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تقييد الحق في التنمع السذلمي دون مبرر؛ والتمييز ضذد
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اعتمدتها اللننة في دورتها  26-1( 131آذار/مارس .)2021
شارك في دراسة ه ا البالغ أعضاء اللننة التالية أسماؤهم :تانيا ماريا عبدو روشوى وفاء أشرف محرم ااسم عياض بن عاشور

عارف بلقان محنوب الهيبة فورويا ش ذ ذ ذ ذذويتش ذ ذ ذ ذذي مارس ذ ذ ذ ذذيا ف .ن .كران كارلوس موميز مارتينيز دان ان ال ي موهومو از

فوتيني بزمتزيس فاس ذذيل ا س ذذانس ذذين لوس ذذيه مانويل س ذذانتوس بيس س ذذوغ تش ذذان روك كوماويا تش ذذامدجا كباتش ذذا إيلين تي رودجا

***

إيميرو تام ار يي يزو جينتيان زمير .

يرد في مرفق ه غ اآلراء أر فرد لعضو اللننة جينتيان زمير (متفق).
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ص ذ ذذاحب البالغ هو فالديمير إيفانوف وهو مواطن من االتحاد الروس ذ ذذي مولود في عام .1945

ويدعي أنه ولع ضذ ذ ذ ذ ذذحية انتهاك االتحاد الروسذ ذ ذ ذ ذذي لحقوله اموجب المادتين  21و 26من العهد .ولد دلل

البروتوكوى االلتيار حيز النفاذ االنس ذ ذ ذ ذ ذ ذذبة لالتحاد الروس ذ ذ ذ ذ ذ ذذي في  1كانون الثاني/يناير  .1992وال يمثل

صاحب البالغ محامٍ.
َ

الوقائع كما عرضاا صاحم البالغ
1-2

ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ مدير أفالم وثائ ية وناش ذ ذ ذ ذ ذ ذذف في مناى الدفاع عن حقو المثليا

والمثليين

ومزدوجي الميل الننسذذي وم اير الهوية الننسذذانية في االتحاد الروسذذي .وحاوى م ار عديد مع نشذذطاء
آلرين تنظيم تنمعا

سذ ذ ذذلمية اشذ ذ ذذأن حقو المثليا

الننس ذذانية في موس ذذكو رل

والمثليين ومزدوجي الميل الننسذ ذ ذذي وم اير الهوية

ترفض على مدى تس ذذع س ذذنوا

متتالية .وفي  10نيس ذذان/أبريل  2014أبلغ

مع ناشذذطين آلرين السذذلطة اإلدارية لمقاطعة لينين في سذذيفاسذذتوموى ااعتزامهم تنظيم مسذذير فخر المثليين

في  23نيسذ ذ ذ ذ ذذان/أبريل  2014مشذ ذ ذ ذ ذذيرين إلى أهداف المسذ ذ ذ ذ ذذير ومولعها ومدتها وعدد المشذ ذ ذ ذ ذذاركين فيها

(ال يزيد على  200شذذخص) .وأبدى المنظمون أيضذذا اسذذتعدادهم لقبوى أ الترال من السذذلطا
ضرور إدلاى ت يي ار
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على الطريق التي تسل ها المسير .

وفي  14نيسذ ذ ذذان/أبريل  2014رفض رئيس السذ ذ ذذلطة اإلدارية لمقاطعة لينين من اإلذن لمسذ ذ ذذير

فخر المثليين حيذذذ ذكر اعتبذذا ار

مرتبطذذة اذذالنظذذام العذذام وأش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار إلى القوانين المتعلقذذة احمذذايذذة ألال

القاصرين وحظر نشر الدعاية بين القاصرين للعاللا
3-2

إذا أر

الننسية مير التقليدية.

وفي  29نيس ذذان/أبريل  2014لدم ص ذذاحب البالغ ش ذذكوى إلى محكمة مولوفينس ذذكي المحلية في

موسذ ذذكو يطعن فيها في لرار السذ ذذلطة اإلدارية لمقاطعة لينين .ودفع اأن التش ذ ذريع الروسذ ذذي ال يفرض حظ ار
ليا على عقد التنمعا

السذ ذذلمية وإذا كان

السذ ذذلطا

تعتقد أن مسذ ذذير الفخر لد تأد إلى أعماى شذ ذ ب

جماعية كان ينب ي لها أن توفر حماية الش ذذرطة للمش ذذاركين فيها أو تحدد لها طريقا بديال .ولاى أيض ذذا إن

القرار تمييز  .ودعم ص ذذاحب البالغ حنته ااإلش ذذار إلى لض ذذية أليكس ذذييد ض ذذد روس ذذيا( )1وإلى آراء اللننة
في لضية فيدوتوفا ضد االتحاد الروسي(.)2
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وفي  20أيار/مايو  2014رفضذ

محكمة مولوفينسذذكي المحلية االسذذتأناف وأيد

لرار السذلطة

اإلدارية لمقاطعة لينين .وفي  28حزيران/يونيه  2014اس ذ ذذتأنب ص ذ ذذاحب البالغ القرار لدى محكمة مدينة
موس ذ ذ ذذكو ل نها رفض ذ ذ ذ

اس ذ ذ ذذتأنافه في  18آب/أمس ذ ذ ذذطس  .2014وفي  6كانون األوى/ديس ذ ذ ذذمبر 2014

لدم طعنا االنقض ض ذذد ل ار ار المحا م األدنى درجة إلى هيأة رئاس ذذة محكمة مدينة موس ذذكو التي رفض ذ

الطعن في  16كانون األوى/ديسمبر .2014
الشكوى
1-3

يدعي صذاحب البالغ انتهاك حقوله اموجب الماد  21من العهد ألن السذلطا
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ويدعي ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أيض ذ ذ ذ ذ ذ ذذا انتهاك الماد  26مقروء اااللتران مع الماد  21من العهد

حقه في التنمع السلمي برفضها السمال له بتنظيم مسير فخر المثليين.

عرلل

االنظر إلى األسذ ذذس التمييزية لرفض تنظيم المسذ ذذير  .ويتبين من اإلشذ ذذار إلى القانون االتحاد ال

بوضذول

يحظر

__________
( )1
( )2
2

European Court of Human Rights, Applications No. 4916/07, No. 25924/08 and No. 14599/09, Judgment,
.21 October 2010
.CCPR/C/106/D/1932/2010
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نش ذ ذذر الدعاية بين القاص ذ ذرين للعاللا

الننس ذ ذذية مير التقليدية أن الس ذ ذذلطا

لن تس ذ ذذم ل لليا

الننس ذ ذذية

بتنظيم أ أحداث عامة اسذذبب معارضذذة األملبية في المنتمع وضذذرور حماية ألال القاص ذرين .ولم تقدم

السذلطا

أ مبرر موضذوعي ومعقوى للمعاملة المختلفة الناشذأة عن الميل الننسذي للمشذاركين في المسذير

والمستفيدين منها ومن األف ار التي يهدف ه ا الحدث العام إلى تروينها.

مالحظات التولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية
1-4

الدولة الطرف في م كر شذ ذ ذ ذ ذذفوية مأرلة  6أيار/مايو  2016على مقبولية البالغ.

اعترضذ ذ ذ ذ ذ

وتدعي أن اسذذتنفاد جميع سذذبل االنتصذذاف المحلية اعد الطعن األوى االنقض على المسذذتوى اإللليمي أمام

هيأة رئاسذ ذ ذذة محكمة مدينة موسذ ذ ذذكو كان يقتضذ ذ ذذي من صذ ذ ذذاحب البالغ أن يقدم طعنا االنقض أيضذ ذ ذذا إلى
المحكمة العليا وهو ما تدعي الدولة الطرف أنه سذبيل انتصذاف فعاى وفقا لقرار المحكمة األورومية لحقو

اإلنسذ ذذان في لضذ ذذية أبراميان وآلرين ضذ ذذد روسذ ذذيا( .)3وتطلب الدولة الطرف إعالن البالغ مير مقبوى لعدم
استنفاد سبل االنتصاف المحلية.
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ولدم

الدولة الطرف في م كر شذ ذذفوية مأرلة  23أيار/مايو  2016مالحظاتها اشذ ذذأن أسذ ذذس

البالغ الموضذوعية .وتالح أن لرار المحكمة االبتدائية اسذترشذد االماد  31من الدسذتور التي ت فل الحق
في التنمع السذلمي ال

يمكن تقييدغ بهدف حماية اآلداب العامة والصذحة العامة وحقو اآللرين وحرياتهم.

وتدفع الدولة الطرف ك لك اأن ه ا الحكم يتفق مع الماد  )1(20من اإلعالن العالمي لحقو اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان

والماد  21من العهد الدولي الخاص االحقو المدنية والسياسية والماد  11من اتفاقية حماية حقو اإلنسان
والحريا

األساسية (االتفاقية األورومية لحقو اإلنسان).
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وتشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير الدولة لدعم ألوالهذا إلى المذاد  21من العهذد والمذادتين  )2(10و )2(11من االتفذاقيذة

األورومية لحقو اإلنس ذ ذذان

()4

التي تنص على جواز تقييد الحق في التنمع الس ذ ذذلمي طبقا للقانون وحس ذ ذذبما

تقتض ذذيه الض ذذرور في منتمع ديمقراطي لص ذذون األمن القومي أو الس ذذالمة العامة أو النظام العام أو حماية

الصذحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقو اآللرين وحرياتهم .وفي ه ا الصذدد تشذير الدولة الطرف

أيضا إلى اجتهاد اللننة وال سيما في لضية بوليا وف ضد بيالروس( )5ولضية سيكيركو ضد بيالروس

()6

وإلى تعليقها العام رلم .)2011(34
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وتأكد الدولة الطرف من جديد ك لك ولائع القض ذذية وتالح أن الهدف من مس ذذير فخر المثليين

حسذب ألواى صذاحب البالغ هو لف

انتباغ النمهور والسذلطا

إلى حقو اإلنسذان ل شذخاص ذو الميل

الننسذ ذ ذذي المثلي وإلى التمييز ورهاب المثلية والفاشذ ذ ذذية وكرغ األجانب .مير أن المحكمة للصذ ذ ذ إلى أن

اعتزام المشذاركين تنظيم مسذير تدعو إلى التسذام مع قاأللليا

يلنأ إليها المواطنون ال ين لديهم أطفاى ومالقرب من المأس ذس ذذا

القانون .ولد اتخ

الننسذيةق وتقام في مناطق االسذتنمام التي
التعليمية ينتهك القيود التي ينص عليها

السذلطة اإلدارية لمقاطعة لينين لرار رفض اإلذن لمسذير فخر المثليين وأ د

االبتدائية ه ا الرفض على أس ذ ذ ذ ذ ذ ذذاس االنتها ا
حماية األطفاى من المعلوما

المحكمة

المحتملة للقانون االتحاد رلم  436لعام  2010اش ذ ذ ذ ذ ذ ذذأن

الض ذ ذذار اص ذ ذذحتهم ونمائهم والقانون االتحاد رلم  124لعام  1998اش ذ ذذأن

__________
( )3

 .Applications No. 38951/13 and No. 59611/13, Decision, 12 May 2015فيما يتعلق افعالية سذبل االنتصذاف

( )4

انظر أيض ذ ذ ذذا European Court of Human Rights, Berladir and others v. Russia, Application No.34202/06,

( )5

 CCPR/C/111/D/2030/2011الفقر .2-8

( )6

 CCPR/C/109/D/1851/2008الفقر .6-9
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أشار الدولة الطرف أيضا إلى الت يي ار

التي أدلل

على لانون اإلجراءا

المدنية.

.Judgment, 10 July 2012, para. 52
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الضذ ذ ذ ذذمانا

المعلوما

األسذ ذ ذ ذذاسذ ذ ذ ذذية لحقو الطفل .وسذ ذ ذ ذذع

المحكمة بتطبيق أحكام ه ين القانونين إلى منع نشذ ذ ذ ذذر

التي يمكن أن تدفع االقاصذ ذرين بوصذ ذذفهم أشذ ذذخاصذ ذذا ليسذ ذ

تقييما نقديا ومسذ ذذتقال إلى اعتبار العاللا

الزوجية التقليدية ومير التقليدية متسذ ذذاوية في ال يمة من الناحية

االجتماعية .ويحتان األطفاى اسذبب عدم نضذنهم النسذد والف ر
ذلك الحماية القانونية المناسبة .وأل

لديهم فرصذ ذذة تقييم ه غ المعلوما

إلى حماية ورعاية لاصذتين اما في

المحكمة في االعتبار في لرارها وجود عد مأسسا

تعليمية ومدرسية

على مقرمة من طريق المسذذير .وكان ال رض من لرار المحكمة هو حماية القاص ذرين من المعلوما
والتحريض الضار اصحتهم ونمائهم األلاللي والروحي.
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والدعاية

وتالح الدولة الطرف أيضا أن الموعد المختار للمسير وهو  23نيسان/أبريل  2014يصادف

فتر االحتفاى اعيد ديني  -عيد الفص ذ ذ ذ  -ويتزامن مع االحتفاى اال كرى السذ ذ ذذنوية السذ ذ ذذبعين لتحرير مدينة

سذيفاسذتوموى من ال از الفاشذيين األلمان .وله غ األسذباب للصذ

مير مناسبين.
6-4

وتدفع الدولة الطرف اأن المحكمة استنتن

المحكمة إلى أن التاريخ والطريق المختارين

أن ادعاء صاحب البالغ المتعلق ااألسباب التمييزية

لرفض تنظيم مس ذ ذذير فخر المثليين ليس له أسذ ذ ذاس موض ذ ذذوعي .وت نكر اأن الحق في التنمع الس ذ ذذلمي ليس

مطلقا اموجب الماد  21من العهد ووفقا للمقرر الخاص المعني االحق في حرية التنمع السذ ذذلمي والحق
في حرية ت وين النمعيا  .بل هو حق يخضذ ذ ذ ذ ذذع لقيود ينص عليها القانون وتمليها الضذ ذ ذ ذ ذذرور في منتمع

ديمقراطي لصذ ذ ذ ذذون األمن القومي أو السذ ذ ذ ذذالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصذ ذ ذ ذذحة العامة أو اآلداب

العذامذة أو حمذايذة حقو اآللرين وحريذاتهم .وعليذه فذان رفض اإلذن بتنظيم مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير فخر المثليين في هذ غ
القض ذ ذ ذ ذ ذذية هو التدبير الوحيد الممكن لحماية األطفاى من المعلوما

األلاللي والروحي.
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والدعاية الض ذ ذ ذ ذ ذذار اص ذ ذ ذ ذ ذذحتهم ونمائهم

ووفقا للدولة الطرف أيد محا م أعلى درجة لرار المحكمة االبتدائية واعتبرته مشذ ذ ذ ذذروعا وذا أسذ ذ ذ ذذس

سذ ذ ذذليمة ألن هدفه هو حماية القاصذ ذ ذرين من التأثير السذ ذ ذذلبي للدعاية الننسذ ذ ذذية المثلية على نمائهم .
( )7

وتأيد الدولة الطرف مولب المحا م وتأكد أن حقو صاحب البالغ اموجب العهد لم تنتهك.

هعليقات صاحم البالغ على مالحظات التولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية
1-5

لدم صاحب البالغ في  11تموز/يوليه  2016تعليقا

على مالحظا

الدولة الطرف .ويعترض

على حنة الدولة الطرف أن الطعن االنقض أمام المحكمة العليا هو سبيل انتصاف فعاى في ه غ القضية.

ويعترف اأن المحكمة األورومية لحقو اإلنسذ ذذان أر

في لضذ ذذية أبراميان وآلرين ضذ ذذد روسذ ذذيا أن إجراء

النقض النذديذد يمكن أن يكون فعذاال إذا أسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفر الطعن اذالنقض عن اإللرار بولوع انتهذاك وعالجذه نظريذا

وعمليا أيض ذ ذذا .ويالح أن الب

في اس ذ ذذتنفاد س ذ ذذبل االنتص ذ ذذاف المحلية في القض ذ ذذية الم كور أعالغ مرتبف

االحدود الزمنية :إذ كان على المحكمة أن تحدد تاريخ اتخاذ القرار النهائي في القضذ ذذية ل رض تحديد مهلة

السذ ذ ذذتة أشذ ذ ذذهر .ويشذ ذ ذذير صذ ذ ذذاحب البالغ ك لك إلى أن الدولة الطرف هي التي يتعين عليها وفقا للمحكمة

األورومية أن تثب

أن سذبيل االنتصذاف كان فعاال نظريا وعمليا على حد السذواء .ويأكد أن لضذا محكمة

النقض امن فيهم لض ذ ذ ذ ذذا المحكمة العليا ال يس ذ ذ ذ ذذتطيعون جبر الض ذ ذ ذ ذذرر الناجم عن انتهاك حقوله .ول لك
يدعي صاحب البالغ أن الطعن االنقض أمام المحكمة العليا لن يكون فعاال.

__________
( )7

4

تشذ ذ ذذير الدولة الطرف أيضذ ذ ذذا إلى عدد من صذ ذ ذذكوك األمم المتحد ووثائقها المتعلقة احقو الطفل وال سذ ذ ذذيما اتفاقية حقو الطفل
المواد  )1(8و 13و16؛ ولننة حقو الطفل التعليق العام رلم  )2003(4والتعليق العام رلم .)2005(7
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ويش ذ ذذير ص ذ ذذاحب البالغ أيض ذ ذذا إلى لض ذ ذذية وتش ذ ذذيروف وس ذ ذذيرمييفا ض ذ ذذد روس ذ ذذيا أمام المحكمة
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األورومية لحقو اإلنسذ ذ ذ ذ ذذان حيذ أر المحكمة أن الملتم َس ذ ذ ذ ذ ذين لم ي َلزما في ه غ الحالة التي لدما فيها
طلبهما إلى المحكمة لبل أن تعترف اأن إجراء الطعن االنقض ذا الدرجتين المش ذذموى ااإلص ذذالل هو س ذذبيل
()8

انتصاف فعاى ااتباع ه ا اإلجراء لبل تقديم طلبهما إلى المحكمة.
3-5

أ

ويشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ إلى أنه لدم بالمه إلى اللننة في  17كانون الثاني/يناير 2015

ما حدث في لض ذ ذذية وتش ذ ذذيروف وس ذ ذذيرمييفا ض ذ ذذد روس ذ ذذيا لبل أن تعترف المحكمة األورومية لحقو

اإلنسذ ذ ذ ذ ذذان افعالية سذ ذ ذ ذ ذذبيل االنتصذ ذ ذ ذ ذذاف النديد .وعليه يدعو اللننة إلى النظر في اعتراف المحكمة ااجراء

الطعن االنقض ذ الدرجتين المشذموى ااإلصذالل ااعتبارغ سذبيل انتصذاف فعاال في ضذوء تفسذير االسذتنتان

في لضية وتشيروف وسيرمييفا ضد روسيا.

إضافة إلى ذلك يقوى صاحب البالغ إن محاوال

4-5

االستأناف من لالى إجراء النقض أو إجراء

المراجعذة القض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائيذة الرلذابيذة أمذام المحكمذة العليذا في لض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذايذا ممذاثلذة تتعلق احقو المثليذا

ومزدوجي الميل الننس ذ ذذي وم اير الهوية الننس ذ ذذانية في االتحاد الروس ذ ذذي لد ااء
العليا أيد

5-5

ل ار ار المحا م األدنى درجة رفض السمال بتنظيم ه غ األحداث العامة.

والمثليين

االفش ذ ذذل ألن المحكمة

ويدفع ص ذذاحب البالغ اأن طلبين آلرين لدما إلى المحكمة األورومية لحقو اإلنس ذذان( )9يض ذذمان

عد منظمين اشذ ذ ذ ذ ذ ذذأن رفض السذ ذ ذ ذ ذ ذذمال بتنظيم أ ثر من  250حدثا عاما في عد مدن في الدولة

ادعاءا

الطرف بين عامي  2008و 2014يدعم جميعها حقو األلليا

الننسذ ذ ذذية والننسذ ذ ذذانية ويهدف إلى تعزيز

التسذ ذ ذذام  .ويأكد أن الدولة الطرف لم تثر في مالحظاتها المأرلة  8حزيران/يونيه  2016اشذ ذ ذذأن الطلبين
الم كورين مس ذ ذذألة اس ذ ذذتنفاد س ذ ذذبل االنتص ذ ذذاف المحلية على الرمم من أن أص ذ ذذحاب البالغ في معظم تلك

القضايا لم يطعنوا االنقض أمام المحكمة العليا .ورفض
6-5

جميع الطعون االنقض في تلك القضايا.

ويكرر صذذاحب البالغ تعليقاته السذذااقة كاملة في رسذذالة مأرلة  23تموز/يوليه  .2016ويشذذير

دعما أللواله إلى الس ذوابق القض ذذائية للمحكمة األورومية لحقو اإلنس ذذان وال س ذذيما لض ذذية أليكس ذذييد ض ذذد
روس ذ ذ ذذيا فيما يتعلق برفض س ذ ذ ذذلطا

و 2008حيذ للص ذ ذ

مدينة موس ذ ذ ذذكو الس ذ ذ ذذمال بتنظيم مس ذ ذ ذذي ار الفخر في  2006و2007

المحكمة إلى أن الس ذ ذذلطا

انتهك

الحق في التنمع الس ذ ذذلمي وحظر التمييز(.)10
()11

ولضذذية أليكسذذييد

ويشذذير أيضذذا إلى اجتهاد اللننة وال سذذيما في لضذذية فيدوتوفا ضذذد االتحاد الروسذذي

(لننة البندقية) اش ذ ذذأن حظر ما يس ذ ذذمى قالدعاية للمثلية الننس ذ ذذيةق في ض ذ ذوء التش ذ ذريعا

الحديثة العهد في

ض ذذد االتحاد الروس ذذي( .)12ويورد ص ذذاحب البالغ أيض ذذا أر اللننة األورومية للديمقراطية من لالى القانون
اعض دوى منلس أوروما(.)13

__________
( )8

.Application No. 168899/13, Judgment, 29 March 2016

()9

Alekseyev and others v. Russia, Application No. 14988/09 and 50 others, Judgment, 27 November 2018؛

()10

يسذذهب صذذاحب البالغ في االلتباس من القرار الصذذادر عن المحكمة األورومية لحقو اإلنسذذان في لضذذية أليكسذذييد ضذذد روسذذيا

و.Alekseyev and others v. Russia, Application No. 31782/15, Decision of inadmissibility, 30 June 2020
الطلبا

رلم  07/4916ورلم  08/25924ورلم  09/14599الحكم  21تشذ ذ ذ ذرين األوى/أ تومر  2010وال سذ ذ ذ ذذيما الفق ار 78

()11

الفق ار

من  6-10إلى .8-10

()12

نظر .CCPR/C/109/D/1873/2009

()13

اعتمدته لننة البندقية في  18حزيران/يونيه  2013في دورتها العامة .95

و 88-80و.108
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القضايا واإلاراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية
لب ذذل النظر في أ

1-6

ادع ذذاء يرد في بالغ م ذذا ين ذذب على اللنن ذذة أن تقرر وفق ذذا للم ذذاد  97من

نظامها الداللي ما إذا كان البالغ مقبوال أم ال اموجب البروتوكوى االلتيار .

2-6

ول ذذد ت ذذأ ذذد

3-6

وتالح اللننة حنة الدولة الطرف أن صذ ذ ذ ذذاحب البالغ لم يسذ ذ ذ ذذتنفد سذ ذ ذ ذذبل االنتصذ ذ ذ ذذاف المحلية

المسألة نفسها ليس

اللنن ذذة وفق ذذا لم ذذا تنص علي ذذه الم ذذاد ()2(5أ) من البروتوكوى االلتي ذذار

ليد النظر في إطار إجراء آلر من إجراءا

أ إجراء النقض أمام المحكمة العليا .ولد أحاط

من أن

التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

اللننة علما االس ذ ذ ذ ذ ذ ذوابق القضذ ذ ذ ذ ذ ذذائية للمحكمة األورومية

لحقو اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذذان فيما يتعلق االت يي ار التي أدللها لانون اإلجراءا

المدنية اصذ ذ ذ ذ ذ ذذي ته المعدلة االقانون

االتحاد رلم  353لعام  2010وماسذذتنتان المحكمة األورومية اشذذأن فعالية إجراء النقض النديد .وتالح

اللننة أيض ذذا ألواى ص ذذاحب البالغ ومفادها أنه لدم طعنا االنقض أمام هيأة رئاس ذذة محكمة مدينة موس ذذكو

ول نه لم يسذتنفد إجراء النقض النديد لعد أسذباب (انظر الفقر  1-5أعالغ) .وتشذير اللننة في ه ا الصذدد
إلى اجتهادها ال

أر فيه أن على أص ذ ذ ذحاب البالما

االسذ ذ ذذتفاد من جميع س ذ ذ ذبل االنتصذ ذ ذذاف المحلية

السذ ذذتيفاء الشذ ذذرص المنصذ ذذوص عليه في الماد ()2(5ب) من البروتوكوى االلتيار

تبدو فعالة في القض ذ ذ ذ ذذية المطروحة وما دام

ما دام

تلك الس ذ ذبل

متاحة لهم احكم الوالع( .)14وت نكر اللننة أيض ذ ذ ذ ذذا اأن منرد

الشك في فعالية سبل االنتصاف المحلية ه غ ال يعفي الفرد من واجب استنفادها .
()15

4-6
ال

وفي ه غ القضذذية ال يدفع صذذاحب البالغ اأنه لم يتمكن من الوصذذوى إلى إجراء النقض النديد

كان متاحا له احكم الوالع .بل يعترض على فعالية ه ا اإلجراء في لض ذ ذ ذ ذ ذ ذذيته اال ا

اذذاألحذذداث العذذامذذة التي تنظمهذذا جمذذاعذذة المثليذذا

أ فيما يتعلق

والمثليين ومزدوجي الميذذل الننسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي وم ذذاير الهويذذة

الننسذذانية في سذذيا معارضذذة الدولة إجماال له غ األحداث .وفي ه ا الصذذدد تالح اللننة تأ يد صذذاحب
البالغ ال

ال تدحضذ ذ ذ ذذه الدولة الطرف اسذ ذ ذ ذذتحالة تنظيم  225حدثا عاما على األلل بين عامي 2008

و 2014اشذذأن المواضذذيع ذا

الصذذلة اشذذأون المثليا

والمثليين ومزدوجي الميل الننسذذي وم اير الهوية

الننس ذ ذ ذذانية في عد مدن في الدولة الطرف اس ذ ذ ذذبب رفض الس ذ ذ ذذلطا

لضذائي حتى اآلن يل ي الق ار ار السذلبية التي اتخ تها السذلطا

المثليا
5-6
ال ذ

المس ذ ذ ذذتمر وعدم ص ذ ذ ذذدور أ حكم

البلدية اشذأن التنمعا

والمثليين ومزدوجي الميل الننسي وم اير الهوية الننسانية.

المتصذلة امواضذيع

وتالح اللننذة لذدى تقييم فعذاليذة إجراء النقض النذديذد فيمذا يتعلق بهذ ا البالغ أن هذ ا اإلجراء

اعتمذذد اموجذذب القذذانون االتحذذاد

رلم  353لعذذام  2010ودلذذل حيز النفذذاذ في  1كذذانون الثذذاني/

يناير  2012يس ذ ذ ذ ذ ذذم امراجعة النقاص القانونية فقف من ل ار ار المحا م التي لها لو األمر المقض ذ ذ ذ ذ ذذي اه.
ولرار إحالة أو عدم إحالة لض ذ ذ ذذية ما إلى محكمة النقض ل ي تنظر فيها هو اطبيعته لرار تقدير

لاض منفرد .ومالنظر إلى ه غ الخصذذائص ترى اللننة أن طلبا

ويتخ غ

المراجعة االنقض ه غ تتضذذمن عناصذذر

س ذذبيل االنتص ذذاف االس ذذتثنائي .إض ذذافة إلى ذلك تالح اللننة أن األس ذذباب الوحيد إلل اء األحكام الملزمة

أو تعديلها في إجراء النقض هي االنتها ا

النسذ ذ ذ ذ ذذيمة للقانون الموضذ ذ ذ ذ ذذوعي أو اإلجرائي .ول لك ينب

على الدولة الطرف أن تبين أن هناك احتماال معقوال أن يتي ه ا اإلجراء سذذبيل انتصذذاف فعاال في رروف
__________

6

()14

انظر في جملذة لضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذايذا وارسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذامي ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد كنذدا ( )CCPR/C/102/D/1959/2010الفقر 4-7؛ وب .ى .ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد ألمذانيذا

()15

لي ائي وآلرون ضد أستراليا ( )CCPR/C/113/D/1937/2010الفقر .3-9

( )CCPR/C/79/D/1003/2001الفقر .5-6
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القضذ ذ ذذية ليد النظر( .)16وتالح اللننة أن السذ ذ ذذلطا

البالغ وميرغ من الناشذذطين من إمكانية تنظيم مسذذي ار
صذذفوف القاص ذرين للعاللا

البلدية والمحا م المحلية دأب

على حرمان صذ ذ ذذاحب

مسذذتند في ل ارراتها إلى تش ذريع يحظر الترويج في

الننسذذية مير التقليدية .وفي ه ا الصذذدد تشذذير اللننة إلى الفقر (10د) من

مالحظاتها الختامية اش ذ ذذأن التقرير الدور الس ذ ذذااع لالتحاد الروس ذ ذذي
ه ا التشذ ذريع يأد إلى تفالم القوالب النمطية السذ ذذلبية ضذ ذذد المثليا

()17

التي أعرم

فيها عن للقها من أن

والمثليين ومزدوجي الميل الننسذ ذذي وم اير

الهوية الننس ذذانية ويش ذذكل تقييدا مير متناس ذذب لحقولهم اموجب العهد .وأش ذذار اللننة على وجه الخص ذذوص
إلى حكمين صذ ذ ذ ذذادرين عن المحكمة الدسذ ذ ذ ذذتورية رلم  151-O-Oالمأرخ  19كانون الثاني /يناير 2010

ورلم  24-Pالمأرخ  23أيلوى/سذ ذذبتمبر  2014يأيدان مشذ ذذروعية ه ا القانون .وترى اللننة أن تطبيق السذ ذذلطا

هذ ا القذانون اطريقذة منهنيذة على تنمعذا

المثليذا

والمثليين ومزدوجي الميذل الننسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي وم ذاير الهويذة

الننسذ ذ ذذانية وتأييد المحا م ه غ الممارسذ ذ ذذة وال سذ ذ ذذيما المحكمة الدسذ ذ ذذتورية في الدولة الطرف ينعل ننال
صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ في إجراء الطعن اذالنقض من المحذاى( .)18وفي غيذاب معلومذا

من الذدولذة الطرف عن

الت يي ار المدللة على التش ذريع أو على الممارس ذذة اإلدارية في ه ا الش ذذأن وعن احتماى فعالية اللنوء إلى
إجراء النقض النديد للطعن في تطبيق ه ا الحكم التش ذ ذريعي وفي غياب أمثلة على ل ار ار لضذ ذذائية أل

الق ار ار اإلداريذة التي ترفض من اإلذن لتنمعذا

المثليذا

والمثليين ومزدوجي الميذل الننسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي وم ذاير

الهويذة الننس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذانيذة منذ عذام  2015ترى اللننذة أن إجراء النقض اموجذب لذانون اإلجراءا

المذدنيذة في

رروف ه غ القضية ال يعتبر سبيل انتصاف كان صاحب البالغ ملزما ااستنفادغ ل رض المقبولية .وعليه
ترى اللننة أن أحكام الماد ()2(5ب) من البروتوكوى االلتيار ال تمنعها من النظر في ه ا البالغ.
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وتحيف اللننة علما أيضا اادعاء صاحب البالغ أن حقوله اموجب المادتين  21و 26لد انتهك

ألنه حرم من فرص ذ ذ ذذة تنظيم مس ذ ذ ذذير فخر المثليا
اللننة أن ه غ االدعاءا

لد دعم

في احذ أسسها الموضوعية.

والمثليين وتعرض للتمييز اس ذ ذ ذذبب ميله الننس ذ ذ ذذي .وترى

اما يكفي من األدلة ألمراض المقبولية .ول ا تعلن أنها مقبولة وتمضي

النظر في األسس الموضوعية
1-7

نظر اللننة في البالغ في ضذ ذ ذ ذ ذذوء جميع المعلوما

البروتوكوى االلتيار .
2-7

وأحاط

التي لدمها الطرفان وفقا للماد  )1(5من

اللننة علما اادعاء صاحب البالغ انتهاك حقوله اموجب المادتين  21و 26من العهد.

وت نكر اللننة اأن الحق في التنمع الس ذ ذذلمي يحمي لدر الناس على ممارس ذ ذذة االس ذ ذذتقالى ال اتي الفرد في
تضذ ذ ذ ٍ
ذامن مع اآللرين .وهو يشذ ذ ذذكل أيضذ ذ ذذا إلى جانب حقو ألرى ذا صذ ذ ذذلة األسذ ذ ذذاس ذاته لنظام حكم
تشذ ذذاركي لائم على الديمقراطية وحقو اإلنسذ ذذان وسذ ذذياد القانون والتعددية( .)19عالو على ذلك ينب على

الدوى أن ت فل أال تأد القوانين وتفسيرها وتطبيقها إلى التمييز في التمتع االحق في التنمع السلمي مثال

على أساس الميل الننسي أو الهوية الننسانية(.)20
__________
()16

انظر مثال ش ذ ذ ذ ذذوميلين ض ذ ذ ذ ذذد بيالروس ( )CCPR/C/105/D/1784/2008الفقر 3-8؛ ودوروفيد ض ذ ذ ذ ذذد االتحاد الروس ذ ذ ذ ذذي

()17

.CCPR/C/RUS/CO/7

()18

انظر في جملة لضذايا س .ى .ضذد النمهورية التشذيكية ( )CCPR/C/103/D/1850/2008الفقر 4-6؛ ومين  -كيو جونغ
وآلرون ضد جمهورية كوريا ( )CCPR/C/101/D/1642-1741/2007الفقر .3-6

()19

اللننة المعنية احقو اإلنسان التعليق العام رلم  )2020(37الفقر .1

()20

المرجع نفسه الفقر .25
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وت نكر اللننة ك لك اأن الماد  21من العهد تحمي التنمعا

3-7

الطلق أو في األمذا ن الم لقذة أو عبر اإلنترنذ

السذلمية أينما كان

سذواء في الهواء

أو في الفض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذاءين العذام والخذاص  .وال ينوز تقييذد هذ ا
()21

الحق إالن إذا كان التقييد( :أ) مفروضذ ذ ذذا طبقا للقانون؛ (ب) ضذ ذ ذذروريا في منتمع ديمقراطي لصذ ذ ذذون األمن
القومي أو الس ذ ذ ذ ذذالمة العامة أو النظام العام أو حماية الص ذ ذ ذ ذذحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقو

اآللرين وحرياتهم .ويقع على عاتق الدوى األطراف التزام اأن تبرر القيود المفروضذ ذ ذ ذ ذذة على الحق ال

الماد  21من العهد وأن تثب

أن ه غ القيود ليس ع بة مير متناسبة تحوى دون ممارسة ه ا الحق .
()22

وترى اللننة أن على السذلطا

4-7

ت فله

أن تثب

أن أ ليد من القيود المفروضذة يفي اشذرص المشذروعية

وأنه أيضا ضرور ألساس واحد على األلل من األسس المسمول بها لفرض القيود الم كور في الماد 21

ومتناسذ ذ ذ ذذب معه .وينب أال ت ون القيود تمييزية أو مخلة انوهر الحق أو هادفة إلى ردع المشذ ذ ذ ذذاركة في
أو ذا

التنمعا

أثر مثبف( .)23وعدم الوفاء به غ المسأولية لر للماد .)24(21

معينذذة لتيسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير
5-7
وتالح اللننذذة أن على الذذدوى األطراف فضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال عن ذلذذك واجبذذا إينذذابيذذة ن
()25
التنمعا الس ذذلمية ولمس ذذاعد المش ذذاركين على تحقيق أهدافهم  .وينب على الدوى أن تهيئ بيأة مواتية

لممارسذة الحق في التنمع السذلمي دون تمييز وأن تضذع إطا ار لانونيا ومأسذسذيا يسذم اممارسذة ه ا الحق
افعذاليذة .ولذد يتعين على السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذا

أحيذانذا اتخذاذ تذدابير محذدد  .فقذد يكون عليهذا مثال أن ت لق الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذوارع

أو ت ير وجهة حركة المرور أو توفر األمن .وعند االلتضاء ينب على الدوى أيضا حماية المشاركين من

اإلساء التي لد ترت بها جها
النمهور

()26

فاعلة من مير الدوى مثل التدلل أو العنب ال

والمتظاهرون المضادون ومقدمو الخدما

األمنية الخاصة(.)27

يمارسه أفراد آلرون من

6-7

وتالح اللننة في ه غ القضذ ذ ذ ذذية أن الدولة الطرف وصذ ذ ذ ذذاحب البالغ يتفقان على أن رفض من

7-7

وتحيف اللننذة علمذا احنذة الذدولذة الطرف أن لرارهذا رفض تنظيم المس ذ ذ ذ ذ ذ ذذير اذالهذدف المعلن  -أال وهو

اإلذن بتنظيم مسذ ذ ذذير فخر المثليا والمثليين في موسذ ذ ذذكو في  23نيسذ ذ ذذان/أبريل  2014ش ذ ذ ذ نكل عرللة لحق
صاحب البالغ في التنمع ل ن الطرفين يختلفان اشأن ما إذا كان التقييد المعني جائ از أم ال.
الترويج لحقو وحريا

األلليا

الننس ذذية  -كان ض ذذروريا ومتناس ذذبا ومحنتها أن ذلك الرفض هو التدبير

الوحيد الممكن في منتمع ديمقراطي لحماية القاصذ ذ ذ ذ ذ ذرين من معلوما

تضذ ذ ذ ذ ذ ذذر بنمائهم األلاللي والروحي

ومص ذذحتهم .وتالح اللننة أيض ذذا ادعاء الدولة الطرف اس ذذتحالة تنظيم المس ذذير اس ذذبب تزامنها مع االحتفاى

اعيد ديني  -عيد الفص ذ  -واالحتفاى اال كرى السذذبعين لتحرير سذذيفاسذذتوموى من االحتالى األلماني الفاشذذي.
وتحيف اللننة علما أيضذ ذذا األواى صذ ذذاحب البالغ ومفادها أنه أبدى رمبته في كفالة احترام النظام العام ولواعد

اآلداب العامة أثناء إعماى حقه في التنمع الس ذذلمي االهدف المعلن وأنه ألبر الس ذذلطا
الطريق ال

كان

ستسل ه المسير .

ااس ذذتعدادغ لت يير

__________
()21

المرجع نفسه الفقر .6

()22

بومالفني ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بيالروس ( )CCPR/C/115/D/2019/2010الفقر 4-8؛ وأليكسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذييد ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد االتح ذ ذ ذذاد الروسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي

()23

التعليق العام رلم  37الفقر .36

()24

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

()25

أش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار اللنن ذ ذذة في كثير من األحي ذ ذذان منذ ذ ذ إص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدار آرائه ذ ذذا في لضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذ ذذة تورشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذني ذ ذذاك وآلرون ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بيالروس

()CCPR/C/130/D/2757/2016؛ والتعليق العام رلم  37الفقر .36

( CCPR/C/108/D/1948/2010و )Corr.1إلى أن الخطوا التي نتتخ ها الدوى رندا على تنمع ما ينب ي أن تسذذترشذذد بهدف تيسذذير
الحق .انظر أيضا  CCPR/C/BEN/CO/2الفقر 33؛ و A/HRC/20/27الفقر 33؛ ولرار منلس حقو اإلنسان .11/38
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()26

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

()27

التعليق العام رلم  37الفقر .24
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8-7

وتشذ ذذير اللننة إلى أن التنمعا السذ ذذلمية ال ينب ي أن تقيد إال في حاال اسذ ذذتثنائية لحماية قاآلدابق.

وفي حاى اسذ ذ ذ ذذتخدام ه ا السذ ذ ذ ذذبب ينب ي أال يكون ذلك لحماية مفاهيم ألالقية تسذ ذ ذ ذذتمد من تقليد اجتماعي

أو فلسذفي أو ديني واحد فقف وينب فهم أ ليود من ه ا القبيل في ضذوء الطااع العالمي لحقو اإلنسذان
والتعددية ومبدأ عدم التمييز .وت نكر اللننة اعدم جواز فرض ليود على ه ا األساس مثال اسبب معارضة

التعبير عن الميل الننسي أو الهوية الننسانية(.)28
9-7

والقيود المفروض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة على تنمع بذدعوى حمذايذة حقو وحريذا

اآللرين لذد تتعلق احمذايذة العهذد

أو الحقو األلرى ل شذ ذ ذ ذذخاص مير المشذ ذ ذ ذذاركين في التنمع .وفي ه غ القضذ ذ ذ ذذية ال ترى اللننة أ دليل
يشذ ذذير إلى أن قمنرد ذكر المثلية الننسذ ذذيةق

()29

أو التعبير العلني عن وضذ ذذع المثليا

إلى احترام حقولهم يمكن أن يكون له أثر سلبي على القاصرين.

والمثليين أو الدعو

 10-7وت نكر اللننة أيض ذ ذ ذ ذ ذذا اأن للمش ذ ذ ذ ذ ذذاركين الحق في أن يقرروا احرية ال رض من التنمع الس ذ ذ ذ ذ ذذلمي
للنهوض ا ذذأف ذذار وأه ذذداف طموح ذذة في المن ذذاى الع ذذام وتح ذذدي ذذد مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتوى دعم ه ذ غ األف ذذار أو األه ذذداف

أو معارض ذذتها .ومن الش ذذروص األس ذذاس ذذية إلعماى الحق في التنمع الس ذذلمي أن ت ون القيود مبدئيا محايد

من حيذذ المحتوى

()30

ومذالتذالي ال ت ون مرتبطذة اذالرسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالذة التي ينقلهذا التنمع .واتبذاع نهج مخذالب يبطذل

ال رض ذاته من التنمعا

الس ذذلمية بوص ذذفها أدا للمش ذذاركة الس ذذياس ذذية واالجتماعية  .وعليه ترى اللننة
()31

أن القيود التي فرضذ ذ ذ ذذتها الدولة الطرف في ه غ القضذ ذ ذ ذذية على حق صذ ذ ذ ذذاحب البالغ في التنمع مرتبطة

ارتباطا مباش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ار االهدف ال

التير للتنمع وممحتواغ وهو تأ يد المثلية الننس ذ ذ ذ ذ ذ ذذية وحقو األش ذ ذ ذ ذ ذ ذذخاص

المثليين .ول لك تخلص اللننة إلى أن الدولة الطرف لم تثب

أن التقييد المفروض على حقو صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب

البالغ ض ذ ذ ذ ذذرور في منتمع ديمقراطي من أجل حماية الص ذ ذ ذ ذذحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقو
اآللرين وحرياتهم .ومناء عليه ترى اللننة أن الولائع المعروضذ ذذة أعالغ ت شذ ذذب عن حدوث انتهاك لحقو

صاحب البالغ امقتضى الماد  21من العهد(.)32
11-7

وتالح اللننة ك لك ادعاء ص ذ ذذاحب البالغ أن الس ذ ذذلطا

احظر المس ذ ذذير لد عرض ذ ذذته للتمييز

اس ذ ذذبب ميله الننس ذ ذذي مما يش ذ ذذكل انتها ا للماد  .26وتحيف اللننة علما أيض ذ ذذا اادعاء الدولة الطرف أن

السبب وراء حظر المسير ال يتضمن أ تعبير عن عدم التسام تناغ األشخاص ذو الميل الننسي مير
التقليد

وإنما تمليه الحاجة إلى حماية حقو القاصرين ال مير.

ر
تخوى جميع األفراد التمتع اذالمسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاوا أمذام القذانون والتمتع احمذايذة
 12-7وتذ نكر اللننذة اذأن المذاد  26ن
القانون على لدم المسذذاوا وتحظر أ نوع من أنواع التمييز اموجب القانون وت فل لنميع األفراد حماية متسذذاوية
وفعذالذة من التمييز القذائم على أ أس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاس مثذل العر أو اللون أو الننس أو الل ذة أو الذدين أو ال أر

السذذياسذذي أو مير السذذياسذذي أو األصذذل القومي أو االجتماعي أو الثرو أو النسذذب أو أ وضذذع آلر .
()33

__________
()28

المرجع نفسذذه الفقر  .46انظر أيضذذا فيدوتوفا ضذذد االتحاد الروسذذي الفقرتان  5-10و6-10؛ وأليكسذذييد ضذذد االتحاد الروسذذي
( )CCPR/C/109/D/1873/2009الفقر 6-9؛ وأليكسييد ضد االتحاد الروسي (.)CCPR/C/130/D/2757/2016

()29

انظر أليكس ذ ذذييد ض ذ ذذد االتحاد الروس ذ ذذي ( .)CCPR/C/130/D/2757/2016انظر أيض ذ ذذا European Court of Human

Rights, Alekseyev v. Russia, Applications No. 4916/07, No. 25924/08, and No. 14599/09, para. 86؛

وZhdanov and others v. Russia, Application No. 12200/08 and two others, Judgment, 16 July 2019؛
و.Alekseyev and others v. Russia, Application No. 14988/09 and 50 others

()30

التعليق العام رلم  37الفقر 22؛ وأليكسييد ضد االتحاد الروسي ( )CCPR/C/109/D/1873/2009الفقر .6-9

()31

التعليق العام رلم  37الفقر .48

()32

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

()33

اللننة المعنية احقو اإلنسان التعليق العام رلم  )1989(18الفقر .1
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وتشذ ذ ذذير اللننة إلى اجتهاداتها

()34

وت نكر اأن حظر التمييز اموجب الماد  26يشذ ذ ذذمل أيضذ ذ ذذا التمييز على

أساس الميل الننسي والهوية الننسانية .
()35

13-7

وترى اللننة أن الس ذ ذ ذذلطا

اعترض ذ ذ ذ

على محتوى المس ذ ذ ذذير المقترل المتعلق االمثلية الننس ذ ذ ذذية

وميز تميي از ص ذ ذريحا على أسذ ذذاس الميل الننسذ ذذي والهوية الننسذ ذذانية مما يشذ ذذكل تفريقا ألس ذ ذباب تحظرها

الماد .26

فيها اعدم اعتبار كل تفريق لائم على األسذس المشذار

 14-7وت نكر اللننة ك لك ااجتهاداتها التي لضذ
إليها في الماد  26من العهد امثااة تمييز ما دام يقوم على معايير معقولة وموضذ ذ ذ ذذوعية( )36وما دام يتولى

هدفا مشذ ذذروعا اموجب العهد( .)37وفي رروف ه غ القضذ ذذية كان من واجب الدولة الطرف حماية صذ ذذاحب
البالغ في ممارس ذ ذ ذ ذذة حقوله اموجب العهد وعدم المس ذ ذ ذ ذذاهمة في لمع تلك الحقو ( .)38وتالح اللننة ك لك
أنها للصذ ذ ذ

في ول

س ذ ذذابق إلى أن القوانين التي تحظر الترويج بين القاصذ ذ ذرين للعاللا

التقليدية في الدولة الطرف أد

الننس ذ ذذية مير

إلى تفالم القوالب النمطية السذ ذذلبية ضذ ذذد المثليا

والمثليين ومزدوجي الميل

ثم إلى إل ذاء هذ غ القوانين( .)39ومنذاء عليذه ترى اللننذة أن الذدولذة الطرف لم تثبذ

أن تقييذد حق صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب

الننسذي وم اير الهوية الننسذانية وشذكل

تقييدا مير متناسذب لحقولهم اموجب العهد ودع

اللننة من

البالغ في التنمع السذلمي يسذتند إلى معايير معقولة وموضذوعية ويسذعى إلى تحقيق هدف مشذروع اموجب

العهذد .ولذ لذك فذان حظر التنمع الذ

الماد  26من العهد.

كذان صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ يعتزم تنظيمذه يعتبر انتهذا ذا لحقولذه اموجذب
ترى أن الولائع المعروض ذذة

-8

واللننة إذ تتص ذذرف وفقا للفقر  4من الماد  5من البروتوكوى االلتيار

-9

وعمال اذذأحكذذام المذذاد ()3(2أ) من العهذذد يقع على عذذاتق الذذدولذذة الطرف التزام بتوفير سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبيذذل

عليها ت شب عن انتهاك الدولة الطرف حقو َ صاحب البالغ التي ت فلها المادتان  21و 26من العهد.
انتصذ ذذاف فعاى لصذ ذذاحب البالغ .ويقتضذ ذذي منها ذلك جبر الضذ ذذرر جب ار تاما ل فراد ال ين انت رهك

حقولهم

التي يكفلها العهد اما في ذلك منحهم تعويض ذ ذ ذذا كافيا .ويقع على عاتق الدولة الطرف أيض ذ ذ ذذا التزام ااتخاذ

جم يع التدابير الالزمة لمنع حدوث انتها ا

مماثلة في المس ذذتقبل .وفي ه ا الص ذذدد تأكد اللننة من جديد

أن على الدولة الطرف وفقا اللتزاماتها اموجب الماد  )2(2من العهد أن تراجع تشذ ذ ذ ذريعاتها وممارس ذ ذ ذذاتها
اما يكفل التمتع ال امل فيها االحقو المنصذ ذ ذذوص عليها في الماد  21من العهد اما في ذلك تنظيم وعقد

التنمعا

السلمية .ويمكن التمتع االماد  26اال امل في الدولة الطرف.

__________
()34

تونين ضذ ذذد أسذ ذذتراليا البالغ رلم  1992/488الفقر 7-8؛ ويَنغ ضذ ذذد أسذ ذذتراليا ( )CCPR/C/78/D/941/2000الفقر 4-10؛

()35

نيبومنيا نش ذ ذ ذ ذي ض ذ ذ ذ ذذد االتحاد الروس ذ ذ ذ ذذي ( )CCPR/C/123/D/2318/2013الفقر 3-7؛ وأليكس ذ ذ ذ ذذييد ض ذ ذ ذ ذذد االتحاد الروس ذ ذ ذ ذذي

()36

انظر من بين لضذ ذ ذ ذذايا ألرى بروكس ضذ ذ ذ ذذد هولندا البالغ رلم  1984/172الفقر 13؛ وزوان د فريس ضذ ذ ذ ذذد هولندا البالغ
رلم  1984/182الفقر 13؛ ومولر وإن لهارد ضذد ناميبيا ( )CCPR/C/74/D/919/2000الفقر 7-6؛ وديركسذن وما ير ضذد
هولندا ( )CCPR/C/80/D/976/2001الفقر 2-9؛ وفيدوتوفا ضد االتحاد الروسي الفقر .6-10

()37

التعليق العام رلم  18الفقر  .13انظر من بين لض ذ ذ ذ ذذايا ألرى أونيل وكوين ض ذ ذ ذ ذذد أيرلندا ()CCPR/C/87/D/1314/2004

()38

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

()39

 CCPR/C/RUS/CO/7الفقر  .10انظر أيضذ ذ ذ ذ ذ ذذا لننة حقو الطفل ( )CRC/C/RUS/CO/4-5الفقرتان  24و 25حيذ

وس .ضد كولومبيا ( )CCPR/C/89/D/1361/2005الفقر .2-7
(.)CCPR/C/130/D/2757/2016

الفقر .3-8

أعرم

عن للقها من أن ه غ القوانين تشذ ذ ذذنع على وصذ ذ ذذم المثليا

وحاملي صفا

والمثليين ومزدوجي الميل الننسذ ذ ذذي وم اير الهوية الننسذ ذ ذذانية

الننسين امن فيهم األطفاى واألطفاى من أ ٍ
سر ينتمي أفرادها إلى هأالء األشخاص وعلى التمييز ضدهم وحث

على إل اء ه غ القوانين.
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وإذ تضذذع اللننة في اعتبارها أن الدولة الطرف اانضذذمامها إلى البروتوكوى االلتيار لد اعترف

عمال االماد 2

االتصذ ذ ذذاص اللننة االب ن في مسذ ذ ذذألة ولوع انتهاك ألحكام العهد من عدمه وأنها تعهد
منه اأن تضذ ذ ذ ذ ذذمن تمتع جميع األفراد الم يمين في إلليمها والخاضذ ذ ذ ذ ذذعين لواليتها االحقو المعترف بها في

تود اللننة أن تتلقى من الدولة
العهد وأن توفر لهم سذ ذ ذذبل انتصذ ذ ذذاف فعالة في حاى ثبو ولوع انتهاك لها ن
الطرف في مضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذون  180يومذا معلومذا عن التذدابير المتخذ إلنفذاذ آراء اللننذة .وتطلذب إلى الذدولذة

الطرف أيضا أن تنشر ه غ اآلراء وتوزعها على نطا واسع االل ة الرسمية للدولة الطرف.

GE.21-06356
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المرفق
رأ ،فر  ،لعضو اللجنة اينتيان زبير( ،متفق)
-1

للصذ ذ

أتفق مع لرار اللننة اشذ ذذأن األسذ ذذس الموضذ ذذوعية ال

فيه إلى أن الولائع المعروضذ ذذة

عليهذا ت شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذب عن انتهذاك الذدولذة الطرف للمذادتين  21و 26من العهذد .وعلى مرار رأيي المتفق مع أر

اللننة في لضذية أليكسذييد ضذد االتحاد الروسذي ( CCPR/C/130/D/2727/2016المرفق) يبرز ه ا

ال أر الفرد المتفق الوضع العام مير القانوني المعروض علينا ألن االنتهاك ولع في مدينة سيفاستوموى
أوكرانيا التي ال يزاى ضذذمها عسذذكريا من رلبل االتحاد الروسذذي في أوائل عام  )1(2014محل نزاع يثير للقا
الشذذكوى ضذذد االتحاد الروسذذي في  17كانون الثاني/يناير  2015بينما كان صذذاحب البالغ

دوليا .ولدم

يعتزم تنظيم مس ذ ذ ذ ذذير فخر المثليين في  23نيس ذ ذ ذ ذذان/أبريل  .2014وما يحرك اللننة احق في ه ا الص ذ ذ ذ ذذدد

هو انشذ ذ ذ الها أس ذ ذذاس ذ ذذا اض ذ ذذمان احترام الحقو المدنية والس ذ ذذياس ذ ذذية المنص ذ ذذوص عليها في العهد في جميع
وفي جميع األما ن اما في ذلك في اإللليم المحتل مير أن ه غ المسذألة تتطلب اعض االهتمام.

األولا

وينبع ذلك من عد ل ار ار ص ذ ذ ذ ذ ذذادر عن النمعية العامة اش ذ ذ ذ ذ ذذأن حالة حقو اإلنس ذ ذ ذ ذ ذذان في جمهورية القرم

المتمتعة االحكم ال اتي ومدينة سيفاستوموى أوكرانيا ومن اعتبا ار القانون الدولي العام.
-2

النمعية العامة الحالة في جمهورية القرم المتمتعة االحكم ال اتي ومدينة سيفاستوموى

فقد تناول

أوكرانيا من لالى ل ار ار ش ذذتى ص ذذدر في الفتر بين آذار/مارس  2014وكانون األوى/ديس ذذمبر 2020

أد

فيها التزامها اسذياد أوكرانيا واسذتقاللها السذياسذي ووحدتها وسذالمتها اإللليمية دالل حدودها المعترف

بهذا دوليذا( .)2وأ ذد

النمعيذة العذامذة في لرارهذا  262/68أن االسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتفتذاء الذ

أجر في جمهوريذة القرم

المتمتعة االحكم ال اتي ومدينة سيفاستوموى في  16آذار/مارس  2014ال يمكن احكم افتقادغ للمشروعية

أن يشذ ذ ذذكل األسذ ذ ذذاس أل ت يير في وضذ ذ ذذع جمهورية القرم المتمتعة االحكم ال اتي أو مدينة سذ ذ ذذيفاسذ ذ ذذتوموى.

عالو على ذلك أهاب

أ إجراءا

انميع الدوى والمنظما

أو ال يام اأ معامال

الدولية والوكاال

المتخص ذ ذ ذصذ ذ ذذة إلى االمتناع عن اتخاذ

لد تفسر على أنها اعتراف اأ ت يير في ذلك الوضع.

التي ت تنب حماية حقو اإلنسان في

ذكر الصعوما
وكرر النمعية العامة على مدى سنوا
-3
َ
جمهورية القرم المتمتعة االحكم ال اتي ومدينة سذ ذ ذ ذ ذذيفاسذ ذ ذ ذ ذذتوموى أوكرانيا  .فقد طالب
()3

النمعية العامة في

لرارها  190/72االتحاد الروسذ ذ ذذي ااحترام التزاماته اموجب القانون الدولي فيما يتعلق ااحترام القوانين التي
ان

سذ ذ ذ ذذارية في القرم لبل االحتالى .وكرر النمعية العامة تأ يد دعواتها الموجهة في ل ارريها 263/73

و 168/74وأهاب

في لرارها  192/75انميع المنظما

الدولية والوكاال

األمم الم تحد عند اإلشذ ذذار إلى القرم في الوثائق واالتصذ ذذاال
الصادر عنها اما في ذلك ما يتعلق االبيانا

والمنشذ ذذو ار

المتخص ذصذذة التااعة لمنظومة

والمعلوما

والتقارير الرسذ ذذمية

اإلحصائية لالتحاد الروسي أو التي يوفرها االتحاد الروسي

إلى جانب تلك التي تودع أو تسذذتخدم في موارد األمم المتحد ومنصذذاتها على شذذبكة اإلنترن أن تسذذتخدم
مس ذ ذ ذ ذ نذمى اجمهورية القرم المتمتعة االحكم ال اتي ومدينة س ذ ذ ذ ذذيفاس ذ ذ ذ ذذتوموى أوكرانيا المحتلتين مألتا من رلبل
االتحاد الروسي“ وشنع

جميع الدوى والمنظما

الدولية األلرى على أن تفعل ذلك.

__________
( )1
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ضذم االتحاد الروسذي شذبه جزير القرم عسذكريا في الفتر بين شذباص/فبراير وآذار/مارس  .2014ورل من ذلك الحين يدير شذبه
جزير القرم ااعتبارها تضم إلليمين تااعين لالتحاد الروسي  -جمهورية القرم ومدينة سيفاستوموى االتحادية.
النمعية العامة  262/68و 205/71و 190/72و 263/73و 168/74و.192/75

( )2

ل ار ار

( )3

انظر الحاشية .2
GE.21-06356

CCPR/C/131/D/2635/2015

-4

ولما كان

اللننة المعنية احقو اإلنس ذ ذ ذذان جزءا من منظومة األمم المتحد تقدم تقارير س ذ ذ ذذنوية

إلى النمعية العامة اش ذذأن أنش ذذطتها فيتعين عليها أل ه غ الق ار ار والتوص ذذيا

ذا

النمعية العامة اعين االعتبار أثناء أداء عملها .ل ا أرى أن تدرن اللننة كلما تناول

الص ذذلة الص ذذادر عن
ش ذ ذ ذذكاوى فردية وارد

من القرم في الفرع المتعلق بذ ذ ذ قالنظر في المقبوليةق شرحا لصي ار توض فيه أن القضية تتعلق قانمهورية
القرم المستقلة ذاتيا ومدينة سيفاستوموى أوكرانيا المحتلتين مألتا من رلبل االتحاد الروسيق.
-5

وهك ا ت ون اللننة متقيد بتوصيا النمعية العامة الوارد في عدد من ل ارراتها فضال عن االلتزاما

اموجب القانون الدولي العام المتعلقة اعدم االعتراف بوضع مير لانوني.
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