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تاريخ اعتما اآلراء:

 24آذار/مارس 2022

الموضوع:

ر ض السلطات الترييص الجتماعات؛ حرية التعبير

المسائل اإلجرائية:

استنفا سبل االنتصاف الدايلية

المسائل الموضوعية:

المحاكمة العا لة؛ حرية التةمع؛ حرية التعبير

موا العهد:

 )1(14و )2(19و21

موا البروتوكو االيتياري:

 2و 3و()2(5ب)

صذ ذ ذذاحب البالغ يو السذ ذ ذذيد يوري بيلسذ ذ ذذكي ويو مواطن بيالروسذ ذ ذذي ولد عام  .1965ويدعي أن

الذ ذذدولذ ذذة الطرف انتهكذ ذذف حقوبذ ذذه المكفولذ ذذة مموجذ ذذب الموا  )1(14و )2(19و 21من العهذ ذذد .وبذ ذذد يذ ذذل

البروتوكو االيتياري حيز النفاذ مالنس ذ ذ ذ ذذسة لبيالروس ي  30كانون األو  /يس ذ ذ ذ ذذمبر  .1992ويو ال يمثله

محام أو محامية.
*

اعتمدته اللةنة ي ورتها  28( 134شساط /براير  25 -آذار/مارس .)2022

**

شذ ذذار ي ارسذ ذذة ي ا البالغ أعنذ ذذاء اللةنة التالية أسذ ذذما يم :تانيا ماريا أبدو روتشذ ذذو

وو اء أشذ ذذرف محرم مسذ ذذيم وعيا

بن عاشذ ذذور

وعارف بلقان والمحةوب الهيسة و ورويا سذ ذذويتشذ ذذي وكارلوس روميز مارتينيز ومارسذ ذذيا ف .ك .كران و نمان الكي مويومو ا

و وتيني ما ارتزيس و اس ذ ذ ذذيلما س ذ ذ ذذانش ذ ذ ذذين ويوس ذ ذ ذذيه مانويل س ذ ذ ذذانتوس ماييس وس ذ ذ ذذو تش ذ ذ ذذان رو

وييلين تي رو جا وإمميرو تامرات لريزو وجنتيان يبيري.
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وكو ايوا تش ذ ذ ذذامدجا كساتش ذ ذ ذذا
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الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
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ي  4كانون األو  /يس ذ ذ ذ ذذمبر  2014بدم ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ طلسات للى ل ار ش ذ ذ ذ ذذرطة المقاطعة

ومسذتشذفى بولوتسذل المركزي ومةلس صذيانة المسذاكن والم ار ق العامة ي بولوتسذل لالسذتفا من يدماتها

أثناء االعتصذذام السذذلمي المقرر ي  30كانون األو  /يسذذمبر  2014و عد  .ور نذذف المؤس ذسذذات الثال

جميعها تقديم يدماتها لعد من األسذذساب .وبد ر المسذذتشذذفى المركزي مين تو ير الخدمات الطبية المد وعة
األجر أثناء األحدا

الةماييرية يخنع لقرار صا ر عن مةلس و راء بيالروس ومن ثم ال يمكن تو يريا؛

ور ض مةلس صذ ذذيانة المسذ ذذاكن والم ار ق العامة ي بولوتسذ ذذل تو ير يدماته مسذ ذذبب أشذ ذ ا لعا التطوير

المةتمعي الةارية( .)1أما ل ار شرطة المقاطعة قد ر نف طلسه مسبب تزامن ذلل مع األحدا الةماييرية
المقرر ممناسسة احتفاالت رأس السنة الةديد وعيد الميال .
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و ي  15كانون األو  /يس ذ ذ ذ ذذمبر  2014بدم ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ طلسا للى اللةنة التنفي ية لمقاطعة

بولوتس ذذل من أجل الترييص له بتنظيم اعتص ذذام س ذذلمي ي  30كانون األو  /يس ذذمبر  2014م ر

جمع

التوقيعات لدعم لنش ذ ذ ذذاء جمعية عامة لحماية حقوه المس ذ ذ ذذتهلمين( .)2وكان من المقرر أن ينظم االعتص ذ ذ ذذام

السذ ذذلمي مالقرب من ار السذ ذذينما ،رو ينا ،ويو موبع سذ ذذبق أن حد ته اللةنة التنفي ية كمنطقة مخص ذ ذصذ ذذة

تحديدا لتنظيم التةمعات السلمية ي المدينة.
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و ي  24كانون األو  /يسذذمبر  2014ر نذذف اللةنة التنفي ية للمقاطعة الترييص بتنظيم االعتصذذام

ألن ص ذ ذذاحب البالغ لم يحص ذ ذذل على الدعم الال م من ل ار ش ذ ذذرطة المقاطعة لن ذ ذذمان األمن والنظام العام ومن

مسذذتشذذفى بولوتسذذل المركزي لتو ير الخدمات الطبية أثناء االعتصذذام كما ينص على ذلل القرار ربم 167

المؤرخ  15آذار/مارس ، 2013مشين األحدا
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الةماييرية.،

و ي  15كانون الثاني/يناير  2015اسذذتينص صذذاحب البالغ برار اللةنة التنفي ية للمقاطعة لد

محكمة بولوتسل المحلية مدعيا انتها حقوبه ي حرية التعبير والتةمع السلمي المكفولة بدستور بيالروس
و الما تين  19و 21من العهد .و ي  9شساط /براير  2015يلصف المحكمة للى أن برار اللةنة التنفي ية

امتثل أحكام القانون المتعلق ماألحدا

الةماييرية العامة ور نف من ثم االستئناف.
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و ي  9آذار/مارس  2015بدم ص ذذاحب البالغ طعنا بنقض برار محكمة بولوتس ذذل المحلية أمام
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وطعون أير بدمها صذ ذ ذذاحب البالغ مموجب لجراءات المراجعة القنذ ذ ذذائية الربابية للى رئيس محكمة

محكمة يتسسل اإلبليمية وبد ر ض ي  9نيسان/أبريل .2015

يتسس ذ ذ ذ ذ ذ ذذل اإلبليمية ي  9تمو /يوليه  2015وإلى رئيس المحكمة العليا ي  16أيلو /س ذ ذ ذ ذ ذ ذذبتمبر 2015

ر نف ي  3آب/أرسطس و 2تشرين الثاني/نو مبر  2015على التوالي.
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ويد ع صاحب البالغ مينه استنفد جميع سبل االنتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى
1-3

يدعي صذ ذ ذذاحب البالغ أن حقه ي حرية التعبير والتةمع بد بيد مما يشذ ذ ذذكل انتهاكا للما تين )2(19

و 21من العهد حيث لم يريص له بتنظيم اعتصام سلمي لةمع التوقيعات بهدف عم لنشاء جمعية عامة

لحماية حقوه المستهلمين.

2

()1

يشار للى القرار ربم  182المؤرخ  15شساط /براير ، 2009مشين تو ير مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية يدمات مد وعة األجر.،

( )2

يد ع صاحب البالغ م ين اللةنة التنفي ية لمدينة بولوتسل ر نف ي وبف سابق تسةيل ي الةمعية العمومية.
GE.22-07329

CCPR/C/134/D/2755/2016

2-3

ذير للى أن المحاكم لم تمن
ن ذ ا حدو انتها للما  )1(14من العهد مشذ ذ ا
ويدعي صذ ذذاحب البالغ أي ذ
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ويطلب صذ ذ ذذاحب البالغ للى اللةنة أن توصذ ذ ذذي الدولة الطرف ممواءمة تشذ ذ ذريعاتها التي تنظم حرية

نزيهة ومحايد ومختصة وأن ب ارراتها تيثرت مالسلطة التنفي ية مما يتعار

مع االلتزامات الدولية لبيالروس.

التعبير والتةمع الس ذ ذ ذذلمي مع المعايير الدولية المنص ذ ذ ذذوا عليها ي الما تين  19و 21من العهد؛ ومنع حدو
انتهاكات مماثلة ي المستقبل؛ وتقديم جبر مالي ومعنوي مناسب ألصحاب البالغ.
مالحظات الدولة الطرف بش ن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية

ي م كر ش ذ ذذفوية مؤرية  10آب/أرس ذ ذذطس  2016بدمف الدولة الطرف مالحظاتها مش ذ ذذين المقبولية
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واألس ذ ذذس الموض ذ ذذوعية للبالغ وأش ذ ذذارت للى أن اللةنة التنفي ية لمقاطعة بولوتس ذ ذذل ر ن ذ ذذف ي  24كانون

األو  /يسذمبر  2016طلب صذاحب البالغ تنظيم اعتصذام ألنه لم يمتثل أحكام بانون األحدا

الةماييرية

ال ي ينظم لبامة المناس ذ ذ ذذسات العامة .و ي ي ا الس ذ ذ ذذياه تالح الدولة الطرف أن ص ذ ذ ذذاحب البالغ لم يقدم

أي عقذذد مبرم مع الةهذذات المعنيذذة بتقذذديم الخذذدمذذات ي المذذدن لنذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذذان الخذذدمذذات الطبيذذة أثنذذاء الحذذد

وتنظيف الموبع فيمذا معذد .وتوضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن الذدولذة الطرف أن مقذدمي يذ الخذدمذات لم يكونوا بذا رين على تقذديم

يدماتهم مسبب مشاركتهم ي األحدا
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المرتسطة ماحتفاالت رأس السنة الةديد وعيد الميال .

وتالح الدولة الطرف أن أحكام التش ذريع الوطني مشذذين الحق ي التةمع السذذلمي وحرية التعبير

تتسذ ذ ذ ذذق مع أحكام سذ ذ ذ ذذتور بيالروس وال يتعار

مفر

مع الما تين  19و 21من العهد التي تسذ ذ ذ ذذمن لمل ولة

ما يو ضذذروري ي المةتمعات الديمقراطية من بيو على ممارسذذة الفر لحقوبه وحرياته وما يخدم

مصذذلحة األمن الوطني أو السذذالمة العامة أو النظام العام أو يخدم حماية الصذذحة العامة أو األياله العامة

أو حماية حقوه اآليرين وحرياتهم.
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وتالح الدولة الطرف ك لل أن محكمة بولوتس ذ ذ ذ ذ ذ ذذل المحلية أيدت برار اللةنة التنفي ية للمقاطعة

ي  9ش ذذساط /براير  2015وأن محكمة يتسس ذذل اإلبليمية ر ن ذذف أينذ ا ي  9نيس ذذان/أبريل طعن ص ذذاحب

البالغ ي ي ا القرار .ور نذ ذ ذذف أينذ ذ ذذا طعون أير لصذ ذ ذذاحب البالغ ي لطار لجراء المراجعة القنذ ذ ذ ائية

الربابية.
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و اإلشذ ذ ذذار للى مقبولية البالغ تالح الدولة الطرف أن صذ ذ ذذاحب البالغ لم يسذ ذ ذذتنفد جميع سذ ذ ذذبل

االنتصذذاف المحلية المتاحة ألنه لم يقدم التماسذ ا للى المحكمة العليا أو مكتب المدعي العام إلجراء مراجعة

بنائية ربابية.
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أيير وتعليقا على مد
و ا

عالية لجراءات المراجعة القن ذ ذ ذذائية الربابية تالح الدولة الطرف أنه

ي النصذص األو من عام  2016جرت الموا قة على  111طعنا من أصذل  984طعنا بدم ي لطار لجراء

المراجعة القنائية الربابية لمي تعيد المحكمة العليا النظر يها.
تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف
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ي  9كانون األو  /يسمبر  2016أشار صاحب البالغ للى االجتها ات القنائية للةنة والح

أن القيو المفروض ذ ذ ذذة على حريته ي التةمع تس ذ ذ ذذتند للى أحكام القانون المحلي وتش ذ ذ ذذمل الش ذ ذ ذذروط المريقة
المتمثلة ي الحصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو على ثالثة التزامات يطية من ثال

التظاير ويميا(.)3

( )3
GE.22-07329

جهات ل ارية مختلفة مما بد يةعل حقه ي

يشار للى بنية بولياكوف ضد بيالروس ( )CCPR/C/111/D/2030/2011الفقر .3-8
3
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وأشذار صذاحب البالغ ك لل للى اآلراء التي اعتمدتها اللةنة وذكرت يها مينه عندما تفر
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ولة

طرف بيو ا بهدف التو يق بين حق الفر ي التةمع والمصذ ذذالن العامة السذ ذذالفة ال كر ينس ي أن تسذ ذذتهدي

بهدف تيسذ ذذير لعما ي ا الحق بدال من السذ ذ عي للى تقييد تقييدا رير ضذ ذذروري ورير متناسذ ذذب .ويةب أن
يمتثل أي بيد على ممارسة الحق ي حرية التةمع امتثاال صارما لمعياري النرور والتناسب(.)4

و اإلشذ ذذار للى مالحظات الدولة الطرف مشذ ذذين المراجعة القنذ ذذائية الربابية يد ع صذ ذذاحب البالغ مينه
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طعن ي الق اررات الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ر ي لطذار تلذل اإلجراءات أمذام رئيس المحكمذة العليذا ي بيالروس رير أن نذائذب

الرئيس ر ض طعنه .ويدعي ي ي ا الس ذ ذ ذ ذذياه أن الدولة الطرف لم توض ذ ذ ذ ذذن للى أي من النواب الخمس ذ ذ ذ ذذة كان

ينس ي التوجه لمي يعيد رئيس المحكمة النظر ي الطعن .ويد ع صذذاحب البالغ مينه ال يعتبر لجراءات المراجعة

القنائية الربابية سبيل انتصاف عاال ي ظل غياب أي تفسير من الدولة الطرف ي ي ا الصد .
المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر ي المقبولية
1-6

بب ذذل النظر ي أي ا ع ذذاء ير ي بالغ م ذذا يتعين على اللةن ذذة أن تقرر و ق ذذا للم ذذا  97من
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وبد تيكدت اللةنة و قا لما تقتنذ ذ ذذيه الما ()2(5أ) من البروتوكو االيتياري من أن المسذ ذ ذذيلة
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وتحيط اللةنذة علمذا محةذة الذدولذة الطرف مذين صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ لم يلتمس من رئيس المحكمذة العليذا

نظامها الدايلي ما لذا كان البالغ مقبوال أم ال مموجب البروتوكو االيتياري.

نفسها ليسف بيد السحث ي لطار أي لجراء آير من لجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

أو مكتب المدعي العام مراجعة بنذ ذ ذذائية ربابية لق اررات المحاكم الوطنية .وتر اللةنة ي ي ا السذ ذ ذذياه أن تقديم

طلسات للى رئيس لحد المحاكم إلجراء مراجعة بنذذائية ربابية لق اررات المحاكم التي يلف حيز النفاذ وتخن ذذع

للسذلطة التقديرية للقاضذي يشذكل سذبيل انتصذاف اسذتثنائيا وأن على الدولة الطرف أن تثبف وجو احتما معقو

أن تتين ي الطلسات س ذذبيل انتص ذذاف عاال ي س ذذياه ظروف القن ذذية .وتش ذذير اللةنة ك لل للى حةة ص ذذاحب

البالغ أنذذه بذذدم عال لمن ون جذذدو

طلذذب طعن ي يذ الق اررات ي لطذذار لجراءات المراجعذذة القنذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائيذذة

الربابية السذ ذ ذ ذ ذذيما للى رئيس محكمة يتسذ ذ ذ ذ ذذسل اإلبليمية ورئيس المحكمة العليا ي بيالروس وبدم جميع الموا

ذات الصذلة ي ي ا الصذد  .وت كر اللةنة ك لل ماجتها اتها القنذائية التي جاء يها أن التماس مراجعة بنذائية
ربابية من مكتب المدعي العام ويو لجراء يخنذذع للسذذلطة التقديرية لال عاء العام من أجل طلب مراجعة

ب اررات محكمة يلف حيز النفاذ يشذذكل سذذبيل انتصذذاف اسذذتثنائيا و التالي ليس سذذبيل انتصذذاف يتعين اسذذتنفا

ألر ار

الفقر (2ب) الما  5من البروتوكو االيتياري( .)5وتالح اللةنة أن ص ذ ذ ذذاحب البالغ بد اس ذ ذ ذذتنفد ي

ي الحالة جميع س ذذبل االنتص ذذاف المحلية المتاحة مما يها الس ذذبل التي تش ذذكل لجراءات مراجعة ربابية وعليه
تر اللةنة أن الما ()2(5ب) من البروتوكو االيتياري ال تستسعديا من راسة ي ا البالغ.
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وتالح اللةنذذة ا عذذاء ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذذب البالغ انتهذذا حقوبذذه مموجذذب المذذا  )1(14من العهذذد ألن

المحاكم المحلية لم تمن نزيهة ومحايد ومختصة وتيثرت ب ارراتها مالسلطة التنفي ية .رير أن اللةنة تر أن
صاحب البالغ لم يقدم أ لة كافية تدعم ي ا اال عاء ألر ار

المقبولية ما ام ملص القنية ال يحتوي على

أي معلومات أير ذات صذ ذذلة ي ي ا الصذ ذذد  .و ناء عليه تسذ ذذتنته اللةنة أن ي ا الةزء من البالغ رير

مقبو مموجب الما  2من البروتوكو االيتياري.
( )4

يشار للى بنية سيكيركو ضد بيالروس ( )CCPR/C/109/D/1851/2008الفقر .6-9

( )5

بن ذ ذ ذذية أليكس ذ ذ ذذييف ض ذ ذ ذذد االتحا الروس ذ ذ ذذي ( )CCPR/C/109/D/1873/2009الفقر 4-8؛ وبن ذ ذ ذذية لو ينمو ض ذ ذ ذذد بيالروس
( )CCPR/C/112/D/1929/2010الفقر 3-6؛ وبنذ ذ ذ ذذية سذ ذ ذ ذذو الينمو ضذ ذ ذ ذذد بيالروس ()CCPR/C/115/D/2016/2010
الفقر .3-7
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أيير أن ما تسقى من ا عاءات ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ كما بدمها تثير بن ذ ذ ذ ذذايا مموجب
ا
وتالح اللةنة

المذذا تين  )2(19و 21من العهذذد وتر أنهذذا ثبتذذف ممذذا يكفي ألر ار

األسس الموضوعية.

المقبوليذذة وتنتقذذل للى النظر ي

النظر ي األسس الموضوعية
1-7

نظرت اللةنة ي البالغ ي ضذذوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطر ان على النحو المنصذذوا

2-7

وتالح اللةنة أن ص ذ ذ ذذاحب البالغ يدعي أن حقه ي حرية التعبير والتةمع بد بيد مما يش ذ ذ ذذكل

عليه ي الما  )1(5من البروتوكو االيتياري.

انتهاكا للما تين  )2(19و 21من العهد حيث لم يريص له بتنظيم اعتص ذ ذذام س ذ ذذلمي لةمع التوقيعات م ر

عم لنشذ ذذاء جمعية عامة لحماية حقوه المسذ ذذتهلمين .وتر اللةنة أن القنذ ذذية المعروضذ ذذة عليها تتمثل ي

البف فيما لذا كان حظر االعتصذ ذذام العام المفرو

على صذ ذذاحب البالغ من ببل اللةنة التنفي ية لمقاطعة

بولوتسل يشكل انتهاكا لحقوبه مموجب الما تين  19و 21من العهد.

3-7

وتحيط اللةنة علما ما عاء صذذاحب البالغ أن حقه ي حرية التةمع السذذلمي بد بيد مصذذور رير

بانونية ألنه لم يمنن جميع الخدمات والتراييص الال مة لتنظيم اعتص ذ ذ ذذام س ذ ذ ذذلمي لةمع التوقيعات م ر

عم لنشذذاء جمعية عامة لحماية حقوه المسذذتهلمين .ول لل لن المسذذيلة المعروضذذة على اللةنة يي تحديد

ما لذا كان الحظر ال ي رضته سلطات المقاطعة على صاحب البالغ لعقد اجتماع سلمي م ر

يشكل انتهاكا للما  21من العهد.
4-7

التعبير

وذكرت اللةنة ي تعليقها العام ربم  )2020(37أنه يةو تنظيم التةمعات السذ ذ ذ ذ ذذلمية من حيث

المبدأ ي جميع األماكن التي يمكن للناس الوصذ ذ ذ ذ ذذو لليها أو التي ينس ي أن تتان لهم لمكانية الوصذ ذ ذ ذ ذذو

لليها مثل السذذاحات العامة والش ذوارع( .)6وينس ي عدم لمعا التةمعات السذذلمية للى مناطق نائية يتع ر يها

ج ب ايتمام الفئات المس ذ ذذتهد ة أو عامة الناس مص ذ ذذور عالة .وعلى العموم ال يمكن ر

حظر كلي على

جميع التةمعات ي العاص ذذمة أو ي جميع األماكن العامة ماس ذذتثناء مكان واحد محد ايل المدينة أو يارك

وسط المدينة أو ي جميع شوارع المدينة .وتالح اللةنة ك لل أن الشروط التي تلزم منظمي التةمع السلمي

أو المش ذذاركين فيه لما بترتيب ض ذذسط النظام أو األمن أو تقديم المس ذذاعد الطبية أو التنظيف أو أي يدمات

عامة أير مرتسطة مالتةمعات السلمية أو مالمسايمة ي ع تماليف ذلل ال تتفق مع أحكام الما .)7(21
5-7

وت كر اللةنة مين الحق ي التةمع السذذلمي ال ي تمفله الما  21من العهد حق أسذذاسذذي من حقوه

اإلنس ذ ذ ذ ذ ذ ذذان ض ذ ذ ذ ذ ذ ذذروري لتعبير الفر علنا عن آرائه ووجهات نظر وال رنى عنه ي مةتمع يمقراطي .وتحمي

الما  21من العهد التةمعات السلمية أينما عقدت سواء ي الهواء الطلق أو ي األماكن الم لقة أو عبر

اإلنترنف؛ أو ي الفنذ ذ ذ ذذاءات العامة والخاصذ ذ ذ ذذة؛ أو يهما معا .وبد تتخ ي التةمعات أشذ ذ ذ ذذكاال عديد مما يها

المظايرات واالحتةاجات واالجتماعات والمواكب والتةمعات واالعتص ذ ذذامات والوبفات على ض ذ ذذوء الش ذ ذذموع

والتةمعات المفاجئة .ويي محمية مموجب الما  21سذ ذ ذ ذ ذواء أكانف ثابتة مثل االعتصذ ذ ذ ذ ذذامات أو متنقلة مثل

المواكذب أو المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيرات( .)8ويكون لمنظمي التةمع عمومذا الحق ي ايتيذار الموبع مذالقرب من جمهوريم

المسذذتهدف مص ذ ار وسذذمعا وال يةو أن يقيد ي ا الحق لال لذا( :أ) ر

و قا للقانون؛ و(ب) كان ضذذروريا

للمةتمع الديمقراطي ولصالن األمن القومي والسالمة العامة والنظام العام وحماية الصحة أو اآل اب العامة

( )6

الفقر .55

( )7

التعليق العام ربم  )2020(37الفقر .64

( )8

المرجع نفسه الفقر .6
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أو حمذذايذذة حقوه وحريذذات اآليرين( .)9وعنذذدمذذا تفر

ولذذة طرف بيو ا بهذذدف التو يق بين حق الفر ي

التةمع والمصذذالن العامة السذذالفة ال كر ينس ي أن تسذذتهدي مالهدف ال ي يقنذذي بتيسذذير لعما ي ا الحق
بدال من السذذعي للى تقييد تقييدا رير ضذذروري ورير متناسذذب( .)10و ناء على ذلل يقع على عاتق الدولة

الطرف التزام تبرير تقييديا الحق ال ي تحميه الما  21من العهد(.)11
6-7

و ي ي القنذية يةب على اللةنة أن تنظر فيما لذا كانف القيو المفروضذة على حق صذاحب

مقرر تنظيم االعتص ذذام الس ذذلمي مالقرب من موبع س ذذبق أن حد ته
ا
البالغ ي التةمع الس ذذلمي ررم أنه كان
اللةنة التنفي ية للمدينة كمنطقة مخصذ ذص ذذة على وجه التحديد لتنظيم التةمعات الس ذذلمية ي المدينة مبرر

ممقتنذذى أي معيار من المعايير المبينة ي الةملة الثانية من الما  21من العهد .و ي ضذذوء المعلومات

المتاحة ي الملص ر ض طلب صذذاحب البالغ تنظيم اعتصذذام سذذلمي ألن صذذاحب البالغ لم يقدم أي عقد
مبرم مع الةهذات المعنيذة المقذدمذة للخذدمذات ي المذدن لنذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذان الخذدمذات الطبيذة أثنذاء الحذد

وتنظيف

الموبع معد ذلل .و ي ي ا السذ ذذياه تالح اللةنة أن ال السذ ذذلطات التنفي ية لمقاطعة بولوتسذ ذذل وال المحاكم

المحلية بدمف عمليا أي تبرير أو توضين للميفية التي كان سينتهل بها اعتصام صاحب البالغ ي الوابع
العملي األمن الوطني أو السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالمذة العذامذة أو النظذام العذام أو حمذايذة الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذحذة العذامذة أو اآل اب العذامذة

أو حقوه ال ير وحريذاتهم و ق مذا تنص عليذه المذا  21من العهذد .ولم تثبذف الذدولذة الطرف أنهذا اتخذ ت
أي تدابير بديلة لتيسير ممارسة صاحب البالغ حقوبه ممقتنى الما .21

7-7

و ما أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضذ ذذيحات لضذ ذذافية لن اللةنة تخلص للى أنها انتهكف حقوه

8-7

وتحيط اللةنة علما ك لل ما عاء ص ذ ذ ذذاحب البالغ أن حقه ي حرية التعبير بد بيد مص ذ ذ ذذور رير

صاحب البالغ المنصوا عليها ي الما  21من العهد(.)12

بانونية ألنه لم يمنن الترييص لتنظيم اعتصذ ذ ذذام سذ ذ ذذلمي لةمع التوقيعات م ر

عم لنشذ ذ ذذاء جمعية عامة

لحماية حقوه المس ذذتهلمين .ول لل لن المس ذذيلة المعروض ذذة على اللةنة يي تحديد ما لذا كان الحظر ال ي
رضذ ذ ذذته السذ ذ ذذلطات التنفي ية للمقاطعة على صذ ذ ذذاحب البالغ لعقد اجتماعا سذ ذ ذذلميا م ر

انتهاكا للما  19من العهد.
9-7

التعبير يشذ ذ ذذكل

وت كر اللةنة ي ي ا الصذ ذذد بتعليقها العام ربم  )2011(34حيث أشذ ذذارت ي جملة أمور للى

أن حرية التعبير عنص ذ ذذر ال رنى عنه من عناص ذ ذذر أي مةتمع ويش ذ ذذكل حةر الزاوية لمل مةتمع تس ذ ذذو

الحريذذة والذذديمقراطيذذة( .)13وتالح أن المذذا  )3(19من االتفذذاقيذذة ال تةيز ر

بيو معينذذة على حريذذة

التعبير ممذذا يهذذا حريذذة نقذذل المعلومذذات واأل مذذار لال ي حذذدو مذذا ينص عليذذه القذذانون وإال لن كذذانذذف

ضذ ذ ذذرورية (أ) الحترام حقوه ال ير أو سذ ذ ذذمعتهم أو (ب) لحماية األمن الوطني أو النظام العام أو الصذ ذ ذذحة

العذامة أو اآل اب العذامة .وأيي ار يةذب أال يكون أي تقييذد لحرية التعبير مفرطا ي طبيعتذه  -أي أنه يةب

أن يكون أبل التدابير تديال من بين التدابير التي من شذ ذذينها تحقيق وظيفة الحماية ذات الصذ ذذلة وأن يكون
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()10
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()11

انظر بنية بو ال ني ضد بيالروس ( )CCPR/C/115/D/2019/2010الفقر .4-8

()12

انظر مثال بو و ا ضذ ذ ذ ذ ذ ذذد االتحا الروسذ ذ ذ ذ ذ ذذي ( )CCPR/C/122/D/2217/2012الفقر 8؛ وبنذ ذ ذ ذ ذ ذذية ماالي ضذ ذ ذ ذ ذ ذذد بيالروس
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متناسسا مع المصلحة موضوع الحماية( .)14وت كر اللةنة مينه تقع على عاتق الدولة الطرف مسؤولية لثسات
وجه النرور والتناسب ي القيو المفروضة على حقوه صاحب البالغ التي تمفلها الما  19من العهد(.)15
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وتالح اللةنة أن تقييد تنظيم االعتصذ ذذامات ي معض األماكن المحد سذ ذذلفا ال يسذ ذذتو ي على

ما يبدو معياري النذ ذذرور والتناسذ ذذب مموجب الما  19من العهد .و ي ي القنذ ذذية كان من المقرر أن
ينظم االعتصام السلمي مالقرب من ار السينما ،رو ينا ،ويو موبع سبق أن حد ته اللةنة التنفي ية للمدينة
كمنطقة مخص ذ ذص ذ ذذة على وجه التحديد ي المدينة لتنظيم التةمعات الس ذ ذذلمية (الفقر  2-2أعال ) .بيد أنه

وعلى الررم من ذلل ر نف اللةنة التنفي ية للمقاطعة الترييص لالعتصام ألن صاحب البالغ لم يحصل

على الدعم ذي الصلة من مقدمي يدمات المدينة (الفقر  3-2أعال ) .وتالح اللةنة أن ال الدولة الطرف
وال محاكمها الوطنية بدمف أي توضذ ذذين عن السذ ذذبب ال ي يةعل القيو المفروضذ ذذة ضذ ذذرورية لخدمة يدف

مشذ ذ ذذروع واألبل تديال من بين التدابير التي من شذ ذ ذذينها تحقيق وظيفة الحماية ذات الصذ ذ ذذلة ومتناسذ ذ ذذسة مع

المصذذلحة موضذذوع الحماية( .)16و النظر للى مالمسذذات ي القنذذية تر اللةنة أن القيو المفروضذذة على
صذذاحب البالغ ررم اسذذتنا يا للى القانون الوطني رير مبرر ألر ار

الما  )3(19من العهد .و ما أن

الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات أو توضذذيحات لضذذافية لن اللةنة تخلص للى أن حقوه صذذاحب البالغ

المنصوا عليها ي الما  19من العهد بد انتهكف.
-8

وتر اللةنذة بنذاء على المذا  )4(5من البروتوكو االيتيذاري أن الوبذائع المعروضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة عليهذا
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وعمال ميحكام الما ()3(2أ) من العهد لن الدولة الطرف ملزمة بتو ير سذ ذ ذذبيل انتصذ ذ ذذاف عا

تمشص عن انتها الدولة الطرف لحقوه صاحب البالغ مموجب الما تين  19و 21من العهد.

لصذ ذذاحب البالغ .وي ا يتطلب منها أن تمنن تعوينذ ذذا كامال لذ ار ال ين انتهكف حقوبهم المكفولة مالعهد.
و ناء على ذلل يتعين على الدولة الطرف ي جملة أمور تقديم تعويض كاف لصذ ذ ذذاحب البالغ .والدولة

الطرف ملزمة أينذ ذ ذذا ماتخاذ جميع الخطوات الال مة لمنع حدو انتهاكات مماثلة ي المسذ ذ ذذتقبل .و ي ي ا
الصذد تالح اللةنة أنها نظرت ي بنذايا مماثلة تتعلق بنفس بوانين الدولة الطرف وممارسذاتها ي عد

من البالرات السذ ذ ذ ذ ذذامقة وأنه ينس ي من ثم للدولة الطرف مراجعة لطاريا المعياري مشذ ذ ذ ذ ذذين األحدا

العامة

و قا اللتزاماتها مموجب الما  )2(2من العهد مما يكفل التمتع مالحقوه المنص ذ ذ ذ ذذوا عليها ي الما تين 19

و 21من العهد تمتعا كامال ي الدولة الطرف.
-10

وإذ تذييذ اللةنذة ي اعتسذاريذا أن الذدولذة الطرف مذاننذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذامهذا للى البروتوكو االيتيذاري بذد اعتر ذف

مايتصذذاا اللةنة ي تحديد ما لن كان وبع انتها للعهد أم ال وأنها تعهدت عمال مالما  2من العهد

مين تمفل لةميع األ ار الموجو ين ي لبليمها أو الخاضذ ذذعين لواليتها الحقوه المعترف بها ي العهد و ين

تو ر لهم سذذبيل انتصذذاف عاال وبابال لذنفاذ لن ثبف حدو انتها

لنها تو أن تتلقى من الدولة الطرف

ي رن ذ ذ ذ ذ ذذون  180يوما معلومات عن التدابير التي اتخ تها إلنفاذ آراء اللةنة .ويطلب للى الدولة الطرف

أينا نشر ي اآلراء وتعميمها على نطاه واسع بل اتها الرسمية.
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التعليق العام ربم  )2011(34الفقر .34

()15

بنية أندروسينمو ضد بيالروس ( )CCPR/C/116/D/2092/2011الفقر .3-7

()16
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