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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  ٣/٢٠١١البالغ رقم     

          ١٦املعقودة يف الفتـرة مـن       اآلراء اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا السابعة،            
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧إىل 

  ).غ. ب والسيدة. غ. إ - .هالسيد ميثلها (. م .ه  :املقدم من
  البالغ ةحباص  : أنه الضحيةىالشخص املدع
  السويد  :الدولة الطرف
تاريخ تقدمي   (٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٦  :البالغتاريخ تقدمي 

  )الرسالة األوىل
 ، احملال إىل ٧٠قرار املقرر اخلاص مبوجب املادة        :الوثائق املرجعية

         ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٩الدولة الطرف يف    
  )مل يصدر يف شكل وثيقة(

  ٢٠١٢أبريل / نيسان١٩  :تاريخ اعتماد اآلراء
محام سـباحة   لتشييد   رخيص بناء رفض منح ت    :املوضوع

 من أجل إعادة تأهيل شخص ذي       للعالج باملاء 
وسيع املـشار    عدم توافق الت   بسبب بدنيةإعاقة  

  ملدينة ا تنميةإليه مع خطة
  أدلة االدعاءات بدعمعدم   :املسائل اإلجرائية
الغرض من االتفاقية؛ والتمييز علـى أسـاس          :املسائل املوضوعية

؛ واملبادئ  والترتيبات التيسريية املعقولة  اإلعاقة؛  
 االتفاقية؛ وااللتزامات العامة    املكرسة يف العامة  
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مبوجب االتفاقية؛ واملساواة وعـدم التمييـز؛       
وصول؛ واحلق يف احلياة؛ وحريـة       ال وإمكانية

اج يف  مستقل واإلد والعيش امل ؛  هالشخص وأمن 
اجملتمع؛ والتنقل الشخصي؛ والصحة؛ والتأهيل     

املعيـشة الالئـق    وإعادة التأهيل؛ ومـستوى     
  احلماية االجتماعيةو

؛ ١٤؛ و ١٠؛ و ٩؛ و ٥؛ و ٤؛ و ٣؛ و ٢؛ و ١  :مواد االتفاقية
  ٢٨؛ و٢٦؛ و٢٥؛ و٢٠؛ و١٩و

  )ه(٢  :ل االختياريمواد الربوتوكو
  ]مرفق[
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  املرفق

 من  ٥آراء اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب املادة              
  الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة         

  )الدورة السابعة(
  بشأن

  *٣/٢٠١١البالغ رقم     
  ).غ.  بوالسيدة. غ. إ -. هالسيد ميثلها (. م .ه  :املقدم من

   الشكوىةحباص  : أنه الضحيةىلشخص املدعا
  السويد  :الدولة الطرف
تاريخ تقدمي   (٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٦  :البالغتاريخ تقدمي 

  )الرسالة األوىل
 مـن   ٣٤، املنشأة مبوجب املـادة      اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     إن    

  ،حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية 
  ،٢٠١٢ أبريل/نيسان ١٩ يف وقد اجتمعت  
. م .هالـسيدة   مـن  هـا ليإ ، املقدم٣/٢٠١١ رقم  البالغ من النظر يف     وقد فرغت   

  ،مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 الـبالغ والدولـة     صاحبةها هلا   اليت أتاحت  مجيع املعلومات    احلسبان يف   أخذتوقد    
  الطرف،
  :ما يليتعتمد   

__________ 

آمنة علي السويدي، حممد الطراونـة، منـصور        : شارك يف دراسة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم          *  
أمحد تشودوري، ماريا سوليداد ثيسترياس رييس، ترييزيا ديغينري، غابور غومبوس، فتيحة حـاج صـاحل،               

يدا فانغيتشي ماينا، رونالد ماك كالوم، أنا بيالييـث  بن لالهم، شتيك النغفات، إ    م، لطفي   هيونغ شيك كي  
ميان تاتيتش، خريمـان خـابيري       تشانغ، كارلوس ريوس إيسبينوسا، دا     -ناربايث، سيلفيا جوديت كوان     

 .س كورِّيا، دجيا يانغتوّري
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   من الربوتوكول االختياري٥ مبوجب املادة اآلراء    
، وهـي   .م .ه هي الـسيدة     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٦صاحبة البالغ املؤرخ      -١

وتدعي صاحبة البالغ أهنا ضحية انتـهاك الـسويد          .١٩٧٨مواطنة سويدية من مواليد عام      
 ،٢٥ و ،٢٠ و ،١٩ و ،١٤ و ،١٠ و ،٩ و ،٥ و ،٤ و ،٣ و ،٢ و ،١حلقوقها مبوجـب املـواد      

وقد دخل الربوتوكول االختيـاري      . من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      ٢٨ و ،٢٦و
وميثل صاحبة البالغ   . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٥ لالتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للسويد يف     

  .غ. بوالسيدة . غ. إ -. هالسيد 

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ    
يعرف باسم متالزمة   ،  ة الضام األنسجةيف  زمن  اب م اضطرتعاين صاحبة البالغ من       ١-٢
وخلع حاد وخلع   ) مرونة مفرطة يف املفاصل    ( حركتها  إىل إفراط  وأدى،  "دانلوس - رزإهل"

وضعف  تضررها سهولةدموية أو   ال تهاة أوعي اشهشو) تغري موقع املفاصل   (هافرعي يف مفاصل  
طع صاحبة البالغ السري أو الوقوف      ومل تست .  حادة ومزمنة  ةعصبيا ومعاناهتا من آالم     عضالهت

أدت إعاقتها إىل   قد  و. اجللوس واالستلقاء عند  صعوبة   وتعاين من     الثماين األخرية  سنواتاليف  
وال تستطيع صاحبة البالغ    . إىل زيادة ضعفها  أدى  مما   األخريتني،   نتنيالسزمتها الفراش يف    الم

  . األدويةجتاه طيةال منتناول أدوية نظراً ألهنا تعاين من حساسية مفرطة 
 أو مركـز    املستشفىنقل إىل   ومل تعد صاحبة البالغ تستطيع أن تترك مرتهلا أو أن تُ            ٢-٢

وال يـزال   . إعادة تأهيل بسبب تزايد خطر اإلصابات اليت ميكن أن تلحق هبا بسبب إعاقتها            
قف تطـور   ، والنوع الوحيد من إعادة التأهيل الذي ميكن أن يو         املسار املدمر لإلعاقة مستمراً   

يف ظروف صاحبة البالغ إال يف محـام        عملياً  الذي ال ميكن حتقيقه     ،  باملاء العالجاإلعاقة هو   
مبتالزمـة               يف حالـة اإلصـابة       باملاء بالعالجخصائيون  ألويوصي ا  .سباحة داخلي يف مرتهلا   

نوعية حياهتا،   ويف حالة صاحبة البالغ، فإن هذا العالج سيؤدي إىل حتسن            .دانلوس - رزإهل
 عضالهتا وتتحسن الـدورة     نمو على سبيل املثال، وست    نظراً ألن املفاصل ستصبح أكثر ثباتاً     

  .ةالدموية وخيف األمل واملعانا
اً للحـصول علـى     ، قدمت صاحبة البالغ طلب    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٧ ويف  ٣-٢

. ة األرض الـيت متتلكهـا      متراً مربعاً على قطع    ٦٣توسيع مرتهلا بنحو    ترخيص لرسم ختطيطي ل   
  . على أرض غري مصرح بالبناء عليها)١()متراً مربعاً تقريباً ٤٥(وسيكون جزء كبري من التوسيع 

  و جلنة اإلسكان احمللـي بـأوريرب      ت، رفض ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٧ ويف  ٤-٢
       وطعنت صاحبة البالغ يف قرار جلنة اإلسكان احمللـي أمـام جملـس             . البناءرخيص  طلب ت 

وطعن يف هذا القرار أمام حمكمة      . ٢٠١٠مارس  / آذار ٣ ورفض الطعن يف  . وأوريربمقاطعة  

__________ 

 ).٦-٢انظر الفقرة ( متراً مربعاً ٤٨ إىل ٢٠١٠يه يول/ متوز١تشري حمكمة االستئناف اإلدارية يف قرارها الصادر   ) ١(
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، وافقت احملكمة اإلدارية علـى الطعـن        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٨ويف  . كارلشتاد اإلدارية 
 مرة أخرى إىل يتخطيطللرسم الرخيص باحلصول على تاملتعلق وأحالت طلب صاحبة البالغ   

  .و إلعادة النظر يف القضيةلي بأوريربجلنة اإلسكان احمل
  :احملكمة اإلدارية، بصفة خاصة، ما يليذكرت و  ٥-٢

يف ضوء املعلومات األساسية اليت تفيد بأنه ال جيوز البناء يف اجلزء األكـرب              "  
      . [...] موقع بديل وفقـاً للخطـة     فمن غري املمكن إجياد     من قطعة األرض املتبقية،     

توسيع إجراء  ميكن أن تليب احلاجة إىل محام سباحة للتدريب ب         .م .هومل يشر إىل أن     
ووفقاً ملستندات هذه القضية، فـإن      . خلطةحجماً مبا يتوافق بشكل أكرب مع ا      أصغر  
للتدريب أو االنتقال فيه أن تليب احلاجة إىل محام سباحة     إىل مرتل آخر ميكن      االنتقال

وباإلضافة إىل ذلـك، مـن      . عينيواقبديلني   ليسا حلني    أخرىإىل مؤسسة مناسبة    
 أمهية كـبرية    ا محام السباحة للتدريب سيكون ذ      أن  من املستندات الطبية،   ،الواضح

  يف تكاليفاًراملعيشية ونوعية حياهتا وسيحقق ذلك أيضاً وف. م .هبصفة خاصة حلالة 
، فـإن احملكمـة     سبق ذكـره  وباإلشارة إىل ما    .  واالهتمام هبا يف املستقبل    تهارعاي
 من الفصل األول من قـانون التخطـيط         ٥دارية، إذ توازن املصاحل وفقاً للفقرة       اإل

 ينبغي  استعمال األرض إلجراء التوسيع املشار إليه     يف  . م .هوالبناء، ترى أن مصلحة     
 امتثـال    حالـة  حفظ املنطقة يف  يف   مصلحة عامة اجلمهور     أن حتظى باألفضلية على   
ومات األساسية عن السبب االستثنائي الذي      ملعليف ضوء ا  و. كامل للخطة التفصيلية  

أن تؤدي هذه املوافقة    اً يف   ميثل أساس هذا التقييم، فإن احملكمة اإلدارية ال ترى خطر         
. إىل تقدمي طلبات مماثلة للموافقة على تدابري مماثلة ملمتلكات أخـرى يف املنطقـة              

متثل سبباً لرفض منح    وبالتايل، فإن األسس اليت أشارت إليها جلنة اإلسكان احمللي ال           
  .)٢("البناءرخيص ت

و يف قرار احملكمة اإلدارية أمام حمكمة االسـتئناف اإلداريـة           بلدية أوريرب وطعنت    ٦-٢
، رفضت حمكمة االستئناف اإلدارية طلـب صـاحبة         ٢٠١٠يوليه  /متوز ١ ويف   ،)غوتنربغ(

  : يليوأشارت، بصفة خاصة، إىل ما. للرسم التخطيطيرخيص البالغ احلصول على ت
  لوائحبطلب للحصول عليه يتعارض مع. م .هالبناء الذي تقدمت رخيص ت"  

)  متراً مربعـاً تقريبـاً     ٤٨(اخلطة التفصيلية مبعين أن جزءاً كبرياً من التشييد املقترح          
، وهذا يعين على أرض غـري       "قطةنمأرض  "سيكون على قطعة أرض تعرف باسم       

 ال جيوز السماح     فإنه ،احملليلس  اجملا أشار   ومثلم. مسموح بالبناء عليها وفقاً للخطة    
 ه هو مشار إليوفقاًاختالفاً بسيطاً عن اخلطة التفصيلية   باعتباره  مبثل هذا التشييد حىت     

  .)٣("والبناء من قانون التخطيط ٨ من الفصل ١١يف الفقرة 

__________ 

 .ترمجة قدمتها صاحبة البالغ  )٢(
 .ترمجة قدمتها صاحبة البالغ  )٣(
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الطعن يف  بإلذن  ل) ستكهومل(وقدمت صاحبة البالغ التماساً إىل احملكمة اإلدارية العليا           ٧-٢
  .٢٠١٠أغسطس / آب٥ورفض التماس صاحبة البالغ يف . قرار حمكمة االستئناف اإلدارية

  الشكوى    
تدعي صاحبة البالغ أن قرارات اهليئات واحملاكم اإلدارية للدولة الطرف متيز ضدها،           ١-٣

حتسني فرصة متساوية إلعادة التأهيل و    احلصول على    مل تأخذ يف احلسبان حقها يف        ألهنانظراً  
جمرد ىل  تستند حاالت الرفض إ   و. نوعية حياة كرمية   التمتع ب   ورفض بذلك حقها يف    ،الصحة

 مـسألة   ، ذلـك  عالوة على  ،تنمية وأصبحت الاحملافظة على خطة    املتمثلة يف   املصلحة العامة   
وباإلضـافة إىل   . مبدأ، وهو ما يؤثر بشدة على الظروف املعيشية لشخص يعاين من إعاقـة            

 ٤٢ ٠٠٠ف مرتهلا يف املاضي وفقاً الحتياجاهتا املتعلقة باإلعاقة بتكلفة قدرها            مت تكيي  ذلك،
وقطعة األرض الواقعـة خلـف      ،   يكون مرئياً من الشارع    نن التوسيع اجلديد ل   كما أ  .يورو

. رخيص التخطيط، هبا أشجار كثيفة وممتلئة بالشجريات وكتل الشجر        مرتهلا، واملقدم بشأهنا ت   
 مـرة  تنميةال خطة خمالفةن إصاحبة البالغ قول وت. على التوسيعافقتهم مو اجلريان   أبدىوقد  
وبالنظر إىل الطابع االستثنائي    . ضر باملناطق احمليطة  ت، يف حال املوافقة على الطلب، لن        واحدة
  .احتمال بتكرار طلبات مماثلةلن يكون هناك ة صاحبة البالغ، فحلال
املـرتل  يف   املاءب العالج إعادة التأهيل هو     وتؤكد صاحبة البالغ أن األمل الوحيد يف        ٢-٣

 ٢٩مع البالغ تقريـرين طبـيني مـؤرخني         قد أرفقت    و ،ستبعاد اخليارات األخرى  ال نظراً
 كأدلة وثائقية تفيد بأنه ال يوجد يف حالتها         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٨ و ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

 صاحبة البالغ أن صحة شخص ما       كما ترى . بديل عن العالج باملاء يف املرتل إلعادة تأهيلها       
 السماح بوجـود أي     املصلحة العامة املتمثلة يف عدم    تفوق  ومصلحته ورفاهه   يعاين من إعاقة    

إىل أهنـا   أيـضاً   تشري صاحبة البالغ    و. على أرض خمططة كمنطقة ال جيوز البناء عليها        مباٍن
  .البناءرخيص  بشأهنا تاملطلوبمالكة قطعة األرض 

 إىل خطر كبري مـن أن       يتخطيطالرسم ال رخيص   صاحبة البالغ ت   ويؤدي عدم منح    ٣-٣
وترهل يف  العضالت  شديد يف   تصبح مالزمة للفراش ألجل غري مسمى وأن تعاين من ضمور           

الذي ،  يصاحبه أمور من بينها اخنفاض إمكانية اتساع الصدر يف املفاصلشديدربطة وخلع األ
إعـادة   ويف حالة عدم     .اً حادة يسبب آالم  أنأن يؤدي إىل إعاقة التنفس الكامل و      ه  من شأن 

  .مؤسسة رعايةتضطر يف هناية املطاف إىل دخول أن ُيخشى  هتأهيل صاحبة البالغ، فإن
وتطلب صاحبة البالغ إىل اللجنة أن حتدد ما إذا كان لالتفاقية أولوية على قرار جلنة                ٤-٣

وبعبـارة  . ء للدولة الطـرف   ستند بدوره إىل قانون التخطيط والبنا     ي الذي   ،اإلسكان احمللي 
أخرى، يطلب إىل اللجنة أن تقرر ما إذا كانت احتياجات صاحبة البالغ من حيث إعـادة                

املصلحة العامة الـيت حتميهـا جلنـة        مقارنة ب  حتظى باألولوية التأهيل والرعاية نتيجة إعاقتها     
  .اإلسكان احمللي
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  ةمالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعي    
قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا بشأن مقبولية بالغ صـاحبة الـبالغ وأسـسه               ١-٤

وتدفع الدولة الطرف بأن قانون التخطـيط والبنـاء         . ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٥املوضوعية يف   
وتنظم البلديات استعمال . ختطيط األراضي واملناطق املائية وبشأن البناء    بشأن   اًأحكاميتضمن  

وتراعى املصاحل العامة واخلاصة عندما يبت      .  طريق خطة تنمية تفصيلية    األراضي وتنميتها عن  
ملعظم املباين اجلديدة رخيص وهناك حاجة إىل احلصول على ت. يف املسائل مبوجب هذا القانون  

        جيـب  ،  يف منطقة مشمولة خبطة تنمية تفـصيلية      بناء  رخيص  ومن أجل منح ت   . والتوسيعات
  .ططة مع خطة التنمية التفصيليةأال تتعارض التدابري املخ

ـ كطة التنمية، إذا    خل ة بسيط خمالفةري يشتمل على    دب بناء لت  ترخيصوجيوز منح     ٢-٤ ت ان
 بنـاء يتجـاوز   ة بسيطخمالفةاألمثلة على ما ميثل من و. توافق مع الغرض من اخلطة    املخالفة ت 

ورأت .  ألسباب هيكلية  األرض احملمية بعدة أمتار قليلة فقط أو يتجاوز أقصى ارتفاع للمباين          
 ١٢٥ يشمل التشييد على     اً أن تدبري  ،١٩٩٠أصدرته يف عام    حكم  ، يف   العليااحملكمة اإلدارية   

وعندما تقوم سلطة ما أو حمكمـة مـا       . ة بسيط خمالفةمتراً مربعاً من األراضي احملمية ال ميثل        
، ة بـسيط  خمالفـةً يعترب  ميكن أن    خطة التنمية التفصيلية     خيالفإذا كان تدبري معني     ما  بتقييم  

ـ     ومل تدَّ . ينبغي أخذ كل من املصاحل اخلاصة والعامة يف احلسبان          دبريع صاحبة البالغ أن الت
طة التنمية التفصيلية   خل ة بسيط خمالفة بناء ميثل    ترخيصالذي قدمت طلباً بشأنه للحصول على       

جـب قـانون     البناء املطلـوب مبو    ترخيصويف مثل هذه الظروف، ال ميكن منح        . السارية
  .التخطيط والبناء

ووفقاً لقانون اخلدمات الصحية والطبية، فإن االلتزام بتوفري خدمات صحية وطبيـة              ٣-٤
 إعادة  توفريويشتمل االلتزام ضمن مجلة التزامات على       . احمللياتجيدة يقع على عاتق جمالس      

ـ   . املساعدة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة    أجهزة  تأهيل وتقدمي    ذه التـدابري   وينبغي ختطيط ه
 جناعته  ثبتت ، إذا كان هناك عالج    وينبغي توفري عالج للمريض دائماً    . مع الشخص بالتشاور  

 عدة خيارات للعالج، ينبغي إعطاء املريض فرصة        تتاحوعندما  . علمياً ومتت جتربته واختباره   
ـ     توجود خيارا غري أنه يف حالة     . اختيار العالج الذي يفضله    ة  عالج متعددة، ينبغي مقارن

ر التمييز  ظالتمييز أحكاماً تتعلق حب   املتعلق ب قانون  الويتضمن  . فوائد عالج معني مقابل تكاليفه    
  .املتصل باإلعاقة

            /وتشري الدولة الطرف إىل أن صاحبة البالغ قـدمت طلبـاً يف تـشرين الثـاين                 ٤-٤
على قطعة أرض    بناء إلجراء توسيع     ترخيصو للحصول على     بلدية أوريرب  إىل ٢٠٠٩نوفمرب  

 متراً مربعاً ٦٥ويغطي التوسيع مساحة . حمى جزء كبري منها مبوجب خطة التنمية التفصيلية   ُي
 للعالج باملـاء   ويشتمل على محام سباحة   ) األراضي احملمية على   متراً مربعاً منها     ٤٥(تقريباً  

نمية املنطبقة،  وقد طلبت صاحبة البالغ إعفاء من حظر البناء مبوجب خطة الت          . إلعادة التأهيل 
وقدمت شهادات طبية من طبيب لغرض دعم حاجتها        . باإلشارة إىل حالتها الصحية املعقدة    
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ذكرت صاحبة البالغ يف    و. احملليلس  اجمل يتبعال  الطبيب  هذا  و. للعالج باملاء إىل محام سباحة    
ملخطط لتوسيع ا املوقع املقترح ل  أن  مستند إضايف مقدم مع طلبها للحصول على ترخيص بناء،          

  .تتعلق حبركتها ألسباب هو املوقع الوحيد املمكن على ممتلكاهتا، أساساً
 معتـربة أن    ،٢٠٠٩ديسمرب  /ورفضت البلدية طلب صاحبة البالغ يف كانون األول         ٥-٤

، قدمت صـاحبة    ٢٠١٠يناير  /ويف كانون الثاين  . طة التنمية بسيطة خل  خمالفةالتوسيع لن ميثل    
 البنـاء،  ترخيص، مدعية أن هناك أسباباً استثنائية ملنح احملليإلداري  البالغ طعناً أمام اجمللس ا    

وتشري املستندات  .  وأشارت إىل املستندات املقدمة يف وقت سابق       ،مشاكلها الصحية إىل  نظراً  
. إىل أن محام السباحة باحلجم احملدد ضروري لتخفيف أعراض مرضـها وإعـادة تأهيلـها              

ترك املرتل نتيجة ارتفاع    أن ت  الناحية العملية    ال تستطيع من  ا  ودفعت صاحبة البالغ أيضاً بأهن    
، رفض اجمللس   ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . خطر العدوى والصعوبات اليت تواجهها يف التحرك      

 خالفـة امليتعارض مع أحكام خطة التنميـة وأن  التدبري  على أساس أن  طعنها احمللياإلداري  
  .ةبسيط اهبذا النوع واحلجم ال ميكن اعتبارهللخطة 

وطعنت صاحبة البالغ يف هذا القرار أمام حمكمة كارلشتاد اإلداريـة، مؤكـدة أن         ٦-٤
دعـت  او. الوحيدة لتحسني حالتها  الفرصة  عد   يف محام سباحة يف بيئتها املرتلية يُ       العالج باملاء 

ليس خياراً ألن مـوظفي سـيارات       للعالج باملاء   أن النقل بسيارة إسعاف إىل مرافق أخرى        
نظراً ألهنا  االنتقال إىل مرتل آخر      هاف ال يريدون نقلها بسبب حالتها اهلشة؛ وال ميكن        اإلسعا

 من  وأضافت أن التوسيع لن يكون مرئياً     . تعتمد على والديها الذين يعيشون يف موقع قريب       
، ألغت  ٢٠١٠أبريل  / ويف نيسان  .ا طابعه يغريالشارع ولن يؤثر على املظهر العام للمنطقة أو         

 . من جديـد   نظر فيها لإلدارية قرار البلدية وأحيلت القضية مرة أخرى إىل البلدية ل         احملكمة ا 
أن مصلحة صاحبة البالغ يف استعمال األرض للتوسيع املشار إليه ينبغي إىل وخلصت احملكمة  

.  على املصلحة العامة يف احملافظة على املنطقة بأكملها وفقاً خلطة التنميـة            باألسبقيةأن حيظى   
  .مجاعاإلبكم احلومل يكن 

 االسـتئناف   حمكمـة  أمام   ٢٠١٠مايو  /هذا احلكم يف أيار   يف  و  وطعنت بلدية أوريرب    ٧-٤
، ألغت حمكمة االستئناف اإلدارية حكم احملكمـة        ٢٠١٠ يوليه/متوزويف   .اإلدارية يف غوتنربغ  

ت املعنيـة  لـسلطا ه ال جيوز ل، مشرية إىل أن  احمللياإلدارية وأيدت قرار البلدية واجمللس اإلداري       
بصنع القرار واحملاكم أن تتجاهل التشريعات واألحكام األخرى القائمة عند البت يف مـسألة              
تتعلق بترخيص بناء وأن ترخيص البناء الذي قدمت صاحبة البالغ طلباً بشأنه يتعـارض مـع                

  .مجاعواعتمد القرار باإل. لخطةل ة بسيطكمخالفةخطة التنمية وأنه ال ميكن اعتبار هذا التدبري 
 ٢٠١٠يوليـه   / قرار حمكمة االستئناف اإلدارية يف متوز      ضدوطعنت صاحبة البالغ      ٨-٤

أمام احملكمة اإلدارية العليا، مدعية أن قرار رفض طلبها ليس معقوالً وال متناسباً مع الـضرر                
 يفوق مصلحة اتباع خطـة  للعالج باملاءوأكدت أن حاجتها إىل محام سباحة . الذي حلق هبا 
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، قررت احملكمة اإلداريـة العليـا عـدم اإلذن       ٢٠١٠أغسطس  / آب ٥ويف  .  القائمة التنمية
  .بالطعن، وبذلك أصبح قرار رفض طلب صاحبة البالغ هنائياً وغري خاضع للنقض مرة أخرى

وفيما يتعلق مبقبولية البالغ، تدفع الدولة الطرف بأهنا ليست على علم بـأن هـذه                 ٩-٤
           التحقيـق الدوليـة  إجـراءات أي إجراء آخر من مبوجب ثها أو جيري حب  حبثت  املسألة ذاهتا   

أو التسوية الدولية وتقر باستنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية، على النحو املنصوص عليـه يف     
غري أن الدولة الطرف تؤكد أن      .  من الربوتوكول االختياري   ٢من املادة   ) د(و) ج(الفقرتني  

ـ باألدلـة   إىل مستوى الدعم األساسي     ادعاءات صاحبة البالغ مل ترق        ألغـراض   ةاملطلوب
  .من الربوتوكول االختياري) ه(٢ مبوجب املادة ةغري مقبول اينبغي إعالن أهناملقبولية، ولذلك 

اليت صاحبة البالغ   ادعاءات  وفيما يتعلق باألسس املوضوعية، تالحظ الدولة الطرف          ١٠-٤
 السلبية اليت اعتمدهتا السلطات واحملاكم الـسويدية  أنه مت التمييز ضدها نتيجة القراراتتفيد ب 

مبـدأ  عـدم تطبيـق     حقها يف إعادة التأهيل وصحة جيدة يف االعتبار و        بسبب عدم وضع    
أن عبء إثبات انتهاك مزعوم لالتفاقية يقـع علـى   ب الدولة الطرف كذلك   تدفعو .التناسبية

إثبات وجـود   عبء  ل ذلك على    ويشتم.  البالغ، على األقل يف املرحلة األولية      ةعاتق صاحب 
مـنح  طلـب   الدولة الطرف، باإلشارة إىل تؤكدكما . تذرع هبا دعماً للشكوى   املظروف  ال

لغاء حكم صـادر عـن حمكمـة        إ أن اللجنة ليس هلا صالحية       اء، بن ترخيصصاحبة البالغ   
إحالل قرار صادر عنها     أيضاً سلطة    للجنةوليس  . سويدية أو قرار صادر عن سلطة سويدية      

إىل أن ظروف القضية تظهر انتـهاكاً      إال  أن ختلص   وال جيوز للجنة    . ل حكم أو قرار حملي    حم
  .أنه مل حيدث انتهاك من هذا القبيلإىل لالتفاقية أو 

 إىل عدد من مواد     مل تقم إال مبجرد اإلشارة    وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البالغ         ١١-٤
ولذلك، فإن الدولة   . وقها مبوجب هذه املواد    عن كيفية انتهاك حق    أسساالتفاقية بدون تقدمي    

الطرف ليس بوسعها إال أن تفسر بشكل عام كيف يتعلق التشريع الـسويدي باملقتـضيات               
. هباكيف يفي التشريع  و، أن تكون ذات صلة هبذه القضيةميكناملنصوص عليها يف املواد اليت 

 هذه القضية ولن تقـدم الدولـة        واملواد األخرى اليت تشري إليها صاحبة البالغ ال تؤثر على         
  .الطرف أي تعليقات بشأهنا

 من االتفاقية على أن مجيع األشخاص متـساوون أمـام القـانون             ٥وتنص املادة     ١٢-٤
وهذه مسلمة أساسية وواضحة يف التـشريع       . متييز على أساس اإلعاقة   أي  حتظر  و ،ومبقتضاه

 يف هذه القضية، وهـو قـانون        والقانون ذو الصلة  . الدستور السويدي السويدي نابعة من    
 التخطيط والبناء، يطبق بنفس الطريقة على مجيع األشخاص، سواء الذين يعانون من إعاقة أو             

 يف القانون ميكن أن يؤدي بشكل غري مباشر إىل بندوال يوجد أي .  ال يعانون من إعاقةالذين
ال يتعلق  ه القضية    البناء يف هذ   ترخيصرفض طلب   إن  و. التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة    

علـى قـدم    يتسق مع املمارسة املنطبقـة      إمنا  بأي حال من األحوال بإعاقة صاحبة البالغ و       
  . على اجلميعاملساواة
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 من االتفاقيـة، ال يوجـد يف        ١٩دعاء صاحبة البالغ مبوجب املادة      افيما يتعلق ب  و  ١٣-٤
.  حياهتم أسلوبامتهم أو    إق حملالتشريع السويدي ما مينع األشخاص ذوي اإلعاقة من اختيار          

، غـري إلزاميـة   خدمات الترتيبات التيسرييةومجيع التدابري املقدمة على صعيد البلديات، مثل     
وهناك عدد من التدابري البديلة اليت تتيحها البلديات من أجل تيسري حياة            . بالنسبة لألشخاص 

تقـدمي  يـف املـرتل و    يتكيف  سامهة  امل، مثل   ذوي االحتياجات اخلاصة يف مرتهلم    األشخاص  
  .مساعدة شخصية ومساعدة يف املرتل

 من االتفاقية، تشري الدولة الطرف      ٢٦ و ٢٥وفيما يتعلق باالدعاءات مبوجب املادتني        ١٤-٤
يف السويد عليها التزام بتوفري اخلدمات الصحية والطبية، مبا يف ذلك إعادة            احمللية  الس  اجملإىل أن   

ووفقاً لذلك، فإن تطبيـق قـانون       . احملليلس  اجمليف منطقة   املقيمني  األشخاص  التأهيل جلميع   
 ٢٦ و ٢٥ حقوق صاحبة البالغ وفقاً للمادتني       يكفل والبناء ليس هو الذي ينبغي أن        طالتخطي

 اللتزاماته وفقـاً    احملليلس  اجمل هذه احلقوق عن طريق تنفيذ       إعمالينبغي  إمنا   و ،من االتفاقية 
ؤكد الدولة الطرف أن على صاحبة البالغ أن تشري إىل          وت. لقانون اخلدمات الصحية والطبية   

دم إليها، مثالً عن طريق تقدمي املستندات الطبيـة          والعالج الذي قُ   احملليلس  اجملاتصاالهتا مع   
وجـود  إىل عـدم    ونظراً  .  تقدم مثل هذه املستندات يف هذا الصدد       ا مل غري أهن . ذات الصلة 

ة، فإن الدولة الطرف تفترض أن صاحبة البالغ       معلومات من صاحبة الطلب بشأن هذه املسأل      
         بأدلة تفيـد بأهنـا      ادعاءهاومل تدعم صاحبة البالغ     .  وفقاً الحتياجاهتا  عالج حصلت على 

للعـالج   يف حالة عدم السماح هلا ببناء محام السباحة          الئقةال تستطيع احلصول على رعاية      
  .بناء ترخيصوفقاً لطلبها اخلاص باحلصول على  باملاء
ومل تكن  .  ليست متييزية  احلالةويف ضوء ما ورد أعاله، فإن القوانني املطبقة يف هذه             ١٥-٤

 ولذلك فهي   ،القرارات واألحكام الصادرة عن السلطات احمللية مدفوعة بإعاقة صاحبة البالغ         
نتهك وباإلضافة إىل ذلك، ال ي    .  من االتفاقية  ٥ليست متييزية باملعىن املنصوص عليه يف املادة        

مـن  التفاقيـة بـأي شـكل       اأحكام  حكم آخر من     أو أي    ٥أي من هذه القرارات املادة      
  .األشكال

ومبـا أن   .  الدولة الطرف بأن هذا البالغ ال يظهر أي انتهاك لالتفاقية          تدفعوختاماً،    ١٦-٤
 مل ترق إىل مستوى الدعم األساسـي      مبوجب خمتلف مواد االتفاقية     ادعاءات صاحبة البالغ    

  .وجود ما يدعمه من أدلةاعتبار هذا البالغ غري مقبول لعدم ينبغي ف ،باألدلة

   صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرفتعليقات    
قدمت صاحبة البالغ تعليقاهتا على مالحظات الدولة الطـرف بـشأن املقبوليـة               ١-٥

  .٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين١٤واألسس املوضوعية يف 
 بناء يشكل متييزاً نظراً ألن مجيـع        ترخيص أن رفض إصدار     وتدعي صاحبة البالغ    ٢-٥

 ،"حركيـاً شخصاً معاقـاً    " إعادة تأهيلها، بوصفها     تكفل اليت ميكن أن     ملمكنة ا سبل التظلم 
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بالترتيبات  فيما يتصل    املاءب للعالجومن شأن االعتراض على تشييد محام سباحة        . استنفدت
وتـدفع  . حلالتها الـصحية  لضروري للغاية   ن العالج ا   املكيفة يف مرتهلا أن حيرمها م      التيسريية

غري عـادل جتاههـا     أثبت أنه   صاحبة البالغ بأن تطبيق القوانني واللوائح اليت تبدو حيادية          
"  حركياًمواطنة سويدية معاقة "عدم استطاعة ومن شأن. غري املباشر هو التمييزوسيكون أثره 

، من خالل تقدمي طلب للحصول علـى        سبةمنا إعادة تأهيل    يف املشروعاحلصول على حقها    
  .يشكل انتهاكاً لالتفاقية، أن تكيف خاص يف مرتهلاجراء  بناء إلترخيص

 صاحبة البالغ أن الدولة الطرف تؤكد يف مالحظاهتا عدم حدوث انتهاك            وتالحظ  ٣-٥
صدر فيها قرار سليب ضـد      و ١٩٩٠عام  بناء ترجع إىل     ترخيصلالتفاقية، وتشري إىل قضية     

 وهي مساحة أكرب بكثري من توسيع املـبىن         - متراً مربعاً    ١٢٥ مساحة   بشأن للخطة فةخمال
 صاحبة البالغ عن أمهية اإلشارة إىل قضية يرجع         ءلوتتسا.  متراً مربعاً الذي طلبته    ٤٥البالغ  

فـسري  أنـه مت ت   وتدعي  . نوعحيث ال   من متاماً خمتلفة   سألة وتتعلق مب  ١٩٩٠تارخيها إىل عام    
  .هاتفسرياً ضيقاً يف قضيت املتعلق باألراضي احملمية ١٩٨٧ء لعام قانون البنا

 يف ة الـوارد املخالفـة عن حجم أنه بصرف النظر  إىل  وتشري صاحبة البالغ كذلك       ٤-٥
تحـسني حيـاة    املواتية ل ظروف  هتيئة ال إىل  ضرورية  هناك حاجة   تظل  ،  للخطة البناء   ترخيص

وميكـن املطالبـة    . نوعية احلياة من حيث    املساواةيف  ق  باحل يطالب"  حركياً شخص معاق "
بتطبيق مبدأ التناسبية يف احلاالت اليت يكون فيها غرض الشخص ومصلحته أكرب بكثري مـن               

قانون التخطيط والبناء من املمكن اعتباره ل كبرية خمالفةوما يطلق عليه . مصلحة اجملتمع ككل
         نوعية حياهتـا،   كفالةيوياً جداً يف     يكون ح  هصغرياً نسبياً من وجهة نظر اجملتمع، يف حني أن        

  .صحة جيدةالتمتع ب يف قهامبا يف ذلك ح
البنـاء  أنظمة  دعم  وصحيح أن قانون التخطيط والبناء وقانون الصحة ينصان على            ٥-٥

إال أن صـاحبة  . لصحةاقوانني ولبناء اقواعد  فيما يتعلق ب   لمواطننيل احلقوق الصحية وإعمال  
 عن طريق القـوانني     إعماله ال ميكن    " حركياً اًشخصاً معاق " بوصفها   أن حقها البالغ تدعي   

ـ  خمالفةومبا أن . الوطنية املتعلقة بالصحة    للغـرض  ا قانون التخطيط والبناء غري مـسموح هب
. حلالتـه وفقـاً    اإلعاقة ال توفر له الرعاية الصحية السليمة املكيفة          ااخلاص، فإن الشخص ذ   
عدم اختاذ تدابري من    إىل  تمييز، نظراً   للاملعين   " حركياً عاقالشخص امل "ونتيجة لذلك، يتعرض    

  .قه يف رعاية صحية جيدةأجل االمتثال حل
 صاحبة البالغ بأنه نتيجة درجة إعاقتها وحالتها الصحية، فإن حقها يف إعادة             وتفيد  ٦-٥

 إال عن  هكفالت من االتفاقية، ال ميكن      ٢٦ و ٢٥التأهيل، على النحو املنصوص عليه يف املادتني        
مـدى  فإن  ومن وجهة نظر صاحبة البالغ،      .  بناء ترخيصطريق تقدمي طلب للحصول على      

        عنـدما كبرية   ال يكون له أمهية   وانينها الوطنية املتعلقة بالصحة     قاعتماد الدولة الطرف على     
ال ميكن تلبية االحتياجات الواضحة لشخص ذي إعاقة من خالل تفـسري هـذه القـوانني                

  .اوتطبيقه
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 الدولة الطرف بأن مجيع األشخاص سواسية أمام القانون، فـإن           بادعاءوفيما يتعلق     ٧-٥
إىل معاناة  ي  دصاحبة البالغ تدفع بأنه جيب أن يكون من املمكن تطبيق القانون بطريقة ال تؤ             

 قـد تعهـدت   الدولة الطرف، بتصديقها على االتفاقية،      أن  وتدعي  . أي شخص يف اجملتمع   
  .شخاص ذوي اإلعاقة حقوق األبإعمال

 حالة صاحبة البالغ الصحية، فإهنا تدفع بأن الطبيب الـذي أصـدر             أما خبصوص   ٨-٥
 كذلك أن املستندات الطبية ذات وتدعي .احملليلس اجملالشهادة له عيادته اخلاصة وعلى صلة ب

الطبيب بانتظام نظراً لعدم قدرهتا علـى       هذا  ويزورها  .  البناء ترخيصالصلة قدمت مع طلب     
 للحصول على رعاية صحية وإعـادة تأهيـل بـسبب           احملليلس  اجملالذهاب إىل مؤسسات    

 بري إضافة إىل التدا   ،دمت معلومات عن حالتها النفسية    وقُ. احلركيةاالخنفاض البالغ يف قدرهتا     
وال ميكن االدعاء بأن القوانني     . الطعون الالحقة مع   البناء و  ترخيص مع طلب    ،الطبية املطلوبة 

  .ملتعلقة بالصحة اليت أشارت إليها الدولة الطرف تنطبق على حالة صاحبة البالغالوطنية ا
طب األعـصاب    رئيس عيادة    إضافياً أصدره كما قدمت صاحبة البالغ تقريراً طبياً         ٩-٥

ووفقاً للتقرير، فإن صـاحبة     . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤و يف   مبستشفى جامعة أوريرب  
ولكن جيب خمتلفة وميكن تقدمي أنواع مساعدة . كن معاجلتها طبياًحالتها وراثية وال مي"البالغ 
ويف كثري من احليان يتطلب األمر تقدمي العـالج يف           [...] ة حلالة املريض  وفقاً تكييفها   دائماً

ويؤدي ذلـك   .  إىل خمتلف املؤسسات للعالج    نقلستطيع الت ت ال   ةنظراً ألن املريض  أيضاً  املرتل  
يشة وميكن أن تكون هناك حاجة إىل تعويض عن العجز بعد إكمال            إىل ارتفاع تكاليف املع   

        يف  يف الـسابق  العالج يف املرتل كان موصوفاً      أن   صاحبة البالغ إىل     وختلص .)٤("تقييم احلالة 
من أجل احملافظة على اهليكل العضلي ومحاية األنسجة الـضامة وخفـض            أنه   و ٢٠٠٧عام  
العالج عن طريق    األخري هو إعادة التأهيل      هادوية، فإن مالذ   باأل ا ال ميكن عالجه   يتم ال الاآل
ال تسمح بأي شكل آخر مـن أشـكال         بالفعل   التشرحيية احملدودة    وقدرهتا.  يف املرتل  ءاملاب

الوطين إال عـن طريـق      الصحة  قانون  املتعلقة ب طالبات  املوال ميكن الوفاء باحلق يف      . العالج
  .احتياجاهتا اخلاصةتلبية  البناء لترخيصيف للخطة  ة حمددمبخالفةالسماح 

   إضافية من الدولة الطرفمالحظات    
 تتمـسك  بأهنـا    ،٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٠ يف   ،أبلغت الدولة الطرف اللجنة     -٦

 ٥مبالحظاهتا بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية، بـصيغتها املقدمـة إىل اللجنـة يف               
  .٢٠١١سبتمرب /أيلول

__________ 

 .ترمجة قدمتها صاحبة البالغ )٤(
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  ءات املعروضة أمام اللجنة واإلجرااملسائل    

   يف املقبوليةالنظر    
قـوق   ترد يف بالغ ما، جيب أن تقرر اللجنة املعنيـة حب           ادعاءاتقبل النظر يف أي       ١-٧

           من نظامها الداخلي، ما إذا كان البالغ مقبـوالً         ٦٥وفقاً للمادة    األشخاص ذوي اإلعاقة،  
  .أم ال مبوجب الربوتوكول االختياري لالتفاقية

مـن الربوتوكـول    ) ج(٢وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املادة         وقد تأكدت اللجنة،    ٢-٧
ومل تبحث أو جيري حبثها يف إطـار أي         مل يسبق أن حبثتها اللجنة      االختياري، من أن املسألة     

وتالحظ اللجنة عدم اعتـراض     .  الدولية إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية       
       سبل االنتصاف احمللية وترى أنه مت اسـتيفاء مقتـضيات           تنفادفيما يتصل باس  الدولة الطرف   

  .من الربوتوكول االختياري) د(٢املادة 
 من االتفاقية ال توفران من حيث املبدأ احلق يف تقدمي           ٢ و ١ترى اللجنة أن املادتني     و  ٣-٧

 ميكن التذرع هبما يف إطار       ولذلك ال  ،ادعاءات مستقلة مبوجب االتفاقية نظراً لطابعهما العام      
بالغات فردية مبوجب الربوتوكول االختياري إال باالقتران مع حقوق موضـوعية أخـرى             

ويف ظروف هذا البالغ، ترى اللجنة أن هذا اجلزء من البالغ غري            .  مبوجب االتفاقية  مكفولة
  .من الربوتوكول االختياري) ه(٢مقبول مبوجب املادة 

إمكانيـة  ( من االتفاقية    ٩حبة البالغ تذرعت بانتهاك املادة      وتالحظ اللجنة أن صا     ٤-٧
التنقل  (٢٠ واملادة   )حرية الشخص وأمنه   (١٤واملادة  ) احلق يف احلياة   (١٠واملادة  ) الوصول
عن كيفية انتهاك هذه    لدعم االدعاءات   املزيد من األدلة    ذلك  أن تقدم مع    بدون  ،  )الشخصي
 ألغـراض   فايـة  غري مدعومة مبا فيه الك     االدعاءاتولذلك، ترى اللجنة أن هذه      . األحكام

  .من الربوتوكول االختياري) ه(٢املقبولية، وبالتايل فهي غري مقبولة مبوجب املادة 
 ٢٥ و ١٩ و ٥ و ٤ و ٣ مبوجب املواد    املتبقيةوترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البالغ         ٥-٧
 بنـاءً حبثها نتقل إىل قبولية وت من االتفاقية مدعومة مبا يكفي من األدلة ألغراض امل  ٢٨ و ٢٦و

  .على أسسها املوضوعية

   يف األسس املوضوعيةالنظر    
األشخاص ذوي اإلعاقة يف هذا البالغ يف ضوء مجيـع          قوق  نظرت اللجنة املعنية حب     ١-٨

 مـن   ٧٣ من املادة    ١ من الربوتوكول االختياري والفقرة      ٥، وفقاً للمادة    الواردةاملعلومات  
  .جنةنظام الداخلي للال
وحتيط اللجنة علماً مبزاعم التمييز اليت قدمتها صاحبة البالغ نظـراً ألن الـسلطات                ٢-٨

 لبنـاء محـام     ترخيصاملختصة يف الدولة الطرف، عند النظر يف طلبها بشأن احلصول على            
توازن مل  يليب احتياجاهتا من حيث إعادة التأهيل، مل تطبق مبدأ التناسبية و  للعالج باملاء سباحة  
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للعـالج   قطعة األرض اليت متتلكها لبناء محام سباحة         ستعماليف ا  صاحبة البالغ     مصاحل بني
 .وبني املصاحل العامة املتمثلة يف حفظ املنطقة املشار إليها يف امتثال صارم خلطة التنميـة              باملاء  

 كذلك ادعاء الدولة الطرف بأن قانون التخطيط والبناء يطبق بشكل متساو             اللجنة وتالحظ
 تؤدي  بنودوأن القانون ال يشتمل على أي        سواء أكان الشخص ذا إعاقة أم ال،         ميعاجل على

  .بشكل غري مباشر إىل التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة
التمييز علـى   ‘"ن  بأ،   من االتفاقية  ٢ من املادة    ٣إىل الفقرة   إشارة  اللجنة، ب تذكِّر  و  ٣-٨

قييد على أساس اإلعاقة يكون غرضه أو أثـره          يعين أي متييز أو استبعاد أو ت       ‘أساس اإلعاقة 
         حباط االعتراف بكافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية أو التمتـع هبـا             ضعاف أو إ  إ

 مع اآلخرين، يف امليادين السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية          اةأو ممارستها على قدم املساو    
 اللجنة أن القانون الذي يطبـق بطريقـة         تالحظو ."ة أو أي ميدان آخر    يأو الثقافية أو املدن   

حيادية ميكن أن يكون له أثر متييزي عندما ال تؤخذ يف االعتبار الظروف اخلاصة لألشخاص               
 التمتـع بـاحلقوق     من حيث وميكن انتهاك احلق يف عدم التمييز       . الذين يطبق عليهم القانون   

 األشخاص الذين تكون حالتهم خمتلفة      ة مبوجب االتفاقية عندما ال تقوم الدول مبعامل       املكفولة
  .بدرجة كبرية بطريقة خمتلفة بدون تربير موضوعي ومعقول

 مـن االتفاقيـة     ٢ من املادة    ٣وينص تعريف التمييز على أساس اإلعاقة يف الفقرة           ٤-٨
يشمل مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك احلرمان مـن ترتيبـات تيـسريية    "صراحة على أنه   

بأهنـا   الترتيبات التيسريية املعقولة    ٢ من املادة    ٤ف الفقرة   عّر تُ افة إىل ذلك،  وباإلض". قولةعم
 الالزمة واملناسبة اليت ال تفرض عبئاً غري متناسب أو غري ضـروري،             ترتيباتالتعديالت وال "

واليت تكون هناك حاجة إليها يف حالة حمددة، لكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس 
  ".آلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وممارستهااملساواة مع ا

ويف هذه القضية، تبني املعلومات املعروضة أمام اللجنة أن احلالة الصحية لـصاحبة               ٥-٨
وسـبيالً  أساسـياً   أمراً  يف املرتل   للعالج باملاء   البالغ حرجة ويعترب وصوهلا إىل محام سباحة        

والتعـديالت  .  الـصحية  لبية احتياجاهتـا  تل هذه احلالة،    فعاالً، بل السبيل الفعال الوحيد يف     
  ببناء محـام سـباحة     لسماح خطة التنمية من أجل ا     خمالفة املناسبة تتطلب بالتايل     والتغيريات

عبئـاً  "رض  تف س املخالفة هوتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تشر إىل أن هذ         . للعالج باملاء 
صدد، تالحظ اللجنة أن قانون التخطيط والبنـاء        ويف هذا ال  ". غري ضروري  وأغري متناسب   

اً  طلب ،حمددةلة  ويف حا  الضرورة خطة التنمية ولذلك ميكن أن يستوعب، عند         مبخالفةيسمح  
ميع حقـوق   جب متتع األشخاص ذوي اإلعاقة      كفالةمعقولة هتدف إىل    تيسريية   ترتيبات   بشأن

وبالتايل، ال ميكن أن    . دون أي متييز  اإلنسان أو ممارستهم هلا على قدم املساواة مع اآلخرين ب         
 خطة التنمية   خمالفةإىل أن املوافقة على     ختلص اللجنة، على أساس املعلومات املعروضة أمامها        

  .على الدولة الطرف" غري ضروريأو  غري متناسب عبئاً"فرض ت صاحبة البالغ سالةيف ح
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ة إىل احلق يف الصحة، تـنص        من االتفاقية، عند اإلشار    ٢٥وتذكِّر اللجنة بأن املادة       ٦-٨
تعترف الدول األطراف بأن لألشخاص ذوي اإلعاقة احلـق يف التمتـع بـأعلى              "على أن   

وتتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة      . مستويات الصحة دون متييز على أساس اإلعاقة      
     الكفيلة حبصول األشخاص ذوي اإلعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بني اجلنـسني،             

  ".مبا يف ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي
 وتنص على   ٢٦إىل التأهيل وإعادة التأهيل يف املادة       االتفاقية  ويف الوقت نفسه، تشري       ٧-٨

لتمكني  تتخذ الدول األطراف تدابري فعالة ومناسبة، مبا يف ذلك عن طريق دعم األقران،            "أن  
 تقاللية واحملافظـة عليهـا، وحتقيـق      األشخاص ذوي اإلعاقة من بلوغ أقصى قدر من االس        

  البدنية والعقلية واالجتماعية واملهنية على الوجه األكمـل، وكفالـة إشـراكهم            إمكاناهتم
 من خالل خدمات وبرامج شاملة للتأهيـل        " بشكل تام يف مجيع نواحي احلياة      ومشاركتهم

 قـدر اإلمكـان،   تبدأ يف أقرب مرحلة  "وإعادة التأهيل بطريقة جتعل هذه اخلدمات والربامج        
  ".الحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة التخصصات وتستند إىل تقييم متعدد

 عند رفض طلب صاحبة البالغ      ،أن الدولة الطرف  تالحظ اللجنة   ويف هذا الصدد،      ٨-٨
 واحتياجاهتا اخلاصـة    لة صاحبة البالغ   البناء، مل تتناول الظروف اخلاصة حلا      ترخيصاملتعلق ب 

 خطة التنمية   خمالفةولذلك، ترى اللجنة أن قرارات السلطات احمللية برفض         . عاقةاملتعلقة باإل 
 متييـزي   تأثري إىل   ت وأد ةغري متناسب كانت   للعالج باملاء من أجل السماح ببناء محام سباحة       

 علـى الرعايـة     ،ذي إعاقة  كشخص   ،أثر بشكل سليب على إمكانية حصول صاحبة البالغ       
ووفقاً لذلك، ختلص اللجنة إىل أن      . ني حلالتها الصحية احملددة   تزمالصحية وإعادة التأهيل الال   

 والتزامات الدولة الطرف مبوجـب      ٢٥و) ٣(٥و) ١(٥املواد  حقوق صاحبة البالغ مبوجب     
من ) د)(١(٤و) ه(و) د(و) ب(٣املواد  مع   وباالقتران    من االتفاقية مقروءة مبفردها    ٢٦املادة  

  .االتفاقية قد انتهكت
 دخولبأهنا ستضطر يف هناية املطاف إىل اللجنة كذلك ادعاء صاحبة البالغ وتالحظ   ٩-٨

يف للعالج باملـاء    مؤسسة رعاية صحية متخصصة يف حالة عدم وجود محام سباحة داخلي            
وتشري اللجنة يف هذا الـصدد  . ادعاءات صاحبة البالغمل تدحض الدولة الطرف أن  مرتهلا، و 

 تدابري األطرافالدول أن تتخذ   من االتفاقية الذي يقتضي      )ب(١٩املادة  الوارد يف   كم  احلإىل  
يف احلياة  حبقهم  وعلى قدم املساواة    ومناسبة لتيسري متتع األشخاص ذوي اإلعاقة الكامل         فعالة

جمتمعاهتم عن طريق كفالة أن يكون لألشخاص ذوي اإلعاقة         كاملة يف    ومشاركتهم بصورة 
املرتل ويف حمل اإلقامة وغريهـا مـن         ؤازرة يف صول على طائفة من خدمات امل     احلإمكانية  "

 لتيسري عيشهم وإدمـاجهم يف      الضرورية  مبا يف ذلك املساعدة الشخصية     ،جملتمعيةااخلدمات  
 أدى رفض طلب صـاحبة الـبالغ        وقد".  ووقايتهم من االنعزال أو االنفصال عنه      ،اجملتمع

وهو اخليار الوحيـد   ،باملاء العالج بناء إىل حرماهنا من احلصول على    ترخيصباحلصول على   
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ولذلك ختلص اللجنـة إىل أن حقـوق        . اجها يف اجملتمع  م معيشتها وإد  يسريميكن أن   الذي  
  .قد انتهكتمن االتفاقية ) ب(١٩صاحبة البالغ مبوجب املادة 

 صـاحبة   ادعاءات ال ترى ضرورة تناول      الص اللجنة إىل هذا االستنتاج، فإهن     ختوإذ    ١٠-٨
  . من االتفاقية٢٨ة املادالبالغ مبوجب 

 من الربوتوكول االختياري لالتفاقية، ويف ضوء       ٥وإذ تتصرف اللجنة مبوجب املادة        -٩
مجيع االعتبارات الواردة أعاله، فإن اللجنة ترى أن الدولة الطرف مل تف بالتزاماهتا مبوجب              

) د(و) ب(٣ بـاملواد    مقترنة و منفردة إذا قرئت    ٢٦ و ٢٥و) ب(١٩ و )٣(٥و )١(٥املواد  
  : اللجنة التوصيات التالية إىل الدولة الطرفرفعولذلك، ت. من االتفاقية) د)(١(٤و) ه(و

على الدولة الطرف التزام مبعاجلة انتهاك حقوق       : البالغفيما يتعلق بصاحبة      -١  
للحصول علـى   صاحبة البالغ مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك عن طريق إعادة النظر يف طلبها              

أن أيضاً وينبغي .  يف احلسبان آراء اللجنةآخذة، للعالج باملاء محام سباحة  بناء إلقامةترخيص
عن التكاليف اليت تكبدهتا يف تقدمي هذا  إىل صاحبة البالغ    اسباًتقدم الدولة الطرف تعويضاً من    

  ؛البالغ
انتـهاكات  حدوث  اختاذ خطوات ملنع    التزام ب على الدولة الطرف    : عموماً  -٢  

ـ    ش ت كفالة اتساق  مبا يف ذلك عن طريق       مماثلة يف املستقبل،   ـ  هريعها والطريقة اليت تطبق  ا هب
 أال يكون غرض التشريع أو أثره إضعاف        كفالةبحماكمها احمللية مع التزامات الدولة الطرف       
و التمتع هبا أو ممارسـتها      أ ذوي اإلعاقة    ألشخاصأو إحباط االعتراف بأي حق من حقوق ا       

  .على قدم املساواة مع اآلخرين
،  للجنـة  نظام الداخلي ال من   ٧٥ واملادة الربوتوكول االختياري  من   ٥ووفقاً للمادة     -١٠

، مبا يف ذلـك أي      رداً خطياً  ، يف غضون ستة أشهر     إىل اللجنة،  على الدولة الطرف أن تقدم    
طلب إىل الدولـة    كما يُ .  وتوصيات اللجنة  آراءمعلومات عن أي إجراءات اختذت يف ضوء        

 وتعميمها على نطاق واسع     ف للدولة الطر  ةنة وترمجتها إىل اللغة الرمسي    الطرف نشر آراء اللج   
  .الوصول إىل مجيع قطاعات السكان  عليه، من أجليسهل االطالعشكل ب
 بأن النص اإلنكليزي هو الـنص       اً والفرنسية، علم  والصينية والعربية اعُتمدت باإلسبانية واإلنكليزية    [
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