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شذ ذ ذذارر في د ارسذ ذ ذذة ض ا البالغ أعاذ ذ ذذاس اللةنة التالية أسذ ذ ذذما ضم :تانيا ماريا عبدو روشذ ذ ذذول ،عياا بن عاشذ ذ ذذور ،عارف بلقان،

أحمد أمئن فتح هللا ،فورويا سذذويتشذذي ،كريسذذتوف ضاينز ،ااماريام كويتا ،ديفئد ه .مور ،دانيان الكي موضوموزا ،فوتئني ب از تزي ،

ضئرنان كيسادا كابريرا ،فاسئليا سانسئن ،يوسي مانويل سانتوس بي  ،يوفال شاني ،إيلئن تيغرودجا ،أندرياس زيمرمان ،جئنتيان زبئري.
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ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذات البالغ ضن م .خ .ب .ب ،.وم .خ .ز .س ،.وم .خ .ف .ز ،.وم .ديذل س .ديذل ر .م.؛
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وف .م .ه ،.وم .ن .س .ف ،.وجميعهن مواطنات إس ذذبانيات .ويدعئن أن الدولة الطرف انتهكق حقو هن

المكفولة في المواد  )1(14و 25و 26من العهد .و د ديل البروتوكول االيتياري حئز النفاذ االنسبة للدولة

الطرف في  25نيسان/أبريل  .1985ويمثل صاحبات البالغ محام.
الوقائع كما عرضتها صاحبات البالغ

شذ ذذاركق صذ ذذاحبات البالغ في امتحان تنافسذ ذذي ونظم اأمر من وزار العدل في  17تشذ ذرين الثاني/
1-2
نوفمبر  1997في إطذار عمليذة تعئئن موظفي المحذاكم .وعنذد انتهذاس العمليذة ،وافقذق األمذانذة العذامذة للعذدل
في رار صذدر في  4تشذرين الثاني/نوفمبر 1998

()1

على ائمة المترشذحئن ال ين اجتازوا االمتحان ونشذرتها.

ولم تين صذ ذذاحبات البالغ في القائمة .ئر أنهن لم يطعن في القرار ،العتقادضن اأن المترشذ ذذحئن ياذ ذذعوا

للتقئيم على النحو الواجب.

وفي الفتر بئن عامي  2007و ،2009اكتشذ ذذفق صذ ذذاحبات البالغ ،اعد أن أوبلغن من مترشذ ذذحئن
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آيرين بتقديم عش ذ ذرات الطعون ،أن مخالفات شذ ذذابق على ما يبدو تقئيم االمتحانات .وكان االمتحان يتألف
من جزأين .ففيمذا يتعلق اذالةزس األول ،رر مةل

االمتحذانذات الوحئذد ،الذ ي يمذارس السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذة المخولذة ل

اموجب القاعد  1-9من القواعد المنصذ ذذوص علئها في الدعو إلى الترشذ ذذح ،أن الحصذ ذذول على درجة النةا
يقتاذي اإلجااة الصذحيحة على ما ال يقل عن  78سذااال( .)2ئر أن المةل

رر ،بدال من منح  78نقطة

ل ذ ذ ذ  78إجااة صحيحة ،منح  50نقطة لإلجااات الصحيحة ال ذ ذ ذ  78األولى ،ومنح  2.5نقطة ليل جواب صحيح

اعدضا ،ااسذذتخدام الصذذيغة الرياضذذية التالية :النتيةة ( ((اإلجااات الصذذحيحة  .50 + )2.5 × )78 -أما الةزس
الثاني ،ال ي ومنحق في نقطة واحد ليل س ذ ذاال ويةاب علي إجااة صذ ذذحيحة ،فقد ونطاقً تنييطا سذ ذذليما .وفي الةزس
األول ،كانق درجات المترشذحئن ال ين أجابوا إجااة صذحيحة على أ ل من  78سذااال متدنية اشذكل متعمد،
فمنحوا مئز على ئرضم.
بئنما و
ضخمق درجات األشخاص ال ين دموا أكثر من  78إجااة صحيحة ،و

وبئن عامي  2005و ،2011يلص ذذق ش ذذعبة المنازعات اإلدارية في المحكمة العليا في أكثر من
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 30اذذية إلى أن الص ذيغة الرياضذذية التي اسذذتخدمق كانق تمئئزية ،مما يشذذكل انتهاكا للمادتئن  14و23
من الدس ذذتور .ول لا ،اعتبرت المحكمة اس ذذتبعاد المدعئن في تلا القا ذذايا من ائمة المترش ذذحئن المختارين

في عام  1998الغيا ،وذكرت أن لهم الحق في الحصذ ذ ذذول على مناصذ ذ ذذب موظفي المحاكم ،وأمرت اأن وتعرا
علئهم ض ه الوظائف.
وردا على ض ه األحكام األولية ،أصذ ذ ذذدر أمئن المظالم توصذ ذ ذذية
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()3

أكد فئها من جديد أن الصذ ذ ذذيغة

المسذذتخدمة لتنييً االمتحان تعطي مئز لبعا األشذذخاص على حسذذاب ا يرين ،مما يشذذكل انتهاكا للحق
في المسذ ذذاوا في تقلد الوظائف العامة .وعندما علمق صذ ذذاحبات البالغ به ه التوصذ ذذية ،دمن بئن عامي 2007

و 2009التماسات إلى وزار العدل يطلبن فئها إلغاس القرار ال ي يتامن ائمة المترشحئن.
__________
( )1

).Boletín Oficial del Estado, No. 278 (20 November 1998

( )2

المرجا نفس  ،ر م  4( 290كانون األول/ديسمبر .)1997

( )3

القاية ر م :Q9817884
على النحو الس ذذليم الفوارل الحيييية بئن المترش ذذحئن  -االلةوس

ض ذخمق الفوارل الحيييية اش ذذكل متعمد  -احئث ال توعك
و
إلى حئلة ،لم تو كر في الدعو إلى الترش ذ ذذح ،ويمكن اعتبارضا تمئئزية ض ذ ذذد اعا المترش ذ ذذحئن (ال ين حص ذ ذذلوا على درجات

أ رب من  78نقطة) ،بئنما تعطي مئز لآليرين ،وتادي من ثم إلى انتهار الماد  14من الدسذتور والحق في المسذاوا في
تقلد الوظائف العامة المنصوص علي في الماد  )2(23من الدستور.
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ونظ ار لعدم اس ذ ذ ذذتةااة الس ذ ذ ذذلطات ،رفعق ص ذ ذ ذذاحبات البالغ أيا ذ ذ ذذا دعو أمام ش ذ ذ ذذعبة المنازعات

اإلداريذذة في المحكمذذة الوطنيذذة العليذذا في الفتر بئن عذذامي  2009و ،2011يذذدعئن فئهذذا انتهذذار حقهن في

المس ذ ذ ذ ذذاوا أمام القانون وحقهن في المس ذ ذ ذ ذذاوا في تقلد الوظائف العامة .وطلبق ص ذ ذ ذ ذذاحبات البالغ اعتبارضن
مترشذذحات ناجحات ،ومراعا ا ثار اال تصذذادية واإلدارية من التاريخ ال ي كان ينبغي تعئئنهن في  ،االنظر

إلى درجات االمتحان التي كن س ذذيحص ذذلن علئها لو لم توتبا طريقة التنييً المطعون فئها (في ذلا الس ذذئناريو،

حصلق كل واحد من صاحبات البالغ على درجة نهائية أعلى من درجات العديد من األشخاص ال ين وعرضق

علئهم وظائف استنادا إلى حسن أدائهم في االمتحان ال ي وقيم االصيغة الرياضية المطعون فئها) .وفي الفتر

بئن حزي ارن/يوني  2009وكانون الثاني/يناير  ،2011رفاذق الشذعبة ،االطريقة نفسذها ،الدعاو القاذائية

التي رفعتها كل واحد من صذ ذذاحبات البالغ ،ماكد أن القرار ال يمكن أن يعتبر الغيا ألن ظل سذ ذذاريا ألكثر

من عشر سنوات ،وألن اليقئن القانوني مسألة ال بد منها(.)4
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و دمق صذاحبات البالغ طعونا االنقا أمام المحكمة العليا ،تلتمسذن فئها مر أير اعتبار رار

الس ذ ذذلطات الغيا .وفي الفتر بئن ش ذ ذذباأ/فبراير وأيلول/س ذ ذذبتمبر  ،2012نقا ذ ذذق ش ذ ذذعبة المنازعات اإلدارية

في المحكمذذة العليذذا جميا أحكذذام المحذذاكم األدنى درجذذة ،حئذذث اعتبرت الطعون مقبولذذة ،اغا النظر عن

مر على ص ذذدور الق ارر( .)5ئر أن الش ذذعبة رفا ذذق جميا الطعون من حئث األسذ ذ
الو ق ال ي ط

الموض ذذوعية،

ألن الس ذ ذذلطات كانق آن ار د راجعق وائم المترش ذ ذذحئن ااس ذ ذذتخدام الدرجات التي كانوا س ذ ذذيحص ذ ذذلون علئها
لو لم توسذتخدم الصذيغة المطعون فئها .وفي إطار ض ه المراجعة ،وضذعق السذلطات المترشذحئن المسذتبعدين

في القوائم احس ذذب ترتئب درجاتهم في االمتحان ،من األعلى إلى األدنى ،وعرض ذذق علئهم وظائف (كان عدد
الوظائف المعروضة مساويا لعدد الوظائف الشا ر الم كور في الدعو األصلية إلى الترشح).
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و دت صذ ذ ذذاحبات البالغ التماسذ ذ ذذات اشذ ذ ذذأن اطالن اإلجراسات فيما يتعلق اأحكام المحكمة العليا،

يدفعن فئها اأن جميا المترش ذ ذذحئن ال ين اجتازوا االمتحان كان ينبغي أن يحص ذ ذذلوا على وظائف عندما أولغئق

المعئنئن على عدد الشذوا ر المتاحة
الصذيغة الرياضذية التمئئزية .وتر صذاحبات البالغ أن صذر عدد الموظفئن ط
يعني أن العديد من المترشذ ذ ذذحئن ال ين حصذ ذ ذذلوا على درجات أدنى من درجات صذ ذ ذذاحبات البالغ د أصذ ذ ذذبحوا

موظفئن في المحكمة إما ألن الوظيفة وعرضذق علئهم لد نشذر القائمة األولى في عام  ،1998وضي ائمة

ووض ذذعق اس ذذتنادا إلى الص ذذيغة الملغا  ،أو ألنهم وعاطئنوا في أعقاب حكم ص ذذدر الحقا عن المحكمة .و ا ذذق
المحكمة العليا اعدم مقبولية االلتماس ذ ذ ذ ذ ذ ذذات المتعلقة ببطالن اإلجراسات ،في الفتر بئن حزيران/يوني 2012

وحزيران/يوني .2013

__________
( )4

أحكام ش ذذعبة المنازعات اإلدارية في المحكمة الوطنية العليا 2 :كانون األول/ديس ذذمبر  ،2010المطالبة ر م  ،09/475المقدمة من

ب .ب.؛ و 23حزيران/يونيذ  ،2009المطذالبذة ر م  ،07/948المقذدمذة من ف .ز.؛ و 3كذانون األول/ديسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمبر  ،2009المطذالبة

ر م  ،08/295المقدمة من ز .س.؛ و 24كانون الثاني/يناير  ،2011المطالبة ر م  09/474المقدمة من ديل ر .م.؛ و 1تش ذ ذرين

األول/أكتوبر  ،2009المطذذالبذذة ر م  ،06/77المقذذدمذذة من م .ه.؛ و 30حزيران/يوني ذ  ،2011المطذذالبذذة ر م  ،09/463المقذذدمذذة

من س .ف.
( )5

األحكام الص ذ ذذادر عن القس ذ ذذم الس ذ ذذااا من ش ذ ذذعبة المنازعات اإلدارية في المحكمة العليا 27 :آذار/مارس  ،2012الطعن ر م ،2011/524
المقذ ذ ذذدم من ب .ب.؛ و 27آذار/مذ ذ ذذارس  ،2012الطعن ر م  ،2010/918المقذ ذ ذذدم من ز .س.؛ و 27آذار/مذ ذ ذذارس ،2012

الطعن ر م  ،2009/4780المق ذذدم من ف .ز.؛ و 27آذار/مذ ذارس  ،2012الطعن ر م  ،2011/1124المق ذذدم من دي ذذل ر .م.؛

و 13ش ذذباأ/فبراير  ،2012الطعن ر م  ،2009/6884المقدم من م .ه.؛ و 28أيلول/س ذذبتمبر  ،2012الطعن ر م ،2011/4721
المقدم من س .ف.
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وفي الفتر بئن تموز/يولي وأيلول/سبتمبر  ،2012رفعق صاحبات البالغ دعاو لحماية الحقول

الدس ذذتورية لد المحكمة الدس ذذتورية .ورأت المحكمة الدس ذذتورية أن الطعون ئر مقبولة من البداية بئن تشذ ذرين

األول/أكتوبر  2012وتموز/يولي .)6(2014
9-2

وفي  8نيسذ ذذان/أبريل  ،2013رفعق صذ ذذاحبات البالغ ب .ب ،.وز .س ،.وف .ز ،.وديل ر .م،.

دعو إلى المحكمة األوروبية لحقول اإلنسذ ذ ذذان ضذ ذ ذذد الدولة الطرف .ورأت المحكمة ،في رارضا المارخ 13
تش ذ ذرين الثاني/نوفمبر  ،2015أن الدعو ال تس ذ ذتوفي معايئر المقبولية المنصذ ذذوص علئها في المادتئن 34

و 35من االتفاقية األوروبية لحقول اإلنسان .وفي  6أيار/مايو  ،2014رفعق صاحبة البالغ م .ض ذذ .أياا
ورئي أنها ئر مقبولة ،في  19حزيران/يوني ،2014
ش ذ ذذكو ض ذ ذذد الدولة الطرف إلى المحكمة األوروبية .و
لنف السبب ال ي برر عدم بول شكو صاحبات البالغ األيريات.

الشكوى
1-3

تر صذ ذ ذذاحبات البالغ أن األحكام التي أصذ ذ ذذدرتها المحكمة العليا ،ويزيد عددضا على  30حكما،

د أدت إلى انتهار حقو هن اموجب المادتئن ( )1(14المس ذ ذ ذ ذ ذذاوا أمام المحاكم والهئاات القا ذ ذ ذ ذ ذذائية) والماد 26

(المسذذاوا أمام القانون وعدم التمئئز) من العهد ،وك لا حقهما في المسذذاوا في تقلد الوظائف العامة ،المنصذذوص
علي في الماد .25
2-3

وتدفا ص ذذاحبات البالغ اأن ش ذذعبة المنازعات اإلدارية في المحكمة العليا نفس ذذها يلص ذذق إلى أن

الص ذ ذ ذذيغة الرياض ذ ذ ذذية التي اس ذ ذ ذذتخدمق كانق تمئئزية ،مما يش ذ ذ ذذكل انتهاكا للمادتئن  14و 23من الدس ذ ذ ذذتور.

وكان ينبغي للمحكمة نفسذذها أو للسذذلطات القاذذائية أن تعلن أن رار  4تش ذرين الثاني/نوفمبر  1998الغ،

وأن تاذ ذ ذذا ائمة جديد توعرا فئها وظيفة على كل من اجتاز االمتحان ،اغا النظر عن عدد الوظائف
الشا ر المتاحة اموجب رار عام .1998
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وتحتج صذ ذ ذذاحبات البالغ أياذ ذ ذذا اأن حقهن في المسذ ذ ذذاوا وحقهن في المسذ ذ ذذاوا في تقلد الوظائف

العامة د انتوهكا انتهاكا واضذ ذذحا ألن العديد من المترشذ ذذحئن ال ين حصذ ذذلوا على درجات أدنى من درجاتهن
د وعرضذ ذذق علئهم وظائف ألسذ ذذباب ال عال ة لها ااألضلية للعمل .وبئنما كان عدد الوظائف المعروضذ ذذة على

األشذذخاص ال ين اسذوذتبعدوا من القائمة األولى للمترشذذحئن الناجحئن يقتصذذر على العدد األولي للوظائف الشذذا ر،
فإن تقاع

سلطات الدولة الطرف عن اتخاذ اإلجراسات الالزمة أد إلى إسناد وظائف إلى العديد من المترشحئن

ال ين لم يكونوا على نف
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القدر من كفاس صاحبات البالغ لو أن تقئيم الماضالت كان سليما.

إض ذ ذ ذذافة إلى ذلا ،تدفا ص ذ ذ ذذاحبات البالغ اأن تعلئق اللةنة العام ر م  )1989(18واجتهاداتها

يوضذ ذ ذ ذذحان أن التفريق في المعاملة تمئئزي إذا لم يس ذ ذ ذذتند إلى معايئر معقولة وموض ذ ذ ذذوعية  -أي إذا كانق
ايات التفريق ئر مشذ ذذروعة أو إذا كانق الوسذ ذذائل ئر متناسذ ذذبة على اإلطالل ما الغايات( .)7وباإلشذ ذذار

إلى الس ذوابق القاذذائية للمحكمة الدسذذتورية( ،)8أوضذذحق صذذاحبات البالغ اأن السذذلطات ملزمة موضذذوعيا،
__________
( )6

اررات المحكمة الدسذ ذ ذ ذ ذذتورية 24 :تش ذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  ،2012القسذ ذ ذ ذ ذذم الثالث من الدائر الثانية ،اسذ ذ ذ ذ ذذتاناف مقدم من ب .ب.؛

و 18تشذرين األول/أكتوبر  ،2012القسذم الثالث من الدائر األولى ،اسذتاناف مقدم من ز .س.؛ و 10تشذرين األول/أكتوبر ،2012
القس ذ ذذم الثالث من الدائر الثانية ،اس ذ ذذتاناف مقدم من ف .ز.؛ و 18تشذ ذ ذرين األول/أكتوبر  ،2012القس ذ ذذم الثالث من الدائر الثانية،

اسذ ذ ذ ذذتاناف مقدم من ديل ر.م.؛ و 30تش ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  ،2013القسذ ذ ذ ذذم األول من الدائر األولى ،اسذ ذ ذ ذذتاناف مقدم من م .ه.؛

و 21تموز/يولي  ، 2014القسم الثالث من الدائر الثانية ،استاناف مقدم من س .ف..
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( )7

تسذتشذهد صذاحبات البالغ االتعلئق العام ر م  ،)1989(18الفقرتئن  1و ،12وفوان ضذد فرنسذا (،)CCPR/C/67/D/666/1995

( )8

األحكذام ر م  ،1998/10المارخ  13كذانون الثذاني/ينذاير ،ور م  ،1998/85المارخ  20أيذار/مذايو ،ور م  ،2002/210المارخ 11

الفقر  ،3-10وبأمثلة أير على اجتهادات اللةنة.
تشرين الثاني/نوفمبر.
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في حالة اس ذذتبعاد مترش ذذح من عملية ايتيار اس ذذبب يطأ في تقئيم ماضالت  ،ثم تص ذذحيح الخطأ نتيةة طعن

مقدم من طرف ثالث ،امعاملة الةميا على دم المسذذاوا  .وعدم معاملة الةميا على ض ا النحو للمر الثانية

ضو في حد ذات انتهار للحقول يستتبا الحق في االنتصاف.
5-3

وتشذذئر صذذاحبات البالغ إلى أن المحكمة العليا أسذذندت في اذذئتهن وظائف إلى جميا المترشذذحئن

ال ين وحيم لص ذذالحهم بل عام  ،2012عندما نقحق الس ذذلطات في نهاية المطاف القوائم وش ذذغلق عددا من
الوظائف يعادل عدد الوظائف الشذ ذ ذ ذذا ر الم كور في الدعو الترشذ ذ ذ ذذح في عام  .1998ومن ثم فإن انتهار

حق صذ ذذاحبات البالغ في المسذ ذذاوا ضو انتهار مزدوع :فقد تعرضذ ذذن لمعاملة ئر متسذ ذذاوية عندما وعرض ذذق

وظائف على المترشحئن في القوائم األصلية في عام  ،1998وعندما ومنح األشخاص ال ين كسبوا ااياضم
بذ ذذل عذ ذذام  2012وظذ ذذائف اذ ذذأمر من المحكمذ ذذة العليذ ذذا .وطوال العمليذ ذذة برمتهذ ذذا ،لم يكن ضنذ ذذار أي مبرر

موضوعي ومعقول أو ضدف مشروع.
6-3

وتطلب ص ذذاحبات البالغ من اللةنة أن تخلل إلى و وع انتهار لمواد العهد الم كور أعاله ،وأن

تيفل توفئر سذ ذ ذ ذذبئل انتصذ ذ ذ ذذاف من ض ا االنتهار اإلزام الدولة الطرف اإعالن اطالن جميا الق اررات المتعلقة

اقااياضن .إضافة إلى ذلا ،تطلب صاحبات البالغ من اللةنة أن تأمر الدولة الطرف بدفا تعويا منصف

عن انتهاكات حقو هن.

المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية
1-4

ب ذذل النظر في أي ادع ذذاس يرد في بالغ م ذذا ،ية ذذب على اللةن ذذة أن تقرر ،وفق ذذا للم ذذاد  97من

2-4

وتحيً اللةنذة علمذا بتحفا الذدولذة الطرف على المذاد ()2(5أ) من البروتوكول االيتيذاري ،التي

نظامها الدايلي ،ما إذا كان البالغ مقبوال أم ال اموجب البروتوكول االيتياري الملحق االعهد.

تسذ ذذتبعد ايتصذ ذذاص اللةنة االنظر في بالغ يرد من أي فرد إذا كانق المسذ ذذألة نفسذ ذذها د احثق أو ضي ئد

البحث في إطار إجراس آير من إجراسات التحقئق الدولي أو التسذ ذ ذ ذذوية الدولية .وعلى الر م من أن يمسذ ذ ذ ذذا

من صذذاحبات البالغ السذذق أحلن المسذذألة نفسذذها إلى المحكمة األوروبية لحقول اإلنسذذان ،تالحا اللةنة أن

المحكمة يلصذذق إلى عدم مقبولية طلباتهن لعدم اسذذتيفاس شذذروأ المقبولية المنصذذوص علئها في المادتئن 34

و 35من االتفاقية األوروبية لحقول اإلنسان .ئر أن اللةنة ذكرت في اايا سااقة أن مسألة ما ال توعتبر
د واحثق في إطار إجراس دولي للتحقئق أو التسذذوية إذا اسذ وذتنتج أنها ئر مقبولة ألسذذباب إجرائية فقً من دون
النظر في أسذ ذس ذذها الموض ذذوعية( .)9ونظ ار إلى عدم در اللةنة على أن تس ذذتبعد ،اس ذذتنادا إلى رار المحكمة
األوروبية ،أن ض ه المحكمة د يلصق إلى عدم مقبولية طلبات صاحبات البالغ ألسباب إجرائية فقً ومن

دون النظر ،ولو اإيةاز ،في األس ذ ذ ذ

الموض ذ ذ ذذوعية ،فإن اللةنة تخلل إلى عدم وجود ش ذ ذ ذذيس يحول دون

نظرضا في البالغ اموجب الماد ()2(5أ) من البروتوكول االيتياري.

3-4

ل ا ،تر اللةنة أن صذاحبات البالغ د اسذتنفدن سذبل االنتصذاف المحلية ،وأن ادعاساتهن مقبولة

اموجب الماد ()2(5ب) من البروتوكول االيتياري.

__________
( )9

بئرتئلي الفئز ض ذذد إس ذذبانيا ( ،)CCPR/C/84/D/1389/2005الفقر  ،3-4وودويار ض ذذد بولندا (،)CCPR/C/88/D/1446/2006

الفقر  ،2 -6والزيري ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذويذ ذ ذذد (  ،)CCPR/C/88/D/1416/2005الفقر  ،1 -8و ولئيف ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد أذربيةذ ذ ذذان

(  CCPR/C/112/D/1972/2010و ،)Corr.1الفقر .2-8
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4-4

وتالحا اللةنة حةة صاحبات البالغ تعرضهن للتمئئز في سعئهن للحصول على عمل في الوظائف

العامة ألن المحكمة العليا أس ذ ذذندت وظائف إلى جميا المترش ذ ذذحئن ال ين كس ذ ذذبوا ا ذ ذذاياضم بل عام 2012

وألن الس ذ ذ ذذلطات ص ذ ذ ذذرت عدد الوظائف الممنوحة ،عندما نقحق ائمة المترش ذ ذ ذذحئن في نهاية المطاف ،في

عدد الوظائف الشا ر الم كور في الدعو إلى الترشح الصادر في عام  .1998و د ذكرت اللةنة في اجتهاداتها
أن محاكم الدول األطراف ضي التي تتولى عموما اسذ ذ ذذتعراا الو ائا واألدلة أو تطبئق التشذ ذ ذريعات المحلية

وتفس ذذئرضا( .)10وفي ض ه القا ذذية ،تر اللةنة أن ص ذذاحبات البالغ لم يثبتن أن الخطوات التي اتخ تها الس ذذلطات
اإلداريذة والقاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائيذة المحليذة  -أي تطبيقهذا معذايئر موضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوعيذة ومعقولذة للتفريق في المعذاملذة على وجذ

الخصذوص  -كانق تعسذفية أو تشذكل يطأ واضذحا أو امتناعا عن إحقال الحق( .)11ولم تعرا صذاحبات

البالغ أياذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا أدلة كافية ،أل راا المقبولية ،تثبق أن عدم منحهن وظائف عامة ألنهن لم يقدمن طعونا
اذائية في الو ق المناسذب أو لم يحصذلن على درجات عالية اما في اليفاية اعد تنييح ائمة المترشذحئن،

يش ذذكل معاملة تمئئزية على األسذ ذ

المبئنة في الماد  26من العهد .وعلي  ،تخلل اللةنة إلى أن ص ذذاحبات

البالغ لم يذدعمن ادعذاساتهن امذا يكفي من األدلذة أل راا المقبوليذة ،وتر أنهذا ئر مقبولذة اموجذب المذاد 2

من البروتوكول االيتياري.
-5

وبناس علي  ،تقرر اللةنة المعنية احقول اإلنسان ما يلي:
(أ)

عدم بول البالغ اموجب الماد  2من البروتوكول االيتياري؛

(ب)

إحالة ض ا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبات البالغ.

__________
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()10

التعلئق العام ر م  ،)2007(32الفقر .26

()11

ريذذدل  -ريذذدنشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذذاين وآيرون ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد ألمذذانيذذا ( ،)CCPR/C/82/D/1188/2003الفقر  ،3-7وشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذئذذدكو ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بئالروس
( ،)CCPR/C/77/D/886/1999الفقر  ،3-9ورودر ورودر ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد ألمذانيذا ( ،)CCPR/C/80/D/1138/2002الفقر ،6-8
وف .ب .ل .ضد كوستاريكا ( ،)CCPR/C/109/D/1612/2007الفقر .2-4
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