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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  ٤/٢٠١١البالغ رقم     

  )٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٣-٢(اآلراء اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا العاشرة     
انوشـين إليـديكو مـاركوش،      ي جولت بويدوشو،   :املقدم من

فيكتوريا مارتون، شاندور ميـساروس، غرغيلـي       
ميثلهم احملامي يانوش فياال، مركز     (بولك، يانوش زابو    

  )حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  أصحاب البالغ  :األشخاص املدعى أهنم ضحايا

  هنغاريا  :الدولة الطرف
  )ة األوىلتاريخ الرسال (٢٠١١سبتمرب / أيلول١٤  :تاريخ تقدمي البالغ
، احملال إىل الدولة ٧٠قرار املقرر اخلاص مبوجب املادة   :الوثائق املرجعية

مل يصدر   (٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١الطرف يف   
  )يف شكل وثيقة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٩  :تاريخ اعتماد اآلراء
تقاعس الدولة الطرف عن القضاء على التمييز القائم          :املوضوع

عدم احترامها لاللتزام بـضمان     على أساس اإلعاقة و   
متتع األشخاص ذوي اإلعاقة باحلقوق السياسية، مبا يف 
ذلك حق التصويت، على قدم املساواة مع غريهم من         

  املواطنني
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احلماية القانونية املتساوية والفعالة من التمييز علـى          :املسائل املوضوعية
أساس اإلعاقة، واملشاركة يف احلياة السياسية واحلياة       

  لعامةا
  -  :املسائل اإلجرائية
   ٢٩ و١٢املادتان   :مواد االتفاقية

  -  :مواد الربوتوكول االختياري
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  املرفق

 ٥آراء اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجـب املـادة          
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة         من
  )الدورة العاشرة(

  بشأن

  *٤/٢٠١١البالغ رقم     
يانوشـين إليـديكو مـاركوش،       جولت بويدوشو،   :املقدم من

فيكتوريا مارتون، شاندور ميـساروس، غرغيلـي       
ميثلهم احملامي يـانوش فيـاال،      (بولك، يانوش زابو    

  )حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مركز
  أصحاب البالغ  :األشخاص املدعى أهنم ضحايا

  هنغاريا  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠١١سبتمرب /أيلول ١٤  :تاريخ تقدمي البالغ

 مـن   ٣٤، املنشأة مبوجب املـادة      إن اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        
  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،

  ،٢٠١٣سبتمرب / أيلول٩ يف وقد اجتمعت  
، الذي قدمه إليها جولت بويدوشو      ٤/٢٠١١ يف البالغ رقم     وقد فرغت من النظر     

انوشين إليديكو ماركوش وفيكتوريا مارتون وشاندور ميساروس وغرغيلي بولك ويانوش          وي
  زابو، مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،

   مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا أصحاب البالغ والدولة الطرف،وقد وضعت يف اعتبارها  
  : ما يليتعتمد  

__________ 

السيد حممد الطراونه، السيد مارتني مويسيغوا بابو،       :  دراسة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم       شارك يف   *  
نغ شيك كيم،   السيدة ماريا سوليداد ثيسترياس رييس، السيدة ترييزيا ديغينري، السيد هيو          يان بونتان، تالسيد مون 

غيتشي ماينا، الـسيد رونالـد مـاك كـالوم،     السيد شتيك النغفات، السيدة إيدا فان  ،السيد لطفي بن لالهم   
تشانغ،  - السيدة أنا بيالييث ناربايث، السيدة سيلفيا جوديت كوان       ،  بايفشفق  دايان موليغان، السيدة     السيدة

  .السيد كارلوس ريوس إيسبينوسا، السيد داميان تاتيتش، السيد خريمان خابيري توّريس كورِّيا
اخلي للجنة، مل يشارك عضو اللجنة السيد الزلو غابور لوفـازي يف        من النظام الد   ٦٠ باملادة   وعمالً  
 .هذه اآلراء اعتماد
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   من الربوتوكول االختياري٥إطار املادة آراء اللجنة يف     
، ١٩٧٦يوليـه   / متـوز  ٢٢أصحاب البالغ هم جولت بويدوشو، مـن مواليـد            -١

، وفيكتوريا مارتون، من    ١٩٦٧أغسطس  / آب ٢٩إليديكو ماركوش، من مواليد      ويانوشين
     / كانون الثاين١١، وشاندور ميساروس، من مواليد   ١٩٨٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠مواليد  
، ويانوش زابـو، مـن     ١٩٨٥يونيه  / حزيران ١٨، وغرغيلي بولك، من مواليد      ١٩٥٥يناير  

ويدعي أصحاب البالغ . ومجيعهم من رعايا هنغاريا. ١٩٦٧ديسمرب / كانون األول  ٦مواليد  
 من اتفاقية حقوق األشخاص     ٢٩أهنم ضحايا انتهاك هنغاريا حلقوقهم املكفولة مبوجب املادة         

خل الربوتوكول االختياري لالتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطـرف          وقد د . ذوي اإلعاقة 
ويتوىل متثيل أصحاب البالغ احملامي يانوش فياال، من مركز حقوق          . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣يف  

  .األشخاص ذوي اإلعاقة

  الوقائع كما عرضها أصحاب البالغ    
أخضع لوصاية عامة ومن    ، ومنهم من    "إعاقة ذهنية "يعاين أصحاب البالغ الستة من        -٢

ونتيجة إخضاع أصحاب البالغ للوصاية،     . )١(أخضع لوصاية جزئية مبوجب قرارات قضائية     
 من دستور الدولة    ٧٠ من املادة    ٥ُرفعت أمساؤهم تلقائياً من سجل الناخبني مبوجب الفقرة         

زئية الطرف املعمول به آنذاك، واليت تنص على أن األشخاص اخلاضعني لوصاية كاملة أو ج             
وبسبب هذا التقييد ألهليتهم القانونية، مل يتمكن أصحاب البالغ من          . ال حيق هلم التصويت   

 االنتخابات  وال٢٠١٠أبريل / نيسان١١املشاركة يف االنتخابات الربملانية هلنغاريا اليت جرت يف 
 وهم ما زالوا حمرومني من حقهـم يف       . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٣البلدية اليت جرت يف     

  .االنتخاب حىت اليوم، ومن مث ال يستطيعون املشاركة يف االنتخابات

__________ 

 على قـرار    ، بناءً ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣أخضع جولت بويدوشو لوصاية جزئية مع تقييد عام يف           )١(
يـة املركزيـة يف      احملكمة احملل  وأكدته وأعيد النظر يف تقييد أهليته القانونية،        ؛صادر عن حمكمة مدينة جيوال    

 ووضع يانوشين إليديكو ماركوش حتـت       .٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٤هبذا الشأن يف     قراريف  بشت  
وضعت فيكتوريا مـارتون    و .، بقرار من حمكمة مدينة باتونيا     ٢٠٠٣فرباير  /شباط ١٧الوصاية الكاملة يف    

ن احملكمة احملليـة يف بودابـست   ، بقرار صادر ع   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١١حتت الوصاية اجلزئية يف     
الثانية والثالثة، بشأن طلب احلصول على استحقاقات الضمان االجتماعي والتـصرف يف هـذه              للدائرتني  

اندور ميساروس حتت الوصاية اجلزئية مع تقييد عام،        ش ووضع   .االستحقاقات، وكذلك بشأن دخل العمل    
يلي بولك حتت الوصـاية     غرغوضع  و .٢٠١٠يونيه  /زيران ح ٢بقرار من احملكمة احمللية املركزية يف بودا يف         

 .، بناء على قرار احملكمـة احملليـة املركزيـة يف بـودا            ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٤اجلزئية مع تقييد عام يف      
، بنـاء علـى     ٢٠٠٣أكتـوبر   / تشرين األول  ٧ مع تقييد عام يف      ةابو حتت الوصاية اجلزئي   زيانوش   ووضع
احملكمـة  لدى  وأُعيد النظر يف إسقاط األهلية عنه       . الثانية والثالثة للدائرتني  ابست  احملكمة احمللية يف بود    قرار

 .٢٠٠٩مارس / آذار٢٤يف اليت أيدت األمر  ،احمللية املركزية يف بشت
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  الشكوى    
يدعي أصحاب البالغ أهنم ُشطبوا تلقائياً من سجل الناخبني جراء التطبيق املباشـر               ١-٣

ومل تـراع  .  من الدستور، باعتبارهم أشخاصاً خاضـعني للوصـاية        ٧٠ من املادة    ٥للفقرة  
 القانونية هبذا الشكل أهليتهم للتـصويت، إذ ُجـرِّدوا تلقائيـاً    قرارات حرماهنم من أهليتهم 

بأحكام الدستور، من حقهم يف التصويت بصرف النظر عن طبيعة إعاقتهم             وعشوائياً، عمالً 
ويدفع أصحاب البالغ بـأهنم  . أو القدرات الفردية لكل منهم أو نطاق إجراء إسقاط األهلية 

 االنتخابات، ويؤكدون أن هذا احلظـر التلقـائي         قادرون على فهم السياسة واملشاركة يف     
  . من االتفاقية١٢، مقروءة مبفردها وباالقتران مع املادة ٢٩مربر له ويشكل انتهاكاً للمادة  ال
وفيما يتعلق باستنفاد سبل االنتصاف احمللية، يزعم أصحاب البالغ أنه مل ُيتح هلم أي          ٢-٣

رهم تقدمي طلب لرفع الوصاية عنهم مبوجـب        ويدعون أنه كان مبقدو   . سبيل انتصاف فعال  
 من القانون املدين، لكن هذا مل يكن ليـصحح انتـهاك حقهـم يف               ٢١ من املادة    ٢الفقرة  

بيد أن هذا األمر مل يكـن ممكنـاً         . التصويت إال إذا استردوا مبوجبه أهليتهم القانونية كاملة       
تهم الذهنية ويسلِّمون حباجتهم إىل مستحباً بالنسبة إىل أصحاب البالغ الذين يقرون بإعاق     وال

فكل ما يـنص عليـه القـانون        . من يساعدهم يف تدبري شؤوهنم يف مناح معّينة من حياهتم         
، على األشـخاص  )الكاملة أو اجلزئية (اهلنغاري هو إجراء قانوين واحد، وهو فرض الوصاية         

املتاح أمام أصحاب وكان سبيل االنتصاف الوحيد . ذوي اإلعاقة الذين حيتاجون إىل مساعدة
البالغ هو تقدمي طعن يف الوصاية املفروضة عليهم مبوجب القانون املدين، لكنه مل يكن فعاالً               
بالنسبة إليهم حيث إن احملاكم غري خمولة للنظر يف مسألة حق الفرد يف التـصويت واحلكـم                 

 يف قـضية    ويشري أصحاب البالغ إىل قرار احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان         . باسترجاعه
، الذي قبلت فيه احملكمة حبجة أصحاب الطلب الـذين طعنـوا            آاليوش كيس ضد هنغاريا   

  .)٢(بدورهم يف تقييد حقهم يف التصويت بسبب خضوعهم للوصاية القانونية
 مـن   ٨٢وُيؤكد أصحاب البالغ كذلك أهنم مل يقدموا شكوى مبوجب الفقـرة              ٣-٣

النتخابات، بشأن شطب أمسائهم مـن سـجل         املعين بإجراءات ا   ١٩٩٧ لعام   ١٠٠القانون  
ويزعمون أن شكوى كهذه كان ينبغي أن تنظر فيها جلنة االنتخابـات احملليـة،              . الناخبني

بيد أن أياً من هاتني اهليئتني ال ميلك صـالحية          . واحملكمة املختصة يف املدينة يف مرحلة الطعن      
 إدراج أمسـائهم يف القائمـة       إعادة حق التصويت إىل أصحاب البالغ وإصدار األمر بإعادة        

ويشري أصحاب البالغ إىل قـرار أصـدرته        . االنتخابية ألن إقصاءهم مت استناداً إىل الدستور      
 بشأن مسألة مماثلة ويقضي بـأن       ٢٠٠٦مارس  / آذار ٩احملكمة احمللية املركزية يف بشت يف       

__________ 

أن إىل   احملكمـة    خلصت. ٩، الفقرة   ٢٠١٠مايو  /أيار ٢٠، احلكم الصادر يف     ٣٨٨٣٢/٠٦ الشكوى رقم  )٢(
 األول من الربوتوكـول     ٣ املادة   انتهك بأنه   ، مع ذلك  ها قضت، ، لكن اًشروع م اًهدفتوخى  تدبري االستبعاد   

اً غري قائم    عشوائي كان تدبرياً حيث  ،   األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      التفاقيةامللحق با 
 .فرديتقييم قضائي على 
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تباره يستند  ناخبني باع احملاكم يف هنغاريا ال متلك الصالحية إلبطال قرار االستبعاد من سجل ال           
ولذلك، يدعي أصحاب البالغ أن هذا اإلجراء ال يشكل سبيل انتصاف فعاالً            . )٣(إىل الدستور 

   .جيب عليهم استنفاده مبا أنه ال ميكن أن يتيح هلم استرجاع حقهم يف التصويت
 من  ١٢ و ٢٩ويطلب أصحاب البالغ إىل اللجنة أن تعتربهم ضحايا انتهاك املادتني             ٤-٣
التفاقية وأن تطلب إىل الدولة الطرف إدخال التعديالت الضرورية على اإلطار القانوين احمللي ا

  .وأن حتكم هلم بتعويض عن األضرار غري املادية على أساس منصف

  مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية    
ال ترغـب يف    ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأهنا       ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٦يف    ١-٤

  .الطعن يف مقبولية هذا البالغ
، قدمت الدولة الطـرف مالحظاهتـا بـشأن األسـس        ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١ويف    ٢-٤

وذكرت أن التشريع املعين قد أُدخلت عليه تعديالت هامة منذ أن رفـع             . املوضوعية للبالغ 
 كـانون   ١ يف   وقد بدأ نفاذ القانون األساسي هلنغاريا     . أصحاب البالغ شكواهم إىل اللجنة    

 من دسـتور مجهوريـة هنغاريـا        ٧٠ من املادة    ٥، وقضى بإلغاء الفقرة     ٢٠١٢يناير  /الثاين
، اليت كانت تستثين تلقائياً من حق التصويت كل شخص خيضع لوصاية تقيـد              ١٩٤٩ لعام
ـ . تسقط عنه أهلية املشاركة يف أي انتخابات ينص عليها القانون املدين           أو للحكـم  اً  وخالف

سابق الذي مل يعد سارياً اآلن، يقضي القانون األساسي بأن يراعي القضاة لدى اختاذ              الصارم ال 
وعليـه، مل يعـد     . القرارات املتعلقة بالتصويت، حالة كل فرد على حدة وفقاً لظروفه اخلاصة          

 من املادة الثالثة والعشرين،     ٦ووفقاً للفقرة   . البالغون ذوو اإلعاقة يعاملون كمجموعة متجانسة     
ق التصويت للشخص الذي حترمه احملكمة من حق التصويت بـسبب إعاقتـه الذهنيـة،               ال حي 

  .مبوجب قرار يويل االعتبار الواجب جلميع املعلومات ذات الصلة يف القضية قيد النظر
وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن هذا احلكم اجلديد يتماشى مع احلق يف انتخابات               ٣-٤

وتوكول األول لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان        من الرب  ٣حرة الذي تكرسه املادة     
واحلريات األساسية، ومع احلكم الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان يف قـضية              

وتذكر الدولة الطرف بأن العديد من الدول األعضاء يف االحتاد          . آاليوش كيس ضد هنغاريا   
وتشري إىل أن الربملان قد اعتمد      . لق بالتصويت األورويب وضعت قواعد تقييدية مماثلة فيما يتع      

. األحكام االنتقالية الواردة يف القانون األساسي هلنغاريا باعتبارها جزءاً من ذلـك القـانون             
، بـالتزامن مـع القـانون       ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١نفاذ هذا املصدر القانوين يف       وبدأ

عون للوصاية عندما دخل القـانون      األساسي، وهو ينظم وضع األشخاص الذين كانوا خيض       
 مـن األحكـام االنتقاليـة علـى أن          ٢٦ من املادة    ٢وتنص الفقرة   . األساسي حيز النفاذ  

__________ 

قـوق اإلنـسان    حلكمة األوروبيـة    قرار احمل أيضاً يف   ، وردت اإلشارة إليه     P.50.648/2006/4.1  رقم القرار )٣(
 .٩، الفقرة ) أعاله٢احلاشية ( آاليوش كيس ضد هنغارياقضية  بشأن
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الذي كان خيضع لوصاية ُتقيد أو تسقط عنه األهلية القانونية مبقتضى قرار مطلـق       الشخص"
مـا  صـاية، أو    وقت بدء نفاذ القانون األساسي ال حيق له التصويت ما مل ترفع عنه هذه الو              

وهكذا، فإن األحكام   ). التشديد أضافته الدولة الطرف   ". (تقض احملكمة حبقه يف التصويت     مل
  .االنتقالية جتيز النظر يف مسألة التصويت مبعزل عن مسألة خضوع الشخص للوصاية

 بـشأن تعـديل     ٢٠١١ لعـام    ٢٠١وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن القانون رقم          ٤-٤
    / كـانون األول ٣١لصلة بالقانون األساسي، الذي دخل حيز النفاذ يف        القوانني ذات ا   بعض

د مـن األحكـام     ، يتضمن أحكاماً خاصة بإجراء الوصاية إىل جانب العدي        ٢٠١١ديسمرب  
ومبوجب هذه التعديالت، ُتتَّخذ قرارات احملاكم املتعلقة بإسقاط حق         . )٤(األخرى ذات الصلة  

 وال يكون خضوع الشخص للوصاية سبباً إلسـقاط         .التصويت يف إطار إجراءات الوصاية    
بيد أنه ال بد من البت يف مسألة إسقاط حق التصويت فيما يتعلق بكـل               . حقه يف التصويت  

وتبت احملاكم يف إسقاط حق التصويت يف األحكام اليت تـصدرها           . شخص خيضع للوصاية  
. تعراض أوامر الوصـاية   بشأن فرض الوصاية اليت تقيد أو تسقط األهلية القانونية، ولدى اس          

وُتسقط احملاكم احلق يف التصويت عن كل شخص بالغ تكون قدرته على تقدير األمور الـيت                
اعتراها ضعف كبري ال براء منه أو ضعف يعاوده مرة          ) أ(تعد شرطاً ملمارسة حق التصويت قد       

 ذهبـت ) ب(بعد أخرى بسبب حالته العقلية أو إعاقته الذهنية أو بسبب حالة اإلدمـان؛ أو               
وتـستند احملـاكم إىل آراء      . بالكامل وإىل غري رجعة بسبب حالته العقلية أو إعاقته الذهنية         

  .اخلرباء من أطباء األمراض النفسية الشرعيني للبت يف إسقاط حق التصويت
وعندما تقضي احملكمة برتع حق التصويت عن شخص بالغ، يسقط حق الـشخص          ٥-٤

 مـن املـادة الثالثـة       ٦لترشح لالنتخاب مبوجب الفقرة     اخلاضع للوصاية يف التصويت أو ا     
ويتعلق حق التصويت حبق الشخص يف اإلدالء بـصوته يف          . والعشرين من القانون األساسي   

االنتخابات اليت جترى لشغل منصب من املناصب، بينما يتعلق حق الترشح بأهلية الـشخص              
رفع الوصاية تقـدمي طلـب      وبإمكان أي شخص حيق له املطالبة ب      . للترشح لشغل منصب ما   

وعليه، جيوز للشخص الذي خيضع للوصاية استرجاع حقـه يف          . بشأن هذا اإلسقاط وإهنائه   
التصويت دون أن يفقد احلماية املكفولة له مبوجب الوصاية، شريطة أن يتمتع بالقدرة علـى              

  .ممارسة هذا احلق
راض يف إجراءات وتضيف الدولة الطرف أن أي إسقاط حلق التصويت خيضع لالستع    ٦-٤

استعراض أوامر الوصاية اإللزامي، على أن يتم ذلك يف مهلة أقصاها مخس سنوات بعـد أن                
 ومبوجب األحكام االنتقالية أيضاً، بـات اسـتعراض         .اًيكون حكم الوصاية قد أصبح قطعي     

احلالة ممكناً يف إطار إجراء استثنائي بناًء على طلب يرد من أي شخص حيـق لـه املطالبـة                   
أي الشخص اخلاضع للوصاية أو الزوج أو الشريك املسجل أو أقـرب      (اجعة أمر الوصاية    مبر

__________ 

املعـين   ١٩٩٧لعـام    ١٠٠قانون  وال؛  )١٥املادة   من   ٢الفقرة  ( القانون املدين    بشأن ١٩٥٩لقانون الرابع لعام    ا ) ٤(
 ).٣١٢ و٣١١ املادتان( املدنية اإلجراءاتبشأن قانون  ١٩٥٢قانون الثالث لعام ال و؛إجراءات االنتخاباتب
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وجيوز، كخيـار   ). األقرباء أو األخ أو األخت أو الوصي أو سلطة الوصاية أو املدعي العام            
  .بديل، مراجعة إسقاط حق التصويت يف سياق االستعراض اإللزامي التايل

وسعها إبالغ اللجنة بشأن تطبيـق القـوانني ذات         وتدفع الدولة الطرف بأنه ليس ب       ٧-٤
وترى يف اخلتام أن إدخال التعـديالت       . الصلة عملياً مبا أهنا مل تدخل حيز النفاذ إال مؤخراً         

وبنـاء علـى    .  من االتفاقية  ٢٩املشار إليها أعاله أدى إىل حتقيق التواؤم بني قوانينها واملادة           
 طلب أصحاب البالغ بشأن إجراء تعديل قانوين        ذلك، تدعو الدولة الطرف اللجنة إىل رفض      

  .واحلصول على تعويضات عن األضرار غري املالية

  تدخل من طرف ثالث    
، قدم مشروع كلية هارفارد للقانون يف جمال اإلعاقـة          ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٣يف    ١-٥

نة خالل  ، قررت اللج  ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٩ويف  . مداخلة كطرف ثالث تأييداً للبالغ املقدم     
دورهتا الثامنة أن تطلب من أصحاب البالغ تقدمي موافقتهم اخلطية بشأن تقدمي مداخلة الطرف              

 ١٧ ويف.  من نظامهـا الـداخلي     ٧٣ من املادة    ٢الثالث املذكورة، وذلك استناداً إىل الفقرة       
  .ة، أرسل أصحاب البالغ موافقتهم الرمسية هبذا الشأن إىل اللجن٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول

إىل ) املتدخلون(ويف مداخلته، أشار مشروع كلية هارفارد للقانون يف جمال اإلعاقة             ٢-٥
 من املادة الثالثة والعشرين من القانون األساسي هلنغاريا تنص على أن املرء يفقد              ٦أن الفقرة   

وهذا التقييم ال ينطبـق     . حقه يف التصويت إذا تبني للمحكمة أنه ال يتمتع بأهلية التصويت          
 - على األشخاص اخلاضعني للوصاية، وهم أشخاص يعانون مجيعاً من إعاقـة نفـسية             إال

وعليه، فإن التشريعات اهلنغارية جتيز حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من          . اجتماعية أو ذهنية  
. حق التصويت بسبب ما ُيتصور أنه فقدان للقدرة على التصويت بسبب حالتهم كمعـاقني             

 من االتفاقية تنص على حق مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة ٢٩ املادة وشدد املتدخلون على أن
غري املشروط يف التصويت، وأهنا ال جتيز فرض أي قيود ضمنية على أساس القدرة املتـصورة         
أو الفعلية على التصويت، سواء عن طريق فرض حظر شامل علـى فئـات واسـعة مـن                  

ذين يعانون من أشكال معينة مـن  األشخاص ذوي اإلعاقة، أو حظر على مجيع األشخاص ال      
اإلعاقة ويفترض حمدودية قدرهتم على للتصويت، أو عن طريق إجراء تقييم فردي ألهلية أفراد 

 من االتفاقية ال تـنص      ٢٩ويدفع املتدخلون بأن املادة     . )٥(بعينهم من ذوي اإلعاقة للتصويت    
__________ 

 تدابري تشريعية "اليت توصي بالقيام على وجه االستعجال باختاذ        تونس،  بشأن   املالحظات اخلتامية للجنة     انظر )٥(
بـاحلق  لوصاية  لنظام الكفالة أو ا    حالياًاخلاضعون   األشخاص    مبن فيهم  األشخاص ذوي اإلعاقة  تكفل متتع   

إسـبانيا،  بشأن  املالحظات اخلتامية للجنة  أيضاًوانظر   .)٣٥فقرة   ال ،CRPD/C/TUN/CO/1( "التصويت يف
         التـصويت، وهـو     إزاء التشريعات احمللية اليت جتيز إجراء تقييم فردي ألهليـة         عن قلقها   فيها  اليت أعربت   

بإعـادة النظـر يف   "وأوصت اللجنة بالتايل . ما أدى إىل حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من حق التصويت        
األشخاص ذوي اإلعاقة، بـصرف النظـر       مجيع  يع التشريعات ذات الصلة هبذا املوضوع لضمان متكن         مج
إعاقتهم وحالتهم القانونية ومكان سكنهم، من ممارسة حقهم يف التـصويت واملـشاركة يف احليـاة                 عن

 ).٤٨، الفقرة CRPD/C/ESP/CO/1" (على قدم املساواة مع اآلخرين العامة
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االتفاقية تنص على عدم    بل إن   . على أي استثناء من حق اجلميع يف التصويت بسبب اإلعاقة         
جواز حرمان أي شخص يعاين من إعاقة من حقه يف التصويت، مبن يف ذلـك األشـخاص                 

  .الذين يعانون من إعاقة شديدة، بسبب إعاقتهم
ويالحظ املتدخلون أن املمارسة املتبعة يف معظم دول العامل تتناقض بشدة مع القاعدة    ٣-٥

ـ اً  بلد٥٦ إىل أن ٢٠٠١تارخيها إىل عام    وتشري دراسة يعود    . املشار إليها أعاله   مـن  اً تقريب
. )٦( احلق يف التصويت بسبب اإلعاقة    مشلتهم الدراسة االستقصائية تقيد نوعاً ما     اً   بلد ٦٠أصل  

 إىل نتيجة   ٢٠١٠وقد خلص تقرير أعدته وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية يف عام            
د احلق يف التصويت بسبب اإلعاقة ال يتعدى سـبع          مماثلة، إذ تبني أن عدد الدول اليت ال تقي        

بل إن الوضـع    . )٧( دولة ٢٧األورويب البالغ عددها    دول من أصل الدول األعضاء يف االحتاد        
السائد يف سائر الدول األوروبية غري األعضاء يف االحتاد األورويب يبعث على املزيـد مـن                

 تثري شواغل هلا تداعيات على العديد من وعليه، فإن املتدخلني يرون أن هذه القضية. اإلحباط
  .البلدان األخرى غري الدولة الطرف

ويشدد املتدخلون على أن تقييد احلق يف التصويت بسبب اإلعاقة يـشكل متييـزاً                ٤-٥
مباشراً، وهو مبين على تنميط غري مقبول وال يقوم على التجربة ويصور مجيع األشـخاص               

ينطبق أيضاً علـى التـصنيفات الـيت تـستهدف          وهذا  . ذوي اإلعاقة كأشخاص عاجزين   
وتنشأ هذه القيود   . جمموعات فرعية بعينها من ذوي اإلعاقة كاألشخاص اخلاضعني للوصاية        

مباشرة عن حالة األشخاص ذوي اإلعاقة، ولذلك وجب نبذها باعتبارهـا تتعـارض مـع               
ذوي اإلعاقة مـن  وباإلضافة إىل ذلك، حترم بعض الدول األشخاص      .  من االتفاقية  ٢٩ املادة

ويتمثل تربير شائع ملثل هـذا      . احلق يف التصويت استناداً إىل تقييم فردي حلقهم يف التصويت         
وقـد  . التقييم ألهلية التصويت يف الطبيعة التناسبية للقيود املفروضة على هذا احلق األساسي           
 تقيـيم   نظرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف هذه احلجة وقضت بعدم قبوهلا لـدى            

ممارسة الدولة الطرف اليت تقضي حبرمان الشخص من حق التصويت على أساس كونه خيضع      
ودفعت الدولة الطرف بأن تدابريها تـشكل       . آاليوش كيس ضد هنغاريا   للوصاية يف قضية    

غري أن احملكمة األوروبية رفضت هذه احلجة وقضت بأن         . تدخالً متناسباً يف حق التصويت    
ألهلية " دون إجراء تقييم قضائي فردي    "صويت بسبب اخلضوع للوصاية     احلرمان من حق الت   

فاقية األوروبية حلقـوق    الشخص للتصويت يشكل تدخالً غري متناسب، وال يتطابق مع االت         
لكن احلكم ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية اعتبار احلرمان من حق التـصويت             . )٨(اإلنسان

 حالة إجراء تقييم فردي ألهلية التـصويت، وقـضى          مقبوالً مبوجب االتفاقية األوروبية يف    
  .بضرورة حتليل أي إجراء من هذا القبيل واختاذ القرار بشأنه يف إطار التناسب

__________ 

)٦( André Blais, Louis Massicotte and Antoine Yoshinaka, “Deciding who has the right to vote: a 
comparative analysis of election laws”, Electoral Studies, vol. 20. No. 1 (March 2001), p. 41. 

)٧( European Union Agency for Fundamental Rights, “The rights of people with mental health 
problems and intellectual disabilities to take part in politics”, November 2010. Available from 

http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources(accessed 10 October 2013.( 
 .٤٤، الفقرة ٢٠١٠مايو / أيار٢٠، احلكم الصادر يف ٣٨٨٣٢/٠٦الشكوى رقم  )٨(
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ويدعو املتدخلون اللجنة إىل أن تتجاوز يف نظرها يف هذه القضية النطـاق الـضيق                 ٥-٥
لـة الطـرف، خالفـاً      املتمثل يف انتهاك حقوق اإلنسان املكفولة ألصحاب البالغ يف الدو         

 من االتفاقية، وأن تقضي صراحةً يف املسألة األخرى اليت تطرحها هذه القـضية              ٢٩ للمادة
وهي أن إجراء تقييمات فردية ألهلية األشخاص ذوي اإلعاقة للتصويت يشكل يف حد ذاته              

وع ويرى املتدخلون أن اعتماد قرار من هذا القبيـل مـشف   .  من االتفاقية  ٢٩انتهاكاً للمادة   
بتفسري مقنع يربز الدوافع الكامنة وراء األحكام املنصوص عليها يف االتفاقية سيكون وسـيلة           
فعالة إلقناع الدول األطراف، وهتدئة أي هواجس قد تساور اجلهات املعنية علـى الـصعيد               

وبإمكان اللجنة أيضاً أن تؤثر إىل حد كبري يف فقـه احملكمـة   . ٢٩الوطين بشأن تنفيذ املادة  
روبية حلقوق اإلنسان وسائر احملاكم واهليئات القضائية اإلقليمية والوطنية الـيت ميكـن             األو

االتصال هبا مجيعاً بشأن املسألة ذاهتا، وأن تعزز بالتايل محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة              
وهذا النهج سيكون متسقاً متام االتساق مع الغـرض مـن االتفاقيـة             . يف مجيع أحناء العامل   

يف تعزيز ومحاية وضمان متتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة متتعاً كامالً وعلى قـدم               املتمثل
، إذ إن كل شخص )١املادة (املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية   

حيرم من حق التصويت على إثر تقييم فردي ُيعاين من انتهاك حلقه يف التصويت، لكن قلـة                 
كما أن اللجنة ال ميكنها أن تتوىل . طيع اللجوء إىل اللجنة اللتماس العدالةقليلة منهم فقط تست

معاجلة مجيع حاالت احلرمان من حق التصويت ألن ذلك سيكون مستحيالً بكـل بـساطة               
بالنظر إىل عدد ضحايا هذه التدابري إذا ما وضعنا يف احلسبان مجيع البلدان اليت تشهد هـذه                 

 أن ضمان متتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة حبق التـصويت           ويرى املتدخلون . االنتهاكات
مع أن أصحاهبا خيـضعون     اً  فعلياً يقتضي من اللجنة معاجلة احلاالت غري املعروضة عليها حالي         

  . لتقييد مماثل
ويف معرض تناول جوهر املربر الذي ساقته الدولة الطرف، يدفع املتدخلون بأن احلق               ٦-٥

 ال ينبغي مطلقاً أن خيـضع لتقيـيم         - من حقوق اإلنسان      وهو حق أساسي   -يف التصويت   
التناسب والتربير، ألن احلرمان من حق التصويت ال ميكن بتاتاً أن يكون تـدخالً متناسـباً                

أن تقييم األهلية يشكل متييزاً قائماً على أساس اإلعاقة؛         ) أ: (لثالثة أسباب أساسية هي    نظراً
ويترتب على تطبيقه ) ج( مؤهلني من حق التصويت؛ وهو يؤدي حتماً إىل حرمان أفراد) ب(

  .عملياً حرمان عدد كبري من األشخاص ذوي اإلعاقة من حق التصويت

  تقييم األهلية باعتباره متييزاً قائماً على أساس اإلعاقة  )أ(  
إن إجراء تقييمات ألهلية التصويت يستند إىل افتراض جواز محاية سـالمة النظـام        ٧-٥

ومفاد هذه احلجة أن    . اد ال ميلكون القدرة على تكوين رأي سياسي صحيح        السياسي من أفر  
األشخاص الذين يثبت من الناحية املوضوعية أهنم يفتقرون إىل أهلية التصويت هـم حبكـم               

لكن املتدخلني يشككون يف شرعية اهلـدف       . التعريف عاجزون عن اإلدالء بصوهتم باقتدار     
. من حيدد مىت يكون الـرأي الـسياسي صـحيحاً         نفسه على اعتبار أن الدولة ليست هي        
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ُيسلِّم املتدخلون بوجود أشخاص معاقني عاجزين عن تكوين رأي سياسي حـصيف،          وبينما
ليس حكراً، بـأي    " حصافة"أو  " اراقتد "بيؤكدون أن عدم قدرة املرء على اإلدالء بصوته         

ص معاقون وأشخاص   وبالتايل، فإذا كان هناك أشخا    . حال من األحوال، على ذوي اإلعاقة     
غري معاقني يعجزون عن التصويت باقتدار، فإنه ال ُيعقل القول بضرورة تقييم أهليـة ذوي                

وال شيء يربر املمارسة املتبعة حالياً سوى التحيز املتجذر منذ زمن طويل ضد             . اإلعاقة فقط 
  .األشخاص ذوي اإلعاقة، وهو ما جيب نبذه عمالً باالتفاقية

   ألفراد مؤهلني من حق التصويتاحلرمان احلتمي  )ب(  
يرى املتدخلون أن تقييمات األهلية ليست وسيلة متناسبة لتقييم الكفـاءة يف هـذا                ٨-٥

غـري  "فهي تقوم على افتراض إمكانية الفصل من الناحية املوضوعية، بني الناخبني            . السياق
. ب اخلرباء النفسيني  بيد أن هذا االفتراض ال يستند إىل أساس حبس        . وسائر الناخبني " املؤهلني

وليس هناك من حد فاصل ميكن حتديده من الناحية العلمية بني من ميلك أهلية التصويت ومن       
وعليه، فإن تقييم العجز سيؤدي دائماً إىل إسقاط حق التصويت عـن بعـض              . يفتقر إليها 

  .الناخبني املؤهلني من ذوي اإلعاقة على األقل
 املتمثل يف محاية سالمة النظام االنتخايب لـيس         ويضيف املتدخلون أن هدف الدولة      ٩-٥

 مبا أنه ال يستهدف سوى جمموعة فرعية صغرية من الناخبني الذين حيتمـل أن               -ملزماً  اً  هدف
 وال هو هدف مـشروع  -يفتقروا إىل الكفاءة، وهم األشخاص الذين ينعتون بذوي اإلعاقة     

  . متييزعلىنظراً لكونه ينطوي 

   املمارسة العمليةتقييم األهلية يف  )ج(  
باإلضافة إىل ذلك، يؤكد املتدخلون أن املمارسة املتبعة يف العديد من البلدان تكشف       ١٠-٥

أن تقييم األهلية على أساس اإلعاقة سيؤدي يف حالة السماح به، إىل حرمان عدد كبري مـن                 
ـ . األشخاص ذوي اإلعاقة من حقهم يف التصويت استناداً إىل وضعهم كمعاقني فقط            شري وي

 اخلتامية اليت أبدهتا اللجنة بشأن إسبانيا، والحظت فيها بقلق عدد           املالحظاتاملتدخلون إىل   
ان هو  احلرم"األشخاص ذوي اإلعاقة احملرومني من حقهم يف التصويت، وأشارت إىل أن هذا             

ويرى املتدخلون أن احلالة السائدة يف الدولة الطـرف تنطـوي       . )٩("القاعدة وليس االستثناء  
، ُحرِم  ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١ففي  :  األشخاص ذوي اإلعاقة   وقضاً على انتهاك حلق   أي

 يف املائة من السكان البالغني يف الدولة الطـرف          ٠,٩ شخصاً، أي ما ميثل      ٧١ ٨٦٢حوايل  
ومع ذلك، ال يتجاوز عدد األشخاص املسجلني حتت خانة املصابني          . من احلق يف التصويت   

سوغ  شخصاً، ولذلك فهم يشكلون اهلدف وامل      ١ ٣٩٤" حلادة أو املزمنة  باإلعاقة الذهنية ا  "

__________ 

)٩( CRPD/C/ESP/CO/1 ٤٧، الفقرة. 
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وبالتايل، فإن مثة تباعداً هائالً بني عدد األشـخاص الـذين           . )١٠(الرئيسيني لسياسة اإلقصاء  
يكون من اجلائز التشكيك يف امتالكهم للقدرة على التصويت والعدد املتزايد باطراد من              رمبا

ولنا أن نتوقع، بصرف النظر عـن الطريقـة الـيت           . يف التصويت  من حقهم    احملرومني حالياً 
ستتبعها حكومة الدولة الطرف لتغيري هذه التقييمات يف املستقبل، أن يفوق عدد األشخاص             
احملرومني من حق التصويت عدد األشخاص الذين قد يكون من املعقـول اعتبـارهم غـري                

  .لمياًاستناداً إىل أي اختبار مقبول ع" مؤهلني للتصويت"
وألقى املتدخلون الضوء على معتقدات ضاربة اجلـذور تـصور األشـخاص ذوي       ١١-٥

اإلعاقة على أهنم عاجزون عن تدبري شؤوهنم أو اختاذ القـرارات بكفـاءة أو املـشاركة يف                
وأضافوا أن املختصني الذين يشاركون يف عملية التقييم، كالقضاة وعلمـاء           . الشؤون العامة 

فسانيني واملرشدين االجتماعيني وغريهم، ليسوا مرتهني عن الوقوع يف هذا          النفس واألطباء الن  
ولذلك، فإن أي نظام جييز اإلقصاء سيفرز عدداً مرتفعاً نسبياً من املعاقني احملـرومني              . التحيز

ع من حق التصويت، وهذا سبب من األسباب اليت تستوجب إلغاء أي نظام من هـذا النـو    
 من االتفاقية بأن تعمل الدول األطراف على تكييف         ٢٩وتقضي املادة   . )١١(مبوجب االتفاقية 

إجراءات التصويت اليت تعتمدها لتيسري ممارسة حق التصويت على األشخاص ذوي اإلعاقة،            
وال ينبغي الطعن يف قدرهتم على التـصويت        . ولضمان متكينهم من اإلدالء بأصواهتم بكفاءة     

قييم قدرته على التصويت كشرط مسبق للمشاركة يف        وال جيوز إكراه أحد على اخلضوع لت      
  . االنتخابات

  مالحظات الدولة الطرف على تدخل الطرف الثالث    
، بأن القانون   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٣٠تدفع الدولة الطرف يف رسالتها املؤرخة         ١-٦

حدث تغيرياً  ، قد أ  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١األساسي هلنغاريا، الذي دخل حيز النفاذ يف        
فبينما كان الدسـتور الـسابق      . هاماً يف األنظمة املتعلقة بتصويت األشخاص ذوي اإلعاقة       

 بصورة تلقائية، مجيع األشخاص اخلاضعني لوصاية تقيد أو تسقط عنهم لتصويت،يستثين من ا
م األهلية مبوجب أي قانون مدين يتعلق باالنتخاب، بات القانون األساسي اجلديد خيول احملاك            

وال ميكـن   . سحب حق التصويت يف حالة وحيدة هي حالة انعدام األهلية القانونية بالكامل           

__________ 

، راجـع   هنغاريااإلعاقة الذهنية يف    يعانون من    اً بالغ اً شخص ٣٨ ٨٤١، كان هناك    ٢٠٠١ لتعداد عام    فقاًو )١٠(
األشـخاص ذوي اإلعاقـة     نسبة  قدر  تو. /http://www.nepszamlalas.hu: على الرابط التايل  نتائج التعداد   

 Martha A. Field : انظـر ذوي اإلعاقة الذهنية، يف املائة من مجيع األشخاص ٣,٥حبوايل  واملزمنةالشديدة 

and Valerie A. Sanchez, Equal Treatment for People with Mental Retardation: Having and Raising 

Children, Cambridge, Massachusetts, and London, England, Harvard University Press, 1999. 
هولنـدا، وعـدة مقاطعـات       و والسويد واململكة املتحدة  إيطاليا   مثل   بعض الدول،  ن أن واملتدخليالحظ   )١١(

قيود علـى احلـق يف التـصويت        قد حظرت بالفعل مجيع ال     ،وبعض الواليات يف الواليات املتحدة     يةكند
 .أساس اإلعاقة على
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إلغاء احلق يف التصويت إال بناء على تقييم فردي للحالة اخلاصة بالشخص املعين، وشريطة أن               
  .تكون أهليته القانونية حمدودة لدرجة جتعله عاجزاً عن ممارسة حقوقه االنتخابية

ذ أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هو اهلدف األساسي من           وكان تنفي   ٢-٦
وراء إجراء هذا التعديل التشريعي الذي حفَّز على إجرائه أيضاً قرار احملكمة األوروبية حلقوق              

وترى الدولة الطرف أن هذا البند الـوارد يف         . آاليوش كيس ضد هنغاريا   اإلنسان يف قضية    
مع مقتـضيات   اً   هاماً يتفق مع روح االتفاقية، ويتماشى متام        يعكس تغرياً  سيالقانون األسا 

  .آاليوش كيسالقرار املتخذ يف قضية 
ويف ضوء البيئة التشريعية السائدة، ترى الدولة الطرف عدم وجاهة التقدير الـذي               ٣-٦

أورده مشروع كلية هارفارد للقانون يف جمال اإلعاقة بأن عدداً كبرياً من األشخاص قـد مت                
يـستند إىل   اً  فهذا التقدير يعد يف واقع األمر افتراض      . ناؤهم من التصويت بسبب إعاقتهم    استث

.  الذي كان يستثين تلقائياً من التصويت مجيع األشخاص اخلاضعني للوصاية          ابقالتشريع الس 
بيد أنه ال ميكن إثبات     . وهكذا، فإن البيانات ال تظهر إالّ عدد األشخاص اخلاضعني للوصاية         

بية مباشرة ألن احملاكم سيكون عليها أن تتخذ قرارات فردية بـشأن أي اسـتثناء               عالقة سب 
  .حمتمل هلؤالء األشخاص من التصويت، على النحو املنصوص عليه يف التشريع اجلديد

وتتمسك الدولة الطرف بالتايل، باملوقف الذي سبق أن أعربت عنه يف مالحظاهتـا               ٤-٦
و اللجنة إىل رفض طلب أصحاب البالغ بشأن إجراء         بشأن األسس املوضوعية للبالغ، وتدع    

  .تعديل قانوين واحلصول على تعويضات غري مالية

  تعليقات أصحاب البالغ على مالحظات الدولة الطرف    
، قدم أصحاب البالغ تعليقاهتم على مالحظات الدولة        ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٣يف    ١-٧

لقول بأن حقهـم يف التـصويت       وهم يقولون إن الدولة الطرف مل تعترض على ا        . الطرف
 من االتفاقية قد انتهك جرَّاء شطبهم من قائمة النـاخبني يف االنتخابـات            ٢٩مبوجب املادة   

وتشري احلجج اليت دفعت هبا الدولة الطرف إىل اخلطوات         . ٢٠١٠الربملانية اليت جرت يف عام      
ويـرى  . االتفاقيـة  مـن    ٢٩التشريعية اليت اختذت منذ ذلك احلني لتحقيق االمتثال للمادة          

أصحاب البالغ أن الدولة الطرف مل تقدم أي مربر أو تفسري للسبب الـذي ألجلـه ُمنـع                  
فاخلطوات التشريعية املتخـذة    . ٢٠١٠أصحاب هذا البالغ من املشاركة يف انتخابات عام         

ويضيف أصحاب  . ٢٠١٠منذ ذلك احلني ال عالقة هلا بالضرر الذي حلق هبم بالفعل يف عام              
أهنم مل حيصلوا على أي إنصاف أو اعتراف بانتهاك حقوقهم أو أي شكل آخر مـن                البالغ  

 أشارت إليها الدولة    اليتوكل ما تكفله هلم التدابري      . أشكال الترضية املعنوية أو اجلرب املعنوي     
الطرف هو عدم انتهاك حقهم يف التصويت يف االنتخابات الربملانية املقبلة الـيت سـتجرى               

  .٢٠١٤عام  يف
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ويرفض أصحاب البالغ ادعاء الدولة الطرف بأهنا اختذت، منذ تقدميهم لـبالغهم،              ٢-٧
ويشدد أصحاب البالغ علـى أنـه       . اخلطوات التشريعية الالزمة لتصحيح االنتهاك املزعوم     

، دخل القانون األساسي اجلديد هلنغاريا حيز النفاذ ليحل         ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١بتاريخ  
 من املادة الثالثة والعشرين من القانون األساسي، جيوز         ٦ووفقاً للفقرة   . بقحمل الدستور السا  

. للمحكمة تقييد حق األشخاص يف التصويت إذا كانوا ال ميلكون األهلية الالزمـة لـذلك              
وإلنفاذ هذا احلكم، ُعدل أيضاً القانون املدين، وقانون اإلجراءات املدنية، والقـانون املعـين              

 ومبقتضى هذه التعديالت، جيوز للمحاكم أن تبت بشكل منفصل يف           .تبإجراءات االنتخابا 
حرمان أي شخص خيضع للوصاية من حقه يف التصويت يف الدعاوى املتعلقة بتقييد األهليـة               

 مجيـع   ٢٠١٠وبينما تستبعد القوانني اليت كانت سـارية يف عـام           . القانونية أو استعادهتا  
 بصورة تلقائية، تتخذ احملاكم اآلن قراراهتـا  بنياألشخاص اخلاضعني للوصاية من سجل الناخ     

بشأن حق التصويت بصرف النظر عما إذا كان الشخص املعين خاضـعاً للوصـاية أم ال،                
وعلى الرغم من هذه التعديالت، يؤكد أصحاب البالغ        . وتستند يف ذلك إىل التقييم الفردي     

 إال يف إطار إجـراءات  تويأن احملاكم ال جيوز هلا أن تبت يف حرمان الشخص من حق التص            
ومجيـع األشـخاص    . الوصاية، فال يوجد حكم بإجراءات منفصلة لتقييد حق التـصويت         

وحرماهنم من حق التصويت يـستند حتديـداً إىل         . اخلاضعني للوصاية هم من ذوي اإلعاقة     
  .إعاقتهم الذهنية، وهو بالتايل ينطوي على متييز

. خصي يرتبط مبا يفضله الـشخص     ويضيف أصحاب البالغ أن التصويت خيار ش        ٣-٧
واألشخاص ذوو اإلعاقة ليسوا بالتايل اجملموعة الوحيدة اليت جتد صعوبة يف اإلدالء بـصوهتا،              

ويضيف أصحاب الـبالغ أن     . ومع ذلك حترمهم الدولة الطرف من هذا احلق دون غريهم         
، مثل حتـسني     أخرى لزيادة كفاءة املواطنني يف التصويت      لالدولة الطرف تتوافر لديها وسائ    

معايري التثقيف املدين، ورفع مستوى الوعي بشأن العملية االنتخابية، وتوفري مساعدة حمـددة             
  . من االتفاقية٢٩ على ذلك املادة للفئات الضعيفة، كما تنص

ويؤكد أصحاب البالغ أن نظام الدولة الطرف، مبا أنه يقوم على التقييم الفـردي                ٤-٧
 مـن   ٢٩ة دون غريهم، ال ميكن أن حيقق االمتثال للمادة          ويستهدف األشخاص ذوي اإلعاق   

ويـثري تطبيـق نظـام    . االتفاقية، اليت ال تنص على أي استثناء من حق اجلميع يف التصويت       
 عدداً من القضايا، إذ تنص األحكام االنتقالية يف القانون األساسي اًاحلرمان من التصويت أيض

للوصاية حالياً حمرومني من حق التصويت حىت       على أن يظل مجيع األشخاص الذين خيضعون        
وينطبق ذلك على أصحاب البالغ الذين ما زالوا حمرومني مـن حـق     . يعود إليهم هذا احلق   

 أو تنفذ إعادة تقييم حقوق التصويت، فإن احملاكم         علنومبا أن الدولة الطرف مل ت     . التصويت
كذلك، ال تتـضمن هـذه      . هذا احلق ال تقيِّم سوى الطلبات الفردية املقدمة إليها الستعادة         

اإلجراءات تقدمي أية مساعدة قانونية أو مالية أو غريها من أنواع املساعدة، وهو مـا يـضع    
.  مقارنة باألشخاص غري املعـاقني     اف،األشخاص اخلاضعني للوصاية يف موقع ضعف وإجح      

شـخاص  ويزعم أصحاب البالغ أنه كان جيدر بالدولة الطرف أن تعلن استعادة مجيـع األ             
  .احملرومني من حقوقهم حالياً حلقهم يف التصويت، ما مل تقرر احملكمة خالف ذلك
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ويف معرض اإلشارة إىل تأكيد الدولة الطرف بأن احملاكم سـوف تـستند إىل آراء                 ٥-٧
أطباء األمراض النفسية الشرعيني يف احلاالت املتعلقة باحلرمان من حق التـصويت، يـدفع              

ء األطباء النفسيني مدربون على تـشخيص األمـراض النفـسية           أصحاب البالغ بأن هؤال   
 مستوى الذكاء، أو تقييم املهارات االجتماعيـة، أو         اراتوعالجها، وليس على إجراء اختب    

. غري ذلك من اختبارات تقييم ما يتمتع به األشخاص ذوو اإلعاقة الذهنية من مؤهالت فردية              
 أي بروتوكول للعالج النفسي يف الدولـة        ويؤكد أصحاب البالغ كذلك أنه ال يوجد حالياً       

ونتيجة لذلك، فإن التقييم النفسي الذي تتوخـاه الدولـة          ". أهلية التصويت "الطرف لتقييم   
الطرف ال ميكن أن يكون إال تعسفياً، كما هو احلال بالنسبة للممارسة املتبعة يف إجـراءات                

دد الوحيد إلجراء التقييم النفسي،     الوصاية، حيث يعترب وجود إعاقة ما يف حد ذاته العامل احمل          
  .وبالتايل لصدور قرار عن احملكمة

وباإلشارة إىل ادعاء الدولة الطرف أن النظام القانوين اهلنغاري يتوافق مـع قـرار                ٦-٧
، يذكِّر أصـحاب    آاليوش كيس ضد هنغاريا   احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن قضية       

وبية ختتلف عن معايري اللجنة، وأن امتثال الدولـة الطـرف           البالغ بأن معايري احملكمة األور    
ويضيف أصحاب الـبالغ أن     .  حلقوق اإلنسان ليس حامساً بالنسبة للجنة      روبيةلالتفاقية األو 

 إىل أن التقيـيم     آاليوش كيس ضد هنغاريا   احملكمة األوروبية مل ختلص يف قرارها بشأن قضية         
 الدولة الطرف، يتماشى مع االتفاقيـة األوروبيـة،         الفردي، على النحو املعمول به حالياً يف      

 على استبعاد األشخاص تلقائياً دون إجراء تقييم فردي، ال يعد           ومقضت بأن أي نظام يق     بل
متماشياً مع االتفاقية، وتركت بذلك املسألة املتعلقة مبدى مقبولية نظـام التقيـيم الفـردي               

  .املعمول به حالياً مفتوحةً
بالغ بالقول إن الدولة الطرف مل تقدم حججـاً تـربر حرمـان             وختم أصحاب ال    ٧-٧

. األشخاص ذوي اإلعاقة من حق التصويت، وال براهني على امتثال هذا النظـام لالتفاقيـة              
اعتبار نظام التقييم الفردي    ) أ: (وبالتايل، فإن أصحاب البالغ يدعون اللجنة جمدداً إىل ما يلي         

دعـوة الدولـة   ) ب (؛ من االتفاقيـة ٢٩انتهاكاً للمادة  املعمول به حالياً يف الدولة الطرف       
الطرف إىل تعديل تشريعاهتا من أجل حظر احلرمان من حق التصويت على أساس اإلعاقـة،               

االعتراف باالنتهاك  ) ج(سواء أكان ذلك تلقائياً أو بناء على تقييم فردي ألهلية التصويت؛            
  .الضرر غري املايل الذي حلق هبم تعويضاً عن منحهمالذي تعرض له أصحاب البالغ، و

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، يتعني على اللجنة املعنية حبقوق األشخاص                 ١-٨

أن  من نظامها الداخلي،     ٦٥ من الربوتوكول االختياري واملادة      ٢ذوي اإلعاقة، وفقاً للمادة     
  .تقرر ما إذا كان البالغ مقبوالً أم ال مبوجب الربوتوكول االختياري لالتفاقية
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وبينما تشري اللجنة إىل أن الدولة الطرف مل تطعن يف مقبولية هذا البالغ، فإن مـن                  ٢-٨
وقد تأكدت اللجنة، وفقاً ملا هو منصوص عليـه يف          . املستصوب أن تنظر اللجنة يف مقبوليته     

الربوتوكول االختياري، من أن املسألة نفسها مل يسبق أن حبثتـها اللجنـة             من  ) ج(٢املادة  
 جيري حبثها يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التـسوية               وُتبحث أ  ومل

وتالحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف مل تعترض فيما يتصل باسـتنفاد سـبل              . الدولية
وتـرى  . يل انتصاف معني كان متاحاً ألصحاب الـبالغ       االنتصاف احمللية ومل حتدد أي سب     

وعليه، ترى  . من الربوتوكول االختياري  ) د(٢ املادة   اتاللجنة كذلك أنه مت استيفاء مقتضي     
  . من الربوتوكول االختياري ال متنعها من النظر يف البالغ٢اللجنة أن املادة 

 مـن   ٢٩ و ١٢ملـادتني   وترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب البالغ املـستندة إىل ا           ٣-٨
ويف ضوء عدم وجـود عوائـق       . االتفاقية قد دعمت مبا يكفي من األدلة ألغراض املقبولية        

حتول دون قبول البالغ، تعلن اللجنة أن هذه االدعاءات مقبولة وتشرع يف النظـر يف                أخرى
  .األسس املوضوعية

  النظر يف األسس املوضوعية    
اص ذوي اإلعاقة يف هذا البالغ يف ضوء مجيـع          نظرت اللجنة املعنية حبقوق األشخ      ١-٩

 مـن   ٧٣ من املادة    ١ من الربوتوكول االختياري والفقرة      ٥املعلومات الواردة، وفقاً للمادة     
  .النظام الداخلي للجنة

بادعاء أصحاب البالغ بأن شطب أمسائهم تلقائياً من سجالت         اً  وحتيط اللجنة علم    ٢-٩
 من الدستور الساري وقت تقدمي البالغ كان        ٧٠ن املادة    م ٥الناخبني مبقتضى أحكام الفقرة     

وادعى أصحاب  .  من االتفاقية  ١٢ مقروءة وحدها وباالقتران مع املادة       ٢٩فيه انتهاك للمادة    
 التحديد، أن حرماهنم تلقائياً من حق التصويت بغض النظر عـن طبيعـة              جهالبالغ، على و  

وحتيط اللجنة علماً أيضاً باحلجج اليت قدمتها       . هإعاقتهم ومؤهالهتم الفردية متييزي وال مربر ل      
 ٥ من االتفاقية، حيث ألغيت الفقرة       ٢٩الدولة الطرف بأن قوانينها باتت تتماشى مع املادة         

 مـن   ٢ مع اعتماد القانون األساسي هلنغاريا، وحيث تنص الفقرة          لدستور من ا  ٧٠من املادة   
لقانون األساسي على إجراء تقييم فردي حلـق         من األحكام االنتقالية الواردة يف ا      ٢٦املادة  

  .الشخص يف التصويت، استناداً إىل أهليته القانونية
وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اكتفت بتقدمي وصف نظري للتشريع اجلديـد            ٣-٩

الذي ينطبق على األشخاص اخلاضعني للوصاية، مشريةً إىل أهنا عملت على مواءمتـه مـع               
تفاقية، دون أن تبني على وجه التحديد كيفية تأثري هذا النظام على أصحاب              من اال  ٢٩ املادة

ومل تـرد   .  من االتفاقيـة   ٢٩ للحقوق املكفولة هلم مبوجب املادة       امهالبالغ، وال مدى احتر   
الدولة الطرف على ادعاء أصحاب البالغ بشأن منعهم من التصويت يف االنتخابات الربملانية             

هنم من حق التصويت بـسبب خـضوعهم للوصـاية، رغـم             واستمرار حرما  ٢٠١٠عام  
  .التعديالت اليت أدخلتها على تشريعاهتا
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 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تقضي بأن         ٢٩وتذكِّر اللجنة بأن املادة       ٤-٩
تكفل الدول لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية املشاركة بصورة فعالـة وكاملـة يف احليـاة               

.  قدم املساواة مع اآلخرين، مبا يف ذلك كفالة حقهـم يف التـصويت             السياسية والعامة على  
 على أي تقييد معقول أو استثناء ألي جمموعة مـن األشـخاص ذوي              ٢٩تنص املادة    وال

 - وبالتايل، فإن استثناء أي شخص من حق التصويت على أساس اإلعاقة النفـسية            . اإلعاقة
مبا يف ذلك التقييد القائم على تقييم فردي، يشكل         االجتماعية أو الذهنية املتصورة أو الفعلية،       

وتـشري اللجنـة إىل    .  مـن االتفاقيـة    ٢ يف املادة    قصودمتييزاً على أساس اإلعاقة، باملعىن امل     
تدابري "مالحظاهتا اخلتامية بشأن تونس اليت أوصت فيها بالقيام على وجه االستعجال باختاذ             

اقة، مبن فيهم األشخاص اخلاضعون حالياً لنظام تشريعية تكفل متتع مجيع األشخاص ذوي اإلع
اة مـع    يف احلياة العامة على قدم املـساو       ملشاركةالكفالة أو الوصاية، باحلق يف التصويت وا      

وتشري اللجنة كذلك إىل مالحظاهتا اخلتامية بشأن إسبانيا،        . )١٢()التشديد مضاف " (اآلخرين
د احلق يف التصويت بالنسبة لألشخاص ذوي       اليت أعربت فيها عن قلق مماثل إزاء احتمال تقيي        

ية، أو وضـعوا يف      من أهليتهم القانون   جردوااالجتماعية إذا ما     - اإلعاقة الذهنية أو النفسية   
وبنـاء عليـه،   . وترى اللجنة أن املبادئ نفسها تنطبق على هذه القضية . )١٣(مؤسسة للرعاية 

شرين من القانون األساسي، اليت تـسمح        من املادة الثالثة والع    ٦ختلص اللجنة إىل أن الفقرة      
 والترشح لالنتخـاب،    لتصويتللمحاكم حبرمان األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية من حق ا        

 مـن األحكـام االنتقاليـة       ٢٦ من املادة    ٢ من االتفاقية، وكذلك الفقرة      ٢٩تنتهك املادة   
  .األساسي للقانون

 من االتفاقية تلزم الدول األطراف      ١٢ من املادة    ٢وتذكِّر اللجنة كذلك بأن الفقرة        ٥-٩
على "بأن تقر بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة باألهلية القانونية وتدعم ممارستهم هلذه األهلية             

، مبا يف ذلك احلياة السياسية، اليت تشمل حق         "قدم املساواة مع آخرين يف مجيع مناحي احلياة       
 يقع على الدول األطراف التزام إجيايب        من االتفاقية،  ١٢ من املادة    ٣ووفقاً للفقرة   . تصويتال

يقتضي منها اختاذ التدابري املناسبة لكفالة قيام األشخاص ذوي اإلعاقة باملمارسـة الفعليـة              
وبناء عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف مل متتثـل اللتزاماهتـا مبوجـب              . ألهليتهم القانونية 

 من االتفاقية، بشأن أصحاب     ١٢ مع املادة     من االتفاقية، مقروءة لوحدها وباالقتران     ٢٩ املادة
  .البالغ عندما حرمتهم من حق التصويت على أساس اإلعاقة الذهنية املتصورة أو احلقيقية

وخلصت اللجنة إىل أن تقييم أهلية األفراد ميثل إجراء متييزياً بطبيعته، فـرأت أنـه                 ٦-٩
احلفاظ على سالمة النظـام     كما أنه ال يتناسب مع غرض       . ميكن زعم أنه إجراء مشروع     ال

 من االتفاقية، يتعني علـى      ٢٩وتشري اللجنة إىل أنه مبوجب املادة       . السياسي للدولة الطرف  
 تكيف إجراءاهتا املتعلقة بالتصويت، من خالل احلرص على أن تكون هذه            أنالدولة الطرف   

__________ 

)١٢( CRPD/C/TUN/CO/1 ٣٥، الفقرة. 
)١٣( CRPD/C/ESP/CO/1 ٤٧، الفقرة. 
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 اإلعاقة،  ، والسماح لألشخاص ذوي   "مناسبة وميسرة وسهلة الفهم واالستعمال    "اإلجراءات  
وبذلك، تكفل الدولة   . عند االقتضاء، باحلصول على املساعدة يف التصويت بناء على طلبهم         

 الذهنية بأصواهتم بكفاءة، على قدم املساواة مع غريهم         قةالطرف إدالء األشخاص ذوي اإلعا    
  .مع ضمان سرية االقتراع

، مقـروءة   ٢٩ب املادة   لذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف مل تف بالتزاماهتا مبوج           ٧-٩
  . من االتفاقية١٢لوحدها وباالقتران مع املادة 

 مـن   ٥واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إذ تتصرف مبوجب املـادة              -١٠
، ٢٩الربوتوكول االختياري لالتفاقية، ترى أن الدولة الطرف مل تف بالتزاماهتا مبوجب املادة             

ولذلك، ترفع اللجنة التوصيات التالية     .  من االتفاقية  ١٢ادة  مقروءة لوحدها وباالقتران مع امل    
  : الطرفولةإىل الد

يقع على الدولة الطرف التزام بتصحيح مسألة       : فيما يتعلق بأصحاب البالغ     )أ(  
شطب أصحاب البالغ من سجالت الناخبني بطرق منها دفع تعويض مناسـب هلـم عـن     

، ٢٠١٠هنم من حق التصويت يف انتخابات عام        األضرار املعنوية اليت حلقت هبم جراء حرما      
   تكبدوها لتقدمي هذا البالغ؛فضالً عن تسديد التكاليف القانونية اليت

يقع على الدولة الطرف التزام باختاذ تـدابري ملنـع حـدوث            : بشكل عام   )ب(  
  :انتهاكات مماثلة يف املستقبل، مبا يف ذلك عن طريق ما يلي

املادة الثالثة والعشرين من القانون األساسـي،        من   ٦ يف إلغاء الفقرة     النظر '١'
 من األحكام االنتقالية يف القانون األساسي ألهنما        ٢٦ من املادة    ٢والفقرة  

   من االتفاقية؛٢٩ و١٢تتعارضان مع املادتني 
سن قوانني تعترف جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم األشـخاص            '٢'

، وتـنص   "تقييم لألهلية "أي  األحوج إىل الدعم، باحلق يف التصويت دون        
على توفري املساعدة الكافية والترتيبات التيسريية املعقولة لتمكني األشخاص         

  ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم السياسية؛
دعم وضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التصويت عملياً، على قـدم             '٣'

ية، عن طريق    من االتفاق  ٢٩املساواة مع اآلخرين، وفقاً ملا تنص عليه املادة         
كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة          
الفهم واالستعمال، والسماح هلم عند االقتضاء وبناء على طلبهم باختيـار           

  .شخص يساعدهم على التصويت
 من النظام الداخلي للجنـة،      ٧٥ من الربوتوكول االختياري واملادة      ٥ووفقاً للمادة     -١١

لى الدولة الطرف أن تقدم إىل اللجنة، خالل ستة أشهر، رداً خطيـاً يتـضمن أيـة           يتعني ع 
كمـا أن الدولـة     . معلومات عن أي إجراء تكون قد اختذته يف ضوء آراء اللجنة وتوصياهتا           
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 اللجنة وترمجتها إىل اللغة الرمسية للدولة الطرف وتعميمهـا علـى            آراءالطرف مطالبة بنشر    
  .طالع عليه، من أجل الوصول إىل مجيع قطاعات السكاننطاق واسع بشكل يسهل اال

اعُتمدت باإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو الـنص            [
كجزء من تقرير اللجنة الذي يقـدم إىل        أيضاً  وستصدر الحقاً بالروسية والصينية     . األصلي

  .]اجلمعية العامة كل سنتني

        


