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اعو دهتا اللج ة يف ورهتا  8( 124تشرين األولوأكومبر  2 -تشرين الثانونمرب .)2018
شارك يف ال ر يف هةا البالغ أعضراء اللج رة الواليرة أهرا هم :السريد اتنيرا مرارر عبردو روتشرمل ،والسريد عيرا
بررن عاش ررمر ،والسرريد إل ررزي برانرردس كيهر رري  ،والس رريد سررار كليفالن ررد ،والسرريد أ ررد أم ر رب ررو  ،والس رريد
أول يفييرره ي ربروربيررل ،والس رريد ابم ررمي كميو ررا ،والسرريد مارسرريا ف .ج .كر رران ،والسرريد نك رران الكرري ممهمم ررم ا،
والسرريد رب ررمتير اب ارتر رزي  ،والس رريد مرراورو ب ررمليم ،والس رريد خمس رريه مانميررل س ررانومس ابي رري  ،والس رريد م ررار م
واترربال ،والسيد أندررس تسي رمان.
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 - 1صاحب البالغ هم أندري سرتجياك ،وهم مماطن بيالروسي من مماليد عرام .1986
وهررم يرردعي أن الدولررة الطرررف ق ررد انوهكررص حقمقرره امل صررم عليهررا يف امل ررا ت  19و،21
مقروءت ابالقرتان مع الفقرت  2و ٣من املا  2من العهد .وقد خل ال وتمكمل االخوياري
صاحب البالغ حمام.
حيز ال فاذ يف بيالروس يف  ٣0كانمن األولو يس  .1992وال ميثل
َ
الوقائع ما ع ضها صاح البالغ
 1- 2يف  14حزيرانويمني رره  ،2012قر رردم ص رراحب الر رربالغ إىل اللج ررة الو فيةير ررة ملقاطعر ررة
ريشيوسا ،حارب ة مميل ،طلباً يلو ربيه احلصمل على إذن بو يم جت ع سل ي (اعوصام) يف
وسط املدي ة يف  ٣متم ويمليه  ،2012املماربق عيد اسوقالل بيالروس .وكان الغر املومخى من
ت رريم االعوص ررام تمجي رره انوب رراو عام ررة اا هررمر إىل حال ررة احلرك ررة ال قابي ررة الع الي ررة املس رروقلة يف
بيالروس .وكان مقرراً ت يم االعوصام يف وسط املدي ة يف الساحة املفومحة املماجهة لقصر الثقاربة
يف املدي ة ،الكائن يف شارع سمربيوسكار.
 2- 2وقرد تضر ن الطلرب يرع املعلممرات الضررورية ،علرى ال حرم امل صرم عليره يف قرانمن
األحداث العامة ،املؤرخ  ٣0كانمن األولو يس  ،1997أي الغر من ت يم هةا احلدث،
وطبيعوه ،ومكانه ،و مانره ،وتمقيرص بدايوره وتايوره ،وعرد املشرارك املق ّردر ،والوردابري املوخرة
لوأم ال ام العام والسالمة العامة وتقردمي ادردمات الطبيرة أث راء احلردث ،وترتيبرات ت ير
مكان احلدث إثر انوهائه .وقدم صاحب البالغ ،بصفوه م م احلدث ،تعهداً خطياً أبن يكمن
حاضراً طيلة االعوصام لض ان ت ي ه وربقاً لإلجراءات املوبعة يف ت يم األحداث العامة  ،وأبن
ميوثرل لووامررر املشررروعة الصررا ر عررن سررلطات إنفراذ القررانمن ،وأبن يررربط شررريطاً علررى ذراعرره
أو حي ل شار مميَّز  ،وأن يردربع تكرالي مقردمي ادردمات ذوي الصرلة املكلفر نفرم ال رام
العام والسالمة العامة وبوقدمي اددمات الطبية وبو ي مكان احلدث يف ممعد أقصاو  10أرم
من ت يم احلدث.
 ٣- 2ويف  27حزيرانويمنيه  ،2012رربضص اللج ة الو فيةية ملقاطعة ريشيوسا اإلذن بو يم
االعوصرام لعرردم اسرويفاء طلررب صراحب الرربالغ شرروح قررانمن األحرداث العامررة وقررار اللج ررة
الو فيةيرة لل قاطعرة رقررم  802الصرا ر يف 10نيسرانوأبريل  2012واملوعلررق رجرراءات ت ريم
األحداث العامة يف املقاطعة.
 4- 2ويف  10متم ويمليره  ، 2012طعررن صراحب الرربالغ يف قررار اللج ررة الو فيةيرة ملقاطعررة
ريشيوسا الصا ر يف  27حزيرانويمنيه  2012أمرام حمك رة ريشيوسرا احملليرة حارب رة مميرل.
واحرو صراحب الرربالغ أبن القررار املرةكمر مل يقرردم أي تمضري لشرروح ق ررار اللج رة الو فيةيررة
رقرم  802الرم مل يسرومربها طلبره ابلوحديرد .وابإلشرار إىل املرما  2٣و ٣٣و ٣٥مرن الدسرومر
واملا ت  19و 21من العهد ،ا عى صاحب البالغ أنه ال ميكرن اعوبرار رربرض اإلذن بو ريم
االعوصام إجرا ًء تقييدرً جائزاً حلقه يف الوج ع السل ي وحقه يف حرية الوعبري وضروررً يف جمو ع
ميقراطي أل را حفم ال ام العام أو اية حقمق اآلخرين وحررهتم.
 ٥- 2ويف  ٣آبوأ سرط  ،2012رّ ت حمك ررة ريشيوسرا احملليررة عرمئ االسررو اف الررم
رربعها صاحب البالغ .وأث اء جلسة هاع الدعمئ ،أوض ممثل عن اللج ة الو فيةية لل قاطعة
أسباب رربض اإلذن بو يم االعوصام املةكمر  ،وهم تمضي خلصص احملك ة اسو ا اً إليه إىل أن
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ال ابلفقر  2من املا  9مرن
السلطات احمللية حتد أماكن ائ ة لو يم األحداث العامة ،ع ً
قانمن األحداث العامة .وحيد القرار رقم  802الصا ر عن اللج ة الو فيةية ملقاطعة ريشيوسا
م طقة معبد ابألسف لص يف حديقة بمبيدا ،وهي م طقة ال تقع يف وسط املدي ة ،مكا انً لو يم
االعوصرامات واملسرريات والوج عررات .ورأت احملك رة أن املكران الررةي اخورارو صراحب الرربالغ
بصررفوه مر ر م احل رردث العررام ،وه ررم س رراحة مكش رمربة مماجه ررة لقص ررر الثقاربررة الك ررائن يف ش ررارع
سمربيوسركار ،لري املكران الرةي خصصروه اللج رة الو فيةيرة لل قاطعرة رةا الغرر  .وخلصررص
احملك ة أيضاً ،وربقاً لل ا  ٥من قانمن األحداث العامة ،إىل أن أي طلب للحصمل على إذن
بو يم حدث عام ي بغي أن يوض ن معلممات تش ل ،يف لة أممر ،تدابري حفم ال ام العام
والسالمة العامة وتقدمي اددمات الطبية أث اء احلدث وترتيبات ت ي مكانه بعد انوهائه .وجتيز
الفقر  7من املا  10مرن قرانمن األحرداث العامرة للسرلطات احملليرة تشرديد إجرراءات ت ريم
األحداث العامة ،مع مراعا ال روف احمللية وشروح قانمن ت يم األحداث العامة .وحيد القرار
رقم  802الصا ر عن اللج ة الو فيةية لل قاطعة قائ ة أبهاء مقدمي اددمات املؤهل لوقدمي
ادرردمات املررةكمر أعررالو ،شررريطة تقرردمي نسررخ مررن العقررم امل مررة معهررم إىل اللج ررة الو فيةي ررة
مشفمعة بطلب اإلذن بو يم احلدث .ومل يشفع صاحب البالغ الطلب الةي قدمه إىل اللج ة
الو فيةيررة أبي نسررخة مررن أي عق ررد مررن هررةا القبيررل .وخلصر رص احملك ررة إىل أن رربررض اللج ررة
الو فيةية لل قاطعة اإلذن بو يم االعوصام يف  ٣متم ويمليه  2012يوفق وأحكام القانمن.
 6- 2ويف  6آبوأ سط  ،2012رربع صاحب البالغ عمئ نقض يف قرار احملك ة احمللية
أمررام حمك ررة مميررل اإلقلي يررة .واحررو ص رراحب الرربالغ يف ع رماو أبن شررروح القررانمن احملل رري
(أي الق ررار رق ررم  802الصررا ر ع ررن اللج ررة الو فيةيررة ملقاطع ررة ريشيوس ررا) الررم تقض رري بو رريم
ا ألحداث العامة يف مكان حمد ختصصه السلطات احمللية ةا الغر وربرام عقم مع مقدمي
خدمات معي قبل ت يم الوج ع العام ،هي شروح ال جييزها القانمن وم اربية لل ما  2٣و ٣٣
و ٣٥من الدسومر ولل ا ت  19و 21من العهد.
 7- 2ويف  27أيلملوسربو  ،2012أيرردت حمك ررة مميررل اإلقلي يرة ق ررار احملك ررة احملليررة
اسو ا اً إىل األسباب واحلج نفسها .و مجب املا  4٣2من قانمن اإلجراءات املدنية ،يكمن
قرار حمك ة ال قض تائياً ويصب واجب الو فية م ة حل ة اختاذو.
 8- 2ومل يقدم صاحب البالغ طلباً إىل مكوب املدعي العام واحملراكم العليرا يف إطرار إجرراء
املراجعة القضائية ،ألنه رأئ أن ذلك لن يشكل سبيل انوصاف ربعال .ويضي صاحب البالغ
أن قرار ال ر يف طلب املراجعة القضائية ال يومق على إرا الشخص املوضرر وإمنا هم قررار
يومق حصراً على السلطة الوقديرية لعد حمدو من املمظف القضائي رربيعي املسومئ ،مثل
املدعي العام ورئي احملك ة العليا .وع ردما جتررئ مراجعرة مرن هرةا القبيرل ،ربتترا تقوصرر علرى
املسائل القانمنية وال تس أبي مراجعة للمقائع واأل لة .ويؤيد صاحب البالغ حج وه ابإلشار
إىل اجوها ات اللج ة(  )1الم خلصص ربيها إىل أن إجراءات املراجعة القضائية لقرارات صدرت
عن حماكم وبدأ نفاذها ال تشكل سبيل انوصاف يومجب اسو فا و أل را الفقر ( 2ب) من
ال إن القانمن احمللي ال ي ص على
املا  ٥من ال وتمكمل االخوياري .وير ف صاحب البالغ قائ ً
__________
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اء على ذلك ،يفيد صاحب البالغ أبنه
احلق يف تقدمي الو اس ربر ي إىل احملك ة الدسومرية .وب ً
اسو فد يع سبل االنوصاف احمللية املواحة والفعالة.
الشكوى
 1- ٣يردعي صراحب الرربالغ أنره ضررحية انوهراك برريالروس للحرق يف حريررة الوعبرري واحلررق يف
الوج ع السل ي مجب املا ت  19و ،21مقروءت ابالقرتان مع الفقرت  2و ٣من املا 2
من العهد ،ألنه مل يوض بعد ما هم ا دف املشروع املورمخى مرن تقييرد هرةو احلقرمق .ويردربع
صاحب البالغ أبن اللج ة الو فيةية ملقاطعة ريشيوسا مل تمض مل كان ربر هةو القيم ضرور ًر
لوحقيق أحد ا درب املشروع امل صم عليه ا يف املا ت  19و 21من العهد ،ويضي أنه
يرئ أن ح ر اا عية احملليرة ت ريم جت رع سرل ي مل يكرن ضرروررً حلفرم األمرن القرممي وال رام
العام وال حل اية الصحة العامة أو اية حقمق اآلخرين وحررهتم.
 2- ٣ويدعي صاحب البالغ أيضاً أن بيالروس انوهكص الوزاماهتا مجب الفقر  2من املا 2
من العهد ألتا مل توخة الودابري الال مة إلع ال احلق يف حرية الوج ع ،ابل ر إىل مرا يوضر ه
قانمن الوج عات العامة من معايري ربضفاضة و امضة .ربعلى سبيل املثال ،ت ص املرا  9مرن
الق ررانمن ،عل ررى أن ر س رراء الس ررلطات احمللي ررة يو وع ررمن نر رق تق ررديري يف حتدي ررد أم رراكن ت ر رريم
الوج عات السل ية.
 ٣- ٣ويدعي صاحب البالغ أن تطبيق القرار رقم  802الصا ر عن اللج ة الو فيةية ملقاطعة
ريشيوسا أ ئ إىل انوهاك حقه يف الوج ع السل ي وحقه يف حرية الوعبري .ويؤكد أن الشروح الم
تفرضها السلطات احمللية على ت يم األحداث العامة والم ال تس بو يم الوج عات العامة
إال يف أماكن حمد وتلزم ربرام عقم مع مقدمي اددمات ،هي قيم ري مقبملة على احلق يف
الوج ع السل ي واحلق يف حرية الوعبري ،وذلك لوسباب الوالية( :أ) حيد القرار رقم  802مكان
اث ربقط لو يم الوج عات العامة يف ريشيوسا (الم يبلغ عد سكاتا حمايل  70 000شخص)
بدون مشاركة السلطات احلكممية ،ومها م طقوان إحدامها خمصصة حصراً لو يم االعوصامات
وامل اهرات واالجو اعات ،واألخرئ لل سريات؛ (ب) يفر القرار رقم  802الوزامات إضاربية
على م ي الوج عات العامة تو ثل يف إبرام عقم ُمكلِفة مع مقدمي خدمات حفم ال ام
العام والسالمة واددمات الطبية أث اء احلدث وت ي مكان احلدث بعد انوهائه.
 4- ٣ويدربع صاحب البالغ أبنه لم كان قد اموثل لشرح ت يم االعوصام يف املكان المحيد
الةي خصصوه السلطات احمللية يف ريشيوسا بشكل ائم ةا الغر  ،ملا كان ت يم االعوصام
سيجدي نفعاً ألن حتقيق ا دف املعلن من االعوصام واملو ثل يف تمجيه انوباو عامة اا همر إىل
حالة احلركة ال قابية الع الية املسوقلة كان سيكمن شبه مسوحيل يف ذلك املكان.
ع م وعاكن ال كلة الط ف
 - 4طلبص اللج ة إىل الدولة الطرف ،يف مةكرات شفمية مؤرخة  18حزيرانويمنيه 201٣
و 4شباحورب اير  2014و 16نيسانوأبريل  ،2014أن تماربيها علممات ومالح ات بشأن
مقبملية البالغ وأسسه املمضمعية .وتشري اللج ة إىل أتا مل تولق أي معلممات من هةا القبيل.
وتعرب اللج ة عن أسرف ها ألن الدولرة الطررف مل تقردم أي معلممرات بشرأن مقبمليرة ا عراءات
4
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صاحب البالغ أو جمهرها .وتة ّكِر أبن الفقر  2من املرا  4مرن ال وتمكرمل االخويراري تلرزم
املقدمة ضردها ،وأن توري للج رة ك ّرل
الدول األطراف أبن ت ر نسن نية يف يع اال عاءات َّ
مرا لررديها مررن معلممرات .ويف ح ر ال عرردم ورو ر مرن الدولررة الطرررف ،يرمىل االعوبررار الماجررب
ال عاءات صاحب البالغ ما امص مدعممة أب لة كاربية( .)2
القضااي كاإلق اءات املع كضة على اللجنة

ال ر يف مقبملية البالغ
 1- ٥قبل ال ر يف أي ا عاء ير يف بالغ ما ،جيب على اللج ة أن تقرر ،وربقاً ملا تقوضيه
املا  9٣من ن امها الداخلي ،ما إذا كان البالغ مقبمالً أم ال مجب ال وتمكمل االخوياري.
 2- ٥وق ررد تك رردت اللج ر ررة ،ورب ررق مر ررا تقوض رريه الفقر ررر (2أ) م ررن املر ررا  ٥م ررن ال وتمكر ررمل
االخويراري ،مررن أن القضررية نفسررها ليسررص قيررد ال ررر يف إطررار أي إج رراء آخررر مررن إج رراءات
الوحقيق أو الوسمية الدولية.
 ٣- ٥وحتيط اللج ة عل اً اب عراء صراحب الربالغ أنره اسرو فد يرع سربل االنوصراف احملليرة
املواحرة والفعالررة .وتالحررم اللج ررة أيض راً أن صرراحب الرربالغ مل يقرردم طلب راً يف إطررار إج رراءات
املراجعرة القضرائية ،ألن اعور أن ذلرك لرن يشرركل سربيل انوصراف ربعرال .ون رراً إىل أن الدولررة
الطرف مل تبد أي اعرتا يف هةا الصد  ،ترئ اللج ة أن شروح الفقر (()2ب) من املا ٥
من ال وتمكمل االخوياري قد اسومربيص.
 4- ٥وترئ اللج ة أن صاحب البالغ عم ا عاءو أب لة كاربيرة مجرب املرا ت  19و،21
مقروءت ابالقرتان مع الفقرت  2و ٣من املا  2من العهد ،أل را املقبملية .ومن مث ،تُعلن
اللج ة أن البالغ مقبمل وتشرع يف ال ر يف أسسه املمضمعية.

ال ر يف األس املمضمعية للبالغ
 1- 6ن رت اللج ة يف هةا البالغ يف ضرمء يرع املعلممرات الرم أاتحهرا را الطرربران ،وربرق
ما تقوضيه الفقر  1من املا  ٥من ال وتمكمل االخوياري.
 2- 6ويوض من املما املعروضة على اللج ة أن اإلجراء الةي اختةو صاحب البالغ ،على
حد وص احملاكم ،هم طلب ت يم حدث عام ،وأن هةا الطلب رربض على أساس أن املكان
املخوار لي من ب املكان اللةين تس سرلطات املدي رة بو ريم أحرداث عامرة ربيه را وأن
صاحب البالغ مل يقردم نسرخاً مرن عقرم م مرة مرع مقردمي خردمات مرن املدرجرة أهرا هم يف
قائ ة مقدمي اددمات.
 ٣- 6وتالحم اللج ة ا عاء صاحب البالغ أن حقه يف حرية الوعبري مجب الفقرر  2مرن
املا  ،19مقروء ابالقرتان مع الفقر  ٣من املا  2من العهد ،قرُّيِد تقييرداً تعسرفياً .وتشرري
اللج ة إىل تعليقها العام رقم  )2011(٣4بشأن حرية الرأي وحرية الوعبري ،الةي ذكرت ربيه أن
حرية الرأي وحرية الوعبري شرطان ال ىن ع ه ا لل اء الكامل للفر  ،ومها ع صران أساسيان من

__________
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ع اصر أي جمو ع(  .)٣وتشكل هااتن احلريوان حجر األساس ألي جمو ع حر و ميقراطي .وتة ِّك ر
اللج ة أبن الفقر  ٣من املا  19من العهد جتيز ربر بعض القيم على هةين احلق  ،شريطة
أن تكررمن قي ررم اً م صمص راً عليه ررا يف الق ررانمن وضرررورية مل ررا يل رري( :أ) اح ررتام حق ررمق اآلخ رررين
أو هعوهم؛ (ب) اية األمن القممي ،أو ال ام العام ،أو الصحة العامة ،أو اآل اب العامرة.
وكل تقييد ا جيب أن يوماربق مع اخوباري الضرور والو اسب الصارم  .وال جيم تطبيق هةو
القيررم إال لو ر ررا الررم ُو ِض ررعص مررن أجله ررا وجي ررب أن توعلررق مباش رررً ابملسررألة احمل ررد ال ررم
اسودعص ربرضها.
 4- 6وتالحم اللج ة أنه ال الدولرة الطررف وال حماك هرا المط يرة قردمص ت يرراً لفرر هرةو
القيم على حرية صاحب البالغ يف الوعبري .وتررئ اللج رة ،ابل رر إىل مالبسرات القضرية ،أن
قرارات امل ع الم طُبقص على صاحب البالغ ،ر م اسو ا ها إىل القانمن احمللي ،مل تكرن مر ر
أل را الفقر  ٣من املا  19من العهد وتشكل انوهاكاً ألحكام الفقر  2من املا  19من
العهد ،مقروء ابالقرتان مع الفقر  ٣من املا  2م ه.
 ٥- 6وتالحم اللج ة ا عاء صاحب البالغ أن حقره يف حريرة الوج رع ،امل صرم عليره يف
املا  ،21مقروء ابالقرتان مع الفقر  ٣من املرا  2مرن العهرد ،قرد انوُهرك بررربض سرلطات
البلدية الس اح بو يم االعوصام .ويف هةا السياق ،تُة ّكر اللج ة أبن احلق يف الوج ع السل ي،
الةي تكفله املا  21من العهد ،حق أساسي من حقمق اإلنسان وأنره ضرروري لوعبرري الفرر
عل اً عن وجهات ن رو وآرائه ،وال ىن ع ه يف أي جمو ع ميقراطي(  .)4ويرتتب على هةا احلرق
إمكانيرة ت رريم جت ررع سررل ي ،موحررك أو نبررص ،يف مكرران عررام ،واملشراركة ربيرره .وحيررق ع مم راً
مل ي أي جت ع اخويار مكان يقع على مرأئ ومس ع اا همر املسوهدف؛ وال جيم تقييد هةا
احلق إ ّال إذا كان الوقييد مفروضاً مجب القرانمن وضرروررً يف جمو رع ميقراطري ملصرلحة األمرن
القممي أو السالمة العامة أو ال ام العام أو ايرة الصرحة العامرة أو اآل اب العامرة أو ايرة
حقمق اآلخرين وحررهتم .وع دما تفرر ولرة طررف قيرم اً اردف الومربيرق بر حرق الفرر يف
الوج ع واملصاحل آنفة الرةكر الرم هترم اا يرع ،ربي بغري را أن تسرتشرد اردف تيسرري هرةا احلرق
عمضاً عن السعي إىل ربر قيم ري ضرورية أو ري مو اسبة عليه(  .)٥ومن مث ،يقع على عاتق
الدولة الطرف الوزام بو ير تقييدها للحق املش مل ن اية املا  21من العهد( .)6
 6- 6وتالحم اللج ة ،يف ضمء املعلممات املواحرة يف ملر القضرية ،أن السرلطات المط يرة
واحملك ة مل يقدما أي ت ير أو تفسري حل ر حق صاحب البالغ يف حرية الوج ع.
 7- 6وتُة ّكر اللج ة أبن الدولة الطرف هي الم جيب أن تُ ِهن على أن القيم املفروضة على
حقمق صاحب البالغ الم تكفلها املا  21من العهد ضرورية ومو اسبة .وتالحم اللج ة أن
حصر االعوصامات يف أماكن معي ة معزولة وحمد مسبقاً ال يبدو أنه يسوميف معياري الضرور
والو اسب مجب املا  21من العهد.
__________
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 8- 6وتشري اللج ة إىل أتا ن رت يف قضار مماثلة ختص قمان الدولة الطرف وممارساهتا هةو
نفسها يف عد من البال ات السابقة(  .)7ون راً إىل أن الدولة الطرف مل تقدم أي تمضي بشأن
املسائل ممضمع البالغ ،تسو و اللج ة ،يف هةو القضية ،أن الدولة الطرف قد انوهكص حقمق
صاحب البالغ امل صم عليها يف املا  ،21مقروء ابالقرتان مع الفقر  ٣من املا  2من
العهد.
 9- 6ويف ضمء هةا االسو واج ،تقرر اللج ة أال ت ر يف ا عاءات صاحب البالغ امل درجرة
يف إطار أحكام املا ت  19و ،21مقروء ابالقرتان مع الفقر  2من املا  2من العهد.
 - 7واللج ة ،إذ توصرف مجب الفقر  4من املا  ٥من ال وتمكمل االخوياري ،ترئ أن
المق ررائع املعروض ررة عليه ررا تكشر ر ع ررن انوه رراك حق ررمق ص رراحب ال رربالغ امل ص ررم عليه ررا يف
املا ت  19و 21من العهد ،مقروءت ابالقرتان مع الفقر  ٣من املا  2م ه.
 - 8والدولرة الطررف ملزمرة ،وربقراً للفقرر (( )٣أ) مرن املرا  2مرن العهرد ،أبن ترمربر سربيل
انوصاف ربعال لوربرا الةين انوهكص حقمقهم املكفملة مجب العهد .ويقوضي م ها ذلك تمربري
اا الكامل لوربرا الةين انوهكص حقمقهم املكفملة مجب العهد .وتبعاً لةلك ،ربتن الدولة
الطررف ملزمرة ل لررة أمرمر م هرا مررا يلري( :أ) اخترراذ الوردابري امل اسربة لوعررميض صراحب الرربالغ
تعميضاً م اسباً؛ (ب) اختاذ تدابري مل ع حدوث انوهاكات مماثلة يف املسوقبل .ويف هةا الصد ،
تؤكد اللج ة جمد اً أنه ي بغي للدولة الطرف أن تراجع إطارها املعيراري وربقراً اللوزاماهترا مجرب
الفقر  2من املا  2من العهد ،ا يكفرل الو ورع ابحلقرمق امل صرم عليهرا يف الفقرر  2مرن
ال يف الدولة الطرف.
املا  19واملا  21من العهد متوعاً كام ً

 - 9واللج ة ،إذ تضع يف اعوبارها أن الدولة الطرف ،ابنض امها إىل ال وتمكمل االخوياري،
قد اعرتربص ابخوصا اللج ة يف حتديد ما إذا كان قرد حردث انوهراك للعهرد أم ال ،وتعهردت
ال ابملررا  2مررن العهررد أبن تكفررل متوررع يررع األرب ررا املمجررم ين يف إقلي هررا أو اداضررع
ع رً
لماليوها ابحلق مق املعرتف اا يف العهد وأبن توي سبيل انوصاف ربعاالً وقابالً لإلنفاذ إذا ثبص
حدوث انوهاك ،تم أن تولقى من الدولة الطرف ،يف ضمن  180يمماً ،معلممات عن الودابري
الم اختةهتا لمضع آراء اللج ة ممضع الو فية .وتطلب اللج ة إىل الدولة الطرف أيض ًا أن ت شر
هةو اآلرا ء وتع ها على نطاق واسع ابللغو البيالروسية والروسية.

__________

( )7

كمرش ر ر رركمف ضر ر ر ررد ب ر ر رريالروس ( )CCPR/C/121/D/2168/2012؛ وبر ر ر ررمبالربر وس ر ر ررم الي كم ضر ر ر ررد بر ر ر رريالروس
( )CCPR/C/118/D/2139/2012؛ وك ررمرول ضر ررد ب رريالروس ( )CCPR/C/117/D/2089/2011؛ وليفي ر ررمف ضر ررد
برريالروس ( ،)CCPR/C/117/D/2082/2011الفقررر ٣-8؛ وليفي ررمف ضررد برريالروس (المنئ ررق CCPR/C/105/D/1867/2009,
 ،)1936, 1975, 1977–1981, 2010/2010الفقر .٣- 10

GE.18-21772

7

