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اعتمدتها ال ،نة في دورتها  12( 130تشرين األول/أكتوبر 6-تشرين الثاني/نوفمبر .)2020
شذ ذ ذذارر في د ارسذ ذ ذذة ضوا البالغ أعلذ ذ ذذاء ال ،نة التالية أسذ ذ ذذمافضم :عيا

ش ذ ذذويتش ذ ذذي ودافيد ه .مور ومارس ذ ذذيا ف.ا .ك ار

بن عاشذ ذ ذذور وعارف ب،قا

وأحمد أمين فت

وباماريام كويتا ودنكا الكي موضومو از وفوتيني با ازرتزيس وضيرنا كيس ذ ذذادا

كابري ار وفاسي،كا سانسين وةوسيه مانويل سانتوس باييس ويوفال شاني وإي،ين تييرودجا وأندرياس زيمرما

***

يرد في مرفق ضوه اآلراء رأي مشترر لعلوي ال ،نة فاسي،كا سانسين ويوفال شاني (رأي مخالِف).
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صذاحب البالغ ضو نيكوالي أليكسذييف
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()1

وضو مواطن روسذي لوِلد في عام  .1977ويدعي أنه ضذحية

انتهار االتحاد الروسذذي حقو ه المكفولة بموجب المادتين  21و 26من العهد .و د دةل البروتوكول االةتياري
صاحب البالغ.
حيز النفاذ بالنسبة ل،دولة الطرف في  1كانو الثاني/يناير  .1992وال يمثل أي محام
َ
الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
يقول صذ ذ ذ ذذاحب البالغ إنه ناشذ ذ ذ ذذل في م ال حقول المث،يات والمث،يين ومزدوجي الميل ال نسذ ذ ذ ذذي

1-2

وميايري الهوية ال نس ذ ذذانية ورئيس المش ذ ذذروع الروس ذ ذذي لحقول اإلنس ذ ذذا ل،مث،يات والمث،يين ومزدوجي الميل

ال نسذ ذ ذ ذذي وميايري الهوية ال نسذ ذ ذ ذذانية .ومنو أيار/مايو  2006حاول مع آةرين تنظيم احت اجات سذ ذ ذ ذذ،مية
الس،طات المح،ية.
(مسيرات اعتزاز المث،يين) في موسكو حظرتها لكَّ،ها
ل

وفي  26أي،ول/سبتمبر  2014دم صاحب البالغ مع ناشطين آةرين إةطا اًر إلى عمد موسكو
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بشذ ذذع اعتزامهم تنظيم مسذ ذذير اعتزاز ل،مث،يين دعماً ل،تسذ ذذام وحقول المث،يين وحرياتهم في االتحاد الروسذ ذذي
بمناسذ ذ ذذبة اليوم الدولي ل،خروا إلى الع،ن .وفي ضوا اإلةطار أب ،صذ ذ ذذاحب البالغ السذ ذ ذذ،طات بو تنظيم

الحذد

وتذاريخذه ومكذانذه( .)2و ذدم ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذانذات بذع يحترم المشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاركو النظذام العذام ويت،زموا بقواعذد اآلدا

العامة .وأب ،صذ ذذاحب البالغ السذ ذذ،طات أيلذ ذاً باسذ ذذتعداد المنظمين لتييير مسذ ذذار المسذ ذذير المقتر  .وفي 1
تش ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  2014أب،ي إدار األمن اإل ،يمي ومكافحة الفسذ ذ ذذاد في موسذ ذ ذذكو المنظمين أنها لن
تعذ بتنظيم الحد

أل أغراضه تخالف التشريعات التي تحظر الترويج بين القاصرين ل،عال ات ال نسية

غير التق،يدية ومن ش ذ ذذعنه أ يفس ذ ذذد أةالل القاصذ ذ ذرين الوين د يش ذ ذذاضدونه وأ يس ذ ذذتفز مش ذ ذذاعر اآلةرين

الدينية واألةالقية ويثير غلب الم تمع .وأشارت اإلدار أيلاً إلى أ الحد
3-2

د يعر ل حركة المرور.

وبالتالي أليى المنظمو المس ذ ذذير المقرر  .وفي  10تش ذ ذرين األول/أكتوبر  2014دموا ش ذ ذذكو

إلى محكمة سذفيردلوف المح،ية في كوسذتروما بح ة أ القوانين واألنظمة ال ت يز حظر المسذيرات ما دام

غرضها وس،ور منظميها يتوافقا مع التشريعات السارية .وباإلضافة إلى ذلك لم تتخو الس،طات الخطوات

الالزمة لكفالة الطابع الس ذ ذذ،مي لهوا الحد

اليوم نفسه رفل
4-2

ولحماية المش ذ ذذاركين فيه .فبهمكانها تييير مس ذ ذذار المس ذ ذذير  .وفي

المحكمة الشكو ورأت أنه لم يقع أي انتهار ل،قانو .

وفي  25تش ذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  2014دم صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ شذ ذ ذ ذ ذذكو إلى محكمة كوسذ ذ ذ ذ ذذتروما

اإل ،يميذة .وفي  8كذانو األول/ديسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمبر  2014أيذَّدت ت،ذك المحكمذة رار المحكمذة األدنى درجذة .كمذا لم
يتك،ل بالن ا ط،ب النقض الوي دمه صذ ذذاحب البالغ إلى ضيئة رئاسذ ذذة محكمة كوسذ ذذتروما اإل ،يمية التي

رفلته في  2شباط/فبراير .2015

و دم صذ ذذاحب البالغ كولك إلى المحكمة الع،يا لالتحاد الروسذ ذذي طعناً رفلذ ذذته في  17نيسذ ذذا /
5-2
أبريل .2015
الشكوى
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يدعي صذ ذ ذذاحب البالغ أ الدولة الطرف بحرمانه وناشذ ذ ذذطين آةرين من فرصذ ذ ذذة تنظيم مسذ ذ ذذير

انتهك حقو ه المكفولة بموجب المادتين  21و 26من العهد .ويقول أيل ذاً إنه تعر
مي،ه ال نسي.

ل،تمييز ع،ى أسذذاس

__________

2

دَّم ش ذ ذ ذ ذذكاو إلى ال ،نة .انظر ع،ى س ذ ذ ذ ذذبيل المثال ل ذ ذ ذ ذذية أليكس ذ ذ ذ ذذييف ض ذ ذ ذ ذذد االتحاد الروس ذ ذ ذ ذذي

()1

س ذ ذ ذ ذذبق لص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أ

()2

كا من المقرر أ ي ري ضوا الحد في وسل موسكو من الساعة  13/00إلى الساعة  14/00يوم  11تشرين األول/أكتوبر .2014

(.)CCPR/C/109/D/1873/2009
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حقذه في الت مع السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ،مي المكفول بموجب

ويدعي صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أ الدولة الطرف انتهكذ
2-3
ّ
الماد  21من العهد ألنها فرض ذ ذ ذ ذ ذ حظ اًر مط،قاً ع،ى المسذ ذ ذ ذ ذذير التي كا يعتزم تنظيمها .ولم يكن رفض
الس ذ ذ ذذ،طات متوافقاً مع القانو  .وع،ى وجه الخص ذ ذ ذذون ال يحظر القانو الوطني ت معاً غرض ذ ذ ذذه وش ذ ذ ذذك،ه
انونيَّا وِس ذ ذ ذ،ميَّا  .وعالوً ع،ى ذلك لم يكن ضوا التقييد ض ذ ذ ذذرورياً في م تمع ديمقراطي ولم يتو َّق تحقيق
أي من اليايات المشروعة الموكور في الماد  21من العهد .ويدل عدم ا ت ار الس،طات مكاناً بديالً لتنظيم
ٍّّ
وتعكيدضا أ تنظيم مسذذير من ضوا القبيل في مكا عام من شذذعنه أ يلذذر بالقاصذرين وأ
الحد المعني
ل
يس ذ ذذبب س ذ ذذخطاً أةالقياً ودينياً ع،ى أ ضدفها الحقيقي ضو منع أفراد جماعة المث،يين والمث،يات في االتحاد
الروسي من الخروا إلى الع،ن ولف

انتباه عامة الناس إلى شواغ،هم.

مالحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية
1-4

في  16حزي ار /يونيه  2016دم الدولة الطرف مالحظاتها بشذ ذذع مقبولية البالغ وط،ب إعال

عدم بوله بموجب الماد  3من البروتوكول االةتياري إذ يشكل إساء استعمال ل،حق في تقديم البالغات.
ووفقاً ل،دولة الطرف ينبيي اعتبار تقديم بالغ باسذ ذ ذ ذ ذذم ضذ ذ ذ ذ ذذحايا انتهاكات حقول اإلنسذ ذ ذ ذ ذذا ذاتها
2-4
المشذذار إليها في بالغات سذذابقة إسذذاء اسذذتعمال ل،حق في تقديم البالغات .وفي ضوا الصذذدد تالحل الدولة
الطرف أ شذكويين أةريين دمهما صذاحب البالغ ضذد رار السذ،طات عدم السذما بتنظيم مسذيرات اعتزاز

ل،مث،يين في مذد مخت،فذة في االتحذاد الروسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ةالل الفتر  2015-2009ال تزاال معروضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتين ع،ى

المحكمة األوروبية لحقول اإلنسذ ذ ذذا  .وباإلضذ ذ ذذافة إلى ذلك أصذ ذ ذذدرت المحكمة األوروبية لحقول اإلنسذ ذ ذذا
في  21تشرين األول/أكتوبر  2010حكماً بشع ثال

شكاو مماث،ة دمها صاحب البالغ(.)3

تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية
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في  12تموز/يوليه  2016دم صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ تع،يقاته ع،ى مالحظات الدولة الطرف .ويقول

إنه ال ي وز اعتبار شذ ذ ذذكواه غير مقبولة بوصذ ذ ذذفها إسذ ذ ذذاء اسذ ذ ذذتعمال ل،حق في تقديم البالغات ألنها تتع،ق

بحالة محدد متمث،ة في رفض السذ ذ ذ ذذ،طات السذ ذ ذ ذذما بتنظيم مسذ ذ ذ ذذير اعتزاز ل،مث،يين في  11تشذ ذ ذ ذرين األول/

أكتوبر  2014في موس ذذكو .وطعن ص ذذاحب البالغ أمام المحاكم المح،ية في رار الرفض الص ذذادر في ضوه

الحالة بالتحديد .ولم ي ر النظر أيلذ ذ ذ ذاً في إطار أي إجراء آةر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسذ ذ ذ ذذوية
الدولية في الطعن الوي دمه صذذاحب البالغ في رار رفض السذذما بتنظيم مسذذير اعتزاز ل،مث،يين في 11
تشرين األول/أكتوبر .2014
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ويقول صذ ذذاحب البالغ إ المحكمة األوروبية لحقول اإلنسذ ذذا اتخوت اررات بشذ ذذع عد شذ ذذكاو

متماث،ة في موضوعها ولكنها مخت،فة في و ائعها وتواريخها.

3-5
ويوكر صاحب البالغ أ مو ف الدولة الطرف يدل ع،ى افتراضها أنه ال يحق له بصفته ناشطاً
في م ال حقول المث،يات والمث،يين ومزدوجي الميل ال نس ذ ذذي وميايري الهوية ال نس ذ ذذانية أ يقدم ش ذ ذذكاو
بشع االنتهاكات السابقة أو المحتم،ة لحقو ه إ كان

ضوه االنتهاكات المزعومة متماث،ة في جوضرضا.

مالحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية واألسس الموضوعية
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في  18تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  2016دم

وأسسه الموضوعية وط،ب

الدولة الطرف مالحظاتها بش ذ ذ ذ ذ ذ ذذع مقبولية البالغ

إلى ال ،نة إعال عدم بوله بموجب الماد  3من البروتوكول االةتياري.

__________
()3
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وتش ذ ذ ذ ذ ذ ذذير الدولة الطرف إلى أ المحكمة الدس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتورية لالتحاد الروس ذ ذ ذ ذ ذ ذذي إذ رفل ذ ذ ذ ذ ذ ذ

التماس صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكو توضذ ذ ذذي

النظر في

رارضا السذ ذ ذذابق ر م  24-Pالمؤرق  23أي،ول/سذ ذ ذذبتمبر  2014ذكرت أ

الماد  )1(21-6من انو ال رائم اإلدارية المتع،قة بنشذ ذذر الدعاية بين القاص ذ ذرين بشذ ذذع العال ات ال نسذ ذذية
غير التق،يدية ال تسذم بتفسذير موسذع لمفهوم الحظر الوي تنص ع،يه .وشذددت المحكمة أيلذًا ع،ى أ تقييم
مد امتثال أي حد مزمع ل،قانو في كل حالة ع،ى حد يشمل دراسة جميع الظروف وتقييمها.
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وتكرر الدولة الطرف و ائع القل ذ ذ ذ ذ ذ ذذية وتقول إ حكومة موس ذ ذ ذ ذ ذ ذذكو اتخوت رار رفض الترةيص

لمسذ ذذير اعتزاز المث،يين اسذ ذذتناداً إلى احتمال انتهار انو حماية األطفال من المع،ومات اللذ ذذار بصذ ذذحتهم
ونمائهم و انو اللذ ذذمانات األسذ ذذاسذ ذذية لحقول الطفل ال،وين تهدف أحكامهما إلى منع إشذ ذذاعة مع،ومات د
ت عل القاصذرين بحكم عدم درتهم ع،ى تقييمها بشذكل نقدي ومسذتقل يتصذورو ةطعً أ عال ات الزواا

غير التق،يدية تتسذ ذ ذذاو اجتماعياً مع عال ات الزواا التق،يدية .وأشذ ذ ذذارت حكومة موسذ ذ ذذكو في رارضا إلى أنه
كا من المقرر تنظيم ضوا الحد في أماكن تتردد ع،يها أس ذ ذ ذ ذذر لديها أطفال وم موعات س ذ ذ ذ ذذياحية تل ذ ذ ذ ذذم

أطفاالً .وبالتالي فقد يشذذاضد األطفال عن غير صذذد مسذذير اعتزاز المث،يين وضو ما د ليفسذذد أةال هم .و د
مبرر تماماً.
ف وقيمته المحاكم المح،ية المختصة وة،ص إلى أنه َّ
درس ضوا المو َ
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وتكرر الدولة الطرف كولك مو فها بش ذذع عدم مقبولية البالغ أل أضداف مس ذذير اعتزاز المث،يين

التي كا من المزمع تنظيمها ضي نفسذذها التي ذكرضا صذذاحب البالغ في الشذذكاو التي دمها إلى المحكمة

األوروبية لحقول اإلنسذا  .و دَّم ت،ك الشذكاو أيلذًا ألسذبا مماث،ة :حظر تنظيم حد جماضيري دعمًا لحقول
األ ،يات ال نسية وحرياتها .وتشكل شكو صاحب البالغ بالتالي إساء استعمال ل،حق في تقديم البالغات.
تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية واألسس الموضوعية
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في  21كانو األول/ديس ذذمبر  2016دم ص ذذاحب البالغ تع،يقاته ع،ى مالحظات الدولة الطرف.

ويقول إ المحكمة األوروبية لحقول اإلنسذ ذ ذذا ة،ص ذ ذ ذ

في الحكم الوي أصذ ذ ذذدرته في  21تش ذ ذ ذرين األول/

أكتوبر  2010في لذ ذذية ألكسذ ذذييف ضذ ذذد روسذ ذذيا إلى أ رفض السذ ذذما بتنظيم مسذ ذذيرات اعتزاز المث،يين

مقرر في أعوام  2006و 2007و 2008بمثذذابذذة انتهذذار المذذادتين  11و 14من اتفذذاقيذذة حمذذايذة

التي كذذانذ

حقول اإلنس ذذا والحريات األس ذذاس ذذية (االتفاقية األوروبية لحقول اإلنس ذذا ) .وير ص ذذاحب البالغ أ حقول

األ ،يات ال نسية تلنتهك بشكل منه ي في االتحاد الروسي.
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لم يعر

ويقول صذ ذذاحب البالغ إ ضوه الشذ ذذكو ال تشذ ذذكل إسذ ذذاء اسذ ذذتعمال ل،حق في تقديم البالغات إذ

ع،ى ال ،نة سذذو الو ائع المتع،قة بالمسذذير التي كا من المقرر تنظيمها في  11تش ذرين األول/

أكتوبر .2014

المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية
ب ذذل النظر في أي ادع ذذاء يرد في بالغ م ذذا ي ذذب ع،ى ال ،ن ذذة أ تقرر وفق ذاً ل،م ذذاد  97من
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نظامها الداة،ي ما إذا كا البالغ مقبوالً أم ال بموجب البروتوكول االةتياري.
2-8

و د تعكدت ال ،نة وفقما تقتل ذ ذ ذ ذ ذذيه الماد ()2(5أ) من البروتوكول االةتياري من أ المس ذ ذ ذ ذ ذذعلة

ذاتها ليسذ ذ ذ ذ ذ ذ

يد النظر في إطار إجراء آةر من إجراءات التحقيق الدولي أو التس ذ ذ ذ ذ ذذوية الدولية .وفي ضوا

الصذ ذ ذ ذذدد تحيل ال ،نة ع،ماً بح ة الدولة الطرف أ المحكمة األوروبية لحقول اإلنسذ ذ ذ ذذا نظرت في ثال
دعاو دمها إليها صذ ذ ذذاحب البالغ وأصذ ذ ذذدرت حكمها في  21تش ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  .2010وتع،ق ت،ك
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الدعاو برفض الدولة الطرف السذ ذ ذ ذذما لصذ ذ ذ ذذاحب البالغ بتنظيم مسذ ذ ذ ذذير لدعم حقول األ ،يات ال نسذ ذ ذ ذذية.

وال تزال دعويا أةريا

دمهما ص ذذاحب البالغ معروض ذذتين ع،ى المحكمة .وتقول الدولة الطرف إ طابع

الش ذذكاو المقدمة إلى المحكمة األوروبية لحقول اإلنس ذذا وضوا البالغ متماثل حيث دمها الش ذذخص نفس ذذه
بش ذ ذذع حقول ال ماعة نفس ذ ذذها (منتمو إلى أ ،يات جنس ذ ذذية) وبش ذ ذذع إجراءات اتخوتها الس ذ ذذ،طات نفس ذ ذذها.

وتحيل ال ،نة ع،ماً كولك بتوضذ ذ ذ ذ ذ ذذي صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أ الدعاو المقدمة إلى المحكمة األوروبية لحقول
اإلنسذذا تتع،ق بو ائع ومالبسذذات مخت،فة ضي رفض السذذما بتنظيم مسذذيرات اعتزاز أو اعتصذذامات ةالل

الفتر  2015-2006في حين يتع،ق ضوا البالغ برفض السذما بتنظيم مسذير اعتزاز ل،مث،يين في موسذكو
في  11تشرين األول/أكتوبر  2014دعماً لحقول األ ،يات ال نسية.

وتلو ّكر ال ،نة بع مفهوم "المسذ ذ ذ ذ ذذعلة ذاتها" بمعناه المقصذ ذ ذ ذ ذذود في الماد ()2(5أ) من البروتوكول
3-8
االةتياري يشذذمل نفس أصذذحا البالغات ونفس الو ائع ونفس الحقول الموضذذوعية( .)4وتالحل ال ،نة أنه

يتبين من المع،ومذات الوارد في م،ف القلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة أ الذدعذاو التي ذدمهذا ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ إلى المحكمذة

األوروبية لحقول اإلنسذا تتع،ق بنفس الشذخص وبنفس الحقول الموضذوعية التي يحتج بها في ضوا البالغ.
ولكن ال ،نة تالحل أ الدعاو المعروضة ع،ى ت،ك المحكمة ال تتع،ق بالو ائع نفسها أي الحد

والو

المحذذددين المش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار إليهمذذا في ضذذوا البالغ .وع،يذذه تر ال ،نذذة أ أحكذذام المذذاد ()2(5أ) من البروتوكول

االةتياري ال تمنعها من النظر في ضوا البالغ(.)5

وتحيل ال ،نة ع،ماً بادعاء صذ ذذاحب البالغ أنه اسذ ذذتنفد جميع سذ ذذبل االنتصذ ذذاف المح،ية المتاحة.
4-8
وتالحل أيلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذاً أ الدولة الطرف لم تطعن في البالغ ع،ى ضوا األس ذ ذ ذ ذ ذ ذذاس .وع،يه تر ال ،نة أ أحكام
الماد  ) ()2(5من البروتوكول االةتياري ال تمنعها من النظر في ضوا البالغ.
وتحيل ال ،نذة ع،مذاً بذادعذاء صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أ حقو ذه المكفولذة بموجذب المذادتين  21و 26من
5-8
العهد د انتلهك إذ لحرم من فرص ذ ذ ذ ذ ذذة تنظيم مس ذ ذ ذ ذ ذذير اعتزاز ل،مث،يين وتعر ل،تمييز ع،ى أس ذ ذ ذ ذ ذذاس مي،ه
ال نسذ ذ ذ ذذي .وتر ال ،نة أ صذ ذ ذ ذذاحب البالغ دعم ضوين االدعاءين بما يكفي من األدلة ألغ ار المقبولية.
وتع،ن بالتالي بولهما وتنتقل إلى النظر في أسسهما الموضوعية.

النظر في األسس الموضوعية
1-9

نظرت ال ،نة في ضوا البالغ في ض ذذوء جميع المع،ومات التي دمها إليها الطرفا

من البروتوكول االةتياري.

وفقاً ل،ماد )1(5

وأحاط ال ،نة ع،ماً بادعاء صذ ذ ذ ذذاحب البالغ و وع انتهار لحقو ه المكفولة بموجب المادتين 21
2-9
و 26من العهد .وتلوكر ال ،نة بع الحق في الت مع الس،مي يحمي در األشخان ع،ى ممارسة استقاللهم
الواتي في تل ذ ذ ذ ٍّ
ذامن مع غيرضم .ويش ذ ذ ذذكل أيلذ ذ ذ ذاً إلى جانب حقول أةر ذات ص ذ ذ ذذ،ة أس ذ ذ ذذاس نظام حكم
تشذ ذذاركي ائم ع،ى الديمقراطية وحقول اإلنسذ ذذا وسذ ذذياد القانو والتعددية( .)6وعالوً ع،ى ذلك ي ب ع،ى
الذدول أ تكفذل أال تؤدي القوانين وإجراءات تفسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيرضذا وتطبيقهذا إلى التمييز في التمتع بذالحق في الت مع

الس،مي وذلك مثالً ع،ى أساس الميل ال نسي أو الهوية ال نسانية(.)7

__________
()4

انظر ع،ى سبيل المثال لية فالما وآةرين ضد النمسا ( )CCPR/C/80/D/1002/2001الفقرتين  4-8و.5-8

()5

أليكسييف ضد االتحاد الروسي ( )CCPR/C/109/D/1873/2009الفقرتا  2-8و.3-8

()6

ال ،نة المعنية بحقول اإلنسا

()7

المرجع نفسه الفقر .25
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وتوكر ال ،نة بع الماد  21من العهد تحمي الت معات السذ ذ ذذ،مية أينما لنظم

3-9

الط،ق أو في أماكن مي،قة أو عبر اإلنترن

س ذ ذ ذواء في الهواء

أو في أماكن عامة أو ةاصذ ذ ذ ذ ذ ذذة  .وال ي وز فر
()8

أي يود

ع،ى الحق في الت مع السذ ذ ذذ،مي بعي شذ ذ ذذكل ما لم يكن ذلك( :أ) وفقاً ل،قانو ؛ و( ) ضذ ذ ذذرورياً في م تمع
ديمقراطي لص ذذو األمن الوطني أو الس ذذالمة العامة أو النظام العام أو حماية الص ذذحة أو اآلدا العامة أو

حقول اآلةرين وحريذذاتهم .ويقع ع،ى الذذدول األطراف عذذبء تبرير تقييذذد ضذذوا الحق الذذوي تحميذذه المذذاد 21

من العهد وإثبات أ ذلك ال يعول ع،ى نحو غير متناسذب ممارسذة ضوا الحق( .)9وي ب ع،ى السذ،طات أ
تثب

أ أي يود تفرضذها تسذتوفي شذرط الشذرعية وكولك معياري اللذرور والتناسذب ع،ى األ ل في ضذوء

أحد أسذ ذذبا

تقييد ضوا الحق ال ائز الموكور في الماد  .21وي ب أال تتسذ ذذم ضوه القيود بالتمييز وأال تخل

ب وضر ضذوا الحق وأال تهذدف إلى ردع المشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاركذة في الت معذات أو تؤدي إلى ثني النذاس عن ذلذك(.)10

ويشكل عدم استيفاء ضوا الشرط انتهاكاً ل،ماد  21من العهد(.)11

وتشذ ذ ذ ذ ذذير ال ،نة إلى أنه تقع ع،ى الدول األطراف أيلذ ذ ذ ذ ذاً واجبات فع،ية معينة بع تليسذ ذ ذ ذ ذذر تنظيم
4-9
الت معات الس ذ ذ ذذ،مية وتلم ِّكن المش ذ ذ ذذاركين فيها من تحقيق األغ ار المتوةا منها( .)12وي ب ع،ى الدول أ

تعزز بيئة تمكينية لممارسذ ذذة الحق في الت مع السذ ذذ،مي من دو تمييز وأ تلذ ذذع إطا اًر انونياً ومؤس ذ ذسذ ذذياً
لممارس ذ ذذة ضوا الحق فع،ياً .و د يس ذ ذذت،زم األمر من الس ذ ذذ،طات اتخاذ تدابير محدد في بعض األحيا  .وع،ى
سذذبيل المثال فقد تحتاا السذذ،طات إلى إغالل الشذوارع أو إعاد توجيه حركة المرور أو توفير األمن .وعند

اال تلذ ذذاء ي ب ع،ى الدول أيل ذ ذاً حماية المشذ ذذاركين من أي اعتداء محتمل من جانب جهات فاع،ة غير
تابعة ل،دولة مثل ما د يمارسذذه أفراد آةرو من عامة الناس

من تدةل أو عنف(.)14
5-9

()13

ومناوئو ومقدمو ةدمات األمن الخان

وفي ضوه القلذ ذذية تالحل ال ،نة أ الدولة الطرف وصذ ذذاحب البالغ يتفقا في أ عدم السذ ذذما

بتنظيم مسذذير اعتزاز ل،مث،يين في موسذذكو في  11تش ذرين األول/أكتوبر  2014شذ َّذكل مسذذاس ذاً بحق صذذاحب
البالغ في الت مع الس،مي ولكن الطرفين يخت،فا بخصون ما إذا كا التقييد المعني جائ اًز أم ال.
رارضا القاضذ ذ ذذي بعدم السذ ذ ذذما بتنظيم ضوه المسذ ذ ذذير

وتحيل ال ،نة ع،ماً بتعكيد الدولة الطرف أ
6-9
التي يتمثل غرض ذ ذذها المع،ن في الترويج لحقول أفراد األ ،يات ال نس ذ ذذية وحرياتهم كا ض ذ ذذرورياً ومتناس ذ ذذباً
وأنذذه كذذا ال تذذدبير الوحيذذد الممكن في م تمع ديمقراطي لتحقيق اليذذايذذة االجتمذذاعيذذة المذذوكور أعاله وضي

حماية القاصذرين من مع،ومات د لت،حق اللذرر بنشذعتهم وسذالمتهم من الناحية األةالقية والروحية .وتحيل
ال ،نة ع،ماً أيلاً بادعاء الدولة الطرف أ من شع المسير أ تستفز مشاعر اآلةرين الدينية واألةالقية
وأ تثير غلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذب الم تمع وأ تدفع من ال يتفقو مع مو ف صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ إلى ارتكا

أفعال غير

انونية وأ تعطل حركة المرور .وتحيل ال ،نة ع،ماً أيل ذ ذاً بالمع،ومات التي دمها صذ ذذاحب البالغ والتي

__________

6

()8

المرجع نفسه الفقر .6

()9

بوبالفني ضد بيالروس ( )CCPR/C/115/D/2019/2010الفقر 4-8؛ والتع،يق العام ر م  37الفقر .36

()10

التع،يق العام ر م  37الفقر .36

()11

تشيبوتاريفا ضد االتحاد الروسي ( )CCPR/C/104/D/1866/2009الفقر .3-9

()12

منو أ أصذدرت ال ،نة رارضا في لذية تورشذنيار وآةرين ضذد بيالروس ( CCPR/C/108/D/1948/2010و )Corr.1أكدت

()13

أليكسييف ضد االتحاد الروسي ( )CCPR/C/109/D/1873/2009الفقر .6-9

()14

التع،يق العام ر م  37الفقر .24

م ار اًر في كثير من الحاالت أنه ينبيي ل،دول أ تس ذذترش ذذد في الخطوات التي تتّخوضا بش ذذع الت معات بهدف تيس ذذير ممارس ذذة الحق
في الت مع السذذ،مي ( تورشذذنيار وآةرو ضذذد بيالروس الفقر  .)4-7انظر أيلذاً الوثيقة  CCPR/C/BEN/CO/2الفقر 33؛
والوثيقة  A/HRC/20/27الفقر 33؛ و رار م ،س حقول اإلنسا .11/38
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مفادضا أنه أبد اسذ ذ ذذتعداده لكفالة احترام النظام العام و واعد اآلدا

العامة ةالل ممارسذ ذ ذذة حقه في الت مع

الس،مي من أجل تحقيق الهدف المع،ن وأنه أب ،الس،طات باستعداده لتييير مسار المسير .
وتالحل ال ،نة أنه ال ينبيي فر

7-9

القيود ع،ى الت معات الس،مية إال في حاالت استثنائية لحماية

"اآلدا " .وي ب أال يهدف ضوا األس ذ ذذاس إ اس ذ ذذتلند إليه إلى حماية مفاخيم أةالقية مس ذ ذذتمد حصذ ذ ذ اًر من
تق،يد اجتماعي أو ف،س ذ ذ ذ ذ ذذفي أو ديني واحد وينبيي فهم أي يود من ضوا القبيل في ض ذ ذ ذ ذ ذذوء الطابع العالمي

لحقول اإلنسذ ذ ذذا والتعددية ومبدأ عدم التمييز .وتلوكر ال ،نة بعنه ال ي وز ع،ى سذ ذ ذذبيل المثال فر
بناء ع،ى ضوا األساس بسبب معارضة التعبير عن الميل ال نسي أو الهوية ال نسانية(.)15
ً

يود

و ذذد تتع،ق القيود المفروض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة ع،ى ت مع مذذا بذذدعو حمذذايذذة حقول اآلةرين وحريذذاتهم بحمذذايذذة

8-9

الحقول المنص ذ ذذون ع،يها في العهد أو حقول اإلنس ذ ذذا األةر المكفولة لاش ذ ذذخان غير المش ذ ذذاركين في

الت مع .وفي ضذوه الحذالذة تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذترر ال ،نذة في نه هذا مع المحكمذة األوروبيذة لحقول اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا وتر أنذه
ال يوجد أي أسذ ذ ذ ذ ذذاس الفت ار أ "م رد ِذكر المث،ية ال نسذ ذ ذ ذ ذذية"( )16أو اإلفصذ ذ ذ ذ ذذا ع،ناً عن حالة المث،ية
ال نسية أو الدعو إلى احترام حقول المث،يين د يخ،ف أث اًر س،بياً ع،ى حقول القاصرين وحرياتهم.

منه بحرية وأ

وتلوكر ال ،نة أيلذ ذ ذاً بعنه ي وز ل،مش ذ ذذاركين في ت مع س ذ ذذ،مي أ يقرروا الير
9-9
ليبرزوا أفكا اًر وأضدافاً طموحة في الميدا العام ويحددوا مسذ ذ ذذتو ما تحظى به من دعم أو معارضذ ذ ذذة .ومن
الش ذ ذذروط األس ذ ذذاس ذ ذذية إلعمال الحق في الت مع الس ذ ذذ،مي أ تكو أي يود تلف َر ع،يه مبدئياً محايد من
حيث المحتو
غر

()17

وأال تكو لها بالتالي أي صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ،ة برسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالة الت مع .ويتعار

الت معات الس ذذ،مية ذاته باعتبارضا أدا ل،مش ذذاركة الس ذذياس ذذية واالجتماعية

اعتماد نهج مخالف مع

 .وع،يه تر ال ،نة في

()18

ضوه القلذذية أ القيود التي فرضذذتها الدولة الطرف ع،ى حق صذذاحب البالغ في الت مع لها صذذ،ة مباشذذر
بهدف الت مع وموضوعه أي تعكيد المث،ية ال نسية وحقول المث،يين.

 10-9وتالحل ال ،نة أيلذاً أ الدولة الطرف تبرر رفض السذما بتنظيم المسذير المعنية بلذرور كفالة
السذ ذ ذذالمة العامة .وتشذ ذ ذذير ال ،نة إلى أ ضذ ذ ذذما حرية الت مع يشذ ذ ذذمل حماية المظاضرات التي تروا ألفكار
ذد يعتبرضذا آةرو مزع ذة أو مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيئذة وأنذه ي ذب ع،ى الذدول األطراف في حذاالت من ضذوا القبيذل أ

تحمي المش ذ ذ ذ ذذاركين في المظاضرات في إطار ممارس ذ ذ ذ ذذة حقو هم مما د يتعرض ذ ذ ذ ذذو له من عنف من جانب

أشذخان آةرين بما في ذلك االعتداءات التمييزية .وتشذير أيلذاً إلى أ االحتمال العام وغير المحدد بع
ت ري مظاضر ملذاد عنيفة أو م رد احتمال أ تكو السذ،طات غير ادر ع،ى منع عنف من ضوا القبيل

أو تحييده ال يكفي لحظر التظاضر(.)19

 11-9وتشذير ال ،نة أيلذاً إلى أ م رد احتمال حدو بعض االضذطرابات في حركة المرور ال يشذكل
في حد ذاته أساساً لحظر الت مع ال سيما وأ المنظمين أبدوا استعدادضم لتييير مكا المظاضر (.)20
__________
()15
()16

المرجع نفسذه الفقر  .46انظر أيلذاً لذية فيدوتوفا ضذد االتحاد الروسذي ( )CCPR/C/106/D/1932/2010الفقرتين 5-10
و 6-10و لية أليكسييف ضد االتحاد الروسي ( )CCPR/C/109/D/1873/2009الفقر .6-9
انظر المحكمة األوروبية لحقول اإلنسا

لية أليكسييف ضد روسيا الدعاو ر م  07/4916ور م  08/25924ور م 09/14599

الحكم الصذ ذذادر في  21تش ذ ذرين األول/أكتوبر  2010الفقر 86؛ و لذ ذذية زدانوف وآةرين ضذ ذذد روسذ ذذيا الدعو ر م 08/12200

ودعويين أةريين الحكم الصذ ذذادر في  16تموز/يوليه 2019؛ و لذ ذذية أليكسذ ذذييف وآةرين ضذ ذذد روسذ ذذيا الدعو ر م 09/14988

و 50دعو أةر

الحكم الصادر في  27تشرين الثاني/نوفمبر .2018

()17

التع،يق العام ر م  37الفقر  .22و لية أليكسييف ضد االتحاد الروسي ( )CCPR/C/109/D/1873/2009الفقر .6-9

()18

التع،يق العام ر م  37الفقر .48

()19

التع،يق العام ر م  37الفقرتا  27و.52

()20

المرجع نفسه الفقر .7
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12-9

وتالحل ال ،نة أ الدولة الطرف لم تقدم أي مع،ومات بش ذ ذ ذ ذ ذ ذذع ضوه القل ذ ذ ذ ذ ذ ذذية تدعم ادعاءضا أ

ص ذ ذذدور "رد فعل س ذ ذذ،بي" عن أفراد من عامة الناس إزاء مس ذ ذذير اعتزاز المث،يين التي ا تر ص ذ ذذاحب البالغ

ادر ع،ى احتواء ضوا التهديد.

تنظيمها د يش ذذكل تهديداً ةطي اًر لس ذذالمة المنظمين وأ الش ذذرطة د ال تكو
ففي حاالت من ضوا القبيل يتمثل واجب الدولة الطرف في تيسذذير ممارسذذة صذذاحب البالغ حقوَ ه المكفولة
بموجب العهذد وليس في المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاضمذة في مع ت،ذك الحقول .وع،يذه تخ،ص ال ،نذة إلى أ الدولة الطرف لم
تثب

أ تقييد حقول ص ذذاحب البالغ ض ذذروري في م تمع ديمقراطي من أجل حماية الس ذذالمة العامة وإلى
بالتالي أحكام الماد  21من العهد(.)21

أنها انتهك

التمييز

 13-9وتحيل ال ،نة ع،ماً كولك بادعاء صذاحب البالغ أ السذ،طات بحظرضا المسذير مارسذ
ض ذذده ع،ى أس ذذاس مي،ه ال نس ذذي وفي ذلك انتهار ل،ماد  26من العهد .وتحيل ال ،نة ع،ماً أيل ذاً بادعاء
الدولة الطرف أ سذ ذذبب رفلذ ذذها السذ ذذما بتنظيم المسذ ذذير ال يكمن بتاتاً في التعصذ ذذب إزاء األشذ ذذخان ذوي
الميول ال نسية غير التق،يدية بل أم،ته حص اًر ضرور حماية حقول القاصرين.

 14-9وتلوكر ال ،نة بهشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذارتها في الفقر  1من تع،يقها العام ر م  )1989(18إلى أ الماد  26من
العهد تكفل ل ميع األشذخان الحق في المسذاوا أمام القانو والمسذاوا في التمتع بحماية القانو وتحظر انوناً
أي تمييز وتل ذذمن ل ميع األش ذذخان الحماية المتس ذذاوية والفعالة من التمييز ع،ى أي أس ذذاس مثل العرل
َّ

أو ال،و أو نوع ال نس أو ال،ية أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو الوضع
االجتماعي أو الثرو أو المولد أو أي وض ذذع آةر .وإذ تش ذذير ال ،نة إلى آرائها الس ذذابقة

()22

فهي توكر بع

حظر التمييز بموجب الماد  26يشمل أيلاً التمييز ع،ى أساس الميل ال نسي والهوية ال نسانية(.)23

 15-9وتر ال ،نة أ الس ذذ،طات عارض ذ موض ذذوع المس ذذير المتع،ق بالمث،ية ال نس ذذية ومارس ذ تميي اًز
واضذ ذذحاً ع،ى أسذ ذذاس الميل ال نسذ ذذي والهوية ال نس ذ ذانية وضو ما شذ ذذكل تفريقاً ع،ى أسذ ذذس محظور بموجب
الماد  26من العهد.
فيها إلى عدم اعتبار كل تفريق ائم ع،ى األس ذ ذ ذ ذ ذذس

 16-9وتلوكر ال ،نة أيل ذ ذ ذ ذ ذاً ب رائها التي ة،ص ذ ذ ذ ذ ذ
المشذ ذ ذ ذ ذ ذذار إليها في الماد  26من العهد تميي اًز ما دام يقوم ع،ى معايير معقولة وموضذ ذ ذ ذ ذ ذذوعية

()24

ويتوةى

تحقيق ضذذدف مشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروع بموجذذب العهذذد( .)25وإذ تعترف ال ،نذذة بذذدور سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ،طذذات الذذدولذذة الطرف في حمذذايذذة

أ تقييد الحق في تنظيم ضوا الت مع السذذ،مي اسذذتند إلى

القاص ذرين فهي تالحل أ الدولة الطرف لم تلثب
معايير معقولة وموض ذ ذ ذذوعية .وعالوً ع،ى ذلك لم تقدم الدولة الطرف أي دليل ع،ى وجود عوامل د تبرر

ضوا التقييد.
17-9

وفي ظل ضوه المالبس ذ ذذات كا من واجب الدولة الطرف حماية ص ذ ذذاحب البالغ ةالل ممارس ذ ذذة

حقو ه المكفولة بموجب العهد وليس المس ذ ذ ذ ذ ذ ذذاضمة في مع ت،ك الحقول( .)26وتش ذ ذ ذ ذ ذ ذذير ال ،نة كولك إلى أنها

__________
()21

أليكسييف ضد االتحاد الروسي ( )CCPR/C/109/D/1873/2009الفقر .6-9

()22

تونين ضذذد أسذذتراليا البالغ ر م  1992/488الفقر 7-8؛ ويون ضذذد أسذذتراليا ( )CCPR/C/78/D/941/2000الفقر 4-10؛

()23

نيبومنياشي ضد االتحاد الروسي ( )CCPR/C/123/D/2318/2013الفقر .3-7

()24

انظر في جم،ة لذ ذ ذذايا أةر لذ ذ ذذية بروكس ضذ ذ ذذد ضولندا البالغ ر م  1984/172الفقر 13؛ و لذ ذ ذذية زفا دي فريس ضذ ذ ذذد
ضولندا البالغ ر م  1984/182الفقر 13؛ و لذ ذذية مولر وإني،هارد ضذ ذذد ناميبيا ( )CCPR/C/74/D/919/2000الفقر 7-6؛
و لذ ذ ذذية ديركسذ ذ ذذن وباكير ضذ ذ ذذد ضولندا ( )CCPR/C/80/D/976/2001الفقر 2-9؛ و لذ ذ ذذية فيديتوفا ضذ ذ ذذد االتحاد الروسذ ذ ذذي

و لية  .Xضد كولومبيا ( )CCPR/C/89/D/1361/2005الفقر .2-7

الفقر .6-10

8

لية أونيل وكوين ضد أيرلندا ( )CCPR/C/87/D/1314/2004الفقر .3-8

()25

انظر في جم،ة لايا أةر

()26

أليكسييف ضد االتحاد الروسي ( )CCPR/C/109/D/1873/2009الفقر .6-9
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وانين الدولة الطرف التي تحظر الترويج بين القاصذ ذ ذرين ل،عال ات ال نسذ ذ ذذية

ة،صذ ذ ذ في السذ ذ ذذابق إلى أ
غير التق،يدية تفا ِم األفكار النمطية السذذ،بية ت اه المث،يين بسذذبب مي،هم ال نسذذي وضويتهم ال نسذذانية وتشذذكل
إلى إلياء ضوه القوانين( .)27وع،يه تر ال ،نة

تقييداً غير متناس ذذب لحقو هم المكفولة بموجب العهد ودع
أ الدولة الطرف لم تثب أ تقييد حق صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ في الت مع السذ ذ ذ ذ ذذ،مي اسذ ذ ذ ذ ذذتند إلى معايير معقولة
وموض ذذوعية وتوةى تحقيق ضدف مش ذذروع بموجب العهد .وبالتالي فقد ش ذ َّذكل حظر مس ذذير اعتزاز المث،يين

انتهاكاً لحقول صاحب البالغ المكفولة بموجب الماد  26من العهد.

وإذ تتصذرف ال ،نة وفقاً ل،ماد  )4(5من البروتوكول االةتياري فهي تر أ الو ائع المعروضذة
-10
حقول صاحب البالغ المكفولة بموجب المادتين  21و 26من العهد.
ع،يها تبين انتهار الدولة الطرف
َ
ووفقذاً ل،مذاد () 3(2أ) من العهذد يقع ع،ى الذدولذة الطرف التزام بذهتذاحذة سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبيذل انتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاف فعذال
-11
لصاحب البالغ .ويقتلي منها ذلك إتاحة سبل ال بر الكامل لمن انتل ِهك حقو هم المكفولة بموجب العهد
بما في ذلك منحهم تعويل ذ ذاً مناسذ ذذباً .ومن واجب الدولة الطرف أيل ذ ذاً اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لمنع
و وع انتهاكات مماث،ة في المس ذ ذ ذ ذ ذذتقبل .وفي ضوا الص ذ ذ ذ ذ ذذدد تؤكد ال ،نة من جديد أنه ينبيي ل،دولة الطرف

ضما التمتع الكامل

عمالً بالتزاماتها بموجب الماد  )2(2من العهد أ تعيد النظر في تشريعاتها بير
بالحقول المكفولة بموجب المادتين  21و 26من العهد بما في ذلك الحق في تنظيم الت معات الس،مية.
-12

وإذ تلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع ال ،نذذة في اعتبذذارضذذا أ الذذدولذذة الطرف ذذد اعترفذ

االةتيذاري بذاةتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان ال ،نذة في تحذديذد مذا إذا كذا

بذذانلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذذامهذذا إلى البروتوكول

ذد و ع انتهذار ألحكذام العهذد أم ال وأنهذا تعهذدت

عمالً بذالمذاد  2منذه بذع تكفذل تمتع جميع األفراد الموجودين في إ ،يمهذا والخذاضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعين لواليتهذا بذالحقول

تود أ تت،قى
المعترف بها في العهد وبع توفر لهم سذ ذ ذ ذذبل انتصذ ذ ذ ذذاف فعالة متى ثب انتهار حقو هم فهي ّ
من الدولة الطرف في غلو  180يوماً مع،ومات عن التدابير المتخو لتنفيو ضوه اآلراء .وتط،ب ال ،نة
إلى الدولة الطرف أيلاً أ تنشر ضوه اآلراء وتعممها ع،ى نطال واسع ب،يتها الرسمية.

__________
()27

 CCPR/C/RUS/CO/7الفقر  .10انظر أيل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذاً ل نذة حقول الطفذل المالحظذات الختذاميذة بشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع التقرير ال ذامع ل،تقريرين
الدوريين الرابع والخامس لالتحاد الروسذي التي أعرب فيها ال ،نة عن ،قها أل

وانين من ضوا القبيل تشذ ع الوصذم والتمييز ضذد

المث،يات والمث،يين ومزدوجي الميل ال نسذي وميايري الهوية ال نسذانية وحام،ي صذفات ال نسذين بمن فيهم األطفال وأطفال األلسر

المنتمية إلى ضوه ال ماعة وحث
GE.21-07569
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المرفق
رأي مشترك لعضوي اللجنة فاسيلكا سانسين ويوفال شانا (رأي مصالِف)
إننا إذ نتفق تقريباً مع جميع آراء غالبية أعلذ ذذاء ال ،نة بشذ ذذع المقبولية واألسذ ذذس الموضذ ذذوعية
-1
نخت،ف مع نهج ال ،نة فيما يتع،ق بمسذذعلة إسذذاء اسذذتعمال الحق في تقديم البالغات ونعار بالتالي رار
ال ،نة بشع المقبولية.

إ المذاد  3من البروتوكول االةتيذاري لت،زم ال ،نذة بعذدم بول البالغذات التي تر أنهذا تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذل
-2
إسذ ذ ذ ذ ذذاء اسذ ذ ذ ذ ذذتعمال ل،حق في تقديم البالغات .ورغم أ ال ،نة طبق في معظم الحاالت ضوا المفهوم حتى
اآل فيمذا يتع،ق بذالتذعةر غير المبرر في تقذديم البالغذات

()1

فذه نص البروتوكول االةتيذاري ي يز ل ،نذة

النظر في أش ذ ذ ذذكال أةر من إس ذ ذ ذذاء اس ذ ذ ذذتعمال الحق في تقديم البالغات بما في ذلك ممارس ذ ذ ذذة ضوا الحق
بطريقة تعول بشذكل غير مشذروع أو غير مبرر در الدول األطراف ع،ى ممارسذة حقو ها المكفولة بموجب

البروتوكول االةتياري(.(2
-3

وفي ضوه القلذذية اعترض ذ

الدولة الطرف ع،ى مقبولية البالغ بدعو أ م موعة من القلذذايا

المتع،قة بحاالت مماث،ة من رفض الس ذ ذ ذ ذ ذذما بتنظيم مس ذ ذ ذ ذ ذذيرات اعتزاز المث،يين في مد مخت،فة في االتحاد

الروسي دمها صاحب البالغ ةالل الفتر  2015-2009وضي فتر تتقاطع مع التواريخ ذات الص،ة بهوا

البالغ توجد بالفعل يد النظر أمام المحكمة األوروبية لحقول اإلنس ذ ذذا  .وتؤكد الدولة الطرف أ ص ذ ذذاحب
البالغ يدعي في ضوه القل ذذايا و وع االنتهاكات ذاتها وأ ضوا البالغ يش ذذكل بالتالي إس ذذاء اس ذذتعمال ل،حق

في تقذديم البالغذات .ولم ينف صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أنذه ذدَّم شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذاو ممذاث،ذة إلى المحكمذة األوروبيذة لحقول

اإلنسذا ولكنه ادعى أ القلذية المعروضذة ع،ى ال ،نة مخت،فة إذ تتع،ق بط،ب تنظيم مسذير في موسذكو
في  11تش ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  – 2014وضي مسذ ذ ذذعلة محدد لم ليِثرضا في الشذ ذ ذذكاو التي دمها سذ ذ ذذابقاً إلى
المحكمة األوروبية.
-4

وفي الفقر  3-8من ضوه اآلراء الحل معظم أعلاء ال ،نة ما ي،ي:
يتبين من المع،ومات الوارد في م،ف القل ذ ذذية أ الدعاو التي دمها ص ذ ذذاحب البالغ

إلى المحكمة األوروبية لحقول اإلنسذا تتع،ق بنفس الشذخص وبنفس الحقول الموضذوعية التي يحتج
بهذا في ضذوا البالغ .ولكن ال ،نذة تالحل أ الذدعذاو المعروضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة ع،ى ت،ذك المحكمذة ال تتع،ق

بالو ائع نفسها أي الحد
-5

والو

المحددين المشار إليهما في ضوا البالغ.

ونتفق مع معظم أعل ذ ذ ذ ذ ذذاء ال ،نة في أ الش ذ ذ ذ ذ ذذروط المنص ذ ذ ذ ذ ذذون ع،يها في الماد ()2(5أ) من

البروتوكول االةتياري لم تلس ذ ذ ذ ذذتوف بالمعنى الد يق في ضوه القل ذ ذ ذ ذذية أل البالغ يتع،ق بعحدا

وع

في

تواريخ مخت،فة عن التواريخ الوارد في القلذ ذذايا الموازية المعروضذ ذذة ع،ى المحكمة األوروبية لحقول اإلنسذ ذذا .

غير أ البالغ يثير ع،ى مذا يبذدو من حيذث ال وضر القلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة نفسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذا المتع،قذة بو ذائع متطذابقذة تقريبذاً
تخص نفس األطراف .ورغم أنه ال يمكن من حيث المبدأ اسذ ذذتبعاد أ مالبسذ ذذات
وبمسذ ذذائل انونية متطابقة ل
رفض ط،ب تنظيم مس ذذير اعتزاز ل،مث،يين في  11تشذ ذرين األول/أكتوبر  2014كان

لها س ذذمات فريد ربما

ميزتها من الناحية القانونية عن القل ذ ذ ذ ذذايا األةر المعروض ذ ذ ذ ذذة ع،ى المحكمة األوروبية لحقول اإلنس ذ ذ ذ ذذا
َّ
__________
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()1

ال ،نة المعنية بحقول اإلنس ذ ذ ذ ذ ذذا النظام الداة،ي الماد (99ا) .ولكن انظر أيلذ ذ ذ ذ ذ ذاً ل ذ ذ ذ ذ ذذية ا .ا .س .ض ذ ذ ذ ذ ذذد كندا (البالغ
ر م  1989/367الفقر 2-5؛ و لية جماعة بحير لوبيكو ضد كندا البالغ ر م  1984/167الفقر .3-32

()2

انظر ).Alexandre Kiss, “Abuse of rights”, in Max Planck Encyclopedias of International Law (2006
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فه صذ ذذاحب البالغ لم يشذ ذذر إلى أي من ضوه السذ ذذمات بل اكتفى باإلشذ ذذار في ردوده ع،ى اعت ار
الطرف إلى "الحالة الخاصة" لرفض تنظيم المسير في  11تشرين األول/أكتوبر .2014

-6

ومن الناحية العم،ية أد اةتيار ص ذ ذ ذذاحب البالغ عر

المحكمة األوروبية لحقول اإلنس ذذا وال ،نة إلى حالة انونية تتعار
أي عدم جواز عر

الدولة

المس ذ ذ ذذعلة نفس ذ ذ ذذها بش ذ ذ ذذكل متزامن ع،ى
مع موض ذذوع الماد ()2(5أ) وضدفها

الشذذكو نفسذذها المتع،قة بحقول اإلنسذذا ع،ى أكثر من آلية دولية لمعال ة الشذذكاو .

ف،هوه االزدواجية في التقاض ذ ذذي آثار س ذ ذذ،بية ع،ى نظام الحماية الدولية لحقول اإلنس ذ ذذا

ألنها د تؤدي إلى

نفسها المتع،قة بحقول اإلنسا  .وعالو ع،ى ذلك فه االزدواجية في التقاضي تقو

فع،ياً مص،حة الدول

اررات غير متسذ ذذقة وإلى إضدار الموارد القل ذ ذائية أو شذ ذذبه القلذ ذذائية الدولية الشذ ذذحيحة في معال ة المسذ ذذعلة

األطراف في البروتوكول االةتي ذذاري المحمي ذذة ذذانونذ ذاً في التق،ي ذذل إلى أدنى ح ذذد من احتم ذذال إ ح ذذامه ذذا في
إجراءات متعدد في ضيئات مخت،فة بشع المسعلة نفسها.
ولم يقدم صذ ذذاحب البالغ تفسذ ذذي اًر ذا ميز لق ارره الوي يبدو اةتيا اًر اسذ ذذتراتي ياً مباشذ ذذر إجراءات
-7
متوازية بتقديم بالغ إلى ال ،نة يثير فيه باألسذ ذ ذ ذذاس المسذ ذ ذ ذذعلة نفسذ ذ ذ ذذها الوارد في شذ ذ ذ ذذكاواه المعروضذ ذ ذ ذذة ع،ى
المحكمة األوروبية لحقول اإلنسذ ذ ذ ذذا  .وعو

ذلك تعمد صذ ذ ذ ذذاحب البالغ ع،ى ما يبدو مباشذ ذ ذ ذذر دعاو

متعدد بش ذ ذذع مس ذ ذذائل و ائعية و انونية متماث،ة من حيث ال وضر وأعال بالتالي من دو س ذ ذذبب أو مبرر

وجيه تمتع الدولة الطرف بالحق في عدم إجبارضا ع،ى معال ة دعاو متزامنة بشذ ذذع المسذ ذذعلة نفسذ ذذها أمام

ضيئات دولية متعدد  .ونر أ ضوا الس،ور من جانب صاحب البالغ يشكل إساء استعمال ل،حق في تقديم
البالغات وضو ما كا ينبيي أ ي عل بالغه غير مقبول بموجب الماد  3من البروتوكول االةتياري.
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