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أصررحاب الرربالغ بررم ميخائيررل تيموشررينكو املولررو يف عررام  1930وفال ميررل كاتسررورا املولررو
-1
يف عر ر ررام  1957وفاس ر ر رريلة بولير ر رراكوف املول ر ر ررو يف ع ر ر ررام  1969وفال مير ر ررل نيبومنيا ّش ر ر ريك املول ر ر ررو يف
عام  1952وأندريه تولايي املولو يف عرام  1959وإيكاترينرا تولايرينا املولرو يف عرام  1975وليونيرد
سر ررو الينكو املولر ررو يف عر ررام  1966وفال مير ررل شر رريذيكوف املولر ررو يف عر ررام  1946وزيناير رردا شر رروميلينا
املولر ر ررو يف عر ر ررام  1952واناتلير ر ررا ّشر ر روكينا املولر ر ررو يف عر ر ررام  1944وإ وار نيلوبر ر رروفيذل املولر ر ررو يف
عر ررام  1962وألكسر ررندر بروتسر رركو املولر ررو يف عر ررام  1953ومجر رريعهم مر ررن مر رواطين بر رريالروس .وير ر ّدعة
أصحاب البالغ أن الدولة الطرف قد انذهكت يقوقهم وجة املا تي  19و 21من العهرد مقرروءتي
ابالقيان م الفقرتي ( )2و( )3من املا  .2وقد خل الربوتوكول االخذياري ييز النفاذ ابلنسربة للدولرة
الطرف يف  30كانون األول /يسمرب  .1992وميثل أصحاب البالغ السيد تيموشينكو.

الوقائع لا رضها أصحاب البالغ
 1-2يف  15نيسان/أبريل  2013الذمس أصحاب البالغ رخصة من الل نة الذنفيجية ملدينة غوميل
ألج ررل تنم رريم سلس ررلة م ررن  12اعذص رراما يف  7أاير/م ررايو  2013يل ررم ك ررل اعذص ررام منه ررا  20شخص ررا يف
مواق خمذلفة من مدينة غوميل .وكان اهلدف من االعذصامات بو ججب انذباه اجلمهور إىل عدم إجراء
حتقيق جنائة فعال يف ياالت اخذفاء سياسيي مايهورين يف بيالروس.
 2-2ويف  29نيسر ر رران/أبريل  2013رفلر ر ررت الل نر ر ررة الذنفيجير ر ررة ملدينر ر ررة غومير ر ررل اليخر ر ررين بذنمر ر رريم
االعذصامات وقالت إن أصحاب البالغ مل يسذوفوا الايروط املنصروص عليهرا يف قررار الل نرة الذنفيجيرة
ملدين ررة غومي ررل رق ررم  299امل ر ر  2نيس رران/أبريل  2008باي ررتن تنم رريم فعالي ررات عام ررة يف مدين ررة غومي ررل
اسذنا ا إىل قانون الفعاليرات العامرة يف بريالروس لعرام  .1997واليمرت السرلطات أيلرا أن املواقر الر
كران يعذرزم أصرحاب الربالغ االعذصررام فيهرا برة غرل املواقر احملررد يف قررار الل نرة الذنفيجيرة رقررم 299
وأهن ررم مل يربمر روا العق ررو املطلوب ررة م ر وائ ررر املدين ررة ألج ررل احلف ررا عل ررى األم ررن وت رروفل املس رراعد الطبي ررة
وخدمات الذنميف.
 3-2ويف  7أاير/مررايو  2013طعررن أصررحاب الرربالغ يف ق ررار الل نررة الذنفيجيررة ملدينررة غوميررل أمررام
حمكمرة مقاطعررة غوميرل املركزيررة الر رفلرت الطعررن يف  27آب/أغسرطس  .2013وخلصررت احملكمررة إىل
أن ق ررار الل نررة الذنفيجي ررة كرران موافقررا لق ررانون الفعالير ات العامررة وب ررو مررن ق ق ررار ق ررانوين .ويف  31آب/
أغسر ررطس  2013قر رردم أصر ررحاب الر رربالغ طعنر ررا ابلر ررنقا يف قر ررار احملكمر ررة احمللير ررة أمر ررام حمكمر ررة غومير ررل
اإلقليميررة .وقررد رفررا طعررنُهم ابلررنقا يف  26أيلول/سرربذمرب  .2013ويف  3كررانون األول /يسررمرب 2013
ُ
و 25شررباط/فرباير  2014طعررن أصررحاب الرربالغ يف ق ررار حمكمررة غوميررل اإلقليميررة أمررام رئرريس حمكمررة
غومي ررل اإلقليمي ررة ورئ رريس احملكم ررة العلي ررا يف ب رريالروس عل ررى الذ روا وج ررة إج رراء املراجع ررة القل ررائية.
ورفررا الطعنرران يف  20شررباط/فرباير  2014و 16نيسرران/أبريل  2014علررى الذ روا  .ومل يقرردم أصررحاب
ُ
الرربالغ طلبررا إىل مكذررة املرردعة العر ام إلج رراء مراجعررة قلررائية ألهنررم مل يعذررربوا أن ذلررك يايرركل سرربيل
انذصاف حمليا فعاال(.)1

الشكوى
 1-3يدعة أصحاب البالغ أن رفا السرلطات الوطنيرة طلربهم تنمريم اعذصرامات يايركل انذهاكرا
حلقوقهم وجة املا تي  19و 21من العهد مقروء ابالقيان م الفقرتي ( )2و( )3من املا .2
__________

()1
2

يايل أصحاب البالغ إىل قلية تولزينكوفا ضد بيالروس (.)CCPR/C/103/D/1838/2008
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 2-3وي ر ّدعون أن رره ال الل نررة الذنفيجي ررة ملدينررة غومي ررل وال احمل رراكم قررد نم رررت فيمررا إذا كان ررت القي ررو
املفروضررة وجررة القررار رقررم  299مررربر ابالسررذنا إىل أسررباب تذعلررق ابألمررن القررومة أو السررالمة العامررة
أو النمام العام أو اية الصحة العامة أو اآل اب العامة أو ضرورية حلماية يقوق الغل ويرايته .كمرا
ي ّدعون أن القرار رقم  299الجي حيصر تنميم مجي الفعاليات العامرة يف غوميرل وبرة مدينرة يبلر عرد
سكاهنا  500 000نسمة يف مكان وايد بعيد وياييط إبرام عقو مدفوعة األجر م وائر املدينة قبل
اليخررين ابالعذصررام حيررد بررال اع مررن جرروبر احلقرروق امللررمونة وجررة املررا تي  19و 21مررن العهررد.
ويرردف أصررحاب الرربالغ ابلقررول إن القررار رقررم  299قررد اسررذُعيا عنرره ابلقررار رقررم  775املر ر  15آب/
أغسرطس  2013الررجي حيررد مكرراني ائمرري لذنمرريم الفعاليررات العامررة برردال مررن مكرران وايررد .غررل أن
املكاني اجلديدين يقعان أيلا على مايارف غوميل.
 3-3وي ر ّد عة أص ررحاب ال رربالغ أن الدول ررة الط رررف بذص ررديقها عل ررى العه ررد ق ررد تعه رردت وج ررة
املررا  2منرره ابي ريام وضررمان احلقرروق املعرريف ررا يف العهررد جلمير األف ررا وابعذمررا مررا قررد يلررزم مررن
قرواني أو تردابل أخررغ بغيرة إعمررال احلقروق املعريف را يف العهررد .ويردعة أصرحاب الربالغ أن الدولررة
الطرررف ال تفررة ابلذزاماهتررا وجررة املررا  )2(2مقررروء ابالق ريان م ر املررا تي  19و 21مررن العهررد ألن
قررانون الفعاليررات العامررة يذلررمن أيكامررا ملذبسررة وغاملررة .فاملررا  9مررن القررانون مررثال متررنر رلسرراء
الل رران الذنفيجيررة احملليررة صررالييات تقديريررة لذحديررد أمرراكن ائمررة بعينهررا لذنمرريم الذ معررات السررلمية
فيها بال مربر.
 4-3ويطلررة أصررحاب الرربالغ إىل الل نررة أن توصررة الدولررة الطرررف واءمررة تاي رريعاهتا وال سرريما
قانون الفعاليات العامة والقرار رقم  775الصا ر عن الل نة الذنفيجيرة ملدينرة غوميرل مر املعرايل الدوليرة
املنصوص عليها يف املا تي  19و 21من العهد.

مالحظات الو لة الطرف بشأن املقبولية
 1-4يف مررجكر شررفوية م رخررة  10تاي ررين األول/أكذرروبر  2014طعنررت الدولررة الطرررف يف مقبوليررة
البالغ .ويف تلك املجكر تدف الدولة الطرف ابلقول إهنا بصرفذها طرفرا يف الربوتوكرول االخذيراري قرد
اعيفررت ابخذصرراص الل نررة بذلقررة البالغررات مررن األفررا الررجين يرردعون أهنررم ضررحااي انذهاكررات احلقرروق
ال ر يكفلهررا العهررد وابلنمررر فيهررا .غررل أهنررا مل تعرريف ابخذصرراص الل نر ة ابلنمررر يف البالغررات املقدمررة
ابلنيابة عن طرف اثلث .وت كرد الدولرة الطررف أن املرا  1مرن الربوتوكرول االخذيراري ال يرز لصراية
بجا البالغ متثيل مصاحل الر  11فر ا اآلخرين.
 2-4وفلال عن ذلك تاليظ الدولة الطرف أن صاية البالغ مل يسذنفد ما بو مذاح من سربل
االنذص ر رراف احمللي ر ررة .وت ك ر ررد أن الربوتوك ر ررول االخذي ر رراري ال يذل ر ررمن إش ر ررار إىل س ر رربل االنذص ر رراف احمللي ر ررة
"الفعالة" ومن ق كان ينبغة لصاية البالغ وجة املا تي  2و()2(5ب) من الربوتوكول االخذياري
أن يسذنفد مجي سبل االنذصاف احمللية املذاية.
 3-4وابإلضافة إىل ذلك يبل صراية الربالغ  84سرنة مرن العمرر .ويف العرا يكذرة األفررا يف
برجا العمرر بطريقرة بسريطة مسرذخد مي لغرة بسرريطة .بيرد أن برجا الربالغ ملرةء ابملصرطلحات القانونيررة
احملررد واإلش ررارات إىل الق ررارات الس ررابقة لل نررة ررا يث ررل شرركوكا باي ررتن مررا إذا ك رران الرربالغ ق ررد ُكذ ررة
"طوعا".
 4-4ويف اخلذ ررام ت رردف الدول ررة الط رررف ابلق ررول إن ص رراية ال رربالغ مل يثب ررت أن إج رراءات احملكم ررة
املذعلقة ا ي ّدعيه من انذهاكات حلقوقه ال يكفلها العهد كانت غل عا لة.
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عليقات أصحاب البالغ لى مالحظات الو لة الطرف
 1-5يف  6ك ررانون الثاين/ين رراير  2015الي ررظ أص ررحاب ال رربالغ أن رره ب رروز لص رراية ال رربالغ وفق ررا
للقرارات السابقة لل نة أن يايل إىل عد غرل حمردو مرن األفررا الرجين ير ّدعون أهنرم ضرحااي انذُهكر ت
يقوقهم( .)2واليموا أن الدولة الطرف عندما اعيفت ابخذصراص الل نر ة ابعذمرا اآلراء قرد اعيفرت
أيلا عايلبا وقراراهتا السابقة وأسالية عملها.
 2-5وفيمررا يذعلررق بعرردم اسررذنفا سرربل االنذصرراف احملليررة ياليررظ أصررحاب الرربالغ أنرره متايرريا مر
قرارات سابقة صدرت عن ا لل نة بة أال تكرون سربل االنذصراف احملليرة مذايرة فحسرة وإ را برة
أن تكون فعالة أيلا .وياليمون أن سبيل االنذصاف ال يكرون فعراال إال إذا اسرذطاع أن يعرام مباشرر
الوض موضوع الطعن وإذا كان يذير فرصة معقولة للن اح .وا عوا أهنم مل يرفعوا عوغ مراجعة قلائية
إىل مكذ ررة امل رردعة الع ررام نم ررا ألن الق ررارات الس ررابقة لل ن ررة ال تعذ رررب إج رراء املراجع ررة القل ررائية س رربيل
انذصاف فعاال.
 3-5ويقول أصحاب البالغ إن تعليق الدولة الطرف ابلقول إن كبار السن يكذبون بطريقة بسريطة
قد أساء إىل مجي املسني يف بيالروس .وقد طلة السيد تيموشينكو اعذجارا من وزار اخلارجية.

القضااي اإل راءات املعر ضة لى اللجنة

النمر يف املقبولية
 1-6قبررل النمررر يف أي ا عرراء وار يف بررالغ مررا بررة علررى الل نررة أن تقرررر وفقررا للمررا  97مررن
نمامها الداخلة ما إذا كان البالغ مقبوال وجة الربوتوكول االخذياري.
 2-6وق ررد تك رردت الل ن ررة وفق ررا مل ررا ت ررنن علي رره امل ررا ()2(5أ) م ررن الربوتوك ررول االخذي رراري مر ن أن
املسررتلة نفسررها ليسررت قيررد البحررث يف إطررار أي إج رراء آخررر مررن إجرراءات الذحقيررق الرردو أو الذسرروية
الدولية.
 3-6وتدعة الدولة الطرف أن أصحاب البالغ مل يسذنفدوا سربل االنذصراف احملليرة .وتاليرظ الل نرة
أن أصحاب البالغ طعنوا يف قرار حمكمة غوميل احمللية املركزية الصا ر يف  27آب/أغسطس  2013أمام
ورفا الطعن يف  26أيلول/سبذمرب  .2013واسذتنفوا احلكم أمام رئيس حمكمة
حمكمة غوميل اإلقليمية ُ
غومير ررل اإلقليمير ررة ورئر رريس احملكمر ررة العلير ررا يف بر رريالروس يف إطر ررار إجر رراءات املراجعر ررة القلر ررائية ولكر ررن
االسذئنافي ُرفلا يف  20شباط/فرباير و 16نيسان/أبريل  2014على الذروا  .ويف برجه المرروف ونمررا
تبي سبل االنذصاف ال مل يسذنفدبا أصحاب البالغ
لعدم ورو معلومات حمد من الدولة الطرف ّ
ترغ الل نة أن املا ()2(5ب) من الربوتوكول االخذياري ال متنعها من النمر يف بجا البالغ.
 4-6وي ر ّدعة أصررحاب الرربالغ فلررال عررن ذلررك أن الدولررة الطرررف قررد انذهكررت يقرروقهم وجررة
امل ررا تي  19و 21م ررن العه ررد مق ررروءتي ابالق ريان م ر الفق ررر ( )2م ررن امل ررا  .2وت ررج ّكر الل ن ررة بقرارهت ررا
السررابقة ال ر تفيررد ان أيكررام املررا  2مررن العهررد حتررد الذزامررا عامررا يق ر علررى عرراتق الرردول األط رراف
وال ميكررن أن ينايررت عنهررا عنررد االسذايررها ررا منفررر ا عرراء يف إطررار بررالغ مقرردم وجررة الربوتوكررول
االخذياري .وترغ الل نرة أيلرا أنره ال بر وز االيذ را ايكرام املرا  2يف برالغ مرا وجرة الربوتوكرول
االخذياري ابالقيان م أيكام أخرغ من العهد إال عندما يكرون عردم ايريام الدولرة الطررف الذزاماهترا
__________

()2
4
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وجة املا  2السبة املباشر يف انذها واضر للعهد ي ثر مباشر على الفر الرجي يردعة أنره ضرحية
االنذه ررا ( .)3غ ررل أن الل ن ررة تالي ررظ أن أص ررحاب ال رربالغ ق ررد ا ع روا ابلفع ررل انذه ررا يق رروقهم وج ررة
املا تي  19و 21نذي ة تفسل وتطبيق القواني القائمة يف الدولرة الطررف .وال تعذررب الل نرة النمرر فيمرا
إذا كان ررت الدول ررة الط رررف ق ررد انذهك ررت أيل ررا الذزاماهت ررا العام ررة وج ررة امل ررا  )2(2م ررن العه ررد مق ررروء
ابالقيان م املا تي  19و 21خمذلفا عن النمر يف انذها يقوق أصرحاب الربالغ وجرة املرا تي 19
و 21من العهد .ولجلك ترغ الل نة أن ا عاءات أصحاب البالغ يف بجا الصد ال تذفق م املا 2
من العهد وأهنا غل مقبولة وجة املا  3من الربوتوكول االخذياري.
 5-6وترغ الل نة أيلا أن أصحاب البالغ مل يثبذوا ا عاءاهتم وجة املا تي  19و 21من العهرد
مقروء ابالقيان م املا  )3(2وعليه فإهنا تعلن عدم قبول بجا اجلزء من البالغ.
 6-6وترغ الل نة أن أصحاب البالغ قد أثبذوا ا فيه الكفاية ألغرا املقبولية ا عاءاهتم وجة
املا تي  19و 21من العهد وأن السرلطات قرد قيردت يقروقهم وأنره ال الل نرة الذنفيجيرة ملدينرة غوميرل
وال احملر رراكم قر ررد نمر رررت فيمر ررا إذا كانر ررت القير ررو املر ررجكور الر ر فُرضر ررت وجر ررة قر ررار الل نر ررة الذنفيجير ررة
رقررم  299هلررا يف الواقر مررا يربربررا مررن أسررباب تذعلررق ابألمررن القررومة أو السررالمة العامررة أو النمررام العررام
أو اية الصحة العامة أو اآل اب العامة أو ما إذا كانت ضررورية حلمايرة يقروق الغ ررل ويرايتره .وبنراء
عليه تعلن أن البالغ مقبول وتايرع يف النمر يف أسسه املوضوعية.

النمر يف األسس املوضوعية
 1-7نمرت الل نة يف البالغ يف ضروء مجير املعلومرات الر قردمها إليهرا الطرفران وفرق مرا تقذلريه
املا  )1(5من الربوتوكول االخذياري.
 2-7وتاليظ الل نة ا عاء أصحاب البالغ أن القرار رقم  299الصا ر عن الل نة الذنفيجية ملدينة
غومير ررل قر ررد قيّر رد ون وجر رره ير ررق احلر ررق يف يرير ررة الذعبر ررل واحلر ررق يف الذ مر ر السر ررلمة لزامر ره منممر ررة
الفعاليررات العامررة بررام عقررو مدفوعررة األجررر مر خرردمات املدينررة وبذعيينرره مكرراان وايرردا بعيرردا لذنمرريم
مجي الفعاليات العامرة الر تقرام يف غوميرل وبرة مدينرة يبلر عرد سركاهنا  500 000نسرمة .وتاليرظ
الل نة أيلا ا عاء أصحاب البالغ أن تطبيرق القررار رقرم  299ر يرا مرن جانرة الل نرة الذنفيجيرة ملدينرة
غومي ررل ون اعذب ررار م رردغ ض رررور ف ررر قي ررو عل ررى ارس ررذهم يق رروقهم ياي رركل تقيي رردا ال موج ررة ل رره
حلقوقهم وجة املا تي  19و 21من العهد.
 3-7وتايل الل نة إىل تعليقها العام رقم  )2011(34بايتن يرية الرأي والذعبل الجي ذكرت فيه أن
يريررة الررأي ويريررة الذعبررل شرررطان ال غرري عنهمررا لذحقيررق رراء الايررخن رراء اتمررا وأنرره ال غرري عنهمررا
ألي جمذم ويايكالن ركيز كل جمذم يرر و ميقراطرة (الفقرر  .)2وترجكر الل نرة ان املرا  )3(19مرن
العهرد يررز فررر قيررو معينررة ولكنهررا ال تسررمر إال ابلقيرو الر يررنن عليهررا القررانون وتكررون ضرررورية:
(أ) الير ريام يقر رروق الغر ررل أو عذر ررهح (ب) حلماير ررة األمر ررن القر ررومة أو النمر ررام العر ررام أو الصر ررحة العامر ررة
راري اللررور والذناسرة
أو اآل اب العامة .وأي تقييد ملمارسة يرري الررأي والذعبرل برة أن بذراز اخذب ر
الصارمي .وال بوز تطبيق القيو إال لألغرا ال ُوضعت ألجلها وبة أن تذعلق بجه القيو مباشر
ابلغررر احملررد الررجي ُوضررعت ألجلرره (الفقررر  .)22وتايررل الل نررة أيلررا إىل أن عررةء إثبررات أن القيررو
__________

()3
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املفروضة على يقروق أصرحاب الربالغ وجرة املرا  19مرن العهرد كانرت ضررورية ومذناسربة يقر علرى
عاتق الدولة الطرف(.)4
 4-7وتاليررظ الل نررة أن رفررا اليخررين بذنمرريم االعذصررامات اسررذند إىل القررار رقررم  299الصررا ر
عرن الل نررة الذنفيجيرة ملدينررة غوميرل يف  2نيسرران/أبريل  2008الرجي يسررذند إىل قرانون الفعاليررات العامررة
لع ررام  .1997غر ررل أن الل ن ررة تالير ررظ أن رره ال الدولر ررة الط رررف وال احملر رراكم احمللي ررة قر ررد ق رردمت أي تفسر ررل
معي سلفا واشرياط
أو ماليمات بايتن كيفية اسذيفاء بجه القيو أي يصر االعذصامات يف مكان ن
أن يربم املنممون عقو خدمات م عد من الوكاالت البلدية ألجل تنميم االعذصام لايرطة اللرور
والذناسة املنصوص عليهما يف املا  )3(19من العهد .وألن الدولة الطرف مل تقدم أي إيلاح ختلن
الل نة إىل أن يقوق أصحاب البالغ املنصوص عليها يف املا  )2(19من العهد قد انذُهكت.

 5-7وتاليظ الل نة ا عراء أصرحاب الربالغ أن يقهرم يف الذ مر السرلمة وجرة املرا  21مرن
العهررد قررد انذُهررك أيلررا عنرردما رفلررت السررلطات البلديررة السررماح ابالعذصررام .ويف بررجا السررياق تررج ّكر
الل نة ان احلق يف الذ مر السرلمة علرى النحرو الرجي تكفلره املرا  21مرن العهرد برو يرق أساسرة
من يقوق اإلنسان ال غي عنه لذعبل الفرر عرن وجهرات نمرره وآرائره وبرو يرق ال غري عنره يف جمذمر
ميقراطة .ويسذذب بجا احلق إمكانية تنميم م سلمة واملاياركة فيه ومن ضمنه تنميم م سراكن
(كاالعذصام) يف مكان عام .وعلى العموم حيق ملنممة مج عام أن خيذاروا موقعا على مرأغ ومسم
من اجلمهور املسذهدف وال بوز تقييد بجا احلق ما مل يكرن (أ) مفروضرا وفرق القرانونح (ب) ضرروراي
يف جمذم ر مي قراطررة حلفررظ األمررن القررومة أو السررالمة العامررة أو النمررام العررام أو حلمايررة الصررحة العامررة
أو اآل اب العامرة أو حلمايررة يقرروق الغررل ويرايترره .وعنرردما تفرر ولررة طرررف مررا قيررو ا رردف الذوفيررق
برري يررق الفررر يف الذ م ر واملصرراحل ذات االبذمررام العررام املررجكور أعرراله ينبغررة أن تسيشررد يف ذلررك
دف تيسل الذمذ جا احلرق بردال مرن السرعة إىل فرر قيرو ال اعرة هلرا أو ال تذناسرة معره .لرجا
يق على عاتق الدولة الطرف الذزام بذربير تقييدبا احل نق املايمول حبماية املا  21من العهد(.)5
 6-7ويف ب ررجه القل ررية ب ررة عل ررى الل ن ررة أن تنم ررر فيم ررا إذا كان ررت القي ررو املفروض ررة عل ررى ي ررق
أصحاب البالغ يف الذ م السلمة مربر وجة أي من املعايل املنصوص عليها يف اجلملة الثانية مرن
املا  21من العهد .وتاليظ الل نة يف ضوء املعلومات املعروضة عليها أن السلطات البلديرة مل ترربر
ومل تفسر كيرف أن اعذصرامات أصرحاب الربالغ كانرت سذايركل يف الواقر خطررا علرى مصراحل األمرن
القررومة أو السررالمة العامررة أو النمررام العررام أو ايررة الصررحة العامررة أو اآل اب العامررة أو ايررة يقرروق
الغررل ويرايترره .وبنرراء علررى ذلررك ختلررن الل نررة إىل أن الدولررة الطرررف قررد انذهكر ت يف بررجه القلررية
يقوق أصحاب البالغ وجة املا  21من العهد.
والل نة إذ تذصرف وجة الفقر  4من املرا  5مرن الربوتوكرول االخذيراري تررغ أن الوقرائ
-8
املعروضة عليها تكايف عن انذها الدولة الطرف املا تي  )2(19و 21من العهد.
وعم ررال ابملر ررا ()3(2أ) م ررن العهر ررد ف ررإن الدولر ررة الطر رررف ملزم ررة بذر رروفل س رربيل انذصر رراف فعر ررال
-9
ألصحاب البالغ .ويسذلزم بجا منها أن تدف تعويلا كامال لألفرا الجين انذُهكت يقوقهم املنصوص
عليها يف العهد .وعليه فإن الدولة الطرف ملزمة جبملة أمور منها اختاذ اخلطوات املناسبة ملنر أصحاب
__________

()4
()5
6

علر ررى سر رربيل املثر ررال قلر ررية بيفونر رروس ضر ررد بر رريالروس ( )CCPR/C/106/D/1830/2008الفقر ررر 3-9ح وقلر ررية
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البالغ تعويلا مناسبا وسدا أي تكاليف قانونية أو مصاريف أخرغ يكونون قد تكبندوبا .ويق أيلا
على عاتق الدولة الطرف الذزام ابختاذ مجي اخلطوات الالزمة ملن يدوث انذهاكات اثلة يف املسذقبل.
ويف ذا الصد تايل الل نة جمد ا إىل أنه ينبغة للدولة الطرف أن تراج إطاربا املعيراري فيمرا يذعلرق
ابلفعاليات العامة على حنرو ينسر م مر الذزاماهترا وجرة الفقرر  2مرن املرا  2مرن العهرد يرك تكفرل
الذمذ ابحلقوق املنصوص عليها يف املا تي  19و 21من العهد متذعا كامال يف الدولة الطرف.
 -10وإذ تخررج الل نررة يف اعذبارب ررا أن الدولررة الطرررف ابنل ررمامها إىل الربوتوكررول االخذيرراري ق ررد
اعيفررت ابخذصرراص الل نررة يف حتديررد مررا إذا كرران قررد وق ر انذهررا للعهررد أم ال وأهنررا تعهرردت عمررال
ابمل ررا  2م ررن العه ررد ان تكف ررل جلمي ر األف ررا املوج ررو ين يف إقليمه ررا أو اخلاض ررعي لواليذه ررا احلق رروق
املعيف ا يف العهد وان توفر هلم سربيل انذصراف فعراال وقرابال لانفراذ إذا ثبرت يردوث انذهرا مرا
فإهنررا ت ررو أن تذلقررى م ررن الدولررة الط رررف يف غل ررون  180يومررا معلوم ررات عررن الذ رردابل ال ر س ررذكون ق ررد
اختررجهتا لوضر آراء الل نررة موضر تنفيررج .وتطلررة الل نررة إىل الدولررة الطرررف أيلررا أن تنايررر بررجه اآلراء
على نطاق واس وجبمي اللغات الر ية يف الدولة الطرف.
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