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  رفقامل

 حبقـوق اإلنـسان مبوجـب الربوتوكـول       ة  ـة املعني ـقرار اللجن     
الـدورة   (لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     لاالختياري  

  )ة والتسعونثامنال
  بشأن

  **١٥٢٣/٢٠٠٦البالغ رقم     
  )حمام ميثله الجاه راليا تياغايش   :املقدم من

  صاحب البالغ  :الشخص املُدعى أنه ضحية
  سري النكا  :الدولة الطرف

  )األوىل الرسالة تاريخ( ٢٠٠٦يونيه /حزيران ١٥  :تاريخ تقدمي البالغ
 اخلاص الدويل العهد من ٢٨ املادة مبوجب أةاملُنش ،اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة إن 
  والسياسية، املدنية باحلقوق
  ،٢٠١٠مارس /آذار ١٩ يف اجتمعتوقد  
  :يليتعتمد ما  

  املقبولية نأبش قرار    
، وهو مواطن سريالنكي مقيم يف سري هاراجاغو السيد شيليا تياـصاحب البالغ ه  -١

أنه ضحية انتهاكات الدولة الطرف ألحكـام       ب ويدعي. اإلثنيةتاميل  النكا، ينتمي إىل أقلية     
.  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية         ٢٦ واملادة   ١٤ من املادة    ١الفقرة  

وقد دخل العهد والربوتوكول االختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطـرف           . ميثله حمامٍ  وال
  .، على التوايل١٩٩٨يناير / كانون الثاين٣ و١٩٨٠سبتمرب / أيلول١١ يف

  
__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد األزهري بوزيد،       : سة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم      شارك يف درا    **  
والسيدة كريستني شانيه، والسيد حمجوب اهليبة، والسيد أمحد أمني فتح اهللا، والسيد يـوجي إيواسـاوا،                

ـ وليـا أن  يدة  لي ماجودينا، والسي  يوالسيد هيلني كيلر، والسيد راجسومر الال، والسيد زونكي زان         نيال اوط
 ثريو، والسيد رافائيـل ريفـاس       -موتوك، والسيد مايكل أوفالهريت، والسيد خوسيه لويس برييز سانشيز          

  .بوسادا، والسري ناجيل روديل، والسيد فابيان عمر سالفيويل والسيد كريستر ثيلني
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  بيان الوقائع    
يشار إليها فيما بعد باسم      (كان صاحب البالغ يعمل لدى هيئة اإلذاعة السريالنكية         ١-٢
، ١٩٧١ويف عـام    . ١٩٩٨ إىل   ١٩٦٧، ومقرها كولومبو، يف الفترة من       )١(")هيئة اإلذاعة "

ورغم أنـه   . سالتعّين يف وظيفة عامل من الدرجة اخلامسة لفرز اخلطابات وغريها من املرا           
  .تقّدم فيما بعد بطلبات عديدة للترقي، إالّ أنه مل حيصل قط على أي ترقية

ويشري صاحب البالغ إنه ميكن يف كل من الشركات احلكومية والشركات اخلاصة              ٢-٢
 عاماً على الرغم مـن أن سـن التقاعـد     ٥٥أن خيتار املوظف اإلحالة على التقاعد يف سن         

، اعتمد جملس إدارة هيئة اإلذاعة قراراً       ١٩٩٧يوليه  / متوز ٣١ويف  .  عاماً ٦٠    باإللزامي حمّدد   
 عاماً بعد تـاريخ     ٥٥يتعلق بالسياسة العامة، يقضي بعدم توظيف أي شخص يتجاوز عمره           

وأبلغت الشركة موظفيها هبذا القرار من خالل إخطار وجهته إليهم حتت . صدور ذلك القرار
أالّ يتجاوز متديد خدمة    "، وقررت فيه    ١٩٩٧أغسطس  / آب ٨ؤرخ   وامل  SLBC-2489الرقم  

 كـانون  ٣١ عامـاً حـىت تـاريخ    ٥٥املوظفني يف هيئة اإلذاعة الذين تتجاوز أعمـارهم     
  ".١٩٩٧ديسمرب /األول

 عاماً، وطالب بتمديـد     ٥٥، بلغ صاحب البالغ سن      ١٩٩٨فرباير  / شباط ١٧ويف    ٣-٢
صاحب البالغ أن قرار إهناء خدمتـه مت        ويّدعي   .)٢(خدمته، لكن هيئة اإلذاعة رفضت ذلك     

كما يّدعي أن الشركة قامت بتوظيف العديـد  . بدون مربر عادل، وأنه جمحف وغري معقول     
  . عاما٦٠ًًمن األشخاص حىت بعد أن بلغوا سن 

ورفع صاحب البالغ دعوى قضائية، إىل حمكمة العمل يف إطار قانون املنازعـات                ٤-٢
، قررت احملكمة أن إهناء خدمة صـاحب        ٢٠٠٣نوفمرب  /ثاين تشرين ال  ١٠ويف  . )٣(الصناعية

البالغ كان جمحفاً، وأمرت صاحب العمل بتعويضه مببلغ يعادل مرتبه لسنة واحـدة مـن               
ستئناف للمقاطعة الغربية   الواستأنفت هيئة اإلذاعة قرار حمكمة العمل أمام حمكمة ا        . )٤(العمل

ستئناف أمراً صادراً عن ال، رفضت حمكمة ا٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٧ويف . يف سري النكا
حمكمة العمل، استندت فيه إىل الرفض الصادر عن احملكمة العليا يف قضية مماثلة كـان قـد                 

ويف تلـك   . )٥(قّدمها إىل احملكمة العليا يف سري النكا موظفون آخرون يف هيئـة اإلذاعـة             
ا دعوى تتعلق بتطبيق احلقوق     قد رفعو   شخصاً من املوظفني يف هيئة اإلذاعة      ١٤القضية، كان   

. SLBC-2489األساسية يتظلمون فيها من اإلخطار الصادر عن هيئة اإلذاعة حتـت الـرقم              
__________ 

 .١٩٦٦ام  لع٣٧أنشئت هيئة اإلذاعة السريالنكية وفقاً لقانون هيئة إذاعة سيالن رقم  )١(

الذي دخل  و،  SLBC,2489Cحتت الرقم   املوظفني   إىل اإلخطار املوجه إىل      اًاستنادذلك  يفترض أنه مت القيام ب     )٢(
 .١٩٩٨يناير /  كانون الثاين١حيز النفاذ يف 

 ).١٩٥٠(٤٣رقم  )٣(

 . دوالر٧ ٤٠٠ روبية أي ٧٤ ٥٣٢ )٤(

 .٧٥/٩٨القضية رقم  )٥(
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اإلخطار حيرمهم من احلق يف احلماية املتساوية مبوجب القانون، اليت يكفلها           أن هذا   بعوا  دفو
 شخـصاً مل    ١٤ورأت احملكمة العليا أن مقدمي الطلب البالغ عددهم         . دستور سري النكا  

ن إوحيـث   . يفلحوا يف إثبات وجاهة القضية، ولذلك رفضت احملكمة السماح باالستئناف         
ستئناف وجدت أن قضية صاحب البالغ هي قضية مماثلة من حيـث املـضمون              الحمكمة ا 

للقضية املرفوعة أمام احملكمة العليا، املشار إليها أعاله، فإهنا ملزمة بإصدار حكم ليس لصاحل              
  .الغصاحب الب

إىل احملكمة العليا لسري النكا للطعن يف قرار حمكمـة           ورفع صاحب البالغ دعوى     ٥-٢
ها رأت أنه   ـ، ألن ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٨ا الدعوى يف    ـاالستئناف، ورفضت احملكمة العلي   

  .ال يوجد أي أساس للسماح بتقدمي دعوى االستئناف
ء عمله مت بشكل تعسفي وفقاً      ويّدعي صاحب البالغ أن دعواه استندت إىل أن إهنا          ٦-٢

لقانون املنازعات الصناعية، يف حني أن قرار احملكمة العليا الذي يستند إىل رفـض حمكمـة                
. ستئناف، يتعلق بدعوى بشأن احلقوق األساسية ملعاملة ُيزعم أهنا ال تقوم على املـساواة             الا

ة اللجوء إىل أي سبل ويضيف أن رفض استئنافه من جانب احملكمة العليا حرمه من أي إمكاني
  .انتصاف قضائي أو إداري

كما يدعي صاحب البالغ أنه عندما قررت احملكمة العليا عدم السماح باالستئناف،              ٧-٢
ويؤكد أن لقبه يشري بالتأكيـد إىل       . أدرك أن قرارها استند إىل انتمائه إىل أقلية التاميل اإلثنية         

ـ        ة االستئناف واحملكمـة العليـا يقــع يف        انتمائه ألقلية التاميل وأن مقـر كل من حمكم
وبذلك، يّدعي صاحب البالغ أنه     . جنوب سري النكا وهي منطقة تشكل فيها التاميل أقلية        

  .وقع ضحية التمييز على أساس العرق

  الشكوى    
يّدعي صاحب البالغ أن احملكمة العليا انتهكت حقه يف حماكمـة عادلـة عنـدما                 -٣

 قرار حمكمة االستئناف، رغم أن سبب الدعوى املتعلقة هبـذا           أصدرت قرارها باالستناد إىل   
 مـن   ١٤ من املـادة     ١ ألحكام الفقرة    القرار خيتلف عن سبب دعواه، وهذا يشكل انتهاكاً       

رم من إنصاف حمكمة االستئناف واحملكمة العليا ألنه تعّرض للتمييز          كما يّدعي أنه حُ   . العهد
 ٢٦باالستنـاد إىل كونه ينتمي إىل أقلية التاميل اإلثنية، ومما يشكل انتهاكاً ألحكام املـادة               

  .من العهد

  عدم تعاون الدولة الطرف    
 ٢٠٠٦ نوفمرب/تشرين الثاين  ٢٧طُِلب إىل الدولة الطرف، مبذكرات شفوية مؤرخة          -٤
، ٢٠٠٩أكتـوبر   /تـشرين األول   ١٢ و ٢٠٠٩فرباير  /شباط ٢٦ و ٢٠٠٨يوليه  /متوز ٢٩و

وتالحظ اللجنة أهنا   . ةـة بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعي     ـتقدمي معلومات إىل اللجن   
ا ألن الدولة الطرف مل تقدم أي معلومات     ـذه املعلومات، وهي تعرب عن أسفه     ـمل تتلق ه  
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وتذكِّر اللجنـة بـأن الربوتوكـول       . ة البالغ أو فحوى ادعاءات صاحبه     فيما يتعلق مبقبولي  
االختياري يقضي بأن تقدم الدولة الطرف املعنية تفسريات أو بيانات خطية إىل اللجنة توضح              

نتصاف العالجية اليت تكون قد اختذهتا، إن وجدت، ويف حالـة عـدم             الفيها املسألة وسبل ا   
الء االعتبار الواجب الدعاءات صاحب البالغ بقـدر مـا          تلقي رد الدولة الطرف، ينبغي إي     

  .تكون مدعمة باألدلة على النحو الواجب

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، يتعني على اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان،                  ١-٥

الداخلي، أن تقرر ما إذا كان القـرار مقبـوالً أم ال مبوجـب               من نظامها    ٩٣وفقاً للمادة   
 من الربوتوكول االختياري،    ٥من املادة   ) أ(٢ووفقاً للفقرة   . الربوتوكول االختياري للعهد  

تأكدت اللجنة من أن املسألة نفسها ليست معروضة على إجراء آخر من إجراءات التحقيق 
  .الدويل أو التسوية الدولية

حقـه يف    لجنة علماً بادعاء صاحب البالغ أن حمكمة االستئناف انتهكت        وتأخذ ال   ٢-٥
حماكمة عادلة، عند اختاذها قراراً باالستناد إىل قرار احملكمة العليا بشأن دعوى ختتلف عـن               

وتالحظ اللجنة أن احملكمـة     .  من العهد  ١٤ من املادة    ١دعواه، وهذا خيالف أحكام الفقرة      
ففـي  .  قضية مماثلة لقضية صاحب البالغ من حيث املضمون        العليا للدولة الطرف نظرت يف    

 موظفاً يف هيئة اإلذاعة بالتماس يتعلق باحلقوق األساسية ضد عدد           ١٤ة، تقدم   ـهذه القضي 
من املدعى عليهـم، يتظلمون فيه من تنفيـذ إخطار موّجه إىل موظفي هيئة اإلذاعة حتـت               

 ٥٥يئة متديد خدمة املوظفني بعد سـن        وحكمت احملكمة العليا بأن رفض اهل     . ٢٤٨٩الرقم  
عاماً ال ينتهك حقوقهم يف احلصول على محاية متساوية مبوجب القانون، ولذلك رفـضت              

ويف احلالة الراهنة، طبقت حمكمة االستئناف قرار احملكمـة العليـا           . ستئنافالالسماح هلم با  
احب البالغ باإلضافة وتالحظ اللجنة أن ص . على قضية صاحب البالغ    باعتباره سابقة ملزمة  

إىل أنه أشار إىل أن موضوع مطالبته خيتلف عن موضوع مطالبة املوظفني اآلخرين، مل يقدِّم               
وتذكِّر اللجنة بسوابق أحكامها الثابتة ومفادهـا     . أي دليل يثبت اختالف موضوع الدعوتني     

 الوقائع واألدلة، أو أنه يف األحوال العادية يعود إىل حماكم الدولة الطرف يف العهد أمر مراجعة
تطبيق التشريعات الداخلية، يف قضية ما، إذا مل يثبت أن هذه املراجعة أو هذا التطبيق كانـا                 
متعسفني على حنو واضح أو بلغا حد احلرمان من العدالة، أو أن احملاكم قد انتهكت، علـى                 

 يقدم صاحب البالغ    ويف القضية الراهنة، مل   .  )٦(ة والرتاهة ـا االستقاللي ـحنو آخر، التزامه  
__________ 

، قرار بعدم املقبولية، اعُتمـد  اشينكو ضد بيالروسجري، ١٥٣٧/٢٠٠٦، البالغ رقم انظر على سبيل املثال    )٦(
، قرار بعـدم   جيلبريغ ضد أملانيا  ١٤٠٣/٢٠٠٥؛ ورقم   ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣يف  

 .٦-٦، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٥املقبولية اعُتمد يف 
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ما يثبت أن قيام حمكمة االستئناف للمقاطعة الغربية يف سري النكا بتطبيق سابقة صادرة عن               
. وال يقبل املراجعة، هو أمر يبلغ حد احلرمان مـن العدالـة           به   أمر مقضي ك احملكمة العليا، 

  .ياري من الربوتوكول االخت٢ولذلك، فإن هذا الطلب غري مقبول مبوجب أحكام املادة 
، بتعرضه للتمييز على أسـاس      ٢٦وفيما يتعلق بادعاء صاحب البالغ مبوجب املادة          ٣-٥

العرق، ألنه ينتمي إىل أقلية التاميل، تالحظ اللجنة أن صاحب البالغ مل يقـدم معلومـات                
مبا يثبت أن إهناء خدمته، أو قيام احملكمة العليا برفض طلبه            كافية عن حاالت ميكن مقارنتها    

ناف، يصالن إىل حد التمييز أو املعاملة اليت ال تقوم على املساواة، على أساس العرق،               لالستئ
ولذلك فإن اللجنة جتد أن صاحب البالغ مل يقدم أدلـة كافيـة             . مبوجب أحكام هذه املادة   

.  على أساس العرق٢٦ألغراض املقبولية، تثبت أي ادعاء بوقوع انتهاك حمتمل ألحكام املادة          
 مـن   ٢ا اجلـزء من املطالبـة غري مقبـول مبوجـب أحكــام املـادة             ولذلك فإن هذ  

  .الربوتوكول االختياري
  :وعليه، فإن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تقرر ما يلي  ٤-٥

   من الربوتوكول االختياري؛٢عدم قبول البالغ مبقتضى املادة   )أ(  
  .إحالة هذا القرار إىل الدولة الطرف وصاحب البالغ  )ب(  

. ِمد باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو الـنص األصـلي            اعُت[
وسيصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي املقـدم إىل              

  ..]اجلمعية العامة

        


