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بالغ مقدم من:
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الدولة الطرف:
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تاريخ تقديم البالغ:
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تاريخ اعتما اآلراء:

 6تشرين الثان /نوفمبر 2020

الموضوع:

رفض السلطات اإلذن بتنظيم اعتصام؛ حرية التعبير

المسألة اإلجرائية:

استنفا سبل االنتصاف المحلية

المسألة الموضوعية:

حرية التجمع؛ حرية التعبير

موا العهد:

 )2(19و21

موا البروتوكول اال تياري:

 ،2و()2(5ب)

ويدع أن الدولة
ص ذ ذذاحب البالغ وو ليونيد ماركوتكو ،ووو مواالن بيالروس ذ ذ ولد عام ّ .1954

الطرف قد انتهكت حقوقه امقتضذ ذذى الما تين  )2(19و 21من العهد .وقد

ل البروتوكول اال تياري حيز

النفاذ االنسبة إلى بيالروس ف  30كانون األول /يسمبر  .1992وال يمثل صاحب البالغ محامٍ.
__________
*
**
***

أعيد إصداروا ألسباب فنية ف  26تموز/يوليه .2021
اعتمدتها اللجنة ف
شذ ذذار ف

ورتها  12( 130تشرين األول/أكتوبر  6 -تشرين الثان /نوفمبر .)2020

ارسذ ذذة والا البالغ أعضذ ذذاء اللجنة التالية أسذ ذذما وم :تانيا ماريا عبدو روشذ ذذول ،عيا

بن عاشذ ذذور ،عارف بلقان ،أحمد

أمين فتح هللا ،فورويا ش ذذويتشذ ذ  ،كريس ذذتوف واينز ،اامريم كويتا ،يفيد ن .مور ،نكان الك موووموزا ،فوتين اا ازرتزي  ،ورنان

كيسا ا كابريرا ،فازيلكا سانسين ،وسيه مانويل سانتوس ااي  ،يوفال شان  ،ويلين تيغرو جا ،أندرياس زيمرمان ،جينتيان زيبيري.
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الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
ف  18تشذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثان /نوفمبر  ،2014قدم صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ اللبال إلى اللجنة التنفيالية لمقاالعة
1-2
صذذالحورسذذن لتنظيم اعتصذذام ف  10كانون األول /يسذذمبر  ،2014بين السذذاعة الخامسذذة والسذذااعة مسذذاء.
وكان الغر

من االعتصذذام وو جالب انتباا المجتمع المدن إلى اليوم الدول لحقوا اإلنسذذان ،واالحتجا

على انتهاكات حقوا اإلنسذ ذذان المرتكبة ف بيالروس .وذكر صذ ذذاحب البالغ ف اللبه أن سذ ذذبعة أشذ ذذخا

تقريبال سذيشذاركون ف االعتصذام الالي كان من المقرر أن يقام االقرب من مبنى اللجنة التنفيالية ف السذاحة
المركزية لص ذ ذذالحورس ذ ذذن .وأش ذ ذذار أيض ذ ذذا إلى مص ذ ذذدر التمويل واللب إلى الس ذ ذذلطات المحلية ض ذ ذذمان األمن

والرعاية الطبية وترتيب دمات التنظيف اعد االعتصام.
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وف  1كانون األول /يسذمبر  ،2014رفضذت اللجنة التنفيالية اللب صذاحب البالغ على األسذ

التذاليذة( :أ) أن مكذان االعتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذام لم يكن وو المكذان المحذد لهذالا األحذدا

ف قراروذا رقم  700المؤرخ 7

تشذ ذرين األول/أكتوبر  2004اشذ ذذأن التدابير الرامية إلى تالف وقوع حاالت الوارئ وضذ ذذمان سذ ذذيا القانون
أثناء األحدا

الجماويرية؛ (ب) لم يبين صذ ذذاحب البالغ التدابير المحد الت كان يعتزم اتخاذوا ،اصذ ذذفته

منظمال ،من أجل ض ذ ذ ذ ذذمان األمن والنظام العام أثناء االعتص ذ ذ ذ ذذام ،على النحو المطلوب اموجب قرار اللجنة
التنفيالية رقم .700
3-2

وف  29كذانون األول /يسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمبر  ،2014العن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ ف قرار اللجنذة التنفيذاليذة أمذام

محكمة صذ ذ ذذالحورسذ ذ ذذن المحلية ،مدعيال أن حقه ف حرية التعبير والتجمع السذ ذ ذذلم يكفله سذ ذ ذذتور بيالروس
والما تان  19و 21من العهد .وف  26كانون الثان /يناير  ،2015لصذ ذ ذ ذذت المحكمة إلى أن قرار اللجنة
التنفيالية ممتثل ألحكام قانون المناسبات العامة ورفضت الطعن المقدم من صاحب البالغ.

وف  12ش ذذباب/فبراير  ،2015قدم ص ذذاحب البالغ العنال االنقض ف قرار المحكمة المحلية لد
4-2
محكمة مينس ذذن اإلقليمية .وف  12آذار/مارس  ،2015رفض ذذت محكمة مينس ذذن اإلقليمية الطعن .ولم يقدم

ص ذذاحب البالغ أي العون أ ر اموجب إجراء المراجعة القض ذذائية ألنه ير أن ذلن ال يش ذذكل س ذذبيل انتص ذذاف

فعاالل ،االنظر إلى الممارسة المحلية المتبعة ف حاالت مماثلة.
الشكوى
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يدع ص ذ ذذاحب البالغ أن س ذ ذذلطات الدولة الطرف قيدت حقه ف حرية التعبير ،ف انتها للما 19

من العهد ،وحقه ف حرية التجمع ،ف انتها للما  ،21برفضذذها ون مبرر السذذماال ااالعتصذذام .ويدع

ص ذذاحب البالغ أن القيو الت فرض ذذتها س ذذلطات الدولة الطرف على ممارس ذذة حقه ف حرية التعبير وحرية

التجمع لم تكن ضرورية من أجل األمن القوم أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة

أو األ الا العامة أو حماية حقوا اآل رين وحرياتهم.

مالحظات الدولة الطرف بش ن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية
1-4

ف مالكر شذفوية مؤر ة  24شذباب/فبراير  ،2016قدمت الدولة الطرف مالحظاتها اشذأن مقبولية

الشذذكو وأس ذسذذها الموضذذوعية .وتالح الدولة الطرف أن صذذاحب البالغ لم يسذذتنفد جميع سذذبل االنتصذذاف
المحلية المتاحة ،ألنه لم يقدم اللب مراجعة قض ذذائية لد المحكمة العليا أو مكتب المدع العام .وال توافق

ال ،وتالح
الدولة الطرف على حجة صذذاحب البالغ اأن إجراء المراجعة القضذذائية ال يشذذكل سذذبيل انتصذذاف فعا ل

أن المحكمة العليا وافقت ،ف عام  ،2015على إجراء مراجعة قضذذائية ل  192قضذذية من أصذذل  197قضذذية
قدم اشأنها اللب مراجعة.
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وتالح الدولة الطرف أن ا عاءات صذذاحب البالغ اانتها الما تين  19و 21ال أسذذاس لها من

الصذ ذذحة .وف  26كانون الثان /يناير  2015و 12آذار/مارس  2015على التوال  ،رفض الطعنان اللالان
قدمهما صذاحب البالغ ضذد قرار اللجنة التنفيالية أمام محكمة صذالحورسذن المحلية ومحكمة مينسذن اإلقليمية.

وتوضذذح الدولة الطرف أن رفض اللجنة التنفيالية السذذماال لصذذاحب البالغ بتنظيم اعتصذذام اسذذتند إلى قراروا

المؤرخ  7تشذرين األول/أكتوبر  ،2004الالي يضذع قواعد تنظيم المناسذبات الجماويرية ويخصذص منطقة لمثل
والا األحدا

ف مدينة صذذالحورسذذن .ويتوافق قرار اللجنة التنفيالية مع الما  9من قانون المناسذذبات العامة،

الت تسند اموجبها إلى السلطات التنفيالية المحلية صالحيات تحديد مناالق اصة للمناسبات الجماويرية.
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وتهدف أحكام قانون المناس ذ ذ ذ ذذبات العامة ووض ذ ذ ذ ذذع قواعد تنظيم االجتماعات والتجمعات والمواكب

والمظاورات ف الشذوارع واالعتصذذامات وايروا من المناسذذبات الجماويرية ف بيالروس إلى تهيرة الظروف

إلعمال الحقوا الدسذ ذ ذذتورية للمواالنين وحرياتهم .وتعزز والا األحكام أيضذ ذ ذذا السذ ذ ذذالمة العامة والنظام الل

الفعاليات الجماويرية ف الش ذ ذ ذوارع والسذ ذ ذذاحات وايروا من األماكن العامة ،وتزيد من المسذ ذ ذذؤولية الشذ ذ ذذخصذ ذ ذذية

للمواالنين المنظمين للمناسبات .وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البالغ لم يمتثل لقانون المناسبات العامة،
وانتهن الما تين  5و 10منه اعدم ذكر التدابير المحد الت كان ينوي ،اصذ ذ ذذفته منظما ،اتخاذوا لضذ ذ ذذمان

األمن والنظام العام أثناء االعتص ذ ذ ذ ذذام( .)1ولاللن ،تخلص الدولة الطرف إلى أن قرار المحاكم بتأييد رفض اللجنة

التنفيالية السماال اعقد الحد
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جماويري كان صائبا.

وتر الدولة الطرف أيضذا أن التشذريع الوالن الالي ينص على الحق ف التجمع السذلم ويضذع

القواعد التنظيمية للمناسذ ذ ذ ذذبات الجماويرية ولالاروا الزمن متسذ ذ ذ ذذق مع أحكام الدسذ ذ ذ ذذتور ،وال يتعار

الدولية الت تس ذذمح لكل ولة افر

مع المعايير

ما وو ض ذذروري ف المجتمعات الديمقراالية من قيو على ممارس ذذة الحقوا

والحريات ،من أجل ضذ ذذمان األمن الوالن أو السذ ذذالمة العامة ،او النظام العام أو من أجل حماية الصذ ذذحة

العامة أو األ الا العامة أو حماية حقوا اآل رين وحرياتهم.

تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية واألسس الموضوعية
1-5

ف  14آذار/مارس  ،2016وباإلشذار إلى مالحظات الدولة الطرف اأن قانون المناسذبات العامة

يهدف إلى تهيرة الظروف إلعمال حق المواالنين ف التجمع السذ ذ ذ ذذلم  ،يلفت صذ ذ ذ ذذاحب البالغ االنتباا إلى

الس ذ ذ ذوابق القضذ ذ ذذائية للجنة ويالح أن القيو المفروضذ ذ ذذة على حريته ف التجمع تسذ ذ ذذتند إلى أحكام القانون
المحل وتش ذذمل الش ذذروب المروقة المتمثلة ف الحص ذذول على ثالثة تص ذذاريح طية من ثال

مختلفة ،مما يجعل حقه ف التظاور ووميا(.)2
2-5

جهات إ ارية

ويشذير صذاحب البالغ كاللن إلى السذوابق القضذائية للجنة الت ذكرت فيها أنه عندما تفر

ولة

الرف قيو ا بهدف التوفيق بين حق الفر ف التجمع والص ذذالح العام ،ينبغ أن تس ذذترش ذذد بهدف تيس ذذير والا

الحق ،بدال من السذع إلى فر

قيو اير ضذرورية أو اير متناسذبة عليه .ويجب أن يمتثل أي قيد على

ممارسة الحق ف حرية التجمع امتثاال صارما لمعياري الضرور والتناسب .
()3

__________
( )1

تنظم المذا  5من القذانون عمليذة اللذب اإلذن بتنظيم حذد
ف ذلن الغر

من الحد

جمذاويري وتنص على المعلومذات الت ينبغ إ راجهذا ف الطلذب ،امذا

المزمع ونوعه ومكانه ومسذ ذ ذ ذ ذ ذذارا ،والعد المتوقع للمشذ ذ ذ ذ ذ ذذاركين يه ،والتدابير المتخال لضذ ذ ذ ذ ذ ذذمان النظام

والسذ ذ ذذالمة العامين ،وتوفير الخدمات الطبية والتنظيف اعد الحد  .وتنظم الما  10إجراءات تنظيم الحد

على المنظمين التأكد من أن الحد

يقام وفقا للغر

والمعلومات األ ر المحد ف الطلب.

( )2

بولياكوف ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/111/D/2030/2011الفقر .3-8

( )3

سيكيركو ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/109/D/1851/2008الفقر .6-9
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ويؤكد صذذاحب البالغ أن سذذبل االنتصذذاف المحلية ينبغ أال تكون متاحة فحسذذب ،بل ينبغ أن

تكون فعالة أيضذذا .وباإلشذذار إلى االجتها ات السذذااقة للجنة ،يفيد صذذاحب البالغ اأن اللب االسذذترناف ف

إالار إجراء المراجعة القض ذذائية الرقابية ال يش ذذكل س ذذبيل انتص ذذاف فعاالل .ويض ذذيف أن والا اإلجراء يخض ذذع
للسذذلطة التقديرية للمدع العام أو القاضذ وال يمثل نظ الر ف القضذذية من حيأ أسذسذذها الموضذذوعية .ويخلص
إلى أن جميع سبل االنتصاف المحلية المتاحة والفعالة تكون باللن قد استنفدت ف قضيته.

4-5

و يما يتعلق ااإلحصذ ذذاءات الت قدمتها الدولة الطرف اشذ ذذأن عد الحاالت الت اسذ ذذتعرضذ ذذت ف

إالار إجراء المراجعة القضذذائية ،يعتقد صذذاحب البالغ أن والا الحجة ال أسذذاس لها من الصذذحة ألن الدولة

الطرف لم تحد عد الحاالت المتصلة احقوا المواالنين ف حرية التجمع.
5-5

ويؤكد صذذاحب البالغ أن جميع سذذبل االنتصذذاف المحلية المتاحة والفعالة قد اسذذتنفدت وأن القضذذية

الراونة مقبولة لك تنظر فيها اللجنة اموجب الما ()2(5ب) من البروتوكول اال تياري.

القضايا واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر ف المقبولية
قب ذذل النظر ف أي ا ع ذذاء ير ف بالغ م ذذا ،يج ذذب على اللجن ذذة أن تقرر ،وفق ذال للم ذذا  97من
1-6
نظامها الدا ل  ،ما إذا كان البالغ مقبوالل أم ال اموجب البروتوكول اال تياري.
وق ذذد ت ذذأك ذذدت اللجن ذذة ،وفق ذال لم ذذا تنص علي ذذه الم ذذا ()2(5أ) من البروتوكول اال تي ذذاري ،من أن
2-6
المسألة نفسها ليست قيد النظر ف إالار إجراء آ ر من إجراءات التحقيق الدول أو التسوية الدولية.
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وتالح اللجنة حجة الدولة الطرف اأن صاحب البالغ لم يستنفد جميع سبل االنتصاف المحلية.

وتالح أن س ذذبيل االنتص ذذاف الوحيد الالي كان متاحا لص ذذاحب البالغ اعد رفض محكمة مينس ذذن اإلقليمية

االسترناف الالي قدمه وو تقديم استرناف ف إالار إجراء المراجعة القضائية إلى مكتب المدع العام أو المحكمة

العليا .وف والا الس ذذياا ،تال ّكر اللجنة ااجتها اتها الس ذذااقة الت تفيد اأن تقديم التماس لمكتب المدع العام
من أجل اللب مراجعة ق اررات محكمة لت حيز النفاذ ال يشذذكل سذذبيل انتصذذاف يتعين اسذذتنفا ا ألا ار

المذذا ()2(5ب) من البروتوكول اال تيذذاري( .)4وتر اللجنذذة أيضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذال أن تقذذديم اللبذذات إلى رئي
لت حيز النفاذ وتخضذع للسذلطة التقديرية للقاضذ
المحاكم إلجراء مراجعة قضذائية لق اررات المحاكم الت
إحذذد

يشذ ذذكل سذ ذذبيل انتصذ ذذاف اسذ ذذتثنائيا ،وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجو احتمال معقول ف أن تتيح والا

الطلبات انتص ذ ذ ذذافال فعاالل ف س ذ ذ ذذياا بروف القض ذ ذ ذذية .وبما أن الدولة الطرف لم تفعل ذلن ،تر اللجنة أن
الفقر (2ب) من الما  5من البروتوكول اال تياري ال تمنعها من النظر ف والا البالغ.
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وتر اللجنذذة أن ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذذب البالغ قذذدم مذذا يكف من األ لذذة على ا عذذائذذه الذذالي ينذذدر ف إالذذار

المذا تين  )2(19و 21من العهذد ألا ار
النظر ف أسسه الموضوعية.

النظر ف األس

المقبوليذة .ومن ثَّم ،تعلن اللجنذة أن البالغ مقبول وتشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرع ف

الموضوعية

نظرت اللجنة ف البالغ ف ضذ ذ ذ ذذوء جميع المعلومات الت أتاحها لها الطرفان ،وفقال للما )1(5
1-7
من البروتوكول اال تياري.
__________
( )4

على سذبيل المثال ،قضذية ألكسذييف ضذد االتحا الروسذ ( ،)CCPR/C/109/D/1873/2009الفقر 4-8؛ وقضذية لوزنكو ضذد
بيالروس ( ،)CCPR/C/112/D/1929/2010الفقر 3-6؛ وقضذ ذذية سذ ذذو الينكو ضذ ذذد بيالروس (،)CCPR/C/115/D/2016/2010
الفقر .3-7
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وتالح اللجنة ا عاءات صذذاحب البالغ اأن الدولة الطرف قيدت تعسذذفا حقوقه ف حرية التعبير

وحرية التجمع ،ف انتها للما تين  )2(19و 21من العهد ،برفضذ ذذها اإلذن اعقد تجمع سذ ذذلم  -اعتصذ ذذام

 -لجالب انتباا المجتمع المدن إلى اليوم الدول لحقوا اإلنسان ،واالحتجا على انتهاكات حقوا اإلنسان

المرتكبة ف بيالروس ،وأن القيو المفروضذذة على ممارسذذة حقوقه ليسذذت ضذذرورية لممن القوم أو السذذالمة

العامة ،أو النظام العام ،أو حماية الصذ ذ ذذحة العامة أو األ الا العامة ،أو حماية حقوا اآل رين وحرياتهم.
وتر اللجنة أن القضذ ذ ذذية المعروضذ ذ ذذة عليها تتمثل ف البت يما إذا كان الحظر المفرو

على صذ ذ ذذاحب

البالغ من قبل اللجنة التنفيالية لمقاالعة صالحورسن يشكل انتهاكا للما تين  19و 21من العهد.
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وتش ذ ذ ذذير اللجنة إلى تعليقها العام رقم  )2011(34اش ذ ذ ذذأن حرية الرأي وحرية التعبير ،الالي ذكرت

نماء تاملا ،وأنه ال انى عنهما
يه أن حرية الرأي وحرية التعبير شرالان ال انى عنهما لتحقيق نماء الشخص ل
ألي مجتمع ،وأنهما يش ذذكالن ركيز كل مجتمع حر و يمقراال ( .)5وتش ذذير اللجنة إلى أن الما  )3(19من
العهد تجيز فر

اعض القيو على ممارس ذذة الحق ف حرية التعبير شذ ذريطة أن تقتص ذذر على ما ينص عليه

القانون ،وتكون ض ذذرورية الحترام حقوا اآل رين أو س ذذمعتهم ،ولحماية األمن القوم أو النظام العام أو الص ذذحة

العامة أو اآل اب العامة .ويجب أن يمتثل أي قيد على ممارسذ ذذة والا الحريات امتثاال صذ ذذارما لمعياري الضذ ذذرور
والتناس ذ ذذب .وال يجوز فر قيو إال لما ار الت و ه
ضذ ذ ذعت من أجلها ويجب أن تتعلق القيو مباش ذ ذذر االحاجة
المحد الت اقتضذ ذذت فرضذ ذذها( .)6وتال ّكر اللجنة اأن الدولة الطرف و الت يجب أن تثبت وجه الضذ ذذرور
والتناسب ف القيو المفروضة على حق صاحب البالغ المكفول اموجب الما  19من العهد(.)7
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وتالح اللجنة ا عاء صذ ذذاحب البالغ اأن حقه ف حرية التجمع اموجب الما  21من العهد قد

انتهن أيضذا برفض السذلطات البلدية السذماال له امقامة االعتصذام على أسذاس أن المكان الالي ا تارا لم يكن من
بين المواقع الت س ذذمحت بها الس ذذلطات .وذكرت اللجنة ،ف تعليقها العام رقم  )2020(37اش ذذأن الحق ف

التجمع السذ ذ ذ ذذلم  ،أن التجمعات السذ ذ ذ ذذلمية يمكن أن تعقد من حيأ المبدأ ف جميع األماكن الت يمكن للجمهور
الوصذذول إليها أو الت ينبغ أن تتاال له إمكانية الوصذذول إليها ،مثل السذذاحات العامة والش ذوارع .وال ينبغ

إاعا التجمعات السذ ذ ذ ذذلمية إلى مناالق نائية يتعالر فيها جالب اوتمام الفرات المسذ ذ ذ ذذتهدفة أو عامة الجمهور.

وكقاعد عامة ،ال يمكن فر

حظر شذ ذ ذذامل على جميع التجمعات ف العاصذ ذ ذذمة ،أو ف جميع األماكن العامة

ااسذذتثناء موقع واحد محد ا ل المدينة ،أو ار وسذذم المدينة ،أو ف جميع شذوارع المدينة .وبوجه عام،

ال تتفق مع أحكام الما  21من العهد الش ذذروب الت تلزم منظم التجمع الس ذذلم أو المش ذذاركين يه إما بترتيب
ض ذ ذذبم النظام أو األمن ،أو المس ذ ذذاعد الطبية أو التنظيف ،أو أي دمات عامة أ ر مرتبطة االتجمعات

السلمية ولما االمساومة ف
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فع تكاليف ذلن(.)8

وتشير اللجنة إلى أن الحق ف التجمع السلم  ،الالي تكفله الما  21من العهد ،وو حق أساس من

حقوا اإلنسان ال انى للفر عنه لك يعبر علنلا عن آرائه وأفكارا ،وال انى عنه أيضلا ف أي مجتمع يمقراال .
ويسذتتبع والا الحق إمكانية تنظيم تجمع سذلم والمشذاركة يه ،ومن ضذمنه تنظيم تجمع س ه
ذاكن (كاالعتصذام)

ف مكان عام .ولمنظم أي تجمع عموملا الحق ف ا تيار مكان على م أر ومس ذذمع من الجمهور المس ذذتهدف،
وال يس ذ ذ ذ ذ ذ ذذمح اذأي تقييذدات لهذالا الحق مذا لم تكن وذالا التقييذدات متوافقذة مع القذانون وض ذ ذ ذ ذ ذ ذذروريذة ف أي مجتمع
يمقراال  ،وتحقق مص ذ ذ ذذالح األمن القوم أو الس ذ ذ ذذالمة العامة ،أو النظام العام ،أو حماية الص ذ ذ ذذحة العامة

__________
( )5

التعليق العام رقم  ،)2011(34الفقر .2

( )6

المرجع نفسه ،الفقر .22

( )7

على سذذبيل المثال ،قضذذية بيفونوس ضذذد بيالروس ( ،)CCPR/C/106/D/1830/2008الفقر  ،3-9وقضذذية أوليشذذكيفيت
بيالروس ( ،)CCPR/C/107/D/1785/2008الفقر .5-8

( )8

التعليق العام رقم  ،)2020(37الفقرتان  55و.64
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ولذةو الرف قيو ال بهذدف التوفيق بين
أو اآل اب العذامذة ،أو حمذايذة حقوا اآل رين وحريذاتهم .وعنذدمذا تفر
حق الفر ف التجمع والمص ذ ذذالح العامة المش ذ ذذار إليها أعالا ،ينبغ أن تس ذ ذذترش ذ ذذد بهدف تيس ذ ذذير إعمال والا
الحق ،عوضذ ذلا عن السذ ذذع إلى فر

قيو اير ضذ ذذرورية أو اير متناسذ ذذبة عليه .ولاللن ،يقع على عاتق الدولة

الطرف التزام بتبرير تقييدوا للحق المحم اموجب أحكام الما  21من العهد.
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وف والا القضذ ذذية ،ا تار صذ ذذاحب البالغ السذ ذذاحة المركزية ف صذ ذذالحورسذ ذذن لالعتصذ ذذام للتعبير

علنذذا عن أريذذه عن الريق جذذالب االنتبذذاا إلى االحتفذذال اذذاليوم الذذدول لحقوا اإلنس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان واالحتجذذا على
انتهاكات حقوا اإلنسذان المرتكبة ف بيالروس .وتالح اللجنة أن السذلطات البلدية رفضذت اللب صذاحب
البالغ بتنظيم اعتص ذ ذ ذذام على أس ذ ذ ذذاس أن المكان المقرر للحد

لمثل والا األحدا

لم يكن المكان الالي حد ته اللجنة التنفيالية

ف قراروا رقم  ،700وأن صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ لم يشذ ذ ذ ذ ذ ذذر إلى التدابير المحد الت يعتزم،

اص ذذفته منظما ،اتخاذوا لض ذذمان األمن والنظام العام أثناء االعتص ذذام .اير أن اللجنة تالح أن الس ذذلطات

الوالنية لم تبين كيف أن تنظيم اعتصام ف المكان الالي اقترحه صاحب البالغ من شأنه أن يقو

األمن

الوالن أو السذ ذ ذذالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصذ ذ ذذحة العامة أو اآل اب العامة أو حماية حقوا اآل رين
وحرياتهم .وتالح اللجنة على وجه الخصذ ذذو

أن قرار اللجنة التنفيالية برفض اللب صذ ذذاحب البالغ عقد

اعتصذذام أو ق اررات المحكمة ال يقدم أي تفسذذير لضذذرور ّه
ومبرر القيو الت فرضذذها القرار رقم  700والبقت
ف قضية صاحب البالغ.
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وتالح اللجنذة أن الحظر الفعل الذالي يفرضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه القرار رقم  700على التجمعذات ف أي مكذان

عام ف مدينة ص ذذالحورس ذذن اأكملها ،ااس ذذتثناء موقع واحد تحد ا اللجنة التنفيالية ،يحد ون مبرر من الحق
ف التجمع والحق ف حرية التعبير .وتالح اللجنة أيضذا أن مطالبة صذاحب البالغ ،اصذفته منظما لالعتصذام،
ااتخاذ تدابير محد لضذ ذذمان األمن والنظام العام أثناء االعتصذ ذذام يفر

عليه عبرا اير متناسذ ذذب ف ممارسذ ذذته

لحق التجمع السذذلم والحق ف حرية التعبير ف السذذياا نفسذذه .وف بل والا الظروف ،تر اللجنة أن التطبيق

الرسم للقرار رقم  700ورفض سلطات الدولة الطرف اللب صاحب البالغ تنظيم اعتصام وو رفض اير

مبرر ،وتخلص إلى أن حقوا صاحب البالغ اموجب الما تين  )2(19و 21من العهد قد انتهكت.

وتر اللجنة ،وو تتصذ ذذرف وفقال للما  )4(5من البروتوكول اال تياري ،أن الوقائع المعروضذ ذذة
-8
عليها تكشف عن انتها الدولة الطرف حقوا صاحب البالغ امقتضى الما تين  )2(19و 21من العهد.
وعمالل اذذأحكذذام المذذا ()3(2أ) من العهذذد ،يقع على عذذاتق الذذدولذذة الطرف التزام بتوفير سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبيذذل
-9
انتص ذذاف فعال لص ذذاحب البالغ .ويقتضذ ذ منها ذلن جبر الض ذذرر جب الر تامال لمن انت ههكت حقوقهم المعترف
وبناء على ذلن ،فمن الدولة الطرف ملزمة اجملة أمور ،منها اتخاذ التدابير المناس ذ ذ ذ ذ ذذبة لمنح
بها ف العهد.
ل
ص ذ ذ ذذاحب البالغ تعويضذ ذ ذ ذال كا يال .والدولة الطرف ملزم وة أيضذ ذ ذ ذال ااتخاذ جميع الخطوات الالزمة لمنع حدو
انتهاكات مماثلة ف المستقبل.

-10

ولذ تذأ ذال اللجنذة ف اعتبذاروذا أن الذدولذة الطرف ،اذانضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذامهذا إلى البروتوكول اال تيذاري ،قذد اعترفذت

اا تصذذا اللجنة ف تحديد ما إن كان وقع انتها للعهد أم ال ،وأنها تعهدت ،عمالل االما  2من العهد،
اأن تكفل لجميع األف ار الموجو ين ف إقليمها أو الخاضذ ذذعين لواليتها الحقوا المعترف بها ف العهد ،وبأن

توفر لهم سذذبيل انتصذذاف فعاالل وقابالل لذنفاذ إن ثبت حدو انتها  ،فمنها تو أن تتلقى من الدولة الطرف
ف اضذذون  180يومال معلومات عن التدابير الت اتخالتها إلنفاذ آراء اللجنة .والدولة الطرف مدعو أيض ذال
إلى نشر والا اآلراء على نطاا واسع بلغاتها الرسمية.
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