطعنن ذلن الذناريخ.
وتالحو باا على ذل أن رار طر صاحت البالغ وزوجذه واباه د سقط ابلذقا م اعذباراً من
 13تشرين الثاين/نوفماب  .2016وتالحو أيضاً أنه عاد سقوط نرار طنر ابلذقنا م فإننه يصنبح
غري ابل ل نفاذ اعذباراً منن ذلن الذناريخ ويذناب للشنخى املعنين إمكانينة أن يقن ددم طلبناً جدينداً
للحصول على تصريح إ امة وأن ت.درس مجيع األسباب واال دعا ا الت يو الذح ،هبنا راسنة
لاملننة مننن بننل ولالننة ا ،ننرة .وميكننن الطعننن نرار سننليب لولالننة ا ،ننرة أمننام يفكمننة ا ،ننرة
ويفكمة اسذ ااف ضااي ا ،رة.
 2-8وتشري الدولة الطرف أيضاً إىل أنه اعذبناراً منن  13تشنرين الثناين/نوفماب  ،2016مل تعند
توجد أل رارا ابلة للذافيج ميكن على أساسها طر صناحت النبالغ وأسنرته منن السنويد .و
ضو ما تق ددم ،تدفع الدولة الطرف ُنه مل يعد ممكااً لل،انة ،مانج ذلن الذناريخ ،الامنر النبالغ
ألنه مل يعد إبمكان صاحت البالغ وأسرته اال عا أهننم ضنحااي انذهناك يفذمنل لالتفا ينة .وتندفع
الدولننة الط ننرف ُنننه ياب ننل ابلذ ننايل اعذبننار ال ننبالغ غننري مقب ننول لذعارض ننه مننن حي ن اال ذص نناص
الشخصل مع االتفا ية ،وجت املا ة  1من الابوتولول اال ذيارل.
14
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 3-8ومننن جانننت بننديل ،تنندفع الدولننة الطننرف ُنننه ياب ننل اعذبننار الننبالغ غننري مقبننول وجننت
املا ة  ) (2من الابوتولول اال ذيارل لعدم اسذافا .سبل االنذصاف ا لية .وتشري إىل أنه ابلامر
إىل سننقوط أمننر الطننر ابلذقننا م ،ميكننن لصنناحت الننبالغ وأس نرته تقنندمي طلننت جدينند إىل ولال ننة
ا  ،ننرة ،م ننع إمكاني ننة اس ننذ ااف الق نرارا الحق ناً أم ننام يفكم ننة ا  ،ننرة ويفكم نة اس ننذ ااف ض ننااي
ا ،ننرة .وتنندفع الدولننة الط ننرف ُن هننجا األمننر يشننكل س ننبيل انذصنناف فعنناالً ،ابملعننا ال نوار
املا ة  ) (2من الابوتولول اال ذيارل ،من اخلطر امل عوم ابنذهاك االتفا ية .وتشري الدولنة الطنرف
إىل االجذهننا ا السننابقة لل،اننة مااهضننة الذعننجيت وتالحننو أن الشننكاوى املعروضننة علننى تل ن
ع نند م ننن القض ننااي املرفوع ننة ض نند الس ننويد غ ننري مقبول ننة لع نندم اس ننذافا س ننبل
الل،ا ننة اعذ .نناب
االنذصنناف ا لي ننة ،لون ننه أتيحننل ألص ننحاب الش ننكوى فرصننة ب نند إج نرا ا جلننو جدي نندة بع نند
سقوط القرار املذعلق بطر هم ابلذقا م(.)12
 4-8ورداً علن ننى رسن ننالة صن نناحت الن ننبالغ املقر ن ننة  17ح يران/يونين ننه  ،2016تكن ن دنرر الدولن ننة
الطننرف القننول ُن ابننن صنناحت الننبالغ ميكاننه احلصننول علننى نندما رعايننة األطفننال والرعايننة
الس ننويد ،ننا ذل ن إمكاني ننة
الص ننحية عل ننى نندم املس نناواة م ننع غ ننري م ننن األطف ننال املقيم ن
احلصول على أشكال اصة من الدعم والرعاية بسبت حالذه الصحية.

املالحما املقدمة من صاحت البالغ
 16لننانون األول /يسننماب  2016و 6شننباط/فاباير  ،2017نندَّم صنناحت الننبالغ
-٩
تعليقاته علنى مالحمنا الدولنة الطنرف اإلضنافية .وهنو يقلند أن نرار الطنر سنقط ابلذقنا م وأننه
ميكننن تقنندمي طلننت جدينند إىل ولالننة ا ،ننرة .ولكاننه ينندفع ُنننه عانند تقنندمي الننبالغ ،لانننل الدولننة
الطننرف تاذهن االتفا يننة ولانننل مجيننع سننبل االنذصنناف ا ليننة نند اسننذافد  .وينندفع ُن الو ننل
املااسننت لذحدينند مننا إذا لانننل سننبل االنذصنناف ا ليننة نند اسننذافد انند ابلرجننوع إىل و ننل
ح نندوج االنذه نناك امل ع ننوم لالتفا ي ننة .وه ننو ي ن ن ددعل أن الاذي ،ننة ال ننت سيفض ننل إليه ننا الش ننروع
إج نرا ا جدينندة لنندى ولال ننة ا ،ننرة سننذذ ثدر لثننرياً ابلق نرارا السننابقة ،وأن املعلومننا الوجيه ننة
الوحيندة سنذكون الوا نع تلن املذعلقنة ابألحنداج الوا عننة بعند صندور آ نر نرار .وين ددعل أيضناً
أن إمكانية احلصول على نذائ إدابية بعد تقدمي طلت جديد تعند أضنعك منن ذل بنل بسنبت
الذعديال الذشريعية اجلديدة.

ابء -نظر اللجنة يف املقبولية
أل ا دع ننا ي ننر ب ننالغ م ننا ،يذعن ن د عل ننى الل،ا ننة ،وفقن ناً للم ننا ة  2م ننن
 1-10ب ننل الام ننر
د
الابوتول ننول اال ذي ننارل وامل ننا ة  65م ننن نمامه ننا ال نندا لل ،أن تق ننرر م ننا إذا ل ننان ال ننبالغ مقب ننوالً
أم ال وجت الابوتولول اال ذيارل.
__________

( )12انمننر :جلاننة مااهضننة الذعننجيت ،البالغننا ر ننم  ،1٩٩6/58ج .م .و .م .ضنند السننويد ،القنرار املعذمنند 15
أاير/م ن ن ن ننايو 1٩٩8د ور ن ن ن ننم  ،2000/170أ .ر .ض ن ن ن نند الس ن ن ن ننويد ،الق ن ن ن نرار املعذم ن ن ن نند  23تش ن ن ن نرين الث ن ن ن نناين/
نن ننوفماب 2001د ور ن ننم  ،2008/365س .ك .ور .ك .ضن نند السن ننويد ،الق ن نرار املعذمن نند  21تش ن نرين الثن نناين/
نوفماب .2011
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 2-10و نند ك دل نند الل،ا ننة ،وفقن ناً مل ننا ت نناى علي ننه الفق ننرة (ج) م ننن امل ننا ة  2م ننن الابوتول ننول
هنج املسن لة ،وأننه مل ي.امنر فيهنا وليسنل يند الامنر
اال ذيارل ،من أنه مل يسبق نا أن نمنر
إطار أل إجرا آ ر من إجرا ا الذحقيق الدويل أو الذسوية الدولية.
 3-10وتالحنو الل،اننة ا دعننا صنناحت الننبالغ ُن الدولنة الطننرف إببعا هننا األسننرة إىل ني،ننرياي
سذاذه حقو اباه وجت املوا  7و 12و 15و 24و 25و 26و 28من االتفا ية ،ألنده لنن
يسذطيع احلصول على ما يكفل من سبل الرعاية الصحية والذعليم والذ هيل وإعا ة الذ هيل وعلنى
ل ،ننة الدول ننة
املس ننذوى املعيش ننل الالئ ننق واحلماي ننة االجذماعي ننة ني ،ننرياي .و ننيط الل،ا ننة علمن ناً د
الطننرف ُن الل،اننة غننري ذصننة ابلامننر هننج اال عننا ا وجننت الابوتولننول اال ذيننارل ،ألنننه
ال ميكننن ميننل الدولننة الطننرف مسننقولية انذهالننا االتفا يننة الننت اذمننل أن ترتكبهننا ولننة أ ننرى
ننارج إ ل ننيم الس ننويد وواليذه ننا القض ننائية .وتالح ننو الل،ا ننة أن ال نندول األطن نراف تس ننلم ،وج ننت
املا ة  1من الابوتولول اال ذيارل ،اب ذصاص الل،انة بذلقنل البالغنا منن األفنرا أو مموعنا
األفرا أو ابسم األفرا أو مموعا األفرا املشمول اب ذصاصنها وين ددعون أهننم ضنحااي انذهناك
ولننة طننرف ألحكننام االتفا يننة ،وابلامننر تل ن البالغننا  .وتننرى الل،اننة أن يننام ولننة طننرف
بألحيننل شننخى مننا إىل واليننة ضننائية نند يواجننه فيهننا طننر الذعننر النذهالننا لالتفا يننة ر ننا
تألتت عليه روف معياة مسقولية على الدولنة القائمنة ابإلبعنا  ،وذلن وجنت االتفا ينة النت
ال تذضمن باداً للذقييد اإل ليمل .وباا ً على ذل  ،ترى الل،اة أن مبدأ باوز األثر إل ليم الدولة
لن مياعها من الامر هجا البالغ وجت املا ة  1من الابوتولول اال ذيارل.
 4-10بيد أن الل،اة يط علماً ل،ة الدولة الطرف الت تفيند ُن أمنر الطنر الصنا ر 13
تش نرين الث نناين/نوفماب  2012نند س ننقط ابلذق ننا م اعذب نناراً م ننن  13تش نرين الث نناين/نوفماب 2016
ومل يعد من ابالً للذافيج .و يط الل،اة علماً أيضاً ل،ة الدولة الطرف ُنه إبمكنان صناحت
البالغ وأسرته تقدمي طلت جديد إىل ولالة ا ،رة للحصول على تصاريح إ امة ،منع منا يسنذذبعه
ذل منن إمكانينة اسنذ ااف القنرارا أمنام يفكمنة ا ،نرة ويفكمنة اسنذ ااف ضنااي ا ،نرة .وهنل
ننيط علمن ناً ل ننجل ل ،ننة الدول ننة الط ننرف ال ننت تفي نند ُن ننه ياب ننل اعذب ننار الش ننكوى غ ننري مقبول ننة
لذعارض ننها م ننن حي ن ن اال ذص نناص الشخص ننل م ننع االتفا ي ننة وج ننت امل ننا ة  1م ننن الابوتول ننول
اال ذي ننارل ،أو أن ننه ياب ننل ،م ننن جان ننت ب ننديل ،اعذباره ننا غ ننري مقبول ننة وج ننت امل ننا ة  ) (2م ننن
الابوتولننول اال ذيننارل لعنندم اسننذافا سننبل االنذصنناف ا ليننة .و ننيط الل،اننة علم ناً أيض ناً ل،ننة
صاحت البالغ الت تفيد ُن الدولة الطرف لانل عاد تقدمي البالغ تاذه االتفا ية وأنه ياب ل
من البل مقبولية الشكوى على أساس الو ائع الت لانل مذاحة عاد تقدمي البالغ.
 5-10و نيط الل،انة علمناً ابالجذهنا ا السنابقة لل،انة مااهضنة الذعنجيت( .)13املذعلقنة إببعنا
أصن ننحاب الشن ننكوى إىل بلن نندهم األصن ننلل احلن نناال الن ننت تكن ننون فيهن ننا أوامن ننر طن ننر أصن ننحاب
الش ننكوى ،لم ننا ه ننجا ال ننبالغ ،نند س ننقطل ابلذق ننا م عا نند راس ننذها م ننن ب ننل تلن ن الل،ا ننة.
و ل.صن ننل جلان ننة مااهضن ننة الذعن ننجيت إىل عن نندم مقبولين ننة الشن ننكاوى بسن ننبت عن نندم اسن ننذافا سن ننبل
االنذصنناف ا ليننة ،ألن نرارا طننر أصننحاب الشننكوى نند سننقطل ابلذقننا م ،ومل يعننو وا مننن
معرض ن خلط ننر الط ننر م ننن الدولننة الط ننرف ،واب إبمك نناهنم تق نندمي طلبننا جل ننو جدي نندة تك ننون

__________

( )13انم ننر :ب .م .س .ض نند الس ننويد ،وس .ك .ور .ك .ض نند الس ننويد ،وأ .ر .ض نند الس ننويد ،وج .م .و .م .ض نند
السويد.
16

GE.17-17525

CRPD/C/18/D/28/2015

موضع فحى لامنل منن سنلطا ا ،نرة ،وألن ال شنل يشنري إىل أن اإلجنرا اجلديند لنن يكنون
فع نناالً حال ننة أص ننحاب الش ننكوى .و ننيط الل،ا ننة علمن ناً أيض ناً ابلسن نوابق القض ننائية للمحكم ننة
األوروبيننة حلقننو اإلنسننان( )14بش ن ن القضننااي الننت سننقطل فيهننا ابلذقننا م أوامننر طننر أصننحاب
الطلبا  .وأشار ا كمة إىل أن أوامر الطر ابتل غري ابلة ل نفناذ نا أهننا سنقطل ابلذقنا م.
وأش ننار أيض ناً إىل أن ننه إبمك ننان مق نندمل الطلب ننا الب نند إج نرا ا جدي نندة ولامل ننة اللذم ناس
الل،نو وطلننت احلصنول علننى تصناريح اإل امننة ،وهنل اإلجنرا ا النت سذسننمح ببحن ا دعننا اهتم
من حي األسس املوضوعية وميكن اسذ اافها .ولجل لصل ا كمة إىل أنه مل يعند هاناك أل
نابر ملواصننلة الامننر الطلبننا املق ددمننة وجننت املننا ة  )1(37مننن االتفا يننة األوروبيننة وحننجفل
من د
هج القضااي من ائمة القضااي املعروضة عليها.
أن أمننر طننر أس نرته نند سننقط
 6-10و ننيط الل،اننة علم ناً ُن صنناحت الننبالغ مل يشننك
ابلذقننا م أو إمكانيننة أن تباشننر األسننرة إجنرا ا جدينندة أمننام سننلطا ا ،ننرة .و ننيط الل،اننة
ل،ننة صنناحت الننبالغ ُنننه مننن غننري املننرجح أن .مت ناح األسننرة تصنناريح إ امننة حننال
علمناً أيضناً د
ضنو نذنائ اإلجنرا ا ا لينة السنابقة .و هنجا الصند  ،تنج دلر
تقدمها بطلت جديد ،وذلن
فعالي ننة س ننبيل االنذص نناف ال يعف ننل
الل،ا ننة ابجذها اهت ننا الس ننابقة ال ننت تفي نند ُن م ننر الشن ن
الشننخى مننن السننعل إىل اسننذافا ( .)15وتشننري الل،اننة إىل االجذهننا ا السننابقة لل،اننة مااهضننة
الذع ننجيت واالجذه ننا ا القض ننائية للمحكمن ننة األوروبي ننة حلق ننو اإلنسن ننان املش ننار إليه ننا أعن ننال ،
وتالحننو أنننه ال يوجنند أل ش ننل يشننري إىل أن تقنندمي صنناحت ال ننبالغ وأس نرته طلب ناً جدي ننداً إىل
سننلطا الدولننة الطننرف ل ننن يفضننل إىل انذصنناف فعننال .وتش ننري الل،اننة أيض ناً إىل أنننه وج ننت
الفقنرة  2منن املنا ة  71منن نمامهنا الندا لل ،دنوز لل،انة أن تعيند الامنر ،و نل الحننق،
رار اختجته بعدم مقبولية بالغ ما وجنت الفقنرة ( ) منن املنا ة  2منن الابوتولنول اال ذينارل
حال تلقل طلباً طدياً من الشخى املعين أو من ياوب عاه يذضمن معلوما تب د أن أسنباب
عندم املقبولينة مل تعند ائمنة .و ضنو منا تقن ددم ،ختلنى الل،انة إىل أن ا دعنا ا صناحت الننبالغ
ُن الدولة الطرف إببعا ها أسنرته إىل ني،نرياي سنذاذه حقنو ابانه وجنت املنوا  7و 12و15
و 24و 25و 26و 28من ننن االتفا ين ننة هن ننل ا عن ننا ا غ ن ننري مقبولن ننة إطن ننار املن ننا ة  ) (2م ن ننن
الابوتولول اال ذيارل.
 7-10وتالحو الل،اة ا عا صاحت البالغ ُن الدولة الطرف انذهكل حق اباه مسنذوى
معيشل الئق و احلماية االجذماعينة وجنت املنا ة  )2(28منن االتفا ينة منن نالل عندم تنوفري
روف السنكن الالئنق الذيسنريية عاندما لاننل األسنرة مقيمنة الدولنة الطنرف .وتالحنو الل،انة
أيضناً أن الدولننة الطننرف تنندفع ُنننه ياب ننل اعذبننار الشننكوى غننري مقبولننة لعنندم اسننذافا مجيننع سننبل
االنذصنناف ا ليننة .وتالحننو الل،اننة لننجل أن امللننك ال يذضننمن عااصننر متكاهننا مننن اسننذاذاج أن
صنناحت الننبالغ أاثر هننجا اال عننا أثاننا اإلج نرا ا ا ليننة .وابلذننايل ،ختلننى الل،اننة إىل ع نندم
مقبولية هجا اجل من الشكوى وجت املا ة  ) (2من الابوتولول اال ذيارل.
__________

( )14انمنر:

European Court of Human Rights, Atayeva and Burman v. Sweden, application No.17471/11,

decision of 19 February 2013; P.Z. and others v. Sweden, application No. 68194/10, judgment of 18

.December 2012; and B.Z. v. Sweden, application No. 74352/11, judgment of 18 December 2012
( )15انمر البالغ ر م  . ،2015/31ل .ضد السويد ،القرار املعذمد  24آذار/مارس  ،2017الفقرة .3-7
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 8-10و ضننو مننا تق ن ددم ،تننرى الل،اننة أنننه مننن غننري الضننرورل الامننر منندى مقبوليننة ا دعننا
صناحت النبالغ ُن سنلطا الدولنة الطنرف انذهكنل ،سنيا اإلجنرا ا ا لينة ،حقنو اباننه
وجت املوا  3و 4و 5و 7و 12و 13و 24و 25و 26و 28من االتفا ية.

ديم -اسدندادات
 -11وباا على ذل  ،تقرر الل،اة ما يلل:
(أ)

عدم مقبولية البالغ وجت املا ة  ) (2من الابوتولول اال ذيارلد

(ب) إمكانية إعا ة الامر هجا القرار وجت الفقرة  2من املا ة  71منن الامنام
الدا لل لل،اة حنال تلقنل منن الضنحااي أو منن يانوب عناهم طلبناً طديناً يذضنمن معلومنا
تفيد ُن أسباب عدم املقبولية مل تعد ائمةد
(ج)

18

إبالغ هجا القرار إىل الدولة الطرف وإىل صاحت البالغ.
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