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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 ( ميتيتا التوكوليتيتوخ ااردييتيتار  4) 5اآلراء اليتيتا امدهتيتيتالا اللجنيتيتة ملوديتيت  امليتيتا      
 ** *2979/2017 بشأن البالغ رقم

 و )ميثلها أدراينو مافيو( إيلينا جيني  املقدم من:

 صاحبة البالغ أنه ضحية: الشخص املدعى

 إيطاليا الدولة الطرف:

 2016آذار/مارس  30 اتريخ تقدمي البالغ:

مرررن الن رررام الررردا ل   92القررررار امل خررر  ملوجررر  املررراد   ئق املرجعية:الواث
 2017أاير/مرايو    22ف يف  للجنة، واحملال إىل الدولرة الطرر 
 )مل يصدر يف شكل وثيقة(

 2020آذار/مارس  13 اتريخ اع ماد اآلراء:

اسرر بعاد مرشررحة ملنصرر  إ دائيررة دائمررة   ررب  شررر   املوضوع:
  ول القامة

 ال توجد ة:امل ائل اإلجرائي

 ال مييررع علررى أسرراس نرروع ادررنوظ تقلررد الو ررائ  العامررةظ  امل ائل املوضوعية:
 القضائية احملاكم واهليئات امل اوا  أمام

 26)ج(، و25(، و1)14 مواد العهد:

 ال يوجد مواد الربوتوكول اال  ياري:

 أن وتررردع . 1976صررراحبة الررربالغ يررر  إيلينرررا جينررريو، ويررر  موا نرررة إيطاليرررة مولرررود  يف عرررام  -1
 مرن مرغلر ابو  .العهرد مرن( ج)25و ،(1)14 املرادتن يف عليهرا املنصرو  حقوقها ان هكت الطرف الدولة

__________ 
 (.2020آذار/مارس  27-2) 128اع مدهتا اللجنة يف دورهتا  *

وأمحررد أمررن فرر    ،ض  ررن عاشررور، وعررارف  لقررانشارك أعضاء اللجنة ال الية أمساؤيم يف دراسة ي ا البالغ: عيا **
كررران، ودنكرران مويومررو،ا الكرر ، وفرروتي، اب،ارتررعيو، يا ف. ج.  هللا، وكري رر وف يرراينع، واب مرررمي كوي ررا، ومارسرر 

 وفاسيلكا سان ن، و وسيه مانويل سان وس ابييو، ويوفال شاين، وييلن تيغرودجا، وجن يان ،يبيي.
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 ي ه إ ار يف تندرج  م ائل  أيضا    ادعاءاهتا  تثي  العهد،  من  26  ابملاد   صراحة  حت ج مل  البالغ  صاحبة  أن
 يراري حيرع الندراذ ابلن ربة للدولرة الطررف اال  الربوتوكرول د رل وقرد. حمرام الربالغ صراحبة   وميثّرل. املاد 
  .1978كانون األول/دي مرب   15 يف

 غة البالضدها صاحبالوقائع لهتا مر   

 17يف وقررت تقرردمي يرر ا الرربالغ، كانررت صرراحبة الرربالغ قررد عملررت إ دائيررة م طوعررة )م ق ررة( مررد    2-1
 دررة إ دائيررة دائمررة يف قرروات اإل درراء ، شرراركت يف م ررا قة لشرغل و ي 2007عامرا  يف الدولررة الطرررف. ويف عررام  

 ألدىن لطرول القامرة ر  احلرد ا مل تر   شر   الو نية اإليطالية. غي أن  ل  ترشحها ير ا رففرع علرى أسراس أ را 
 سن مرتا . 161-160سن مرتا . وقفدر  وهلا حينها ملا ينايع  165البالغ 

 2006ني ران/أ ريل  11امل رخ  198/2006من املرسوم ال شريع  اإليطايل رقم  31وتنص املاد   2-2
 مييررع يف احلصررول سررببا  لل  ل القامررة  )قررانون تكرراف  الدررر   ررن الرجررل واملرررأ ( علررى أنرره وال  ررو، أن يكررون  ررو 

اء الو ائ  اخلاصة اليت  و، فيها حتديد احلد األدىن لطول القامة، على املهن والو ائ  العامة، ابس ثن
علرى أن  2008آذار/مرارس  11لرو،ار  الدا ليرة املر رخ  78رقرم  وو ائ  قوات اإل داءو. ويرنص املرسروم
ات اإل داء الو نية ف ة العامة لالنضمام إىل قو يف املنا  للمشاركة  ختضع الشرو  البدنية والند ية الال،مة

 ) صريغ ه املعدلرة 1987متو،/يوليه  22( من مرسوم رئيو جملو الو،راء امل رخ 2)3ملق ضيات املاد  
 165(. وينص ي ا احلكم على حرد أدىن لطرول القامرة يبلرغ 1993ني ان/أ ريل  27م رخ  ملرسوم الحق

ينطبرق ذلرع علرى الرجرال و  من الر ين ير دون مهرام تقنيرة وتشرغيلية،ن الردائت واملرو دسن مرتا  للمو درا
وم الرائسر  والن اء على ال واء. وفيما ي علق ابإل دائيات واإل دائين امل طوعن )امل ق ن(، ينص املرس

اء  ر لرجال والنسن مرتا  ل 162على أن احلد األدىن لطول القامة يو  2004شبا /فرباير  6امل رخ  76رقم 
 على ال واء. 

وقدمت صراحبة الربالغ شركوىل إىل حمكمرة الت ريو اإلداريرة اإلقليميرة،  عنرت فيهرا يف القررار  2-3
النررا م للم ررا قات العامررة ذات الصررلة.  3747/2007امل ررقل لليليررة، ويف مرسرروم و،ار  الدا ليررة رقررم 

 سروء اسر عمال لل رلطة. ييرع ويشركل  وع ألنره مت و لبت صاحبة البالغ إعالن القرار امل قل لليلية غي مشرر 
 165لررى شررر  احلررد األدىن لطررول القامررة البررالغ و عنررت أيضررا  يف دسرر ورية املراسرريم الو نيررة الرريت تررنص ع

الرردائمن، و لبررت اخترراذ ترردا ي م ق ررة ل عليررق القرررار امل ررقل لليليررة، سررن مرتا  لف دائيررات واإل دررائين 
 ء.وات اإل داوقبول انضمامها امل قت إىل ق

، رفضرت حمكمرة الت ريو اإلداريرة اإلقليميرة  لر  صراحبة 2009تشرين األول/أك و ر  21ويف  2-4
، رفضررت احملكمررة ند ررها شرركوىل صرراحبة 2012كررانون الثاين/ينرراير   18الرربالغ اخترراذ ترردا ي م ق ررة. ويف 

 165لغ لقامررة البرراالرربالغ، وأعلنررت أن ال أسرراس هلررا. وار ت احملكمررة أن شررر  احلررد األدىن لطررول ا
للرجل واملرأ  على ال واء تربره شرو  أداء اخلدمة وأمن املو دن وامل ر ديدين. وار ت احملكمرة  سن مرتا  

أيضررا  أن رفرررع صررراحبة الررربالغ مل يكرررن غررري منطقررر  وال غررري شررررع  وال ي عرررارض مرررع مبررردأي امل ررراوا  
خي ل  ا  الفا  كبيا  عرن احلرد  الطول القامة ال مييع، وذلع ابلن ر إىل أن احلد األدىن املطلوب ل وعدم

األدىن لطررول قامررة اإلوأ، وأن الدرررحل  ررن احلررد األدىن لطررول قامررة اإل دائيررات واإل دررائين امل طرروعن 
 وير ا اال ر الف   . سرن مرتات   3)امل ق ن( ومو دات ومو د  اخلدمة املدنية )املو درون الردائمون( ال ي جراو،  

، ال سرريما مررد  ال و يرر ، وادهررد اإلضررايف امل وقررع مررن اإل دائيررات    ررن الدئ ررنوجررود فررروحل كبرري  يررربره
واإل دائين الدائمن. وي ا ما يربر وضع شرو  أكثر صرامة للمو دن الدائمن، واليت ينبغر  أن يفررتك 

نرررع لرررفدار  تقررردير م ررر وايا. ويف األ ررري، يرمررر  توحيرررد احلرررد األدىن لطرررول القامرررة لكرررال ادن رررن إىل م
 املرأ .  دال مييع ض
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، ملرا يف 1و عنت صاحبة الربالغ يف قررار حمكمرة الت ريو اإلداريرة اإلقليميرة أمرام جملرو الدولرة 2-5
ورفرع جملرو الدولرة يف قرراره  .(1)ذلع  لبها اختاذ تدا ي م ق رة ت مثرل يف تعليرق القررار امل رقل لليليرة

 من املرسوم ال شريع    31املاد   ىل أن  وار    . ( 2) الغ شكوىل صاحبة الب   2013كانون األول/دي مرب    3امل رخ 
وال تبرردو غرري معقولررة  شرركل واضرر  أل ررا أقرررت ين األنشررطة الرريت يضررطلع  ررا رجررال  198/2006رقررم 

 وأن ذلرع يرربر مرن س اسر ثناء   اصرا  حل رر   -أكثر من أفراد الشرر ة    -اإل داء تق ض  حالة  دنية معينة  
مرا ي علرق ابلدررحل  رن اإل درائين املر ق ن والردائمن، . وفياس  رول القامرةوال مييع  ن ادن ن على أس

الحررجم جملررو الدولررة أن ويرر ا احلكررم قررد يكررون م ناقضررا  أو غرري م  ررق إذا مل يررربره ا رر الف يف املهررام 
املنجع و، لكن ال صلة له  ر ه القضرية ألن صراحبة الربالغ مل تكرن م يلرة للمشراركة يف امل را قة العامرة 

 سن مرتا .  162م طوعة ألن  ول قام ها أقل من  مة أواء إ دائية دائسو 

، قدمت صاحبة البالغ شكوىل إىل احملكمة األورو ية حلقوحل اإلن ان 2014أاير/مايو    31ويف   2-6
 34 قرررار قرراض وحيررد لعرردم مقبولي هررا، وذلررع اسرر نادا  إىل املررادتن    2014أيلول/سررب مرب    11الرريت رفضرر ها يف  

 ن ان واحلرايت األساسية )االتداقية األورو ية حلقوحل اإلن ان(. وحل اإلمحاية حقداقية من ات 35و

 الشكوى  

)ج( مررن العهررد.  25ترردع  صرراحبة الرربالغ أ ررا ضررحية ان هرراك حقوقهررا املنصررو  عليهررا يف املرراد    3-1
شرر ا    مرتا  سرن  165وتالحجم أن ال شريع ال اري يف الدولة الطرف ال ي يدرض حدا  لطول القامة يبلرغ 

وأن  يشرركل متييررعا  غرري مباشررر ضررد املرررأ ،   م إىل قرروات اإل درراء الو نيررة ينطبررق علررى الرجررل واملرررأ ، نضررما لال 
فم وسرل  املررأ . و  ي ا الشر  جمح  حبقوحل املرأ ، ابلن ر إىل اال  الفات البدنية املوضوعية  رن الرجرل

و  حديررد   سررن مرتا .   175دىل الرجررل  ل لرر يبلررغ يرر ا امل وسرر   سررن مرتا ،  ينمررا   161 ررول قامررة املرررأ  اإليطاليررة يبلررغ  
الدولرررة   سرررن مرتا ، ويرررو أعلرررى  كثررري مرررن امل وسرررل األنثررروي، ت ررر بعد   165شرررر  احلرررد األدىن لطرررول القامرررة يف  

وعلرى  الطرف م بقا  غالبية الن اء، ملن فيهن صاحبة البالغ، من املناف ة العامة على أسراس نروع جن رهن. 
أعراله( يرنص علرى اإلعدراء مرن  2-2رجرل واملررأ  )ان رر الدقرر  ال تكراف  الدرر   رن الرغم من أن قرانون

متييعية  شر   ول القامة لالنضمام إىل قوات اإل داء الو نية، ال ميكن تد ي القانون ينه  يع أحكاما  
 ررل ،  صرراحبة الرربالغ يف شررر  احلررد األدىن لطررول القامررة يف حررد ذاترره   علررى أسرراس نرروع ادررنو. وال تشرركع 

غري م مرايع ابلن ربة للمررأ  والرجرل. وتضري  صراحبة الربالغ أن أداء الواجبرات املرتبطررة  كونره شرر ا   يف
ملهام اإل داء ي طل   نية  دنيرة معينرة، لكرن ير ه البنيرة لي رت مرتبطرة حصرراي  ومباشرر   طرول القامرة، 

الغ ابحلكم لب. وت  شهد صاحبة ا بارامرتات  دنية أ رىل أيضا ، مثل ال كوين البدين والقو  العضلية  ل
ال ي أصدرته احملكمرة الدسر ورية اإليطاليرة وأعلنرت ملوجبره عردم دسر ورية احلكرم القرانوين ذي الصرلة يف 

 165مقا عرررة ترين رررو امل م عرررة ابحلكرررم الررر اا، والررر ي وضرررع حررردا  أدىن غررري م مرررايع لطرررول القامرررة يبلرررغ 
صاحبة البالغ أن عملها إ دائية  ي تلع املنطقة. وتض سن مرتا  شر ا  لالنضمام إىل قوات اإل داء يف

سن مرتا  ي وافق   165عاما ، واندماجها يف عد  أفرقة إنقاذ، يبينان أن  ول القامة ال ي يقل عن    17ملد  
 وو ائ  اإلنقاذ.

)ج( مرن العهرد ألن الدررحل 25وتدع  صراحبة الربالغ أن الدولرة الطررف ان هكرت أيضرا  املراد   3-2
 سررن مرتا  لف دررائين املرر ق ن   162املطلرروب لالنضررمام إىل فئرريت قرروات اإل درراء )   مررة األدىن لطررول القا    ررن احلررد 
 139 مررن املرسرروم ال شررريع  رقررم   11سررن مرتا  لف دررائين الرردائمن( فرررحل. غرري مررربر. ووفقررا  للمرراد     165مقا ررل  
__________ 

   جملو الدولة يو أعلى ييئة يف الوالية القضائية للدولة الطرف. أن تالحجم صاحبة البالغ (1)

 لررررر  صررررراحبة الررررربالغ اختررررراذ تررررردا ي م ق رررررة، لكنررررره اع ررررررب أن لرررررو الدولرررررة ، رفرررررع جم2010شررررربا /فرباير  1يف  (2)
   القائم على مبدأ امل اوا  يق ض  الن ر يف أس ه املوضوعيةو. واالدعاء
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ع علرى عراتق تقر عامرات ند رها الريت ، تقع على عراتق اإل درائين املر ق ن االل 2006آذار/مارس  8امل رخ 
عقرود العمرل )دائرم أو م قرت(. وإضرافة  الدائمن. وتالحجم صاحبة الربالغ أن الدررحل الوحيرد يرو  را ع

إىل ذلع، ي أل  فريق اإلنقاذ من إ دائين دائمن ومر ق ن علرى ال رواء، إذ ال يوجرد أي فررحل يف نروع 
صرراحبة الرربالغ الو ررائ  ند ررها الرريت    عامررا ، أدت   17و رروال  عقرروديم.    املهررام الرريت يرر دون اسرر نادا  إىل  ررا ع 

 أدايا اإل دائيون الدائمون.

ج( مربر. أيضا    ب  الطا ع )25ويف األ ي، ت كر صاحبة البالغ أن ادعاءيا ابن هاك املاد   3-3
 الشررر ة ال مييررعي للحكررام ذات الصررلة فيمررا ي علررق ابلقرروات األ رررىل يف الدولررة الطرررف، ملررا يف ذلررع قرروات  

ية. وحتررردد اللررروائ  اخلاصرررة  كرررل مرررن يررراتن القررروتن حررردا  م مرررايعا  أدىن لطرررول القامرررة ر كوالقررروات الع ررر 
القروتن ير دون  سن مرتا  للرجل. وتالحجم صاحبة الربالغ أن أفرراد يراتن 165سن مرتا  للمرأ  و 161 يبلغ

 املهام ند ها فيما ي علق حبماية األمن.

( من العهرد ألن جملرو الدولرة سربق أن أعلرن 1)14يضا  ان هاك املاد  وتدع  صاحبة البالغ أ 3-4
(، عردم شررعية شرر  احلرد األدىن غري امل مرايع  2014شربا /فرباير    19املر رخ    768يف قضية أ رىل )القررار رقرم  

إلداريرة ا لطول القامة ابلن بة لف درائين واإل دائيرات يف قضرية لاثلرة ت علرق  برار را ابراين. وتوصرلت احملكمرة 
، الر ي 2015ني ران/أ ريل  15املر رخ  5598يو أيضرا  إىل اسر ن اج لاثرل يف قراريرا رقرم ت  الاإلقليمية يف

ار ت فيه أن اإل دائين امل ق ن ي دون املهام ند ها اليت ي ديها الردائمون، وأن الدررحل احملردد لكرل فئرة 
 مارسوا ال مييرع ضرديا   ا ه ين   وا يف امل ألة ند  وتدع  صاحبة البالغ أن القضا  أند هم ال   . ( 3) غي مربر 

 وو الدوا   لع املبادئ القانونية والدس وريةو. واس نادا  إىل ما ذكرته صاحبة البالغ، كان ينبغ  للمحراكم 
 وأن تطل  على األقل إصدار حكم أويل  شأن الدس ورية و.

 مالحظات الاولة الطرف ملى املقبولية واألسس املوضومية  

ين العمررل  شررر   ررول  2017أيلول/سررب مرب  13 اهتررا امل ر ررة حع الدولررة الطرررف يف مالدفترر  4-1
القامة للحصول على و يدة يف قوات اإل داء  يار. تقديري مرتوك للهيئة ال شريعية، وأن ذلع أ   يف 
ره االع بررار األنشررطة املطلو ررة الرريت ت رر دع  اسرر ثناء  اصررا  مررن ح ررر ال مييررع. وشررر   ررول القامررة ترررب 

إىل اإل دائين احملرتفن، أي ونقل املصا ن على األك اف، وإمدادات امليراه ذات  دواجبات  عينها تف ن
حتديررد مكرران وسرراد  القدررع، ونقررل املعرردات الثقيلررة، وضرررور  ارتررداء معرردات  الضررغل العررايل، ومنرراورات

 ة. وعلررى أسرراس يرر ا الشررر  عينهرراو. ويرر ه األنشررطة ت طلرر  قررو   دنيررة معينررة ون رربة و،ن إىل قررو  كافيرر 
 سن مرتا  ألداء ي ه الواجبات.  165دراسات اليت أجريت، حفدد احلد األدىن لطول القامة يف الو 

وتررردفع الدولرررة الطررررف ين حمكمررريت الدرجرررة األوىل والثانيرررة اإلداري رررن سررربق أن أجرررراي تقييمرررا   4-2
  ه القضية.ابلدعل ملعقولية شر   ول القامة لكل من الرجل واملرأ  يف ي

ة الطرف أن البالغ، اس نادا  إىل املعلومات الوارد  أعاله، ال أسراس لره ن ررا  لعردم وللدوت كد ا 4-3
 وجود متييع موضوع  حقيق .

 كعليقات صاحبة البالغ ملى مالحظات الاولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضومية  

، أن املررربر الرر ي 2017تشرررين الثراين/نوفمرب  21تالحرجم صرراحبة الرربالغ، يف تعليقاهترا امل ر ررة  5-1
ترردفع  ررره الدولررة الطررررف فيمررا خيرررص احلرررد األدىن لطررول قامرررة اإل دررائين املطلررروب يف ضرروء املهرررام الررريت 
يضطلعون  ا مربر. غي كاف لل مييع  ن ادن ن الر ي تررىل أنره قرائم. وتصرّر صراحبة الربالغ علرى أنره 

__________ 
   رارين  بالغها.أرفقت صاحبة البالغ ن خة من الق (3)
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وتضري  أن أداء واجبرات  .أ  ند رها م ضررر ر املر ن الرجرل واملررأ ،  رد ابلن ر إىل اال  الفات البدنيرة  ر 
اإل درراء ي طلرر   نيررة  دنيررة  عينهررا، لكررّن ذلررع ال يفعررعىل مباشررر  إىل  ررول القامررة  ررل إىل شرررو   دنيررة. 

للقوات امل لحة، ويرو  النا م 2015كانون الثاين/يناير   12امل رخ  2وينعكو ذلع مثال  يف القانون رقم 
ىن لطرول القامررة  برارامرتات  دنيررة ت علرق ابل كرروين البردين، والقررو  األدحلررد انون الر ي اسرر بدل شرر  االقر 

 العضلية، والك لة األيضية النشطة.

 وتالحررجم صرراحبة الرربالغ أن اهليئررة العليررا الدرن ررية للم رراوا  ومكافحررة ال مييررع  لصررت، يف حالررة  5-2
ام اإل دراء. وابملثرل، اع مرد ملهر  طالعم ناسربا  ومرربرا  لالضر  لاثلة، إىل أن  ول القامة لريو شرر ا  مراداي  

جملرو الدولرة اإليطرايل ند ره رأاي   شرأن مشرروع القرانون الر ي اقررتفا فيره إلغراء شرر  احلرد األدىن لطررول 
من القرانون الع ركري، وغريه مرن األحكرام الريت حتردد  635، املعدل للماد  2القامة تندي ا  للقانون رقم 

والحررجم جملررو  .(4)لقرروات امل ررلحة وقرروات الشررر ة وقرروات اإل درراء ىل ا ام إ ت البدنيررة لقبررول االنضررم البررارامرتا 
الدولة أن ومشروع القانون يرم  إىل عدم اس بعاد مرشح  قوات اإل داء علرى أسراس الشررو  القائمرة 

ملرشررحن علررى لطررول القامررة، ابل ررماا تجررراء تقيرريم ي رر ند إىل ابرامرررتات د لدررة ل حديررد قرردر  يرر الء ا
الع رركريةو. وتشرري صرراحبة الرربالغ أيضررا  إىل قرررار حمكمررة العرردل األورو يررة يف قضررية ة دمرر أداء مهررام اخل

أدىن لطرول القامرة  ماراي إيلي، كاليي، حيث  لصت احملكمة إىل أن اللوائ  اليوونية اليت تشررت  حردا  
يب ورو األالشررررر ة ت عررررارض مررررع ال وجيرررره سررررن مرتا  للمرشررررحن الررررراغبن يف االل حرررراحل ملدرسررررة  170يبلررررغ 
76/207/EEC  شرأن تندير  مبردأ امل راوا  يف املعاملرة  رن الرجرل واملرررأ  يف  1976شربا /فرباير  9املر رخ 

 EC/2002/73احلصول على العمل وال ردري ، والرتقيرة املهنيرة و رروف العمرل، املعردل ملوجر  ال وجيره 
لطول القامة يبلغ حد يع  ماوضع شر  غي م كمة إىل أن. و لصت احمل2002أيلول/سب مرب    23امل رخ 

 ال مييع غي املباشر. 

وتشرري صرراحبة الرربالغ إىل أن حمكمررة الت رريو اإلداريررة اإلقليميررة ار ت يف اآلونررة األ رري  أن  5-3
القانون الو ، ال ي حيدد شرو   ول القامة غي شرع ، ووافقت علرى مشراركة املرشرحن يف املناف رة 

. (5)القررانوين ى الرررغم مرن أن  ررول قرام هم كرران أقرل لررا حيردده الشررر  علر   درراء مرة لالنضررمام إىل قروات اإل  العا 
وتالحجم صاحبة الربالغ أ را ضرحية معيرد مرن ال مييرع يف ضروء اسر مرار ال روا ق القضرائية هلر ه احملكمرة 

 سرن مرتا  الرال،م لالضرطالع   165اإلقليمية، اليت ت كرد عردم وجرود مرربر لشرر  احلرد األدىن لطرول القامرة البرالغ  
 ملهام اإل داء.

الشرو  القانونيرة لطرول القامرة لف درائين املر ق ن والردائمن، تالحرجم  وفيما ي علق اب  الف 5-4
صاحبة البالغ أن حمكمة الت يو اإلدارية اإلقليمية ذكرت أيضا  أن ي ا ال مايع م نراقع وغري معقرول، 

 ائيررات واإل دررائين يضررطلعان داإل وألن ،ه الكدايررة ل ربيررر ذلررعألن نرروع العمررل ال خي لرر  ملررا فيرر 
وتالحجم صاحبة البالغ أن الدولة الطررف مل تعررتض علرى ادعاءاهترا  شرأن ير ا النروع  .(6)ند ها ابملهام

 من ال مييع.

__________ 
  .2015أيلول/سب مرب  18-10، امل رخ 2636/2015الرأي رقم  (4)

 2017/ 8864ظ ورقرررم  2017آب/أغ رررطو    21املررر رخ    2017/ 9359بالغ  قررررار جملرررو الدولرررة رقرررم  ت  شرررهد صررراحبة الررر  (5)
 آذار/ 31 رخ املرر  4103/2017ظ ورقررم 2017متو،/يوليرره  13املرر رخ  8467/2017ظ ورقررم 2017متو،/يوليرره  21املرر رخ 
 2امل ر رران  1676/2017ورقررم  1675/2017ظ ورقررم 2017آذار/مررارس  16امل رخ  3588/2017ظ ورقم 2017مارس 

 آب/ 17املرررر رخ  10941/2015. ورقررررم 2015يلول/سررررب مرب أ 18، املرررر رخ 2636/2015ظ ورقررررم 2017شرررربا /فرباير 
  .2015أغ طو 

 2املررر ر ن  1676/2017، ورقرررم 1675/2017يرررة اإلقليميرررة رقرررم ت  شرررهد صررراحبة الررربالغ  قرررراري احملكمرررة اإلدار  (6)
  .2017شبا /فرباير 
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وتكرررر صرراحبة الرربالغ أيضررا  ادعاءاهتررا ابل مييررع ضررديا فيمررا ي علررق ابلقرروات األ رررىل للدولررة،  5-5
حررجم أن يرردف ضررمان أداء دوائررر الشررر ة مهامهررا يرردف الات الشررر ة والقرروات الع رركرية، وتقررو  أي

لكن ي عن حتديد ما إذا كان شر  احلد األدىن لطول القامة ي جاو، ما يو ضروري ل حقيق  ، موضوع 
احملكمررة أن  يرر ا اهلرردف، وذلررع علررى أتررو مررا ار ت حمكمررة العرردل األورو يررة يف قضررية كرراليي. وترررىل

ملم لكرات، لكرن القربع علرى مررتكا ادررائم وضربطهم، وا  م الشر ة تنص  على محايرة األشرخامها
أمور قد ت طل  ام الك قو  وقدرات  دنية  عينهاظ ومرع ذلرع، ال يبردو  ،وتن يم دورايت وقائية للشر ة

 أن هل ه القدرات عالقة  طول قامة  عينه دون غيه.

 ( من العهد.1)14ويف األ ي، تكرر صاحبة البالغ ادعاءاهتا اس نادا  إىل املاد   5-6

 القضااي واإلدراءات املعروضة ملى اللجنة  

 الن ر يف املقبولية  

قبل الن ر يف أي ادعاء ي ررد يف  رالغم مرا،  ر  علرى اللجنرة املعنيرة حبقروحل اإلن ران أن تقررر،  6-1
 لحق ابلعهد. امل  الدا ل ، ما إذا كان البالغ مقبوال  ملوج  الربوتوكول اال  ياري من ن امها    97وفقا  للماد   

 وتالحجم اللجنة أن صاحبة البالغ قردمت  لبرا   شرأن الوقرائع ند رها إىل احملكمرة األورو يرة حلقروحل  6-2
 34 ادتن لعرردم اسرر يدائه شرررو  املقبوليررة املنصررو  عليهررا يف املرر   2014أيلول/سررب مرب    11اإلن رران، رففررع يف  

أن إيطاليرا أ ردت حتد را ، عنرد تصرديقها جنرة من االتداقية األورو يرة حلقروحل اإلن ران. وتالحرجم الل 35و
 - علرى الربوتوكرول اال  يرراري، ي ر بعد ا  صرا  اللجنررة فيمرا ي علرق ابلقضررااي الريت ال يرعال الن ررر فيهرا قائمررا  

حقيق الدويل أو ال  روية الدوليرة. وتر ّكر ملوج  إجراء آ ر من إجراءات ال  -أو اليت سبق الن ر فيها 
الريت ار ت أن احملكمرة  (7)()أ( من الربوتوكول اال  ياري2)5 فيما ي علق ابملاد    ا قة اللجنة ابج هاداهتا ال  

األورو يررة عنرردما ت رر ند يف إعررالن عرردم املقبوليررة إىل أسررو إجرائيررة، وت رر ند يف آن أيضررا  إىل أسررباب تشررمل  
 ابملعر  املقصرود   ثرت األسو املوضوعية للقضية، فينبغ  عندئر  اع برار امل رألة ند رها قرد حب نوعا  من الن ر يف  

 يرد أنره يف ير ه القضرية،  .(8)()أ( مرن الربوتوكرول اال  يراري2)5يف ال حد ات ذات الصرلة علرى املراد  
ا لي ت يف وضع وابلن ر إىل الطا ع املوجع للقرار، ال ي ال حيدد أسباب عدم املقبولية، ترىل اللجنة أ 

 .(9)املوضروعية لدراسرة أس رها   ،  شركل حمردود    علها تقرر أن قضية صراحبة الربالغ قرد  ضرعت فعرال ، ولرو 
()أ( مررن الربوتوكررول 2)5 و نرراء علررى ذلررع، ترررىل اللجنررة أن الرر حدجم الرر ي أ دترره الدولررة الطرررف  شررأن املرراد  

 . (10)ألسو املوضوعية للبالغاال  ياري ال يشكل يف حد ذاته عقبة أمام ن ر اللجنة يف ا

ى مقبوليرة الربالغ علرى أسراس عردم اسر نداده ض علر وتالحجم اللجنة أن الدولة الطررف مل تعررت  6-3
سبل االن صاف احمللية. وتالحجم أيضا  أن صاحبة البالغ قدمت ادعاءاهتا إىل القضاء اإلداري الرو ،، 

 يررة اإلقليميررة يف املرحلررة اال  دائيررة أمررام أعلررىوأ ررا  عنررت يف القرررار الرر ي أصرردرته حمكمررة الت رريو اإلدار 
()ب( مرررن 2)5لرررو الدولرررة. ويف ضررروء مرررا تقررردم، تررررىل اللجنرررة أن املررراد  أي جمحمكمرررة إداريرررة يف البلرررد، 

 الربوتوكول اال  ياري ال متنع قبول ي ا البالغ.

__________ 
  .2-6(، الدقر  CCPR/C/85/D/1396/2005) ريديا فرونديث ضد إسبانيااملثال،  ان ر، على سبيل (7)

 كرواتيررالينرردريومل ضررد  ظ و3-8(، الدقررر  CCPR/C/82/D/944/2000) مهررا ي ضررد النم رراان ررر، يف ةلررة أمررور،  (8)
(CCPR/C/66/D/744/1997  الدقر ،)أ. م. ضد الدامنركو ظ2-4 (CCPR/C/16/D/121/1982)6ر  ، الدق.  

  .3-8، الدقر  مها ي ضد النم اان ر  (9)

  .2-4(، الدقر  CCPR/C/115/D/2626/2015) أ. ج. س. ضد إسبانياان ر  (10)
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الر ي أشرارت  مرن العهرد،( 1)14 وتالحجم اللجنة أيضا  ادعراء صراحبة الربالغ فيمرا ي علرق ابملراد   6-4
ا، عنررد الن ررر يف قضررااي لاثلررة أ رررىل أعلنرر فيرره إىل أن حمكمررة الت رريو اإلداريررة اإلقليميررة وجملررو الدولررة 

 عفرضررت عليهمررا، عرردم شرررعية شررر  احلررد األدىن لطررول القامررة ابلن رربة للرجررال والن رراء الررراغبن يف االنضررمام 
  18حمكمرة الت ريو اإلداريرة اإلقليميرة املر رخ إىل قوات اإل داء الو نيرة. غري أن اللجنرة تالحرجم أن قررار 

ي ربقان مرا تدعيرره  2013كرانون األول/دي ررمرب   3جملررو الدولرة املر رخ  قررار، و 2012كرانون الثاين/ينراير 
ي   بعه يف  صاحبة البالغ سوا ق قضائية م ناقضة. وترىل اللجنة ك لع أن أي تغيي يف ال وا ق القضائية ال 

نحرو ال بة البالغ يف حمكمة د صة وم  قلة وحمايد  منشأ  ملوجر  القرانون، علرى حد ذاته ان هاكا  حلق صاح 
( من العهد. غي أنه، وابلن ر إىل  لرو امللر  مرن أي معلومرات أو أدلرة 1)14املنصو  عليه يف املاد  

أ رىل لدعم ي ه االدعاءات، ترىل اللجنة أن ي ه االدعاءات ال تدعمها أدلة كافية ألغرراض املقبوليرة، 
 من الربوتوكول اال  ياري. 2وتعلن عدم مقبولي ها ملوج  املاد  

للحكام  )ج( من العهد والطا ع ال مييعي 25علق ابدعاء صاحبة البالغ، اس نادا  إىل املاد   ا ي  وفيم  6-5
الو نيررة النا مررة لالنضررمام إىل قرروات اإل درراء الو نيررة مقارنررة ابألحكررام النا مررة لالنضررمام إىل قرروات 

يررة تثبررت أن كاف  والقرروات الع رركرية، ترررىل اللجنررة أن صرراحبة الرربالغ مل تقرردم معلومررات أو أدلررةالشررر ة 
املهام اليت يضطلع  را اإل درائيون وتلرع الريت تضرطلع  را القروات األ ررىل للدولرة م  راوية متامرا ، وترربر 

 مرن الربالغ ال تدعمره  ناء على ذلع الشرو  البدنية ذاهتا. وهل ا ال ب ، ختلص اللجنة إىل أن ي ا ادرعء  
 من الربوتوكول اال  ياري.  2  أدلة كافية أيضا ، وتعلن عدم مقبولي ه عمال  ابملاد

مررن  26)ج( و25ومررع ذلررع، ترررىل اللجنررة أن ادعرراءات صرراحبة الرربالغ، اسرر نادا  إىل املررادتن  6-6
 النضرمام إىل قروات اإل دراء العهد امل علق ن ابدعاء ال مييع القائم على نوع ادنو ال ي واجه هف مرشرحة  ل 

اإل دررائين الرردائمن واإل دررائين املرر ق ن، علررى  قامررةالو نيررة، واال رر الف غرري املررربر  ررن شرررو   ررول 
الرغم من أن كالمها يضطلع ابملهام ند ها، قد ثب ت ملا فيه الكداية ألغراض املقبولية، وتشرع يف الن ر 

 يف أس ها املوضوعية.

 وضوعيةالن ر يف األسو امل  

ملعلومرات الريت أاتحهرا هلرا يرع ان رت اللجنة املعنية حبقوحل اإلن ان يف ير ا الربالغ يف ضروء ة 7-1
 ( من الربوتوكول اال  ياري.1)5الطرفان، وفقا  للماد  

و   على اللجنة أوال  أن ت أكد لا إذا كران إسرقا  أيليرة صراحبة الربالغ كمرشرحة لالنضرمام   7-2
 ول  لى شر  إىل  ول قام ها، وتطبيقا  لل شريعات الو نية ال ارية اليت تنص ع    نادا  إىل قوات اإل داء اس 

 نو، ييعا  على أساس نوع اد سن مرتا  للمرشحن ال كور واإلوأ على ال واء، يشكل مت   165قامة ال يقل عن  
 من العهد.  26يف ان هاك للماد  

شررأن عرردم ال مييررع، حيررث يعررّرف ال مييررع ينرره   (1989)18وترر كّ ر اللجنررة   عليقهررا العررام رقررم  7-3
الرردين   أو تدضرريل يقرروم ألي سررب ، كررالعرحل أو اللررون أو ادررنو أو اللغررة أو   تدرقررة أو اسرر بعاد أو تقييررد  وأي 
 غررري ذلرررع،  اسررر  أو غررري ال ياسررر  أو األصرررل القررروم  أو االج مررراع  أو الثررررو  أو الن ررر  أو الررررأي ال ي  أو 
 و عرقلرة االعررتاف دميرع األشرخا ، علرى قردم امل راوا ، قميرع احلقروحل ي  هدف أو ي   بع تعطيل أ  لا 

العرام واخلرا  ال م ع  ا أو لارس هاو. وت ّكر اللجنة ين ح ر ال مييع ينطبق على اجملالن  ت أوواحلراي
 قد ينجم عن قاعد  أو تد ي يبدو حمايدا  أو ال ينطوي علرى أي نيرة 26على ال واء، وأن ان هاك املاد  

أسراس األسرو  ة أو تقييد علىومع ذلع، ال يفع رب كل اس بعاد أو تدرق .(11)لل مييع، لكن له أثر متييعي
__________ 

  .2-10(، الدقر  CCPR/C/78/D/998/2001) ال هامر وآ رون ضد النم اان ر  (11)
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 ة وموضرروعية، وت ررعى إىل حتقيررق يرردفاملرر كور  يف العهررد متييررعا  مررا دامررت قائمررة علررى معررايي معقولرر 
 . (12)مشروع ملوج  العهد

عون فيها اليت تشي إىل أن شر  احلد األدىن وحتيل اللجنة علما  حبجة صاحبة البالغ غي املط 7-4
سرن مرتا ، ويرو أعلرى  كثري مرن م وسرل  رول قامرة اإلوأ املععروم  165الغ لطول القامة غري امل مرايع البر 

سررن مرتا ، يدضرر  إىل اسرر بعاد غالبيررة الن رراء اإليطاليررات مررن ال نررافو  161البررالغ  ،علررى الصررعيد الررو ،
الو نية، ملن فيهن صاحبة البالغ ند ها. وتالحجم اللجنة أن شرر   رول لالنضمام إىل قوات اإل داء 

يغ  ا يشكل تقييدا  لالنضمام إىل قوات اإل داء الو نية. وعلى الرغم من أن ي ا ال قييد قد صالقامة ي
 عبارات حمايد  على ما يبدو، غي أن له يف إيطاليا  ثيا  غري م ناسر  علرى الن راء أل رن أقصرر  كثري 

سررطن، لررا ي رر بعد امل وسررل مررن الرجررال، وألن شررر  احلررد األدىن لطررول القامررة يقررع  ررن يرر ين امل و  يف
مررا إذا كرران الشررر  غرري  مع رم الن رراء، وحيرر دجم ملع ررم الرجررال. وهلرر ا ال ررب ،  رر  علررى اللجنررة تقريررر

 امل مايع لطول القامة يد  ملعايي املعقولية واملوضوعية وشرعية اهلدف. 

 165اللجنرررة علمرررا  حبجرررة الدولرررة الطررررف ين شرررر  احلرررد األدىن لطرررول القامرررة البرررالغ وحتررريل  7-5
 27ه املعدلرة يف ) صريغ  1987متو،/يوليره  22( مرن املرسروم املر رخ 2)3سن مرتا ، املنصو  عليه يف املراد  

 ات واإل دائين. ( الصادر عن رئيو جملو الو،راء، تربره واجبات  عينها تف ند إىل اإل دائي 1993ني ان/أ ريل  
ضمان فعالية قوات اإل داء الو نية،  وتعرتف اللجنة ينه قد يكون للدولة الطرف مصلحة مشروعة يف

ن واإل دائيرات قرد تق ضر  شررو ا   دنيرة معينرة، وتعرتف أيضا  ين األنشرطة الريت يضرطلع  را اإل درائيو 
و نيررة  ررررت الرردور احلاسررم الرر ي ميكررن أن غرري أ ررا تالحررجم أنرره ال الدولررة الطرررف وال احملرراكم اإلداريررة ال

ع  دعالية   ه املهرام، وأنره ال ميكرن للصردات البدنيرة األ ررىل، سن مرتا  لالضطال 165ي ديه  ول قامة 
و  العضرلية والك لرة األيضرية النشرطة، أن تعروض عرن عردم الوفراء  شرر   رول مثل ال كوين البدين، والق

الصردد، تالحرجم اللجنرة حجرة صراحبة الربالغ غري املطعرون فيهرا القامة املنصو  عليره حاليرا . ويف ير  
عاما ، وأ ا شاركت يف  17 ي ا البالغ كانت قد عملت  نجاا إ دائية م ق ة مد  ي ا يف وقت تقدمي

إنقررراذ  ررروال تلرررع الدررررت ، واضرررطلعت ابملهرررام ند رررها الررريت اضرررطلع  رررا املو درررون الررردائمون.  عرررد  أفرقرررة
ان صرراحبة الرربالغ، الرر ي مل تعرررتض عليرره الدولررة الطرررف، ين جملررو الدولررة وتالحررجم اللجنررة كرر لع  يرر 

 أعلن، يف اج هادات الحقة، أن شر  احلد األدىن غي امل مايع لطول القامة شرر  غري دسر وري،ند ه 
  .(13)وأن جملو الدولة دعا م  را  إىل إلغاء شر  احلد األدىن لطول القامة

سرن مرتا  احملردد  165للجنرة أن شرر   رول القامرة القرانوين البرالغ ويف ضوء كل مرا تقردم، تررىل ا 7-6
ح  قررروات اإل درراء الو نيررة يشررركل تقييرردا  غررري ضررروري أو غرري م ناسررر  مررع اهلررردف ملرشررحات ومرشرر 
وهل ا ال ب ، ختلص اللجنة إىل أن ي ا الشر  وتطبيقه على صاحبة البالغ يشكالن   املشروع املنشود.

غرري املباشررر القررائم علررى نرروع ادررنو، وذلررع يف ضرروء  ثرريه علررى ح ررو  شرركال  مررن أشرركال ال مييررع 
  .(14)من العهد 26 االنضمام إىل قوات اإل داء الو نية، وأن ذلع ان هاك للماد  املرشحات يف

__________ 
 ايكررررو ظ3-8(، الدقررر  CCPR/C/87/D/1314/2004) أونيررل وكررروين ضررد أيرلنرررداان ررر، مررن  رررن قضررااي أ ررررىل،  (12)

 ، ( CCPR/C/123/D/2807/2016)   يبرررراج ضررررد فرن ررررا ظ و 14-8(، الدقررررر   CCPR/C/123/D/2747/2016)   فرن ررررا   ضررررد 
  .14-7الدقر  

  .2015أيلول/سب مرب  18-10 ، امل رخ2636/2015الرأي رقم  (13)

 the European Court of Justice judgment of 18 October 2017 in in the case ofان ر، على املنوال ند ه  (14)

Ypourgos Esoterikon et al v. Maria Eleni Kalliri, (case C-409/16), para. 32.  احلكررم الصررادر عررن[
يبورغررروس إسررررتيكون وآ ررررون ضرررد مررراراي  يف قضرررية 2017ألول/أك رررو ر تشررررين ا 18حمكمرررة العررردل األورو يرررة يف 

  [.32 (، الدقر C-409/16)القضية  إيلي، كاليي
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للجنة ادعاءات صاحبة البالغ ين ا  الف شرو   ول القامة ما  ن اإل دائيات وتالحجم ا 7-7
ملرر ق ن يررو أيضررا  متييررعي. وتالحررجم اللجنررة أيضررا  أن  دررع شررر   ررول القامررة واإل دررائين الرردائمن وا

ئيررات واإل دررائين املرر ق ن يعرر، حكمررا   ييررل املعيررد مررن املرشررحن، ال سرريما املرشررحات، للعمررل لف دا
 دررائين مرر ق ن ولرريو دائمررن، وأداء املهررام ند ررها، وذلررع علررى النحررو احملرردد يف ال شررريعات الو نيررة إ

ييرع،  رل يعرع، أعراله(. وتررىل اللجنرة أن ير ا األمرر ال يدضر  إىل أسراس مندصرل لل م 2-3ر الدقر  )ان 
 ال مييع على أساس نوع ادنو املشار إليه أعاله.

)ج( من العهد، وابإلشار  إىل ان هراك 25ة البالغ ملوج  املاد  وفيما ي علق ابدعاءات صاحب 7-8
لعامرة علرى قردم امل راوا ، تشري اللجنرة إىل أنره وفقرا  ل عليقهرا حقها يف احلصول على و يدرة يف اخلدمرة ا

 (  شررأن املشرراركة يف إدار  الشرر ون العامررة وحررق االقرررتاع: و رر  لضررمان فرصررة احلصررول 1996) 25العررام رقررم  
 أن تكررررون املعررررايي واإلجررررراءات امل بعررررة يف ا ،ئ  ]اخلدمررررة العامررررة[ علررررى قرررردم امل ررراوا  عمومرررر و ررررا علرررى

ضرمان موضوعية ومعقولةو. وعالو  على ذلع ويع ررب  والطرد قية والوق  امل قت عن العملوالرت  ال عين
، 2د  مرن املرا 1إ ضاع أي شخص لل مييع علرى أسراس أي سرب  مرن األسرباب املبينرة يف الدقرر  عدم 

وختلررص ، أمرررا  ي  ررم يمهيررة ابلغررةو. 25حلقوقرره املكرسررة يف الدقررر  الدرعيررة )ج( مررن املرراد   لرردىل لارسرر ه
 ضرررمام إىل قررروات اإل درررراء  عرررد أن ار ت أن الشرررر  ال شررررريع  امل علرررق  طرررول القامرررة املطلرررروب لالن اللجنرررة،  
ج( )25و  عليها يف املاد  شر . متييعي وغي معقول، إىل أن حقوحل صاحبة البالغ املنص الو نية
 أيضا . ان فهكت

 ( مرن الربوتوكرول اال  يراري4)5  واللجنة املعنيرة حبقروحل اإلن ران، إذ ت صررف ملوجر  املراد -8
 من العهد.  26)ج( و25ش  عن ان هاك للمادتن امللحق ابلعهد، ترىل أن الوقائع املعروضة عليها تك

د، يقررع علررى عرراتق الدولررة الطرررف ال ررعام ترروفي سرربيل ()أ( مررن العهرر 3)2وعمررال  يحكررام املرراد   -9
 جررب كامرل للفرراد الر ين ان فه كرت حقروقهم. ان صاف فعال لصاحبة البالغ. ويق ض  ي ا األمر تقدمي  

 ةلررة أمررور، أن تضررطلع ملررا يلرر : )أ( أن تقرردم إىل صرراحبة ويف يرر ا الصرردد، ينبغرر  للدولررة الطرررف، يف
تقررّيم إمكانيررة قبررول صرراحبة الرربالغ إ دائيررة دائمررة، إذا كانررت ال تررعال  الرربالغ تعويضررا  كافيررا ظ )ب( أن

 نيرررة، وذلررررع يف ضررروء  ررردم ها الرررريت اسررر مرت سرررنوات، والطررررا ع ترغررر  العمرررل يف قرررروات اإل دررراء الو 
. والدولرة الطررف 2007ل ي يرتت  علرى أساسره إسرقا  أيلي هرا يف عرام ال مييعي لشر   ول القامة، ا

يرع اخلطروات الال،مرة ملنررع حردوأ ان هاكرات لاثلرة يف امل ر قبل، ال سريما   عررديل ملعمرة أيضرا  ابختراذ ة
  مة لشرو  االنضمام إىل قوات اإل داء الو نية.تشريعاهتا الو نية النا

الدولة الطرف اعرتفت، ابنضمامها إىل الربوتوكول اال  ياري، وإذ تضع اللجنة يف اع باريا أن   -10
دوأ ان هرراك للعهررد مررن عدمرره، وأن الدولررة الطرررف تعهرردت، ملق ضررى اب  صررا  اللجنررة يف حتديررد حرر 

راد املوجررودين يف إقليمهررا أو اخلاضررعن لوالي هررا احلقرروحل مررن العهررد، ين تضررمن دميررع األفرر  2املرراد  
 ترروفر هلررم سرربيل ان صرراف فعرراال  وقررا ال  لفندرراذ يف حالررة ثبرروت حرردوأ املعرررتف  ررا يف العهررد، وين

يومررا ، معلومررات عررن ال رردا ي امل خرر    180ن ت لقررى مررن الدولررة الطرررف، يف غضررون ان هرراك، فا ررا تررود أ
 إىل وترة ها اللجنة آراء نشر أيضا   الطرف الدولة إىل اللجنة وتطل ل ندي . لوضع آراء اللجنة موضع ا

  .واسع نطاحل على ونشريا الطرف للدولة الرمسية اللغة

    


