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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

تقريررر اللجنررة املعنيررة حبقرروق األشررخاص ذوي اإلعاقررة عررا ثومنررا ال ا نررة
عشرة ( 31-14آب/أغسطس )2017
أولا -الدول األطراف يف التفاقية وبروتوكوهلا الختيامي
 -١يف  3١آب/أغسط ط  ،20١7اتري ططخ تامم ططور تا ططمنر تاةو ب ططع د ططو  ،ط ط د ططم تا ططمن
تألطوتف يف تتفوقيع حقطق تألخطصوذ ينا تادوقطع  ١74ناطع ،ن ط دطم تاطمن تألططوتف يف
تاربنتقكق تالاميورا االتفوقيع  92ناع .نميكن تالطالع د ى قوئميت تامن تألطوتف يف هطيين
تاصكني يف تملققع تا بكي ملكمب تا ؤنن تاقونقنيع ابأل ونع.

اثنيا -افتتاح الدومة ال ا نة عشرة للجنة
 -2تفمُمحططا تاططمنر تاةو بططع د ططو ا سبططع يف سططع دو ططع أ اططا فيئططو رئيسططع تا سبططع ك مططع
توحيططب .نأ اب ابابيططون تالفممططوحي ملفقمططيع تأل ططا تملمحططم تاسططو يع ققططق تانسططون رئططي قسططا
تافئططوم قمططع تا كيططض ابملفقمططيع .نميكططن تالطططالع د ططى هططيت تابيططون يف تملققططع تا ططبكي ا سبططع.
نأ اا تاوئيسع أيضوً بيون.
 -3نتسمعوما تا سبع من تألدمو تملؤقا ن وان ج تاعمل تملؤقا اطمنراو تاةو بطع د طو
نتدمممامو (.)CRPD/C/18/1

اثل ا -عضويرة اللجنرة
 -4ميكن تالطالع د ى قوئمطع مساطوأ أدضطوأ تا سبطع يف  3١آب/أغسط
دضقيمئا ،يف تملققع تا بكي ا سبع.
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مابع ا -أساليب العمل
 -٥انق ا تا سبع سوئل خىت تمصل مسسوايب دم ئو نتدمممم تملقورتم تاطقتر يف تملوفط
تألن هليت تامقويو.

خا سا -األنشطة املتصلة ابلتعليقات العا ة
 -٦نظ ططوم تا سب ططع يف تقوي ططو فويقئ ططو تاعو ططل تملع ططا ابقط ط يف تاع ططي تملس ططمقل نتا ططو يف
تجملممع دن تامقطمر ترطويف يف اطيوغع تع يط دطور طدن تملطو  ١9طن تالتفوقيطع .نتدممطمم تا سبطع
يف س ططع دو ططع تع يقئ ططو تاع ططور رق ططا  )20١7(٥ططدن تاع ططي تملس ططمقل نتا ططو يف تجملمم ططع.
ننظّمططا تا سبططع يق طوً ملبوق ططع ح ط تألخططصوذ ينا تادوقططع يف تملسططونت ندططمر تاممييططض بوق طعً
دو طع ،نأيططمم ططونع تع يط دططور د ططى تملططو  ٥ططن تالتفوقيططع ،نقططورم أن تق ططد دططق قاب تقططم
سومهوم يف هيت تمل ونع.

ساثس ا -األنشطة املتصلة ابلربوتوكول الختيامي
 -7يف  ١٨آب/أغس ط ط ط  ،نظط ط ططوم تا سبط ط ططع يف أر عط ط ططع الغط ط ططوم .نفيمط ط ططو ط ط ط تاط ط ططبال
رقا ( 20١4/22سني مم مجئقريع تبضتنيو تملمحم ) ،ا صطا تا سبطع قاب أن تاقطوترتم نتا طوتأتم
تاططيت تهتططياو تامناططع تا ططوف ططدن أدمططو تاعب ط تاططيت تعططوو هلططو اططوحب تاططبال  ،نهططق خططص
صططوب ابملئ ط  ،ت ططكل تنمئوك طوً ألحكططور تمل طقت  ٥ن ١٥ن ،١7قططونأ ابالق ط تن ططع تملططو  4ططن
تالتفوقيع .نيف تابال رقا  ( 20١٥/30وكورنف مطم ايمقتنيطو) ،ا صطا تا سبطع قاب أن حو طون
ا ططوحبع تا ططبال ططن تا تيب طوم تاميسط ط يع تملعققا ططع ن ططن تملس ططودم تاقونقني ططع ،نه ططق ططو بعئ ططو ططن
تمل ططوركع يف س ططوم ا ططوع قض ططيمئو ،ي ططكل تنمئوكط طوً ققققئ ططو تملكفقا ططع ق ططب تافق ططو  3ططن
تملططو  ١2نتافقططو  ١ططن تملططو  ١3ططن تالتفوقيططع .نأد بططا تا سبططع أن تاططبال رقططا 20١٥/2٨
(ن .ن . .نآاططونن مططم تاسططقيم) غ ط قبططق اعططمر تسططمبفو سططبل تالنمصططوف تر يططع .نقططورم
تا سبع أيضوً أن تقق تابظطو يف تاطبال رقطا ( 20١3/١٦ريم طي مطم أسط تايو) النمفطوأ قمطقع
تا كقى عم حصق اوحبئو د ى و ط بد ن سكن ن دا ت ممودي اور ؤسسع ردويع.
 -٨نيف  3١آب/أغس  ،تدمممم تا سبع تقويطو تملقطور تخلطوذ تملعطا ابابالغطوم تدميطم
دن تا كونى تايت نر م بي تامنر تاسو عع د و ندن حواع تابالغوم تملسس ع.
 -9ننظط ططوم تا سبط ططع يف تملسط ططوئل تملمعحّقط ططع اب ط طوتأتم تامحط ططوا دم ط طالً ابملط ططو تني  ٦ن 7ط ططن
تاربنتقكق تالاميورا االتفوقيع.

سابعا -قرامات أخرى
 -١0تدمممم تا سبع هيت تامقويو دن نراو تاةو بع د و .
 -١١نميكن تالطالع د ى قوئمع كو ع ابملقورتم تايت تدممماو تا سبع يف تملوف تألن هليت تامقويو.
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اث ن ا -الدومات املقبلة
 -١2ن تملقور دقم تامنر تاموسطعع د طو ا سبطع يف تافط طن  ١4خطبو//فربتيو قاب  9آيتر/
ططور  ،20١٨نسططي ي تاططمنر دقططم تال ممططوع تاموسططع ا فوي ط تاعو ططل ملططو قبططل تاططمنر يف تاف ط
ن  ١2قاب  ١٦آيتر /ور .20١٨

اتسعا -إ كانية الوصول إىل جلسات اللجنة
 -١3نفّططوم تأل ططا تملمحططم اططم وم تاعططوو تابصططي دططن ُعططم يف مجيططع تد سططوم تاع بيططع تاوايططع
نيف سع غ قع نتحم  ،نتقاا بظموم عبيطع ابألخطصوذ ينا تادوقطع تيسط هطيد تخلطم وم.
ن وى تقف ام وم تا مجع تافقريع ن اغع تاخور تامنايطع نقايئطو اطال تد سطوم تاع بيطع .ن طوى
تقف ام وم تا مجع تافقريع ن اغطوم تاخطور تاقطبيطع نقايئطو اطال سطوم تقطقتر تاطيت ُدقطمم
ططع أر ططع ن ططن تا ططمن تألط طوتف يف تالتفوقي ططع .ن ططوى ت ططقف ا ططم وم تا مج ططع تافقري ططع ططن اغ ططع
تاخططور تاونسططيع نقايئططو يف مجيططع تد سططوم تاع بيططع نتملغ قططع .ن ططوى تططقف اططم وم تاب ط تا ططبكي
اال تد سوم تاع بيع .نمل تكن ام وم نتئو تق ّ تاسمعي موحع اال تامنر .

عاشرا -التعاون ع اهليئات املعنية

ِّ
املتخصصة
ألف -التعاون ع أجهزة األ م املتحدة ووكالنا
 -١4يف تد سططع تالفمموحيططع ا ططمنر  ،أ اب بيططوانم ألة ططق نكططوالم تأل ططا تملمحططم نق ترتاططو ن وت ئططو
فقمططيع تأل ططا تملمحططم تاسططو يع ققططق تانسططون ،ن فقمططيع تأل ططا تملمحططم تاسططو يع ا ططؤنن
تاموايططعف ّ
تاال ئني ،ن بظمع تأل ا تملمحم ا فقاع ،ن بظمع تاصحع تاعومليع ،نتملبظمع تاعومليع ا م كيع تافكويع.
 -١٥نت ممططع كمططب تا سبططع ابملقططور تخلواططع تملعبيططع ذقططق تألخططصوذ ينا تادوقططع ملبوق ططع
تملسوئل تملمع قع مبسي ناليع تملقور تخلواع ع ناليع تا سبع.

ابء -التعاون ع املنظمات غري احلكو ية و ع اهليئات األخرى
 -١٦أ اب بي ططوانم أ ططور تا سب ططع ألة ططقن د ططن تامح ططوا تاع ططوملي ا مؤسس ططوم تاقطبي ططع قق ططق
تانسططون ،نتا سبططع تامنايططع ا صط يب تألاططو ،نتملبططو ر تاعومليططع امكبقاق يططو تملع ق ططوم نتالتصططوالم
تا ططو ع ،نتامح ططوا تا ططمن تملع ططا قض ططوا تادوق ططع ،نتالظ ططو تاع ططوملي ا مكف ططقفني ،ن بظم ططوم
تألخصوذ ينا تادوقع يف تاب متن تايت نظوم فيئو تا سبع اال تامنر .
 -١7ننظّططا تامحططوا تاعططوملي ا مؤسسططوم تاقطبيططع ققططق تانسططون نتامحططوا تاططمن تملعططا
قضوا تادوقع بوسبع ونبيع قتميعيع دن تاصالم تايت تو ط تق يف تملسونت ندطمر تاممييطض
خب ع تامبميع تملسممت ع اعور  2030نمسهمتف تامبميع تملسممت ع.
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حاثي عشر-

النظر يف التقامير املقد ة وفق ا للماثة  35ا التفاقية
 -١٨نظ ط ططوم تا سب ط ططع يف تامق ط ططوريو تألناي ط ططع اك ط ططل ط ططن التفي ط ططو ( ،)CRPD/C/LVA/1ناكس ط ططمرب
( ،)CRPD/C/LUX/1نتدب ططل تألس ططق ( ،)CRPD/C/MNE/1نتملغ ططوب ( ،)CRPD/C/MAR/1ن بم ططو
( ،)CRPD/C/PAN/1نتملم كططع تملمحططم اربي ونيططو تاعظمططى نآيوابططمت تا ططموايع (.)CRPD/C/GBR/1
نتدممططمم تا سبططع الحظططوم امو يططع ططدن هططيد تامقططوريو ،نهططي الحظططوم ميكططن تالطططالع د يئططو
يف تملققع تا بكي ا سبع.
 -١9نتدمممم تا سبع قوئمع تملسوئل ق ب تا وتأ تملبسط امقم تامقوريو فيمطو يمع ط كطل
ططن تألر بم ططني ( ،)CRPD/C/ARG/QPR/2-3نأسط ط تايو ( ،)CRPD/C/AUS/QPR/2-3نقك ط طقت نر
( ،)CRPD/C/ECU/QPR/2-3نتقن (.)CRPD/C/TUN/QPR/2-3

اثين عشر -ؤمتر الدول األطراف يف التفاقية
 -20ق ططورم تا سب ططع أن رة ئ ططو رئيس ططمئو نأح ططم انئبيئ ططو يف تا ططمنر تقو ي ططع د ططو مل ططؤرو تا ططمن
تألطوتف يف تالتفوقيع.

4

GE.17-23088

CRPD/C/18/2

املرفق األول
القرامات اليت اعتمدنا اللجنة يف ثومنا ال ا نة عشرة
 -١نظ ط ططوم تا سب ط ططع يف تامق ط ططوريو تألناي ط ططع اك ط ططل ط ططن تاب ط ططمتن تامواي ط ططعف التفي ط ططو (،)CRPD/C/LVA/1
ناكسططمرب ( ،)CRPD/C/LUX/1نتدبططل تألسططق ( ،)CRPD/C/MNE/1نتملغططوب (،)CRPD/C/MAR/1
ن بمو ( ،)CRPD/C/PAN/1نتملم كع تملمحم اربي ونيو تاعظمى نآيوابمت تا موايع (.)CRPD/C/GBR/1
 -2نتدمممم تا سبع قوئمع تملسوئل ق ب تا وتأ تملبسط امقم تامقوريو فيمطو يمع ط كطل
ططن تاب ططمتن تامواي ططعف تألر بم ططني ( ،)CRPD/C/ARG/QPR/2-3نأسط ط تايو (،)CRPD/C/AUS/QPR/2-3
نقكقت نر ( ،)CRPD/C/ECU/QPR/2-3نتقن (.)CRPD/C/TUN/QPR/2-3
 -3ننظوم تا سبع يف تملسطوئل يتم تاصط ع اب وتئئطو تملمع ط ابامحطوا دمطالً ابملطو تني  ٦ن7
ن تاربنتقكق تالاميورا االتفوقيع .ننظوم تا سبع يف أر عع الغوم .نا صا تا سبع قاب نققع
تنمئوكوم يف الغني بئمو .نيو طق ض آلرتأ تا سبطع نقوترتاطو يف ت ط تابالغطوم يف تملوفط تاةطو
هليت تامقويو.
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نتدمممم تا سبع تع يقئو تاعور رقا  )20١7(٥دن تاعي تملسمقل نتا و يف تجملممع.

 -٥نيف  2٥آب/أغس ط  ،20١7نظمططا تا سبططع يق طوً ملبوق ططع تملططو  ٥ططن تالتفوقيططع،
تملمع قع عمر تاممييض ،بوق عً دو ع .نأقوم تا سبع أيضوً ونع تع ي دور د ى تملطو  ٥نقطورم
دق مجيع أاحوب تملص حع تملئممطني قاب تقطم سطومهوم فيطد .نآاطو قدطم امقطم تملسطومهوم
هق  ١٥ت وين تاةو /نقفمرب .20١7
 -٦نفيمط ططو يمع ط ط اباب ط ططمتن تاط ططيت سط ططمبظو فيئط ططو تا سبط ططع يف نراط ططو تاةو بط ططع د ط ططو نابملقط ططورين
تاق ط طويني ،ق ططورم تا سب ططع أن تبظ ططو يف تاب ططمتن تامواي ططعف ه ططوييت (كق ورتفي ططل يونيون ططما) ،ننيب ططو
ندم ططون ( تنال ططي ابخ ططورن) ،نتالظ ططو تاونس ططي ( ت ي ططون اتتيم /الس ط ق
(هيقن ط  -خ ططي ك ططيا)ُ ،
غو قر اقفوسكي) ،نسي يل (كق ورتفيطل يونيونطما) ،نسط قفيبيو ( طقان رنسطكق ) ،نتاسطق تن
( ططورتن اب ططق) .نق ططورم تا سب ططع أيض ط طوً أن تعمم ططم قوئم ططع تملس ططوئل تملمع ق ططع ك ططل ططن كقس ططموريكو
ننيقيفي بططمت نابرتغ طقتا نمجئقريططع كططقرا يف قطططور تا طوتأ تملبسططط امقططم تامقططوريو .نك فططا تا سبططع
تأل ونع اب ال مجيع تابعةوم تامتئمع تملعبيع ام تاب متن يا .
 -7نق ططورم تا سب ططع أن تعق ططم نرا ططو تاموس ططعع د ططو يف تافط ط ططن  ١4خ ططبو//فربتيو قاب 9
آيتر /ور  ،20١٨نسي ي تامنر دقم تال مموع تاموسع ا فوي تاعو طل ملطو قبطل تاطمنر يف تافط
ططن  ١2قاب  ١٦آيتر /ططور  .20١٨نط ب ططا تا سب ططع قاب تافويط ط تاعو ططل أن يعمم ططم ،ا ططال
ت ممودططد تاموسططع ،قوئمططع تملسططوئل تملمع قططع كططل ططن تدضتئططو ،نكططقاب ،ن وا ططع ،نتاف بططني ،ن قابططمت،
ن بططقب أفويقيططو ،نمجئقريططع قططمننيو تايقغقسططالفيع سططو قوً .نك فططا تا سبططع تأل ونططع اب ططال تاب ططمتن
تملعبيع يا .
 -٨نقورم تا سبع أن ت وع يف تملسمقبل تاقويب يف دم يع ايوغع
تافقو  3ن تملو  4نتافقو  3ن تملو  33ن تالتفوقيع.
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نتدمممم تا سبع هيت تامقويو دن نراو تاةو بع د و .
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املرفق ال اين
رروجز ل ر ماء والق ررامات الرريت اعتمرردنا اللجنررة بشرردن الب غررات املقد ررة
مبوجب الربوتوكول الختيامي لتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 -١نظ ططوم تا سب ططع يف تا ططبال رق ططا  ( 20١٥/30وك ططورنف م ططم ايمقتني ططو) .نق ططمر تا ططبال
ططقري وكططورنف ابسططا يفن مططد تملمقفططو  ،غالف ط ت وكورنفططو .ففططي دططور  ،200٥تعومططا تاسططيم
وكورنفو قو ث س ققا هبو ن وتئد قاوابم سميع معم  .نيف نقطا الحط  ،ا صطا
دبع طبيع حكق يع قاب أن تاسيم وكورنفو عوقطع بسطبع  ٦0يف تملوئطع .ندونطا تاسطيم وكورنفطو
أيض طوً ططن اططمتع نفقططمتن يتكططو نمططع يف قططمرتاو تابمنيططع .ن ططو تنفكططا اططحمئو تمططمهقر حططىت
نفواو ،يف ت وين تاةو /نقفمرب  ،20١١ن وتأ قاو ع يف تملطخ طن طوتأ ياط تقطو ث .نأ بطوأ
تامحقي يف ال سوم تقو ث يف دور  ،200٦كونا تاسيم وكورنفطو قطم ط بطا ق قوأهطو د طى
د طا ابامقططمر ترطويف يف تامحقيط  ،ناكططن تاسط وم اوه طا ط بواططو .نقططم بعمئطو قدوقمئططو نحوامئططو
تاصططحيع أيض طوً ططن تمل ططوركع يف سططوم تركمططع ،ف بططا تعيططني اططور ايمة ئططو ابدمبورهططو بي طوً
د يئو .ناكن ط بواو قق ا اباوفض .ناباموفع قاب يا  ،مل تقتفئو تركمع بسصع طن تقكطا،
ف ا تممكن ن تا عن فيد .نيمدي اوحب تابال أن تامناع تا وف قم تنمئكا حقطق يفن مطد
تملكفقاع ق ب تملقت  ١2ن ١3ن 22طن تالتفوقيطع .نا صطا تا سبطع يف قوترتهطو قاب أن أحكطور
تالتفوقيع قم تنمُئكا ،نأخطورم قاب أن يفن طع اطوحب تاطبال مل تطممكن طن تمل طوركع بفسطئو يف
سوم تركمع سبب قدوقمئو نقاب أهنو ُحو ا ن حقئطو يف تاممةيطل تاقطونق  ،د طى تاطوغا طن
ط بواططو .نأخططورم تا سبططع قاب فططع تامناططع تا ططوف مسهنططو ديبططا او ي طوً ناكبططد مل ضططو سططوم
تالسمموع يف تاقضطيع .ني ّكطوم تا سبطع مسحكطور تافقطو  3طن تملطو  ١2نتافقطو  ١طن تملطو ١3
تاططيت تططب د ططى أن د ططى تاططمن تألط طوتف أن تمصططي تامططمت تملبوسططبع اممكططني تألخططصوذ ينا
تادوقع ن ألورسع أه يمئا تاقونقنيع نأن تكفل ناقهلا تافعو قاب تاقضوأ د ى قطمر تملسطونت طع
تآلاطوين ،غططوو تيس ط نرهططا تافعططو يف تمل ططوركع تملبوخططو نغ ط تملبوخططو  .نا صططا تا سبططع قاب
تسططمبمو فططو د أن تاسططيم وكورنفططو مل ظصططل د ططى توتيبططوم تيس ط يع تكفططل اططوع ققفئططو أ بططوأ
سطوم تركمطع نال د ططى سطودم قونقنيطع ركبئططو طن تقططم طعطن .ن بطوأ د ططى ياط  ،ا صططا
تا سبططع قاب أن تامناططع تا ططوف مل ت ط ح ابامضت واططو ق ططب تافقططو  3ططن تملططو  ١2نتافقططو  ١ططن
تمل ططو  ١3ططن تالتفوقي ططع .نط ب ططا تا سب ططع قاب تامنا ططع تا ططوف أن ت ططقفو اص ططوحب تا ططبال س ططبيل
تنمصطوف فعطوالً نأن ر ّحكبططد طن تالططالع د ططى سطسالم تركمطع نتامحقيط  .نط بطا تا سبطع أيضططو
قاب تامناع تا وف أن تعممم تامعميالم تااليف ع طو يكفطل حصطق تألخطصوذ ينا تادوقطع د طى
تملسودم تاقونقنيع تجملونيع ىت و تقمضا تاضونر يا .
 -2ننظ ط ططوم تا سب ط ططع يف تا ط ططبال رق ط ططا ( 20١٥/2٨ن .ن . .نآا ط ططونن م ط ططم تاس ط ططقيم).
ناوحب تابال هق ن .ن ،. .نهق قتطن نيس ا .نقمَّر تابال اباد ننيو ع دن ت بطد ،ق .ن.
 ،.نيفن مططد ف .ق ،. .نت بم ططد ق .. .نقططم ُخ ططص ت ططن اططوحب تا ططبال  ،يف د ططور ،20١3
د ططى أنططد صططوب ابم ط وتب تامقحططم نابدوقططع نفسططيع  -ت مموديططع غ ط اططم  .نت دططى اططوحب
تاططبال أن ق عططو تألسططو ططن تاسططقيم قاب نيس ط ا سي ططكل تنمئوك طوً ا م طقت  3ن 4ن ٥ن 7ن١2
ن ١3ن ١٥ن 24ن 2٥ن 2٦ن 2٨طن تالتفوقيطع .نيف  2٥كططونقن تاةو /يبطويو  ،20١2رفضططا
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نكواع تهلسو تاسقيميع ط ب اوحب تابال نيفن مد تقصطق د طى تصطوريق ققو طع نأاطمرم أ طوتً
نرفض ططا تا ع ططقن تملقم ططع الحقط طوً قاب اكم ططع تهلس ططو ناكم ططع
اب ع ططو ا ططوحب تا ططبال نأسط طوتدُ .
تسططمئبوف قضططوا تهلسططو نابم تاقطوتر هنوئيطوً يف  ١3ت طوين تاةططو /نقفمرب  .20١2نكونططا تألسططو
هت ى تاعق قاب نيس ا سبب تنعطمتر تأل طن فيئطو .ناطيا  ،قطم ا تألسطو ط طب دطقأ يف ١0
ك ططونقن تاةو /يب ططويو  .20١3نق ططمر ا ططوحب تا ططبال ع ق ططوم د ططن ت ططصي ت ب ططد ابمط ط وتب
تامقحم نابدوقع نفسيع  -ت مموديع أاوى غ ام قاب نكواع تهلسو اطمدا ط طب تا سطقأ تاطيا
قم مططد تألسططو  .نيف  30نيسططون/أ ويل  ،20١4رفضططا نكوا ططع تهلسططو ط ططب تا سططقأ تملقططمر ططن
تألسو  .نا صا قاب أن تألسطو مل تبطني مس اطع عققاطع أن أفوت هطو سيمعومطقن خصصطيوً اط يى يف
حططو قدططو اا قاب نيس ط ا .نقططم حظططي هططيت تاق طوتر الحق طوً مدييططم اكمططع قضططوا تهلسططو ناكمططع
تسططمئبوف قضططوا تهلسططو  .نيف ت طوين تاةططو /نقفمرب  ،20١4قططمر اططوحب تاططبال نيفن مططد ط ب طوً
ي ممسون فيد دمر قنفوي أ و تا و ق ب ق وتأ ملبع تانفوي ن بحئمو تصوريق ققو ع د ى أسو
قاو ع ت بئمو ابدوقطع .نيف  9كطونقن تاةو /يبطويو  ،20١٥رفضطا نكواطع تهلسطو هطيت تا طب د طى
أس ططو أن نيس ط ط ا ت ططقفّو ا ططم وم تاودوي ططع تا بي ططع ن ؤسس ططوم تامع ططيا قب ططل تملمرس ططي ا طف ططو
تملصو ني ابامقحم .نت دى اوحب تابال أن توحيل تألسو قاب نيس ا سطيحور ت بطد طن تقصطق
د ططى ططو يكفططي ططن سططبل تاودويططع تاصططحيع نتامع ططيا ند ططى ططو مو ططد ططن طوت ج هيططل نقدططو
هيل ،نأند سيكقن ةو ع عو ع القنسونيع ن ئيبع ابابظو قاب طبيعع تادوقع تايت يعو بئو ت بد.
نط بططا تامناططع تا ططوف قاب تا سبططع أن تعمططرب تاططبال غ ط قبططق اعططمر تسططمبفو سططبل تالنمصططوف
قاب أن قوتر طو اوحب تابال نيفن مد نت بد سقط ابامقطو ر نمل يعطم قطو الً اانفطوي
تر يع،
تدمبورتً ن  ١3ت وين تاةو /نقفمرب  ،20١٦ن ن مث ،ابم اب كون تألسو أن تقمر ط بوً ميمتً
ا حصططق د ططى تصططوريق ققو ططع يكططقن قمططع فح ط كو ططل ططن ونططب تاس ط وم تر يططع .ني ّكططوم
تا سبع ،امى نظوهو يف تابال  ،مسند ال حو ع قاب تسطمبفو سطبل تالنمصطوف تر يطع قيت مل يكطن هبطو
ططو يططقحي قمططقديوً بسوحئططو ،ناكططن ططو تا ط يف فعوايططع هططيد تاسططبل ال يعفططي اططوحب تاططبال
ططن خططو /تسططمبفو هو .نا صططا تا سبططع قاب أنططد ال يق ططم ططو ي ط قاب أن تقططم اططوحب تاططبال
نأسطوتد ط بطوً ميططمتً قاب سط وم تامناططع تا ططوف اططن يفضططي قاب تنمصططوف فعططو  .ن بططوأ د ططى ياط ،
ا صا تا سبع قاب دمر قبقايع تابال ق ب تافقو ( ) ن تملو  2ن تاربنتقكق تالاميورا.
 -3ننظططوم تا سبططع يف تاططبال ( 20١4/22سططني مططم مجئقريططع تبضتنيططو تملمحططم ) ناططوحب
تاط ططبال صط ططوب ابملئ ط ط  ،نهط ططق ط ططن قتايط ططم  ١2كط ططونقن تاةو /يبط ططويو  .١9٦9نيف  ١0نيسط ططون/
أ ويططل  ،20١0كططون اططوحب تاططبال طمططع تق ططب دبططم و تق ط ب بططد ر ططالن نط بططو بططد عططض
تامبط  .ندبططم و ت ط ايداططي تبغطوً ططن كططي ططن تابالسططمي  ،مططو د تاططو الن د ططى رأسططد هبطوتنتم.
نفقططم اططوحب تاططبال تاططقدي نق ططع تاططو ُ الن نص ط يرتدططد تايسططوى ،ططن ظططا تملوف ط  ،نتوكططود
فو د .ندبم و تسمعو نديد ،كون ي عو مسمل خميم ن مأ يصوخ ط بوً ا بسطم  .نتقمطو د قونيطقن قاب
سم ططفى قرنغ ططق تاب ططما .نمل يُعةَططو د ططى يرتع ا ططوحب تا ططبال نتفط ط ُ و أن تا ططو ني أا ططيتهو
عئمو .نيمدي اطوحب تاطبال أن تاسط وم تملصمصطع يف تامناطع تا طوف مل ت طوع يف أا ظقيط
يف تأل ططو رغططا أنططد أ ط تا ططوطع ططد .نيؤكططم اططوحب تاططبال أن رفططع دططقى صططفع تملططمدي ابق ط
تملم غ ألكن يف مجئقريع تبضتنيو تملمحطم  .نال تق طم أا ُسطبل تنمصطوف أاطوى ق طب تاقطونقن
تدبوئي تر ي .ناقو ع دقى ذ م  ،طب د ى تاضحيع أن تقيا دقى ن هيت تاقبيل أ ور
تركمع تاع يو يف كون ققو مئو .نسيض و اوحب تابال قاب تاسفو قاب تاعوامع ،تر تاسالر،
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اقو ططع د طقتد نظ طوتً اعططمر ن ططق اكمططع د ي طو يف ب قططع قرنغططقرن تاططيت يق بئططو .نابامططوفع قاب
يا  ،قمر أخصوذ آاونن صو قن ابملئ تعومقت هلسموم ألو ع تامموسوً سطمقراً مطم تامناطع
أ ططور تركمططع تاع يططو يف  20آيتر /ططور  2009ططمدا ططن بظمططوم غ ط حكق يططع مصصصططع.
نحططىت اتريططخ تقططم اططوحب تاططبال خططكقتد قاب تا سبططع ،أا عططم ططونر سططا سططبقتم د ططى تقططم
يا تالاممو  ،مل تكن تركمطع تاع يطو قطم نظطوم عطم يف ت ط تاقضطيع .نا صطا تا سبطع قاب أن
اوحب تابال قم تسمبفم مجيع سبل تالنمصوف تملموحع نأند محيع ا ممييطض تملبوخطو د طى أسطو
قدوقمططد ،أل ططو ي ططكل تنمئوك طوً ا م ططو  ٥ططن تالتفوقي ططع .نا ص ططا أيض طوً قاب أن د ططمر قي ططور تامنا ططع
تا وف ابامحقي يف تاقضيع ن قومطو تدبطو تمل طمبد فطيئا ،فضطالً دطن قافوقئطو يف دطا اطوحب
تاططبال نيف تهتططوي تامططمت تاققوئيططع تااليف ططع ،قططم أ ا قاب نقططقع اططوحب تاططبال مططحيع اط يى ططن
ميططم نسططببو اططد عططوان نفسططيع تصططل قاب حططم تامعططييب نتملعو ططع تاالقنسططونيع نتملئيبططع ،ألططو ي ططكل
تنمئوكوً ألحكور تملو  ١٥نتنمئوكوً اسال مد تابمنيع ق ب تملو .١7
 -4نقططورم تا سبططع نقط تابظططو يف تاططبال رقططا  20١3/١٦ألن تامناططع تا ططوف أفططو م ،يف
كططونقن تألن  /يسططمرب  ،20١4مسن اططوحب تاططبال قططم حصططل ،ق ططو تقططم خططكقتد قاب تا سبططع،
د ططى سططكن يف كب ط ممعططد تر ططي دبططم و تططقفَو تاسططكن تال ممططودي تملكيَّ ط نفق طوً الحميو وتططد
نتاممقيططل تاططاليفر امططقف اططم وم تاططمدا تاططيت مو ئططو .نمل يعط و اططوحب تاططبال  ،تاططيا مل يعططم
ق دوً تر ردويع ،د ى هيد تملع ق وم .ن بوأ د ى يا  ،تنمفى قمقع تا كقى.
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