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( 2016لم يصدر في شكل وثيقة)

صاحب البالغ هو غريغوري زابيسكو وهو مواطن مولدوفي ينتمي لثني با للى جماعة الروما ُولد
-1
في عذام  .1992وي عذدعي أنذه ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحيذة انتهذاو الذدولذة الطرف المواد  )1(1و(5ه)’ ‘1و 6و 7مقروء

لاالقتران مع الماد ()1(2د) من االتفاقية الدولية للقض ذ ذذاء على جميع أش ذ ذذكا التمييز العنص ذ ذذري( .)1ويمعثل
صاحب البالغ محامٍ.
َ

__________

*

اعتمدته الل نة في دورتها  30-19( 103نيسان/أبريل .)2021

**

ش ذذارو في د ارس ذذة هعا البالغ أعض ذذاء الل نة التالية أس ذذماخهم :س ذذيلفيو لوس ذذيه ألبوييريي لي س ذذيلفا وش ذذيخة عبد

()1

ص ذ ذ ذ ذ ذ ذدلقت الدولة الطرف على االتفاقية في  26يانون الثاني/يناير  .1993وقدمت الدولة الطرف اإلعالن المنصذ ذ ذ ذ ذ ذذوص عليه في

علي المس ذذند

ونور الدين أمير ومارو بوسذ ذذويت وتشذ ذذينسذ ذذونك تشذ ذذونك وااياري سذ ذذيديكي ديابي وابرازيما يسذ ذذيه وريتا ليزاو  -ندياي وغون
يوت ولي ياندوان ومهرداد لايانده وفيرين ألبرتا ش ذذيبرد وس ذذتاماتيا س ذذتافرينايي وفيي ديكيليدي لانس ذذي تاليوال ويونك يام جون
يونك سيك ُي ِوين.
الماد  14من االتفاقية في  8أيار/مايو .2013
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المقائع كما عرضها صاح ال
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في تشذ ذرين الثاني/نوفمبر  2012قدم ص ذذاحب البالغ وص ذذديقه

 .ف .عندما يانا طالبين في

شذذع ة القانون طل اب لشذذغل و يفة ناد أعلنت عنها سذذلسذذلة مطاعم تُسذذمى أنديز بيت از (.)Andy’s Pizza
وفي  29تشذ ذ ذرين الثاني/نوفمبر  2012أُجريت مقابلة مع صذ ذ ذذاحب البالغ وصذ ذ ذذديقه لشذ ذ ذذغل هعه الو يفة

طلب لليهما ملء اسذتبيان أشذار ييه صذاحب البالغ للى أنه يتكلم لغة الروما للى جانب لغات ألر  .وأ ليد
وُ

لال المقابلة حسذ ذ ذ ذ ذ ما ُزعم أنه ينحدر في األصذ ذ ذ ذ ذذل من جماعة الروما .واسذ ذ ذ ذ ذذتغرقت المقابلة حوالي 15
دقيقة أُبلك صذ ذذاحب البالغ لعدها أنه سذ ذذيُخطر بنتي ة عملية االنتقاء في حدود نهاية ولك األسذ ذذبوع ولكنه لم
يتلق أبداب أي اتصا آلر .وفي اليوم واته أجريت مقابلة أيضاب مع

 .ف .م اشر لعد صاحب البالغ .وفي

نهاية تلك المقابلة أُبلك لقبو طل ه ودعي للمش ذ ذ ذ ذ ذ ذذارية في دور تدريبية  .وفي نهاية المطاف قرر  .ف.
( )2

عدم قبو عرض العمل لسبب المعاملة التمييزية التي تعرض لها صديقه.

وفي  24يانون الثاني/يناير  2013لاش ذ ذ ذذر ص ذ ذ ذذاحب البالغ لجراءات مدنية اس ذ ذ ذذتنادبا للى قانون
2-2
المس ذ ذذاوا وقانون العمل حيي طلب للى المحكمة أن تتحقق من أنه تعرض للتمييز لس ذ ذذبب انتمائه لثنياب للى

جمذاعذة الرومذا وأن حقذه في العمذل انتُهذك أيض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذاب .وطلذب ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ للى المحكمذة الحكم لمنحذه
تعويضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذات عن انتهاو حقوقه .وفي  27حزيران/يونيه  2014رفضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت محكمة سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذينترو المحلية في
تشيسيناو دعو صاحب البالغ لعدم يفاية األدلة .وفي  22يانون الثاني/يناير  2015وتماشي با مع موقف
المحكمذة األدنى درجذة أيذدت محكمذة االسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذترنذاف في تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذينذاو قرار المحكمذة االبتذدائيذة .وفي 16

أيلو /سذ ذ ذذبتمبر  2015رفضذ ذ ذذت المحكمة العليا طلب االسذ ذ ذذترناف العي قدمه صذ ذ ذذاحب البالغ .وأُبلك بعلك

القرار في  22يانون الثاني/يناير .2016
الاكمى
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يدعي صذاحب البالغ أنه ضذحية انتهاو جمهورية مولدوفا أحكام المواد  )1(1و(5ه)’ ‘1و6

و 7مقروء لاالقتران مع الماد ()1(2د) من االتفاقية .ويدعي اس ذ ذذتناداب للى الماد  )1(1من االتفاقية أنه
تعرلض للتمييز العنص ذ ذ ذ ذذري .وفي هعا الص ذ ذ ذ ذذدد يحاف لطنه وص ذ ذ ذ ذذديَقه

 .ف .طلَ ا ش ذ ذ ذ ذذغل الو يفة واتها

وأُجريت معهما مقابلة لهعا الغرض في اليوم واته .وألنهما يتش ذ ذ ذ ذ ذ ذذابهان في المظهر ويتكلمان اللغة نفس ذ ذ ذ ذ ذ ذذها

ويتماثالن في الخبر المهنية فإن الفرق المرئي الوحيد بينهما العي قد يُفسر رفض طل ه هو أصله اإلثني.
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ويفيد صذ ذذاحب البالغ اسذ ذذتنادبا للى الماد  7مقروء لاالقتران مع الماد (()1()2د) من االتفاقية لطنه

قذد يبذدو من قوانين مكذافحذة التمييز وات الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذلذة المعتمذد على الص ذ ذ ذ ذ ذ ذذعيذد الوطني أن الذدولذة الطرف امتثلذت

لمقتض ذ ذ ذ ذ ذ ذذيات مواد االتفاقية المش ذ ذ ذ ذ ذ ذذار لليها وولك على وجه الخص ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص ألن القوانين المحلية تحظر التمييز

العنصذري .وفي الوقت واته يحاف لطنه يما يت لى في حالته وحالة يثيرين غيره لم تُتلخع أي تدابير فعالة لتنفيع
القوانين والسياسات الوطنية السارية لكفالة عدم تعرض الروما للتمييز وال سيما في م ا العمل(.)3
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وييمذا يتعلق لذاالنتهذاو المزعوم للمذاد (5ه)’ ‘1من االتفذاقيذة يفيذد صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ لذطن الذدولة

عرض ادعذاءاتذه
الطرف لم تكفذل التمتع لذالحق في العمذل من دون تمييز واذطن السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذات المحليذة وان َ
عليها لم تعترف لانتهاو حقوقه ولم توفر له سبل االنتصاف لزاء الظلم العي تعرض له.

__________

2

 .ف .أُبلك لقبو طل ه في اليوم واته ولكن ليس في نهاية المقابلة.

()2

يتبين من وثائق المحكمة أن

()3

يشذذير صذذاحب البالغ للى لع ار المقرر الخاص المعني لمسذذطلة الفقر المدقع وحقوق اإلنسذذان والل نة المعنية لالحقوق االقتصذذادية

واالجتماعية والثقايية والل نة األورواية لمناهضذذة العنص ذرية والتعصذذب عن ش ذواغل لشذذطن لمكانية اسذذتفاد األشذذخاص المنتمين لثنياب
للى جماعة الروما في جمهورية مولدوفا من فرص العمل.
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ويدعي صذاحب البالغ اسذتناداب للى الماد  6من االتفاقية أنه يان على الدولة الطرف أن توفر

ال لزاء انتهاو حقوقه .وفي هعا الصذذدد يحاف لطنه ين غي للدولة الطرف في حاالت
له سذذبيل انتصذذاف فعا ب

ادعاء التعرض للتمييز أن تتصذ ذ ذذرف لشذ ذ ذذكل اسذ ذ ذذت اقي وتكافو األفعا غير المشذ ذ ذذروعة المعنية لمنع وقوع

حوادث مماثلة في المس ذذتقبل .ويؤيد ص ذذاحب البالغ أنه ُحرِم من حقه في محايمة عادلة لد تقييم ش ذذكواه
وولك على وجه الخصذذوص ألن المحايم المحلية وان أقام دليالب ِعبيناب على تعرضذذه للتمييز لم تنقل عبء

اإلث ذات للى الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذريذة المذدعى عليهذا على نحو مذا تقتضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذه القوانين المحليذة والذدوليذة .وييمذا يتعلق بهذعه

المسذ ذ ذ ذذطلة يشذ ذ ذ ذذير صذ ذ ذ ذذاحب البالغ للى أن مفهوم نقل عبء اإلث ات يرِد في السذ ذ ذ ذوابق القضذ ذ ذ ذذائية للمحكمة

األورواية لحقوق اإلنسان التي تشير للى أنه لم رد أن يثبت المدعي وجود "شبهة قابلة للدحض لطن أثر

تذذدبير أو ممذذارس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة تمييزي ينتقذذل عذذبء اإلث ذذات للى الذذدولذذة المذذدعى عليهذذا التي ين غي أن تثبذذت أن
االلتالف في المعاملة ليس تمييزي با"( . )4ويحيل صذذاحب البالغ يعلك للى الس ذوابق القضذذائية لمحكمة العد
التالعة لالتحاد األورواي التي أعلنت فيها المحكمة في عدد من القض ذ ذ ذذايا أنه ال يمكنها في حالة عدم نقل

( )5
ود عِون شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرق لدلذا مبذدأ نقذل عذبء
عذبء اإلث ذات توفير حمذايذة فعذالذة من التمييز في حذاالت معينذة ُ .
اإلث ات الحقاب في عدد من توجيهات االتحاد األورواي لش ذذطن عدم التمييز( .)6ويش ذذير ص ذذاحب البالغ يعلك

للى أن الل نة المعنية لحقوق اإلنسذذان ط قت ضذذمني با هعا المعيار في أحد ق ارراتها( .)7وااإلضذذافة للى ولك
يوضذذو صذذاحب البالغ أن التمييز يقع عندما يلقى شذذخص ما معاملة أقل تفضذذيالب من غيره لسذذبب انتمائه

للى جماعة معينة لديها سذ ذ ذذمات محمية .ومن شذ ذ ذذطن عبء اإلث ات لصذ ذ ذذيغته المط قة عاد في اإلجراءات

المدنية أي لن لم يُنقل أن يض ذ ذ ذذع عبر با ال مبرر له على عاتق ض ذ ذ ذذحايا التمييز العين ليس لمقدورهم في
يثير من الحاالت لث ات العالقة السذذببية بين سذذماتهم المحمية والحرمان العي تعرض ذوا له وولك على وجه
مارس التمييز .وفي هعا السياق يفيد صاحب
الخصوص ألن األدلة الرئيسية عاد ما تكون في حوز َمن
َ
البالغ لذطنذه أشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار للى لغذة الرومذا لذاعت ذارهذا لغتذه األم ممذا يذد لقو على أنذه من الرومذا .وألغراض تقييم

ما لوا تعرض للتمييز يش ذ ذ ذذير للى حالة

 .ف .العي يان في وض ذ ذ ذذع مماثل ولكنه تعرض لالمقارنة معه

لتمييز ت لى في رفض طل ه .وعالوب على ولك يفيد صذذاحب البالغ اسذذتنادبا للى اجتهادات محكمة العد
الت العة لالتحاد األورواي لطنه يمكن اس ذ ذ ذ ذذتنتاف ش ذ ذ ذ ذذبهة التمييز من رفض الش ذ ذ ذ ذذرية المدعى عليها تيس ذ ذ ذ ذذير
االطالع على معلومات قد تكون مهمة لتقييم ادعائه التعرض للتمييز( .)8واهعا الخص ذذوص يش ذذدد على أن
الش ذ ذ ذ ذ ذذرية المدعى عليها رفض ذ ذ ذ ذ ذذت تقديم وثائق تتعلق لعملية التو ي

التو ي

لدحض ادعائه أن المس ذ ذ ذ ذ ذذؤولين عن

يانوا على علم لطصله اإلثني وأن ولك أُلع في االعت ار في عملية االنتقاء.

__________
()4

المحكمة األورواية لحقوق اإلنسذ ذ ذ ذذان قضذ ذ ذ ذذية د .ه .وآلرين ضذ ذ ذ ذذد ال مهورية التشذ ذ ذ ذذيكية (ملف الدعو رقم  )00/57325الحكم

()5

Judgment of the Court of Justice of the European Union in Handels- og Kontorfunktionrerernes
Forbund I Denmark v. Dansk Arhejdsgiverforening, acting on behalf of Danfoss (case 109/88); and
judgment of the Court of Justice of the European Union in Dr. Pamela Mary Enderby v. Frenchay
).Health Authority and Secretary of State for Health (case C-127/92

()6

التوجيه  2000/43/CEالص ذ ذذادر عن الم لس في  29حزيران/يونيه  2000لش ذ ذذطن لعما مبدأ المس ذ ذذاوا في المعاملة بين األش ذ ذذخاص

الصادر في  13تشرين الثاني/نوفمبر  2007الفقر .189

لصرف النظر عن األصل العرقي أو اإلثني؛ والتوجيه رقم  2000/78/CEالصادر عن الم لس في  27تشرين الثاني/نوفمبر 2000
لتحذديذد لطذار عذام للمسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاوا في المعذاملة في م ذا العمذل والعمذالة؛ والتوجيذه رقم  2006/54/CEالصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذادر عن البرلمذان األورواي

والم لس في  5تموز/يوليه  2006لشطن لعما مبدأ تكافؤ الفرص والمساوا في المعاملة بين الرجل والم أر في م ا العمالة والعمل.
()7

انظر قضية بهيندر ضد يندا (.)CCPR/C/37/D/208/1986

()8

Judgment of the Court of Justice of the European Union in Meister v. Speech Design Carrier Systems
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م حظات الهولة الطرف اا
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مق مل،ة ال

وأسسل الممضمع،ة

في  9آوار/مارس  2017قدمت الدولة الطرف مالحظاتها لشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذطن مقبولية البالغ وأسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذس ذ ذ ذ ذ ذ ذذه

الموضوعية التي يررت في بدايت ها وقائع القضية وعرضت موقف مختلف السلطات الوطنية .ويفيد مكتب

المدعي العام ل مهورية مولدوفا لطنه لم يُبَلك لالقض ذ ذ ذ ذ ذذية حينها ولم يُش ذ ذ ذ ذ ذ َذرو لطي طريقة ألر في لجراءات
الدعو المحلية ولم يقدم لالتالي أي مالحظات لشطن جوهر القضية.
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وتشذير وزار الصذحة والعمل والحماية االجتماعية للى أن دسذتور جمهورية مولدوفا يحظر التمييز

على أي أسذ ذذاس لما في ولك االنتماء العرقي ويؤيد قانون العمل أن ولك يسذ ذذري أيضذ ذاب في م ا العمل.

وتفيد الوزار لطن ثمة آليات عديد لكفالة لنفاو هعه المعايير لالف با لما يدعيه ص ذذاحب البالغ .وتش ذذمل هعه
اآلليات ليا ابر يتمثل في أن يطلب الطرف المتضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرر للى المحايم التحقق من أن حرمانه من العمل غير
قانوني والزام ر العمل لإبرام عقد عمل مع الشذ ذ ذذخص المعني .وتشذ ذ ذذدد الوزار على أن صذ ذ ذذاحب البالغ لم

يل ط للى هعا الخيار في هعه القضذ ذذية بل طلب تعويضذ ذاب بدعو تعرضذ ذذه للتمييز .وييما يتعلق لمشذ ذذروعية
رفض طلب صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ تر الوزار أن عملية االنتقاء يانت محكومة لطنظمة معتمد على مسذ ذ ذ ذ ذذتو

الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرية تحدد معايير واضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحة وغير تمييزية للتو ي  .واالتالي تر الوزار أن نتي ة عملية االنتقاء
استندت للى أسس مشروعة.
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ويشير مكتب أمين المظالم في جمهورية مولدوفا مر ألر للى التشريعات الوطنية وات الصلة

()9

والى مختلف صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوو حقوق اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان لما في ولك عد مواد من االتفاقية

()10

 .ويفيد لطنه ال يطعن في

مقبولية الشذ ذ ذ ذ ذذكو  .ويالحم أن م لس منع التمييز والقضذ ذ ذ ذ ذذاء عليه ويفالة المسذ ذ ذ ذ ذذاوا وان لم يعرض عليه

صذذاحب البالغ قضذذيته قدم للى المحايم المحلية فتو يسذذترعي فيها انت اه المحايم للى ضذذرور نقل عبء
اإلث ات في قضايا التمييز ويقدم لعض اإلرشادات لشطن تفسير مصطلو "المتطل ات المهنية األساسية"
العي ال توجد أي اجتهادات لشذ ذذطنه على الصذ ذذعيد المحلي .ويضذ ذذي

()11

مكتب أمين المظالم لعد ولك أنه يبدو

من وقائع القض ذ ذ ذذية يما عرض ذ ذ ذذها ص ذ ذ ذذاحب البالغ أنه أقام دليالب ِعبيناب على تعرض ذ ذ ذذه للتمييز وأن الش ذ ذ ذذرية
المدعى عليها لم تثبت أنه لم يتعرض للتمييز على أس ذ ذ ذ ذذاس أص ذ ذ ذ ذذله اإلثني .وفي الوقت واته يحاف مكتب
ذتخدمين من أص ذ ذذو لثنية
أمين المظالم لطنه يبدو من قرار محكمة االس ذ ذذترناف في تش ذ ذذيس ذ ذذيناو أن عد مس ذ ذ َ

ذتخدميها .ويش ذذير مكتب أمين المظالم مر ألر لعد
مختلفة أيدوا تعامل لدار الش ذذرية بود وتس ذذامو مع مس ذ َ
ولك للى لعض الم ادئ العامة المتعلقة لقضذذايا التمييز والمنصذذوص عليها في الس ذوابق القضذذائية للمحكمة
األورواية لحقوق اإلنس ذذان( .)12ويش ذذير يعلك للى ض ذذرور تدوين ش ذذرق لبالغ أص ذذحا
عمليات التو ي

طل ات العمل بنتائ

والى أنه ين غي است عاد المعلومات المتعلقة لاألصل اإلثني من استبيانات التو ي .

__________
()9

المادتان  1و 2من القانون رقم  382لشذطن حقوق األشذخاص المنتمين للى األقليات القومية والوضذع القانوني لمنظماتهم؛ والمادتان  7و19

()10

الماد  14من اتفاقية حماية حقوق اإلنسذان والحريات األسذاسذية (االتفاقية األورواية لحقوق اإلنسذان)؛ والمواد  )1(2و 5و 6و7

()11

تنص الماد  )5(7من القانون رقم  121لشذ ذ ذذطن ضذ ذ ذذمان المسذ ذ ذذاوا على أن أي تمييز أو اسذ ذ ذذت عاد أو تقييد أو تفضذ ذ ذذيل ييما يتعلق

من القانون رقم  121لشطن ضمان المساوا .

من االتفاقية؛ والماد  )1(6من العهد الدولي الخاص لالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقايية.

بو يفة معين ال يش ذ ذ ذ ذذكل تميي ابز شذ ذ ذ ذ ذريطة أن تس ذ ذ ذ ذذتلزم الطبيعة المحدد للنش ذ ذ ذ ذذاق المعني أو الظروف التي ي ري فيها االض ذ ذ ذ ذذطالع

له "متطل ات مهنية محدد " تستوفي معياري الشرعية والتناسب.
()12
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وااإلضذذافة للى ولك تُعير الدولة الطرف( )13لشذذرق اسذذتنفاد سذذبل االنتصذذاف المحلية وتشذذير للى
4-4
أنه وان يان يبدو من ملف ا لقض ذ ذ ذ ذذية أن هيرة القض ذ ذ ذ ذذاء ال نائي في المحكمة العليا أص ذ ذ ذ ذذدرت حكمها في
القض ذ ذ ذذية لم يقدم ص ذ ذ ذذاحب البالغ طعناب اس ذ ذ ذذتثنائياب في هعا القرار على النحو المنص ذ ذ ذذوص عليه في قانون

العمذل .وألي بار تؤيذد الذدولذة الظرف أن سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذاتهذا تؤيذد موقف الهيرذات الذدوليذة المتمثذل في أن العنف وا
الدوافع العنصرية ينتهك يرامة اإلنسان ويتطلب التصدي له مزيداب من اليقظة واإلجراءات.
عل،قات صاح ال
1-5

على م حظات الهولة الطرف اا

مق مل،ة ال

وأسسل الممضمع،ة

في  19آوار/مارس  2018قدم صذ ذ ذ ذذاحب البالغ تعليقاته على مالحظات الدولة الطرف لشذ ذ ذ ذذطن

مقبولية بالغه وأس سه الموضوعية .ويرحب ل هود الدولة الطرف من أجل لشراو مختلف السلطات الوطنية
دع م لس منع التمييز والقضاء عليه ويفالة
في الحوار لشطن قضيته ولكنه يالحم لقلق أنه في حين لم يُ َ
المساوا وهو الهيرة المختصة أيثر من غيرها في قضايا التمييز للى لبداء رأيه لشطن قضيته ُمنو مكتب
المدعي العام لمكانية تقديم مالحظاته رغم ُللو الشكو من أي شيء له صلة لالقانون ال نائي.

2-5

وييما يتعلق لمقبولية الشكو

يؤيد صاحب البالغ في المقام األو أن هيرة القضاء ال نائي في

المحكمة العليا لم تصذ ذ ذ ذ ذ ذذدر حكماب في قضذ ذ ذ ذ ذ ذذيته لالف با لما تدعيه الدولة الطرف .واالنظر للى أنه لاشذ ذ ذ ذ ذ ذذر
اإلجراءات المدنية فلم يكن لإمكانه تقديم الطعن االسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتثنائي العي تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير لليه الدولة الطرف ألن هعا
السبيل من سبل االنتصاف ليس متاحاب سو في القضايا ال نائية.

3-5

ويفيد صذ ذذاحب البالغ ييما يتعلق لاألسذ ذذس الموضذ ذذوعية لقضذ ذذيته لطن المحايم المحلية أسذ ذذاءت

تفس ذ ذ ذذير تعري ش ذ ذ ذذرق "المتطل ات المهنية الح"ي"ية والحاس ذ ذ ذذمة" العي قد يش ذ ذ ذذكل في لعض الحاالت مبر ابر
قانونياب لعدم تو ي طالب ٍ
عمل لن يان ال يستوفي هعا الشرق .وفي هعا الصدد يؤيد صاحب البالغ أنه

قدلم طل اب للعمل يناد

وأنه ال ترد أي لش ذذار للى هعا الش ذذرق في توص ذذي

الو يفة ولم تُش ذذر لليه الش ذذرية

المدعى عليها لال اإلجراءات القضذ ذ ذذائية .واالتالي فقد ألططت محكمة سذ ذ ذذينترو المحلية في تشذ ذ ذذيسذ ذ ذذيناو

لاس ذذتنتاجها أن أنديز بيت از رفض ذذت تو ي ص ذذاحب البالغ ألنه لم يس ذذتوف هعا الش ذذرق .وعالوب على ولك
يؤيد ص ذذاحب البالغ مر ألر أن اآلليات المنش ذذط لتنفيع قوانين مكافحة التمييز وات الص ذذلة ليس ذذت فعال بة.
ويت لى ولك بوض ذذوي في اإلجراءات القض ذذائية نفس ذذها حيي لم تُ َلزم الش ذذرية المدعى عليها بتبرير معاملتها

التمايزية لصذ ذ ذ ذذاحب البالغ لالف با لما يان ين غي أن يترتب على شذ ذ ذ ذذرق نقل عبء اإلث ات لعد لقامة دليل
ِعبي ٍن على وقوع التمييز .وعالوب على ولك عابت محكمة س ذ ذ ذذينترو المحلية في تش ذ ذ ذذيس ذ ذ ذذيناو على ص ذ ذ ذذاحب

البالغ عدم تقديمه أي وثائق تثبت انتماءه اإلثني للى جماعة الروما .ويعترض صذ ذذاحب البالغ يعلك على

ح ة الوزار أنه لم يتعرض للتمييز ألن عملية التو ي جرت وفق با ألنظمة الشذذرية الداللية غير التمييزية.
وفي هعا الصذدد يشذير صذاحب البالغ للى أن الشذرية المدعى عليها لم ت ُسذق أبدبا هعه األنظمة يدليل أمام
المحايم المحلية.

إفا

طرف ثالث

1-6

في  9آوار/مارس  2018قرر الفريق العامل المعني لالبالغات لالنيالة عن الل نة قبو لفاد
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وفي  7آ /أغسذ ذ ذ ذ ذذطس  2018قدم المريز المولدوفي للموارد القضذ ذ ذ ذ ذذائية لفادته للى الل نة عن

وارد من المريز المولدوفي للموارد القضائية شريطة تقديمها عن طريق أي من الطرفين.

طريق محامي صذ ذذاحب البالغ .ويصذ ذذف المريز في لفادته أنشذ ذذطته الرئيسذ ذذية ويقدم لعض المعلومات عن
__________
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على الصعيد المحلي.
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أوجه القصذور في تدريب القضذا في جمهورية مولدوفا ويوضذو أهمية منحى تطور الممارسذة القضذائية في

الدولة الطرف حيي يشدد على أن قوانين منع التمييز التي تط قها السلطات القضائية لم تُعتمد لال مؤل بار.
وييما يتعلق لخصوصيات هعه الشكو يفيد المريز المولدوفي للموارد القضائية لطن تقييم المحكمة المحلية

لألدلة يد على للل نُظمي في فهم ييفية تطبيق مبدأ عبء اإلث ات في قضذايا التمييز .وفي هعا الصدد

يشذ ذذد د الطرف الثالي على أن المحكمة االبتدائية عابت على صذ ذذاحب البالغ عدم تقديمه أدلة على أصذ ذذله
اإلثني عدا لشارته لليه رغم أن طلب معلومات من هعا القبيل يتعارض مع المعايير الدولية .وعالوب على
ولك لم تطلع المحايم في االعت ار شذبهة التمييز التي يان يمكن اسذتنتاجها من عدم تقديم الشذرية المدعى
عليها يدليل اسذ ذذتمار/اسذ ذذتبيان طلب التو ي

العي قدمه صذ ذذاحب البالغ .ورغم أن صذ ذذاحب البالغ يانت

لديه نسذ ذذخة من االسذ ذذتبيان فلم تُقبل يدليل لسذ ذذبب فوات األجل اإلجرائي المحدد لتقديمها .وااإلضذ ذذافة للى
ولك للصت المحايم للى استنتاجات غير معقولة استندت فيها للى أن صاحب البالغ لم يل ط للى م لس
منع التمييز والقض ذذاء عليه ويفالة المس ذذاوا ويعلك للى أنه لم يطلب للى المحايم أن تطمر الش ذذرية المعنية

بتو يفه بل لمنحه تعويضات .وعالوب على ولك ير المريز المولدوفي للموارد القضائية أن من المشايل
ذتخدمين آلرين في الشذذرية نفسذذها وعدم اعترافها
المطروحة اعتماد المحايم للى حد يبير على شذذهادات مسذ َ
بتقاطع األصذل اإلثني والعمر ونوع ال نس واضذعف موقف شذا

من الروما يسذعى للى الحصذو يمبتدئ

على و يفة تشذ ذذمل تقديم لدمات م اشذ ذذر للى الزاناء .وااإلضذ ذذافة للى ولك لم تطلب المحايم للى الشذ ذذرية

المدعى عليها تبرير معاملة المرشذ ذ ذذحين معاملة تمايزية حيي قدمت عرض عمل فوري للى المرشذ ذ ذذو غير
المنتمي للى جماعة الروما ورفضت طلب المرشو المنتمي لليها.
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وفي  20تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثذ ذذاني/نوفمبر  2018أحذ ذذالذ ذذت الل نذ ذذة لفذ ذذاد الطرف الثذ ذذالذ ذذي المؤرلذ ذذة 7

آ /أغسطس  2018للى الدولة الطرف التي لم تقدم أي مالحظات لشطنها.
المسائل واإلاراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية
1-7

قبذل النظر في أي عِادعذاء يرد في بالغ مذا ي ذب على الل نذة أن تقرر عمالب لذالمذاد ()7(14أ)

ال أم ال.
من االتفاقية ما لوا يان البالغ مقبو ب

وتالحم الل نة أن ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ قدم بالغه للى الل نة في  30حزيران/يونيه  2016أي في
2-7
غض ذ ذ ذذون س ذ ذ ذذتة أش ذ ذ ذذهر من تاريخ تس ذ ذ ذذل،مه نس ذ ذ ذذخة قرار المحكمة العليا أي  22يانون الثاني/يناير .2016
وتالحم الل نة يعلك أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية الش ذ ذذكو على هعا األس ذ ذذاس وتر لالتالي أن

صاحب البالغ استوفى شرق األجل المنصوص عليه في الماد  )5(14من االتفاقية وهو ستة أشهر.

وعالوب على ولذك ي ذب على الل نذة وفقذاب للمذاد ( 91ف) من نظذامهذا الذداللي أن تتذطيذد من أن
3-7
البالغ يتوافق مع أحكام االتفاقية .وفي هعا الص ذ ذ ذ ذذدد تالحم الل نة أن وقائع القض ذ ذ ذ ذذية جرت في تشذ ذ ذ ذ ذرين

الثذاني/نوفمبر  2012أي قبذذل بذذدء نفذذاو المذذاد  14لذذالنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة للذذدولذذة الطرف في  8أيذذار/مذذايو  .2013ولكن

الل نة تالحم أن ق اررات المحايم المحلية ص ذ ذذدرت في  27حزيران/يونيه  2014و 22يانون الثاني/يناير 2015

و 16أيلو /سذذبتمبر  .2015وتتفق الل نة مع ل ان ألر في أنه ين غي اعت ار الق اررات القضذذائية الصذذادر
عن السذ ذ ذذلطات الوطنية جزءبا من وقائع القضذ ذ ذذية عندما تسذ ذ ذذتند للى لجراءات لها صذ ذ ذذلة م اشذ ذ ذذر لالوقائع أو
اإلجراءات أو أوجه التقصذير األصذلية التي أدت للى وقوع انتهاو شذريطة أن تكون هعه الق اررات القضذائية

يفيلة ل بر االنتهاو المزعوم .وفي حالة اعتما د هعه الق اررات لعد بدء نفاو الماد  14لالنس ة للدولة الطرف
المعنيذذة لن يؤثر المعيذذار الذذعي تنص عليذذه المذذاد ( 91ف) من النظذذام الذذداللي لل نذذة في مقبوليذذة البالغ
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لو يمكن للمحايم الوطنية في حالة اس ذ ذ ذ ذذتفاد األش ذ ذ ذ ذذخاص المعنيين من س ذ ذ ذ ذذبل االنتص ذ ذ ذ ذذاف أن تنظر في

شكاواهم وتضع حدبا لالنتهايات المزعومة وتوفر لهم سبل جبر الضرر( .)14وعلى أية حا

يبدو في هعه

القض ذذية أن االنتهايات التي ادعى ص ذذاحب البالغ وقوعها تتعلق للى حد يبير لالنواقص التي ش ذذابت س ذذبل
االنتص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاف التي أتذذاحتهذذا لذذه الذذدولذذة الطرف وهي نظر المحذذايم المذذدنيذذة في دعو التمييز التي قذذدمهذذا

والق اررات القضذ ذذائية الالحقة الصذ ذذادر في عام  2014وعام  2015التي لم تحترم معايير مناهضذ ذذة التمييز

وأدامت المعاملة غير القانونية التي تعرض لها حسذ ذ ذ ذ ذ ذ ما َزعم من جانب ر عمل في القطاع الخاص(.)15
وفي هعا الصذذدد تالحم الل نة أن اإلجراءات المدنية التي لاشذذرها صذذاحب البالغ أتاحت للمحايم الوطنية

لمكانية د ارسذ ذ ذذة األدلة ال متاحة في ملف القضذ ذ ذذية بتفصذ ذ ذذيل والنظر في االنتهايات المزعومة لغرض توفير
سذ ذذبل جبر الضذ ذذرر عند االقتضذ ذذاء .وفي ضذ ذذوء ما تقدم ال يمكن لل نة أن تعلن عدم قبو البالغ لموجب

الماد (91ف) من نظامها الداللي.

وألي بار تحيط الل نة علم با بتطييد الدولة الطرف أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ لم يسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنفد جميع سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبل
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االنتص ذ ذ ذذاف المتاحة لو لم يقدم طعناب اس ذ ذ ذذتثنائياب في قرار هيرة القض ذ ذ ذذاء ال نائي لالمحكمة العليا .وفي هعا
الص ذ ذ ذذدد تض ذ ذ ذذع الل نة في االعت ار ح ة ص ذ ذ ذذاحب البالغ أن هيرة القض ذ ذ ذذاء المدني وليس هيرة القض ذ ذ ذذاء

ال نائي في المحكمة العليا هي التي أصذ ذذدرت الحكم في قضذ ذذيته وأن الطعن االسذ ذذتثنائي العي تشذ ذذير لليه
الدولة الطرف ال يتاي لال في القض ذ ذ ذ ذ ذذايا ال نائية .وتالحم الل نة أن ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ دعم لفادته لالوثائق

القض ذذائية الوارد في ملف القض ذذية وتر لالتالي أن س ذذبيل االنتص ذذاف المعني حتى لو افتُرِض أنه فعا

لم يكن متاح با في هعه القضية ألغراض الماد  )7(14من االتفاقية.
5-7

واو تر الل نذة أنه ال يوجد أي عائق يحو دون قبو البالغ فهي تعلن قبوله وت ذاشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر النظر

في أسسه الموضوعية.

النظر في األسس الموضوعية
1-8

نظرت الل نة في هعا البالغ في ضذ ذذوء جميع المعلومات واألدلة المسذ ذذتندية التي قدمها الطرفان

2-8

وتالحم الل نة أن المسذ ذ ذ ذ ذ ذذطلة األولى التي ين غي النظر فيها ييما يتعلق برفض طلب صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب

وفقما تقتضيه الماد ()7(14أ) من االتفاقية والماد  95من نظامها الداللي.

البالغ هي ما لوا يانت الدولة الطرف قد انتهكت التزامها لحمايته من التمييز على أس ذذاس األص ذذل اإلثني

لموجب المذاد (5ه)’ ‘ 1من االتفذاقيذة .والمسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذطلة الثذانيذة التي ين غي النظر فيهذا هي ما لوا يانت مراجعة
المحايم للحكم الصادر ابتدائياب لمثالة انتهاو للماد  6من االتفاقية.

__________
()14

انظر على سذ ذذبيل المثا ق اررات الل نة المعنية لالحقوق االقتصذ ذذادية واالجتماعية والثقايية في قضذ ذذية م . . .ضذ ذذد لكسذ ذذمبرغ
( )E/C.12/66/D/20/2017الفقر 2-7؛ وقض ذ ذذية س .و .وف . .ض ذ ذذد ليطاليا ( )E/C.12/65/D/22/2017الفقر 6-6؛
وقض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة أريذذانو ِم ذدينذذا ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد ليوادور ( )E/C.12/63/D/7/2015الفقر 3-8؛ وقض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة تروليو يذذاليرو ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد ليوادور
( )E/C.12/63/D/10/2015الفقر 5-9؛ وقض ذذية أالريون فلوريس وآلرين ض ذذد ليوادور ( )E/C.12/62/D/14/2016الفقر
8-9؛ وقضذ ذ ذذية مارتينس يويليو ضذ ذ ذذد البرتغا ( )E/C.12/61/D/21/2017الفقر 2-4؛ وقضذ ذ ذذية و .أ . .م .ضذ ذ ذذد ليوادور
( )E/C.12/58/D/3/2014الفقر 4-7؛ وقضذية ل .د .غ .ضذد لسذ انيا ( )E/C.12/55/D/2/2014الفقر  .3-9وانظر أيضذاب
قراري الل نة المعنية لحقوق األشذخاص ووي اإلعاقة في قضذية يون لين ضذد السذويد ( )CRPD/C/12/D/5/2011الفقر 6-7؛
وقض ذذية لالر ض ذذد النمس ذذا ( )CRPD/C/19/D/26/2014الفقرات من  4-8للى 7-8؛ وقراري الل نة المعنية لحقوق اإلنس ذذان
في قض ذ ذ ذ ذذية يويدس ض ذ ذ ذ ذذد اليونان ( )CCPR/C/86/D/1070/2002الفقر 3-6؛ وقض ذ ذ ذ ذذية س ذ ذ ذ ذذينغا ارس ذ ذ ذ ذذا ض ذ ذ ذ ذذد س ذ ذ ذ ذذري النكا

()15

انظر مع تغيير ما يلزم تغييره قضية دورميتش ضد صرايا وال بل األسود ( )CERD/C/68/D/29/2003الفقر .4-6

( )CCPR/C/81/D/1033/2001الفقر .3-6
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3-8

ووفقاب للماد (5ه)’ ‘1من االتفاقية تتعهد الدو األطراف لحظر التمييز العنص ذذري ل ميع أش ذذكاله

والقض ذ ذذاء عليه واض ذ ذذمان تمتع يل لنس ذ ذذان دونما تمييز على أس ذ ذذاس العرق أو اللون أو األص ذ ذذل القومي أو

اإلثني لالحق في العمل .وتُعير الل نة بتوصذ ذ ذذيتها العامة رقم  )2000(27وتالحم أنه من الضذ ذ ذذروري سذ ذ ذذن

تشذ ذريعات فعالة تحظر التمييز في م ا العمل وجميع الممارس ذذات التمييزية التي تمس أفراد م تمعات الروما
في س ذ ذذوق العمل لما في ولك عمليات التو ي

للى جانب توفير حماية فعالة للض ذ ذذحايا المحتملين من هعه

الممارسذ ذ ذذات .وفي هعا الصذ ذ ذذدد تحيط الل نة علم با مع القلق لمالحظة الدولة الطرف أن عملية االنتقاء يانت

محكومة لطنظمة معتمد على صذ ذ ذ ذ ذذعيد الشذ ذ ذ ذ ذذرية تُحدد معايير واضذ ذ ذ ذ ذذحة وغير تمييزية للتو ي

وأنه ين غي

لالتالي اعت ار أُسذ ذ ذ ذ ذذس نتي ة عملية االنتقاء مشذ ذ ذ ذ ذذروعة .وتوضذ ذ ذ ذ ذذو الل نة أن الوفاء لااللتزامات الناش ذ ذ ذ ذذرة عن

الماد (5ه)’ ‘1ال ينحصذر في وضذع لطار تشذريعي وتنظيمي لمكافحة التمييز العنصذري في الحصذو على
العمل بل يش ذذمل االلتزام بوض ذذع آليات للرص ذذد الفعا لتنفيع س ذذياس ذذات التو ي

غير التمييزية في الممارس ذذة

العملية .غير أن االدعاءات المثبتة المعروضذة على الل نة تثير لاألسذاس مسذائل تتعلق لكفالة الحماية وسذبل

االنتصاف الفعالة من التمييز العنصري ولن ي ري لالتالي النظر فيها لال لموجب الماد  6من االتفاقية.
4-8

وتنص المذاد  6على أنذه "تكفذل الذدو األطراف لكذل لنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان دال ٍذل في واليتهذا حق الرجوع للى

المحايم الوطنية وغيرها من مؤسذ ذسذ ذذات الدولة المختصذ ذذة لحمايته ورفع الحي

عنه على نحو فعا لصذ ذذدد

أي عمل من أعما التمييز العنصذذري يكون انتهاي با لما له من حقوق اإلنسذذان والحريات األسذذاسذذية ويتنافى
مع هذعه االتفذاقيذة" .وتشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير الل نذة للى أنذه وان يذان يبذدو من القراء الحرييذة لهذعا الحكم أنذه يتعين لث ات

وقوع فعل من أفعا التمييز العنصري قبل أن يكون للشخص المتظلم الحق في الحماية واالنتصاف ي ب
على الذدولذة الطرف أن تكفذل البذت في االدعذاءات المتعلقذة لذانتهذاو هذعا الحق من لال المحذايم الوطنيذة

والمؤسذسذات األلر وال معنى لهعه الضذمانة لن لم تُكفل في الحاالت التي لم يثبت فيها لعد وقوع انتهاو.
ورغم أنه ال يُعقل للزام دولة طرف لكفالة البت في االدعاءات المتعلقة لانتهاو الحقوق المنص ذ ذ ذ ذذوص عليها

في االتفاقية لص ذذرف النظر عن أس ذس ذذها الموض ذذوعية فإن الماد  6توفر الحماية للض ذذحايا المزعومين لن
يانت ادعاءاتهم وجيهة لموجب االتفاقية .وفي ضوء هعه االعت ارات تنتقل الل نة للى النظر في ادعاءات

صاحب البالغ لموجب الماد  6من االتفاقية.
5-8

وفي هعا الس ذ ذذياق تحيط الل نة علم با لما قدمه لليها ص ذ ذذاحب البالغ العي ينتمي في األص ذ ذذل للى

طعن فيها مفادها أن سذ ذذلسذ ذذلة مطاعم رفضذ ذذت الطلب العي قدمه لليها للعمل
جماعة الروما من معلومات لم يُ َ

ينذاد في عذام  .2012وتحيط الل نذة علمذ با على وجذه الخص ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص لذادعذاء صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أنذه قذدم للى
المحايم المحلية لسذ ذذبب هعا الحادث دعو اهر الوجاهة لشذ ذذطن التعرض للتمييز العنصذ ذذري ويان لالتالي
على الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذريذذة المذذدعى عليهذذا أن تقذذدم ح ذ با معقولذذة ومقنعذذة لتبرير المعذذاملذذة التمييزيذذة التي تعرض لهذذا.
وااإلضذافة للى ولك تحيط الل نة علماب لاعتراض الدولة الطرف على ادعاءات صذاحب البالغ لاألسذاس ألن

المحايم المحلية نظرت في القضذذية وللصذذت للى أن صذذاحب البالغ لم يدعم لما يكفي من األدلة ادعاءه أنه

تعرض للتمييز .وييما يتعلق على وجه الخصذذوص لفعالية سذذبل االنتصذذاف القضذذائية لما في ولك المسذذطلة
اإلجرائية المتعلقة بنقل عبء اإلث ات تالحم الل نة أن الدولة الطرف لم تقدم أي ح

محدد .

ويطو مس ذذطلة تُع عِير الل نة في تقييمها لما لوا يانت المحايم المحلية قد وفرت لص ذذاحب البالغ
6-8
س ذ ذذبل انتص ذ ذذاف فعالة على نحو ما تقتض ذ ذذيه الماد  6من االتفاقية لاجتهاداتها التي للص ذ ذذت فيها للى أن
ض ذ ذذحايا التمييز العنص ذ ذذري المفترض ذ ذذين غير ُملزمين بتقديم أدلة على أنهم تعرضذ ذ ذوا للتمييز( .)16ورغم علم

__________
()16

8

انظر على سذبيل المثا قضذية ف .س .ضذد سذلوفاييا ( )CERD/C/88/D/56/2014الفقر 4-7؛ وقضذية لر ضذد الدانمرو
( )CERD/C/71/D/40/2007الفقر 4-7؛ وقضية لوران غابري غالاروم ضد فرنسا ( )CERD/C/89/D/52/2012الفقر .2-7
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الل نة لالتش ذ ذريعات الوطنية للدولة الطرف التي تنص على نقل عبء اإلث ات في قض ذ ذذايا التمييز

()17

فهي

تذُعير لذادعذاء صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أن المحذايم المحليذة لم تطبق هذعه القوانين المحليذة وفقذ با لالتفذاقيذة .وفي هعا
الصدد تحيط الل نة علماب لح ة صاحب البالغ أن محكمة سينترو المحلية في تشيسيناو عابت عليه عدم
األشذ ذذخاص

تقديمه أدلة على أصذ ذذله اإلثني عدا لشذ ذذارته لليه .واهعا الخصذ ذذوص تُعير الل نة لطن تعري
يمنتمين للى جماعة لث نية أو عرقية ين غي أن يقوم على تعري الش ذ ذ ذذخص المعني لنفس ذ ذ ذذه ما لم تكن ثمة

ح ة تبرر عكس ولك(.)18

وعالوب على ولذك تحيط الل نذة علمذ با لذادعذاء ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أن المحذايم المحليذة لذالغذت في
7-8
لعطاء األهمية لمطالبته لالتعويض عوض الحصذ ذ ذ ذ ذ ذذو على العمل يسذ ذ ذ ذ ذ ذذبيل انتصذ ذ ذ ذ ذ ذذاف لال اإلج ارءات
القضذ ذذائية .وتالحم الل نة أن المحايم اسذ ذذتندت للى التيار صذ ذذاحب البالغ الفتراض أنه لم يكن ينوي أبداب
ذعف على ما يبدو مس ذ ذ ذ ذذتو مراعا المحايم المحلية ادعاءه
العمل في الش ذ ذ ذ ذذرية المعنية وهو افتراض أض ذ ذ ذ ذ َ

التعرض للتمييز لد تقييمها لقض ذ ذذيته .وتش ذ ذذدد الل نة على أن التيار س ذ ذذبيل انتص ذ ذذاف معين ال ي وز أن

يؤثر سذذل اب في تقييم اد عاء التعرض للتمييز حتى في الحاالت التي ال يرغب فيها الشذذخص ضذذحية التمييز
المزعوم في العمل في الشرية المعنية.

وعالوب على ولك تالحم الل نة لقلق أن المحايم المحلية للص ذ ذذت للى أن قرار ص ذ ذذاحب البالغ
8-8
عدم عرض قض ذ ذذيته عل ى م لس منع التمييز والقض ذ ذذاء عليه ويفالة المس ذ ذذاوا يؤيد عدم وجود "حالة تمييز

ح"ي"ية" .وفي هعا الص ذذدد تش ذذير الل نة للى أنه ال ي وز أن يض ذذر بوض ذذع ص ذذاحب البالغ التياره س ذذبيالب
قضائياب قاد ابر على توفير التعويض لاإلضافة للى االنتصاف.

وألي بار تالحم الل نة أنه يبدو من الوثائق القض ذ ذذائية أن المحايم عوض للزام الش ذ ذذرية المدعى عليها
9-8
بتبرير المعاملة التمايزية لصذ ذ ذ ذذاحب البالغ بتحديد األس ذ ذ ذ ذ ا الدقيقة لعدم تو يفه رغم الفتو التي قدمها م لس
منع التمييز والقض ذذاء عليه ويفالة المس ذذاوا والتي يس ذذترعي فيها انت اه المحايم للى ض ذذرور نقل عبء اإلث ات في
قضذذايا التمييز ويقدم فيها لعض اإلرشذذادات لخصذذوص تفسذذير مصذذطلو "المتطل ات المهنية األسذذاسذذية" اعتمدت

ذتخدمين آلرين أفادوا لطن البيرة التي يؤدون فيها واج اتهم اليومية لالية من
للى حد يبير على ش ذ ذ ذ ذ ذ ذذهادات مس ذ ذ ذ ذ ذ ذ َ
التمييز .غير أن الل نة تش ذ ذذعر لالقلق ألن المعلومات المس ذ ذذتقا من أش ذ ذذخاص يختلفون عن ص ذ ذذاحب البالغ من

ال على أن حالة هؤالء األشذخاص مماثلة
ويشذغلون و ائف ألر ليسذت دلي ب
حيي السذن وال نس واألصذل اإلثني َ

لحالة ص ذذاحب البالغ .وتت اهل أيضذ ذبا احتما التقاطع( )19ووجود "حاالت التراتبية اإلثنية" في س ذذوق العمل على
نحو مذذا أ هرتذذه ت ذذار ميذذدانيذذة مقذذارنذذة في أورواذذا وتقلذذل من شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذطن المعذذاملذذة التمييزيذذة التي تقع في حذذاالت

"معزولة" ومحدد أو حتى بدوافع مختلطة وال تعتبرها جزءبا من سذذياسذذة أو معاملة منه ية وال سذذيما في يا

أي توض ذ ذذيو محدد من جانب الش ذ ذذرية المدعى عليها لخص ذ ذذوص رفض تو ي ص ذ ذذاحب البالغ .وألي بار تُعير
الل نة لطن هعا النه ال ينسذ ذ م مع فهم التحديات ومظاهر التحيز التي ال ي از يواجهها م تمع الروما في الدولة
الطرف يمذا ورد في المالحظذات الختذاميذة التي أص ذ ذ ذ ذ ذ ذذدرتهذا الل نذة لش ذ ذ ذ ذ ذ ذذطن جمهورية مولدوفا في عامي 2011

و 2017ويعلك في تقارير عديد لهيرات دولية واقليمية ألر لحقوق اإلنسان(.)20
__________
()17

الماد  19من القانون رقم  121لشطن ضمان المساوا .

()18

انظر التوصية العامة رقم  )1990(8لل نة.

()19

انظر التوصية العامة رقم  )2009(32لل نة الفقر .7

()20

 CERD/C/MDA/CO/10-11الفقرتان  20و21؛ و CERD/C/MDA/CO/8-9الفقر 15؛ وE/C.12/MDA/CO/3

الفقرات من  22للى 27؛ و A/HRC/34/53/Add.2الفقرات من  105للى 107؛ و A/HRC/26/28/Add.2الفقر (90أ).

انظر أيض ذ ذ ذ ذ ذاب الل نة األورواية لمناهضذ ذ ذ ذ ذذة العنص ذ ذ ذ ذ ذرية والتعصذ ذ ذ ذ ذذب التقرير الرالع لشذ ذ ذ ذ ذذطن جمهورية مولدوفا العي اعتُمد في 20
ونشذ ذ ذ ذ ذذر في  15تش ذ ذ ذ ذ ذرين األو /أيتوار  2013الفقرات من  29للى  31والتقرير الخامس لشذ ذ ذ ذ ذذطن جمهورية
حزيران/يونيه ُ 2013
ونشر في  2تشرين األو /أيتوار  2018الفقرتين  83و.84
مولدوفا العي اعتُمد في  20حزيران/يونيه ُ 2018
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 10-8وتؤيذذد الل ن ذذة مر ألر أن الم ذذاد  6لو ال يُعق ذذل للزام دولذذة طرف لكف ذذالذذة الب ذذت في االدعذذاءات
المتعلقة لانتهاو الحقوق المنص ذ ذ ذذوص عليها في االتفاقية لص ذ ذ ذذرف النظر عن أس ذ ذ ذس ذ ذ ذذها الموض ذ ذ ذذوعية توفر
الحماية للض ذ ذ ذ ذ ذ ذذحايا المزعوم ين لن يانت ادعاءاتهم وجيهة لموجب االتفاقية .وفي ض ذ ذ ذ ذ ذ ذذوء االعت ارات الوارد
أعاله تخلص الل نة في هعه القضذ ذ ذذية للى أن صذ ذ ذذاحب البالغ قدم دعو وجيهة من هعا القبيل ولكنه ُح ِعمل
على نحو غير متناسذذب عبء لث ات تعرضذذه للتمييز من جانب الشذذرية المدعى عليها .وتر الل نة أنه وان

يانت التش ذ ذ ذريعات الوطنية تنص على لجراء نقل عبء اإلث ات يان رد الدولة الطرف على ادعاءات التمييز

العنصذ ذذري غير فعا لدرجة أنها لم تكفل لصذ ذذاحب البالغ الحماية وسذ ذذبل االنتصذ ذذاف المناس ذ ذ ة لما في ولك

ال لقوانينها الخاصذة واالماد  6من االتفاقية.
الترضذذية والتعويض المناسذ ان عن الضذذرر العي تعرض له عم ب

وتخلص الل نة لالتالي للى أن حقوق صاحب البالغ المكفولة لموجب الماد  6من االتفاقية قد انتُهكت(.)21
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وفي ض ذ ذ ذذوء ما تقدم ال تر الل نة داعياب للنظر لش ذ ذ ذذكل منفص ذ ذ ذذل في ادعاءات ص ذ ذ ذذاحب البالغ
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واو تتص ذ ذذرف الل نة لموجب الماد  ()7(14أ) من االتفاقية فهي تس ذ ذذتنت أن الوقائع المعروضذ ذذة

المتعلقة لالماد (5ه)’ ‘1والماد  7مقروء لاالقتران مع الماد ()1(2د) من االتفاقية.
عليها في هعه القضية تكشف عن انتهاو الدولة الطرف الماد  6من االتفاقية.

وتوص ذ ذ ذذي الل نة الدولة الطرف بتقديم اعتعار للى ص ذ ذ ذذاحب البالغ ومنحه تعويض ذ ذ ذاب مناس ذ ذ ذ با عن
-10
الضذرر الناجم عن انتهاو االتفاقية المعيور أعاله .وتوصذي الل نة الدولة الطرف أيضذ با لطن تنفع على نحو
يامل قوانينها لمناهض ذذة التمييز( :أ) من لال تدريب القض ذذا في م ا تش ذريعات مكافحة التمييز وولك

في جملة أمور لغرض ضمان مراعاتهم الكاملة لمبدأ نقل عبء اإلث ات؛ و( ) من لال توفير معلومات
واضذذحة عن سذذبل االنتصذذاف المحلية المتاحة في حاالت التمييز العنصذذري؛ و(ف) من لال تعزيز رصذذد

معايير مناهضة التمييز في م ا العمل .وتطلب الل نة للى الدولة الطرف أيض با أن تنشر هعا الرأي على
نطاق واسع لما في ول ك في أوساق الهيرات القضائية وأن تترجمه للى لغتها الرسمية.
وتطلذب الل نذة للى الذدولذة الطرف أن تقذدم لليهذا في غضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذون  90يومذاب معلومذات عن التذدابير
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المتخع لتنفيع هعا الرأي.

__________
()21
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