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صراحب الرربالغ هرو مروا ن إسرربا /امسره ج .مُ ،.ولررد ف  13آذار/مرارس  .1968وهررو ير يدعي
-1
أنرره ضررحية انتهرراك الدولررة الطرررف حقوقرره املكفولررة مبوجررب املرراد ()1(27أ) و(ب) و(ه) و(ز) و(ط)
و(ك) ،مقر ررروء مبفردهر ررا وابالقر ررتا مر ر املر رواد (3أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و()1(4أ) و(ب) و(د)
و( )5و )1(5و( )2و( )3و )2(13مررن االتفاقيررة .وميثيرل صرراحب الرربالغ حمررام .وقررد دخررل ال وتوكررو
االختيار حيز النفاذ ابلنسبة للدولة الطرف ف  3أاير/مايو .2008

ألف -موجز املعلومات واحلجج الي ق مها الطرفان
الوقائع كما عرضها صاح البالغ
1-2

تعرض صاحب البالغ حلادث مرور تسبب له ف عجز دائم(.)1
ف  13شباط/ف اير  ،2008ي

 2-2وف  2متوز/يوليرره  ،2009أعلن ر وزار العبررل واهلجررر أ صرراحب الرربالغ عرراجز كليررا ودائبررا
عررن أداء عبلرره .وبنرراء عليرره ،حصررل علررى معررا تقاعررد يعرراد  55ف املائررة مررن الراتررب ال ر كررا
يتقاضا أثناء العبل(.)2
 3-2وف  27متوز/يولير رره  ،2009لر ررب صر رراحب الر رربالغ إىل جملر ررس بلدير ررة فيغر ررياس تكليفر رره أبداء
"عبررل آخررر"( .)3واسررتند صرراحب الرربالغ ف لبرره إىل قررانو إقلرريم كتالونيررا املتبتر ابحلكررم ال ر ايت ،أ
القانو رقم  ،1991/16املؤرخ  10متوز/يوليه (قانو الشر ة احمللية)(.)4
 4-2وف  6آب/أغسر ررطس َ ،2009رفَر ر جملر ررس بلدير ررة فيغر ررياس ،مبوجر ررب مرسر رروم بلر ررد  ،لر ررب
صرله مرن منصربه كبوظرف
صاحب البالغ االنتقرا إىل عبرل آخرر ومطالبتره ابلرواترب غرري املدفوعرة ،وفَ َ
وبرر اجمللس قرار ذلك بكو القانو الواجب تطبيقره ف قضرية
عبومي اعتبارا من  2متوز/يوليه  .2009ي
صاحب البالغ ،هو القانو رقرم  2007/7املرؤرخ  12نيسرا /أبريل واملتعلرق بقرانو لروائ اخلدمرة العامرة
ال ينص على إحالته على التقاعد اإللزامي.
 5-2وف  3أيلو /سر رربتب  ،2009أقر ر يررت حكومر ررة إقلر رريم كتالونير ررا املتبتر ر ابحلكر ررم الر ر ايت بتعر رررض
صاحب البالغ لعجز بنسبة  65ف املائة.
 6-2وف  17أيلو /سبتب  ،2009ق يدم صاحب الربالغ لبرا إلعراد النظرر ف قررار اجمللرس ،وذكرر
أ التشري امل كور يشري إىل حاالت متعلقة ابلتقاعد ،وابلتايل ال ينطبق على قضيته ،وأ اجمللس تعهد
ف عام  2006أب يصوغ ف غضرو عرام لروائ بشرأ االنتقرا إىل عبرل آخرر ابلنسربة لشرر ة البلديرة،
غري أنه مل يفعل ذلك .ويدف صاحب البالغ أب غياب اللوائ ينبغي أال يضر مبصاحله ،ال سيبا وأ
جمالس أخرى اعتبدت لوائ ف ه ا الصدد.
__________

()1
()2
()3
()4

2

ال يقدم صاحب البالغ التفاصيل الدقيقة لعواقب احلادث ال تعرض له.
ير كر صرراحب الرربالغ أ املعررا حيسررب وفقررا للبرسرروم التشرريعي امللكرري رقررم  1994/1املررؤرخ  20حزيرا /يونيرره،
وذلك على أساس الراتب ال تقاضا أثناء العبل وك ا مد االشرتاكات املسدد .
يفيررد صرراحب الرربالغ أب ممارسررة نشرراط آخررر هررو إج رراء موجرره ملررن تقلص ر قرردرهتم علررى أداء اخلدمررة العاديررة،
وهو ما معنا أهنم عاجزو عن أداء املهام املرتبطة بوظيفتهم بسبب إعاقتهم الكلية أو سنهم.
ق روانن األق رراليم املتبتع ررة ابحلك ررم ال ر ايت ه رري تل ررك ال رري تص رردرها ه ر األق رراليم ف ح ررن أ الل روائ ه رري ق روانن
أدىن درجررة تصرردرها السررلطات احملليررة بغرررض تنفي ر ق روانن األقرراليم املتبتعررة ابحلكررم ال ر ايت .وتررنص الفقررر  1مررن
امل رراد  43م ررن الق ررانو رق ررم  1991/16عل ررى أ " :أف رراد الش ررر ة احمللي ررة ال ر ين ت ررتقلص ق رردرهتم عل ررى أداء اخلدم ررة
العادية ينتقلو إىل عبل آخر وفقا للوائ البلدية ذات الصلة".
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 7-2وف  30أيلو /سر رربتب  ،2009رفر ر جملر ررس بلدير ررة فيغر ررياس لر ررب صر رراحب الر رربالغ إعر رراد
النظر ف القرار ،علرى أسراس أ إعرال "العجرز الكلري الردائم" ميثرل مبوجرب قرانو نظرام اخلدمرة العامرة
سررببا لإلحالررة علررى التقاعررد اإللزامرري .وأفرراد اجمللررس أيضررا أب متكينرره مررن عبررل آخررر لرريس خيررارا متاحررا
سن أ لوائ هل ا الغرض ،رغم أنه تعهد ب لك.
إذ مل تُ ي

 8-2وف  26آذار/مررارس  ،2010ابشررر صرراحب الرربالغ إجرراءات قضررائية مررن خررال تقدميرره عنررا
رنص علررى إج رراء االنتقررا إىل عبررل
إداراي حبجررة أ القررانو رقررم  1991/16الصررادر ف  10متوز/يوليرره ير ي
آخر ،ويشري إىل أ لوائ تنفي  ،وليس تنفي  ،تندرج ضبن اختصاصات السلطات احمللية.
 9-2وف  21متوز/يوليه  ،2011رفض احملكبة اإلدارية رقرم  1ف جرريوا ،ف القررار رقرم ،2011/251
الطعن اإلدار لصاحب البالغ ،إذ خلص إىل أ قانو لوائ اخلدمة العامة هو القانو املنطبق على
حالة صاحب البالغ وأ حالة العجز الكامل والدائم تؤد ابلضرور إىل التقاعد اإللزامي.
 10-2وف  23أيلو /سبتب  ،2011عن صاحب الربالغ ف القررار رقرم  .2011/251وقرد أشرار ف
بداير ررة عنر رره إىل أ جملر ررس بلدير ررة فيغر ررياس مل يسر ررن لر روائ االنتقر ررا إىل عبر ررل آخر ررر .وقر ررا إ غير رراب
اللروائ ال جيررب أ يسررفر عرن تقييررد احلررق ف انتقالره إىل عبررل آخررر ،كبرا تررنص عليرره املررادات  43و44
م ررن الق ررانو رق ررم  .1991/16وأش ررار ص رراحب ال رربالغ إىل ق ررار ص ررادر ع ررن أم ررن مظ ررامل إقل رريم كااتلوني ررا
()5
( )Sindic de Greuges de Cataluñaيوصي أب يلغي جملس بلدية فيغرياس املرسوم البلد املؤرخ 6
آب/أغسررطس  ،2009وأ يب ر ف لب رره االنتق ررا إىل عب ررل آخ ررر ابالعتب رراد عل ررى تقري ررر رري تص رردر
حمكب ررة مش ر يكلة حس ررب األص ررو  .مث أش ررار ص رراحب ال رربالغ إىل تل يقي رره معامل ررة متييزي ررة مقارن ررة أبعض رراء
الفئات املهنيرة األخررى املشربولة بلروائ االنتقرا إىل عبرل آخرر مثرل مروظفي الشرر ة الو نيرة ومروظفي
شر ة إقليم كااتلونيا املتبت ابحلكم ال ايت (موسوس ديسكوادرا) وموظفي اجملالس الري اعتبردت لروائ
االنتقا إىل عبل آخر.
2013/183

 11-2وف  13شرباط/ف اير  ،2013أصردرت حمكبرة العررد العليرا ف كتالونيرا القررار رقررم
عن صاحب البالغ .وأيدت احملكبة العليا ف حكبها استنتاجات احملكبة االبتدائية.
القاضي برف
وتفير ررد احملكبر ررة أب جملر ررس بلدير ررة فيغ ر ررياس مل يصر رردر أ ل ر روائ  ،وابلتر ررايل مل تنشر ررأ احلالر ررة املتوخ ر ررا ف
امل رراد  )1(43م ررن الق ررانو رق ررم  1991/16وبن رراء عل ررى ذل ررك ،مل تع رراج مس ررألة االنتق ررا إىل عب ررل آخ ررر
ومل ختصص اعتبادات ف امليزانية هل ا الغرض .وخلص احملكبة إىل أ صاحب البالغ "مل يقدم دعبا
قانونير ررا كافير ررا لطلبر رره" .وتر رررى احملكبر ررة أنر رره نظر ررا لوجر ررود صر رراحب الر رربالغ ف حالر ررة عجر ررز كامر ررل ودائر ررم
معرتف به ،فإنه قد فَر َقد ،مبوجب قانو نظام اخلدمة العامة ،مركز كبوظف عبومي ،وابت يتعن عليه
من مث التقاعد بصور إلزامية.
 12-2وف  3نيسررا /أبريل  ،2013لررب صرراحب الرربالغ إلغرراء اإلج رراءات علررى أسرراس أ حقوقرره
األساسية انتُهك  .وادعى أوال انتهاك حقه ف احلباية القانونية الفعلية مبوجب املاد  24من الدستور.
كبا يادعى حدوث انتهاك للباد  24من الدسرتور ،ابالقررتا مر املراد  )2(10منره ،كونره جيرب تفسرري
احلقوق واحلرايت األساسية الي يعرتف هبرا الدسرتور وفقرا لإلعرال العراملي حلقروق اإلنسرا واملعاهردات
واالتفاقات الدولية الي صدق عليها إسبانيا.
 13-2وف  13شررباط/ف اير  ،2013أصرردرت حمكبررة العررد العليررا ف كااتلونيررا أمررا خلصر فيرره إىل
عدم وجود أسباب إللغاء اإلجراءات.
__________

()5
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 14-2وف  10أيلو /سبتب  ،2013ق يدم صاحب البالغ لبا إىل احملكبة الدستورية للحصو على
احلبايررة الدسررتورية علررى أسرراس أ حقرره ف احلبايررة القضررائية الفعالررة مبوجررب املرراد  24مررن الدسررتور،
ابالقرتا م املواد  )2(9و )3(9و 10و 23و 35و 40منه ،قد انتُهك.
 15-2وف  29كانو الثا//يناير  ،2014رفضر احملكبرة الدسرتورية لرب صراحب الربالغ احلصرو
على احلباية الدستورية على أساس أنه مل يثب األمهية الدستورية اخلاصة لطلبه.

 16-2وف  21متوز/يولير رره  ،2014عر رررض صر رراحب الر رربالغ قضر رريته علر ررى احملكبر ررة األوروبير ررة حلقر رروق
اإلنسا  ،غري أنه مل ينظر ف لبه بسبب عيوب الشكلية .ومبا أنه ال ميكرن تصرحي الطلرب قبرل مررور
ستة أشهر على صدور قرار احملكبة النهائي ،فإنه مل ينظر ف القضية.
17-2

وف ضوء ما تق يدم ،ي يدعي صاحب البالغ أنه استنفد سبل االنتصاف احمللية.

الشكوى
 1-3يدعى صاحب البالغ وقوع انتهاك حلقوقره املكفولرة مبوجرب املراد (27أ) و(ب) و(ه) و(ز)
و(ط) و(ك) ،مق ررروء مبفرده ررا وابالق ررتا م ر امل رواد (3أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و()1(4أ) و(ب)
و(د) و( )5و )1(5و( )2و( )3و )2(13من االتفاقية ،كو الدولة الطرف مارس  ،من خال عردم
سن لوائ على الصعيد احمللي ،التبييز ضد وحرمته من إمكانية مواصلة العبل عن ريرق مزاولرة عبرل
آخر بسبب "عجز الكلي والدائم عن أداء العبل املعتاد".
 2-3ويرررى صرراحب الرربالغ أ املرراد  27تلررزم الدول ررة الطرررف أبم ررين( :أ) واجررب اح ررتام املس رراوا
وع رردم التبيير ررز و(ب) واج ررب إرسر رراء وض رربا مسر ررألة احلص ررو علر ررى العب ررل واحلفر رراظ علي رره .وير ر يدعي
صرراحب الرربالغ أنرره تعرررض للتبييررز عنرردما ُح ررم مررن إمكانيررة انتقالرره إىل عبررل آخررر بسرربب عرردم سر يرن
اللوائ ذات الصلة .ويرى صاحب البالغ أيضا أ عدم االعرتاف حبقه ف العبل ينتهك مبدأ إمكانية
الوصو .
 3-3وي يدعي صاحب البالغ انتهاك االلتزام بضبا وتعزيرز ح يرق األشرخا الر ين يصرابو إبعاقرة
أثناء عبلهم ف العبل انتهاكرا اتمرا .وهرو يررى أ جملرس بلديرة فيغررياس مل يروفر لره احلبايرة وقرد مرارس
اجمللس فعال التبييز ضد مبوافقة القضاء .وير يدعي صراحب الربالغ أ ح يقره ف شرروط متسراوية مل يكرن
حمبيررا ،ألن رره ُح ررم مررن إمكاني ررة انتقال رره إىل عب ررل آخررر بس رربب ع رردم ب ر جملررس بلدي ررة فيغ ررياس العناي ررة
الواجبررة فيبررا يتعلررق بوض ر الل روائ ذات الصررلة ،وك ر ا جتاهررل القواعررد العليررا ،مثررل ق روانن أقرراليم احلكررم
الر ايت ،الرري تررنص علررى هر ا احلررق .وف هر القضررية ،مل ُميرن صرراحب الرربالغ فرصررة تقيرريم قدراترره ،بررل
مل تُث ررر إمكاني ررة انتقال رره إىل عب ررل آخ ررر كرتتي ررب م ررن الرتتيب ررات التيس ررريية املعقول ررة وق ررد ُح ررم م ررن مرك ررز
كبوظف عبومي بسبب العجز ،وهو مرا يشر يكل متييرزا .وقرد فقرد مركرز كبوظرف عنرد التقاعرد .ويردف
ص رراحب ال رربالغ أيض ررا أب حال ررة ع رردم املس رراوا والتبيي ررز ال رري تع رررض هل ررا تتف رراقم بس رربب تب رراين الل روائ
املعتبد  ،أل االنتقا إىل عبل آخر إجراء معرتف به ف األقاليم األخرى الي تعتبد لوائ خمتلفة.
 4-3وي يدعي صاحب البالغ أيضا حدوث انتهاك ألحكام املاد  4من االتفاقية .وف ه ا الصدد،
يدف أب تشري اجملتبعات املتبتعة ابحلكم ال ايت ،وحتديدا قانو الشر ة احمللية (رقم  ،)1991/16يؤيد
ادعاءات رره .غر ررري أ قر ررار جملر ررس بلدير ررة فيغر ررياس ،الر ر اختر ر علر ررى أسر رراس عر رردم وجر ررود لر روائ  ،ينتهر ررك
االتفاقية .ويشري صاحب البالغ إىل أ لبه األصلي يتبثل ف متكينه من ترتيبات مهنية بديلرة ترتالءم
م ر وض ررعه ،ريثب ررا يص رروغ اجملل ررس الل روائ ذات الصررلة .وم ر ذل ررك ،مل تُعتب ررد الل روائ قب ررل ع ررام ،2015
ومل يب أ جهد إلجياد ه الرتتيبات البديلة .وقد ُرد صاحب البالغ مرن جهراز الشرر ة ،وعنردما
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اعتُب رردت الل روائ مل يك ررن ممكن ررا تطبيقه ررا أبث ررر رجع رري .وه ررو ي رردف أبن رره ك ررا يتع ررن عل ررى جمل ررس بلدي ررة
فيغرياس أ يقوم ،مبوجب املاد  4من االتفاقية ،إبعاد توظيفه مؤقتا ومتكينه من عبل آخر .وقد تفاقم
ه ا التبييز بسبب السباح ألشخا ف حاالت عجز كلي ودائم مماثلة ابالنتقا إىل عبل آخر ،كبا
ف حا موظفي الشر ة البلديرة الر ين تسرتخدمهم جمرالس أخررى ،وأفرراد موسروس ديسركوادرا ،وأعروا
اإل فاء ال ين تستخدمهم حكومة إقليم كااتلونيا املتبت ابحلكم ال ايت.
 5-3وي يدعي صاحب الربالغ أيضرا أ وقرائ القضرية تشر يكل انتهاكرا للبراد  )1(5و( )2و( )3مرن
االتفاقية ،ويعت أنه تعرض لتبييرز مرزدوج .ففري املقرام األو  ،يشرري إىل أنره تعررض للتبييرز علرى أسراس
العجز  -وهو السبب احلقيقي لطرد من جهاز الشر ة احملليرة التابعرة جمللرس بلديرة فيغررياس  -دو أ
تب اإلدار أو الدولة أ جهد لتبكينه من بدائل أو تدابري تالئم وضعه ،م أهنا املسؤولة النهائية عن
ذلررك .وف املقررام الثررا ،/يشررري إىل أنرره كررا سرريتاح لرره خيررار االنتقررا إىل عبررل آخررر لررو كررا عضروا ف
جهاز آخر ،مثل موسوس ديسكوادرا أو فرقة اإل فاء الكااتلونية أو الشر ة احمللية التابعة جمللس آخر.
 6-3وفيبررا يتعلررق ابنتهرراك الفقررر  2مررن املرراد  ،13مقررروء ابالقررتا مر املرراد  ،27حييررل صرراحب
الرربالغ إىل اجتهررادات اللجنررة وير يدعي مررن مث عرردم حصررو قضررا الدولررة الطرررف علررى الترردريب املالئررم
بشر ررأ االتفاقير ررة .فقر ررد جر رررى تفسر ررري األحكر ررام القانونير ررة الر رري ُبيقر ر علر ررى صر رراحب الر رربالغ خر ررال
اإلج رراءات اإلداري ررة والقض ررائية ال رري أحي ررل مبوجبه ررا عل ررى التقاع ررد اإللزام رري ،م ررن دو مراع ررا مض رربو
وتبعات االلتزامات الدولية إلسبانيا بوصفها دولة رفا ف االتفاقية.
 7-3وفيب ر ر ررا يتعل ر ر ررق ابمل ر ر رراد ()1(27ه) و(ز) ،مق ر ر ررروء ابالق ر ر ررتا م ر ر ر امل ر ر رواد (3أ) و(ب) و(ج)
و(د) و(ه) ،و()1(4أ) و(ب) و(د) ،و )1(5و( )2و( ،)3ي رردف ص رراحب ال رربالغ أب الدول ررة الط رررف
رج توظي ررف األش ررخا املص ررابن ابلعج ررز ف القط رراع الع ررام ،حي ر أهن ررا ال تس ررب هل ررم ،خالف ررا
ال تش ر ي
للقطاع اخلا  ،ابلبقاء ف العبل م أدائهم وظائف غري تلرك الري ابت متعر را علريهم القيرام هبرا .كبرا
أ يهنا ال تشج على إعاد إدماجهم بل تطلب فصلهم من اخلدمة العامة وإجبارهم على التقاعد.
 8-3وفيبررا يتعلررق ابملرراد ()1(27ك) ،مقررروء ابالقررتا مر املرواد (3أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه)،
وامل ر ر رراد ()1(4أ) و(ب) و(د) ،و )1(5و( )2و( ،)3ي ر ر ر يدعي ص ر ر رراحب ال ر ر رربالغ ع ر ر رردم محاي ر ر ررة ح يق ر ر ره ف
االحتفراظ بوظيفتره والعرود إىل العبرل ألنره ررد مررن وظيفتره بسربب غيراب اللروائ وتفسرري غيراب هر
اللوائ من جانب السلطات اإلدارية والقضائية.
 9-3وأخرريا ،يطلررب صرراحب الرربالغ إىل اللجنررة أ توصرري الدولررة الطرررف أب متنحرره جر ا مناسرربا
وتعويضررا شررامال يتناسررب م ر خطررور انتهرراك حقوقرره ،علررى أ يتبثررل اجل ر األمثررل ف إعرراد قبولرره ف
الشر ة احمللية التابعة جمللس بلدية فيغرياس ،وتقيريم قدراتره ف إ رار املسراوا وعردم التبييرز ،وانتقالره بعرد
ذلك إىل عبل آخرر ،وتسرديد أجرور العالقرة زائرد الفوائرد القانونيرة املقابلرة هلرا وكر ا اشررتاكات الضربا
االجتباعي غري احملصلة ،ومنحه تعويضا شامال يقر بضرر املعنو ويق يدر حجبه.
مالحظات ال ولة الطرف على مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 1-4ف  21تشر ر ررين األو /أكتر ر رروبر  ،2016قر ر ر يدم الدولر ر ررة الطر ر رررف مالحظاهتر ر ررا بشر ر ررأ األسر ر ررس
املوضوعية للبالغ .وتدف الدولة الطرف أبنه يتعن رف البالغ برمته.
 2-4وتؤكد الدولة الطرف أيضا أنه مل حيدث انتهاك للحق ف اإلجراءات القانونيرة الواجبرة ،وهرو حرق
ومكرس ف املاد  24من الدستور.
مكفو جلبي األشخا ذو اإلعاقة مبوجب املاد  13من االتفاقية ي
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وأتيح ر لصرراحب الرربالغ ،مبوجررب القررانو احمللرري ،فرصررة الطعررن ف الق ررارات اإلداريررة والقضررائية الرري
ترف ادعاءاته ،وهو ما فعله.
 3-4وتؤكررد الدولررة الطرررف أيضررا عرردم وجررود أسررباب ترردعو إىل االسررتنتاج أ الل روائ احملليررة للبلررد
متييزية ،أل السلطات اإلدارية والقضائية عندما بتي ف لرب صراحب الربالغ انتقالره إىل عبرل آخرر،
مل تك ررن الل روائ ذات الص ررلة لش ررر ة بلدي ررة فيغ ررياس ق ررد ُس رني بع ررد  -وق ررد نُش رررت ف اجلري ررد الرمسي ررة
ملقا عة جريوا ف  26آذار/مارس  2015وعالو علرى ذلرك ،ال ختردم اللروائ قضرية صراحب الربالغ،
أل انتقاله إىل عبل آخر يعت مبوجبها إجراء غرري متوافرق مر حالرة العجرز .وقرد أفضرى غيراب اللروائ
احملليررة إىل ف رراغ ق ررانو /عل ررى صررعيد اجملتبع ررات املتبتع ررة ابحلك ررم ال ر ايت واجملتبع ررات احمللي ررة ،أل الق ررانو
الكااتلو /رقم  1991/16مل يكن ف ح يد ذاته كافيا ملعاجلة ادعاء صاحب البالغ .وترنص املراد  43مرن
القانو على أنه جيوز انتقرا مروظفي الشرر ة احملليرة إىل عبرل آخرر "وفقرا للروائ البلديرة ذات الصرلة".
وتنص املاد  44على عدم اختاذ أ قرار بشأ مدى فقدا القردرات إال بنراء علرى تقريرر ري إلزامري.
وف هر القضررية ،كررا مررن الضرررور  ،مررن أجررل البر ف لررب صرراحب الرربالغ ،الرجرروع إىل القواعررد
املنطبقررة .ووفقررا للتش رريعات احملليررة للدولررة الطرررف ،فررإ اهليئررة املختصررة ابخترراذ الق ررارات اإلداريررة بشررأ
حالة العجز هي املعهد الو ين للضبا االجتباعي ال أعلن ف ه القضرية وجرود صراحب الربالغ
ف حالة "عجز كلي دائم عن مزاولة وظيفته املعتاد " .وقد يأدى ذلك إىل إحالته على التقاعد اإللزامي،
وهو ما حرمه من االنتقا إىل عبل آخر أو أ نشاط آخر .ويسرتند ذلرك أيضرا إىل النظرام األساسري
للخدمة العامة ال ينص على فقدا املوظفن العبومين صفتهم عقب التقاعد الترام الر قرد يتقررر
ف أعقرراب إعررال "عجررز كلرري دائررم"( .)6وترررى الدولررة الطرررف أ املسررألة املطروحررة ال تتبثررل ف مررا إذا
تعرض صاحب الربالغ للتبييرز علرى
كان توجد أسباب للتقاعد مبوجب القانو احمللي ،بل ف ما إذا ي
أسرراس معاملررة غررري متسرراوية يُرزعم أهنررا غررري معقولررة مبوجررب القررانو  ،مر مراعررا السررلطة التقديريررة الرري
مينحه ررا الق ررانو للهيئ ررات التش رريعية .ووفق ررا للق ررانو اإلس رربا ،/ال ميك ررن أ ينتق ررل إىل عب ررل آخ ررر أ
فقد صفته كبوظف عبومي.
شخص َ
 4-4وتقر الدولة الطرف أب املد الفاصلة بن دخرو قرانو الشرر ة احملليرة (رقرم  )1991/16حيرز
النفاذ واعتباد اللوائ البلدية ف عام  2015كان ويلة ،وأب ه ا الوض  ،كبا يدف ب لك صاحب
البالغ ،ال ينبغي أ يكو على حساب مصلحة املوا نن .غري أ ه ا الوض مل يكن ك لك ف ه
احلالررة .بيررد أنرره كررا ميكررن أ يكررو كر لك لررو أ اللروائ البلديررة أرسر  ،ولررو بصررور متررأخر  ،خيررار
االنتقررا إىل عبررل آخررر وأعلن ر توافقرره م ر حالررة العجررز الكلرري الرردائم .وتشررري الدولررة الطرررف إىل أ
العجررز الكلرري الرردائم حيررو دو انتقررا موظررف ف الشررر ة الو نيررة أو شررر ة األقرراليم املتبتعررة ابحلكررم
ال ايت إىل عبل آخر .وبناء عليه ،ال يوجد دليل على عدم املساوا ف املعاملة على مستوى اللوائ .
 5-4وف أثنرراء ذلررك ،تررنص املرراد  27علررى حررق األشررخا ذو اإلعاقررة ف العبررل والعبالررة علررى
قر رردم املسر رراوا مر ر اآلخر ررين وكبر ررا ذُكر ررر أعر ررال  ،فر ررإ معاملر ررة صر رراحب الر رربالغ كانر ر مطابقر ررة للنظر ررام
القانو /السار  .ومل يعامل معاملة خمتلفة عن أ موظف آخر ف نفس احلالة وينتبي إىل نفس اجلهاز
أو حيبل نفس الرتبة .ول لك مل يكن هناك أ تطبيق تعسفي أو متييز للقاعد ف ه القضية.
 6-4وترى الدولة الطرف أنه مل يق أ متييز بسبب وجرود لروائ خمتلفرة ترنظم حراالت خمتلفرة ألنره
يوجررد مسررتواي خمتلفررا مررن تش رريعات األقرراليم املتبتعررة ابحلكررم ال ر ايت داخررل الدولررة املريكبررة الرري يررنص
__________
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املاد  63من املرسوم التشريعي امللكي رقم  ،2015/5املؤرخ  30تشرين األو /أكتوبر ،ال
املعزز لقانو النظام األساسي للوظيفة العامة.
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عليها الدستور ،م وجود هيئات ف تلك األقاليم هلرا سرلطة تشرريعية رمسيرة علرى تلرك اجملراالت احملردد
الي تندرج ضبن اختصاصاهتا مبوجب القانو ( .)7وبناء عليه ،تتبتير كرل هيئرة تشرريعية بسرلطة تقديريرة
ابعتبارها السرلطة املختصرة ف إقليبهرا مرا دامر مل ختررج عرن النطراق املراد لالختصرا الر يسرند
الدسررتور أو غررري م ررن الق روانن ،وهرري س ررلطة متررن هلررا مباش ررر مررن امل روا نن .والتأكي ررد علررى ض رررور أ
تُص رردر مجير اهليئررات التشرريعية القواعررد نفسررها سرريكو مبثابررة تقييررد لالختصررا اإلقليبرري للبشرررعن.
وتعكس املعاملة املختلفة جلهاز اإل فراء وجرود تفراوت ف درجرات احلكرم الر ايت اإلقليبري الر مينحره
النظررام الدسررتور اإلسرربا /ملختلررف األقرراليم املتبتعررة ابحلكررم ال ر ايت ،أو اختالفررات ف املهررام بررن أف رراد
الش ررر ة وأع روا اإل ف رراء ،وه ررو م ررا ي ر ر اخ ررتالف الل روائ التنظيبي ررة .وف ه ر القض ررية ،مل تطب رق ه ر
اللروائ علررى صرراحب الرربالغ بشرركل خمتلررف عبررا كانر سررتطبق برره علررى شررخص آخررر يعرري وضررعا
مماثال له متاما من حي احلالة الوقائعية والقانونية وفئرة العجرز .وتررى الدولرة الطررف أ اللروائ ف حرد
ذاهترا ال تنطررو علرى اخررتالف متييرز أو جمحررف ف املعاملررة ،وال تتعرارض مر التزامرات الدولررة الطرررف
مبوجب االتفاقية.
تعليقات صاح البالغ على مالحظات ال ولة الطرف على مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 1-5ف  20كررانو األو /ديس ررب  ،2016ق ر يدم ص رراحب ال رربالغ تعليقات رره عل ررى مالحظ ررات الدول ررة
الطرف بشأ األسس املوضوعية للبالغ .ويكرر صاحب البالغ الطلبات الوارد ف رسائله األوىل.
 2-5ويعرتض صاحب البالغ على دفوعات الدولة الطرف بعدم انتهاكها املاد  13مرن االتفاقيرة.
ويكرر أ بالغه ال يتعلق مبسألة اللجوء رمسيا إىل إجراء ما ،بل بعدم إعبا احلقوق الوارد ف االتفاقية
ف س ررياق اإلج رراءات القض ررائية احمللي ررة .ويش ررري ص رراحب ال رربالغ إىل حك ررم ف الدس ررتور (امل رراد )2-10
ينص على وجروب تفسرري القروانن احملليرة املتعلقرة ابحلقروق األساسرية واحلررايت العامرة وفقرا للبعاهردات
واالتفاق ررات الدولي ررة ذات الص ررلة ال رري ص رردق عليه ررا الدول ررة الط رررف .وف األخ ررري ،يش ررري إىل أحكر ررام
أصرردرهتا احملكبررة الدسررتورية وخلص ر فيهررا إىل أ تنفير هر املرراد ينبغرري أ يراعرري أيضررا اجتهررادات
اهليئات الدولية املكلفة برصد امتثا املعاهدات الدولية املعنية.
 3-5ويكر يررر صرراحب الرربالغ وجررود أسررباب ترردعو إىل االسررتنتاج أ تطبيررق الق روانن احملليررة للدولررة
الط رررف إج رراء متيي ررز  .وي ر كر ص رراحب ال رربالغ أ ع رردم وج ررود ل روائ تنفي ي ررة أف رررز فراغ ررا قانوني ررا عل ررى
مس ررتوى اجملتبع ررات احمللي ررة وتل ررك املتبتع ررة ابحلك ررم ال ر ايت ،وأ ذل ررك يتع ررارض متام ررا م ر االتفاقي ررة وم ر
القضااي املعروضة على اللجنة .ويرى صاحب البالغ أنه ليس م يرا أ تدف الدولة الطرف أب اللروائ
كان ر غررري موجررود  ،وأب ه ر الل روائ مل خترردم قضررية صرراحب الرربالغ عنررد اعتبادهررا .بيررد أ ه ر
النقطة األخري مشكوك فيها جزئيا أل اللوائ كان ستخدم قضيته لو كان ذات أثر رجعي.
تعرض للتبييز بسربب وجرود لروائ أخررى ترنظم حراالت مثرل حالتره.
4-5
ويكرر صاحب البالغ أنه ي
ي
وفيبا يتعلرق ابملراد  27مرن االتفاقيرة ،تؤكرد الدولرة الطررف أ اجملرالس البلديرة هلرا ،وفقرا للبراد  43مرن
القانو رقم  ،1991/16حرية الب فيبرا إذا كرا االنتقرا إىل عبرل آخرر يتوافرق أم ال مر إعرال عجرز
كلي دائم .ويصر صاحب البالغ على أ وض لوائ بشأ االنتقا إىل عبل آخر ال يعتر  ،مبوجرب
القانو رقرم  ،1991/16مسرألة اختيرار .ويررى صراحب الربالغ أنره جيرب تفسرري القرانو وفقرا لالتفاقيرة،
وهر ررو مر ررا يبطر ررل حجر ررة الدولر ررة الطر رررف أ لكر ررل بلدير ررة ف كااتلونير ررا سر ررلطات تقديرير ررة ف هر ر ا الشر ررأ ،
__________

()7
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أل مسؤولية امتثا االتفاقيرة تقر ف هنايرة املطراف علرى عراتق الدولرة الطررف .ويك يررر صراحب الربالغ
أنه ال ينو التدخل ف السلطة التشريعية اإلقليبية الي ينص عليها الدستور ،بل ضبا امتثا القانو
الدويل املنطبق ،وحتديدا االتفاقية ف ه القضية.
 5-5وأخر رريا ،يرفر ررق صر رراحب الر رربالغ بثالثر ررة قر ررارات إدارير ررة صر ررادر عر ررن املعهر ررد الر ررو ين للضر رربا
االجتبرراعي حي ر يعلررن تواف ررق االنتق ررا إىل عبررل آخ ررر م ر حالررة العج ررز فيب ررا يتعلررق أبع روا اإل ف رراء
ف كااتلونيررا .ويشر يكك صرراحب الرربالغ ف ادعرراء الدولررة الطرررف الر يفيررد أب إعررال العجررز الكلرري
الرردائم يررؤد إىل التقاعررد اإللزامرري ،مبررا حيررو دو انتقررا الشررخص الر مل يعررد ف اخلدمررة الفعليررة إىل
عبل آخر(.)8
مالحظات إضافية م ال ولة الطرف
 1-6ف  9آذار/مارس  ،2017قدم الدولرة الطررف مالحظاهترا بشرأ تعليقرات صراحب الربالغ.
وتكرر الدولة الطرف التعليقات الي أبدهتا ف مالحظاهتا املقدمة ف  21تشرين األو /أكتوبر .2016
 2-6وبداية ،ت يكر الدولة الطرف أب اإلعال العاملي حلقوق اإلنسا وغري من الصكوك الدولية،
مثل املعاهدات الدولية ف جما محاية احلقوق األساسية ،هي صكوك تندرج بشكل واضر ف القائبرة العامرة
الوارد ف املاد  )2(10من الدستور .ومن املسليم به ،وفقا ملبدأ "القانو األساسي" (،)iura novit curia
أ أيخ ر أ ق ررار تتخ ر هيئ ررة قض ررائية حملي ررة ف االعتب ررار أحك ررام امل رراد  )2(10م ررن الدس ررتور .وتش ررري
الدولة الطرف إىل أ املعاهدات الدولية تصب  ،بعد التصديق عليها ونشرها ،جزءا مرن النظرام القرانو/
احمللي وفقا للباد  96من الدسرتور ،ابعتبارهرا "قواعرد للقرانو احمللري" ،لكنهرا ختضر ف مجير األحروا
للدسرتور .وترنص املرراد  93مرن الدسرتور علررى أسربقية أحكامرره .وف هنايرة املطراف ،فررإ مرن معاشررات
العجرز ،كبرا تررنص علرى ذلرك االتفاقيررة ،ينردرج ضربن اختصاصررات احملراكم احملليرة الرري يتعرن عليهررا أ
تراعي املاد  10من الدستور ابالقرتا م بقية النظام القانو./
 3-6وتشر ررري الدولر ررة الطر رررف بعر ررد ذلر ررك إىل اللر روائ الر رري مل يسر رربق االحتجر رراج هبر ررا ،وهر رري التوجير رره
رقم  2000/78/CEالصادر عن جملس االحتاد األورويب ف  27تشرين الثا//نوفب  2000واملتعلق بوض
إ ار عام لتحقيق املساوا ف املعاملة ف جما العبالة والعبرل .وترنص ديباجتره (الفقرر  )17علرى مرا يلري:
"ه ا التوجيه ال يشرتط توظيف فرد غري قادر على أداء الوظرائف األساسرية للبنصرب املعرين  ...أو ترقيتره
أو االحتفرراظ برره أو تدريبرره" .وللتوجيرره أسرربقية علررى القررانو الررو ين ،أل العضرروية ف االحترراد األورويب
تفرتض مسبقا إدماج النظم القانونية والسياد على احلدود الو نية ،وليس فقط التعاو  ،كبا هو احلا
ابلنسبة التفاقيات األمم املتحد .
 4-6وهكر ا ،ترردف الدولررة الطرررف أبنرره لرريس متييرزا أ يرررف جملررس بلديررة فيغررياس وفقررا للبرسرروم
البلر ررد املر ررؤرخ  6آب/أغسر ررطس  2009انتقر ررا شر ررخص أُعلر ررن عجر ررز الكلر رري والر رردائم عر ررن أداء مهنتر رره
املعتاد  ،وفقا لقانو الضبا االجتباعي املع يد للدولة الطرف ،إىل عبل آخر.
مالحظات إضافية مق مة م صاح البالغ
 1-7ف  9أاير/مايو  ،2017قر يدم صراحب الربالغ مالحظاتره اإلضرافية علرى املالحظرات التكبيليرة
الي قدمتها الدولة الطرف ف  9آذار/مارس .2017
__________

()8
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 2-7ويصررر صرراحب الرربالغ علررى أ الغرررض مررن بالغرره يكبررن ف تسررليط الضرروء علررى عرردم أتييررد
الدولررة الطرررف أحكررام االتفاقيررة وجتاهلهررا املررادتن  10و 96مررن الدسررتور عنررد بتهررا ف ادعرراء صرراحب
البالغ تعرضه للتبييز.
 3-7وفيبا يتعلق بتوجيه جملس االحتاد األورويب  ،2000/78/CEال أشارت إليره الدولرة الطررف،
يدف صراحب الربالغ أبنره مبوجرب مادتره (2أ) حيردث التبييرز املباشرر عنردما يعامرل شرخص ،أو يكرو
قررد عومررل أو سرريعامل ،معاملررة أقررل إجيابيررة مررن معاملررة شررخص آخررر ف حالررة مماثلررة .ويشررري صرراحب
الرربالغ إىل أ نتيجررة قضرريته رمبررا كانر سررتكو خمتلفررة لررو نظررر فيهررا واحررد مررن اجملررالس الرري اعتبرردت
لوائ االنتقا إىل عبل آخر.
4-7

وف اخلتام ،وف ضوء ما تقدم ،يكرر صاحب البالغ الطلبات املقدمة ف رسالته األوىل.

ابء -مالحظات ال ولة الطرف على مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
النظر يف املقبولية
 1-8قب ررل النظ ررر ف أ ادع رراء ي رررد ف ب ررالغ م ررا ،جي ررب عل ررى اللجن ررة أ تق رررر ،وفق ررا للب رراد  2م ررن
ال وتوكر ررو االختير ررار واملر رراد  65مر ررن نظامهر ررا الر ررداخلي ،مر ررا إذا كر ررا الر رربالغ مقبر رروال أم ال مبوج ر ررب
ال وتوكو االختيار .
 2-8وتالحظ اللجنة أ صاحب البالغ قر يدم دعروى إىل احملكبرة األوروبيرة حلقروق اإلنسرا تسرتند
إىل الوقررائ ذاهتررا املعروضررة علررى اللجنررة .ومل تنظررر احملكبررة األوروبيررة حلقرروق اإلنسررا ف القضررية بسرربب
غيرراب الواثئررق ذات الصررلة وعرردم تصررحي صرراحب الرربالغ الوضر ف الوقر املناسررب .ولر لك ،ترررى
اللجنة أنه ال يوجد ما مين قبو ه ا البالغ مبوجب املاد (2ج) من ال وتوكو االختيار .
 3-8وتالحررظ اللجنررة أ الدولررة الط رررف مل تثررر أ مسررألة فيبررا يتعل ررق مبقبوليررة الرربالغ .وألغ رراض
النظ ررر ف املقبولي ررة ،ت رررى اللجن ررة أ ص رراحب ال رربالغ اس ررتنفد س رربل االنتص رراف املتاح ررة مبوج ررب الق ررانو
احمللي فيبا يتعلق حبقيه األساسين ف املساوا وعدم التبييز وف الوظيفة العامة.
 4-8غررري أ اللجنررة تالحررظ أ صرراحب الرربالغ مل يرردرج ف الطعررو املقدمررة إىل اهليئررات القضررائية
العادية أ حجج بشأ احلق ف احلباية القضائية الفعالة وصلته ابالنتهاكات احملتبلرة حلرق األشرخا
ذو اإلعاق ر ررة ف اللج ر رروء إىل القض ر رراء .وهك ر ر ا ،ت ر رررى اللجن ر ررة أ ص ر رراحب ال ر رربالغ مل يس ر ررتنفد س ر رربل
االنتصاف احمللية فيبا يتعلق ابدعاءاته مبوجب املاد  )2(13من االتفاقية ،وتعلن عدم مقبولية ه ا اجلزء
من البالغ مبوجب املاد (2د) من ال وتوكو االختيار .
 5-8وبن رراء علر ررى ذل ررك ،ولعر رردم وج ررود موانر ر أخ رررى ملقبولير ررة ال رربالغ ،تعلر ررن اللجن ررة قبر ررو الر رربالغ
فيب ر ر ررا يتعل ر ر ررق ابدع ر ر رراءات ص ر ر رراحبه مبوج ر ر ررب امل ر ر رراد (27أ) و(ب) و(ه) و(ز) و(ط) و(ك) ،مق ر ر ررروء
مبفردهر ر ررا وابالقر ر ررتا مر ر ر املر ر رراد (3أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) واملر ر رراد ()1(4أ) و(ب) و(د) و()5
واملرراد  )1(5و( )2و( )3مررن االتفاقيررة .وعليرره ،تنتقررل اللجنررة إىل النظررر ف هر االدعرراءات مررن حير
األسس املوضوعية.
النظر يف األسس املوضوعية
 1-9نظرت اللجنة ف هر ا الربالغ ف ضروء مجير املعلومرات الري تلقتهرا ،وفقرا ألحكرام املراد )1(5
من ال وتوكو االختيار واملاد  )1(73من نظامها الداخلي.
GE.20-12693
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 2-9وفيبا يتعلرق ابدعراءات صراحب الربالغ مبوجرب املراد (27أ) و(ب) و(ه) و(ز) و(ط) و(ك)،
مقر ررروء مبفردهر ررا وابالقر ررتا مر ر املر رواد (3أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و()1(4أ) و(ب) و(د) و()5
و )1(5و( )2و( )3مررن االتفاقيررة ،فررإ املسررألة املعروضررة علررى اللجنررة تتبثررل ف مررا إذا انتهكر الدولررة
الطرف حقوقه بعدم تطبيق القانو رقم  ،1991/16ألنه ال توجد على الصعيد احمللي لروائ التنفير الري
يررنص عليهررا هر ا القررانو الر جييررز ف مادتيرره  43و 44انتقررا مرروظفي شررر ة البلديررة إىل عبررل آخررر،
وبتطبيرق قرانو لروائ اخلدمرة العامرة الر ال يسرب ابنتقررا األشرخا احملرالن علررى التقاعرد اإللزامرري
بسبب "العجز الكلي الدائم" عن أداء واجباهتم املعتاد كبوظفن ف الشر ة احمللية ،إىل عبل آخر.
 3-9وحترريط اللجنررة علبررا ابدعرراءات صرراحب الرربالغ مبوجررب املررادتن  5و 27مررن االتفاقيررة ،بشررأ
تعرضره للتبييرز املباشررر علرى أسراس اإلعاقررة فيبرا يتعلررق ابالحتفراظ مبنصربه كبوظررف ف الشرر ة احملليررة،
حي أُج على التقاعد بسبب إعال "عجز الكلي الدائم" ال منعه ك لك من لب االنتقا إىل
عبررل آخررر نظررا لعرردم تنفير جملررس بلديررة فيغررياس اللروائ املنظيبررة إلجرراء االنتقررا إىل عبررل آخررر كبررا
ينص على ذلك القانو رقرم  .1991/16ويؤكرد صراحب الربالغ أ هر ا اإلعرال أو التصرنيف اإلدار
لعجررز  ،مررن قربررل املعهررد الررو ين للضرربا االجتبرراعي ،مل يرراع قدراترره علررى القيررام بعبررل آخررر أو أنشررطة
تكبيلية أخرى ،على النحو املنصو عليره ف املراد  43مرن قرانو الشرر ة احملليرة  1991/16املرؤرخ 10
متوز/يوليه ،ال ينص على إجناز "تقريرر ري" خرا لتقيريم قردرات الشرخص املعرين علرى االضرطالع
أبنشررطة بديلررة .ويالحررظ صرراحب الرربالغ أيضررا وجررود تش رريعات أخرررى ف اجملتبعررات املتبتعررة ابحلكررم
ال ر ايت تررنص ص رراحة علررى توافررق إعررال "العجررز الكلرري الرردائم" م ر االنتقررا إىل عبررل آخررر ،وك ر لك
وجود القانو الكتالو /ال ينظيم أهلية أعروا اإل فراء لالنتقرا إىل عبرل آخرر والر مبوجبره يتوافرق
ه ر ا اإلع ررال أيض ررا م ر االنتق ررا إىل عب ررل آخ ررر .كب ررا يالح ررظ وج ررود ق ررارات إداري ررة للبعه ررد ال ررو ين
للضبا االجتباعي وأحكام قضائية ختلص إىل توافق احلصرو علرى معرا "العجرز الكلري الردائم" مر
االنتقا إىل عبل آخر .وابإلضافة إىل ذلك ،حتيط اللجنة علبا بدفوعات الدولة الطرف الي تفيد أب
صاحب البالغ مل يتعررض للتبييرز أل القروانن احملليرة الري حتردد خمتلرف درجرات العجرز ومردى توافقهرا
م ر إمكانيررة احلصررو علررى معاشررات العجررز أو إمكانيررة العبررل ف القطرراع العررام تنرردرج ضرربن السررلطة
التقديري ررة للهيئ ررات التش رريعية .وف ه ر ا الص رردد ،تك ر يررر الدول ررة الط رررف أ التبيي ررز ب ررن درج ررات العج ررز
يترروخى غايررة مشررروعة ،وال ميكررن ابلتررايل اعتبررار هر القروانن متييزيررة علررى أسرراس العجررز .وتؤكررد الدولررة
الطرف أيضا أ ه القوانن ُبيق بشكل متسق ودو إخال ابملساوا على صاحب البالغ وعلرى
صنفوا إداراي على أهنرم ف حالرة "عجرز كلري دائرم" .وتررى الدولرة الطررف أ املسرألة املطروحرة
مجي من ُ
ال تتبثررل ف مررا إذا كان ر توجررد أسررباب للتقاعررد مبوجررب القررانو احمللرري ،بررل مررا إذا تعر يررض صرراحب
الرربالغ للتبيي ررز علررى أس رراس معامل ررة غررري متس رراوية يُرزعم أهن ررا غ ررري معقولررة مبوج ررب القررانو  ،م ر مراع ررا
السررلطة التقديريررة للهيئررات التش رريعية .وحترريط اللجنررة علبررا أيضررا أب الدولررة الطرررف ترردف أب الل روائ
البلدي ررة لش ررر ة بلدي ررة فيغ ررياس بش ررأ االنتق ررا إىل عب ررل آخ ررر ال رري نُش رررت ف  26آذار/م ررارس ،2015
ال تدعم قضية صاحب البالغ لعدم توافقها ،مبوجب ه اللوائ  ،م إعال عدم األهلية.
 4-9وترُ ر يكر اللجن ررة أب امل رراد ()1(4أ) م ررن االتفاقي ررة تفر رررض عل ررى ال رردو األ ر رراف التزام ررا عامر ررا
ابعتبرراد مجير الترردابري التشرريعية واإلداريررة وغريهررا مررن الترردابري املالئبررة إلعبررا احلقرروق املعرررتف هبررا ف
االتفاقية ،مبا فيها تلك املتعلقة ابلعبل والعبالة .وتشري اللجنرة أيضرا إىل أ املراد  )1(27مرن االتفاقيرة
تُل ررزم ال رردو األ رراف ابالع ررتاف حب ررق األش ررخا ذو ف االحتف رراظ بعبله ررم عل ررى ق رردم املس رراوا م ر
غررريهم وابخت رراذ مجي ر اخلط روات املناس رربة ،بط رررق منهررا التش رريعات ،حلظ ررر التبييررز عل ررى أس رراس اإلعاق ررة
فيبا يتعلق ابالستبرار ف العبل وكفالة توفري ترتيبات تيسريية معقولة لألشخا ال ين أصيبوا ابلعجز
أثناء العبل .وت كر اللجنة ك لك بتعليقها العام رقم  )2018(6بشأ املساوا وعدم التبييز ال تشري
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فيه إىل أ حتقيق املساوا الفعلية مبوجب االتفاقية يقتضي أ تكفل الدو األ رراف عردم التبييرز علرى
أساس اإلعاقة فيبا يتعلق ابلعبل والعبالة ،وحتيل فيه إىل اتفاقيات منظبة العبرل الدوليرة ذات الصرلة،
مثل اتفاقية التبييز (ف االستخدام واملهنرة)(1958 ،رقرم  ،)111واتفاقيرة التأهيرل املهرين والعبالرة1983 ،
(رقم  ،)159اللتن وقع وصدق عليهبا إسبانيا( .)9وتنص املاد  7من اتفاقية منظبة العبرل الدوليرة
رقم  159على أنه ينبغي للسلطات املختصة ف الدو األ راف أ تعتبد تدابري لتوفري وتقييم خدمات
التوجيه والتدريب املهنين لتبكن األشخا ذو اإلعاقة من البقاء ف عبلهم.
 5-9وت كر اللجنة ك لك أب االتفاقية حتظر مجي أشكا التبييرز ضرد األشرخا ذو اإلعاقرة،
مبا ف ذلك احلرما من الرتتيبات التيسريية املعقولة ابعتبار شكال من أشكا التبييز احملظور  .وابلتايل،
فررإ مجير أشرركا التبييررز تتسرراوى ف تعارضررها م ر االتفاقيررة ،وال ينبغرري التبييررز بررن درجررات اخلطررور
املفرتض ررة النتهاك ررات احل ررق ف املس رراوا وع رردم التبيي ررز .وتش ررري اللجن ررة أيض ررا إىل أ الرتتيب ررات التيس ررريية
املعقولة هو واجب فور  ،مبعىن أنه ينبغي توفريها من اللحظة الي حيتاج فيها شخص من ذو اإلعاقة
الوصر ررو إىل مكر ررا أو بيئر ررة ال تتر رري هر ر اإلمكانير ررة ،أو كانر ر لدير رره الرغبر ررة ف ممارسر ررة حقوقر رره(.)10
وحتقيق ررا هل ر الغاي ررة ،جي ررب أ ي رردخل ص رراحب الواج ررب ف ح روار م ر الش ررخص ذ اإلعاق ررة هب رردف
إشراكه ف عبلية إجياد حلو تسب بتحسن إعبا حقوقه وبناء قدراته( .)11وعالو على ذلك ،ت كر
اللجنة أب ديباجة االتفاقية تسرلط الضروء علرى ضررور االعررتاف بتنروع األشرخا ذو اإلعاقرة ،وهرو
مررا يعررين أنرره يتعررن علررى أ آليررة مؤسسررية للح روار بشررأ الرتتيبررات التيسررريية املعقولررة أ تراعرري احلالررة
اخلاصة لكل شخص.
 6-9وتالحظ اللجنة ك لك أ الدولة الطرف سني القانو العام املتعلق حبقوق األشرخا ذو
اإلعاقة وإبدماجهم االجتباعي ،بغرض حتدي تشريعاهتا وفقا ملعايري االتفاقية( .)12ويرنص هر ا القرانو
على أنه ينبغي للسلطات العامة ،لكفالة حق األشخا ذو اإلعاقة ف تكافؤ الفر م غريهم ،أ
تتخ تدابري ملكافحة التبييز وللعبل اإلجيرايب (املراد  .))1(64وتررى اللجنرة أ تردابري مكافحرة التبييرز
ه ر ينبغ رري أ تش رربل اس ررتاتيجيات إدار الق رردرات ،مب ررا فيه ررا الرتتيب ررات التيس ررريية املعقول ررة ،ال رري تت رري
للسلطات العامة إمكانية بناء قدرات موظفيها ال ين أُصيبوا إبعاقة .وإذ يعت توفري الرتتيبات التيسرريية
املعقولة واجبا فوراي ،أ أنه ينشأ مبجرد أ حيتاج إليها الشخص ذو اإلعاقة ،فعلى الدو األ راف أ
تتخ مجي التدابري الوقائية الضرورية لتبكن السلطات العامة من إدار القدرات على حنو يتي إعبرا
حقرروق األشررخا ذو اإلعاقررة علررى أفضررل وجرره ممكررن .ولتحديررد مررا إذا كان ر الرتتيبررات التيسررريية
املعقولررة ذات صررلة ومالئبررة وفعالررة ،ينبغرري أ تؤخ ر ف االعتبررار عوامررل مثررل التكرراليف املاليررة وامل روارد
املتاحررة وحجررم اجلهررة املعنيررة بترروفري الرتتيبررات التيسررريية (ابلكامررل) ،وأثررر التعررديل علررى املؤسسررة وجمبررل
األصررو ولرريس فقررط عل ررى م روارد وحررد أو إدار حمرردد داخ ررل هيكررل تنظيبرري( .)13وف ه ر القض ررية،
تالحررظ اللجنررة انتفرراء إمكانيررة إجرراء حروار لتقيرريم وبنرراء قرردرات صرراحب الرربالغ داخررل جهرراز الشررر ة
انتفرراء كليررا ألنرره ُسرحب منرره صررفة موظررف عبررومي ف أعقرراب إحالترره علررى التقاعررد اإللزامرري ،ومل يعررد
إبمكانرره لررب الرتتيبررات التيسررريية املعقولررة لالضررطالع بعبررل آخررر .وتالحررظ اللجنررة كر لك أ الدولررة
__________

()9
()10
()11
()12
()13
GE.20-12693

التعليق العام رقم  ،6الفقر .67
املرج نفسه ،الفقر (24ب).
املرج نفسه ،الفقرات (26أ) و(67ح).
املرسرروم التش رريعي امللكرري  ،2013/1املررؤرخ  29تش ررين الثررا//نوفب  ،ال ر
العام املتعلق حبقوق األشخا ذو اإلعاقة وإبدماجهم االجتباعي.
انظر التعليق العام رقم  ،6الفقر (26ه).
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الطرررف مل تبررن عرردم وجررود مهررام أخرررى كررا إبمكررا صرراحب الرربالغ القيررام هبررا داخررل جهرراز الشررر ة
ال كا يعبل فيه.
 7-9وتُر كر اللجنررة أب السررعي إىل ترروفري الرتتيبررات التيسررريية املعقولررة ينبغرري أ يكررو علررى أسرراس
تعاو /وتفاعلي بن العامل ورب العبل وأ يهدف إىل املواءمة قردر اإلمكرا برن احتياجرات كليهبرا.
واسرتشرردت اللجنررة ابلتش رريعات احملليررة لعررد هيئررات قضررائية و نيررة وابلدراسررات األكادمييررة مررن أجررل
الفهم الدقيق ملفهروم الرتتيبرات التيسرريية املعقولرة .ولتحديرد مرا ينبغري اختراذ مرن تردابري بشرأ الرتتيبرات
التيسريية املعقولة ،جيرب علرى الدولرة الطررف أ حترر علرى أ حتردد السرلطات العامرة التردابري الفعالرة
الي ميكن اعتبادها لتبكن العامل من ممارسة مهامه األساسية( .)14وف حالة تع ي ر حتديد وتنفي تلك
التدابري الفعالة (الي ال تفرض عبئا غري مر ر) ،ينبغري اعتبرار انتقرا العامرل إىل عبرل آخرر تردبريا يُلجرأ
إليه كبالذ أخري ف إ ار الرتتيبات التيسريية املعقولة .وف ه ا السياق ،تق على عاتق سلطات الدولة
الطرررف مسررؤولية اعتبرراد مجي ر مررا يلررزم مررن ترردابري ترروفري الرتتيبررات التيسررريية املعقولررة لتكييررف مناصررب
العبل املوجود وفقا لالحتياجات اخلاصة للعامل املعين.
 8-9وف ه ر القض ررية ،تالح ررظ اللجن ررة انتف رراء إمكانيررة تقي رريم العقب ررات ال رري حت ررو دو االحتف رراظ
بصاحب البالغ داخل جهاز الشر ة ألنه ُسحب منه صفة املوظف العبومي بعد إحالته على التقاعد
اإللزامرري ،ومل يعررد إبمكانرره لررب ترروفري الرتتيبررات التيسررريية املعقولررة لالضررطالع بعبررل آخررر .وتالحررظ
اللجنة أيضا أ الدولة الطرف مل تب يرن عردم وجرود مهرام أخررى كرا إبمكرا صراحب الربالغ القيرام هبرا
داخل جهام الشر ة ال كا يعبل فيه.
 9-9وترى اللجنة أ االنتقا إىل عبل آخر ،ال تُن رظيبه لروائ خمتلفرة ف القرانو اإلسربا ،/هرو

ترتيررب أو إجرراء مؤسسرري تترروخى الدولررة الطرررف مررن خاللرره التوفيررق بررن التزاماهتررا الناشررئة عررن احلررق ف
العبل (االستبرار ف العبل) وعن احلق ف املساوا وعدم التبييز( .)15وتالحظ اللجنة أ املاد  43مرن
القانو العام  1991/16تنص على جرواز انتقرا مجير مرن "تقلصر قردرهتم" إىل عبرل آخرر .وتالحرظ
اللجنر ررة أ جملر ررس بلدير ررة فيغر ررياس ،بعر رردم سر ررنه لر روائ حملير ررة ،كبر ررا كر ررا مطلر ررواب منر رره مبوجر ررب القر ررانو
رقرم  ،1991/16وبتطبيقره قرانو لروائ اخلدمرة العامررة (رقرم  )2007/7بردال مرن لروائ االنتقرا إىل عبررل
آخر ،من صاحب البالغ من لب االنتقا إىل عبرل آخرر ،علرى النحرو املنصرو عليره ف القرانو .
وابإلضافة إىل ذلك ،تالحرظ اللجنرة أ إجرراءات التصرنيف اإلدار للعجرز الري ابشررها املعهرد الرو ين
للضبا االجتباعي ف حالة صاحب الربالغ مل تتضربن تقييبرا لقدرتره احملتبلرة علرى االضرطالع بعبرل
آخر ررر أو أبنشر ررطة تكبيلير ررة أخر رررى .وعر ررالو علر ررى ذلر ررك ،تالحر ررظ اللجنر ررة أ املر رراد  43مر ررن القر ررانو
العرام  1991/16ترنص علررى إجنراز تقريررر ري خررا لتقيريم القردرات البديلررة ملرن تقلصر قردراهتم ،وهررو
ما مل يق ف حالة صاحب البالغ .وتالحظ اللجنة أ قدر صاحب البالغ على القيام ابلعبل املعتاد
كشر ي قد تقلص  ،غرري أ ذلرك ال يقروض قدراتره احملتبلرة علرى االضرطالع بعبرل آخرر أو أبنشرطة
تكبيلية أخرى داخل جهاز الشر ة ذاته.
 10-9وف ه القضرية ،ختلرص اللجنرة إىل أ عردم سرن لروائ حمليرة بشرأ االنتقرا إىل عبرل آخرر
مل حتفررظ حقرروق صرراحب الرربالغ مبوجررب االتفاقيررة ،وال سرريبا إمكانيررة تقيرريم عجررز اخلررا هبرردف بنرراء
الق رردرات ال رري ق ررد تك ررو لدي رره للقي ررام أبعب ررا أو أنش ررطة تكبيلي ررة أخ رررى .وتالح ررظ اللجن ررة أ غي رراب
الل روائ عل ررى الص ررعيد احملل رري جيع ررل مجي ر األش ررخا املص ررابن بررر "العج ررز الكل رري ال رردائم" غ ررري م ررؤهلن
__________

( )14ف .ف .س .ضد إسبانيا ( )CRPD/C/21/D/34/2015الفقر .7-8
( )15املرج نفسه ،الفقر .9-8
12

GE.20-12693

CRPD/C/23/D/37/2016

لالنتقا إىل عبرل آخرر .وهر ا بردور يقروض حرق هرؤالء األشرخا
البالغ(.)16

ف العبرل ،كبرا ف حالرة صراحب

 11-9وابلتايل ،ترى اللجنة أ القواعد الي ُبيق على صراحب الربالغ ملنر انتقالره إىل عبرل آخرر
أو حب ر إمكاني ررة اض ررطالعه أبنش ررطة تكبيلي ررة للبه ررام املعت رراد ف عب ررل الش ررر ة تتع ررارض م ر احلق رروق
الروارد ف املررادتن  5و 27مررن االتفاقيررة .وقررد تعر يررض صرراحب الرربالغ للتبييررز فيبررا يتعلررق بر ر "اسررتبرار"
عبله ف القطاع العام ،مبا يشكل انتهاكا للباد  5الي حتبي حق األشخا ذو اإلعاقة ف املساوا
وعدم التبييز ،وللباد  27الي حتبي حق هؤالء األشرخا ف العبرل والعبالرة .أمرا خبصرو املراد 5
من االتفاقية ،فرتى اللجنة أ وقرائ هر القضرية تكشرف أحرد أشركا التبييرز الري حتظرهرا االتفاقيرة،
إما ابعتبرار متييرزا مباشررا أو حرمراا مرن الرتتيبرات التيسرريية املعقولرة .وابإلضرافة إىل ذلرك ،وفيبرا يتعلرق
ابملرراد  27مررن االتفاقيررة ،ترررى اللجنررة أ هر القضررية تكشررف متييرزا فيبررا يتعلررق ابالسررتبرار ف العبررل
مرد رف أ حوار أو فرصة لتقييم مدى قدر من اعتُ وا ،على غرار صاحب البالغ ،ف حالة عجز
كلرري دائررم علررى االضررطالع بوظيفررة بديلررة .ورغررم أ القواعررد املؤسسررية للدولررة الطرررف املنظبررة إلجرراء
انتقا مستخدميها أو موظفيها العامن إىل عبل آخر تتوخى غاية مشروعة ،فإ اللجنة ترى أيضا أ
القررانو الر ُبيرق علررى صرراحب الرربالغ ف غيرراب لروائ تررنظم االنتقررا إىل عبررل آخررر داخررل شررر ة
بلدية فيغرياس ،ينتهك حقوقه مبوجب املادتن  5و 27من االتفاقية.
 12-9وتشري اللجنة أيضا إىل وجود تنوع كبرري ف لروائ الدولرة الطررف علرى صرعيد األقراليم املتبتعرة
ابحلكم ال ايت وحىت داخل البلدايت نفسها ،وإىل تسبب ه ا التنروع ف الرنهج إزاء حراالت متباثلرة ف
التبييررز علررى أسرراس العجررز .وابلتررايل ،ترررى اللجنررة أنرره ينبغرري للدولررة الطرررف أ تفرري ابلتزاماهتررا العامررة
املنص ررو عليه ررا ف امل رراد  4م ررن االتفاقي ررة م ررن أج ررل تع ررديل ومواءم ررة مجي ر قوانينه ررا احمللي ررة واإلقليبي ررة
والو نية الي متن انتقا األفراد إىل عبل آخرر دو إجرراء تقيريم ملرا قرد يواجره األشرخا ذو اإلعاقرة
من حتدايت ويتاح هلم من فر  ،وتشكل من مث انتهاكا للحق ف العبل(.)17
 13-9وبناء عليه ،ختلص اللجنة إىل أ إحالة صاحب البالغ على التقاعرد اإللزامري بسربب تعرضره
حل ررادث م رررور س رربب ل رره عجر رزا دائب ررا ش رركل انتهاك ررا للب رراد (27أ) و(ب) و(ه) و(ز) و(ط) و(ك)،
مقر ررروء مبفردهر ررا وابالقر ررتا مر ر املر رواد (3أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و()1(4أ) و(ب) و(د) و()5
و )1(5و( )2و( )3من االتفاقية.

جيم -استنتاجات وتوصيات
 -10ت رررى اللجن ررة ،وه رري تتص رررف مبوج ررب امل رراد  5م ررن ال وتوك ررو االختي ررار  ،أ الدول ررة الط رررف
أخل ابلتزاماهتا مبوجرب املراد (27أ) و(ب) و(ه) و(ز) و(ط) و(ك) ،مقرروء مبفردهرا وابالقررتا مر
املاد (3أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و()1(4أ) و(ب) و(د) و( )5و )1(5و( )2و( )3من االتفاقية.
وبناء على ذلك ،تقدم اللجنة إىل الدولة الطرف التوصيات التالية:
(أ)
' '1

فيبا يتعلق بصاحب البالغ ،ينبغي أ تلتزم الدولة الطرف مبا يلي:
أ تتر رري لر رره احلر ررق ف التعر رروي
تكبدها لتقدمي ه ا البالغ

املناسر ررب ،مبر ررا ف ذلر ررك عر ررن أ تكر رراليف قضر ررائية

__________

( )16املرج نفسه ،الفقر .10-8
( )17املرج نفسه ،الفقر .12-8
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' '2

أ تعتبد تدابري مالئبة لضبا من صاحب البالغ فرصة تقييم قدرته على ممارسة
وظيفة بديلة بغررض تقيريم قدرتره علرى االضرطالع بعبرل آخرر أو أبنشرطة تكبيليرة،
مبا ف ذلك ما قد يلزم من ترتيبات تيسريية معقولة

(ب) بص ررفة عام ررة ،تلت ررزم الدول ررة الط رررف ابخت رراذ ت رردابري ملن ر ح رردوث انتهاك ررات مماثل ررة ف
املستقبل ،بطرق منها:
' '1

اخترراذ مجير الترردابري الالزمررة ملواءمررة لروائ ممارسررة أفرراد جهرراز شررر ة مدينررة فيغر رياس
لعبررل آخررر (مرسرروم) وإج رراءات تطبيقهررا م ر مبرراد االتفاقيررة والتوصرريات املقدمررة
ف ه ر ا الق ررار ،لكفال ررة أال يقتص ررر االنتق ررا إىل عب ررل آخ ررر عل ررى األش ررخا ذو
العجز اجلزئي

' '2

عل ر ررى غ ر ررار ذل ر ررك ،مواءم ر ررة الل ر روائ احمللي ر ررة واإلقليبي ر ررة املتنوع ر ررة ال ر رري ت ر ررنظيم انتق ر ررا
مرروظفي اإلدار العامررة إىل عبررل آخررر ،م ر مبرراد االتفاقيررة والتوصرريات املقدمررة ف
ه ا القرار.

 -11ووفقررا للبرراد  5مررن ال وتوكررو االختيررار واملرراد  75مررن النظررام الررداخلي للجنررة ،ينبغرري أ
تقرردم الدولررة الطرررف إىل اللجنررة ،ف غضررو سررتة أشررهر ،ردا مكتررواب يتضرربن معلومررات عررن أ إجرراء
يكررو قررد اخت ر ف ضرروء آراء اللجنررة وتوصررياهتا ه ر  .ويُطلررب إىل الدولررة الطرررف أيضررا أ تنشررر آراء
وتعببهررا علررى نطرراق واسر  ،ف شرركل يسررهل اال ررالع عليرره ،حررىت
اللجنررة وترتمجهررا إىل لغاهتررا الرمسيررة ي
يصل إىل مجي شرائ السكا .
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