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  رفقامل

 لربوتوكـول االختيـاري   قرار اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب ا          
الـدورة  (لدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية        امللحق بالعهد ا  

  )السابعة والتسعون
  بشأن

  *١٥٤١/٢٠٠٧البالغ رقم     
  )ال ميثله حمام(السيد لويس كارلوس غافرييا لوكاس       :املقدم من

  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية
  كولومبيا    :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١    :تاريخ البالغ

 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨ املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      
  املدنية والسياسية، باحلقوق
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٧ يف إذ اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  قرار بشأن املقبولية    
، هو السيد لويس كارلوس     ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١صاحب البالغ، املؤرخ      -١

         ويدَّعي أن كولومبيا قد انتهكت حقوقـه، لكنـه         . غافرييا لوكاس، وهو مواطن كولوميب    
وقد دخل الربوتوكول االختياري حيِّز النفاذ يف الدولة        . ال يتذرَّع بأي مادة حمددة من العهد      

   .وصاحب البالغ غري ممثَّل مبحامٍ. ١٩٧٦مارس / آذار٢٣الطرف يف 

__________ 

 والـسيد األزهـري     السيد عبد الفتاح عمر،    :هذا البالغ النظر يف   ارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف       ش  *  
يدة هيلني كيلر،    والسيد أمحد أمني فتح اهللا، والسيد يوغي إيواساوا، والس          والسيدة كريستني شانيه،   بوزيد،

والسيد مايكل   والسيدة يوليا أنطوانيال موتوك،      ،ة زونكي زانيلي ماجودينا   والسيد،  والسيد راجسومر الاله  
 والسيد فابيان عمـر سـالفيويل،       والسري ناجيل روديل،   ثريو،   - ز والسيد خوسيه لويس سانشي    أوفالهريت،

  .ودجوود والسيدة روثوالسيد كريستر تيلني، 
 يف  رافائيل ريفاس بوسـادا    من النظام الداخلي للجنة، مل يشارك عضو اللجنة السيد           ٩٠لمادة  وفقاً ل       

  .اعتماد هذا القرار
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  الوقائع كما قدمها صاحب البالغ    
بدأ صاحب البالغ العمل يف مرفأ كرتاخينا البحري والنهري التابع لشركة مـوانئ               ١-٢

وعقـب  . ١٩٧١مـارس   / آذار ١٨ يف   (COLPUERTOS)احلكومية كولبويرتوس    كولومبيا
ويف . (SINDICATERMA)نقابة التابعة للشركة، سنديكاتريما     انضم إىل ال  ذلك بفترة وجيزة،    

وإبَّـان  .  انُتخب رئيساً للجنة التنفيذية لالحتاد الوطين الكولوميب لعمال املـوانئ          ١٩٨٧عام  
شغله هذه الوظيفة، فقََد البصر يف عينه اليمىن وعاىن من عجزٍ بالغ يف عينه اليسرى نتيجـة                 

 يف  ٦٦ن  أنه قد فقََد أكثر م    ) حيث مقرُّها (أطباء الشركة يف بوغوتا     حّدد  و.  الشبكية لانفصا
 / نيـسان  ٢٥القـرار يف    وصدر  . عجزاملائة من قدرته على العمل وأوصوا بأن ُيمنح معاش          

  . ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٦اعتباراً من ، وبدأ نفاذه ١٩٩١أبريل 
، أنشأت احلكومـة صـندوقاً      ١٩٩١وعلى إثر تصفية شركة كولبويرتوس يف عام          ٢-٢

هبـدف  (FONCOLPUERTOS)  رتوسيركة كولبو لشُيدعى صندوق االلتزامات االجتماعية
دفع مبالغ االلتزامات املتصلة بالعمل اليت مل تعد الشركة تكفلها لعماهلا، مبا يف ذلك املعاشات            

 الحقاً بالفريق العامل الـداخلي املعـين بـإدارة           هذا الصندوق  مث استعيض عن  . التقاعدية
ووفقـاً  . )لفريق العامـل الـداخلي    ا (االلتزامات االجتماعية لشركة كولبويرتوس السابقة    

دليل تـصنيفي   عجزه استناداً إىل    حالة  أعادت هذه اهليئة مراجعة     الدعاءات صاحب البالغ،    
بيـد أن   . عجـزه  بعشر سنوات، وقررت خفض درجـة        لعجزموحَّد صيغ عقب إصابته با    

مراجعة حالة عجز أي شخص جيـب أن        يشري إىل أن القانون ينص على أن         صاحب البالغ 
  .ند إىل العناصر املطبقة يف تاريخ وقوع العجزتست
 بقـرار   ٢٠٠٢مـايو   /االستعراض، أُحيط صاحب البالغ علماً يف أيار      كنتيجة هلذا   و  ٣-٢

  قرَّر الفريق العامل الداخلي إلغاء     ،٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٧يف  و.  عجزه إداري خبفض مبلغ معاش   
 طلبت إليه   عجزه، عن إلغائها معاش     ويذكر صاحب البالغ أيضاً أن اإلدارة، فضالً      . هذا املعاش 

  .أن يردَّ املال الذي تلقاه زيادةً عن املبلغ املستَحق له قانوناً، وهو ما يبلغ قرابة مليار بيسو
وعلى مـدى ثـالث     . قدم صاحب البالغ شكوى إىل احملكمة اإلدارية لبوليفار       و  ٤-٢

فسحب صاحب  . القضيةيف  سنوات، رفضت حماكم عديدة خمتلفة ممارسة أي والية قضائية          
كما بدأ عملية تقدمي طلب للحصول على . البالغ هذه الشكوى وقدم شكوى متصلة بالعمل

ويف قرارٍ صادر يف    .  عاماً ٥٥ عاماً يف اخلدمة وبلغ من العمر        ٢١معاشه التقاعدي، إذ إنه أمتَّ      
صم منـه   ، منحه الفريق العامل الداخلي املعاش التقاعدي، لكنه خ        ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٩
طلب محاية مـن    منها  فرفع صاحب البالغ عدداً من الدعاوى،       . املتعلق مبعاش العجز  ين  الّد

بغيـة  ) دائرة العمل( األساسية لدى احملكمة العليا للدائرة القضائية يف كرتاخينا      هانتهاك حقوق 
لـة  استأنف القرار أمام جملس الدو    و. عجزه لكن القرار مل يكن لصاحله     كفالة استرداد معاش    

  . ورفع دعوى يف احملكمة الدستورية، وحكمت كلتا اهليئتني ضده
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  الشكوى    
واألمر بردِّ املال الذي تلقاه مل عجزه يشتكي صاحب البالغ من أن قرار إلغاء معاش          ١-٣

ويوضِّح أنـه مبوجـب القـانون       .  الداخلي يصدرا عن هيئة قضائية، بل عن الفريق العامل       
ويؤكـد أن الفريـق     . لغاء املعاشات أو خفضها أو تعديلها     إاة  القضال حيق لغري    الكولوميب،  

، اليت تدهورت إعادة تقييم إصابتهقد تعدَّى صالحياته، إذ تقتصر سلطته على الداخلي العامل 
  . يف احلقيقة، وليس له سلطة إعادة تصنيفها

وقائع غري أنه يذكر أن ال    . وال يدَّعي صاحب البالغ انتهاك أحكام حمددة من العهد          ٢-٣
كمـا صـرَّح بـأن      . اليت بيَّنها تشكل انتهاكاً حلقه يف مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة         

السلطات الكولومبية تضطهده هو وكثريين غريه من األعضاء واملوظفني السابقني يف اجملالس            
  .التنفيذية لنقابات عمال املوانئ

   عيةمالحظات الدولة الطرف على املقبولية واألسس املوضو    
وأوضحت . مقبولية البالغ على  الدولة الطرف   اعترضت  ،  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨يف    ١-٤

الدرجـة  أنه، يف التسعينات، قدم صاحب البالغ التماسات يف عدد من حماكم العمـل يف               
االعتراف حبقه يف املستحقات املتصلة بالعمل والتسويات املتعلقـة         طلب  أجل  االبتدائية من   

، أصدر صـندوق االلتزامـات      األحكامقضاة لصاحله، ووفقاً هلذه     وحكم ال . عجزهمبعاش  
االجتماعية السابق لشركة كولبويرتوس عدداً من القرارات اإلدارية تقضي بسداد مدفوعات           

ونتيجةً لذلك، جتاوز املعاش التقاعدي الـشهري       . خمتلفة له وإعادة حساب معاشه التقاعدي     
، لدرجة أن ١٩٨٨ الصادر عام ٧١ب القانون رقم لصاحب البالغ احلد األقصى املقرَّر مبوج   

 مليون بيسو، يف حني كـان       ١٥ ما يربو على     ٢٠٠٢معاشه التقاعدي الشهري بلغ يف عام       
  .أن يزيد عن مخسة ماليني بيسو بقليليفترض 

ووفقاً للدولة الطرف، كان ينبغي أن ختضع القرارات القضائية املـذكورة أعـاله               ٢-٤
املنصوص عليه يف   و" االستشاري املستوى "باص القضائي املسمى    الشتراط مستوى االختص  

مل الدرجـة االبتدائيـة     إال أن قضاة حماكم العمل يف       .  قانون إجراءات العمل    من ٦٩املادة  
. يلتزموا هبذا االشتراط، ومسح صندوق االلتزامات االجتماعية السابق باستمرار هذا الوضـع           

ذا السهو اخلطري، ال يف قضية صـاحب الـبالغ          رتكاب ه وبعد تصفية الصندوق واتضاح ا    
للقضاء فحسب، بل يف قضايا أخرى كثرية مشاهبة، اختذت الدائرة اإلدارية للمجلس األعلى             

ومن مثَّ، أُلغيت   . تدابري ترمي إىل كفالة إعادة النظر يف هذه القضايا وحتقيق مطابقتها للقانون           
قرارات تقضي بأن   ت عدة    البالغ، وصدر  قرارات احملكمة االبتدائية الصادرة لصاحل صاحب     

وعليه، أُمر صاحب البالغ    . قد تلقَّى بغري وجه حق ما ينيف عن مليار بيسو          صاحب البالغ 
  .بردِّ ما تلقَّاه من مال ُيجاوز احلدود القصوى القانونية
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وتؤكد الدولة الطرف أنه، وفقاً لقانون إجراءات العمل، كان من املمكن التماس              ٣- ٤
أبريل / نيسان ٢٩املؤرخ  الداخلي  تصاف أمام حماكم العمل ضد قرار الفريق العامل         سبيل ان 
، الذي ُسوِّي مبوجبه املعاش التقاعدي لصاحب البالغ كي يتماشى مـع احلـدود       ٢٠٠٢

 يقـدم صـاحب     مللكن  . ١٩٨٨ الصادر عام    ٧١القصوى املقرَّرة مبوجب القانون رقم      
سبيل االنتصاف هـذا وال أي معلومـات بـشأن          التماس  إىل  البالغ أي أدلة تثبت سعيه      

نتائجه، كما مل ُيخطَر الفريق العامل الداخلي بأي إجراء مماثل يكون قد اختذه صـاحب               
  . البالغ فيما يتعلق هبذا القرار

صاحب البالغ  عجز   بإلغاء معاش    ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٧وقد اتُّخذ القرار املؤرخ       ٤-٤
، الذي  ١٩٩٣ الصادر عام    ١٠٠ من القانون رقم     ٤٤ة  وفقاً للماد بعد مراجعة حالة عجزه     

اليت تربر  نسبة فقدان القدرة على العمل      ما زالت   ينص على وجوب إلغاء االستحقاقات مىت       
وكان جملس تصنيف اإلعاقـات قـد قـرر يف    . اعتبار صاحب املعاش شخصاً مصاباً بعجز     

 أن نسبة فقدان صاحب البالغ ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٣٥٧رقم استنتاجه 
 يف املائة، وبالتايل، فهي أدىن من املستوى املقرر يف اتفاق           ٦٢,٩٣القدرة على العمل تعادل     

املطبق فيما يتعلـق     ق يف املائة، وهو االتفا    ٦٦ وهو   ١٩٩٠-١٩٨٩العمل اجلماعي للفترة    
ـ         . رفأ كرتاخينا البحري  مب س تـصنيف   وكان ميكن لصاحب البالغ أن يستأنف قـرار جمل

لكـنَّ سـبل    . اإلعاقات الصادر ضده، وقد أُحيط علماً هبذه اإلمكانية يف أوراق اإلخطار          
كما كان ميكن له أن يطعن يف القرار أمام حماكم العمل، لكنه مل             .  هذه مل ُتلتمس   فاالنتصا

  .يفعل ذلك
رف وتالحظ الدولة الطرف أن البالغ يشري إىل أن صاحبه يتوقع من اللجنة أن تتص               ٥-٤

. على أهنا حمكمة استئناف تتعامل مع مسائل جرى تناوهلا تناوالً مالئماً على الصعيد احمللـي              
 بالوقائع أو بالقانون، أو إلغاء قرارات ةتعلقاملحملاكم احمللية افليس دور اللجنة النظر يف قرارات    

سـبل بـتٍّ   قضائية كأهنا حمكمة استئناف، بل هو باألحرى كفالة أن تقدم الدول ملواطنيها         
اعتـربت  وعليـه،   . قانونية حتترم مبدأ مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة املكرَّس يف العهد         

هذا اجلزء من البالغ غري مدعَّم مبا يكفي من أدلـة ألغـراض النظـر يف                الدولة الطرف أن    
  . من الربوتوكول االختياري٢مبوجب املادة أنه ال جيوز قبوله مقبوليته، و

لدولة الطرف أن للفريق العامل الداخلي سلطة إصدار القرارات اإلدارية اليت          وتؤكد ا   ٦-٤
وإذا مل يكن صاحب البالغ موافقاً عليها، فقـد كـان           . أصدرها خبصوص صاحب البالغ   

 من قانون املنازعات اإلدارية،     ٨٥بإمكانه رفع دعوى إلغاء لدى حمكمة إدارية مبوجب املادة          
تهي الدولة الطرف إىل أن صاحب البالغ مل يـستنفد سـبل            وعليه، تن . لكنه مل يفعل ذلك   
  . االنتصاف احمللية

، قدمت الدولة الطـرف مالحظاهتـا بـشأن األسـس           ٢٠٠٧ يوليه/متوز ١٧ويف    ٧-٤
. أي انتهاك للحقوق اليت حيميها العهد     ثبت وجود   أن صاحب البالغ مل ي     وهي ترى . املوضوعية
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شكاوى صاحب البالغ باحلقوق     بأن ُتقرن ع ذلك   وقالت الدولة الطرف إهنا تسمح لنفسها م      
  . من العهد٢٢ من املادة ١، والفقرة ١٤ من املادة ١، والفقرة ٧احملمية مبوجب املادة 

وفيما يتعلق باحتمال وقوع انتهاك للحق يف مراعاة اإلجراءات القانونيـة الواجبـة               ٨-٤
قرارات القضائية اليت ُمنح املعاش     ، تكرر الدولة تأكيدها أن ال     ١٤ من املادة    ١مبوجب الفقرة   

االستـشاري  التقاعدي مبوجبها كان ينبغي أن ختضع الشتراط مستوى االختصاص القضائي           
قانون إجراءات العمل، وهو اشتراط مل يِف به قضاة حمكمة العمـل يف              من   ٦٩وفقاً للمادة   

لتابعة للمحكمة العليا يف    ونتيجةً لذلك، ألغت دائرة قضايا العمل املتأخرة ا       . الدرجة االبتدائية 
  .٢٠٠١فرباير / شباط١٥الدائرة القضائية لبوغوتا هذه القرارات يف 

وتستشهد الدولة الطرف بالفقه القانوين لدائرة استئناف قـضايا العمـل التابعـة               ٩-٤
 من قانون إجراءات العمـل،  ٦٩للمحكمة العليا، الذي ُيطبق وفقاً له، مبوجب أحكام املادة       

 فيها قـرار    اليت قد ُيخلّ  كتلك  قضايا  يف  وى االختصاص القضائي االستشاري     اشتراط مست 
ومىت مـا تقـرَّر     . ت أو البلديات  مبصاحل إحدى املقاطعا  احملكمة االبتدائية مبصاحل الدولة أو      

أن تعيد النظـر يف     االختصاص القضائي االستشاري، وجب     وجوب اختاذ قرار على أساس      
  . أن يصبح نافذاًالقرار رمسياً حمكمة أعلى قبل

ـ    ٢٢ من املادة    ١ والفقرة   ٧أما عن احتمال وقوع انتهاك للمادة         ١٠-٤  شري من العهد، فت
األعـضاء واملـوظفني    إىل ادعاءات صاحب البالغ الذي يزعم أهنا تضطهد         الدولة الطرف   

ـ       . السابقني يف اجملالس التنفيذية لنقابات عمال املوانئ       ه أن  بيد أن صاحب البالغ ال يربِّر رأي
وعليه، تطلب الدولة إىل اللجنة . الدولة قد انتهكت حقوقه يف هذا الصدد أو يقدم أدلة إلثباته

  . غري مثبتة بأدلةأهنا ال أساس هلا من الصحة ومعتربة أن رفض هذه الشكاوى 

  تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف    
اته على مالحظات الدولة    ، قدم صاحب البالغ تعليق    ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٨يف    -٥

ويستشهد صاحب البالغ بقرارات عديدة للمحكمة الدستورية يعتقد أهنا ذات صلة           . الطرف
 من جانب صـندوق االلتزامـات       التقاعديةوفيما يتعلق بإعادة حساب املعاشات      . بقضيته

أن مكتب املدعي العـام رأى أن الفريـق         ، يوضح صاحب البالغ أيضاً      االجتماعية السابق 
عامل الداخلي قد اختذ، دون احلصول على موافقة صرحية وخطية من املستفيدين، قـرارات              ال

ة وخفضها دون مراعاٍة ألحكام املـادة       التقاعديانفرادية خبصوص عمليات تسوية املعاشات      
 واملدفوعات املتصلة به قد قُبال      التقاعديويذكر أن املعاش    .  من قانون املنازعات اإلدارية    ٧٣

ويف هذا الصدد، الحظ مكتب املدعي العام أن األدلة قد بيَّنت أنه ال ميكن اهتـام            . حبسن نية 
. املستفيدين بسوء النية، وعليه، فإن طلب إعادة املدفوعات اليت تلقوهـا مل يكـن مناسـباً               

ويضيف صاحب البالغ أن اإلدارة قد جتاهلت بالكامل اإلجراء القانوين الالزم اختاذه للتعامل             
جيب علـى الدولـة أن ترفـع، يف    كان فبمقتضى هذا اإلجراء،   . املتناَزع فيها مع القرارات   
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لكن . التقاعديةغضون عامني، دعوى إللغاء القرارات اإلدارية اليت ُمنحت مبوجبها املعاشات           
  .مل ُيبادر إىل اختاذ هذا اإلجراء يف غضون هذه الفترة، ومن مث، فقد سقطت دعوى اإللغاء

  النظر يف املقبولية    
على اللجنـة املعنيـة حبقـوق       جيب  ،  أحد البالغات رد يف   يقبل النظر يف أي ادعاء        ١-٦

غـري   و من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البالغ مقبوالً أ           ٩٣اإلنسان، وفقاً للمادة    
  . مبوجب الربوتوكول االختياريمقبول 

 االختياري، فقد أكـدت      من الربوتوكول  ٥من املادة   ) أ(٢ووفقاً ملا تقتضيه الفقرة       ٢-٦
 آخر من إجراءات التحقيـق      إجراء  أي  يف إطار  البحثليست قيد   اللجنة أن املسألة نفسها     

  .  الدولية أو التسويةالدويل
مراجعة حالة عجزه وحرمانه من معـاش       ويدَّعي صاحب البالغ أن اإلدارة، بقرارها         ٣-٦

ئية، قد جتاوزت صالحياهتا وارتكبـت      الذي كان يتلقاه وفقاً لعدٍد من القرارات القضا       العجز  
وتؤكد الدولة الطرف   . أفعاالً خملَّة بالقانون انتهكت حقه يف مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة         

أنه كان ميكن الطعن يف القرار اإلداري الذي أُعيد مبوجبه حساب معاشه التقاعدي أمام حماكم               
 البالغ مل يسَع كذلك إىل التماس سـبل         وتضيف أن صاحب  .  مل ُيبادر إىل ذلك    هالعمل، لكن 

فض نسبة فقدانـه    فيما يتعلق خب  االنتصاف القانونية املتاحة ضد قرار جملس تصنيف اإلعاقات         
وعليه، ترى  . ومل يربِّر صاحب البالغ عدم استخدامه سبل االنتصاف هذه        . القدرة على العمل  

ملتاحة، وتقرر أن هذا اجلـزء مـن        اللجنة أن صاحب البالغ مل يستنفد سبل االنتصاف احمللية ا         
  . من الربوتوكول االختياري٥من املادة ) ب(٢البالغ غري مقبول مبوجب الفقرة 

عـضواً  ألنه كان وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البالغ أن الدولة الطرف تضطهده        ٤-٦
القـدر  يف نقابة مهنية، تعترب اللجنة أن هذه االدعاءات قد قُدمت بطريقة عامة جداً يعوزها               

ومن مث، ترى اللجنة أن هذا اجلزء من البالغ مل يدعَّم مبا يكفي من أدلـة                . الكايف من الدقة  
  . من الربوتوكول االختياري٢ألغراض النظر يف مقبوليته مبوجب املادة 

  :وعليه، تقرِّر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ما يلي  -٧
 مـن   ٥مـن املـادة     ) ب(٢ والفقـرة    ٢عدم قبول البالغ مبوجب املادة        )أ(  

  الربوتوكول االختياري؛
  .لدولة الطرف وصاحب البالغل هذا القرار بالغإ  )ب(  

. اعُتمد باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلسباين هـو الـنص األصـلي             [
إىل املقـدم  وسيصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي             

  .]عية العامةاجلم

        


