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االختياري ،بشأن البالغ رقم ** *2015/2662
بالغ مقدم من:

ف .أ( .ميثلها حماميان مها كلري فاكيه وميشيل هنري)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحبة البالغ

الدولة الطرف:

فرنسا

اتريخ تقدمي البالغ:

 ١٨حزيران/يونيه ٢٠١٥

الواثئق املرجعية:

الق ررار املذخررج وجررة املررا  97مررن النمررام الرردا ل
للجن ر ر ررة واا ر ر رراط ف الدول ر ر ررة الط ر ر رررف  ٢تش ر ر ررين
الثاين/نوفمرب ( ٢٠١٥مل يصدر شكل وثيقة)

اتريخ اعذما اآلراء:

 ١٦متوز/يوليه ٢٠١٨

املوضوع:

حمر ارتداء احلجاب

مكان العمل

املسائل اإلجرائية:

__________

*
**

املسائل املوضوعية:

حريررة اهرراهر نلرردين والذمييررز علررى أ ررا الرردين
ونوع اجلنس

موا العهد:

املا اتن  ١٨و٢٦

موا الربوتوكوط اال ذياري:

٢

اعذمدهتا اللجنة ورهتا  ٢7-٢( ١٢3متوز/يوليه .)٢٠١٨
شرراريف النمررر هررجا الرربالغ أعنرراء اللجنررة الذاليررة أرررابهه :اتنيررا مررار عبرردو روتشرروط وعيررا بررن عاشررور وفلررزي
برانررد  -كه رريس و ررار كليوالنررد وأحررد أمررك فررذو ا ونم ررمي كويذررا ومار رريا ف . .ك رران و نكرران الك ر
موهومرروزا ومرراورو ب رولي و و رريه مانويررل ررانذو نيررس ويوفرراط شرراين ومررار و واترفرراط .وعمررال نملررا  9٠مررن
النمام الدا ل للجنة مل يشاريف عنو اللجنة أوليوييه و فروفيل النمر هجا البالغ.
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 -١صراحبة الربالغ هر ف .أ .وهر مواغنرة ممربيرة مرن مواليررد عرام  .١9٦9وهر ترردع
أن الدولة الطرف انذهكت حقوقها املكوولة وجة املا تك  ١٨و ٢٦من العهد .وميثرل صراحبة
البالغ اااميان كلري فاكيه وميشيل هنري .وقد ل الربوتوكوط اال ذياري حيز النواذ الدولرة
الطرف  ١7أ ر/مايو .١9٨٤
الوقائع ما ع ضتها صاحبة البالغ
 ١-٢كانت صاحبة البالغ تعمل منج عرام  ١99١أ صرائية تربويرة لطغوراط الصرمار ار
حن ررانة اتبع ررة لرابط ررة اص ررة .ومن ررج ع ررام  ١99٤ترت رردي ص رراحبة ال رربالغ بس رربة معذق ررداهتا
الدينية مخارا تلوه حوط وجهها ويمط شعرها .وقبيل عرو صراحبة الربالغ مرن فجراز أمومرة
كانون األوط /يسمرب  ٢٠٠٨أبلمذها مدير ار احلنرانة ننره لرن يسرمو هلرا نلعرو ف العمرل
وه ترتدي احلجاب عمال نحكام النمام الدا ل لدار احلنانة.
 ٢-٢و  9كانون األوط /يسمرب  ٢٠٠٨ا ذدعيت صاحبة البالغ ف العرو ف عملهرا
ف ر ررجهبت ف ار احلن ر ررانة وه ر ر ر ترت ر رردي احلج ر رراب كعا هت ر ررا .و ر ر ررالة م ر ر ررة  ١9ك ر ررانون
األوط /يسمرب  ٢٠٠٨أ طرت صاحبة البالغ بوصلها من عملها بسبة ارتكاهبا طرً فا حرا
يذمثل عدم االنصياع لطوامر .وجاء الر الة أن أ باب الوصل من العمل تذمثل انذهايف
صاحبة البالغ النمام الدا ل لدار احلنانة لرفنها لع "حجاهبا اإل الم "؛ ورفنها ممرا ر
احلنانة ر ه قرار وقوها عرن العمرل الرجي اهجتره مردير احلنرانة كذردبري وقرائ ؛ و"املشرا ا " الر
أعقبت هجا الرفض وفقا ملا ذكرته مدير احلنانة.
 3-٢ورفع ررت ص رراحبة ال رربالغ ع ررو أم ررام اا رراكه االي ررة للحص رروط عل ررى اع ر اف م ررن ه ررجو
اارراكه نن فجرراء فصررلها مررن العمررل فجرراء متييررزي ينذه ر حريذهررا اإلجهررار برردينها .و هررجا
الدعو غعنت صاحبة الربالغ قانونيرة مرا النمرام الردا ل لردار احلنرانة الر ترنص علرى
أن "مب رردأ كوال ررة حري ررة ك ررل مو ررد الوج رردان وال رردين ال ي رروز أن مين ررع اح ر ام مب رردأي احلي ررا
والوص ررل ب ررك ال رردين والدول ررة الل ررجين يس ررر ن عل ررى هبي ررع األنش ررطة ال ر تن ررطلع هب ررا الرابط ررة "
ر ر ررري أن حمكم ر ر ررة العم ر ر ررل مان ر ر ررت الج ر ر ررو قن ر ر ررت حكمه ر ر ررا الص ر ر ررا ر  ١3ك ر ر ررانون
األوط /يسرمرب  ٢٠١٠بقانونيرة املرا املعنيرة مرن النمرام الردا ل للحنرانة وقررار فصرل صراحبة
الرربالغ مررن العمررل وهررو حكرره أيدترره حمكمررة ا ررذ ناف فر رراي حكرره أصرردرته  ٢7تشررين
األوط/أكذوبر  ٢٠١١عو اال ذ ناف ال رفعذها صاحبة البالغ.
 ٤-٢مث رفعرت صراحبة الرربالغ عرو غعرن نلررنقض .فقنرت ائرر العمررل حكمرة الررنقض
حكرره أصرردرته  ١9آذار/مررار  ٢٠١3نن مبرردأ فصررل الرردين عررن الدولررة الررجي تررنص
عليره املرا األو مرن رذور فرنسرا ال يسرري علرى مرو و القطراع ا راص رري املكلورك ا ار
دمررة مررن ا رردمات العامررة وأنرره ال يرروز فررر أي قيررو علررى حريررة الرردين مررا مل تربرهررا غبيعررة
املهمة املوكولة ف املو د وما مل تسذوف هجو القيو شروغا مهنيرة أ ا رية وصرارمة ومرا مل تكرن
مذنا بة واهلدف املنشو منها .وعلى النقريض ارا جراء احلكره الصرا ر عرن حمكمرة اال رذ ناف
فر رراي لصررت ااكمررة ف أن املررا املعنيررة مررن النمررام الرردا ل للحنررانة توررر قيررو ا
شاملة و ري حمد على حرية مو و احلنانة الدين ومن مث فإن قرار فصل صاحبة الربالغ
من العمل ا ذنا ا ف افع متييزي هو قرار نغل.
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 ٥-٢و  ٢7تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١3أيدت حمكمرة اال رذ ناف نريرس مرر أ رر
نعذبارها ااكمة املخذصة نإلحالرة بعرد حمكمرة الرنقض احلكره الرجي أصردرته حمكمرة العمرل
مان ررت الج ررو  ١3ك ررانون األوط /يس ررمرب  .٢٠١٠وا ررذندت ااكم ررة ف موه رروم "الش ررركة
القائمة على معذقد" الرجي ييرز للشرركات ا اصرة الر تقردم ردمات عامرة حراالت معينرة
أن ت س شركات قائمة على معذقرد وأن ترنص عقرد س ريس الشرركة ونمامهرا الردا ل علرى
أحك ررام تل ررزم مو ويه ررا نلذحلر ر نحلي ررا أ اء مه ررامهه .و لص ررت ااكم ررة أينر را ف أن م ررن
تبعات واجة احليا حمر ارتداء أي رمز يين الفت.
 ٦-٢مث رفعت صاحبة البالغ عو غعن أ ر نلرنقض وهر عرو نمررت فيهرا ااكمرة
 ٢٥حزيران/يونير رره  .٢٠١٤ورأت
بكام ررل هي ذهر ررا .ر ررري أن ااكمر ررة حكم ررت بر ررر الر رردعو
ااكمرة أن علررى الرر ه مررن أنره ال ميكررن اعذبررار الرابطرة ثابررة شرركة قائمررة علرى معذقررد نلنمررر ف
المر املذو ى من س يسها فإن حمكمة اال ذ ناف ميكن أن هلص ف أن القيو الر فرضرذها
الرابطررة علررى حريررة مو ويهررا اإلجهررار برردينهه ه ر قيررو حمررد ررا فيرره الكوايررة تربرهررا غبيعررة
املهررام ال ر ي يهررا مو وررو الرابطررة ومذنا رربة واهلرردف املنشررو منهررا وتراع ر بشرركل فعل ر ررروف
عمل الرابطة وصمر حجمها وه رابطة يذعامل مو ووها وعرد هه  ١٨مو ورا تعرامال مباشررا
مع األغواط وأولياء أمورهه.
الشكوى
 ١-3تررر صرراحبة الرربالغ أن الوقررائع موضرروع الشرركو تشرركل انذهاك را حلقوقهررا املنصرروص
عليها املا تك  ١٨و ٢٦من العهد.
 ٢-3وت رردع ص رراحبة ال رربالغ أن القي ررو املوروض ررة وج ررة امل ررا امل ررجكور أع ررالو م ررن النم ررام
الرردا ل للحنررانة هر قيررو ال يررنص عليهررا القررانون .و هررجا الصررد تررر صرراحبة الرربالغ أن
القانون الساري آنجايف مل يكن ييز للنمه الدا لية للشرركات أن تورر قيرو ا مرن هرجا القبيرل
ررذور فرنسررا ال ينطبررق فال علررى
ضرروء مالبسررات هررجو القنررية .فمبرردأ احليررا املنصرروص عليرره
وائر ا دمة العامرة الذابعرة للدولرة ولريس علرى ار حنرانة اصرة .ونإلضرافة ف ذلر ترنص
املا  ١-١١٢١من قانون العمل الجي كان ار ( )١اتريخ فصل صاحبة البالغ من العمل
على ما يل " :ال يوز ألي شخص أن يور أي قيرو علرى حقرو األشرخاص وعلرى احلرر ت
الور يررة واجلماعيررة مررا مل تربرهررا غبيعررة املهمررة املوكولررة ف املو ررد ومررا مل تكررن مذنا رربة واهلرردف
املنشو منهرا" كمرا ترنص املرا  3-١3٢١علرى مرا يلر " :ال يروز أن يذنرمن النمرام الردا ل
للشركة ... :أي أحكام تور قيو ا على حقو األشخاص وعلى احلر ت الور ية واجلماعية
مررا مل تررربر هررجو القيررو غبيعررة املهمررة املوكولررة ف املو ررد ومررا مل تكررن مذنا رربة واهلرردف املنشررو
منها" .وأ ريا فإن قانون العمل الساري آنجايف كان حيمر الذمييز وال يما الذمييز علرى أ را
نرروع اجلررنس أو املعذقررد الررديين .ووفقرا للسروابق القنررائية الرا ررخة( )٢ال يرروز الررنص أي نمررام

__________

()١
()٢

قانون العمل بصيمذه السارية

 ١9كانون األوط /يسمرب .٢٠٠٨

06361 ; Conseil d’État, 25 janvier 1989, Société

no

février 1980, précité

64296 ; Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 1998, B.

no

1er

Conseil d’État, Corona,

industrielle Teinture et apprêts,

95-45019 ; Conseil d’État, Ministre du travail, de l’emploi et e la santé c.

no

315, pourvoi

no

.Société Caterpillar France, 12 novembre 2012, no 349365
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ا ل على أحكام تقييدية ما مل حتد هجو األحكام "أنه ية تقييه االلذزامات الناش ة عنها
ضرروء غبيعررة املهررام ال ر ي يهررا املو وررون ا اضررعون هلررجو األحكررام"( .)3ررري أن النمررام الرردا ل
لدار احلنرانة هرجو القنرية ال يذنرمن أي تربيرر هرجا الشرًن .وتردع صراحبة الربالغ أن
توسررري اارراكه قنرريذها ال يذسررق مررع مررا حكمررت برره هررجو اارراكه نوسررها قنررا ررابقة
ا ررا ين ررو عل ررى الق ررانون غابع را مذقلب ررا ومين ررع العدال ررة م ررن أن س ررج راه ررا حالذه ررا .وهل ررص
صاحبة البالغ ف أن القيو ال فرضت عليها ه قيو ال ينص عليها القانون ومنافيرة ألحكرام
الوقر  3من املا  ١٨من العهد.
 3-3وترردفع صرراحبة الرربالغ أين را نن القيررو ال ر فرضررت عليهررا ه ر قيررو ررري ضرررورية
ذمع ميقراغر ألنره ال ميكرن تربيرهرا بردواع حايرة السرالمة العامرة أو النمرام العرام أو الصرحة
العامررة .وتشررري صرراحبة الرربالغ ف أن لررس الدولررة لررص اجذهررا و القنررائ ف أن ارتررداء
احلجرراب ال يعررد ثابررة عمررل عرروي( .)٤كمررا لررص لررس الدولررة ف أن أي عمررل ينطرروي علررى
اار ة ضموط أو أنشرطة عويرة أو تبشرريية ميكرن أن يشركل مسا را حبرر ت اآل ررين وحقروقهه
األ ا رية .رري أن ارترداء مرو و ار احلنرانة رمروزا ينيررة ال مينرع أوليراء أمرور األغوراط أبردا مررن
توجيرره أغورراهله حبريررة اار ررة حقهرره حريررة الوجرردان والرردين .وتشررري صرراحبة الرربالغ ف أن
الوقررر  3مررن املررا  ١٨تررنص أين را علررى ضرررور أن تكررون القيررو املوروضررة مذنا رربة .و هررجو
القنررية أ رفررض صرراحبة الرربالغ لررع حجاهبرا ف فقرردا ا عملهررا ن
ووصررد ننرره طررً فررا
وهو وصد ينطوي على وصه شديد وحيرمها من أي تعويض عرن ف راء عقرد عملهرا .ونإلضرافة
ف ذلر فررإن أحكررام النمررام الرردا ل موضرروع القنررية توذقررر عمومرا ف الدقررة ومررن مث فه ر
أحكام ري مذنا بة.
 ٤-3وترردع صرراحبة الرربالغ أينرا أن أحكررام املررا  ٢٦مررن العهررد انذهكررت حقهررا أل ررا
مل تسر ن
رذود مررن احلمايررة مررن الذمييررز املنصرروص عليهررا القررانون الرروغين وألن فج رراء فصررلها مررن
العمل هو فجرراء متييرزي .وتشرري صراحبة الربالغ ف أن فجرراء فصرلها مرن العمرل يسرذند ف افرع
متييررزي يذصررل عذقررداهتا الدينيررة وأن مررا النمررام الرردا ل ال ر غبقررت عليهررا ي تررة عليهررا أثررر
متييزي ري مباشر ينطوي على فجحاف شديد حق النساء املسلمات ون ريهن.
مالحظات ال كلة الط ف على مقبولية البالغ كأسسه املوضوعية
 ١-٤أشارت الدولة الطرف مجكر شرووية م ر رة  ٤كرانون الثاين/ينراير  ٢٠١٦ف أ را
ال ت ررو االعر ر ا عل ررى مقبولي ررة ال رربالغ .وق رردمت الدول ررة الط رررف م ررجكر ش ررووية م ر ررة 3
أ ر/مايو  ٢٠١٦مالحماهتا على األ س املوضوعية للبالغ.
 ٢-٤وتعر الدولرة الطررف القرانون السراري الرجي يكورل حريرة الردين وعردم الذمييرز نإلشرار ف
املررا  ١٠مررن فعررالن حقررو اإلنسرران وامل رواغن امل ر ر  ٢٦آب/أ سررطس  ١7٨9وف املررا تك ١
و ٢من الد ذور امل ر  ٤تشرين األوط/أكذروبر  ١9٥٨وف املرا تك  9و ١٤مرن االتواقيرة األوروبيرة
حلماية حقو اإلنسان واحلر ت األ ا ية والبابك الثاين والثالث من قانون العمل.
__________

()3
()٤
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99391

no

85429 ; et 23 juillet 1993,

no

.Conseil d’État, 20 juillet 1990,

Conseil d’État, 20 octobre 1999, no 181486 ; 27 novembre 1996, no 172989 ; 7 novembre 1996,

.no 169522 ; et 6 avril 2009, no 2009-117, par. 35 et 36
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 3-٤وتشري الدولة الطرف ف أن املبدأ املعذمرد مكران العمرل القطراع ا راص هرو حريرة
اإلجهررار نلرردين .ررري أنرره يرروز فررر قيررو علررى هررجو احلريررة ش رريطة أن تربرهررا غبيعررة املهمررة
املوكولررة ف املو ررد وتكررون مذنا رربة واهلرردف املنشررو منهررا .وترصررد ائررر توذرري ررروف العمررل
والسررلطات القنررائية مررد امذثرراط هررجو القيررو ألحكررام القررانون رصرردا صررارما .ويرروز للمو ررد
حررق قبررل تطبيررق أي مررا مررن م روا النمررام الرردا ل للشررركة عليرره أن يطلررة ف ائررر توذرري
روف العمل البت مد قانونيذها.
 ٤-٤وتشري الدولة الطرف ف أن موضوع هجو القنية ليس حرية الدين وفمنا حرية اإلجهار
نلرردين وه ر ليسررت حريررة مطلقررة ويرروز فررر قيررو عليهررا وفقررا للوقررر  3مررن املررا  ١٨مررن
العهررد .وتشررري الدولررة الطرررف أين را أن األفعرراط موضرروع شرركو صرراحبة الرربالغ ارتكبذهررا شررركة
اصررة ومررن مث فررإن املسررًلة تكمررن معرفررة مررا فذا كانررت الدولررة الطرررف قررد اح مررت الذزامهررا
اإليايب حبماية حق األفرا حرية اإلجهار بدينهه .و هجو القنية تجكر الدولرة الطررف نن
صرراحبة الرربالغ متكنررت مررن عررر حججهررا ومررن ا ررذخدام هبيررع رربل االنذصرراف ال ر يذيحهررا
القانون الوغين.
 ٥-٤وتعر ر الدول ررة الط رررف عل ررى ا ع رراءات ص رراحبة ال رربالغ الر ر موا ه ررا أن القي ررو الر ر
فرضررت عليهررا ه ر قيررو ال يررنص عليهررا القررانون .وتررر الدولررة الطرررف أن مسررًلة قانونيررة مررا
النمررام الرردا ل للحنررانة ال ر غبقررت علررى صرراحبة الرربالغ مسررًلة ال صررلة هلررا نلشرررط الررجي
يقن ر نن حي ررد الق ررانون القي ررو املوروض ررة هررجا احلال ررة .وتن رريد الدول ررة الط رررف أن الس ر اط
الوحيد املهه هجو القنية يذمثل مد وجو فغار قانوين منمه لإلجرراء الرجي حرل الرابطرة
علررى فصررل صرراحبة الرربالغ مررن عملهررا .وبنرراء علررى ذلر تررر الدولررة الطرررف أن فجرراء الوصررل
موض رروع الش رركو ين رردر ض ررمن فغ ررار ق ررانوين حت ررد و امل ررا اتن  ١-١١٢١و 3-١3٢١حتدي رردا
قيقرا وهررو فغررار ييررز لرررب العمررل فررر قيررو علررى حريررة املو ررد شرريطة أن تررربر هررجو القيررو
غبيعة املهمة املوكولة ف املو د وتكون مذنا بة واهلدف املنشو منها.
 ٦-٤وفيمررا ا ررص اال عرراءات املذعلق ررة امكانيررة االحذك ررام ف هررجا اإلغ ررار القررانوين وقابلي ررة
الذنب به تجكر الدولة الطرف وفقا لال ذنذاجات ال لصت فليها اللجنة قنية رو ضرد
كندا( )٥ا يل " :ال يوز للجنرة أن تعيرد تقيريه مرا لصرت فليره ااكمرة العليرا مرن ا رذنذاجات
هجو املسًلة ومن مث تر اللجنة أن القيو املوروضة ه قيو ينص عليهرا القرانون" .وعرالو
علررى ذل ر ترردفع الدولررة الطرررف نن اارراكه الوغنيررة رربق أن بذررت قنررية تذصررل نحلجرراب
اإل رالم آنرجايف و لصررت ف أن رفرض رب العمررل تلر القنررية ترربرو غبيعررة املهمرة املوكولررة
ف نئع ررة حي ررذه عليه ررا عمله ررا الذعام ررل م ررع غائو ررة وا ررعة م ررن اجلمه ررور م ررن ذل ررد املعذق رردات
الدينية( .)٦فقد أقرت حمكمة النقض ننه يوز لرب العمل أن يورر علرى مو ويره ارن يذعراملون
مباشررر مررع الررزنئن ارتررداء زي منا ررة للمهررام املسررند فلرريهه أو املنذجررات املكلوررك ببيعهررا(.)7
ران ين و الريونيرون أينرا ننره يروز لررب العمرل أن حيمرر علرى
وأقرت حمكمرة اال رذ ناف

__________

()٥
()٦
()7
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مو ويه ارتداء أي زي "مناف متاما لسمعة املذجر الجي يعملون به"( .)٨و هجو القنرية يذعلرق
األم ررر برابط ررة ص ررمري احلج رره يذعام ررل هبي ررع مو ويه ررا أو ميك ررن أن يذع رراملوا م ررع األغو رراط وأولي رراء
أمورهه .ومن مث تر الدولة الطرف أن حمكمة النقض اح مت معايري وابقها القنائية.
 7-٤وتردع الدولررة الطرررف أينرا أن القيررو الر فرضررت علررى صرراحبة الرربالغ فرضررت عليهررا
هلرردف مشررروع أال وهررو حاي ررة حقررو اآل ررين وحررر هته .وت ررجكر الدولررة الطرررف نن ااكم ررة
األوروبية حلقو اإلنسان بق أن لصت ف أن احلجاب اإل رالم ال يعرد حرد ذاتره "رمرزا
يني را مس ررذ ا" وفمن ررا يع ررد "رم ررزا يني را ق ررو واض ررحا للعي رران" وأق رررت نن حاي ررة حق ررو اآل ررين
وحر هته ه هدف مشروع من القيو ال يورضها أرنب العمرل علرى حريرة اإلجهرار نلردين
الشررركات( .)9ويذمثررل اهلرردف الررجي تنشرردو الرابطررة الر ترردير ار احلنررانة القيررام بعمررل موجرره
لوائد األغواط صمار السن الجين يعيشون حر فقرري و السرع ف ف مرا النسراء احليرا
االجذماعيررة واملهنيررة ولذحقيررق هررجا المررر كانررت الرابطررة تررنمه شررهر اجذماعررات تنرره نسرراء
احل ر لذمكيررنهن مررن تبررا ط آرائهررن بشررًن الصررعونت ال ر يواجهنهررا وفيررا احللرروط املنا رربة هلررا.
ومن مث أنش ت ار احلنانة لرعاية أغوراط صرمار السرن وتروفري اال رذقرار االجذمراع هلره وهره
أغورراط قررابلون للذررًثر بشررد نلبي ررة اايطررة هبرره والذواعررل معهررا وال يرردر تعرينررهه ألشرركاط تعبررري
واضرحة عرن االنذمراء الرديين .وحيرذه عمرل مررو و أي ار حنرانة علريهه الذعامرل مرع ف رة حمررد
مررن اجلمهررور أي األغورراط وأوليرراء أمررورهه .فقابليررة الطوررل للذررًثر بسرررعة ني ف هررار مررن جانررة
امل رربك ملعذقررداهته الدينيررة كهي ر ع ررن أي تعبررري عنهررا يررربر القي ررو ال ر فرضررت علررى ص رراحبة
البالغ .وبناء على ذل تر الدولرة الطررف أن مرا النمرام الردا ل موضروع الربالغ ترمر ف
حاية حق األغواط وأولياء أمورهه من أي سثري يين آ ر.
 ٨-٤وتعر ر الدول ررة الط رررف عل ررى ا ع رراءات ص رراحبة ال رربالغ الر ر موا ه ررا أن القي ررو الر ر
فرضت عليها ري مذنا بة واهلدف املنشو منها .وتشد على أمهية متذع الردوط األغرراف هبرام
تقدير معك لذحديد ما فذا كان الذد ل هجو احلرية ضرور وف أي مد  .و هجو القنية
تشررري الدولررة الطرررف ف أن القيررو الر فرضررت علررى صرراحبة الرربالغ تذعلررق فقرري حبريررة اإلجهررار
نلرردين نمررا ف أنرره يذوجررة علررى املررو وك الررجين حيررذه علرريهه عملهرره الذعامررل مررع أغورراط صررمار
السررن تررو احليطررة الذعبررري عررن آرائهرره الدينيررة .وال تسررري هررجو القيررو ررار نطررا أنشررطة
احلنرانة وتقذصرر علرى األنشرطة الر تنطروي علرى تعامرل املرو وك مرع األغوراط .ونمررا ف صرمر
حجرره احلنررانة ميكررن جلميررع املررو وك أن يذعرراملوا مررع اجلمهررور .وتررجكر الدولررة الطرررف أين را
بقنية ااثلرة كانرت املدعيرة فيهرا كاثوليكيرة وتعمرل حنرانة بروتسرذانذية وهر قنرية صرلت
فيها ااكمرة األوروبيرة حلقرو اإلنسران ف أن حريرة الردين مل تنذهر فيهرا ا رذنا ا ف مبردأ حريرة
الذعاقد(.)١٠
__________

()٨
()9
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 9-٤أمررا فيمررا اررص ا عرراءات صرراحبة الرربالغ الر موا هررا أن فصررلها مررن العمررل هررو فجرراء
متييرزي يشرركل انذهاكررا ألحكررام املررا  ٢٦مررن العهررد فررإن الدولررة الطرررف ت كررد أن أحكررام مررا
النمام الدا ل للحنانة ال ت ي ف أي متييز أل ا ال تسذهدف أي ين أو أي معذقد فلسو
أو أ من اجلنسرك .وميكرن وصرد أحكرام هرجو املرا مرن النمرام الردا ل ن را تر ي ف تورقرة
املعاملررة بررك املررو وك الررجين يررو ون اإلجهررار عذقررداهته الدينيررة ومررن ال يررو ون ذل ر  .ومررع
ذل ر تررجكر الدولررة الطرررف نن اللجنررة لصررت اجذها هررا القنررائ الثابررت ف أن احلررق
املساوا أمام القانون ال يعين أن أي ا ذالف املعاملرة يعرد ضررن مرن ضرروب الذمييرز وأن أي
تورقة تسذند ف معايري معقولة وموضوعية ال تعرد متييرزا نملعر املقصرو املرا  ٢٦مرن العهرد.
وتسذند الذورقة املعاملة ال تنص عليها أحكام النمام الدا ل للحنانة ف معايري موضروعية
ال ف معايري تعسوية و ري معقولة.
وعليقات صاحبة البالغ على مالحظات ال كلة الط ف
ر ررالة م ر ررة  ١٢أيلوط /رربذمرب  ٢٠١٦ق رردمت ص رراحبة ال رربالغ تعليقاهت ررا عل ررى
١-٥
مالحمات الدولة الطرف على األ س املوضوعية للبالغ.
 ٢-٥وتع صاحبة البالغ على سكيرد الدولرة الطررف أن السر اط الوحيرد املهره فيمرا يذعلرق
بقانونية القيو ال فرضت على حقها اهاهر بدينها يذمثل مد وجو فغار قانوين منمه
لإلجرراء الررجي أ ف فصررلها مررن عملهررا .وت كررد صرراحبة الرربالغ أن لررة موضرروع فصررلها مررن
عملهررا هررو البنررد املررجكور مررن النمررام الرردا ل للحنررانة .ولررو كانررت اارراكه أعلنررت عرردم قانونيررة
هجا البند لكان ذلر قرد أ تلقائيرا ف بطرالن العقوبرة الذً يبيرة الشرديد الر فرضرت عليهرا.
ري أن أحكام قانون العمرل ترنص علرى مبردأ واضرو أال وهرو أن احلريرة را فيهرا احلريرة الدينيرة
ه ر القاعررد وأن منررع اار ررة احلريررة هررو اال ررذثناء ومررن مث فهررو ي ررتبي ارتباغ را وثيق را بطبيعررة
املهمرة املوكولررة ف املو رد شرريطة أن يكررون هرجا املنررع مذنا ربا متامرا واهلرردف املنشرو منرره .وبنرراء
علرى ذلر فرإن مرا النمرام الردا ل املرجكور عاريرة متامرا مرن أي صروة قانونيرة ومنافيرة للقرانون
الساري .وتشري صاحبة البالغ ف أن الذعديل الجي أ ل م را على قانون العمل( )١١والرجي
ييررز ف را أحكررام تر ررخ مبرردأ احليررا األنممررة الدا ليررة للشررركات يرردط علررى أن هررجا ا يررار
مل يكرن مذاحرا مررن قبرل .وتررر صراحبة الربالغ أنرره ميكرن الذسررابط عرن مرد اتسررا هرجا القررانون
اجلديد مع العهد ومع احلقو واحلر ت ال يكولها الد ذور ولكن هرجو املسرًلة مل تعرر حرق
اآلن على اهلس الد ذوري لك يبت فيها.
 3-٥وتالحررص صرراحبة الرربالغ أن الدولررة الطرررف أفررا ت نن حمكمررة الررنقض رأت أن القيررو
الر فرضررت علررى حريذهررا اإلجهررار برردينها تسررذو املعررايري الر حيررد ها القررانون نال ررذنا ف
ررابقة قنررائية وبعررد تقيرريه حالررة صرراحبة الرربالغ تقييم را فعلي را .و هررجا
معيررار رربق تطبيقرره
الصد تجكر صاحبة الربالغ نن حمكمرة الرنقض ليسرت حمكمرة ابذدائيرة ولكنهرا رأت هرجو
القنية أن حمكمة اال ذ ناف لصرت بعرد تقيريه رروف عمرل الرابطرة وصرمر حجمهرا تقييمرا
فعلي را ف أن هبيررع مررو و احلنررانة قررد يكون روا علررى اتصرراط مباشررر نألغورراط وأوليرراء أمررورهه
اا يربر القيو ال فرضت على حرية صراحبة الربالغ اإلجهرار بردينها .وتشرري صراحبة الربالغ

__________

(.Loi no 2016-1088 du 8 août 2016 )١١
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ف أن حمكم ررة اال ررذ ناف مل تس ررذند قراره ررا ف حج رره الرابط ررة أو ع ررد مو ويه ررا أو ررروف
عملها الوعلية وفمنا ا ذندت ف الذعريد القانوين ملوهوم الشركة القائمة على معذقد الرجي يرربر
وفق را للس روابق القن ررائية للمحكم ررة األوروبي ررة حلق ررو اإلنس رران ررر ن مب رردأ احلي ررا عل ررى هبي ررع
املررو وك العرراملك الشررركة .ررري أن حمكمررة اال ررذ ناف ررعت ف تنررييق نطررا مررا النمررام
الدا ل ر ه هبيع األ لة واعذرربت أن صريا ذه قيقرة را فيره الكوايرة لوهره أن تطبيقهرا يقذصرر
على أنشطة حتويز األغواط ذهنيا ورعايذهه ا ل مكان العمل و ارجه .ري أن ااكمة مل تنمرر
قي روف عمل صاحبة البالغ.
 ٤-٥وتعرب صاحبة البالغ كجل عن اع اضها على سكيد الدولة الطرف أنه توجرد روابق
قنائية را خة ميكن اال رذدالط منهرا علرى جرواز فرر قيرو مرن هرجا القبيرل علرى حرق الورر
ف هررار ينرره .وتررر صرراحبة الرربالغ أن األحكررام القنررائية ال ر ا ذشررهدت هبررا الدولررة الطرررف
تذصل بقنا هذلد ا ذالفرا شرديدا عرن قنريذها وأن معممهرا يذصرل بقيرو فر يرة تربرهرا غبيعرة
املهررام املوكولررة ف املررو وك والمررر املنشررو ولرريس بقيررو شرراملة كررالقيو ال ر فرضررت عليهررا.
وعالو علرى ذلر فرإن األحكرام الصرا ر عرن حمكمرة الرنقض الر أشرارت فليهرا الدولرة الطررف
تذعلررق حبريررة الوررر ارتررداء الررزي الررجي اذررارو وهر حريررة ال تررد ل ف ررة احلررر ت األ ا ررية
علررى النقرريض مررن حريررة ف هررار الرردين .وتنرريد صرراحبة الرربالغ أن الدولررة الطرررف أشررارت ف
حكمررك( )١٢يذعلقرران نحررد الرمرروز الدينيررة ررري أ مررا حكمرران منعررزالن انذقرردمها الوقرره القررانوين
ومل ت يدمها حمكمة النقض .وتجكر صراحبة الربالغ نن حمكمرة الرنقض قرررت أن حتيرل ف حمكمرة
العدط الذابعة لالحتا األورويب( )١3مسًلة ما فذا كان ميكن تربير حمرر ارترداء الرمروز الدينيرة بر برة
عمالء الشركة حرصا على مصلحذها اا يردط علرى عردم وجرو روابق قنرائية را رخة هرجا
املوضوع.
 ٥-٥أم ررا فيم ررا ا ررص اهل رردف املش ررروع املنش ررو م ررن ه ررجو القي ررو فر ر ص رراحبة ال رربالغ أن رره
ال ميكن الربهنة هجو القنرية علرى وجرو ضررور ملحرة تسرذوجة الذرزام احليرا الكامرل والردائه
ص رروك حلري ررة وج رردان األغو رراط واح ام ررا لط ررلوب ال ب رروي ال ررجي ا ذ ررارو هل رره أولي رراء أم ررورهه
ن الثالثة من العمر أو و ا وهه يعيشون بي رة
فاألغواط امللذحقون نحلنانة هه أغواط
تذسه نلذنوع اإلثرين والثقرا ومعذرا ون علرى ربيرة آنئهره وأمهراهته وأقرارهبه ير ون أز ء تعررب عرن
أص رروهله اإلثني ررة .وتش ررمل ه ررجو األز ء نلنس رربة ف كث ررري م ررن هر ر الء األغو رراط احلج رراب وه رره
ال يسذطيعون هجو السن متييز ما فذا كان هجا الزي ف الميا أم ال .وتنيد صراحبة الربالغ
أن ار احلنرانة تذرو رعايرة أغوراال أكررب رنا لور حمرد أو بشركل ا رذثنائ وأن أوليراء أمررور
ه ر الء األغو رراط وأمه رراهته مل ي ررجكروا أو يلمح روا ق رري ف أن مب رردأ احلي ررا املو رررو عل ررى م ررو و
الرابطة هو بة اننمامهه فليها ألن هرجا املبردأ يرر النمرام الردا ل للرابطرة ولريس عقرد
س يسرها .وتررر صرراحبة الرربالغ أن تلمرريو الدولرة الطرررف مالحماهتررا ف أنرره ال ينبمر المررأ
حمجبة أن تذعامل مع أغواط احلنانة هو تلميو مروع للماية.
__________

()١٢

99-31302 ; cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion,
1997-930234

no

no

Cour d’appel de Paris, 16 mars 2001,

.9 septembre 1997,

(.Arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015, pourvoi no 13-19855 )١3
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 ٦-٥وفيما يذعلق بذنا ة القيو املوروضة واهلردف املنشرو منهرا تالحرص صراحبة الربالغ أن
الدولة الطرف رأت أن القيو ال فرضت عليها مذنا ربة نلنمرر ف املهرام املوكولرة فليهرا .رري أن
صاحبة البالغ تشري ف أن هجا الذًكيد ال ير قرارات ااراكه الورنسرية الر مل تنمرر املهرام
املوكولررة فليهررا وال حالذهررا الور يررة .وتشررري أين را ف أ ررا فصررلت مررن عملهررا ون أي حماولررة
تسوية من جانة رب عملها و ون أن يذسبة حجاهبا أي مشكلة.
 7-٥وفيما يذعلق حبجة الدولة الطرف ال موا ها أن صاحبة البالغ ا ذارت اار رة مهنذهرا
هررجو الرابطررة حررض فرا هتررا وأ ررا كانررت علررى علرره نحكررام النمررام الرردا ل للحنررانة تشررري
صرراحبة الرربالغ ف أن الدولررة الطرررف تسررذند حجذهررا ف حكرره صررا ر عررن ااكمررة األوروبيررة
حلقو اإلنسان ال صلة له هبرجو القنرية ألنره يذعلرق بردار حنرانة بروتسرذانذية وهر شرركة قائمرة
علررى معذقررد بينمررا ال تررد ل ار احلنررانة الر كانررت تعمررل فيهررا هررجو الو ررة .وترفررق صرراحبة
البالغ تقريرا عن سثري كراهية اإل الم على املرأ فرنسا(.)١٤
املالحظات اإلضافية املق مة ممل ال كلة الط ف
 ١-٦ق رردمت الدول ررة الط رررف
مالحماهتا اإلضافية على البالغ.

م ررجكر ش ررووية م ر ررة  ١ك ررانون األوط /يس ررمرب ٢٠١٦

 ٢-٦وتع ر الدول ررة الط رررف عل ررى توس ررري ص رراحبة ال رربالغ إلص ررال ق ررانون العم ررل وج ررة
القررانون امل ر ر  ٨آب/أ س ررطس  .٢٠١٦وت ك ررد الدول ررة الطرررف أن ه ررجا الذع ررديل يذماش ررى م ررع
املبررا ا ال ر حررد هتا املررا اتن  ١-١١٢١و 3-١3٢١مررن قررانون العمررل اللذررك كانذررا رراريذك
وقررت وقرروع األحررداع موضرروع الرربالغ واللذررك كانذررا اي رزان منررج ذل ر احلررك تقييررد الذعبررري عررن
احلر ت وال يما حرية الدين حاالت معينة .وبناء على ذل فإن القيو ال تنص عليهرا
أحكررام املررا املررجكور مررن النمررام الرردا ل للرابطررة تسررذند ف أ ررا قررانوين اإلغررار القررانوين
املعموط به قبل ن قانون  ٨آب/أ سرطس  ٢٠١٦الرجي يكذور بذحديرد المرروف الر ميكرن
أن تنص فيها األنممة الدا لية للشركات على موا من هجا القبيل.
القضااي كاإلق اءات املع كضة على اللجنة

النمر املقبولية
 ١-7قبررل النم ررر أي ا ع رراء ي ررر بررالغ م ررا ي ررة عل ررى اللجنررة وفق ررا للم ررا  93م ررن
نمامها الدا ل أن حتد ما فذا كان البالغ مقبوال أم ال وجة الربوتوكوط اال ذياري.
 ٢-7وق ررد سك رردت اللجن ررة وفق ررا مل ررا تقذن رريه الوق ررر (()٢أ) م ررن امل ررا  ٥م ررن الربوتوك رروط
اال ذيرراري مررن أن املسررًلة نوسررها مل تبحررث وليسررت قيررد البحررث فغررار أي فج رراء آ ررر مررن
فجراءات الذحقيق الدو أو الذسوية الدولية.
 3-7وتالحص اللجنة أن الدولة الطرف مل تطعن مقبولية البالغ .وتالحص اللجنة أينا أن
عررو الطعررن ال ر رفعذهررا صرراحبة الرربالغ ر ت وأن صرراحبة الرربالغ ا ررذنودت مررن مث كررل رربل

__________

()١٤
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االنذصاف االية املذاحة .وبناء على ذل ترر اللجنرة أن أحكرام الوقرر (()٢ب) مرن املرا ٥
من الربوتوكوط اال ذياري ال متنعها من النمر هجا البالغ.
 ٤-7وتررر اللجنررة أينررا أن صرراحبة الرربالغ عمررت ا عاءاهتررا ررا يكو ر مررن األ لررة املطلوبررة
أل را املقبولية .وبناء على ذل تعلن اللجنة مقبولية البالغ من حيث ما يثريو من مسائل
فغار املا تك  ١٨و ٢٦من العهد وتشرع من مث النمر أ سه املوضوعية.

النمر األ س املوضوعية
 ١-٨نم رررت اللجن ررة ه ررجا ال رربالغ آ ررج اعذباره ررا هبي ررع املعلوم ررات ال ر ر أاتحه ررا هلر ررا
الطرفان وفقا ألحكام الوقر  ١من املا  ٥من الربوتوكوط اال ذياري.
 ٢-٨وتالحص اللجنة ا عراء صراحبة الربالغ أن قررار فصرلها مرن العمرل بسربة ارتكاهبرا طرً
فا ح را لرفن ررها ل ررع حجاهب ررا اإل ررالم أثن رراء عمله ررا احلن ررانة ق ررد انذهر ر حقه ررا حري ررة
اإلجهررار برردينها وجررة املررا  ١٨مررن العهررد ألنرره تقييررد ررري مذنا ررة ال يررنص عليرره القررانون
ذمع ميقراغ  .وحتيي اللجنة علما برأي الدولة الطرف الجي مورا و أن
وال تقذنيه النرور
القيرو الر فرضرت علررى حريرة صرراحبة الربالغ اإلجهررار بردينها هر قيرو يررنص عليهرا القررانون
ومذنا رربة واهل رردف املش ررروع املذمث ررل حاي ررة ح ررر ت اآل ر ررين وحق رروقهه األ ا ررية أي حري ررة
الوجدان والدين لطغواط امللذحقك بدار احلنانة وأولياء أمورهه.
 3-٨وتج ّكر اللجنة على النحو املبك الوقر  ٤من تعليقها العام رقه  )١993(٢٢بشرًن
احلق حرية الوكرر والوجردان والردين املذعلرق نملرا  ١٨مرن العهرد نن حريرة اإلجهرار نلردين
تشررمل ارتررداء مالبررس أو أ طيررة رأ ايررز  .وتشررري اللجنررة أين را ف أن ارتررداء احلجرراب الررجي
يمطر الشررعر كليرا أو جزئيرا هررو اار ررة معهررو لررد عررد مررن النسرراء املسررلمات اللروا يعذررربن
احلج رراب ج ررزءا ال يذجر رزأ م ررن اإلجه ررار عذق رردهن ال ررديين .وتالح ررص اللجن ررة أن ه ررجا ه ررو احل رراط
نلنسرربة لصرراحبة الرربالغ ومررن مث تررر أن منررع صرراحبة الرربالغ مررن ارتررداء احلجرراب مكرران
العمل يشكل تد ال اار ذها حلقها حرية اإلجهار بدينها.
 ٤-٨وبناء علرى ذلر يذعرك علرى اللجنرة أن تبرت فيمرا فذا كران تقييرد حريرة صراحبة الربالغ
اإلجهار بدينها أو معذقدها (الوقر  ١من املا  ١٨من العهد) يذسرق مرع املبرا ا املنصروص
عليهرا الوقرر  3مرن املرا  ١٨مرن العهرد أي أن هرجا الذقييرد يرة أن يكرون منصوصرا عليره
الق ر ررانون وض ر رررور حلماي ر ررة األم ر ررن أو النم ر ررام الع ر ررام أو الص ر ررحة العام ر ررة أو اآل اب العام ر ررة
أو حقو اآل رين وحر هته األ ا ية .وتجكر اللجنة على حنو ما جاء الوقر  ٨من تعليقهرا
العام رقه  ٢٢ننه "ينبم توسري الوقر  3من املا  ١٨توسريا قيقرا :فرال يسرمو بورر قيرو
أل ررباب ررري حمررد فيهررا حررق لررو كرران يسررمو هبررا كقيررو علررى حقررو أ ررر حمميررة العهررد
مثل األمرن القروم  .وال يروز تطبيرق القيرو فال لط ررا الر وضرعت مرن أجلهرا كمرا يرة أن
تذعلررق مباشررر نلمررر ااررد الررجي تسررذند فليرره وأن تكررون مذنا رربة معرره .وال يرروز فررر القيررو
أل را متييزية أو تطبيقها بطريقة متييزية".
 ٥-٨و هررجو القنررية تالحررص اللجنررة أن صرراحبة الرربالغ أفررا ت نن القيررو ال ر فرضررت
عليها ه قيو ال ينص عليها القانون ألن قانون العمل الساري آنجايف مل يكن ييز النص علرى
أحكررام تقييديررة كاألحكررام ال ر غبقررت عليهررا الررنمه الدا ليررة للشررركات .وتالحررص اللجنررة
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أينا حجة الدولة الطرف ال موا ها أن املا تك  ١-١١٢١و 3-١3٢١تنصان على فمكانية
ف را أحكام تقييدية بناء على شرروط معينرة وهر شرروط ترر الدولرة الطررف أ را ا رذوفيت
هررجو القنررية .وحترريي اللجنررة علمرا أين را ننرره ال يوجررد ملررد القنررية مررا يشررري ف أن النمررام
الدا ل لدار احلنانة مل يعذمد وفقا للقوانك السارية أو ما يسمو ن لوص ف ذلر  .ومرن مث
ال ميكررن للجنررة أن هلررص ف أن القيررو ال ر فرضررت علررى صرراحبة الرربالغ ليسررت قيررو ا يررنص
عليها القانون.
 ٦-٨وبناء على ذلر ترر اللجنرة أن املسرًلة املعروضرة عليهرا تذمثرل حتديرد مرا فذا كانرت
القي ررو ال ر فرض ررت عل ررى ص رراحبة ال رربالغ "ض رررورية حلماي ررة األم ررن أو النم ررام الع ررام أو الص ررحة
العامررة أو اآل اب العامررة أو حقررو اآل ررين وحررر هته األ ا ررية" وفقررا ألحكررام الوقررر  3مررن
املا  ١٨من العهد .و هجا الصرد ترجكر اللجنرة نن هرجو القيرو وفقرا ملرا جراء الوقرر ٨
مررن تعليقهررا العررام رقرره " ٢٢يررة أن تذعلررق مباشررر نلمررر ااررد الررجي تسررذند فليرره" .وتشررري
اللجنررة أين را ف املعررايري ال ر حررد هتا املقرررر ا اصررة املعررين حبريررة الرردين أو املعذقررد لذقيرريه مررد
على قيو مرن هرجا القبيرل (انمرر E/CN.4/2006/5
اح ام مبدأ الذنا ة اح امها عند االع ا
الوقر .)٥٨
 7-٨و ضوء ما تقدم حتيي اللجنة علما حبجرة الدولرة الطررف الر موا هرا أن هرجو القيرو
فرضررت علررى صرراحبة الرربالغ هلرردف مشررروع يذمثررل حايررة حقررو وحررر ت األغورراط وأوليرراء
أمورهه .وتوهه اللجنة مرن هرجو احلجرة أ را تشرري ف حايرة حقرو اآل ررين وحرر هته األ ا رية
علررى حنررو مررا تررنص عليرره الوقررر  3مررن املررا  ١٨مررن العهررد .وتالحررص اللجنررة أين را أن الدولررة
الطرف تسذند ف السوابق القنائية للمحكمة األوروبيرة حلقرو اإلنسران فعهرا نن احلجراب
اإل الم "ليس رمزا ينيا مسذ ا" وفمنا هو "رمز يين ارج قوي"؛ وأن " ار احلنانة أنش ت
لرعايررة أغورراط صررمار السررن وترروفري اال ررذقرار االجذمرراع هلرره وهرره أغورراط قررابلون للذررًثر بشررد
نلبي ررة اايطررة هبرره والذواعررل معهررا ولرريس هنررايف مررا يرردعو ف تعرينررهه ف أشرركاط تعبررري واضررحة
عرن االنذمراء الررديين" .وتالحرص اللجنرة أينرا أن صراحبة الربالغ أفررا ت نن األفعراط الر تشرركل
مسا را حب ررر ت اآل ر ررين وحق رروقهه األ ا ررية هر ر األفع رراط الر ر تنط رروي عل ررى اار ررة ض ررموط
أو أنش ررطة عوي ررة أو تبشر رريية ررري أن احلج رراب ال ين رردر ض ررمن ه ررجو األفع رراط وال مين ررع اآلنء
واألمهررات ني حرراط مررن األح رواط مررن توجيرره أغورراهله اار ررة ح رريذهه الوجرردان والرردين.
وتالحررص اللجنررة أينرا حجررة صرراحبة الرربالغ الر موا هررا أن اشر اط حتلر مررو و ار احلنررانة
نحليا الذام والردائه لريس ضررور لصرون حريرة وجردان األغوراط واأل رلوب ال بروي الرجي ا ذرارو
هله آنبهره وأمهراهته ألن آنءهره وأمهراهته مل يرجكروا أو يلمحروا قري ف أن شررط احليرا املوررو
على مو و الرابطة هو ربة اننرمامهه فليهرا ال ريما وأن هرجا املبردأ يرر النمرام الردا ل
لدار احلنانة وليس عقد س ريس الرابطرة .وأ رريا تالحرص اللجنرة أن صراحبة الربالغ ترر أن
مالحمات الدولة الطرف تشري فيما يبدو ف أنه ال ينبم المرأ حمجبرة أن تذعامرل مرع األغوراط
أبدا وأ ا تر أن هجا موقد مروع.
 ٨-٨وتالحص اللجنة كجل أن الدولة الطرف ال توضو ربة تنرا احلجراب مرع اال رذقرار
االجذماع ومع الرعاية ال ترو هلا ار احلنانة .وتالحص اللجنة أينا أن احلجج الر راقذها
الدولررة الطرررف ال توسررر رربة تنررا احلجرراب مررع المررر الررجي تنشرردو الرابطررة ال ر ترردير ار
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احلنررانة والررجي يذمثررل القيررام بعمررل موجرره لوائررد األغورراط مرحلررة الطوولررة املبكررر الررجين
احلي ررا االجذماعي ررة
الوق ررت ذات رره ف ف م ررا نس رراء احلر ر
يعيش ررون حر ر فق ررري والس ررع
واملهني رة ال رريما وأن أح ررد األه ررداف ال ر تنش رردها الرابط ررة يذمث ررل متك ررك النس رراء اقذص ررا
واجذماعير را وثقافير را ون متيي ررز عل ررى أ ررا الر ررأي السيا ر ر أو املعذق ررد .وتن رردر فع ررا ف م ررا
صرراحبة الرربالغ بصرررف النمررر عررن رأيهررا الررديين فغررار هررجا اهلرردف .وأ ررريا تررر اللجنررة أن
الدولة الطرف مل تقدم مربرات كافية تذيو ا لوص ف أن ارتداء احلجاب من قبل مربية عاملة
احلنانة يشكل مسا ا حبقو األغواط امللذحقك نحلنانة وأمهاهته وأنئهه وحر هته األ ا ية.
 9-٨أما فيما اص مد تنا ة هجا الذدبري فذحيي اللجنة علمرا را راقذه الدولرة الطررف
من حجج شد ت فيها على أمهية متذع الدوط األغراف هبرام تقردير معرك لذحديرد مرا فذا كران
الذررد ل هررجو احلريررة ضرررور وف أي مررد ؛ وأن القيررو املوروضررة علررى العرراملك احلنررانة
ال تسررري ررار نط ررا أنشررطة احلن ررانة وأ ررا تقذص ررر علررى األنش ررطة ال ر تنط رروي علررى تعام ررل
املو وك مع األغوراط .رري أن اللجنرة تالحرص أينرا ففرا صراحبة الربالغ الر ترتردي احلجراب
منررج عررام  ١99٤حررق مكرران العمررل نن القيررو ال ر فرضررت عليهررا ليسررت مذنا رربة أل ررا
أ ت ال لسبة فال لرفنها لع حجاهبا ف فصلها من عملها الرتكاهبا " طرً فا حرا" وهرو
صد ينطوي على وصه شديد وحرمان من أي تعرويض عرن ف راء عقرد العمرل .وتالحرص اللجنرة
أن املعلومر ررات ال ر ر قر رردمذها الدولر ررة الطر رررف ال تذر رريو ا لر رروص ف أن منر ررع ارتر ررداء احلجر رراب
مالبسررات هررجو القنررية ميكررن أن يسررهه حتقيررق األهررداف ال ر تنشرردها ار احلنررانة وال ف
عرردم وصرره غائوررة ينيررة بعينهررا .وتررجكر اللجنررة ننرره ال ميكررن اعذبررار ارتررداء احلجرراب حررد ذاترره
ثابررة عمررل عرروي .ومررن مث تررر اللجنررة أن القيررو ال ر فرضررت علررى صرراحبة الرربالغ وأ ررلوب
تطبيقهرا ال يذنا ربان واهلرردف املنشرو منهرا .و ضرروء مرا تقرردم ترر اللجنرة أنرره ال ميكرن اعذبررار
فلرزام صرراحبة الرربالغ الررع حجاهبررا أثنرراء وجو هررا ار احلنررانة وفصررلها مررن عملهررا الرتكاهبررا
طا فا حا بسبة رفنها القيام برجل ثابرة فجرراءين مذروافقك مرع املبرا ا املنصروص عليهرا
الوقررر  3مررن املررا  ١٨مررن العهررد .وبنرراء علررى ذلر هلررص اللجنررة ف أن القيررو الر يورضررها
النمررام الرردا ل للحنررانة وتطبيقهررا يشرركالن انذهاك را حلريررة صرراحبة الرربالغ الرردين وف ررالال
نحكام املا  ١٨من العهد.
 ١٠-٨وتالحص اللجنة أن صاحبة البالغ تدع انذهايف أحكام املا  ٢٦مرن العهرد حقهرا
ألن فصررلها مررن العمررل يسررذند ف فحررد م روا النمررام الرردا ل ال ر تررنص علررى أحكررام حوررة
للماية و ري مذنا بة حق النساء املسلمات اللوا ار ن ارترداء احلجراب ومرن مث فهرو فجرراء
متييزي .وحتيي اللجنة علما أينا حبجج الدولرة الطررف الر موا هرا أن األفعراط موضروع شركو
صاحبة البالغ ه أفعاط ارتكبذها م سة اصرة؛ وأن السر اط الوحيرد املطررو يذمثرل معرفرة
مررا فذا كانررت الدولررة الطرررف قررد وفررت نلذزامهررا اإليررايب حايررة حررق األف ررا حريررة اهرراهر
ب رردينهه؛ وأن امل ررا امل ررجكور م ررن النم ررام ال رردا ل ل رردار احلن ررانة ال تر ر ي ف أي متيي ررز أل ررا
ال تسذهدف أي ين أو معذقد فلسو أو أ من اجلنسك وفمنا ت ي ف تورقة املعاملرة برك
املررو وك الررجين يررو ون اإلجهررار عذقررداهته الدينيررة ومررن ال يررو ون ذلر  .وأ ررريا تالحررص اللجنررة
أن الدولررة الط رررف تش ررري ف أن ه ررجو الذورق ررة املعاملررة ه ر تورق ررة موض رروعية وليس ررت تعس رروية
أو ري معقولة.
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 ١١-٨وت ررجكر اللجن ررة بذعليقه ررا الع ررام رق رره  )١9٨9(١٨بش ررًن ع رردم الذميي ررز ال ررجي تع رررف
الوق ررر  7من رره الذميي ررز عل ررى أن رره "أي تورق ررة أو ا ررذبعا أو تقيي ررد أو تون رريل يق رروم ألي رربة
كررالعر أو اللررون أو اجلررنس أو اللمررة أو الرردين أو ال ررأي السيا ر أو ررري السيا ر أو األصررل
الق رروم أو االجذم رراع أو الث رررو أو النس ررة أو ررري ذل ر ر ا ررا يس ررذهدف أو يس ررذذبع تعطي ررل
أو عرقلة االع اف جلميع األشخاص على قدم املسراوا مميرع احلقرو واحلرر ت أو الذمذرع هبرا
أو اار ررذها" وتررجكر اللجنررة نن حمررر الذمييررز ينطبررق علررى القطرراعك العررام وا رراص وأن انذهررايف
أحكام املا  ٢٦ميكن أن ينجه عن األثر الذمييرزي لقاعرد أو تردبري حمايردين راهر وال يقصرد
منهما الذمييز( .)١٥ري أن أي تورقة بسبة العر أو اللون أو اجلنس أو اللمة أو الردين أو الررأي
السيا أو رري السيا ر أو األصرل القروم أو االجذمراع أو الثررو أو النسرة أو رري ذلر
علررى النحررو املبررك العهررد ال تشرركل متييررزا مررا امررت مسررذند ف معيررار معقرروط وموضرروع
وكانت هلدف مشروع على حنو ما ينص عليه العهد.
 ١٢-٨وتالحررص اللجنررة أن الدولررة الطرررف أشررارت ف أن ااكمررة األوروبيررة حلقررو اإلنسرران
اعذربت احلجاب اإل الم "رمزا ينيا قو " .ري أن اللجنة تالحرص أن الدولرة الطررف مل توضرو
املعير ر ررار الر ر ررجي ا ر ر ررذخدمذه ااكمر ر ررة لك ر ر ر تذوصر ر ررل ف هر ر ررجا اال ر ر ررذنذا  .و هر ر ررجو القنر ر ررية
تالحررص اللجن ررة أن حمكم ررة اال ررذ ناف نريررس لص ررت حكمه ررا الص ررا ر  ٢7تش ررين
الثرراين/نوفمرب  ٢٠١3ف أن مررا النمررام الرردا ل للحنررانة "تررنص علررى وجرره ا صرروص علررى
حمر ارتداء أي رمرز يرين الفرت"( .)١٦وتالحرص اللجنرة أينرا حجرة صراحبة الربالغ الر موا هرا
أن مررا النمررام الرردا ل الر غبقررت عليهررا يررنجه عنهررا أثررر متييررزي ررري مباشررر وأن تقريررر رابطررة
مكافحة معا ا اإل الم فرنسا الجي أرفقذه صاحبة البالغ ببال ها يشري ف منشور صرا ر
عن وزار الذعليه الوغنية جاء فيه أن الذمييرز برك الرمروز الدينيرة "الالفذرة" أو "البرارز " وبرك الرمروز
الدينيررة األ ررر يطرراط احلجرراب أو ا مررار اإل ررالم ون ررريو( .)١7وتررجكر اللجنررة ن ررا أشررارت
مالحماهت ررا ا ذامي ررة عل ررى الذقري ررر ال رردوري ا ررامس لورنس ررا ف القي ررو املوروض ررة عل ررى حري ررة
اإلجهار نلدين أو املعذقد ال ت ثر بشكل راص الوذيرات واألشرخاص الرجين يعذنقرون أ ك
بعينهررا ون ررا أعربررت الوقررت ذاترره عررن قلقهررا مررن احذمرراط أن ي ر ي سثررري هررجو الق روانك
ف ر ررات معينر ررة تشر ررعر نال ر ررذبعا والذهمر رري ف نذر ررائج عكس ر رية قر ررد تذعر ررار واهلر رردف املنشر ررو
منها( .)١٨وهلص اللجنة ف أن القيو ال يورضها النمام الدا ل ت ثر سثريا ري مذنا ة على
النساء املسلمات مثل صاحبة البالغ اللوا ا ن ارتداء احلجاب اا يشكل معاملة متييزية.
__________

( )١٥الذهامر وآ رون ضد النمسا ( )CCPR/C/78/D/998/2001الوقر .٢-١٠
(.Cour d’appel de Paris, arrêt du 27 novembre 2013, p. 3 )١٦
(Rapport 2014/2015 du Collectif contre l’islamophobie en France : « Être musulmane aujourd’hui )١7
en France : les femmes, premières victimes de l’islamophobie » ; Ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : « Application de la loi du 15 mars 2004

»  .sur le port des signes religieux ostensibles dans les établissements d’enseignement publicsوفقرا
هلجا الذقرير رصرد  ٦39رمرزا ينيرا "الفذرا" منهرا  ٦٢٦حجران ف رالميا و ١١عمامرة مرن العمرائه الر يرترديها
السيخ وصليبان كبريان.
( )١٨انمر  CCPR/C/FRA/CO/5الوقر .٢٢
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 ١3-٨وبن رراء عل ررى ذل ر ي ررة عل ررى اللجن ررة أن تب ررت فيم ررا فذا كان ررت املعامل ررة الذمييزي ررة الر ر
تعرضت هلا صاحبة البالغ مشروعة اهلدف وجة العهد وما فذا كانت تسذو معياري املعقولية
واملوضوعية .وتالحص اللجنة حجة الدولة الطررف الر موا هرا أن القيرو الر فرضرت علرى حريرة
صاحبة البالغ وفصلها من العمل يسذندان ف النمام الدا ل لدار احلنانة وف قرانون العمرل
وأن أحكررام النمررام الرردا ل ال تنطرروي علررى متييررز أل ررا ال تسررذهدف أي يررن أو معذقررد أو أي
جنس بعينه وفمنا هتدف حايرة األغوراط مرن الذعرر ألي سثرري يرين آ رر .وت كرد الدولرة الطررف
بعبررارات عاملررة أن هررجو املعاملررة الذمييزيررة تسررذند ف معرراير موضرروع ولرريس أي معرراير تعسررو
أو رري معقرروط ون أن تقرردم توسرريا كافيرا للسرربة الرجي يعررل ارتررداء صراحبة الرربالغ احلجرراب
مينعها من أ اء مهامها و ون أن تنمر مد تنا ة هجا اإلجراء .ومرع ذلر تالحرص اللجنرة
أن صراحبة الربالغ فصررلت مرن عملهررا ون تعرويض عرن ف رراء عقردها بسرربة ارتردائها احلجرراب
و ون تقرردمي أي تربيررر مررر للسرربة الررجي يعررل هررجا احلجرراب مينعهررا مررن أ اء مهامهررا و ون
تقيريه مرد تنا رة هررجا اإلجرراء .وبنراء علررى ذلر ترر اللجنرة أن الدولررة الطررف مل تقردم أ لررة
كافية تدعه وجو هدف مشروع من فصرل صراحبة الربالغ مرن عملهرا بسربة ارتردائها احلجراب
أو تنا ة هجا اإلجراء مع ذل اهلردف .وبنراء علرى ذلر هلرص اللجنرة ف أن فصرل صراحبة
الرربالغ مررن عملهررا ا ررذنا ا ف النمررام الرردا ل للحنررانة الررجي يررنص علررى وجرروب حتل ر املررو وك
نحليررا ا ائهرره مهررامهه وف قررانون العمررل ال يسررذند ف معرراير معقرروط وموضرروع ويشرركل مررن
مث متييزا مذعد اجلوانة على أ ا نوع اجلنس والدين انذهايف ألحكام املا  ٢٦من العهد.
 -9واللجنة فذ تذصررف وجرة الوقرر  ٤مرن املرا  ٥مرن الربوتوكروط اال ذيراري ترر أن
الوقائع املعروضة عليها تكشد عرن انذهرايف حلقرو صراحبة الربالغ املكوولرة وجرة املرا تك ١٨
و ٢٦من العهد.
 -١٠ووفقا ألحكام الوقر (3أ) من املا  ٢من العهد يقع على عراتق الدولرة الطررف الذرزام
بذوفري ربيل انذصراف فعراط لصراحبة الربالغ .ويعرين ذلر أنره يرة علرى الدولرة الطررف أن مترنو
األشخاص الجين انذهكت حقوقهه املكوولة وجة العهد تعوينا كامال عما أصاهبه من ضرر.
والدولررة الطرررف ملزمررة هررجو القن ررية مملررة أمررور منهررا م ررا يل ر  :تعررويض صرراحبة ال رربالغ
تعوينرا كافيرا واهرراذ ترردابري ال ضررية املنا رربة ررا ذلر تعوينررها عررن فقرردان عملهررا برردون أن
تذلقررى أي تعررويض عررن ف رراء عقرردها و رردا أي تكرراليد قانونيررة تكبرردهتا وتعوينررها عررن أي
سرار ررري نقديررة تكبرردهتا بسرربة وقررائع هررجو القنرية .والدولررة الطرررف ملزمررة أينرا نهرراذ كافررة
الذدابري الالزمة ملنع حدوع أي انذهاكات ااثلة املسذقبل.
 -١١و ررا أن الدول ررة الط رررف اع ف ررت ننن ررمامها ف الربوتوك رروط اال ذي رراري ن ذص رراص
اللجنة البت حدوع أي انذهايف للعهد أم ال وأن الدولة الطرف تعهدت عمال نملا ٢
م ررن العه ررد بن ررمان متذ ررع هبي ررع األفر ررا املوج ررو ين أراض رريها أو ا اض ررعك لواليذه ررا القن ررائية
نحلق ررو املعر ر ف هب ررا العه ررد وااتح ررة رربل انذص رراف فعال ررة وقابل ررة لإلنو رراذ ح رراط ثب رروت
نررون  ١٨٠يومررا
حرردوع انذهررايف للعهررد فررإن اللجنررة تررو أن تذلقررى مررن الدولررة الطرررف
معلومررات عمررا اهجترره مررن ترردابري لوضررع آراء اللجنررة موضررع الذنويررج .ويرجررى مررن الدولررة الطرررف
أينا نشر هجو اآلراء.
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