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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  ٦/٢٠١١البالغ رقم     

 ٢٨ إىل   ١٧قرار اعتمدته اللجنة يف دورهتا الثامنة املعقودة يف الفتـرة مـن                 
  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول

  )ال ميثله حمام(كينيث مكالبني       :املقدم من
  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠١١مايو / أيار٢٥      :تاريخ البالغ

  من النظام  ٧٠قرار املقرر اخلاص مبوجب املادة            :الوثائق املرجعية
 ٢١، احملال إىل الدولة الطرف يف       الداخلي للجنة 
مل يـصدر يف     (٢٠١١ديـسمرب   /كانون األول 
  )شكل وثيقة

  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٢٨    :تاريخ اعتماد القرار
 إجراء تسريح صاحب البالغ باعتباره موظفـاً            :املوضوع

  ) األولالنمط من (يعاين من داء السكري 
ئع قبل دخول الربوتوكول االختياري     حدوث الوقا      :املسائل اإلجرائية

حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف؛ النظر يف املسائل        
مبقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدويل        
أو التسوية الدولية؛ اعتبار الشكوى بـال أسـاس         

  واضح أو غري مدعمة برباهني كافية
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ساواة وعدم  املبادئ العامة مبوجب االتفاقية؛ امل        :املسائل املوضوعية
التمييز؛ إذكاء الوعي؛ االعتراف علـى قـدم    
املساواة أمام القانون؛ احتـرام اخلـصوصية؛       

  العمل والعمالة
؛ ٤مـن املـادة     ) ه(و) د(١ الفقرتان الفرعيتان       :مواد االتفاقية

من ) ب(١؛ الفقرة الفرعية    ٥ من املادة    ٢الفقرة  
 من  ١ ؛ الفقرة ١٢ من املادة    ٤ الفقرة   ؛٨املادة  

  ٢٧من املادة ) أ(١الفقرة الفرعية ؛ ٢٢ملادة ا
  ٢من املادة ) و(و) ه(و) ج(الفقرات    :مواد الربوتوكول االختياري
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  املرفق

 من  ٢مبوجب املادة   قرار اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة            
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          

  )الثامنة الدورة(
  بشأن

  *٦/٢٠١١البالغ رقم     
  )ال ميثله حمام(كينيث مكالبني         :املقدم من

  صاحب البالغ   :الشخص املدعى أنه ضحية
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠١١مايو / أيار٢٥       :تاريخ البالغ

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

  ،٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨ يف وقد اجتمعت  
يف ، املقدم إليها من كينيث مكالبني       ٦/٢٠١١ من النظر يف البالغ رقم       وقد فرغت   

  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،إطار 
اليت أتاحها هلـا صـاحب الـبالغ        اخلطية   مجيع املعلومات    ذت يف االعتبار  وقد أخ   

  والدولة الطرف،
  :ما يليتعتمد   

__________ 

 شودري، وماريـا  حممد الطراونه، ومنصور أمحد: شارك يف دراسة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم    *  
سوليداد سيسترناس رييس، وتريسيا دجيينر، وغابور غومبوس، وهيونغ شيك كيم، ولطفي بـن لالهـم،               

 -لفيا جوديث كوان    يوم، وآنا بيالئيث نارفائيث، وس    الوستيغ النغفاد، وإيداه وانغيشي ماينا، ورونالد ماك      
 .ا، وداميان تاتيك، وجيا يانغتشانغ، وكارلوس ريوس إسبينوز
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   من الربوتوكول االختياري٢قرار متخذ مبوجب املادة     
 ،١٩٦٤ أغسطس/ آب ١٢البالغ مقدم من كينيث مكالبني، مواطن بريطاين من مواليد            ١-١
مـن  ) ه(و) د(١جب الفقرتني الفـرعيتني     مبوكفولة  امليدعي أنه ضحية انتهاك حقوقه      هو  و

 مـن   ٤؛ والفقـرة    ٨من املـادة    ) ب(١؛ والفقرة الفرعية    ٥ من املادة    ٢؛ والفقرة   ٤ املادة
من اتفاقية حقـوق     ٢٧من املادة   ) أ(١؛ والفقرة الفرعية    ٢٢من املادة    ١؛ والفقرة   ١٢ املادة

وقد دخلـت االتفاقيـة     .  ميثله حمام  وصاحب البالغ ال  ). االتفاقية(األشخاص ذوي اإلعاقة    
 ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٧حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف يف       امللحق هبا   والربوتوكول االختياري   

 من ٢ بالفقرة  عمال٢٠٠٩ًسبتمرب / أيلول٦ من االتفاقية، ويف     ٤٥ من املادة    ٢ بالفقرة   عمالً
  .  من الربوتوكول االختياري، على التوايل١٣املادة 

مبوجب الربوتوكول  ، قرر املقرر اخلاص املعين بالبالغات       ٢٠١٢مارس  / آذار ٨ويف    ٢-١
 من النظام الداخلي للجنـة،      ٧٠ من املادة    ٨ للفقرة    باسم اللجنة، ووفقاً   ، متصرفاً االختياري

  . أنه يتعني النظر يف املقبولية مبعزل عن األسس املوضوعية

 )١(بيان الوقائع    

) األولالـنمط   من  (احب البالغ أنه مصاب بداء السكري       أظهر تشخيص حالة ص     ١-٢
وهو . ، وكان يعاجل حبقن اإلنسولني يومياً     ) العام وعمره عام ونصف   (١٩٦٦فرباير  /يف شباط 

ختـصص  يف  حيمل شهادة البكالوريوس يف هندسة وإدارة اإلنتاج ودرجة املاجستري يف العلوم            
  .اإلداريةنظم املعلومات 

، بدأ صاحب البالغ العمل يف وظيفة خبري استشاري         ١٩٩٨أغسطس  / آب ١٢ويف    ٢-٢
ويف ). املشار إليها فيما يلي بشركة أوراكـل  (Oracle Corporation UK Limitedيف شركة 

 "مدير تقدمي اخلدمات  "إىل وظيفة   ُنقل  ، وبناء على طلب صاحب البالغ،       ٢٠٠٤يوليه  /متوز
 السابع من بني أعضاء الفريق البـالغ        وكان ترتيبه ". فريق تقدمي اخلدمات حسب الطلب    "يف  

  عن حساب عميل واحـد،     وكان مسؤوالً .  من حيث طول مدة اخلدمة      عضواً ١٤عددهم  
وحبلـول  . انطوى على إدارة احلوادث وحضور اجتماعات شهرية وإعداد تقرير شهري          مما

  الخنفاض عدد احلوادث اخلاصة حبساب العميـل       ، ونظراً ٢٠٠٥نوفمرب  /شهر تشرين الثاين  
 ١٦ويف  .  على إدارة احلوادث حلساب عميل ثان      األول، اشتملت مهام صاحب البالغ أيضاً     

 ،.س.  املدير املباشر لصاحب البالغ، السيد ب      وبعد إخطار ،  ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 
 / كانون األول  ٢١حضور االجتماع الشهري املقرر عقده يف       عدم  بأن صاحب البالغ يعتزم     

وبعد مناقشة  . دير املباشر حمادثة هاتفية مجاعية مع صاحب البالغ       ، أجرى امل  ٢٠٠٥ديسمرب  
ذكر فيها صاحب البالغ أنه غري راض عن عبء العمل اخلاص به، مت االتفاق على أنه لـن                  

__________ 

  .عيد تصور الوقائع بناء على رسالة صاحب البالغ األوىل، مبا يف ذلك املرفقات، وال سيما أحكام القضاءأ )١(
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 بعد ذلك عن إدارة احلوادث اخلاصة حبساب العميل األول، ولكنه سـريكز             يكون مسؤوالً 
ذلك احلساب، وسيكرس بـاقي وقتـه إلدارة       على التقرير الشهري واالجتماعات الشهرية ل     

للمرة األوىل أن   . س. ويف تلك احملادثة، علم السيد ب     . احلوادث اخلاصة حبساب العميل الثاين    
 ٢٠٠٥ نـوفمرب /صاحب البالغ يعاين من داء السكري وأنه يشعر باإلجهاد منذ تشرين الثاين           

ع مديره املباشر الثاين، الـسيد      ويف حمادثة م  . عندما أُضيف حساب العميل الثاين لعبء عمله      
أنه ال يرغـب يف     إىل  ، أشار صاحب البالغ     ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢١ يف   ،.س. ن

نه يعمل من املرتل ويرغب يف تقليـل        إتويل دور مدير تقدمي اخلدمات بشكل كامل، حيث         
  .االنتقال إىل احلد األدىن، كما يود البحث عن دور آخر داخل الشركة

، أعلنت شركة أوراكل أهنا ستندمج مع شركة أخرى ٢٠٠٦يناير /ون الثاينويف كان  ٣-٢
ويف إطار هذه العملية، أنشأت الشركة مكتب أوراكل        . مما ينطوي على إعادة تنظيم هيكلها     

العاملي لتقدمي اخلدمات حسب الطلب ووظائف مديري حوادث العمالء، مما أثر علـى دور              
ع املركزي على مهمة إدارة احلـوادث، ومل يتبـق          صاحب البالغ، حيث تقرر إضفاء الطاب     

سوى مهمة واحدة لصاحب البالغ وهي إعداد التقرير الشهري وحـضور االجتماعـات             
 أخطر أحد املـديرين     ٢٠٠٦مايو،  / أيار ٣٠ويف  . الشهرية فيما خيص حساب العميل األول     

جـة إىل دوره     حيث مل تعد هنـاك حا      ، للتسريح من العمل   صاحب البالغ بأنه اختري مؤقتاً    
لالضطالع بدور مدير تقدمي اخلدمات املتعامل       ولكونه غري مناسب     بسبب تغيري منوذج العمل   

وقبل إعادة التنظيم، مل يكن صاحب البالغ يتعامل مع العمالء مباشرة،           . مع العمالء مباشرة  
 إضفاء وبعد إعادة التنظيم، مت   .  على إدارة احلوادث وإعداد التقارير     حيث انصب عمله أساساً   

الطابع املركزي على مهمة إدارة احلوادث يف سياق املكتب العاملي لتقدمي اخلدمات، ومل يعد              
وأقر صاحب البالغ يف    . مديرو تقدمي اخلدمات يضطلعون بأية أعمال يف جمال إدارة احلوادث         

إعالنات وظائف ملديرين جدد    صدور  املقامة أمام حمكمة العمل أنه، على الرغم من         الدعوى  
إىل أنه ال خـالف علـى أن        حمكمة العمل   وأشارت  . )٢(تقدمي اخلدمات، فإنه مل يتقدم هلا     ل

، قد حبث عـن     ٢٠٠٦يونيه  / وحزيران يناير/صاحب البالغ، يف الفترة ما بني كانون الثاين       
، مت تسريح صـاحب     ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٠ويف  . )٣(أدوار بديلة ذات طابع تقين يف الشركة      

  ).ن عملهفصل مأنه أي (البالغ 
، قدم صاحب البالغ شكوى إىل دائـرة حمكمـة          ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٥ويف    ٤-٢

كما زعـم أن    .  أن شركة أوراكل مل تتبع إجراءات الفصل والتسريح السليمة         العمل، مدعياً 
مـن قـانون    ) ٥(ألف  -٣و) ١(ألف  -٣يزاً واُتخذ باملخالفة للمادتني     قرار الشركة كان متي   

واعترب أنه اخـتري للتـسريح بـسبب عجـزه          . ١٩٩٥ز لعام   مكافحة التمييز بسبب العج   
__________ 

 Employment Tribunal Judgment of 13)٢٠٠٧سـبتمرب  / أيلـول ١٣قرار حمكمة العمل املؤرخ ( انظر )٢(

September 2007, S/116267/06, para. 47.  
  .٣٩املرجع نفسه الفقرة  )٣(
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تعديالت معقولة  ُتجر   يف عبء عمله بسبب عجزه، وأن الشركة مل          بسبب طلبه خفضاً   أو/و
وخالل الدعوى املقامة أمام احملكمـة،      .  مبهامه بطريقة مناسبة   متكنه من البقاء فيها مضطلعاً    

، يرد فيها   .س. حد مديريه، السيد ب   كشفت شركة أوراكل عن رسائل إلكترونية أرسلها أ       
اقتران داء السكري وارتفاع ضغط الدم ميكن أن يؤدي إىل فترة مطولة من اإلجـازات               "أن  

واستنتجت ".  من وظيفته  بتسرحيه"، وورد يف واحدة من تلك الرسائل اقتراح         "بسبب املرض 
املدير املباشر  مل يكن   سرحني،   للطابع البالغ السرية لقائمة امل     نظراًأنه يف تلك املرحلة،     احملكمة  

أن اسم صاحب البالغ    على علم ب  الذي أدىل هبذا التصريح،     . س. لصاحب البالغ، السيد ب   
أن شـركة   إىل  ويشري صاحب البالغ    . كان قد أُدرج يف قائمة املرشحني إلمكانية التسريح       

قط مـن أيـام     أنه مل حيصل إال على يومني ف      املقامة أمام احملكمة    أوراكل أقرت يف الدعوى     
. ٢٠٠٦أبريـل   / إىل نيسان  ٢٠٠٤يوليه  /اإلجازة املرضية على مدى الفترة املمتدة من متوز       

غياب صـاحب   باحتمال   الذي أفاد    ،.س. املباشر، السيد ب  املدير  أن  إىل  وأشارت احملكمة   
البالغ بسبب مرضه، قد أقر خالل الدعوى إىل أن ذلك كان خطأ حيث إن صاحب البالغ                

وادعى صاحب البالغ أنه الشخص     .  جداً  قليالً مر مل يتغيب يف إجازة مرضية إال      يف واقع األ  
الوحيد الذي مت فصله من فريق مديري تقدمي اخلدمات حسب الطلب على الرغم مـن أنـه        

بعـد  جدد   أفراد   ،كما مت تعيني  محل نفس املسمى الوظيفي واضطلع بنفس املهام مثل زمالئه        
العديـد مـن    وجود  العمل، فإن صاحب البالغ مل ينكر        الستنتاجات حمكمة    ووفقاً. ذلك

 وفقـاً قد ثبت   أنه  اليت مل يضطلع هبا، وال      جوانب دور مدير تقدمي اخلدمات حسب الطلب        
الدور رغم محله املـسمى  ذلك لألدلة أنه يف واقع األمر مل يضطلع سوى جبوانب حمدودة من    

أن قرار إدراج   إىل  ركة أوراكل   وأشارت ش . )٤(الوظيفي ملدير تقدمي اخلدمات حسب الطلب     
قد اُتخذ  ) قائمة خفض قوة العمل   (اسم صاحب البالغ يف قائمة املرشحني إلمكانية التسريح         

 إعادة التنظيم وأن الشخص املـسؤول عـن ذلـك،         عملية   بسبب   ٢٠٠٦فرباير  /يف شباط 
  . مل يكن على علم بعجز صاحب البالغ،.ت. م السيد

 حمكمة العمل أن صـاحب الـبالغ مل ميتثـل         ينت  ب،  ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٣ويف    ٥-٢
الشكوى ات، وذلك فيما يتعلق ب    تظلمالتقدمي   بشأن   ٢٠٠٢ من قانون العمل لعام      ٣٢ للمادة

وقدم . طبتعديالت مناسبة؛ ومن مث فإن هذا اجلزء من دعواه قد شُ  إجراء  اخلاصة بزعم عدم    
  .هذا القرارعلى  صاحب البالغ طعناً

فض ادعاء التسريح اجملحف وادعاء التمييز      ، رُ ٢٠٠٧أغسطس  /آبيوليه و /ويف متوز   ٦-٢
 بأن صاحب البالغ اضطلع بـدور حمـدود يف          علماًحمكمة العمل   وأحاطت  . بسبب العجز 

إعـادة  عملية بقدر كبري بعد هذا الدور تقلص ووظيفة مدير تقدمي اخلدمات حسب الطلب،    
أمـا بالنـسبة    .  عن حاجة العمل   أن دور صاحب البالغ زائد     ، وأُعلن تنظيم شركة أوراكل  

مـرض  الرسائل اإللكترونية اليت أشارت إىل      أن  الدعاءات التمييز، فقد استندت احملكمة إىل       
__________ 

  .١٤٥ و١٤٤ الفقرتان املرجع نفسه، )٤(
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صاحب البالغ بداء السكري مل تؤد إىل اختياره لقائمة التسريح، وأن قائمة خفـض قـوة                
يكن على علم القائمة مل أعّد ن الشخص الذي أتلك الرسائل، وبعث العمل كانت معدة قبل   

ورفضت احملكمة حجة صاحب البالغ يف هذا اخلصوص، مشرية إىل          . بعجز صاحب البالغ  
  بداء السكري  أن مديرة أخرى من مديري تقدمي اخلدمات حسب الطلب كانت مصابة أيضاً           

ومن أجل حتديد التمييز املباشـر،    . ، ولكنها استمرت يف االضطالع بدورها     األولالنمط  من  
أساس املقارنة السليم يف حاالت التمييز املباشـر هـو شـخص            "ذلك أن   قررت احملكمة ك  

 عـن ظـروف الـشخص       ذلك العجز احملدد ولكن ظروفه ال ختتلف جوهرياً       يشكو من    ال
 ، وفيما يتعلق بادعاء أن صاحب البالغ عومل على حنو أقل تفضيالً           وأخرياً". صاحب العجز 

 بـني عجـز املوظـف       ود رابط سبيب  ضرورة وج لسبب يتعلق بعجزه، أشارت احملكمة إىل       
تقـدمي اخلـدمات    الفريق املعين ب  واملعاملة املشكو منها، وأقرت بأن صاحب البالغ نقل إىل          

 بناء علـى    ،مشلت خفض عبء العمل   للمهام  حسب الطلب وحصل على تعديالت خمتلفة       
  . ومن مث فليس بإمكانه الدفع بأنه كان يتلقى معاملة أقل تفضيالً. طلبه
 أمـام حمكمـة     ، قدم صاحب البالغ طعنـاً     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ويف    ٧-٢
امسـه يف قائمـة     إدراج  ، حيث دفع بعدم وجود دليل عن أسباب          لشؤون العمل  الستئنافا

 خفض قوة العمل، وبأن الرسائل اإللكترونية ملديري شركة أوراكل أثبتت أنه كان معرضـاً             
ود الشركة يف التشاور مل تكن صادقة، وبأن        للتسريح بسبب إصابته بداء السكري، وبأن جه      

لشؤون الستئناف اوأشارت حمكمة .  على حنو متعمد أو كان موضع تالعب دليلها كان معداً  
 أن اختصاصها القضائي يقتصر على النظر يف الطعون املتعلقـة باملـسائل القانونيـة             العمل  
ادر عن حمكمة العمل بـشأن      إعادة النظر يف وقائع قضية ما أو مراجعة قرار ص         "ميكنها   وال

 ١٩ صـاحب الـبالغ يف       التماسلشؤون العمل   ورفضت حمكمة االستئناف    ". تلك الوقائع 
يكشف عـن أسـباب معقولـة       مل  ، حيث قررت أن طعنه      ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 
قـرار حمكمـة    على  ويف وقت الحق، قدم صاحب البالغ طلبا لإلذن بالطعن          . لالستئناف

العمـل  حماكم  من قانون ٣٧ باملادة أمام احملكمة املدنية العليا عمالً    مل  لشؤون الع الستئناف  ا
، رفضت احملكمة كل أسباب الطعن وقررت أن        ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٢ويف  . ١٩٩٦ لعام

. قانوين مثل تقييم األدلة كانت من اختصاص حمكمة العمل وأنه مل يتم حتديد أي خطأ              أسباباً
  جنيهـاً  ٦ ٩٦٨,٢٥ جنيـه اسـترليين و     ٣ ٧٠٠لغي  كم على صاحب البالغ بدفع مب     وُح

  .  على التوايل، يف حمكمة العمل واحملكمة املدنية العليااسترلينياً
أمام احملكمة األوروبية   التماساً  ، قدم صاحب البالغ     ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٢ويف    ٨-٢

.  أخرى  وقوع انتهاكات حلقوقه يف حماكمة عادلة ومتييز مرتبط حبقوق         حلقوق اإلنسان مدعياً  
، أعلنت احملكمة املنعقدة بتشكيل من قاض واحد عدم مقبوليـة           ٢٠١١مارس  / آذار ٢٩ويف  

مل يكشف عن أي مظهر من مظاهر انتهاك احلقوق واحلريات املنصوص عليها          "ألنه  االلتماس  
  ".يف االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو بروتوكوالهتا
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  الشكوى    
ـ              ١-٣ ة يف  يزعم صاحب البالغ أن الدولة الطرف مل تقم حبماية وتعزيز احلقوق املكرس

) ب(١؛ والفقرة الفرعية    ٥ من املادة    ٢؛ والفقرة   ٤من املادة   ) ه(و) د(١الفقرتني الفرعيتني   
مـن  ) أ(١والفقرة الفرعية   ؛  ٢٢ من املادة    ١؛ والفقرة   ١٢ من املادة    ٤؛ والفقرة   ٨من املادة   

، وهو ما يرجع يف رأي صاحب       اهتا اخلاصة االتفاقية بسبب عدم تطبيق تشريع     من   ٢٧املادة  
بسبب البالغ إىل االفتراض النمطي بأن داء السكري سيسفر عن فترات مطولة من اإلجازات     

إىل أن حماكم الدولة الطرف وهيئاهتا القضائية       صاحب البالغ    عن ذلك، يشري     وفضالً. املرض
 ما عرض عليها من األدلة املتعلقة بالتمييز، واعتمدت على األدلـة            م على النحو املالئم   مل تقيّ 

  . أو املتالعب هبا اليت قدمتها شركة أوراكل/وامللفقة 
، يـدعي   ٤من املادة   ) ه(و) د(١وم للفقرتني الفرعيتني    وفيما يتعلق باالنتهاك املزع     ٢-٣

صاحب البالغ أن الدولة الطرف مل تتخذ أية تدابري ترمي إىل ضمان اعتراف سلطاهتا بالتمييز      
كما أهنا مل تتخذ أية تدابري للقضاء على التمييز من قبل . بسبب العجز املتمثل يف داء السكري

  . الشركات اخلاصة، مثل شركة أوراكل
  الدولة الطرف مل حتظر التمييز بسبب العجز عمالً        ويدعي صاحب البالغ كذلك أن      ٣-٣

 من االتفاقية، عندما قررت أن االفتراض النمطي بأن العجز يـساوي            ٥ من املادة    ٢بالفقرة  
  . مل يشكل متييزاً،املرض والغياب يف املستقبل

، يـدعي صـاحب     ٨من املادة   ) ب(١وفيما يتعلق باالنتهاك املزعوم للفقرة الفرعية         ٤-٣
 أنه على الرغم من أن الدولة الطرف لديها قوانني توفر احلمايـة مـن التمييـز ضـد                   البالغ

األشخاص ذوي اإلعاقة، فإهنا مل تتخذ أية تدابري فورية وفعالة ومالئمة ملكافحة النماذج النمطية         
واألحكام املسبقة واملمارسات الضارة من قبل أرباب العمل والنظام القانوين والقضاة الـذين             

  .ن بشكل منطي أن كل املصابني بداء السكري يأخذون إجازات مطولة بسبب مرضهميفترضو
 ، يدعي صاحب الـبالغ أنـه      ١٢ من املادة    ٤وفيما يتعلق باالنتهاك املزعوم للفقرة        ٥-٣
حيصل على حماكمة عادلة، حيث تالعب رب عمله السابق باألدلة الـيت اسـتندت إليهـا                 مل

إللكترونية اليت تضعه يف قائمة خفض قوة العمل ليست مرتبـة           ويدعي أن الرسائل ا   . )٥(احملاكم
 ٢٣، والثانية تاريخ    ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢زمنياً، حيث حتمل الرسالة اإللكترونية األوىل تاريخ        

، ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٤، والرابعة   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢١، والثالثة تاريخ    ٢٠٠٦مارس  /آذار
  .ة خبط اليد بينما كانت األمساء األخرى مطبوعةكما يدعي أن امسه أُدرج يف القائم

__________ 

 Employment Tribunal (٢٠٠٧سـبتمرب  / أيلـول ١٣وفقاً للحكم الصادر عن حمكمة العمل بتـاريخ   )٥(

Judgment of 13 September 2007, S/116267/06, para.126(  فإن ادعاء صاحب البالغ بشأن حـدوث ،
  .ال أساس لهتغيري أو تعديل أو حذف متعمد لوثائق من األدلة املعروضة على احملكمة 
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ويشري صاحب البالغ إىل أنه ضحية تدخل تعسفي غري قانوين يف خصوصياته وشؤونه                ٦-٣
 وأثناء غيابه، شرع موظف باحملكمة يف االستعالم من اجلريان ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨ففي . العائلية

، استعلم موظفان باحملكمة عن قيمة      ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٤ويف  . عن مكان وجوده وعن عمله    
. )٦(مرتله وسيارته من دون إبالغه بقيمة تكاليف احملكمة اليت سيتم استردادها على وجه التحديد             

ويشري صاحب البالغ إىل أنه طعن يف التكاليف وأن حماولة موظف احملكمة اسـترداد التكـاليف        
كما يدعي أن بيان حمكمة العمل الـذي        . كانت للضغط عليه حىت ال يتقدم بطعون يف املستقبل        

  .  من االتفاقية٢٢شرفه ومسعته يف انتهاك للمادة طعناً يف  كان )٧(" غري ذي مصداقيةاًشاهد"يعتربه 
 من االتفاقية، يدعي صاحب     ٢٧من املادة   ) أ(١ بانتهاك الفقرة الفرعية     وفيما يتعلق   ٧-٣

إلصابته بداء الـسكري فإنـه سـيأخذ         البالغ أنه كان ضحية االفتراض النمطي بأنه نظراً       
إجازات مطولة بسبب مرضه، وأن ذلك ال يستند إىل الوقائع ألنه مل يأخذ سـوى يـومني                 

يدعي أنه ضحية التمييز بسبب عجزه      هو  و. كإجازة مرضية خالل العامني السابقني لتسرحيه     
  .حيث مل يكن يعمل أو يوظَّّف على قدم املساواة مع اآلخرين

  ولة الطرف بشأن املقبوليةمالحظات الد    
تدفع الدولة الطرف بأهنا تعترب البالغ غري مقبول، حيث إن الوقائع حـدثت قبـل                 ١-٤

دخول الربوتوكول االختياري حيز النفاذ، وادعاءات صاحب البالغ ُنظر فيها مبقتضى إجراء            
و غـري   آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية، والشكوى بال أساس واضح أ            

  . مدعمة برباهني كافية
 / أيلـول  ٦وتدفع الدولة الطرف بأن الربوتوكول االختياري دخل حيز النفـاذ يف              ٢-٤

 / متوز ١٠ يف   املتمثلة يف تسريح صاحب البالغ حدثت      ةالرئيسيالواقعة   وأن   ٢٠٠٩سبتمرب  
غ كما أن كل الدعاوى القضائية اليت نظرت يف واقعة تسريح صاحب الـبال            . ٢٠٠٦ يوليه

وتدعي أنه يتعني إعالن عدم مقبوليـة       . جرت قبل دخول الربوتوكول االختياري حيز النفاذ      
  . من الربوتوكول االختياري٢من املادة ) و( بالفقرة البالغ عمالً

وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البالغ قدم شكواه إىل احملكمة األوروبية حلقوق               ٣-٤
مل يكشف عن أي مظهر من مظـاهر انتـهاك         "ولية التماسه ألنه    اإلنسان اليت خلصت إىل عدم مقب     

احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية            
وتدفع الدولة الطرف بأن احملكمة نظرت يف موضوع التماس صـاحب الـبالغ             ". أو بروتوكوالهتا 

  .  من الربوتوكول االختياري٢ من املادة) ج( مقبول مبوجب الفقرة ومن مث يتعني اعتبار البالغ غري
__________ 

هناك رسالة إلكترونية مسجلة موجهة من موظف بأحد مكاتب احملاماة تبلغ صاحب البالغ بأن مـوظفي                 )٦(
احملكمة لديهم تعليمات من ذلك املكتب بإجراء استعالمات أولية يف إطار إجراءات متهيدية جترى قبل اختاذ                

  .خطوات إلنفاذ حكم حتميل صاحب البالغ التكاليف
 Employment Tribunal Judgment of 13:)٢٠٠٧سـبتمرب  / أيلـول ١٣كمة العمل املؤرخ قرار حم(انظر  )٧(

September 2007, S/116267/06, para. 122.  
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، تدفع الدولة الطرف بأن هيئات أخرى ملعاهدات حقوق اإلنسان قررت أن            وأخرياً  ٤-٤
وهذا البالغ يستند إىل نفس     . )٨(اللجنة ليس هلا أن حتل حمل السلطات احمللية يف تقييم الوقائع          

ر التسريح أمام احملاكم احمللية اليت نظرت يف الوقـائع ورفـضت           الوقائع املقدمة للطعن يف قرا    
ادعاءات صاحب البالغ الذي مل يوضح كيفية خرق السلطات الوطنية لالتفاقية عند نظرها             

وتؤكد الدولة الطرف على أن صاحب البالغ يقر بـأن لـديها            . هيف طعنه على قرار تسرحي    
 يف مكان العمـل بـسبب   واملعاملة األقل تفضيالًتشريعات حتظر التمييز املباشر وغري املباشر   

وتدفع بأن طعن صاحب الـبالغ  ). ١٩٩٥قانون مكافحة التمييز بسبب العجز لعام    (العجز  
يف قرار حمكمة العمل يطلب يف واقع األمر من اللجنة أن تلغي ما قامت به احملكمة احمللية من                  

 النظام القانوين للدولة الطـرف قـد    من دون تقدمي أي دليل يدعم زعمه بأن     ،تقرير للوقائع 
ومن مث فإهنا تعترب البالغ بال أساس واضح أو غري . عن التمييز املزعومتتغاضى تصرف بطريقة 

  .  من الربوتوكول االختياري٢من املادة ) ه(عم برباهني كافية وفقاً للفقرة مد

  تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف    
، تعليقاته على مالحظات الدولة الطرف      ٢٠١٢مارس  / آذار ٤الغ، يف   قدم صاحب الب    ١-٥

. ٢٠١٠ فربايـر / شـباط  ١٢وأشار إىل أن تاريخ آخر حكم قضائي يتعلق بوقائع قضيته كان            
، بعد تاريخ دخول الربوتوكول االختياري حيز النفـاذ       ملا  وذلك يثبت أن الوقائع استمرت      

  .تزال مستمرة حىت الوقت الراهن وال
املقدم إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، يدفع صـاحب         بالتماسه  فيما يتعلق   و  ٢-٥

 من قضيته كانت حمكمة العمل قد شطبته ويتعلق بإجراء تعـديالت            البالغ بأنه خيص جزءاً   
آخر بشأن االنتهاكات املزعومة لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق        التماساً  كما قدم   . معقولة

. األساسية فيما يتعلق حبقوقه يف حماكمة عادلة والتمييز املتصل مبواد أخرى          اإلنسان واحلريات   
 بشأن احلكـم الـصادر بتحميلـه        ٢٠١٠ديسمرب  /آخر يف كانون األول   التماس  كما قُدم   
 ، أبلغته احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بأن قاضياً       ٢٠١١مارس  / آذار ٢٩ويف  . التكاليف
ويـدفع  . األخـرى االلتماسات املرتبطـة    ، مبا يشمل كل     سهالتما أعلن عدم مقبولية     واحداً

نطاق محاية أولئك األشخاص صاحب البالغ بأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة متنح 
تـذكر   أوسع بكثري من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت ال  

 / آذار ٢٩ األوروبية حلقوق اإلنسان املؤرخـة       أن رسالة احملكمة  يشري إىل   كما  . حىت اإلعاقة 
ألف من الئحة احملكمة، اليت     -٥٢هذا البالغ مقدم عمالً باملادة      " يرد فيها أن     ٢٠١١مارس  

__________ 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد       : تشري الدولة الطرف إىل السوابق القضائية التالية هليئات املعاهدات         )٨(
، ٢-٨، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٦، آراء معتمدة يف     لفلبنيفرتيدو ضد ا  ،  ١٨/٢٠٠٨املرأة، البالغ رقم    

،  للجنة املعنية حبقوق اإلنـسان     ٥٨٤/١٩٩٤انظر أيضاً، البالغ رقم     . هياشييوكو  والرأي املطابق للسيدة    
  .٣-٥، الفقرة ١٩٩٦يوليه / متوز٢٢، آراء معتمدة يف ن ضد فرنساجفالنتي
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ومن مث ُرفـضت شـكوى      . )٩("تنص على إمكانية اختاذ قرار إجرائي دون مزيد من البحث         
  . صاحب البالغ ألسباب إجرائية ومل ُينظر فيها من حيث املوضوع

وفيما يتعلق حبجة الدولة الطرف بأن شكوى صاحب البالغ بال أسـاس واضـح                ٣-٥
غري مدعمة برباهني كافية، يشري صاحب البالغ إىل أنه ال يطلب من اللجنة أن حتل حمـل             أو

السلطات احمللية يف تقييم الوقائع، بل أن تقرر ما إذا كانت الدولة الطـرف قـد انتـهكت                  
 واألساس املوضوعي واألدلة فيما خيص ادعاء وإثبات        ، املواد الواردة فيها    إىل االتفاقية استناداً 

 موضـوعية  ويدعي أن التماسه يتضمن أسساً   . حدوث انتهاك للمواد ذات الصلة يف االتفاقية      
ويـشري إىل أن    .  معدة على حنو كاف بشأن االنتهاكات املزعومة لالتفاقية        ووقائع وحججاً 

على أن سلطات الدولة الطرف ذكرت يف مناسـبات عـدة أن          كافياً األحكام تشكل دليالً  
  .  ليس متييزياً،التأكيد بأن داء السكري ميكن أن يسفر عن غياب بسبب املرض يف املستقبل

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية     
 املعنيـة حبقـوق     قبل النظر يف أية ادعاءات واردة يف بالغ ما، جيب على اللجنـة              ١-٦

 من نظامهـا    ٦٥ من الربوتوكول االختياري واملادة      ٢ للمادة   األشخاص ذوي اإلعاقة، وفقاً   
  .  يف إطار الربوتوكول االختياري لالتفاقيةالداخلي، أن تقرر ما إذا كان البالغ مقبوالً

ـ         ٢-٦ بالغ قـد  وحتيط اللجنة علماً حبجة الدولة الطرف بأن الواقعة الرئيسية لتسريح صاحب ال
، وأن كل الدعاوى القضائية لنظر وقائع تسرحيه جرت قبل دخول           ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٠حدثت يف   

كما حتيط علماً بادعـاء صـاحب       . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٦الربوتوكول االختياري حيز النفاذ يف      
تكون ، ومن مث ٢٠١٠فرباير / شباط١٢البالغ بأن آخر قرار قضائي بشأن وقائع قضيته صدر بتاريخ       

  . الوقائع قد استمرت بعد تاريخ دخول الربوتوكول االختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف
 مـن ) و(وفيما يتعلق مبعيار املقبولية املتعلق باالختصاص الزمين يف إطـار الفقـرة               ٣-٦

د  من الربوتوكول االختياري، تالحظ اللجنة أن االتفاقية والربوتوكول االختياري ق          ٢ املادة
 من املـادة    ٢ عمالً بالفقرة    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٧دخال حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف يف        

 مـن   ١٣ مـن املـادة      ٢ عمالً بـالفقرة     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٦ من االتفاقية، ويف     ٤٥
 ١٠كما تالحظ أن صاحب البالغ قـد ُسـّرح يف           . الربوتوكول االختياري، على التوايل   

، حيث رفضت   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٥كمة العمل يف    حملكوى   وقدم ش  ٢٠٠٦يوليه  /متوز
، طعـن  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٤ويف . ٢٠٠٧أغسطس /يوليه وآب/شكواه يف متوز 

__________ 

   اإلجراءات أمام قاض واحد-ألف -٥٢املادة  )٩(
 من االتفاقية، جيوز لقاض واحد أن يعلن عدم مقبولية التماس مقدم يف إطار ٢٧وفقاً للمادة   -١

ويكون .  أو شطبه من قائمة قضايا احملكمة، حيث ميكن اختاذ هذا القرار دون مزيد من البحث٣٤ املادة
 .وُيخطَر مقدم االلتماس بالقرار يف رسالة. القرار هنائياً
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 كـانون   ١٩صاحب البالغ أمام حمكمة االستئناف لشؤون العمل اليت رفضت التماسه يف            
ية العليا طلـب    ، رفضت احملكمة املدن   ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٢ ويف. ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

  .صاحب البالغ اإلذن بالطعن على قرار حمكمة االستئناف لشؤون العمل
 من الربوتوكول االختيـاري، فـإن       ٢من املادة   ) و( للفقرة   وترى اللجنة أنه وفقاً     ٤-٦

بإمكاهنا النظر يف االنتهاكات املزعومة لالتفاقية اليت وقعت قبل دخول الربوتوكول االختياري  
، إذا كانـت    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٦لنسبة للدولة الطرف، وهو يف هذه احلالة        حيز النفاذ با  

  .ذلك التاريخآثار تلك االنتهاكات قد استمرت بعد 
كمدير لتقـدمي   "تالحظ اللجنة أن ادعاء صاحب البالغ بأن تسرحيه من وظيفته،           و  ٥-٦

من مطوَّلة ت غياب إىل حاالميكن أن يؤدي أن عجزه االفتراض القائل ب، استند إىل "اخلدمات
، قد نظرت فيه السلطات القضائية يف الدولة فقد وقع التمييز حبقّهوبالتايل بسبب املرض العمل 

غـري أن تـسريح    .بطرق من بينها اجللسات الـشفوية بناًء على األسس املوضوعية الطرف  
ري حيـز   عا قبل دخول االتفاقية والربوتوكول االختيا     ب البالغ واملراجعة القضائية وق    صاح

 ١٢وعالوة على ذلك، رفضت احملكمة املدنيـة العليـا، يف           . النفاذ بالنسبة للدولة الطرف   
، بعد دخول كال الصكّني حيز النفاذ، السماح لصاحب البالغ بتقـدمي            ٢٠١٠فرباير  /شباط

يوجد أي   تقييم األدلة هو مسألة من اختصاص حمكمة العمل وأنه ال         "طعن جديد متعللة بأن     
ميثل، يف حد ذاته، فعالً من        وتعترب اللجنة أن هذا القرار، من حيث طبيعته، ال         ."خطأ قانوين 

األفعال اليت أكدت من جديد حمتوى األحكام الصادرة عن احملاكم األدىن درجـة يف إطـار                
التمييز اليت أثارها صاحب البالغ، وعليه فإن القرار مل ينتهك حقوقه املكفولة فصلها يف مسألة 

وبناًء على ذلك، فإن اللجنة ختلص إىل أن االنتهاكات املزعومة وقعت قبل            . اقيةمبوجب االتف 
ميكن  دخول االتفاقية والربوتوكول االختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف وهذا أمر ال           

 من الربوتوكول االختياري، ٢من املادة ) و(أن يطبق بأثر رجعي وعليه، وطبقاً للفقرة الفرعية 
  . ما مينع اللجنة من حيث االختصاص الزمين من النظر يف البالغ احلايلفإن هناك

وملا كانت اللجنة قد قررت اإلعالن عن عدم مقبولية البالغ تطبيقاً ملبدأ االختصاص           ٦-٦
 مـن  ٢من املادة )  ه(و) ج(الزمين، فإهنا لن حتكم بشأن مقبوليته يف إطار الفقرتني الفرعيتني         

  . فيما يتعلق بأي من احلقوق اليت تذرع هبا صاحب البالغالربوتوكول االختياري
  : ومن مث تقرر اللجنة ما يلي  -٧

من ) و(من حيث االختصاص الزمين مبوجب الفقرة       مقبول  غري  أن البالغ     )أ(  
  ؛ من الربوتوكول االختياري٢ املادة

  .أن ختطَر الدولة الطرف وصاحب البالغ هبذا القرار  )ب(  
 واإلنكليزية والصينية والعربية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هـو الـنص             اعتمد باإلسبانية [

  .]وسيصدر الحقاً بالروسية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي املقدم إىل اجلمعية العامة. األصلي
        


