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املراق
آراء اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مبوجـ املـادة )3 ( 7
من اليوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز
ضد املرأة ( الدورة الثالثة والستون)
بشأن
*

البالغ رقم 2013 /60
مقدم من:
مقدم من:
الشخص املدعى أنه ضحية:
الدولة الطرف:
تاريخ تقدمي البالغ:

سفيتالنا ميدايد فا (ميثلها احملامي دميتري
مقدمة البالغ
االحتاد الروسي
 5أ ار/ما و 2013

بارتينيف(

إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ،املنشأة مبوجب املادة  17منن اتفاقينة
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
وقد اجتمعت يف  25شباف/ايا ر ،2016
تعتمد ما لي:

اآلراء مبوج

املادة  )3 ( 7من اليوتوكول االختياري

 1-1إن مقدمـــة الـــبالغ هـــي ســـفيتالنا ميدايـــد فا ،مواطنـــة روســـية ولـــد يف  20أذار/
مـارس  .1986وتـدعي أهنـا ضـحية انتـهاكا حلقوقهــا مـن جانـ االحتـاد الروسـي مبوجـ
املواد  1و ( 2ج) و (د)( ،هـ) و (و) و ( )1( 11ب)( ،ج) و (و) مـن اتفاقيـة القضـاء علـى
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة .وميثـل مقدمـة الـبالغ احملـامي دميتـري بـارتينيف .وقـد صـدقق
* شــارأ أعضــاء اللجنــة التاليــة أاــارهم يف النلــر يف هــةا الــبالغ :عاغشــة ار ــدة أجــار ،غالد ـ أكوســتا
اارغاس ،باخيتا الدوسري ،نيكول أملن ،ماغـالي أروشـا دومينسـي  ،بربـارا بيلـي ،نـيكالس بـرون ،لـو زا
تشاالل ،ناغلة جي ،هيالري غبيدمياه ،وكو ها اشي ،عصـم جاهـان ،داليـا لينـاري ،ليـا نادار ـا ،ثيـودورا
أويب نوانكوو ،براميال باتن ،سيلفيا بيمنتيل ،بيانكامار ا بومريانزي ،وشياوكياو زو.
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الدولــة الطـــر علـــى االتفاقيــة واليتوكـــول االختيـــاري امللحــق هبـــا يف  23كـــانون الثـــا /
نا ر  1981و  28متوز /وليه  ،2004على التوايل.
 2-1ويف  23تشر ن األول/أكتوبر  ،2013طلب الدولـة الطـر إىل اللجنـة أن تنلـر يف
مقبوليــة الــبالغ مبعــزل عــن أسســه املوضــوعية .ويف  14آذار/مــارس  ،2014قــرر اللجنــة،
متصراة من خالل الفر ـق العامـل املعـ بالبالغـا املقدمـة مبوجـ اليوتوكـول االختيـاري،
عمــال باملــادة  66مــن نلامهــا الــداخلي ،أن تبح ـ يف مقبوليــة الــبالغ باإلضــااة إىل حيثياتــه
املوضوعية.
الوقاغع كما عرضتها مقدمة البالغ
 1-2تعيش مقدمة البالغ يف منطقة اارا باالحتاد الروسي .ويف عام  ،2005خترجـ مـن
معهــد املالحــة النهر ــة يف اــارا ،بعــد أن درسـ املمــرا املاغيــة الداخليــة واملالحــة الســاحلية
وتأهلـ كضــاب مالحـة (شــهادة مالحـة مــن املعهـد) ويف  1حز ران /ونيــه  ،2012قــدم
طلبا لوظيفة قيادة قوارب يف شركة نقل الركاب على هنر اـارا ،وهـي شـركة ذا مسـوولية
حمدودة .وقد وااق ناغ مد ر الشركة يف البدا ة علـى طلبـها .ويف  29حز ران /ونيـه ،رُاـ
طلبــها باإلشــارة إىل الالغحـــة احلكوميــة رقــم 162املورخـــة  25شــباف/ايا ر  ،2000الـــي
أدرج قاغمـة بالوظـاغف الشـاقة واألعمـال ذا ظـرو العمـل الضـارة أو اخلطـرة احمللـورة
على النساء .وصدر الالغحة على أساس املادة  253من قانون العمل يف االحتاد الروسي.
 2-2وواقــا للمــادة  404مــن الفصــل الثال ـ والــثالثن مــن الالغحــة رقــم  ،162حيلــر
استخدام اليد العاملة النسـاغية لشـسل وظـاغف طـواقم اآلال جلميـع أنـوا السـفن والوظـاغف
الي جتمع بن واجبـا العمـل علـى سـط السـفينة واآلال  .وتشـمل هـةه الوظـاغف وظيفـة
قيادة القوارب .إال أنه واقا للفقرة  1من املادة ،حيـق لصـاح العمـل أن قـرر اسـتخدام اليـد
العاملة النساغية يف الوظاغف احمللورة إذا قام بتهيئة ظرو عمل آمنة ومت اعتمادها مـن خـالل
تقييم موقع العمل.
 3-2وأظهــر هــةا التقيــيم الــةي أجــري يف عــام  2010أن وظيفــة قيــادة القــوارب ال متتثــل
ملتطلبا بيئة العمل اآلمن ألن معا ري الضوضـاء تتجـاوز املسـتو ا اآلمنـة .وصـنف ظـرو
العمــل بأهنــا ضــارة مبوجـ ”دليــل التقيــيم الصــحي لبيئــة العمــل وعوامــل عمــل اليــد العاملــة
ومعــا ري تصــنيف ظــرو العمــل“ (الالغحــة رقــم ،. 2.2.2006-05الــي وااــق عليهــا كــبري أطبــاء
الصحة يف الدولة يف  29متوز /وليه  )2005وال تورد الالغحة أي تفسري حمـدد بشـأن أسـباب
ارتفا مستوى الضوضاء الي قد تنطوي على آثار ضارة على صحة املرأة.
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 4-2وطعن ـ مقدمــة الــبالغ يف را ـ طلبــها يف احملكمــة ،ســعياً منــها إىل استصــدار أمــر
قضــاغي إلجبــار الشــركة علــى يئــة ظــرو العمــل اآلمنــة املطلوبــة مــن أجــل توظيفهــا .وقــد
اعتمــد علــى أحكــام املســاواة يف الدســتور ويف قــانون العمــل ،وأشــار إىل أن هــةا األخــري
نص بشكل حمدد على املساواة يف املعاملة بـن الرجـل واملـرأة وحيلـر التمييـز بـن اجلنسـن يف
عالقــــا العمــــل (املــــادة  .)3ويف  20آب/أغســــط  ،2012راضــ ـ حمكمــــة مقاطعــــة
سامارسكي قضية مقدمة البالغ ،بدعوى أن القرار املطعون ايه ال شكل انتهاكاً حلـق مقدمـة
الــبالغ يف العمــل ألنــه هــد إىل محا ــة مقدمــة الــبالغ مــن العوامــل الضــارة يف العمــل الــي
تنطوي علـى آثـار ضـارة علـى املـرأة وعلـى صـحتها اإلجنابيـة .واعتمـد احملكمـة احملليـة علـى
موقــف احملكمــة الدســتور ة) القــرار رقــم  617-O-Oالصــادر يف  22آذار/مــارس  )2012يف
قضية تتعلق حبلر عمل املرأة كمساعدة مشسقل قطارا األنفاق(.)1
 5-2وأحاط احملكمة احمللية بقرار الشركة بتكليف إجراء تقييم اسـتثناغي للـرو أمـاكن
العمل .ويف  28حز ران /ونيه  ،2012كلفـ الشـركة وكالـة لتقيـيم ظـرو أمـاكن العمـل
بعــد اســتبدال حمركــا الســفينة .إال أن نتــاغ التقيــيم مل تكــن متاحــة أثنــاء انعقــاد اجللســة،
وقض احملكمة بـأن لـدى مقدمـة الـبالغ ارصـة للتقـدم ثانيـة للوظيفـة إذا أظهـر التقيـيم الـةي
جتر ه الداغرة احلكومية للتفتيش الصحي تقييماً إجيابيًا.
 6-2وطعن مقدمة البالغ يف هـةا احلكـم ،وجادلـ بـأن احملكمـة احملليـة مل تـدرس جيـدًا
طلبــها الرغيســي املتمثــل يف إجبــار الشــركة علــى يئــة ظــرو عمــل آمنــة لتمكينــها ،بصــفتها
امرأة ،من العمل يف قيـادة القـوارب .كمـا داعـ بـأن القـرار املطعـون ايـه لهـر بأهنـا ممنوعـة
حبكـم الواقـع مـن ممارسـة حقهـا يف العمـل حسـ دراسـتها وتأهيلـها كضـاب مالحـة ،الــةي
ســتتبع تلقاغيــا ،ويف مجيــع األحــوال ،العمــل يف ظــرو تعتــي خطــرية علــى النســاء مبوج ـ
القانون واألنلمـة .لـةل  ،اإنـه قـع علـى عـاتق الشـركة وضـع هـةه الشـروف إذا كـان ذلـ
ممكن ـاً مــن الناحيــة العمليــة .بيــد أن احملكمــة مل تــدرس ايمــا إذا كان ـ الشــركة قــد اختــة
خطوا إجيابية يف هةا الصدد ،وايما إذا كـان التقيـيم االسـتثناغي للـرو أمـاكن العمـل قـد
أجري حتقيقاً هلةا السرض.
 7-2ويف مرااعتها يف جلسة االستئنا  ،أشار اللجنـة إىل أن التقيـيم االسـتثناغي أكـد أن
ظرو العمل يف قيادة القوارب قد صنف بأهنا ظرو عمل ضارة .وراض حمكمـة منطقـة
__________

( )1قرار احملكمة الدستور ة رقم
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اارا الطعن الةي قدمته مقدمة البالغ يف  19تشـر ن الثـا /نوامي  .2012وأكـد مقدمـة
البالغ أن سبل االنتصا الفعالة املتاحة هلا قد استنفد نتيجة هةا الرا .
 8-2واتبع مقدمة البالغ سبيل انتصا استثناغي وقدم طعناً بالنق أمام هيئة رغاسـة
حمكمة منطقـة اـارا .وقـد رُاـ الطعـن مبوجـ قـرار مـور  7آذار/مـارس  .2013وأورد
قاضي احملكمة ،بشكل خاص ،ما لي:
إن احلج الي ساقتها مقدمة الطل بأنه عندما راض [احملكمة االبتداغيـة] دعواهـا،
اإهنــا مل تنلــر يف طلبــها بـإلزام املــدعى عليــه بتهيئــة ظــرو العمــل الالزمــة لتوظيفهــا،
بالرغم من أن الواجـ املماثـل لصـاح العمـل منصـوص عليـه يف القـانون ،ال ميكـن
أخةه يف االعتبار .ورأ احملكمة االبتداغية بصـورة صـحيحة أن إبـرام عقـد عمـل مـع
شخص حمدد هو حق ال إلزام على صاح العمل .وبسية املسـاعدة علـى إعمـال هـةا
احلــق مبوجـ املــةكرة رقــم  1مــن القاغمــة [مــن الالغحــة رقــم  ،]162اــإن صــاح
العمل مين احلـق يف البـ يف اسـتخدام عمـل املـرأة يف الوظـاغف احمللـورة والوظـاغف
اخلاضعة إىل يئة ظرو العمل املأمونة الي أكـدها تقيـيم مكـان العمـل .إال أن هـةه
األحكــام ال متــن صــاح العمــل االلتــزام بتهيئــة ظــرو العمــل هــةه يف كــل حالــة
عندما تبح امرأة عن عمل لشسل الوظيفة املنشودة.
 9-2وأشار مقدمة البالغ أ ضاً إىل أنه مل تقـدم أي شـكوى بالنيابـة عنـها إىل أي إجـراء
دويل آخر مع بالتحقيق أو التسو ة بشأن األحداث الي أاض إىل تقدميها البالغ احلايل.
الشكوى
 1-3تــدعي مقدمــة الــبالغ أهنــا ضــحية انتــهاأ حلقوقهــا مبوجـ املــواد  1و ( 2ج) و (د)
و (هـ) و (و) و ( )1(11ب) و (ج) و (و) من االتفاقية.
 2-3وتوكد مقدمة البالغ بأن الشركة حرمتها من شسل الوظيفة بسـب جنسـها ،اسـتنادًا
إىل حلر قانو صر  .وتداع بأن هةا الفرق يف املعاملة شكل متييزا وانتهاكا لالتفاقيـة وأنـه
ال املــادة  253مــن قــانون العمــل وال الالغحــة رقــم  162توض ـ األســاس املنطقــي للحلــر
الشـــامل .وواقـــا للحجـ ـ الـــي ســـاقتها احملكمـــة الدســـتور ة يف قرارهـــا املـــور  22آذار/
مارس  ،2012اإن احللر هد إىل محا ة الصحة اإلجنابية للمرأة .بيد أن احللر نطبق علـى
مجيــع النســاء ،بســ النلــر عــن أعمــارهن أو وضــعهن الزوجــي أو قــدر ن علــى اإلجنــاب
أو رغبتــهن اي ـه أو غريهــا مــن اللــرو الفرد ــة .ويف قضــيتها اإهنــا تــرى أ ضــا أن الســلطا
القضاغية قد أخطأ يف تفسري املادة  )2( 4مـن االتفاقيـة مبعـ أن هـةا التـدبري الوقـاغي تـيره
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تل املادة .ومن الواض مـن صـياغة املـادة  4بأهنـا أدرجـ يف االتفاقيـة بسـرض إلـزام الـدول
بـتمكن املــرأة مــن حتقيــق املســاواة الفعليــة أو املوضــوعية مــع الرجــل ،واألخــة يف االعتبــار أن
املعاملــة غــري املتماثلــة بــن املــرأة والرجــل مطلوبــة أحيانــا بســب الفــروق البيولوجيــة بينــهما.
وال قر احلكم تقييد حقوق املرأة ،مبا يف ذل احلق يف العمل ،على أساس الفـروق البيولوجيـة
أو إمكانية أن حيملن و نجنب .وال تير املادة  )2( 4حتد ـد أو تقييـد حقـوق اإلنسـان للمـرأة،
مبــا يف ذل ـ احلــق يف العمــل ،وال ت ـوار أساســا للتمييــز علــى أســاس نــو اجلــن الــةي ققي ـد
أو بطل حق مساواة املرأة يف التمتع بتل احلقوق.
 3-3وتوكــد مقدمــة الــبالغ بأنــه ،حــى لــو كــان اعتمــاد هــةا النلــام نامجـاً عــن الرغبــة يف
”محا ة“ املرأة ،اإن ما سبق ذكره ال صلة له باعتبارا يف مـا إذا كـان شـكل متييـزا .وتشـري
إىل أن االتفاقية تلزم الدول األطرا بأن تخة أصـحاب العمـل التـدابري الالزمـة إلزالـة اآلثـار
السلبية على صحة املرأة .وحى عندما ال تكون هةه التـدابري موجـودة أو مسـتحيلة ،اـإن منـع
املرأة من العمل بواسطة قوانن إقصاغية تطبق علـى املـرأة اقـ  ،لـي أمـراً مناسـباً .و نبسـي أن
تفرض التشر عا املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية والقـوانن التزامـا علـى أصـحاب العمـل
جلعل أماكن العمل آمنة جلميع املوظفن من كال اجلنسن و نبسي أن تنلم بشكل وثيق بيئـا
العمل الضارة أو اخلطـرة بسيـة محا ـة صـحة مجيـع املـوظفن مـن كـال اجلنسـن إىل أقصـى حـد
ممكن .وإن املادة  253من قانون العمل واللواغ ذا الصلة ،الـي تسـتبعد النسـاء مـن العمـل
يف جماال أو بيئا عمل معينة ،تز ل الع ء عن كاهـل أصـحاب العمـل لتهيئـة بيئـا عمـل
آمنة وحتسن ظرو أماكن العمل ،وبالتايل اإهنا ليس آلية اعالة لتحسـن الصـحة والسـالمة
املهنيتن .باإلضااة إىل ذل  ،اإن اتسا نطاق وشروف االستبعاد وتطبيقهـا علـى النسـاء اقـ
قوض على الفور أي ادعاء بأهنـا قـد تنطـوي علـى وظيفـة مشـروعة لتـواري الصـحة والسـالمة
املهنيـتن .وبــدال مــن ذلـ  ،اــإن هــةه العوامــل تـدل علــى أن القــانون هــو نتيجــة جمموعــة مــن
القوال النمطية اجلنسانية واملعا ري اإلشكالية.
 4-3وتــداع مقدمــة الــبالغ أ ضــا بــأن املــادة ( )1( 11و) مــن االتفاقيــة ،الــي تلــزم الــدول
األطـرا اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف ميــدان العمــل لكــي
تكفل احلق يف الوقا ة الصحية وسالمة ظرو العمل ،مبـا يف ذلـ محا ـة وظيفـة اإلجنـاب ،ال
تير االستبعاد الشامل للمرأة من بع املهن أو الوظـاغف .ويف الواقـع ،اـإن ذلـ تعلـق حبـق
املرأة يف محا ة الصحة والسالمة يف ظرو العمل ولي حبق الدولة يف محا ة الوظيفة اإلجنابيـة
للمرأة باستبعادها واستبعاد مجيع النساء األخر ـا مـن أمـاكن عمـل أو وظـاغف معينـة بسـ
النلر عن رغبتهن يف االستفادة من هةه احلما ة .وتلزم املادة ( )1(11و) ،الـي جيـ أن تقـرأ
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يف سياق األحكـام األخـرى مـن املـادة  ،11الـدول األطـرا بكفالـة أن تتخـة أمـاكن العمـل
وأصحاب العمل التدابري االستباقية الشاملة الالزمة حلما ة صحة املـرأة يف العمـل ،مبـا يف ذلـ
الصحة اإلجنابية ،مما ميكنها مـن التمتـع بـاحلق يف العمـل والصـحة علـى أسـاس املسـاواة وعـدم
التمييــز .وهــي ال تــوار أساســا لالســتثناءا القانونيــة القاغمــة علــى أســاس اجلــن بــن الرجــل
واملرأة من حي مـن ميكنـه أن ـودي أو ال ـودي أنواعـاً معينـة مـن الوظـاغف .وعـالوة علـى
ذل  ،تنص املادة ( )1( 11د) على أن تتخة الـدول األطـرا مجيـع التـدابري املناسـبة للقضـاء
على التمييز ضـد املـرأة يف ميـدان العمـل لكـي تكفـل احلـق يف املسـاواة يف املعاملـة ايمـا تعلـق
بالعمل ذي القيمة املتساو ة.
 5-3وتوكــد مقدمــة الــبالغ أ ضــاً بــأن الســلطا الوطنيــة قــد ذكــر أســباب الصــحة
والسالمة لتي ر منع املرأة من العمـل يف جمـاال معينـة .وال جـدال يف أن بعـ بيئـا العمـل
قد كون هلا تأثري سليب على الصحة اإلجنابية للمرأة ،لكن ال ـنص القـانون الروسـي علـى أي
حلر على العمالة الضارة تتعلق بالرجال .وكما أشار احملكمة الدسـتور ة يف قرارهـا املـور
 22آذار/مــارس  ،2012اــإن الالغحــة الصــحية املورخــة  28تشــر ن األول/أكتــوبر 1996
حتـــدد ”متطلبـــا ظـــرو العمـــل الصـــحية للمـــرأة“ وتـــورد ”املعـــا ري املوضـــوعية“ للقيـــود
املفروضــة علــى عمــل املــرأة .ويف الوق ـ نفســه ،ال توجــد لــواغ مماثلــة حتــدد ظــرو عمــل
الرجل ،مع أنه قر راياً بوجود بع العوامل املهنية الي هلا تأثري سـليب علـى صـحة الرجـال،
مبا ايها على وظاغفهم اإلجنابية .ولةل تدعي مقدمة البالغ بأن الدولة الطر ليس متسـقة
يف تطبيق األنلمة القانونية يف هةا امليدان وتفرض احللر على املرأة اق  .و لهر ذلـ التحيـز
اجلنسا والقوال النمطية املتجةرة يف التشـر ع الـوط الـةي ـنص علـى اختـاذ تـدابري وقاغيـة
بااتراض أنه نبسي أن ُنلر داغماً إىل املرأة بشكل رغيسـي بأهنـا أمق ،مث باعتبارهـا موظفـة اقـ .
وعالوة على ذل  ،تض مـن القـرارا القضـاغية الوطنيـة بـأن ”املسـتوى املكـاا للضوضـاء
أثناء نوبا العمـل الـةي تجـاوز املسـتوى املسـمو بـه“ قـد استُشـهد بـه لتي ـر منـع مقدمـة
البالغ من العمل يف قيادة القوارب .ومع أن حتد د العوامل املهنية الـي تـوثر سـلباً علـى صـحة
املــرأة قــع علــى عــاتق الســلطا الوطنيــة ،ال ميكــن إغفــال عــدم وجــود دليــل علمــي أو خطــر
اوري ال رجعة ايه علـى الصـحة اإلجنابيـة ملقدمـة الـبالغ املتعلـق بارتفـا مسـتوى الضوضـاء.
وال تفســر األنلمــة كيــف ميكــن أن ــوثر ارتفــا مســتوى الضوضــاء ســلباً علــى صــحة املــرأة
بشكل عام أو علـى صـحتها اإلجنابيـة ،ومـا إذا كـان ال ميكـن التخفيـف مـن حـدة هـةا التـأثري
باتبا تدابري وقاغية.
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 6-3تدعي مقدمة البالغ أن الطابع غري املتناس للحلر القانو على شسل املـرأة وظـاغف
معينـة واضـ يف قضـيتها .وتقــول إن لــد ها طفلـن وبالتــايل ،وواقــا للقـانون االحتــادي املتعلــق
بأس الرعا ة الصحية يف الدولة الطر  ،اإنه حيق هلا أن تطلـ إجـراء تعقـيم طـيب بنـاء علـى
رغبتــها اقـ  .وبالتــايل ،اــإن القــانون ســم هلــا بـأن توقــف قــدر ا علــى اإلجنــاب بطر قــة ال
رجعة ايها من خالل التعقيم ،لكنه تجاهل يف الوقـ نفسـه رغبتـها يف احلصـول علـى العمـل
الةي قد لحق (ومن الناحية النلر ـة) ضـرراً علـى وظيفتـها اإلجنابيـة و كـون تـأثريه ال رجعـة
ايه .وتشري مقدمة البالغ إىل آراء اللجنة ،بقوهلا إهنا انتقد األطر القانونية الوطنية الي تـنص
علــى ”التفــاو الصــار “ الــةي ميكــن مالحلتــه يف توظيــف املــرأة واألجــور الــي تتقاضــاها
واستحقاقا اإلجازة ،والقيود القانونية املفروضـة علـى عمالـة النسـاء ،ال عمالـة الرجـال ،ممـا
عكـ املواقــف النمطيــة املتعلقــة بالعمــل املناسـ للمــرأة( .)2وتشــري مقدمــة الــبالغ أ ضـاً إىل
دراسة أجر بتكليف من صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـاغي للمـرأة يف عـام  ،2006خلصـ
إىل أنه ”بعدم االمتثال للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة ،اقـد درسـ سـتة بلـدان
مــن أصــل تســعة بلــدان تقيــد خيــارا عمالــة املــرأة مبنعهــا مــن العمــل الليلــي ،والعمــل يف
املناجم  ...اإن هةه األحكام احلماغية تتعارض مع االستقالل الـةاي للمـرأة وتضـع قيـوداً غـري
معقولة على حقها يف اختيار املهن والوظاغف“.
 7-3وتدعي مقدمة البالغ أنه تض من أحكام املادة  2من االتفاقيـة ،بـاالقتران مـع املـادة
 ،11اإن االتفاقية تلزم الدول اعتماد التدابري التشر عية الالزمة حلما ة املرأة مـن التمييـز القـاغم
على نو اجلن من قبل أصحاب العمل .وعمال باملادة  11اإن ذلـ شـمل إلـزام أصـحاب
العمـل اختـاذ خطـوا اسـتباقية معقولـة جلعـل أمـاكن العمـل آمنـة بالنسـبة للمـرأة .وبنـاء علـى
ذل  ،كان نبسي للقانون الروسي أن لزم الشـركة إجـراء تعـد ال معقولـة علـى بيئـة العمـل
الالزمة لتمكن املرأة من االضطال باملهام املنشودة بطر قة آمنة ،مثال على ذلـ مـن خـالل
خف مستوى الضوضاء أو مدة تعرض املوظفـا للضوضـاء الضـارة .لكـن بـدال مـن ذلـ ،
نص القانون على أن للشـركة الصـالحية التقد ر ـة املطلقـة لتقر ـر يف مـا إذا كانـ ترغـ يف
إدخال هةه التعد ال  .وال شترف أي قانون وط بأن قوم صـاح العمـل بتقـد ر مـا هـي
التســو ا احملتملــة الالزمــة حلما ــة صــحة املــرأة ومتكينــها مــن املشــاركة يف املهــن ذا الصــلة
”احمللورة“ وحتقيقا هلةه السا ة ،اختاذ تدابري معقولة وعملية.
__________

( )2انلــر املالحلــا اخلتاميــة للجنــة بشــأن املســرب ( ،A/52/38/Rev.1اجلــزء األول ،الفقــرة  .)65انلــر أ ضــا
املالحلـــــا اخلتاميـــــة املتعلقـــــة بـــــاجلزاغر ( ،CEDAW/C/DZA/CO/3-4الفقرتـــــان  ،)39-38وكرواتيـــــا
( ،A/53/38/Rev.1اجلزء األول ،الفقرة (.)103
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 8-3وتالح ـ مقدمــة الــبالغ ب ـأن احملــاكم الوطنيــة قــد أشــار إىل الواقــع بــأن املســتوى
املكــاا للضوضــاء أثنــاء نوب ـة العمــل تجــاوز املســتوى املســمو بــه كأســاس لتي ــر را ـ
توظيفها يف قيادة القوارب .وبالتـايل ،اـإن السـلطا الوطنيـة مل تنلـر قـ يف أي تـدابري ميكـن
أن تكون الشركة قد اختة ا بشكل منطقي للتقليل من األثر السـليب للضوضـاء علـى صـحتها.
وتدعي مقدمة البالغ بأن اقتصار األحكام املناهضة للتمييز على تـدابري سـلبية تـودي اقـ إىل
جعل ضمانا االتفاقية نلر ة اق  ،ألنه من الضروري اختاذ ”مجيع التدابري املناسـبة“ ،عمـال
باملادة ( 2هـ) مـن االتفاقيـة ،للقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة .و تضـ مـن أحكـام املـواد 11
(( )1ب) و (ج) و (و) اــإن التــدابري املالغمــة تشــمل التزامــا إجيابيــة للــدول األطــرا ب ـأن
تضــع ضــواب لتنلــيم أصــحاب العمــل وكفالــة اختــاذ تــدابري عمليــة اســتباقية .وتوكــد مقدمــة
الـبالغ أنـه كـان نبســي للدولـة الطـر أن تلــزم الشـركة بـأن تتخـة علــى األقـل تـدابري عمليــة
ومعقولة على أساس إجراء تقييم شامل هبد متكـن املـرأة مقدمـة الطلـ مـن شـسل الوظيفـة
املنشودة.
 9-3كما توكد مقدمة الـبالغ أن املـادة ( 2هــ) مـن االتفاقيـة تلـزم الـدول األطـرا علـى
اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانـ أي شـخص أو منلمـة أو
موسسة .عـالوة علـى ذلـ  ،اقـد كـرر اللجنـة يف سـوابقها القضـاغية وتوصـيا ا العامـة أنـه
مبوج االتفاقية اإن الدول األطرا ملزمة بإنشـاء نلـام محا ـة قانونيـة ضـد التجـاوزا الـي
ترتكبها جها من القطا اخلاص(.)3
مالحلا

الدولة الطر

 1-4يف  23تشر ن األول/أكتوبر  ،2013أكد الدولة الطر أن مقدمة البالغ كانـ
قد تقدم بطل لشسل وظيفة قيادة قوارب لدى شركة نقل الركـاب علـى هنـر اـارا ،لكـن
طلبــها قوبــل بــالرا العتبــار ظــرو العمــل خطــرية .والحل ـ أن املــادة  253مــن قــانون
العمــل حـدق مــن اســتخدام عمــل املــرأة يف املهــن الشــاقة واخلطــرة و/أو غــري الصــحية ،وكــةل
العمــل حت ـ ســط األرض ،واســتث العمــل غــري اجلســدي أو الصــحي واخلــدما املزنليــة.
__________

( )3انلــر التوصــية العامــة للجنــة رقــم  )1992( 19بشــأن العنــف ضــد املــرأة ،الفقــرة  9والتوصــية العامــة رقــم
 )2010( 28بشـــأن التزامـــا الـــدول األطـــرا مبوجـ ـ املـــادة  2مـــن االتفاقيـــة ،الفقرتـــان  13و 19
والبالغــــا رقــــم  ،2008/17بيمنتــــل ضــــد الياز ــــل ،واآلراء املعتمــــدة يف  25متــــوز /وليــــه ،2011
الفقــــرة  5-7ورقــــم  ،2008/18ارتيــــدو ضــــد الفلــــبن ،اآلراء املعتمــــدة يف  16متــــوز /وليــــه ،2010
الفقـــرة  ;4-8ورقـــم  ،2005/5جـــو ك ضـــد النمســـا ،اآلراء املعتمـــدة يف  6آب/أغســـط ،2007
الفقــرة  ;4-1-12ورقـــم  ،2005/6لـــدرم ضـــد النمســـا ،اآلراء املعتمـــدة يف  6آب/أغســـط ،2007
الفقرا  12-12.و 15-12
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وأُقر قاغمة الصناعا واملهن والوظاغف ذا ظرو العمل غري الصـحية و/أو اخلطـرة الـي
تقيقد عمل املرأة ،وكةل األوزان املسمو هبا كحد أقصـى للراـع اليـدوي واملناولـة مـن قبـل
اإلناث ،من خالل إجراء حددته احلكومة ،مع األخة يف االعتبار رأي اللجنة الثالثيـة الروسـية
املعنيــة بالعالقــا االجتماعيــة وعالقــا العمــل .ويف وقـ تقــدم الــبالغ ،كانـ تــنلم هــةه
املسألة الالغحة رقم  162املورخة  25شـباف/ايا ر  .2000وتضـم املـادة  404مـن القاغمـة
املةكورة أعاله وظاغف األطقم امليكانيكية يف مجيـع أنـوا السـفن وكـةل أاـراد أطقـم مجيـع
أنوا األساطيل.
 2-4وداع الدولة الطر بأن احملاكم كان قد راضـ ادعـاءا مقدمـة الـبالغ بشـأن
إبـــرام عقـــد عمـــل معهـــا .وواقـــا للمـــادة  3مـــن قـــانون العمـــل ،اـــإن التمييـــز واالســـتثناءا
واألاضليا والقيـود علـى حقـوق املـوظفن حتـددها االحتياجـا املتأصـلة يف نـو حمـدد مـن
العمـل كمـا حيـدده القـانون االحتـادي أو النــاجم عـن االهتمـام اخلـاص مـن الدولـة لألشــخاص
الة ن حيتاجون إىل قدر أكي من احلما ة االجتماعية والقانونية ،جيـ أال تعتـي متييز ـة .وكمـا
جــاء يف القــرار رقــم  617 -O-Oالصــادر عــن احملكمــة الدســتور ة يف  22آذار/مــارس ،2012
بإعالن حـق كـل شـخص يف السـالمة والصـحة ،اقـد جسـد الدسـتور املبـدأ بـأن صـحة الفـرد
تشكل ااغدة ثابتة علـى أعلـى مسـتوى ،الـي بـدوهنا تفقـد العد ـد مـن الفواغـد والقـيم معناهـا،
وبالتايل اإن حلما تها وحتسينها دور حموري يف اجملتمع والدولـة .وقـد وحـدد كـةل التزامـا
الدولة الي تتحمل املسـوولية عـن محا ـة وحتسـن صـحة النـاس .وبنـاء علـى ذلـ  ،بسيـة تنفيـة
احلقوق الدسـتور ة ،اـإن التشـر عا الـي تـنلم عالقـا العمـل تقتضـي وضـع أحكـام عامـة،
حتمــي صــحة العمــال ،واللــواغ املتخصصــة ،مــع األخــة يف االعتبــار ،يف مجلــة أمــور ،طبيعــة
وظرو العمل واخلصاغص النفسية البيولوجية للعمال .وتشمل املادة كةل خصاغص تنلـيم
عمل املرأة.
 3-4وأشار الدولة الطر إىل أنه مت األخـة يف االعتبـار اخلصـاغص النفسـية والبيولوجيـة
للعمال عند وضع قيود معينة بشأن استخدام عمل املرأة وقد أُدخل هةه القيـود ايمـا تعلـق
بضرورة محا تـهن بشـكل خـاص مـن عوامـل اإلنتـاج الضـارة ذا التـأثري السـليب علـى جسـد
األنثــى ،وال ســيما علــى وظيفتــها اإلجنابيــة .وبوضــع قاغمــة الوظــاغف الشــاقة والوظــاغف ذا
ظرو العمـل الضـارة أو اخلطـرة احمللـورة علـى النسـاء ،اقـد تصـرا احلكومـة علـى أسـاس
تقيــيم ظــرو العمــل ومســتوى تــأثري تل ـ اللــرو علــى جســد املــرأة العاملــة ووظيفتــها
اإلجنابيــة .لــةل وضــع القاغمــة علــى أســاس معــا ري موضــوعية تســتبعد القيــود التعســفية
الستخدام عمل املرأة يف الوظاغف املةكورة وتشكل ضماناً حلقها يف العمـل يف ظـرو عمـل
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عادلة .ويف الوق نفسـه ،حـدد املـادة  )1( 404مـن القاغمـة أنـه ميكـن توظيـف النسـاء يف
املناص املدرجة يف القاغمـة إذا عمـل صـاح العمـل علـى يئـة ظـرو عمـل آمنـة وجيـ
تأكيد هةا األخري من خالل تقييم موقع العمل وإجراء تقييم إجيـايب بواسـطة مفتشـيا العمـل
والصحة التابعة للدولـة .وبنـاء علـى ذلـ  ،اـإن منـع املـرأة مـن التوظـف يف املناصـ املدرجـة
لي حقا مطلقا ،بل حمدود ،حى تتم إزالة مجيع العوامل الي تلحق الضرر جبسدها.
 4-4وأشــار الدولــة الطــر إىل أن األحكــام التشــر عية املشــار إليهــا أعــاله ،ال ميكــن
اعتبارها متييز ة ضد املرأة ألهنا ال حتـد مـن حـق املـرأة يف العمـل يف ظـرو مالغمـة ،وتتضـمن
ضمانا حلما ة صحة املرأة يف العمل.
 5-4ويف ضوء ما تقدم ،ترى الدولة الطر
تعليقا مقدمة البالغ على مالحلا

أن البالغ غري مقبول.

الدولة الطر

 - 5يف  5كــانون الثا  /نــا ر  ،2014أكــد مقدمــة الــبالغ أن الدولــة الطــر اكتف ـ
بتكــرار موقــف احملــاكم الوطنيــة ومل تتطــرق إىل أي مــن احلجـ الــي أثــري يف بالغهــا بشــأن
التمييز الةي تعرض له.
املالحلا

اإلضااية للدولة الطر

 1-6يف  26شــباف/ايا ر  ،2014كــرر الدولــة الطــر مالحلا ــا الســابقة .وداع ـ
أ ضاً أنه مبوج املعاهدا الدولية اإن اعتماد تدابري خاصة ترمـي إىل محا ـة األمومـة ال تعتـي
تــدابري متييز ــة (املــادة  )2( 4مــن االتفاقيــة) .وأشــار الدولــة الطــر إىل املــادة  )3( 10مــن
إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة ،الي تنص على أن التدابري املتخةة حلما ة املـرأة يف أنـوا
معينة من العمل ،ألسباب متأصلة يف طبيعتها اجلسد ة ،ال تعتي متييز ة ،وإىل املادة  )2( 1مـن
اتفاقية التمييز (العمالة واملهن) ،لعام ( 1958رقم  )111التابعة ملنلمة العمـل الدوليـة ،تـنص
علــى أن أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تفضــيل ايمــا تعلــق بوظيفــة معينــة اســتناداً إىل املتطلبــا
املتأصــلة ايهــا ال تعتــي متييــزاً .وقــد أدرجــ األحكــام املــةكورة أعــاله يف موقــف احملكمــة
الدستور ة يف قضية مماثلة (القرار رقـم  617-O-Oالصـادر يف  22آذار/مـارس  )2012ذكـر
احملكمــة أن إعمــال مبــدأ املســاواة القانونيــة ال ميكــن تنفيــةه دون األخــة يف االعتبــار الــدور
االجتماعي للمرأة يف اإلجنـاب ،ممـا أرغـم الدولـة علـى وضـع ضـمانا إضـااية للمـرأة ،مبـا يف
ذل يف عالقا العمل ،املوجهة حنو محا ة األمومة .وأشار الدولـة الطـر إىل املـادة 253
من قانون العمل ،استناداً إىل احملكمـة الدسـتور ة ،إىل أن تلـ املـادة ـد إىل محا ـة الصـحة
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اإلجنابية للمرأة من عوامل اإلنتـاج الضـارة .كمـا أكـد مـن جد ـد أن املـادة  )1( 404مـن
القاغمة أن صاح العمل قد قـرر اسـتخدام اليـد العاملـة النسـاغية لشـسل الوظـاغف احمللـورة،
شر طة أن تتم يئـة ظـرو عمـل آمنـة ومعتمـدة مـن خـالل تقيـيم موقـع العمـل .وبنـاء علـى
ذل  ،اإن منع توظيف املرأة يف الوظاغف املدرجة يف القاغمة.
 2-6وداع ـ الدولــة الطــر أ ضــا أنــه مبوج ـ املــادتن  )3( 376و  377مــن قــانون
اإلجراءا املدنية ،اقد كان بإمكان مقدمة البالغ أن تقدم طعنا بالنق ضـد احلكـم الصـادر
عــن حمكمــة منطقــة اــارا يف  20آب/أغســط  2012وقــرار حمكمــة منطقــة اــارا املــور
 19تشر ن الثا /نوامي  2012أمام احملكمة العليـا يف غضـون سـتة أشـهر مـن تـار دخولـه
حيز النفاذ .وباإلضااة إىل ذل  ،اإن املادة  )1( 391من القانون تتي إمكانية الطعـن بـالقرار
الــةي راــ االســتئنا يف حمكمــة الــنق إىل هيئــة رغاســة حمكمــة منطقــة اــارا (بتــار
 7أذار/مــارس  )2013أمــام اجمللـ القضــاغي بشــأن القضــا ا املدنيــة للمحكمــة العليــا (طلـ
إلجراء مراجعة قضاغية) .وعند تقـدم الـبالغ إىل اللجنـة (14أ ار/مـا و  )2013مل تكـن اتـرة
الستة أشهر لتقدم الطعن مبوجـ املـادة  376مـن القـانون قـد انقضـ  ،لكـن مقدمـة الـبالغ
مل تقــدم هــةا الطعــن .عــالوة علــى ذل ـ  ،ومبوج ـ املــادة  112مــن القــانون ،كان ـ هنــاأ
إمكانية لطل إعادة الفترة إذا أقـر احملكمـة بـأن املوعـد النـهاغي قـد أُغفـل األسـباب مقنعـة.
وبناء على ذل  ،اال تزال أمام مقدمة البالغ ارصة لالسـتئنا  .وأاـاد الدولـة الطـر بـأن
البالغ غري مقبول مبوج املادة  )2( 4من اليوتوكول االختياري.
 3-6وأااد الدولة الطر أ ضاً أنه كان باستطاعة مقدمة البالغ أن تتقدم بطلـ لشـسل
وظيفة قيادة القوارب لدى الشركة على أساس موق اق  ،وذل كبد ل للعامل الةي كـان
يف إجازة آنةاأ والةي حتتف هةه الوظيفـة لـه .وكانـ إجـازة العامـل قـد انتـه يف الوقـ
الةي كان تنلر ايه احملكمة االبتداغية يف استئنا مقدمة البالغ.
تعليقا مقدمة البالغ
 1-7يف  2حز ران /ونيــه  ،2014داع ـ مقدمــة الــبالغ بــأن دعــوى االســتئنا بــالنق
أمام احملكمة العليا مل كن سبيل االنتصا الفعـال املتـا هلـا .وواقـا للمـادة  387مـن قـانون
اإلجراءا املدنية ،اإن احملكمة ،بوصفها حمكمة نق  ،ميكنها إلساء قرار احملكمة االبتداغيـة إذا
تــبن هلــا وجــود انتــهاكا جســيمة للقواعــد املوضــوعية أو اإلجراغيــة ،وأن عــدم معاجلــة هــةه
االنتهاكا حال دون استعادة مقدمة الطل حلقوقها ومصـاحلها القانونيـة .لـةل اعتـي هـةا
الطعن سبيل انتصا استثناغي .وقد اعتمد احملاكم الوطنية علـى موقـف احملكمـة الدسـتور ة
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الي كان قد وجد سابقاً أن القيود القانونية املفروضة على عمل املـرأة دسـتور ة ،وبالتـايل
اهي ليس متييز ة .وجادل الدولة الطر بأنه مت تطبيق القـانون املوضـوعي بشـكل صـحي
يف قضــية مقدمــة الــبالغ ،وبالتــايل اإهنــا مل تــتمكن مــن شــر األســاس إلمكانيــة تقــدم الطعــن
بالنق أمام احملكمة العليا .ويف الوق نفسـه ،مل تكـن هنـاأ أي انتـهاكا إجراغيـة يف قضـية
مقدمة البالغ الي كان من املمكن أن تنلر ايهـا احملكمـة العليـا .وبنـاء علـى ذلـ  ،كـان هـةا
الطعن بالنق أمام احملكمة العليا موضع نقاش ،ومل كن سبيل انتصا اعال متا هلا.
 2-7وذكر مقدمة البالغ أ ضا أنـه مـن الواضـ مـن صـياغة املـادة  4مـن االتفاقيـة بأهنـا
أدرج هبد إلزام الدول بتمكن املرأة من حتقيق املساواة الفعلية أو املوضـوعية مـع الرجـل،
مع األخة يف االعتبار أن املعاملة غري املتماثلـة يف بعـ األحيـان بـن النسـاء والرجـال مطلوبـة
بسب الفروق البيولوجية( .)4وبالتايل ،قصـد أن تشـمل املـادة  )2( 4إجـراءا إجيابيـة ورمبـا
تفضيلية لصاحل املرأة ( شـار إليهـا بعبـارة ”تـدابري خاصـة“) لـتمكن املـرأة بفعاليـة مـن التمتـع
حبقوقهــا علــى قــدم املســاواة ،مبــا يف ذل ـ احلــق يف العمــل ،مــن خــالل مراعــاة االختالاــا
البيولوجية واحتياجا احلمل واألمومة ،من خالل مثالً ،القوانن الي تـنص علـى مـن إجـازة
أمومة مداوعة األجر .وال تقـر املـادة بتقييـد حقـوق املـرأة ،مبـا يف ذلـ احلـق يف العمـل ،علـى
أســاس الفــروق البيولوجيــة ،أو إمكانيــة أن حتمــل املــرأة وأن تنجـ  .وأشــار مقدمــة الــبالغ
باإلضااة إىل ذلـ إىل أن الدولـة الطـر مل تقـدم أي معلومـا تتعلـق بعـدم اختـاذ السـلطا
تدابري إجيابية لتمكن مقدمة البالغ من احلصول على الوظيفة املنشودة.
املالحلا

اإلضااية للدولة الطر

 - 8يف  13تشــر ن الثــا /نوامي  ،2014أشـــار الدولــة الطـــر إىل مضــمون املـــواد
 320و  )1( 330و  376و  387و  .1-391و  9-391من قـانون اإلجـراءا املدنيـة.
وأشار الدولة الطر أ ضا إىل تعر ف ”التمييز ضد املرأة“ مبوج املـادة  1مـن االتفاقيـة،
وكــرر تأكيــدها بــأن اعتمــاد التــدابري اخلاصــة اهلاداــة إىل محا ــة األمومــة ال تعتــي متييز ــة.
وكـــرر داعهـــا بشـــأن اســـتنتاجا احملكمـــة الدســـتور ة يف القـــرار رقـــم  .617-O-Oاملـــور
رساغلها السابقة (انلر الفقرة .)1-6
 22أذار/مارس ( 2012انلر الفقرة  )2-4وبع

__________

( )4تشري مقدمة البالغ إىل توصية اللجنة العامة رقم  )2004( 25بشأن التدابري اخلاصة املوقتة.
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التعليقا

اإلضااية ملقدمة البالغ

 - 9يف  14كــانون الثا  /نــا ر  ،2015أاــاد مقدمــة الــبالغ بــأن مالحلــا الدولــة
الطر مل تتضمن أي حج جد دة ،وأنه ال توجد لد ها تعليقا أخـرى ،وقالـ إهنـا تو ـد
متاما بالغها األول.
املساغل واإلجراءا

املعروضة على اللجنة

النظر يف مقبولية البالغ
 1-10استناداً إىل املادة  64من نلامها الداخلي ،ـتعن علـى اللجنـة أن تقـرر ايمـا إذا كـان
البالغ مقبوال أم ال مبوج اليوتوكول االختياري .وعمالً باملـادة  )4( 72حيـق هلـا أن تقـرقر
النلر يف مقبولية البالغ قبل النلر يف حيثياته املوضوعية.
 2-10وتالح اللجنة أن الدولة الطر  ،يف مالحلا ـا املورخـة  23تشـر ن األول/أكتـوبر
 ،2013طعن ـ يف مقبوليــة الــبالغ اســتنادا ،كمــا بــدو ،إىل عــدم كفا ــة األدلــة الــي ت ـدعم
ادعــاءا مقدمــة الــبالغ ،دون حتد ــد أســاس معــن مبوجـ اليوتوكــول االختيــاري .وحتــي
اللجنــة علمــا كــةل مبالحلــا الدولــة الطــر املورخــة  26شــباف/ايا ر  2014و 14
تشر ن الثا /نوامي  2014بأنه كـان بإمكـان مقدمـة الـبالغ أن تقـدم دعـوى طعـن بـالنق
ضــد احلكــم الصــادر عــن حمكمــة منطقــة اــارا املــور  20آب/أغســط  ،2012والقــرار
الصادر عن حمكمة منطقة اارا املور  19تشـر ن الثـا /نوامي  2012أمـام احملكمـة العليـا،
وأنــه كــان بإمكاهنــا أن تطلـ مراجعــة قضــاغية لقــرار راـ الطعــن بــالنق إىل هيئــة رغاســة
حمكمــة منطقــة اــارا ( 7آذار/مــارس )2013أمــام اجملل ـ القضــاغي املع ـ بالــدعاوى املدنيــة
للمحكمة العليا ،وتبعا لةل  ،اإنه نبسي اعتبار البالغ غري مقبول.
 3-10وتشري اللجنة إىل أنه مبوج املادة  )1( 4من اليوتوكـول االختيـاري ،اإنـه ال جيـوز
هلا أن تنلر يف بالغ ما إذا تأكد بأنه مل تستنفد مجيع سـبل االنتصـا احملليـة ،ومـا مل كـن
تطبيق سبل االنتصا قد استسرق اترة طو لة على حنـو غـري معقـول أو ممكـن مـن أجـل اجلـي
الفعــال .ويف هــةا الصــدد ،حتــي اللجنــة علمــا أ ضــا بتوضــيحا مقدمــة الــبالغ بــأن الطعــن
بالنق أمام احملكمة العليا ال شـكل سـبيال اعـاال لالنتصـا بالنسـبة هلـا ألن بإمكـان حمكمـة
الـنق إلسـاء قـرار حمكمـة أدىن إذا تـبن هلـا وجـود انتـهاكا جسـيمة للقواعـد املوضـوعية أو
اإلجراغية .أما يف قضيتها ،اقد جادل الدولة الطر بأن القانون املوضـوعي مل طبـق بشـكل
صحي  ،ومل تكن هناأ انتهاكا كان بإمكان احملكمة العليا معاجلتها.
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 4-10وتالحـ اللجنــة أنــه عمــال بأحكــام املــادة  376مــن قــانون اإلجــراءا املدنيــة ،اــإن
أس إلساء أو تسـيري قـرارا قضـاغية يف إجـراءا الـنق تشـكل انتـهاكا جسـيمة لقواعـد
القانون املادي أو قواعد القانون اإلجراغي الي أثر يف نتيجة القضـية .وتالحـ اللجنـة أ ضـاً
أن مراجعة نق القرار بدو أساساً من مشروعية قـرارا احملـاكم األدىن .ويف الوقـ نفسـه،
تالح اللجنة أن مقدمة البالغ ال تطعن يف شرعية تلـ القـرارا  ،وإمنـا تطعـن مبـدى توااـق
األحكام ذا الصلة من قانون العمل والالغحـة رقـم  162املورخـة  25شـباف/ايا ر 2000
باإلضــااة إىل أحكــام املــواد  1و ( 2ج) و (د) و (ه ــ) و (و) و ( )1( 11ب) و (ج) و (و)
من االتفاقية .وعليه ،ترى اللجنة أن تقدم طعن بالنق مرة أخرى ال شكل وسيلة انتصـا
اعالة لالنتهاكا املزعومة يف قضية مقدمة البالغ.
 5-10وتشـــري اللجنـــة إىل أن أحـــد األســـباب الـــي دعـ ـ إىل إلســـاء القـــرارا املتخـــةة يف
إجــراءا املراجعــة القضــاغية مبوج ـ املــادة  9-391مــن قــانون اإلجــراءا املدنيــة شــكل
انتهاكا حلقوق اإلنسان واحلر ا الي كفلها الدستور ،واملبادئ والقواعـد املعتـر هبـا عامليـا
للقانون الدويل واملعاهدا الدولية الي أقر ا الدولة الطر  .إال أن اللجنـة تالحـ أن مسـألة
دســتور ة التشــر عا املطعــون ايهــا قــد نلــر ايهــا أعلــى حمكمــة يف الدولــة الطــر  ،وهــي
احملكمة الدستور ة (انلر الفقرا  4-2و  10-2و  13-2و  2-4و  ،)1-6بـأن احملكمـة
الدستور ة رأ أن األحكام املعنية ال تتعـارض مـع الدسـتور ،وأن احملـاكم الـدنيا قـد اسـتند
يف قرارا ــا إىل حــد كــبري إىل موقــف احملكمــة الدســتور ة هــةا .وتالحــ اللجنــة أن الدولــة
الطر مل توض ما إذا كان الطلـ املقتـر إلجـراء مراجعـة قضـاغية مـن قبـل احملكمـة العليـا
سيودي إىل تقييم ايما إذا كان مقدمة البالغ قد تعرضـ للتمييـز يف التوظيـف علـى أسـاس
جنسها .ويف ضوء املعلوما املتـواارة لـد ها ،اـإن اللجنـة تـرى أن لـي هنـاأ مـا حيـول دون
استعراض البالغ مبوج املادة ( )1( 4من االتفاقية.
 6-10نلــراً ألن اللجنــة مل جتــد مانعــا حيــول دون مقبوليــة ادعــاءا مقدمــة الــبالغ ،اإهنــا
ستشر يف النلر يف حيثياته املوضوعية.
النلر يف احليثيا

املوضوعية

 1-11نلر اللجنة يف هةا البالغ يف ضوء مجيع املعلوما الـي أتاحتـها هلـا مقدمـة الـبالغ
والدولة الطر  ،على النحو املنصوص عليه يف املادة  )1( 7من اليوتوكول االختياري.
 2-11وتالح اللجنة ادعاء مقدمة البالغ بأن حقوقهـا قـد انتـهك مبوجـ املـواد  1و 2
(ج) و (د) و (هـ ــ) و (و) و ( )1( 11ب) و (ج) و (و) مـــن االتفاقيـــة ،لألســـباب التاليـــة:
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أوال ،على الرغم من أهنا كان اختري يف البدا ة لشـسل وظيفـة قيـادة قـوارب ،اقـد حُرمـ
مــن الوظيفــة يف هنا ــة األمــر بســب حلــر منصــوص عليــه يف املــادة  253مــن قــانون العمــل
والالغحة رقم  ،162بسب جنسها ،وثانيا ،ألن الدولة الطر مل تلزم صاح العمل باختـاذ
تـدابري معقولـة جلعـل بيئـة العمـل مالغمـة للمـرأة .وتالحـ اللجنـة أ ضـا أن الدولـة الطـر ال
تنكر أن مقدمة الـبالغ قـد تعرضـ ملعاملـة تفضـيلية بسـب جنسـها ،لكـن املعاملـة املـةكورة
أعاله منصـوص عليهـا يف القـانون الـوط  ،وتشـكل جـزءا مـن تـدابري خاصـة حلما ـة املـرأة يف
أنوا معينة مـن العمـل ،وذلـ ألسـباب متأصـلة يف طبيعتـها اجلسـد ة ،وهـي قـدر ا علـى أن
تصب أمقًا ،لةل اهي ال تعتيهـا متييز ـة .وتشـري الدولـة الطـر أ ضـا إىل أن راـ صـاح
العمل توظيف املرأة ألداء نو العمل املةكور لي متييز اً إن مل كن صاح العمل قـد عمـل
على يئة بيئة عمل آمنة لةل العمل ،والتأكيد على ظرو السالمة من خالل تقيـيم خـاص
للرو العمل.
 3-11وتشري اللجنـة إىل أن املـادتن ( 2د) و (و) تفرضـان التزامـا علـى الـدول األطـرا
تقضــي بإلســاء أو تعــد ل القــوانن واللــواغ التمييز ــة ،واالمتنــا عــن االضــطال بــأي عمــل
أو ممارسة تنطوي على متييز مباشر أو غري مباشر ضـد املـرأة ،وكفالـة إلسـاء أي قـانون لـه أثـر،
أو ودي إىل متييز( .)5وتالح اللجنة أن األحكام املتعلقة حبما ة األشخاص الـة ن عملـون يف
ظـرو صــعبة أو خطــرة نبســي أن تســتهد محا ــة صــحة وســالمة الرجــل واملــرأة علــى حــد
سواء يف العمل ،مع مراعـاة الفـروق بـن اجلنسـن ايمـا تعلـق مبخـاطر حمـددة علـى صـحتهما.
وتالح اللجنة كةل أن املادة  253من قانون العمل واللواغ التنليمية رقم  162املورخـة
 25شــباف/ايا ر  2000تســتث املــرأة مــن العمــل يف  456مهنــة ويف  38ارع ـاً مــن اــرو
الصناعة ،وأهنا مل تقدم أي دليل إىل اللجنـة إلثبـا أن إدراج وظيفـة قيـادة املراكـ يف قاغمـة
الوظاغف احمللورة ستند إىل أي دليل علمي بأنه قد كـون ضـاراً علـى صـحة املـرأة اإلجنابيـة.
وتالحـ اللجنــة أن الدولــة الطــر تشــري إىل ارتفــا مســتوى الضوضــاء ،لكنــها مل تقــدم أي
دليل ثب بأن ذل شكل خطرا على الصحة اإلجنابية للمـرأة .وتـرى اللجنـة أن وضـع هـةه
القوانن عك قوال منطية مستمرة ايما تعلق بأدوار ومسووليا املرأة والرجـل يف األسـرة
ويف اجملتمــع الــي تــودي إىل إدامــة األدوار التقليد ــة للمــرأة كــأم وزوجــة ،و قــوض الوضــع
االجتماعي للمرأة وآااق تعليمها وعملها .وتشري اللجنة أ ضا إىل أهنـا ،يف مالحلا ـا اخلتاميـة
بشــأن التقر ــر الــدوري الثــامن للدولــة الطــر  ،قــد أعربـ عــن قلقهــا إزاء قاغمــة املهــن ذا
احلما ـة املفرطــة والفــرو الـي متنــع ايهــا املـرأة مــن الوصــول إىل سـوق العمــل ،وأوصـ بأنــه
__________

( )5انلر التوصية العامة رقم  ،28الفقرتان  31و .35
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نبســي للدولــة الطــر أن تراجــع القاغمــة للتأكــد مــن أهنــا ال تسطــي ســوى القيــود الضــرور ة
حلما ــة األمومــة بــاملع الــدقيق للكلمــة ،و نبســي تشــجيع وتيســري دخــول املــرأة يف الوظــاغف
املدرجــة ســابقا عــن طر ــق حتســن ظــرو العمــل واعتمــاد تــدابري خاصــة موقتــة مناســبة
( ،(CEDAW/C/RUS/CO/8الفقرتـــان ( 34-33وختلـــص اللجنـــة إىل أن األحكـــام التشـــر عية
املةكورة أعاله تنته التزاما الدولة الطر مبوج املادتن ( 2د) و (و) من االتفاقية.
 4-11وتشري اللجنة كةل إىل أنه واقا للمادة ( 2ج) ،جيـ علـى الـدول األطـرا كفالـة
أن تتقيد احملاكم بتطبيـق مبـدأ املسـاواة كمـا جتسـده االتفاقيـة ،وأن تفسـر القـانون ،إىل أقصـى
قدر ممكن ،مبا تماشى مع التزاما الدول األطرا مبوج االتفاقيـة( .)6وتشـري اللجنـة أ ضـاً
إىل أن املادة ( 2هـ) تنص على التزام الدول األطرا بالقضاء علـى التمييـز مـن قبـل أي جهـة
من القطا العام أو القطا اخلاص ،وتلزمها بوضع محا ـة قانونيـة حلقـوق املـرأة باملسـاواة مـع
الرجل وضمان احلما ة الفعالة للمرأة من أي تصر تسم بالتمييز عن طر ـق احملـاكم الوطنيـة
ذا االختصــاص واملوسســا العامــة األخــرى ،واختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة للقضــاء علــى
التمييز ضد املرأة ميارسه أي شخص أو منلمة أو موسسة( .)7وتالح اللجنة يف هـةه القضـية
أن حمــاكم الدولــة الطــر اعتــي را ـ توظيــف مقدمــة الــبالغ يف وظيفــة قيــادة القــوارب
قانونيًا ،دون أن تقيقم ادعاءا ا بأن را التمييز ضدها على أساس نو جنسـها ،ومل جتـد أي
التزام مبوج القانون بأن قوم صاح العمل بتهيئة ظرو عمل آمنة للمـرأة .وعليـه ،تـرى
اللجنة أن حماكم الدولة الطر قد تساض عن اإلجراءا التمييز ـة للشـركا اخلاصـة .ويف
ظل هةه اللرو  ،ترى اللجنة أن الدولة الطـر انتـهك التزاما ـا مبوجـ املـادتن ( 2ج)
و (هـ) ،اللتن جي قراء ما باالقتران مع املادة  1من االتفاقيـة ،بعـدم كفالـة اإلعمـال الفعلـي
ملبدأ املساواة يف املعاملة املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة والدسـتور وعـدم ضـمان احلما ـة الفعالـة
للمرأة ضد أي اعل من أاعال التمييز القاغم على نو اجلن (.)8
 5-11وايما تعلق بادعاء مقدمة الـبالغ بـأن الدولـة الطـر قـد انتـهك حقوقهـا مبوجـ
امل ـواد ( )1( 11ب) و (ج) ،تالح ـ اللجنــة أن حججهــا بــرا توظيفهــا يف وظيفــة قيــادة
القوارب وتأكيد ذل القرار من قبل احملاكم ـدل علـى أنـه حيلـر عليهـا حبكـم الواقـع ممارسـة
حقها يف العمل بالشهادة الي حصل عليها ألن تأهيلها كضاب مالحة ستتبع تلقاغيا العمـل
__________

( )6انلر املرجع نفسه ،الفقرة .33
( )7انلر املرجع نفسه ،الفقرة .36
( )8انلــــر الــــبالغ رقــــم  .R.K.B ،2010/28ضــــد تركيــــا ،اآلراء املعتمــــدة يف  24شــــباف/ايا ر ،2012
الفقرة .6-8
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يف ظرو تُعتي خطرة بالنسبة للمرأة من جانـ الدولـة الطـر  .وتالحـ اللجنـة أن الدولـة
الطــر مل تفنــد بالتحد ــد مــا ســبق تأكيــده .وتالحـ اللجنــة أن حرمــان مقدمــة الــبالغ مــن
الوظيفة ضعها يف وضع ال ميكنها من كس عيشها من املهنة الي درستها األمر الةي ـودي
إىل نتاغ اقتصاد ة سلبية عليهـا .وبالتـايل ،تـرى اللجنـة بـأن التشـر عا احلاليـة ال تكفـل هلـا،
على أساس املساواة بـن الرجـل واملـرأة ،احلـق يف التمتـع بـنف اـرص التوظيـف ،مبـا يف ذلـ
تطبيق معا ري االختيار ذا ـا املطبقـة يف املسـاغل املتعلقـة بـالتوظيف .وتالحـ اللجنـة أ ضـاً أنـه
مبوج ـ اإلطــار التشــر عي القــاغم اــإن مقدمــة الــبالغ لــن تــتمكن مــن احلصــول علــى نف ـ
الوظاغف الي لـد ها مـوهال تعليميـة مـن أجلـها ،إذا مل قـرر أصـحاب العمـل يئـة ظـرو
عمل آمنة إال أن نطاق السلطة التقد ر ة قع بالكامل على عاتق أصحاب العمـل لالضـطال
بع ء إضايف تمثل يف يئة ظرو عمل مأمونة للنسـاء وحصـوهلن علـى الشـهادا الالزمـة.
ويف ضوء ما تقدم ،ترى اللجنة أن را توظيـف مقدمـة الـبالغ علـى أسـاس حكـم تشـر عي
شامل شكل انتهاكاً حلقوقها يف احلصـول علـى نفـ اـرص العمـل ويف حر ـة اختيـار مهنتـها
وعملها مبوج املواد ( )1( 11ب) و (ج) من االتفاقية ،أي أن مقدمـة الـبالغ تعرضـ إىل
انتهاأ حلقوقها مبوج هةه األحكام الي مل تعاجلها حماكم الدولة الطر .
 6-11وايما تعلق بادعاء مقدمة الـبالغ بـأن الدولـة الطـر انتـهك حقوقهـا الـي تكفلـها
املــادة ( )1( 11و) ،تالح ـ اللجنــة أن ادعــاء الدولــة الطــر بــأن قاغمــة الصــناعا واملهــن
والوظاغف ذا اللـرو غـري الصـحية و/أو اخلطـرة الـي حتـدق مـن وظـاغف املـرأة ،ام إقرارهـا
بواسطة إجراءا وضعتها احلكومة ،مع األخة يف االعتبار رأي اللجنة الثالثية الروسـية بشـأن
العالقا االجتماعية وعالقا العمل .وتالح كةل تأكيد الدولـة الطـر بـأن اخلصـاغص
النفسية واجلسد ة للعمال قد أخة يف االعتبـار عنـد وضـع قيـود معينـة علـى اسـتخدام عمـل
املرأة ،وأن هةه القيود تُفرض عند احلاجة إليهـا حلما ـة املـرأة مـن عوامـل اإلنتـاج الضـارة الـي
توثر سلباً على جسد األنثى ،وخاصة على الوظيفة اإلجنابية .وعندما وضـع قاغمـة الوظـاغف
الشاقة والوظاغف ذا ظرو العمل الضارة أو اخلطـرة احمللـورة علـى النسـاء ،اـإن احلكومـة
تدعي بأهنا تصرا على أساس تقييم ظرو العمل ومستوى تأثري تل اللرو على جسـد
املرأة العاملة وعلى الوظيفة اإلجنابية .كما حتـي اللجنـة علمـا بـداع الدولـة الطـر بـأن املـادة
 )1( 404مــن القاغمــة تســم باســتخدام املــرأة يف الوظــاغف املدرجــة يف القاغمــة إذا عمــل
عمل آمنة.
صاح العمل على يئة ظرو
 7-11وتالح اللجنة أنه نبسي قراءة املادة ( )1( 11و) من االتفاقية بـاالقتران مـع املـادتن
 2و  .3ومبوج هةه األحكـام ،طلـ مـن الدولـة الطـر أن تـوار تـدابري وقاغيـة متسـاو ة
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لصون الوظاغف اإلجنابية لكل من الرجال والنساء على حد سـواء ،و يئـة ظـرو عمـل آمنـة
يف مجيع الصناعا  ،بدالً من منع املرأة من العمل يف بع اجملاال  ،وترأ يئة ظرو عمـل
آمنة لتقد ر أصـحاب العمـل .وعنـدما ترغـ الدولـة الطـر يف أن حتيـد عـن النـه املـةكور
أعــاله ،جي ـ أن تتــوار لــد ها أدلــة طبيــة واجتماعيــة قو ــة باحلاجــة إىل محا ــة األمومــة/احلمل
وغريها من العوامل اجلنسانية .وتالح اللجنة أن اعتماد قاغمة تضـم  456مهنـة و  38ارعـاً
من ارو الصناعة ،تعارض مع التزاما الدولة الطر مبوج االتفاقيـة ألهنـا تعامـل الرجـل
واملرأة معاملة خمتلفة ،وهـي ال تشـجع بـأي حـال مـن األحـوال علـى عمالـة املـرأة وتسـتند إىل
قوالـ منطيــة متييز ــة .عــالوة علــى ذلـ  ،اــإن إجــراءا التوظيــف الــي تمتــع ايهــا أصــحاب
العمل كأاراد بسلطة تقد ر ة للخروج من القاغمة ،وتوظيف النساء إذا كـان باإلمكـان كفالـة
السالمة ال متتثل ملتطلبا االتفاقية لعدم وجـود أي التزامـا علـى صـاح العمـل إمـا لتهيئـة
ظــرو عمــل آمنــة أو لتوظيــف النســاء حــى لــو ك ـنق أاضــل املــوهلن املتقــدمن للوظــاغف.
وتالحـ اللجنــة كــةل أن القاغمــة الشــاملة قــد تــوثر علــى اختيــارا التوظيــف الــي قــدمها
أصحاب العمل .وعليه ،تـرى اللجنـة أن املـادة  253مـن قـانون العمـل ،والالغحـة رقـم 162
املورخة  25شباف/ايا ر  ،2000على النحو املطبق يف حالة مقدمـة الـبالغ ،ال تتوااقـان مـع
التزاما الدولة الطر مبوج املادة ( 11ب) ( 1و) من االتفاقيـة .وتـرى اللجنـة أن راـ
توظيــف مقدمــة الــبالغ اســتنادا إىل األحكــام التشــر عية املشــار إليهــا أعــاله شــكل انتــهاكا
حلقوقها بكفالة ظرو عمل صحية وآمنـة علـى قـدم املسـاواة مـع الرجـل مبوجـ املـادة 11
(( )1و) من االتفاقية.
 - 12واقاً للمادة  )3( 7من اليوتوكول االختياري ،ومع مراعاة مجيـع االعتبـارا اآلنفـة
الةكر ،تـرى اللجنـة أن الدولـة الطـر قـد انتـهك حقـوق مقدمـة الـبالغ مبوجـ املـواد 2
(ج) و (د) و (هـ) و (و) و ( )1( 11ب) و (ج) و (و) من االتفاقية.
 - 13تقدم اللجنة التوصيا التالية إىل الدولة الطر :
(أ) ايما تعلق مبقدمة البالغ :من مقدمـة الـبالغ جـيا مناسـبا وتعو ضـا مالغمـا
تناس مع خطورة انتهاأ حقوقها وتيسري حصوهلا على الوظاغف املوهلة هلا
(ب) بشكل عام:
’‘1
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مراجعة وتعد ل املادة  253من قانون العمل ،والقيـام دور ـا بتنقـي وتعـد ل
قاغمة املهن املقيدة والقطاعا املنشأة مبوج الالغحة رقم  162بسية كفالـة
أن تقتصر القيود املطبقة على النساء على القيود الي ترمي إىل محا ـة األمومـة
باملع الـدقيق للكلمـة ،وتلـ الـي ـيء ظرواـًا خاصـة للحوامـل واألمهـا
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املرضعا  ،وعدم إعاقـة حصـول املـرأة علـى الوظـاغف وأجورهـا اسـتنادا إىل
القوال النمطية اجلنسانية
’‘2

بعد ختفي قاغمة املهـن احمللـورة أو املقيـدة ،تعز ـز وتيسـري دخـول املـرأة إىل
الوظاغف احمللورة أو املقيدة سابقا من خالل حتسن ظـرو العمـل واعتمـاد
تدابري خاصة موقتة مناسبة لتشجيع هةا التوظيف.

 - 14واقــا للمــادة  )4( 7مــن اليوتوكــول االختيــاري ،ــتعن أن تــويل الدولــة الطــر
االعتبــار الواج ـ آلراء اللجنــة إىل جان ـ توصــيا ا ،وأن تقــدم إىل اللجنــة ،يف غضــون ســتة
أشهر ،ردا كتابيا تضمن معلوما عن أي إجـراءا تكـون قـد اختـة ا يف ضـوء آراء اللجنـة
وتوصيا ا .كما طل إىل الدولة الطـر أن تنشـر آراء اللجنـة وتوصـيا ا وأن توزعهـا علـى
نطاق واسع لتشمل كااة الشراغ املعنية من اجملتمع.
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