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اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

اآلراء اليت اعتمدهتا اللجنة مبوجب املبا  ٢مب الوووووبوا اتيتيباري
بشأن البالغ رقم ** *٢٠15/٣٠
بالغ مقدم من:

بوويس م مروو،سابسم زوووه اابتوووة غالوياوو،ا والاو غ مر،ساباوو،
(ال ميثلة حم،م)

غلشخص غالدعى أنة ضحية :ص،حب غلبالغ اباابتوة غالويا،ا

غلدابلة غلطرس:
اتس خ تقدمي غلبالغ:
غلياثئق غالرتعية:

اتس خ غعو  ،غآلسغء:
غاليضيع:
غالس،ئل غإلترغئية:
غالس،ئل غاليضيعية:

ليويغني،
 ٢آذغس/م،سس ( ٢٠١٥اتس خ تقدمي غلرو،لة غألابىل)
غلق و و ورغس غالوخ و و و ع و و ووال زالو و وو ،ا  ٧٠مو و وون نجو و وو،م غلل و و ووة
غل و وودغحملللم غ و وو،ا طىل غلدابل و ووة غلط و وورس يف  ٢٥حز و و ورغ /
ينية ( ٢٠١٥مل صدس يف شرل ابثيقة)
 ١8آب/أوسطم ٢٠١٧
غحلو ووق يف غلو و و و زألهليو ووة غلق،نينيو ووة علو ووى و وودم غالسو وو،ابغا
م غآلحملر ن
ال يتد
طمر،ني ووة غلل وويء طىل غلقا وو،ءم ل،سو ووة غألهلي ووة غلق،نيني ووةم
غلرتتيب،ت غلويس ة غالعقيلة

ميغ غالتف ،ية:
م ،ا غلربابتيكيا غالحملوي،سي٢ :

 ١٢اب ١٣اب٢٢

__________

*
**

غعو دهت ،غلل ة يف ابسهت ،غلث،م ة عشرا ( ٣١-١٤آب/أوسطم .)٢٠١٧
شوو،سيف يف سغوووة ه و غ غلووبالغ أعاوو،ء غلل ووة غلو،ليووة أيوو،وهه :أيوود غلسووي،م اب غنالموول ع وور زشوو،سابم ابمينثيوو،
بينوو ،م ابع و ،غلود ن شو،كرم ابت ووزن وي و م ابوو،مي ل بيوويو كو،بييم ابكوويه هيينوغ شوي،م ابوووي ،النوفوو ،م
ابالووولي ووو،بيس ليا،ووولم ابساببو توويس موو،ستنم ابموو،ستن زبووي مي سوويويغم ابكوو،سليس ألربتووي زسغ ابووو ،م ابكيم،سغايوول
بي،ني،نديم ابا،ل ي نيريويوش سابحملليد ،م اب غمي ،اتتيوش.
ابع ال زال ،ا  6٠من نج،م غلل ة غلدغحملللم مل ش،سيف تيوس سابوريس يف غل جر يف ه غ غلبالغ.
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ُ -١وودعى صوو،حب غلووبالغ بوويس م مروو،سابسم ابهووي م ويغين موون ليويغنيوو ،قوودم يلبووة زو ووه
اابتوووة غالوياوو،ا والا و غ مر،ساباوو،م غلووي ك،نووأ ميغي ووة ليويغنيووة أ ا و .،اب وودعل صوو،حب غلووبالغ أ
حقوويز اابتوووةم غالرفيلووة حيتووب أحروو،م غال ويغ  ١٢اب ١٣اب ٢٢موون غالتف ،يووةم وود غنوُهرووأ موون
ت،ن و ووب ليويغني و وو .،اب و وود ب و وودأ نف و وو،ذ غلربابتيك و وويا غالحملوي و وو،سي زل س و ووبة طىل ليويغني و وو ،يف  ١8أ ل و وويا/
وبو رب  .٢٠١٠ابال ميثِّل ص،حب غلبالغ حم،م.

ألف -موجز املعلومات واحلجج اليت قدمها الطرفان
الوقائع وما عرضها صاح البالغ
 ١-٢في وود ص وو،حب غل ووبالغ أ اابتو ووة تعرض ووأ يف  ١٢حز رغ  /يني ووة  ٢٠٠٥حل وو ،ر م ورابس
تسبب اية س .م .)١(.ابنوي ة ل ل،م أصيبأ اابتة ص،حب غلبالغم والا غ مر،سابا،م طصو،زت
تسوود ة موعوود ام حوو ،يف ذلوو ،يف غل ورأس .ابيف  ٩كوو،ني غلث،ي /وو ،ر ٢٠٠6م حوود ت ة ووة يبيووة
حريمية نسبة ع ز غلسيدا مر،سابا ،من غل ،حية غلطبية بو  6٠يف غال،ئة .ابيف اب وأ الحوقم بودأت
غلسيدا مر،سابا ،تع،ي أ ا ،من حو،الت صودغع .ابغووو  ،غ طىل صو،حب غلوبالغم اوح ح،لوة غلع وز
ابغلصوودغع اباقوودغ غل و غكرا اباقوودغ غلقوودسغت ك،نووأ كلهوو ،نوي ووة مب،شوورا ل صوو،بة يف غل ورأس غلووي
تعرضأ هل ،يف ح ،ر غالرابس.
 ٢-٢اب وودعل ص وو،حب غل ووبالغ أن ووة ل وويا  ١٩ك وو،ني غلث،ي /وو ،ر ٢٠٠٧م تف ،ووأ ح،ل ووة
غإلصوو،بة يف غل ورأس طىل حوود تشووخيص اابتوووة منوو ،تعوو،ي موون غلع ووز ب سووبة  8٠يف غال،ئووة .اباباق و،
لصو وو،حب غلو ووبالغم لو ووأ ح،ل ووة غلسو وويدا مر،ساباو وو ،توو وودهيس ح و و ابا،هتو وو ،يف  ٢٤تشو وور ن غلثو وو،ي/
نيا رب ٢٠١١م موأثرا زآلاثس غل ،مجة عن طص،بوه ،يف غلدم،غ.
 ٣-٢اب فيو وود صو وو،حب غلو ووبالغ أ ا و و ،منو ووة زل جو وور طىل غحل،لو ووة غلصو ووحية للسو وويدا مر،ساباو وو،م احنو وو،
مل ت و ووو رن م و وون غحلا و وويس طىل مرك و ووز غلش و وورية شخص و ووي .،ابيف سو و وو،لوت مو و و سحملوت  ٢٥ك و وو،ني غلث و وو،ي/
وو ،ر  ٢٠٠6اب ١٥نيسوو/ ،أبر ل ٢٠٠6م يلبووأ أ ووري طيالعهوو ،علووى ملوو ،غلوحقي وق غة وو،ئل
ضوود س .م .اب وودعل صوو،حب غلووبالغ أ غلسوولط،ت ا،هلووأ هو غ غلطلووب .اب وودعل صوو،حب غلووبالغ
ك و ل ،أ طت ورغءغت مروووب غال عوو،ء ك،نووأ و و ،نينيووةم أل غالوودعل غلعوو،م مل بلووغ اابتووة ص و،حب
غل ووبالغ زالهت وو،م غاليت ووة طىل س .م .يف  ٢أنس/م وو ،ي  ٢٠٠6ابأن ووةم نوي ووة ل و و ل،م ُحرم ووأ غلس وويدا
مر،سابا ،بصيسا و مشرابعة من حقه ،يف يعن غلقرغسغت ابغالوو و،ت،ت غلص ،سا عن غالدعل غلع،م.
 ٤-٢ابنجوورغ طىل توور ي غحل،لووة غلصووحية للسوويدا مر،ساباوو،م احنوو ،مل تسوووط غالشوو،سكة يف تلسوو،ت
غ ر ووة .ابيف سو وو،لة م سحمل ووة  ٣٠حز رغ  /يني ووة ٢٠٠6م أُبل ووغ غلق،ض وول ب .م وون غ ر ووة غ لي ووة
غألابىل يف ايل ييس منة سووحيل لزابتوة صو،حب غلوبالغ أ ساور وو غلودعي ابمنو ،وو و ،سا
على غالووع،نة حح،م ألوب،ب م،لية .اب ودعل صو،حب غلوبالغ أ غالو ،ا  ١١8مون ووويس ليويغنيو،
ُلزم غالدعل غلع،م زلدا،ع عن مي  ،غلاوحية طذغ ك،نوأ ال تسووطي س ول ترو،لي ،غ و،مل ابُلوزم
غلق،ضل جبعل ه غ غحلق مو،ح ،للاحية.
__________

()١
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دعل ص،حب غلبالغ أ س .م .هي مق،ابا معرابس ابوشط وي،ول .اب قيا ط ح ،ر غالرابس اب ع د مفرتز
يرز يف ايل ييسم ع دم ،صدم صو،حب غلوبالغ سورغ ووي،سا س .م .نوي وة حلركوة مف،ت وة صودست عون غألحملو م
ل ،أ طىل طص،بة والا غ مر،سابا،م اابتة ص،حب غلبالغم ابك،نأ ميتي ا يف غلسي،سا.
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 ٥-٢اب دعل ص،حب غلوبالغ أ تلو ،غلشورابد ود ه ا،هلهو،م ابأ غلق،ضول ب .ساو سييو،
تقدمي غالس،عدا غلق،نينية( )٢طىل اابتوة .ابنوي ة ل ل،م ر ص،حب غلبالغ أ اابتوة ود ُحرموأ
علوى حنووي وو وو،نيي موون طمر،نيووة غالحوروو،م طىل غلقاوو،ءم ابتُركووأ بووداب مسوو،عدا ،نينيووةم غألموور
غل ي حرمه ،من حقه ،يف غحلصيا على غحل  ،ة على دم غالس،ابغا م غآلحملور ن حيتوب غلقو،ني .
اب و وودعل صو وو،حب غلو ووبالغ أ غلدابلو ووة غلطو وورس و وود غنوهرو ووأ غحلقو وويز غالرفيلو ووة لزابتوو ووة حيتو ووب
غال ،تت  ١٢اب ١٣من غالتف ،ية.
 6-٢اب فيوود صوو،حب غلووبالغم عووالابا علووى ذلوو،م منووة حملووالا تلسوو،ت غالوووو ،ع غلعل يووة يف
حمر ووة غلوودغئرا غالبودغئيووة حد ووة ايل يوويسم كشوو ،غلق،ضوول ب .عوون معليموو،ت و ور ة بشووأ ح،لووة
غلسيدا مر،سابا ،غلصحيةم ح ،يف ذل ،للطرس غالدعى عليةم ابذل ،اب ميغاقوه ،غالسوو ا .اب ور
صوو،حب غلووبالغ أ غإلتورغءغت غلووي غاو ه ،غلق،ضوول تشوورل غنوه،كو ،حلووق اابتوووة يف ي ،ووة حي،هتوو،
غخل،صة حيتب غال ،ا  ٢٢من غالتف ،ية.
 ٧-٢اب ر ص،حب غلوبالغ أ غلق،ضول ب .ابغالودعل غلعو،م حبو غ ابمو ،غلطورس غالودعى عليوةم
يف غنوه،يف للقو،ني غ لول ابغلودابو .ابعلوى ابتوة غخلصوي م ودعل صو،حب غلوبالغ أنوة تور أث و،ء
غ ،ك ة ا،هل أ لوة تثبوأ ع وز اابتووة ابوو ل غالنوه،كو،ت غإل غس وة غالرتربوة مون ت،نوب س .م.
ابغووووُخدمأ ك و ل ،أ لووة ملفقووة للحوود موون ذنووب غالوودعى عليووةم ابُابصوو ،غإل و غء غلبوودي غل و ي
تعرضأ لة اابتوة منة "حملفي "،ابال صلة لة بودهيس ح،لوه ،غلصوحية( .)٣ابب و،ء علوى ذلو،م يعون
ص و وو،حب غل و ووبالغ يف حي و وو ،غال و وودعل غلع و وو،م ابغلق،ضو و وول يف غلش و ووري غل و ووي و وودمه ،يف  ٢6آذغس/
م،سس ٢٠٠8م ابلرن اب تداب .
 8-٢ابيف  ٢٢أنس/م و وو ،ي ٢٠٠8م أص و وودس غلق،ض و وول ب .حر و و و ،مف و وو . ،أ س .م .مو و و نب
زستروو،ب ف،لفووة مرابس ووةم اب و ص علووى اوور ،ورغمووة حملفيفووة عليووةم اب لووص طىل أ ع ووز غلسوويدا
مر،ساباوو ،ال صوولة لووة زحلوو ،ر .اب كوود صوو،حب غلووبالغ أ اابتوووة سوووه أنوو ،ك،نووأ ضووحية حوو ،ر
غالصووطدغمم احنوو ،مل تبلووغ ووط بصوودابس ذلوو ،غحلرووه .ابيف غليغ و م مل علووه صو،حب غلووبالغ بصوودابس
غحلره عن غ ر ة طال ع دم ،دم طىل مسوش،س ة غ ر ة يف  ٧تشر ن غلث،ي/نيا رب .٢٠٠8
 ٩-٢اب وودعل صوو،حب غلووبالغ أنووة لوويا ذلوو ،غلي ووأم مل عوود موون غال روون غلطعوون يف غحلرووه
غلص ،س عن غ ر ة غ لية عن ير ق طترغءغت غالوو ،س .ابم ذل،م دم ص،حب غلبالغ يع ،
طىل غ ر ة غإل لي ية يف ايل ييس .ابيف  ٤ك،ني غألابا /س رب ٢٠٠8م ُساو يع وة نجورغ طىل أ
ص،حب غلبالغ مل و رن من أ ثبأ أ غاليعد غل ه،ئل لوقدمي غلطعون ود ا،توة بسوبب غالشو،كل
غلصحية غلي تعر ،هلو .،ابسووه ساو غ ر وة غإل لي يوة غل جور يف شوري صو،حب غلوبالغم ابعودم
تويغار طمر،نيووة غلطعوون يف غلقورغسم حوو،ابا صوو،حب غلووبالغ تقوودمي يعوون آحملوور أموو،م غ ر ووة غلعليوو ،يف
ليويغني ،ابو ه ،من غهلي ،تم لرن اب تداب  .ابهل غ غلسببم ودعل صو،حب غلوبالغ أنوة غووو فد
مجي وبل غالنوص،س غ لية.

__________

()٢
()٣
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كد ص،حب غلبالغ أ ا ،أ طترغءغت غلق،ضل ابغالدعل غلع،م تبلغ حد غنوهو،يف حقويز اابتووة حيتوب غلدووويس
ابغال ،ا  ١٤من غلعهد غلدابو غخل ،زحلقيز غالدنية ابغلسي،وية .ابغلل ة ال متل ،غالحملوص ،غاليضيعل الع،ةوة
ه غ غل يع من غلشري م ابل غ اهل ال أتحمل  .بعت غالعوب،س.
تسو د غأل لة غالوعلقة زحل،لة غلصوحية للسويدا مر،ساباو ،غلوي غوووخدموه ،غ ر وة طىل غث وت مون غلفحوي غلطبيوة غلوي
يع ه ،ص،حب غلبالغ زعوب،سه ،و صحيحة ابو ،نينية ابا،ل ،سوب،ت غلاحية ابسأي غخلربغء غلطبيت غآلحملر ن.
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الشكوى
 ١-٣وودعل ص وو،حب غل ووبالغ أ غلدابل ووة غلط وورس غنوهر ووأ حق وويز اابتو ووة غالرفيل ووة حيت ووب
غاليغ  ١٢اب ١٣اب ٢٢من غالتف ،ية.
 ٢-٣ابع ووالابا عل ووى ذل وو،م طل ووب ص وو،حب غل ووبالغ م وون غلل ووة أ تيص وول حريم ووة ليويغني وو،
إبص ووالر تش وور ع،هت ،غ لي ووة بوي ووة متر ووت غألش ووخ ،ذابي غإلع ،ووة م وون غلو وو و زحل  ،ووة غلق،نيني ووة
غلفع،لةم ابزلع ل على ت في غالتف ،ية بداب يد أاب شرد.
مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 ١-٤يف  ٤نيس وو/ ،أبر ل ٢٠١٤م وودمأ غلدابل ووة غلط وورس مالحج،هت وو ،بش ووأ مقبيلي ووة غل ووبالغ
ابأوسة غاليضيعية .ابأبلوأ غلدابلة غلطرس غلل ة م اباغسا غلا  ،غالتو ،عل ابغلع ل ود عُي وأ
بيص ووفه ،غلس وولطة غحلريمي ووة غالس و ابلة ع وون ت س وويق ت في و أحر وو،م غالتف ،ي ووة ابغلربابتيك وويا غالحملوي وو،سي
غاللحق هب .،اباي  ،وعلق زلشري غحل،ليةم اح غالعليم،ت غليغس ا مقدمة من اباغسا غلعدا.
 ٢-٤ابتفيوود غلدابلووة غلطوورس م احووي غخلوربغء ت ج هوو ،أحروو،م فولفووة موون وو،ني غإلتورغءغت
غة ،ئيوة ابغلقو،ني غالوعلووق بفحوي غلطوب غلشوورعل .ابميو إل و،ني غإلتورغءغت غة ،ئيوة غلاوحية غلووي
ال تيغاق على نو،ئج تقر ر م ،غحلق يف غلطعن يف مشرابعية غلوقر ر ابمد غكو ،لوة .اب قورس غ قوق أاب
غ ر ة ع دئ م ،طذغ ك ،ب طصدغس أمر إبترغء احوص يوش شورعل تد ود .أمو ،حوق غلاوحية
يف غحلص وويا عل ووى غالعليم وو،ت غالوعلق ووة زلوحقي ووق غلس وو،بق لل ح،ك ووةم ح وو ،يف ذل وو ،نو وو،ئج اح ووص
غلطب غلشرعلم او ج ه ،غال ،ا  ١8١من ،ني غإلترغءغت غة ،ئية.
 ٣-٤ابميروون للاووحية أاب موون ميثلهوو ،حيوو،اا نسووخ موون غل ووو،ئج غلووي ووري غلويصوول طليهوو .،اب وعووت
تقدمي يلب غحلصيا علوى ملو ،غلوحقيوق مون غالودعل غلعو،م .ابميرون أ ورا غالودعل غلعو،م هو غ
غلطلووبم طذغ سأ أنووة " اوور" بوحقيووق توو،س .اب وعووت طصوودغس مثوول ه و غ غلق ورغس حملطيوو،م اب ووب أ
رووي معلووال .ابميروون غلطعوون يف غلق ورغس أموو،م غ ر ووة يف واووي وووبعة أنم موون صوودابس ..ابتفيوود
غلدابلووة غلطوورس منووة " بووول غإلشوو،سا أ او ،طىل أنووة أُتيحووأ للاووحية طمر،نيووة ِّ
غاليووالع علووى ملوو،
غلقاية يف غ ر ة".
 ٤-٤اباباق ،لل و ،تت  )٥(٢86اب )6(٢86مون و،ني غإلتورغءغت غة ،ئيوةم نُشورت شوه ،ا غخلبو
يف طي،س تلس،ت غ ر ةم ابك ،إبمر" ،غالش،سكت يف غةلسو،ت" تيتيوة غألوو لة غلشوفي ة طىل غخلبو
موون أتوول تيضوويإل "أاب تر لووة غلوقر وور" .ابعووالابا علووى ذلوو،م تو ص غالوو ،ا  ٣١٢موون وو،ني غإلتورغءغت
غة ،ئية على أ "للاح،ن غحلق يف يعن غألحر،م أاب يعن رغسغت غ ،كه غلق،بلة ل نف،ذ".
 ٥-٤اباباق ،لل  ،ا  ٥٥من ،ني غإلترغءغت غة ،ئيةم ميرن للاحية أ تري لثلة ب و "حمو،م"
أاب "مسوو،عد حموو،م طذغ كوو ،ولقووى تيتيهوو،ت موون حموو،م"ٍ شوورد صوودابس طذ بو ل ،عوون غ قووق بوول
غ ،ك ة أاب عن غالدعل غلع،م أاب غلق،ضلٍ ك  ،ميرن للاحية أ تري لثلة بشخص حو،ئز علوى
" ستووة عليوو ،يف غلقوو،ني " تلقووى توويكيال سييو .،ابحيووق للاووحية تويو غال ثلووت .ابتفيوود غلدابلووة غلطوورس
منووة "يف غحلوو،الت غلووي و ص عليهوو ،غلقوو،ني غل و ي و جه توويا غالسوو،عدا غلق،نينيووة غالرفيلووة موون
غلدابلةم حيق للاح،ن ابغالدعت زحلق غالدي يف غحلصيا على غالعينة غلق،نينيوة غا،نيوة غالرفيلوة مون
غلدابلة".
4
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 6-٤اب ص غلق،ني غالوعلوق بوويا غالعينوة غلق،نينيوة غالرفيلوة مون غلدابلوة علوى حوق أي شوخص
ذي طع ،ة يف غحلصيا على "غالعينة غلق،نينية غلث،ني ة"م طذغ ك ،غلشخص سووييف غالعو ،غلق،نينيوة
يف ه و غ غلصوود  .اب وعووت علووى غلشووخص غل و ي روووب يف غحلصوويا علووى ه و  .غالعينووة غلق،نينيووة أ
قدم يلب ،طىل غالروب غالس ابا عن غالعينة غلق،نينية غالرفيلة من غلدابلة.
 ٧-٤ابال جه غلق،ني غالهل غلزم ية أاب غإلترغءغت أاب غال ه ية إلب،ا أنيغع حمد ا من احي
غلطب غلشرعل .بل ذل ،او ل و "غلقويغنت غلدغحملليوة" يف غال وسو،ت غلوي ُاوري هو  .غلفحوي .
اباباغسا غلعوودا ال ت سووق أنشووطوه ،مو غلوودغئرا غحلريميووة للطووب غلشوورعلم ابزلووو،و ال مير هوو ،غلوعليووق
على غلفحي غلي أتر أ على غلسيدا مر،سابا.،
 8-٤أحمل غم تالحظ غلدابلة غلطورس أ "غألنج وة غلق،نينيوة" ترفول أ روي ل شوخ ،ذابي
غإلع ،ة نفم غحلقيز غإلترغئية غلي و و هب ،غآلحملراب لوقودمي غأل لوةم ابغالشو،سكة يف سغووة غأل لوةم
ابتقدمي غلطلب،ت ابغلوشري ،يف غأل لةم ح ،يف ذل ،نو،ئج احي غخلربغء.
وعليقات صاح البالغ على مالحظات الدولة الطرف
 ١-٥يف  ٢6ش ووب،د/اربغ ر ٢٠١6م وودم ص وو،حب غل ووبالغ معليم وو،ت طض وو،اية .ابه ووي وور أ
ووولط،ت غلدابلووة غلطوورس مل تو وو،ابا غ ع،ءغتووةم ابمل تقوودم اباثئووق ه،مووة طىل غلل ووةم موون بيوول نووو،ئج
غلفحووي غال سحملووة  ١6حز رغ  /ينيووة  ٢٠٠٥اب 6كوو،ني غألابا /س و رب ٢٠٠٧م ابغلق ورغس غلصوو ،س
ع وون ابا وور غلع وودا يف  ٤أ ليا/و ووبو رب ٢٠٠٧م ابغحلر ووه ابغلعقيب ووة غلص وو ،س ن ع وون غ ر ووة غ لي ووة
غألابىل لفيل يوويس بو وو،س خ  ٢٢أنس/م وو ،ي ٢٠٠8م ابحما وور تلسوو،ت غ ،ك ووة غالوعلق ووة زإلص وو،زت
غلي تعرضأ هل ،غلسيدا مر،سابا.،
 ٢-٥ابيف  ٢٥ك،ني غلث،ي ، /ر ٢٠١6م يلوب صو،حب غلوبالغ طىل سئويم غ ر وة غ ليوة يف
ايل ييس تيا نسخ من غلياثئق غال كيسا أعال .يف طي،س غلشري غلي دمه ،طىل غلل ة .ابسااأ
غ ر ة غلطلب ابسأت أ إبمر ،ص،حب غلبالغ غحلصيا على نسخ ابلرن بودا ن هو .،اب ودعل
ص،حب غلبالغ أ يف و مقدابس .س ل تر،لي ،غل سخ.
 ٣-٥اب دعل ص،حب غلبالغ أ غلدابلوة غلطورس تعور ،يف مالحج،هتو ،بعو غألحرو،م غلويغس ا
يف غلوشوور ع،ت غليي يووةم ابلر هوو ،ال تبوودي تعليقوو،ت علووى غلقاووية نفسووه .،ابه و غ موو ،تووريف غنطب،ع و،
لد ة م ولط،ت غلدابلة غلطورس مل تقورأ تف،صويل غلقاوية غة ،ئيوة غلوي تسوو د طليهو ،شوريغ ..اب ور
صوو،حب غلووبالغ أ حم،ضوور تلسوو،ت غ ر ووة تبووت بيضووير أ حقوويز غلسوويدا مر،ساباوو ،كشووخص
ذي طع ،ة د غنوُهرأ.
 ٤-٥ابغو و ووو  ،غ طىل و و ورغس مو و و س  ١٢تش و وور ن غلث و وو،ي/نيا رب ٢٠٠٧م ُمو و و إل ص و وو،حب غل و ووبالغ
غالس وو،عدا غلق،نيني ووة غالرفيل ووة م وون غلدابل ووة .بي وود أ غ وو،مل مل حيا وور تلس وو،ت غ ر ووة .ك وو ،أ
غلق،ضوول ب .مل وخو ووط أي حملطويغت حل  ،ووة حقوويز غلسوويدا مر،ساباوو .،ابيف غلي ووأ نفسووةم اووح
غة،يم غل ي صفة ص،حب غلبالغ منة "ص،حب نفيذ"م ع ِّ
يمل مع،ملة عطياة تودغ مون ت،نوب
ُ
غلق،ضل :اقد أُذ لة بعدم حايس تلس،ت غ ر ة بل ابأماى ارتا عطلة يف ذل ،غلي أ.
 ٥-٥اب روورس صوو،حب غلووبالغ أتكيوود غ ع،ءغتووة م غلسويدا مر،ساباوو ،مل سصوول علووى نسووخة موون
ابحرموأ كو ل ،مون غالسوو،عدا
حروه غ ر وةٍ ابأنو ،كاوحيةم ُحرمووأ مون حقهو ،يف تقودمي يعوونٍ ُ
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غلق،نينيووةٍ ابمل قوودم غالوودعل غلعوو،م عووي مدنيووة زل ي،بووة ع هوو ٍ،اب قوويا صوو،حب غلووبالغ طنووة حملووالا
تلسوو،ت غ ر ووةم توورت ورغءا معليموو،ت ووور ة عوون صووحوه ،عل وو ٍ،ابط غ ر ووة مل تُوودس تعي او،
للا ووحية يف غحلر ووهٍ ابط غلس وويدا مر،سابا وو ،ش ووهدت ع يم و" ،طنر وو،س غلعدغل ووة" قه وو ،م وون ت،ن ووب
ولط،ت غلدابلة غلطرس.

ابء -نظر اللجنة يف مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
غل جر يف غالقبيلية
 ١-6بوول غل جوور يف أي يلبوو،ت ابغس ا يف بووالغ موو،م وعووت علووى غلل ووةم اباقوو ،لل وو ،ا  ٢موون
غلربابتيكوويا غالحملويوو،سي ابغالوو ،ا  6٥موون نج،مهوو ،غلوودغحملللم أ تقوورس موو ،طذغ ك،نووأ غلقاووية مقبيلووة
حيتب أحر،م غلربابتيكيا غالحملوي،سي.
 ٢-6اب د سققأ غلل ةم اباق م ،تقواية غلفقرا ( ) من غال ،ا  ٢من غلربابتيكيا غالحملوي،سيم
من أ غالسألة مل سبق غل جر ايه ،ابليسأ يد غل جر حيتب أي طترغء آحملر للوحقيق أاب غلوسوي ة
غلدابليت.
 ٣-6ابمل تطعوون غلدابلووة غلطوورس يف مقبيليووة غلووبالغ موون م طلووق عوودم غوووو ف ،وووبل غالنوصوو،س
غ ليةم ابتبت غالعليم،ت غلي دمه ،ص،حب غلوبالغ أنوة غووو فد مو اابتووة مجيو ووبل غالنوصو،س
غ لي و ووة غالو،ح و ووة .ابب و وو،ء علي و ووةم ال و ووص غلل و ووة طىل مقبيلي و ووة غ ع و وو،ءغت ص و وو،حب غل و ووبالغ حيت و ووب
غال ،ا  ) (٢من غلربابتيكيا غالحملوي،سي.
 ٤-6اباي وو ،وعلووق ز عوو،ءغت صوو،حب غلووبالغ حيتووب غالوو ،ا  ٢٢موون غالتف ،يووةم اووح غلل ووة
تالحووظ أ صوو،حب غلووبالغ مل قوودم معليموو،ت حموود ا .ابعليووةم توور غلل ووة أ صوو،حب غلووبالغ
دعه غ ع،ءغتة إبثب،اتت ك،اية حيتب غالو ،ا  ٢٢ألوورغ ،غالقبيليوةم ابالوص طىل أ غال عو،ءغت
مل َ
ال تسوييف شرابد غالقبيلية حيتب غال ،ا (٢هو) من غلربابتيكيا غالحملوي،سي.
 ٥-6ب وو،ء علووى ذلوو،م ابيف وول عوودم ابتووي عقبوو،ت أحملوور سوويا اب مقبيليووة غلووبالغم تعلوون
غلل و و ووة أ غل و و ووبالغ مقب و و وويا ص و و ووي غال ع و و وو،ءغت غالقدم و و ووة م و و وون ص و و وو،حب غل و و ووبالغ حيت و و ووب
غال ،تت  )٣(١٢اب )١(١٣من غالتف ،ية .ابعليوةم ت وقول غلل وة طىل غل جور يف تلو ،غال عو،ءغت مون
حيث غألوم غاليضيعية.

غل جر يف غألوم غاليضيعية
 ١-٧نجرت غلل ة يف ه غ غلوبالغ يف ضويء مجيو غالعليمو،ت غلوي تلقوهو،م ع وال زالو ،ا  ٥مون
غلربابتيكيا غالحملوي،سي ابغلفقرا  ١من غال ،ا  ٧٣من نج،مه ،غلدغحمللل.
 ٢-٧اباي وو ،وعل ووق ز ع وو،ءغت ص وو،حب غل ووبالغ حيت ووب غال وو ،تت  )٣(١٢اب)١(١٣م تو ث وول
غالس ووألة غالعرابض ووة عل ووى غلل ووة يف تقي وويه م وو ،طذغ ك،ن ووأ و ورغسغت غلدابل ووة غلط وورس يف ا ووية اابت ووة
ص وو،حب غل ووبالغ وود غنوهر ووأ حقي ه وو ،يف غالع ورتغس هب وو ،عل ووى وودم غالس وو،ابغا م و غآلحمل وور ن أم وو،م
غلقوو،ني ابيف طمر،نيووة غلل وويء طىل غلقاوو،ء .ابتالحووظ غلل ووة أ غلسوويدا مر،ساباوو ،ك،نووأ غلاووحية
غالب،شرا حل ،ر غالرابس يف غلقاوية غلوي تور ت ،ابهلو ،يف تلسو،ت غ ر وة .ابتالحوظ غلل وة كو ل،
أ ل ،ال ش ،اية أ اابتة ص،حب غلبالغ مل مير ه ،غالش،سكة يف تلسو،ت غ ر وة بسوبب ح،لوة
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غلع ز غلي ك،نأ تع،ي م ه،م ابأن ،مل ترن لثلة يف تل ،غةلسو،تم علوى غلوروه مون يلبهو ،غالقودم
للحصوويا علووى متثيوول وو،نيي .ابلووي غووووط،عأ غلسوويدا مر،ساباوو ،غحلاوويس أاب تسو متثيلهوو ،زلشوورل
غال ،وبم لر ،إبمر،ن ،يرر غألو لة على غلشهي م ابغلطعون يف غووو و،ت،ت غلوقو،س ر غلوي حمللوص
طليهو ،غخلوربغء يف أعقو،ب غلفحوص غالوعلوق بصوحوه،م ابغإل الء بشوه ،ا تورابي اب ويع غحلو ،ر زعوبو،س
أن ،ك،نأ مع ية بة مب،شرا.
 ٣-٧ابتالح ووظ غلل ووة أ ص وو،حب غل ووبالغم غل و ي تص وورس زو ووه اابتو ووةم يل ووب طىل غ وو،كه
غلطعن يف غلقورغس غلصو ،س عون غ ر وة بوو،س خ  ٢٢أنس/مو ،ي  ٢٠٠8بعود أ بودأ نفو،ذ ..ابتالحوظ
غلل ووة أ ا و ،أ غ ر ووة غ ليووة سااووأ ه و غ غلطلووب يف  ١٢تشوور ن غلثوو،ي/نيا رب ٢٠٠8م ابأ
حمر وة ايل يويس غإل لي يوة أكودت غلقورغس غالو كيس يف  ٤كو،ني غألابا /سو رب  .٢٠٠8ابزإلضوو،اة
طىل ذلو،م أعل ووأ غ ر وة أ رغسهوو ،نو،ئل ابوو ،بول لالوووو ،سم ابهوي موو ،أكدتوة أ او ،غ ر ووة
غلعليوو ،يف ليويغنيوو ،يف  ١آذغس/موو،سس  .٢٠١٢ابسوووه أ غلوودالئل تشو بقوويا طىل أ صوو،حب غلووبالغ
اباابتوووة مل ولقيوو ،ووط نسووخة موون غحلرووهم اووح غ وو،كه مل اوود "أوووب،ز مرضووية" إلعوو ،ا ط سغ اوورتا
غالوو ،س غلب،لوة  ٢٠يم.،
 ٤-٧ابعووالابا علووى ذلوو،م موون غليغضووإل أ او ،موون غالالحجوو،ت غلووي وودمه ،صوو،حب غلووبالغ أ
غلسيدا مر،ساباو ،يلبوأ متثيلهو ،يف تلسو،ت غ ر وة غلوي تو و،ابا حقي هو ،مب،شورا ألنو ،مل توو رنم
نوي ووة حل،لووة ع زهوو،م موون غالشوو،سكة ايهوو ،ب فسووه .،ابتالحووظ غلل ووة أنووة اباق و ،للياثئووق غالقدمووة طىل
غلل ةم ُدم يلبه ،سيي ،طىل غ ر ة غ لية غألابىل عن ير وق سوو،لوت مو سحملوت  ٢٥كو،ني غلثو،ي/
وو ،ر  ٢٠٠6اب ١٥نيس وو/ ،أبر ل ٢٠٠6م يل ووب ايه وو ،ص وو،حب غل ووبالغ ي ،ووة مص وو ،اابتو ووة
غالشرابعة زعوب،سه ،ضحية.
 ٥-٧ابتالح ووظ غلل ووة أ مالحج وو،ت غلدابل ووة غلط وورس ال تو وو،ابا غ ع وو،ءغت ص وو،حب غل ووبالغ.
ابتيس غلدابلة غلطورسم يف سوو،لوه ،غلويغس ا يف هو غ غلوبالغم بعو تيغنوب غإليو،س غلوشور عل غالوعلوق
بوقوودمي غالسوو،عدا غلق،نينيووة غا،نيووةم مشو ا طىل أ للاووحية غحلووق يف غحلصوويا علووى هو  .غالسوو،عدا
غلق،نينية "غالرفيلة من غلدابلة" .ابمن غليغضإل أ او ،مون مالحجو،ت صو،حب غلوبالغ أ حم،ميو ،ود
عُت زلفعل للدا،ع عن مص ،غلسيدا مر،سابا،م ابلر ة مل حيار تلس،ت غ ر ة.

 6-٧ابتش غلل ة طىل أنوة حيتوب غالو ،ا  )٣(١٢مون غالتف ،يوةم تلووزم غلودابا غأليورغس زاو،ذ
"غلودغب غال ،وبة لوويا طمر،نيوة حصويا غألشوخ ،ذابي غإلع ،وة علوى غلودعه غلو ي ود وطلبينوة
أث وو،ء ل،سو ووة أهلي وووهه غلق،نيني ووة"م ابتشو و أ او و ،طىل أن ووة حيت ووب غال وو ،ا )١(١٣م "ترف وول غل وودابا
غأليرغس وبال اع،لة ل شخ ،ذابي غإلع ،ة لل يء طىل غلقا،ء على دم غالس،ابغا مو غآلحملور نم
ح ،يف ذل ،من حملالا تيا غلويس غت غإلترغئية غلي تو ،وب م أع و،سههم بوور ،تيسو ابسهوه
غلفع وو،ا يف غالش وو،سكة غالب،ش وورا ابو و غالب،ش وورام ح وو ،يف ذل وو ،بص ووفوهه ش ووهي غم يف مجي و غإلت ورغءغت
غلق،نينيةم ح ،ايه ،مرغحل غلوحقيق ابغالرغحل غلو هيد وة غألحملور " .ابتور غلل وة أنوة علوى غلوروه مون
أ غلودابا غأليورغس متلو ،هوو،مش تقود ر معي وو ،لوحد وود غلرتتيبو،ت غإلترغئيووة غلوي متروون غألشووخ،
ذابي غإلع ،و ووة مو وون ل،سو و ووة أهليو وووهه غلق،نينيو ووةم ا و وون غلا و ورابسي لولو وو ،غل و وودابا أ سو وورتم حقو وويز
غألشووخ ،غالع يووت ذغت غلصوولة( .)٤ابغألموور مل روون ك و ل ،يف اووية غلسوويدا مر،ساباوو ،سوووه أنوو،

__________

()٤
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ك،نأ بال ش،م بيصوفه ،غلاوحية غالب،شورا للحو ،ر مثو،س غلقاويةم مون "غالشو،سكت غالب،شور ن" يف
غإلترغءغت غلق،نينية ذغت غلصلة( .)٥ابمن غليغضإل لل ة أ ا ،أ غلسويدا مر،ساباو ،ك،نوأ تر ود أ
رووي مي فهوو ،مس و يع ،أث وو،ء تلسوو،ت غ ر ووةم طال أنوو ،مل تولووق أي شوورل موون أشوور،ا غلويس و
لو ري هوو ،موون ذلوو :،اهوول مل تووو رن موون حاوويس غةلسوو،ت بسووبب ح،لووة ع زهوو ٍ،اب وود أبلوَووأ
غلدابلووة غلطوورس هب و غ غألم ورم ابيلبووأ طىل غلدابلووة غلطوورس أ توويار هلوو ،غلو ثيوول غلقوو،نيي يف غ ر ووة
غالبودغئية ابطترغءغت غالوو ،سم طال أن ،مل تولق أي عه .ابطذ تا غلل ة يف غعوب،سه ،أ غلدابلوة
غلطرس مل تقدم أي شرل من أشر،ا "غلرتتيب،ت غلويس ة غالعقيلة"( )6للسويدا مر،ساباو ،مون أتول
غالشوو،سكة يف تلسوو،ت غ ر ووة إ يف طتورغءغت غالوووو ،س غلالحقووة غالوصوولة ،لوهوو،م احنوو ،توور أ
غلدابلة غلطرس غنوهرأ حقي ه ،حيتب غال ،تت  )٣(١٢اب )١(١٣من غالتف ،ية.
 ٧-٧ابيف ض وويء م وو ،تق وودمم ال ووص غلل ووة طىل أ غلدابل ووة غلط وورس مل ت و ِّ
و ،زلوزغم،هت وو ،حيت ووب
غال ،تت  )٣(١٢اب )١(١٣من غالتف ،ية.

جيم -اتستنتاجات والتوصيات
 -8ط غلل ووةم طذ توص وورس حيت ووب غال وو ،ا  ٥م وون غلربابتيك وويا غالحملوي وو،سيم ت وور أ غلدابل ووة
غلطرس مل ِّ
ت ،زلوزغم،هت ،حيتب غال ،تت  )٣(١٢اب )١(١٣من غالتف ،ية .ابب ،ء على ذل،م تقودم
غلل ة طىل غلدابلة غلطرس غلويصي،ت غلو،لية:
(أ)

اي  ،وعلق بص،حب غلبالغم تلوزم غلدابلة غلطرس ح ،لل:

''١

أ توويار لووة وووبيل غنوصوو،س اعوو،الم حوو ،شو ل س أي تروو،لي، ،نينيووة تربووده،
اباابتوة يف مجي مرغحول غإلتورغءغت غلق،نينيوة علوى غلصوعيد غلويييم طىل ت،نوب
ا تعي طليةٍ

''٢

أ متر ووة موون غاليووالع علووى وو الت غ ر ووة ابغلوحقيووقم حوو ،يف ذلوو ،علووى
وبيل غالث،ا ال غحلصرم حم،ضر مجي تلس،ت غ و،كهم ابنوو،ئج احوي غخلوربغءم
ابمجي غلياثئق ذغت غلصلةٍ

''٣

أ ت شر ه  .غآلسغء ابتع ه ،على نط،ز ابغو يف شرل سهل طيالع مجي
ا ،ت غلسر ،عليهٍ،

(ب) اببيت ووة ع وو،مم وع ووت عل ووى غلدابل ووة غلط وورس غاللوو وزغم زا وو،ذ ت وودغب ال و و ح وودابر
غنوه،ك وو،ت ل،ثل ووة يف غالس وووقبل .ابيف هو و غ غلص وود م تشو و غلل ووة أ او و ،طىل غلويص ووي،ت غلو ويغس ا يف
مالحج،هت ،غخلو،مية (غليثيقة  )CRPD/C/LTU/CO/1ابتطلب طىل غلدابلة غلطرس غلقي،م ح ،لل:
''١

أ تعو د غلوعد الت غلالامة على غلقيغنت غلوي تو جه تقودمي غالسو،عدا غلق،نينيوة لوشو ل
غالس،عدا غلق،نينية غا،نية ل شخ ،ذابي غإلع ،ة طذغ غ واأ غلارابسا ذلٍ،

__________

()٥
()6
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تعوورس غالوو ،ا  ٢موون غالتف ،يووة "غلرتتيبوو،ت غلويس و ة غالعقيلووة" منوو ،غلوعوود الت ابغلرتتيبوو،ت غلالامووة ابغال ،وووبة غلووي
ال تفوور ،عب وو ،و و مو ،وووب أاب و و ض ورابسيم ابغلووي ترووي ه وو،يف ح،تووة طليهوو ،يف ح،لووة حم ود ام لرف،لووة متو و
غألشخ ،ذابي غإلع ،ة على أو،س غالس،ابغا م غآلحملر ن جب ي حقيز غإلنس ،ابغحلرنت غألو،وية ابل،سووه.،
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''٢

أ تعو وود حملط ووة ع وول ابي ي ووة لب وو،ء وودسغت غال ووي فت غلقا وو،ئيت ابم ووي فل طنف وو،ذ
غلق وو،ني م ح وو ،يف ذل وو ،غلقا وو،ا ابأعا وو،ء غل ي،ب ووة غلع،م ووة ابض ووب،د غلش وورية ابمي ف ووي
غلسو ي م لوحسووت معوو،ساهه اي وو ،وعلووق قوويز غألشووخ ،ذابي غإلع ،ووة ابضو ،
توويا غلرتتيبوو،ت غلويس و ة غإلترغئيووة ابغال ،وووبة للسوون يف مجي و غإلت ورغءغت غلق،نينيووة
(غلفقرا ٍ)٢8

''٣

أ تع وول علووى تعز ووز ابكف،لووة ابسصوود توويا غلرتتيبوو،ت غلويس و ة غالعقيلووة ل شووخ،
ذابي غإلع ،ووة يف مجي و غلقط،عوو،ت غلع،مووة ابغخل،صووةم ابأ تعوورتس ،لووة غحلرموو ،موون
غلرتتيبوو،ت غلويس و ة غالعقيلووة زعوب،سهوو ،شوورال موون أشوور،ا غلو ييووز بسووبب غإلع ،ووة
(غلفقرا .)١٤

 -٩اباباق ،لل  ،ا  ٥من غلربابتيكيا غالحملوي،سي ابغال ،ا  ٧٥من غل ج،م غلودغحمللل لل وةم بوول
للدابلووة غلطوورس أ تقوودم طىل غلل ووةم يف واووي ووووة أشووهرم س غ حملطيوو ،وا و ن معليموو،ت عوون
غإلترغءغت غالوخ ا يف ضيء آسغء غلل ة ابتيصي،هت ،ه ..
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