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اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة  )4(5من البروتوكول االختياري ،بشأ أ ن
البالغ رقم ** *2016/2899
بالغ مقدم من:

إلينا لوتسكوفيتش (يمثلها المحامي ليونيد سودالنكو)

الشخص المدعى أنه ضحية:

صاحبة البالغ

الدولة الطرف:

بيالروس

تاريخ تقديم البالغ:

 1حزيران/يونيه ( 2016تاريخ الرسالة األولى)

الوثائق المرجعية:

القرار المتخ ذذم جموج ذذد الم ذذاد  92من النظ ذذام ال ذذدا لي

للجنة ،والمحال إلى الدولة الطرف في  15كانون األول/
ديسمبر (لم يصدر في شكل وثيقة)
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تاريخ اعتماد اآلراء:

 19تشرين األول/أكتوبر 2021

الموضوع:

فرض غرامة إدارية على صاحبة البالغ جسبد حمل ملصق

المسائل اإلجرائية:

استنفاد سبل االنتصاف المحلية

المسائل الموضوعية:

حرية التعبير

مواد العهد:

 ،)2(2و( ،)3و19

مواد البروتوكول اال تياري:

 2و()2(5ب)

صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ هي إيلينا لوتسذ ذ ذ ذ ذ ذذكوفيتش ،مواطنة من بيالروس ،مولود في عام  .1981وهي

تذدعي أن الذدولذة الطرف انتهكذو حقو هذا التي تكفلهذا لهذا المذادتذان  )2(2و( )3و 19من العهذد .و ذد د ذل

البروتوكول اال تياري حيز النفاذ جالنس ذ ذ ذ ذ ذذبة لبيالروس في  30كانون األول/ديس ذ ذ ذ ذ ذذمبر  .1992ويمثل محام

صاحبة البالغ.
*

اعتمدتها اللجنة في دورتها  11( 133تشرين األول/أكتوبر  5 -تشرين الثاني/نوفمبر .)2021

**

شذار في د ارسذة هما البالغ أعءذاء اللجنة التالية أسذما هم :وفاء أشذرف محرم جاسذم ،عياض بن عاشذور ،كريسذتوفر عارف بلقان،

المحجوب الهيبة ،فورويا شذ ذ ذذويتشذ ذ ذذي ،كارلوس غوميز مارتينيز ،مارسذ ذ ذذيا ف .ن .كران ،دنكان الكي موهومو از ،فوتيني جا ازرتزيس،

فاسذ ذذيلكا سذ ذذانسذ ذذين ،وسذ ذذيه مانويل سذ ذذانتوس جايس ،سذ ذذوا تشذ ذذان رو  ،كوباويا تشذ ذذامدجا كباتشذ ذذا ،هيلين تي رودجا ،إيميرو تاميرات ييجيزو،
جنتيان زيبيري.
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الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ
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في  30تشرين األول/أكتوبر  ،2015نظمو صاحبة البالغ اعتصاما فرديا في شارع االشتراكيين

في بلد أوكتيابرسذذكي جمنطقة غوميل في بيالروسذذيا .ورفعو الفتة كتد عليها لدي دليل على تزوير نتائ

االنتخاجات  ،في إشذ ذذار إلى االنتخاجات الرئاسذ ذذية التي جرت في  11تشذ ذرين األول/أكتوبر  .2015فاعتقلها

ذر جارتكاب مخالفة إدارية جموجد الماد  )1(34-23من القانون اإلداري
أفراد من الش ذ ذ ذ ذذرطة حرروا محء ذ ذ ذ ذ ا
النتهاكها األمر المتعلق بتنظيم وعقد أنشذ ذذطة جماهيرية .وذكر أفراد الشذ ذذرطة أن صذ ذذاحبة البالغ لم تلتمس

إذنا مسذ ذ ذذبقا من السذ ذ ذذلطات التنفيمية في المدينة لتنفيم اعتصذ ذ ذذامها ،وادعو أنها تعبر عن رأيها الخاص ،ولم تنظم
نشاطا جماهيريا.
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وفي  4تش ذ ذ ذ ذ ذرين الثاني/نوفمبر  ،2015أدانو محكمة أوكتيابرس ذ ذ ذ ذ ذذكي المحلية في منطقة غوميل

ص ذذاحبة البالغ جانتها الماد  )1(34-23من القانون اإلداري وفرض ذذو عليها غرامة جةيمة 2 700 000

روبل بيالروسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي( .)1و دمو صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ طعنذا إلى محكمذة غوميذل اإل ليميذة في تاريخ غير معلوم.

وأعربو في الطعن عن اعتراضها على االستنتاجات التي توصلو إليها المحكمة االبتدائية .وادعو أنها تصرفو

في إطار أحكام دس ذذتور بيالروس حين أعربو جحرية عن ئرائها وأنها لم تش ذذار

كما تدعي المحكمة االبتدائية.
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ن في نش ذذا" جماهيري ،

وفي  27تش ذ ذ ذ ذ ذرين الثاني/نوفمبر  ،2015رفءذ ذ ذ ذ ذذو المحكمة اإل ليمية الطعن المي دمته .وأ رت رأي

المحكمة االبتدائية اس ذ ذ ذ ذ ذذتنادا إلى التقارير التي حررها أفراد الش ذ ذ ذ ذ ذذرطة .وتجاهلو المحكمة الحج التي دفعو بها
ص ذذاحبة البالغ جش ذذون دس ذذتور بيالروس وأحكام العهد المش ذذار إليها في الطعن المي دمته .وفي  23كانون

األول/ديسذ ذذمبر  2015و 24شذ ذذبا"/فبراير  ،2016طعنو صذ ذذاحبة البالغ في الحكم جموجد إجراء االسذ ذذتعراض
القء ذ ذ ذذائي اإلشذ ذ ذ ذرافي لدو رئيس محكمة غوميل اإل ليمية والمحكمة العليا على التوالي .ورفء ذ ذ ذذو الطعون

في  4شذذبا"/فبراير و 11نيسذذان/أبريل  ،2016فويد رئيسذذا كال المحكمتين جالكامل االسذذتنتاجات التي توصذذلو
إليها المحكمة االبتدائية.

الشكوى
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تدعي صاحبة البالغ أن حقو ها المكفولة جموجد الماد  ،19مقترنة جالمادتين  )2(2و( )3من العهد،
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وتطلذد إلى اللجنذة أن تقءذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي جحذدوو انتهذا من بيالروس للمذاد  ،19مقروء جذاال تران م

د انتهكو جسبد القيود غير الءرورية التي فرضتها السلطات على حقها في حرية التعبير.

الماد  )2(2و( )3من العهد ،وأن تحث الدولة الطرف على مواءمة تشذ ذ ذ ذ ذ ذريعاتها جشذ ذ ذ ذ ذ ذذون الحق في التجم
السلمي م الشرو" المنصوص عليها في المادتين  19و 21من العهد.
مالحظات الدولة الطرف بش ن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية
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دمو الدولة الطرف ،في ممكر شذ ذ ذذفوية م ر ة  10شذ ذ ذذبا"/فبراير  ،2017مالحظاتها على مقبولية

البالغ وأسذ ذ ذسذ ذ ذذه الموضذ ذ ذذوعية .وهي تدف جون صذ ذ ذذاحبة البالغ دمو طعنين إلى المحكمة اإل ليمية والمحكمة

العليا في بيالروس جموجد إجراء االسذتعراض القءذائي اإلشذرافي ولكنها لم تقدم طعنا جموجد إجراء اإلشذراف

القء ذ ذذائي إلى مكتد المدعي العام ،وفقا لمقتء ذ ذذيات الماد  )1(11-12من القانون اإلداري .وعدم تقديم هما

الطعن يعني أن ص ذذاحبة البالغ لم تس ذذتنفد س ذذبل االنتص ذذاف المحلية المتاحة .وعليه ،يمكن اعتبار بالغها جمثاجة

إساء الستعمال الحق في تقديم بالغ إلى اللجنة جموجد الماد  3من البروتوكول اال تياري للعهد.
( )1

2

ذار مذ ذذن تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريذ ذذن الذ ذث ذ ذ ذذانذ ذذي/نذ ذذوفذ ذمذ ذبذ ذذر ( 2014الذ ذذمص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدر :الذ ذبذ ذن ذ ذ ذذس الذ ذذوطذ ذنذ ذذي لذ ذبذ ذيذ ذذالروس،
حذ ذوالذ ذذي  140يذ ذذورو اعذ ذتذ ذب ذ ذ ذ ا
.)http://www.nbrb.by/statistics/rates/ratesDaily.asp?date=2015-11-04
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وتء ذذيل الدولة الطرف ائلة إن ادعاءات ص ذذاحبة البالغ جش ذذون انتها حقو ها المكفولة جموجد

المادتين  19و ،21وكملس الماد  )2(2و( )3من العهد ،هي أيءذا ال تسذذتند إلى أسذذس موضذذوعية .ويكفل

دس ذذتور بيالروس ،في المادتين  33و ،35هما الحقوق لمواطنيها .وينص انون األنش ذذطة العامة ،الص ذذادر
في  30كانون األول/ديس ذ ذذمبر  ،1997على ض ذ ذذمانات كاملة لحماية الحقوق الدس ذ ذذتورية لمواطني بيالروس
وال يمكن القول إنه يقيد حقو هم المكفولة جموجد الماد  )3(19من العهد.

تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف
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تدعي ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ ،في ردها على مالحظات الدولة الطرف في  17ئذار/مارس  ،2017إن

نظام االس ذذتعراض القء ذذائي اإلش ذرافي ليس س ذذبيل انتص ذذاف فعاال ينب ي اس ذذتنفادا .فنتيجة هما االس ذذتعراض

تعتمد على السذذلطة التقديرية الممنوحة للقءذذا والمدعين العامين ،و د أ رت اللجنة منم فتر طويلة جون هما
الطعون غير فعالة وغير ض ذ ذذرورية( .)2ولم تحاول ص ذ ذذاحبة البالغ االس ذ ذذتفاد من حقها في تقديم طعن إلى
مكتد المدعي العام ألنه ال يفءذي إلى اسذتعراض كامل للو ائ واألدلة ،ويعتمد فقن على السذلطة التقديرية

للمدعي العام المي يجري االستعراض ،ولملس ،ال يمكن اعتبارا سبيل انتصاف فعاال.
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وت كذذد ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذذة البالغ أن الذذدولذذة الطرف ال تذذمكر في مالحظذذاتهذذا أنهذذا ال تمتثذذل حتى اآلن،

لالسذذتنتاجات التي توصذذلو إليها المفوضذذية األوروبية في تقريرها الم ر  17-16ئذار/مارس  ،2012وهو

تقرير تءذ ذذمن توصذ ذذيات جإد ال عدد من التعديالت على انون األنشذ ذذطة العامة .وتءذ ذذيل ائلة إن الدولة

الطرف لم تنفم العديد من ئراء اللجنة التي طلبو فيها من بيالروس مواءمة تشذ ذ ذريعاتها م المعايير الدولية
لحقوق اإلنسان .وتقول صاحبة البالغ إن القانون ،جالطريقة التي ينفم بها حاليا ،د أدو إلى انتها حقو ها.
المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية
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ب ذذل النظر في أي ادع ذذاء يرد في بالغ م ذذا ،يج ذذد على اللجن ذذة أن تقرر ،وفق ذذا للم ذذاد  97من
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و ذد تذوكذدت اللجنذة ،وفقذا لمذا تنص عليذه المذاد ()2(5أ) من البروتوكول اال تيذاري ،من عذدم كون
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وتحين اللجنة علما جقول الدولة الطرف إن صذذاحبة البالغ لم تسذذتنفد جمي سذذبل االنتصذذاف المحلية،

نظامها الدا لي ،ما إذا كان البالغ مقبوال أم ال جموجد البروتوكول اال تياري.

المسولة ذاتها محل دراسة جالفعل من بل هيئة أ رو من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

ألسذذباب منها على وجه الخصذذوص ،عدم تقديم طعن إلى المدعي العام جموجد إجراءات االسذذتعراض القءذذائي

اإلشذرافي .وتحين اللجنة علما بتوكيد صذاحبة البالغ أن إجراءات االسذتعراض القءذائي اإلشذرافي ال تعتبر في

رأي اللجنة س ذذبيل انتص ذذاف فعاال( .)3وتالحظ اللجنة أن ص ذذاحبة البالغ دمو ش ذذكويين إلجراء االس ذذتعراض
القءذذائي اإلش ذرافي ،في  23كانون األول/ديسذذمبر  2015وفي  24شذذبا"/فبراير  ،2016وكلتاهما رفض من
رئيس المحكمة اإل ليمية والمحكمة العليا (انظر الفقر  3-2أعالا) .وفي هما السذ ذ ذ ذ ذذياق ،تشذ ذ ذ ذ ذذير اللجنة إلى

اجتهاداتها القء ذذائية الس ذذاجقة ،التي رأت فيها أن تقديم طلد إلجراء اس ذذتعراض ء ذذائي إشذ ذرافي لق اررات ء ذذائية
د لو حيز النفاذ وتعتمد على السذذلطة التقديرية للمدعي العام ال يشذذكل سذذبيل انتصذذاف يجد اسذذتنفادا ألغراض

المقبوليذة( .)4وبنذاء على ذلذس ،ترو اللجنذة أن أحكذام الفقر (()2ب) من المذاد  5من البروتوكول اال تيذاري
ال تمنعها من النظر في هما البالغ.

( )2

تشير صاحبة البالغ ،في جملة أمور ،إلى ءية غيالزاوسكاس ضد ليتوانيا (.)CCPR/C/77/D/836/1998

( )3

على سبيل المثال ،غيراشينكو ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/97/D/1537/2006الفقر .3-6

( )4

انظر ءذية جيالزاوسذكاس ضذد ليتوانيا ،الفقر  ،4-7و ءذية سذيكيركو ضذد بيالروس ( ،)CCPR/C/109/D/1851/2008الفقر ،3-8
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و ءية شوميلين ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/105/D/1784/2008الفقر .3-8
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وتحين اللجنة علما جادعاء ص ذ ذ ذذاحبة البالغ انتها الدولة الطرف لحقو ها المكفولة جموجد الماد ،)2(2

مقروء جذاال تران م المذاد  19من العهذد .وت كذد اللجنذة من جذديذد أنذه ال يجوز االحتجذان جذوحكذام المذاد 2
في ادعذاء يرد في بالغ مقذدم جموجذد البروتوكول اال تيذاري ،جذاال تران م أحكذام أ رو من العهذد ،إال إن
كان عدم احترام الدولة الطرف لاللتزاماتها الوا عة عليها جموجد الماد  2هو السبد القريد لحدوو انتها

منفصذذل للعهد يمس مباشذذر الشذذخص المي يدعي أنه ضذذحية( .)5غير أن اللجنة تالحظ أن صذذاحبة البالغ

زعمو جالفعل أن حقو ها المكفولة جموجد الماد  19د انتهكو من جراء تفسذ ذذير وتطبيق القوانين السذ ذذارية

في الدولة الطرف ،والنظر فيما إذا كانو الدولة الطرف د انتهكو أيء ذ ذ ذ ذ ذذا التزاماتها العامة جموجد الماد )2(2

من العهد ،مقروء جاال تران م الماد  ،19ال يختلف ،في رأي اللجنة ،عن النظر في مسذولة انتها حقوق
ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ المكفولة جموجد الماد  19من العهد .وعليه ،فإن اللجنة ترو أن هما الش ذ ذ ذ ذ ذذق من البالغ

يتعارض م الماد  2من العهد ،ويعتبر بملس ،غير مقبول جموجد الماد  3من البروتوكول اال تياري.
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وتحين اللجنة علما أيء ذ ذا جادعاءات صذ ذذاحبة البالغ التي تندرن في إطار الماد  ،)3( 2مقروء

جاال تران م الماد  19من العهد .وفي ض ذ ذذوء عدم ورود أي معلومات مفيد أ رو في الملف ،ترو اللجنة

أن ص ذذاحبة البالغ لم تتمكن من إثبات هما االدعاءات جاألدلة الكافية ألغراض المقبولية .وبناء على ذلس،

تعلن هما الشق من البالغ غير مقبول جموجد الماد  2من البروتوكول اال تياري.
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وترو اللجنة أن الجزء ما تبقى من ادعاءات ص ذ ذ ذذاحبة البالغ ،التي تثير ء ذ ذ ذذايا تندرن في إطار

المذذاد  19من العهذذد ،ذذد دعمذذو جمذذا يكفي من األدلذذة ألغراض المقبوليذذة ،ولذذملذذس ،تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرع في النظر في
أسسها الموضوعية.

النظر في األسس الموضوعية
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نظرت اللجنة في القءذذية في ضذذوء جمي المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ،وفقا للماد )1(5
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وتالحظ اللجنة ادعاء ص ذ ذ ذذاحبة البالغ أن حقها في حرية التعبير د يد على نحو غير مش ذ ذ ذذروع

من البروتوكول اال تياري.

ألنها أدينو جارتكاب جريمة إدارية وفرضذ ذذو عليها غرامة جةيمة  2 700 000روبل جسذ ذذبد مشذ ذذاركتها في

نش ذ ذ ذ ذذا" عام مزعوم ،في حين أن ما امو جه هو ،جحس ذ ذ ذ ذذد ادعائها ،مجرد تعبير عن رأيها في االنتخاجات

الرئاسية التي جرت في عام  .2015ولملس ،فإن المسولة المعروضة على اللجنة تتعلق بتحديد ما إذا كانو
العقوبة التي فرضتها السلطات المحلية على صاحبة البالغ تعتبر جمثاجة انتها للماد  19من العهد.
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وتشذذير اللجنة إلى تعليقها العام ر م  )2011(34جشذذون حرية الرأي وحرية التعبير ،حيث رأت في

ذر أس ذذاس ذذيا في أي مجتم وتش ذذكل حجر الزاوية لكل مجتم تس ذذودا
جملة أمور أن حرية التعبير تمثل عنص ذ ا

الحري ذذة وال ذذديمقراطي ذذة( .)6وتالحظ أن الم ذذاد  )3(19من االتف ذذا ي ذذة ال تجيز فرض يود معين ذذة على حري ذذة

التعبير ،جمذذا في ذلذذس حريذذة نقذذل المعلومذذات واألفكذذار ،ولكن في حذذدود مذذا يقررا القذذانون لفرض هذذما القيود
وإذا اس ذذتدعتها الء ذذرور الحترام حقوق اآل رين أو س ذذمعتهمل أو (ب) لحماية األمن القومي أو النظام العام
أو الصذ ذ ذ ذذحة العامة أو اآلداب العامة .وأ ي ار ،يجد أال تكون القيود المفروضذ ذ ذ ذذة مفرطة جطبيعتها ،أي أنها

يجد أن تكون أ ل الوسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائل تد ال مقارنة ج يرها من الوسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائل التي يمكن أن تحقق الحماية المطلوبة،

ويجد أن تكون متناسبة م المصلحذ ذذة الذ ذذتي ستحميها( .)7وال بد من احترام مبدأ التناسد ،ليس في القانون
( )5

ءذ ذ ذ ذذية جوكوفسذ ذ ذ ذذكي ضذ ذ ذ ذذد بيالروس ( ،)CCPR/C/127/D/2724/2016الفقر 4-6ل و ءذ ذ ذ ذذية جوكوفسذ ذ ذ ذذكي ضذ ذ ذ ذد بيالروس
( ،)CCPR/C/127/D/2955/2017الفقر 4-6ل و ءذ ذ ذذية جوكوفسذ ذ ذذكي ضذ ذ ذذد بيالروس (،)CCPR/C/127/D/3067/2017

( )6

اللجنة المعنية جحقوق اإلنسان ،التعليق العام ر م  ،)2011(34الفقر .2

( )7

المرج نفسه ،الفقر .34

الفقر .6-6
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المي يحدد إطار القيود فحسد ،بل عند تطبيق السلطات اإلدارية والقءائية القانون أيءا( .)8وعندما تحت

دولة طرف جوس ذ ذذباب مش ذ ذذروعة لتقييد حرية التعبير ،فإن عليها أن تبين على وجه التحديد وبطريقة اص ذ ذذة

في كل حالة على حد  ،الطبيعة المحدد للتهديد المي تش ذذكله حرية التعبير على المص ذذالل الممكور في األس ذذباب
الموجبذة للتقييذد المذدرجذة في المذاد  )3(19ممذا دفعهذا إلى تقييذد هذما الحريذة ،وتبين كذملذس ،وجذه الءذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرور

والتناسذ ذ ذذد في اإلجراء المعين المتخم ،وال سذ ذ ذذيما جإ امة الدليل على وجود صذ ذ ذذلة مباشذ ذ ذذر وئنية بين التعبير

والتهديد( .)9وتشذير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تتحمل بملس ،عدء إ امة الدليل على أن القيود المفروضذة

على حقوق صاحبة البالغ التي تكفلها الماد  19من العهد هي يود ضرورية ومتناسبة(.)10
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وتالحظ اللجنذة أن فرض غ ارمذة كبير على ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ لمجرد أنهذا زعمذو أن نتذائ االنتخذاجذات

الرئاسذ ذية التي جرت في عام  2015د زورت يثير شذ ذذكوكا شذ ذذديد في مدو ضذ ذذرور وتناسذ ذذد القيود المفروضذ ذذة

على حقوق صذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ المكفولة جموجد الماد  19من العهد .وتالحظ اللجنة في هما الصذ ذ ذ ذ ذذدد ،أن الدولة
الطرف لم تحت جوس ذ ذذباب جعينها تدعم ض ذ ذذرور فرض هما القيود ،وفقا لما تقتء ذ ذذيه الماد  )3(19من العهد(.)11

ولم تثبو الدولة الطرف كملس أن التدابير التي ا تيرت هي جطبيعتها أ ل الوسذ ذ ذذائل تد ال أو أنها متناسذ ذ ذذبة

م المصلح ذ ذ ذذة ال ذ ذ ذذتي تتو ى حمايتها .وبالنظر إلى مالجسات هما القءية ،ترو اللجنة أن القيود المفروضة على

صذذاحبة البالغ ،وإن كانو تسذذتند إلى القانون المحلي ،فإنها غير مبرر في ضذذوء الشذذرو" المنصذذوص عليها
في الماد  )3(19من العهد .ولملس ،فهي تسذ ذ ذذتنت حدوو انتها لحقوق صذ ذ ذذاحبة البالغ المكفولة جموجد

الماد  )2(19من العهد(.)12
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واللجنة ،إذ تتصذذرف جموجد الماد  )4(5من البروتوكول اال تياري ،ترو أن الو ائ المعروضذذة
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ومن واجد الدولة الطرف ،وفقا ألحكام الفقر (3أ) من الماد  2من العهد ،توفير سبيل انتصاف

عليها تكشف عن انتها الدولة الطرف لحقوق صاحبة البالغ المكفولة جموجد الماد  19من العهد.

فعال لص ذ ذ ذذاحبة البالغ .ويقتء ذ ذ ذذي منها ذلس جبر ض ذ ذ ذذرر من انتهكو حقو هم التي يكفلها العهد جب ار تاما.

وعليه ،فإن الدولة الطرف ملزمة ،في جملة أمور ،بتقديم تعويض كاف لصاحبة البالغ ،جما في ذلس تسديد

يمة ال رامة التي دفعتها وأي تكاليل انونية تكبدتها .وتلزم الدولة الطرف أيءذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا جاتخاذ جمي الخطوات

الالزمة لمن و وع انتهاكات مماثلة في المسذذتقبل ،جطرق منها على وجه الخصذذوص ،اسذذتعراض تش ذريعاتها
الوطنية المتعلقة جاألنشذ ذ ذذطة العامة وتنفيمها لمواءمتها م االلتزامات الوا عة عليها جموجد الماد  )2(2من

العهد ،وباعتماد تدابير تمكن من إنفاذ الحقوق المعترف بها في الماد .19
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واللجنة ،إذ تءذ في اعتبارها أن الدولة الطرف ،جانءذمامها إلى البروتوكول اال تياري ،د اعترفو

جا تصذ ذ ذ ذ ذ ذذاص اللجنة في تحديد ما إذا كان د و انتها للعهد ،وأنها د تعهدت ،عمال جالماد  2من العهد،

جون تءذ ذذمن تمت جمي األفراد الموجودين في إ ليمها أو الخاضذ ذذعين لواليتها جالحقوق المعترف بها في العهد،

وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعاال و ابال لإلنفاذ في حال ثبوت و وع انتها  ،تود أن تتلقى من الدولة الطرف

في غء ذذون  180يوما معلومات جش ذذون التدابير التي اتخمتها لوضذ ذ ئراء اللجنة هما موضذ ذ التنفيم .وتطلد

اللجنة إلى الدولة الطرف أيءا نشر هما اآلراء وتعميمها على نطاق واس بل اتها الرسمية.

( )8

المرج نفسه.

( )9

المرج نفسه ،الفقرتان  35و.36
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