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اآلراء التي اعتمدتهادا اللجندة بموادم المدا
بشأن البالغ رقم ** *2014/2404

 )4(5من البروهوكول االختيدار،

المقدم من:

فالديمير مالي (ال يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:

بيالروس

تاريخ تقديم البالغ:

 23كانون األول/ديسمبر ( 2012تاريخ تقديم الرسالة األولى)

الوثائق المرجعية:

القرار المتخ ذذم عمالا م ذذالم ذذاد  92من النظ ذذام ال ذذداجلي لل ن ذذة

والمحال إلى الدولة الطرف في  28أيار/مايو ( 2014لم يصذ ذ ذذدر
في شكل وثيقة)
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تاريخ اعتماد اآلراء:

 23تموز/يوليه 2020

الموضوع:

رفض السلطات الترجيص في تنظيم اعتصامات؛ وحرية التعبير

المسألة اإلجرائية:

استنفاد سبل االنتصاف المحلية

المسألتان الموضوعيتان:

حرية الت مع؛ وحرية التعبير

مواد العهد:

 19و ،21مقروءتان ماالقتران مع الماد  )2(2و()3

مادتا البروتوكول االجتياري:

 2و()2(5ب)

صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ و فالديمير مالي ،و و مواطن بيالروسذ ذ ذ ذ ذذي من مواليد عام  ،1951يدعي أن

الذذدولذذة الطرف انتهكذذه حقوقذذه في إطذذار المذذادتين  19و ،21مقروءتين مذذاالقتران مع الفقرتين  2و 3من

المذاد  2من العهذد وقد دجل البروتوكول االجتيذاري حيا النفذاا مالنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذة لبيالروس في  30كانون األول/
ديسمبر  1992وال يمثل صاحب البالغ محا ٍم

__________
*

اعتمدتها الل نة في دورتها  29( 129حايران/يونيه  24 -تموز/يوليه )2020

**

شذذارف في د ارسذذة ما البالغ أعاذذاء الل نة التالية أسذذماي م :تانيا ماريا أبدو روتشذذول ،واياب بن عاشذذور ،وعارف بلقان ،وأحمد

أمين فتح هللا ،وفورويا سويتشي ،وبامريم كويتا ،ومارسيا ف ج كران ،ودنكان الكي مو وموزا ،وفوتيني ما ازرتايس ،و يرنان كياادا كابريرا،

وفاسيلكا سانسين ،وجوسيه مانويل سانتوس ماييس ،ويوفال شاني ،و يلين تيغرودجا ،وأندرياس زيمرمان ،وجنتيان زيبيري

)GE.21-03003 (A
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الوقائع كما عرضاا صاحم البالغ
في  18آاار/مارس  ،2012قدم صذذاحب البالغ طل ا إلى الل نة التنفيمية المحلية لمدينة مالوريتا
1-2
طل ا لتنظيم اعتص ذذام في  7حايران/يونيه  ،2012من الس ذذاعة  13/00إلى  ،15/00مالقرب من المدجل الرئيس
للمركا الثقافي

( )1

وكان الغرب المتوجى من االعتصذ ذ ذ ذ ذذام لفه انت اا عامة الناس إلى عدم وجود انتخامات

حر وديمقراطية في بيالروس

وفي  31أيار/مايو  ،2012رفاذ ذ ذذه الل نة التنفيمية المحلية طلب صذ ذ ذذاحب البالغ اسذ ذ ذذتنادا إلى
2-2
المذاد  )3(9من قذانون األحذداا العذامذة التي تنص على عذدم جواز تنظيم أحذداا جمذا يريذة على مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذافة
تقل عن  50مت ار من م اني المؤس ذ ذسذ ذذات العامة ،مما فيها السذ ذذلطات التنفيمية واإلدارية المحلية ولما كانه
معض إدارات ل ن ذذة م ذذالوريت ذذا التنفي ذذمي ذذة المحلي ذذة تقع في المركا الثق ذذافي الم ذذمكور آنف ذا ،فق ذذد اكرت الل نذذة
التنفيمية في قرار ا أن االعتصذذام محظور وأكدت أن طلب تنظيم االعتصذذام ال يتاذذمن أي معلومات عن

مصدر تمويل الحدا
3-2

وفي  22حايران/يونيه  ،2012اسذتأن

صذاحب البالغ قرار الل نة التنفيمية المحلية لدم محكمة

مذالوريتذا المحليذة مذدايذا انتهذاف حقوقذه في حريذة التعبير والت مع السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلمي المكفولذة بذدسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتور بيالروس
وبذذالمذذادتين  19و 21من العهذذد وفي  10تموز/يوليذذه  ،2012اعتبرت المحكمذذة أن قرار الل نذذة التنفيذذميذذة

المحلية يمتثل ألحكام قانون األحداا العامة ورفاه استئناف صاحب البالغ
4-2

وفي  20آب/أغسذذطس  ،2012لم تؤيد محكمة بريسذذه اإلقليمية ادعاء صذذاحب البالغ ورفاذذه

إعاد النظر في القرار وبعدئم طلب ص ذذاحب البالغ إجراء مراجعة قا ذذائية رقابية إلى رئيس محكمة بريس ذذه

اإلقليميذة وللى المحكمذة العليذا ورفض الطل ذان في  15تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثذاني/نوفمبر  2012و 18كذانون األول/
ديسمبر  2012على التوالي ويدعي صاحب البالغ أنه استنفد جميع سبل االنتصاف المحلية

الشكوى
1-3

يدعي صذ ذ ذذاحب البالغ أن الدولة الطرف انتهكه حقوقه ممقتاذ ذ ذذى المادتين  19و 21من العهد،

مقروءتين ماالقتران مع الفقرتين ( )2و( )3من الماد  2منه ويرم أن السبب في رفض تنظيم ت مع سلمي
وحرمذانذه من حقذه في حريذة التعبير غير قذانوني وأعرب م ار ار وتك ار ار في بيذانذاتذه الكتذابيذة إلى ل نذة مذالوريتذا

التنفيمية المحلية عن اس ذ ذ ذذتعدادا للتفاوب مع الس ذ ذ ذذلطات المحلية والنظر في بديل لالعتص ذ ذ ذذام بيد أن ما

السلطات حظرت االعتصام دون أن تقترح بديال
2-3

ويرم صذذاحب البالغ أن السذذلطات لم توضذذح لمااا قد يكون فرب قيود على تنظيم اعتصذذام في

ما القاذية معينها ضذروريا في م تمع ديمقراطي لصذون األمن الوطني أو السذالمة العامة لحماية الصذحة

الغير وحرياتهم ولض ذ ذ ذذافة إلى الس ،لم تس ذ ذ ذذتطع الس ذ ذ ذذلطات أن تثبه أن
العامة أو اآلداب العامة أو حقوق ْ
اس ذذتحالة تنظيم ت مع س ذذلمي على مس ذذافة تقل عن  50مت ار من مؤسذ ذس ذذات اإلدار العامة ،مما فيها السذ ذ ل
المدني ،سبب قانوني وعادل لحظر االعتصامات
3-3

وفيما يتعلق مالفقرتين ( )2و( )3من الماد  2من العهد ،يقول ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ إن المحاكم رفا ذ ذ ذ ذذه

مراعا األحكام القانونية الدولية ،أي أحكام العهد ،و ي تؤيد قرار ل نة مالوريتا التنفيمية المحلية

__________
()1
2

تبلغ المسافة بين الموقع المقترح لالعتصام والمركا الثقافي نحو  25مت ار
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مالحظات التولة الطرف بشأن المقبولية
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قدمه الدولة الطرف ،في ممكر شذذفوية مؤرجة  21تموز/يوليه  ،2014مالحظاتها مشذذأن المقبولية

وتذدفع مذأنذه ين غي إعالن عذدم مقبوليذة بالغ صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاح ذه وفقذا للمذاد ()2(5ب) من البروتوكول االجتيذاري ألنذه
لم يستنفد سبل االنتصاف المحلية
هعليقات صاحم البالغ على مالحظات التولة الطرف بشأن المقبولية
في  22أيلول/س ذذبتمبر  ،2014دفع ص ذذاحب البالغ مأن إجراءات المراجعة القا ذذائية الرقابية في
-5
ال ،ي ب أن تكون فر ن احه
ال فلكي يعتبر االنتصذ ذذاف فعا ا
الدولة الطرف ليسذ ذذه سذ ذذبيل انتصذ ذذاف محليا فعا ا
معقولة وياذ ذ ذذاف إلى الس أن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسذ ذ ذذان أعلنه في اجتهاداتها السذ ذ ذذامقة أن اإلجراءات
الرقابية "تقديرية" وأنها من ثم سذذبل انتصذذاف غير فعالة

( )2

مقبولة وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضواية

ويطلب صذذاحب البالغ إلى الل نة أن تعتبر شذذكواا

مالحظات إضافية من التولة الطرف بشأن مقبولية البالغ ومالحظاهاا بشأن أسسه الموضوعية
1-6

في  4تشذرين الثاني/نوفمبر  ،2014كررت الدولة الطرف أن صذذاحب البالغ لم يسذذتنفد جميع سذذبل

2-6

وفي  28كانون األول/ديسذ ذذمبر  ،2018قدمه الدولة الطرف مالحظاتها مشذ ذذأن األسذ ذذس الموضذ ذذواية

االنتصاف المحلية الموجود

وأبلغه الل نة مأن الل نة التنفيمية المحلية لمدينة مالوريتا رفاذذه في  31أيار/مايو  2012طلب صذذاحب
البالغ تنظيم اعتصام في الساحة التي أمام المركا الثقافي ،استنادا إلى الماد  9من قانون األحداا العامة
الصذ ذ ذ ذذادر في  30كانون األول/ديسذ ذ ذ ذذمبر  1997وفي  10تموز/يوليه  2012و 20آب/أغسذ ذ ذ ذذطس 2012

على التوالي ،رفاه محكمة مالوريتا المحلية ومحكمة بريسه اإلقليمية استئنافي صاحب البالغ

ورفض رئيس محكمة بريسه اإلقليمية ورئيس المحكمة العليا استئنافي صاحب البالغ اإلضافيين
3-6
ممقتا ذ ذ ذ ذ ذذى إجراء المراجعة القا ذ ذ ذ ذ ذذائية الرقابية في  15تشذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثاني/نوفمبر  2012و 18كانون األول/
ديسمبر  2012على التوالي

4-6

وتالحظ الذدولذة الطرف أن تنظيم أحذداا جمذا يريذة في األمذاكن العذامذة ال يتعلق مذالمش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاركين

فحسذذب ،بل مالمواطنين اآلجرين غير المشذذاركين أيا ذا وأحيل في ما السذذياق إلى الفقر  1من الماد 29
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس ذ ذ ذ ذ ذذان التي تنص على أن على كل فرد واج ات ت اا الم تمع المي يمكن

أن يتاح فيه وحدا نمو شذ ذ ذذخصذ ذ ذذيته نموا ح ار وتاما لما ،تسذ ذ ذذترسذ ذ ذذل الدولة الطرف قائلة إن من المهم ،عند تنظيم
أحداا جما يرية ،اتخاا التدابير الالزمة لاذ ذذمان السذ ذذالمة العامة ولتاحة فر التمتع محقوق من ينظمون

األحداا وكملس من ال يشاركون فيها
5-6

وترفض الدولة الطرف ادعاءات صذ ذ ذذاحب البالغ انتهاف حقوقه مموجب المادتين  19و 21من العهد،

مقروءتين ماالقتران مع الفقرتين ( )2و( )3من الماد  2منه ،معتبرا إيا ا بال أساس

هعليقات صددداحم البالغ على مالحظات التولة الطرف اإلضدددافية بشدددأن مقبولية البالغ وعلى مالحظاهاا

بشأن أسسه الموضوعية
1-7

في  17أيار/مايو  ،2019كرر صاحب البالغ أن االستئناف في إطار إجراء المراجعة القاائية

الرقابية ال يشذذكل سذذبيل انتصذذاف فعاالا وأضذذاف أن ما اإلجراء يخاذذع لسذذلطة المدعي العام أو القاضذذي
التقديرية وال يستلام النظر في القاية من حيث أسسها الموضواية وجلص إلى أن جميع سبل االنتصاف

المحلية المتاحة والفعالة قد استنفدت في قايته
__________
()2
GE.21-03003

European Court of Human Rights, Tumilovich v. the Russian Federation, application No. 47033/99

3
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الذدولذة الطرف مذأن أحكذام قذانون األحذداا العذامذة تتوافق مع المذادتين  19و21

وتعليقذا على ح
2-7
من العهد ،يصذذر صذذاحب البالغ على ضذذرور تعديل القانون ،ويحيل في ما السذذياق إلى التحليل القانوني
المي أجرته منظمات دولية شذذتى في ما الصذذدد

( )3

ولضذذافة إلى الس ،يحيل إلى اجتهادات الل نة ،ويشذذير

إلى أنه ين غي جعل قانون األحداا العامة متمشيا مع العهد

( )4

القضايا واإلاراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية
قب ذذل النظر في أي ادع ذذاء يرد في بالغ م ذذا ،ي ذذب على الل ن ذذة أن تقرر ،وفق ذا للم ذذاد  97من
1-8
نظامها الداجلي ،ما إاا كان البالغ مقبوالا أم ال مموجب البروتوكول االجتياري
2-8

وقد اسذ ذ ذذتيقنه الل نة ،وفقا لما تنص عليه الماد ()2(5أ) من البروتوكول االجتياري ،من أن المسذ ذ ذذألة

3-8

وتالحظ الل نة أن صذ ذ ذ ذذاحب البالغ لم يرفع شذ ذ ذ ذذكوم في إطار إجراء المراجعة القاذ ذ ذ ذذائية الرقابية إلى

نفسها ليسه قيد النظر في إطار إجراء آجر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

مدعي بيالروس العام وتحيط علما في ما الصذ ذ ذذدد بتأكيد الدولة الطرف أن صذ ذ ذذاحب البالغ لم يسذ ذ ذذتنفد سذ ذ ذذبل
االنتص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاف المحليذة المتذاحذة وتحيط علمذا أياذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا مح ذة ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ القذائلذة إنذه اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذأن قرار الل نذة
التنفيذذميذذة المحليذذة لمذذدينذذة مذذالوريتذذا لذذدم محكمذذة مذذالوريتذذا المحليذذة ،لكنهذذا رفاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذذه في  10تموز/يوليذذه 2012

ولض ذذافة إلى الس ،قدم طلب اس ذذتئناف مطريق النقض لدم محكمة بريس ذذه اإلقليمية ،لكنها رفا ذذته في  20آب/

أغسذذطس  ،2012وقدم أياذا التماسذا إلى محكمة بريسذذه اإلقليمية والمحكمة العليا لبيالروس في إطار إجراءات
المراجعة القاذ ذذائية الرقابية ،لكن اسذ ذذتئنافيه رفاذ ذذا في  15تش ذ ذرين الثاني/نوفمبر  2012وفي  18كانون األول/
ديسذمبر  2012على التوالي وتحيط علما ،إضذافة إلى الس ،بتأكيد صذاحب البالغ أنه لم يقدم التماسذا في إطار
إجراء المراجعة القاائية الرقابية إلى مكتب المدعي العام ألنه ال يرم أنه سبيل انتصاف فعال

4-8

ِّ
وتمكر الل نة ماجتهاد ا المي يقاذ ذ ذ ذ ذذي مأن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام يطالب م عاد

النظر في الق اررات القا ذ ذ ذ ذ ذذائية التي دجله حيا النفاا ليس س ذ ذ ذ ذ ذذبيل انتص ذ ذ ذ ذ ذذاف يتعين اس ذ ذ ذ ذ ذذتنفادا ألغراب

المذذاد ()2(5ب) من البروتوكول االجتيذذاري

( )5

وبنذذاء على الذذس ،ترم الل نذذة أن أحكذذام الفقر (()2ب) من

الماد  5من البروتوكول االجتياري ال تمنعها من النظر في ما البالغ

وتحيط الل نة علما بدفع صذاحب البالغ مأن الدولة الطرف انتهكه حقوقه ممقتاذى الماد )2(2
5-8
من العه ذذد ،مقروء م ذذاالقتران مع الم ذذادتين  19و 21من ذذه وت ذذمكر الل ن ذذة م ذذاجته ذذاد ذذا( )6ال ذذمي يفي ذذد م ذذأن

أحكذذام المذذاد  2من العهذذد تحذذدد الت اامذا عذذامذا يقع على عذذاتق الذذدول األطراف وال يمكن أن ينش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأ عنهذذا،
عند االسذذتشذذهاد بها منفرد ا ،ادعاء في إطار بالغ مقدم مموجب البروتوكول االجتياري وتكرر أنه ال يمكن
__________
()3

يشذ ذ ذذار إلى تحليل الل نة األوروبية للديمقراطية من جالل القانون ومكتب المؤس ذ ذ ذسذ ذ ذذات الديمقراطية وحقوق اإلنسذ ذ ذذان التامع لمنظمة

()4

ب ذذولذ ذي ذ ذ ذذاك ذذوف ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بذ ذي ذذالروس ( ،)CCPR/C/111/D/2030/2011الذ ذفذ ذق ذذر 3-8؛ وسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذودالذ ذيذ ذنذ ذك ذذو ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بذ ذي ذذالروس

()5

أليذكس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذيذي ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد االتح ذ ذ ذذاد الروسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ( ،)CCPR/C/109/D/1873/2009الفذقذر 4-8؛ ولوزينذكذو ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بيذالروس

األمن والتعاون في أوروبا

( ،)CCPR/C/113/D/1992/2010الفقر 5-8

( ،)CCPR/C/112/D/1929/2010الفقر 3-6؛ وس ذ ذذودالينكو ض ذ ذذد بيالروس ( ،)CCPR/C/113/D/1992/2010الفقر 3-7؛

وكذورش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذوف ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بذيذالروس ( ،)CCPR/C/121/D/2168/2012الذفذقذر 3-7؛ وأبذرومذتش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذ ذ ذذس ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بذيذالروس
( ،)CCPR/C/122/D/2228/2012الفقر 3-9

()6
4

مثالا زوكوفسكي ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/127/D/3067/2017الفقر 6-6
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االحت اج مأحكام الماد  2في ادعاء يرد في بالغ ما ممقتاذ ذ ذذى البروتوكول االجتياري ،مقترنة مأحكام أجرم من

العهد ،إال إن كان عدم تقيد الدولة الطرف مالتااماتها مموجب الماد  2و الس ذذبب القريب النتهاف منفص ذذل للعهد
يؤثر م اشذ ذ ذذر في الشذ ذ ذذخص المي يدعي أنه ضذ ذ ذذحية

()7

ومع الس ،تالحظ الل نة أن صذ ذ ذذاحب البالغ سذ ذ ذذبق أن

زعم انتهاف حقوقه مموجب المادتين  19و 21نتي ة تفسذير قوانين الدولة الطرف السذارية وتطبيقها ،وال ترم
أن النظر فيما إاا كانه الدولة الطرف انتهكه أيا ذ ذ ذ ذا التااماتها العامة ممقتا ذ ذ ذ ذذى الماد  )2(2من العهد،
مقروء ماالقتران مع المادتين  19و 21منه ،ينفص ذ ذذل عن النظر في مس ذ ذذألة انتهاف حقوق ص ذ ذذاحب البالغ

مموجب المادتين  19و 21من العهد وعليه ،ترم الل نة أن ادعاءات ص ذ ذذاحب البالغ في ما الص ذ ذذدد تتعارب

مع الماد  2من العهد ،و ي من ثم غير مقبولة ممقتاى الماد  3من البروتوكول االجتياري
6-8

وترم الل نة أن ص ذ ذ ذذاحب البالغ لم يثبه ادعاءاته مموجب المادتين  19و 21من العهد ،مقروء

7-8

وترم الل نذة أن ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أثبذه ،ممذا فيذه الكفذايذة ألغراب المقبوليذة ،ادعذاءاتذه مموجذب

ماالقتران مع الماد  )3(2منه ،وتعلن بناء على الس أن ما ال اء من البالغ غير مقبول

لكن ال الل نذة التنفيذميذة لمذدينذة مذالوريتذا
المذادتين  19و 21من العهذد ،و ي أن السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذات قيذدت حقوقذهْ ،
وال المحاكم نظرت فيما إاا كانه القيود الممكور لها في الواقع ما يبرر ا من أس ذ ذ اب تتعلق ماألمن الوطني
أو السذ ذ ذذالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصذ ذ ذذحة العامة أو اآلداب العامة ،أو ما إاا كانه ضذ ذ ذذرورية

الغير وحرياتهم وبناء عليه ،تعلن أن البالغ مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضواية
لحماية حقوق ْ

النظر في األسس الموضواية
1-9

نظرت الل نة في البالغ في ض ذذوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ،حس ذذب مقتا ذذيات

2-9

وتحيط الل نذة علمذا مذادعذاءات صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أن حريذه في حريذة التعبير وحريذة الت مع قيذدا،

الماد  )1(5من البروتوكول االجتياري

األمر الذذمي ينتهذذس كال من المذذاد  19والمذذاد  21من العهذذد ،إا إنذذه رفض الترجيص لذذه في تنظيم ت مع
س ذ ذذلمي للفه االنت اا إلى عدم وجود انتخامات حر وديمقراطية في بيالروس وتحيط علما أيا ذ ذذا مادعاءات

صذذاحب البالغ أن السذذلطات لم توضذذح لمااا قد يكون فرب قيود على تنظيم اعتصذذام في قاذذيته ضذذروريا
الغير وحرياتهم
لصون األمن الوطني أو السالمة العامة لحماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق ْ

وادعى أياذا أن السذذلطات لم تسذذتطع إث ات أن القيود المفروضذذة على تنظيم ت مع سذذلمي على مسذذافة تقل
عن  50مت ار من مؤسسات اإلدار العامة كانه سب ا قانونيا وعادالا لحظر االعتصامات
3-9

وتذمكر الل نذة في ذما الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدد بتعليقهذا العذام رقم  )2011(34حيذث اكرت جملذة أمور منهذا أن

حرية التعبير أسذاسذية ألي م تمع وتشذكل إحدم ركائا كل م تمع تسذودا الحرية والديمقراطية وتالحظ أن

المذذاد  )3(19من االتفذذاةيذذة ال تبيح فرب قيود معينذذة على حريذذة التعبير ،ممذذا فيهذذا حريذذة نقذذل المعلومذذات

الغير أو سذذمعتهم
واألفكار ،إال في حدود ما ينص عليه القانون ،ولال إن كانه ضذذرورية (أ) الحترام حقوق ْ
أو (ب) لحماية األمن الوطني أو النظام العام أو الصذ ذذحة العامة أو اآلداب العامة وأجي ار ،ي ب أال يكون

أي تقييد لحرية التعبير فا ذذفاض ذا مطبيعته  -أي أن يكون أقل التدابير مس ذذاس ذا بهما الحق من بين التدابير
التي قد ِّ
تحقق الحماية المطلوبة وأن يتناسذب مع المصذلحة المراد حمايتها وتمكر الل نة مأن الدولة الطرف
ي التي ي ب أن تثبه وجه الاذرور والتناسذب في القيود المفروضذة على حقوق صذاحب البالغ المكفولة

مالماد  19من العهد

( )8

__________
()7

ج ذذوك ذذوفسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذك ذذي ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد ب ذي ذذالروس ( ،)CCPR/C/127/D/2724/2016ال ذف ذق ذذر 4-6؛ وزوك ذذوفسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذك ذذي ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد ب ذي ذذالروس

()8

أندروسينكو ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/116/D/2092/2011الفقر 3-7
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وتالحظ الل نة أن رفض الترجيص في االعتصذذام يسذذتند إلى الماد  9من قانون األحداا العامة

التي تنص على أن تنظيم األحذذداا ال مذذا يريذذة غير جذذائا على مس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذافذذة تقذذل عن  50مت ار من م ذذاني
المؤسذسذات العامة غير أنها تالحظ في الوقه نفسذه أن الدولة الطرف والمحاكم الوطنية لم تقدم أي تفسذير
لكيفية تبرير ما القيود وفقا لشذ ذ ذ ذذرطي الاذ ذ ذ ذذرور والتناسذ ذ ذ ذذب في ما القاذ ذ ذ ذذية ،إا إن االعتصذ ذ ذ ذذام كان من
المفترب أن يقام مالقرب من المدجل الرئيس لمركا ثقافي ،ال سذ ذذيما مالنظر إلى أن صذ ذذاحب البالغ أعرب

عن اس ذ ذذتعدادا للنظر في مكان بديل وألن الدولة الطرف لم تقدم أي تفس ذ ذذير ،تخلص الل نة إلى أن حقوق

صاحب البالغ المنصو

عليها في الماد  )2(19من العهد قد انتهكه

وتحيط الل نة علم ا مادعاء صذ ذ ذ ذذاحب البالغ أن حقه في الت مع السذ ذ ذ ذذلمي مموجب الماد  21من
5-9
العهد انتهس أيا ذا برفض السذذلطات البلدية الترجيص في االعتصذذام وتمكر في ما السذذياق مأن الحق في

الت مع السذ ذذلمي ،المي تكفله الماد  21من العهد ،حق أسذ ذذاسذ ذذي من حقوق اإلنسذ ذذان ال بد منه لتعبير الفرد
عن آرائه ووجهات نظرا ،و و حق ال غنى عنه في م تمع ديمقراطي ويسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتلام ما الحق إمكانية تنظيم

ت مع سذ ذذلمي والمشذ ذذاركة فيه ،وفي ضذ ذذمنه تنظيم ت مع ثابه (كاالعتصذ ذذام) في مكان عام وعموم ا ،يحق
لمنظمي الت معات أن يختاروا موقعا على مرأم ومسذ ذ ذ ذ ذ ذذمع من ال مهور المسذ ذ ذ ذ ذ ذذتهدف ،وال ي وز تقييد ما

الحق ما لم يكن (أ) مفروض ذ ذ ذا وفق القانون؛ (ب) وض ذ ذ ذذروريا في م تمع ديمقراطي لص ذ ذ ذذون األمن الوطني
أو الس ذ ذ ذذالمة العامة أو النظام العام أو لحماية الص ذ ذ ذذحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم
وعندما تفرب دولة طرف قيودا بهدف التوفيق بين حق الفرد في الت مع والمصذ ذ ذ ذذالح العامة المشذ ذ ذ ذذار إليها
س ذذامقا ،ين غي أن تس ذذتهدي مالغرب القاض ذذي بتيس ذذير إعمال ما الحق عوضذ ذا عن توجي تقييدا مقيود غير
ض ذ ذذرورية أو غير متناس ذ ذ ة لما يقع على عاتق الدولة الطرف التاام بتبرير تقييد ا الحق المش ذ ذذمول محماية

الماد  21من العهد
6-9

( )9

وفي ما القا ذ ذ ذ ذذية ،على الل نة أن تنظر فيما إاا كانه القيود المفروض ذ ذ ذ ذذة على حق ص ذ ذ ذ ذذاحب

البالغ في الت مع السذ ذذلمي مبرر ممقتاذ ذذى أي معيار من المعايير المبينة في ال ملة الثانية من الماد 21

من العهد وفي ضذ ذذوء المعلومات المتاحة في المل  ،تالحظ الل نة أن السذ ذذلطات البلدية والمحاكم المحلية

لم تقدم أي تبرير أو تفسذ ذذير للكيفية العملية التي كانه سذ ذذت عل احت اج صذ ذذاحب البالغ ينتهس األمن الوطني

أو السذ ذ ذ ذذالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصذ ذ ذ ذذحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم،

وفق مذا تنص عليذه المذاد  21من العهذد ولم تثبذه الذدولذة الطرف أنهذا اتخذمت أي تذدابير بذديلذة لتيسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير
ممارسة صاحب البالغ حقوقه ممقتاى الماد 21

7-9

وتش ذ ذذير الل نة إلى أنها نظرت في قا ذ ذذايا مماثلة تتعلق بنفس قوانين الدولة الطرف وممارس ذ ذذاتها

في عدد من البالغات السذذامقة وانس ذ ام ا مع ما الس ذوابق ،ونظ ار إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي تفسذذير
للمسذألة المطروحة ،تخلص الل نة إلى أن الدولة الطرف انتهكه في القاذية موضذع النظر حقوق صذاحب

البالغ مموجب الماد  21من العهد

وترم الل نة ،و ي تتصذ ذذرف وفق ا للماد  )4(5من البروتوكول االجتياري ،أن الوقائع المعروضذ ذذة
-10
عليها تكش عن انتهاف الدولة الطرف حقوق صاحب البالغ ممقتاى المادتين  )2(19و 21من العهد
-11

وعمالا مذذأحكذذام المذذاد ()3(2أ) من العهذذد ،يقع على عذذاتق الذذدولذذة الطرف التاام بتوفير سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبيذذل

انتصذ ذذاف فعال لصذ ذذاحب البالغ ويقتاذ ذذي منها الس جبر األضذ ذرار التي لحقه ممن انتهكه حقوقهم التي

اء على الذس ،يتعين على الذدولذة الطرف ،في جملذة أمور ،تقذديم تعويض كذاف
يكفلهذا العهذد جب ار تذامذا وبنذ ا
لصذاحب البالغ ويتعين عليها أياذا اتخاا جميع التدابير الالزمة لمنع حدوا انتهاكات مماثلة في المسذتقبل
__________
()9
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لذذما ،على الذذدولذذة الطرف أن تعيذذد النظر في إطذذار ذذا المعيذذاري المتعلق مذذاألحذذداا العذذامذذة ،وفقذا اللت اامذذاتهذذا
مموجب الفقر  2من الماد  2من العهد ،لكي تكفل التمتع مالحقوق المنصذ ذ ذ ذذو عليها في المادتين  19و21

من العهد تمتع ا كامالا في الدولة الطرف
-12

ولا تا ذذع الل نة في اعت ار ا أن الدولة الطرف قد اعترفه ،مانا ذذمامها إلى البروتوكول االجتياري،

مذأن لل نذة اجتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا البذه في مذدم حذدوا انتهذاف للعهذد ،وأنهذا قذد تعهذدت ،عمالا مذالمذاد  2من العهذد،
ما ذذمان تمتع جميع األفراد الموجودين في أ ارض ذذيها أو الخاض ذذعين لواليتها مالحقوق المعترف بها في العهد
وب تاحة س ذ ذ ذ ذذبل انتص ذ ذ ذ ذذاف فعالة وقابلة لحنفاا في حال ثبوت حدوا انتهاف ،ف نها تود أن تتلقى من الدولة

الطرف ،في غا ذ ذذون  180يوما ،معلومات عما اتخمته من تدابير إلنفاا آراء الل نة وتطلب إليها أياذ ذ ذا نش ذ ذذر
ما اآلراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية
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