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(لم يصدر في شكل وثيقة)

-1

صذذاحبة البالغ ي سذذفيتالنا غولداد ،و ي مواطنة من مواطني بيالروس من مواليد عام .1946

وتقدم البالغ أص ذ ذذال اة عن نفس ذ ذذها ونيامة عن أناتولي بوبالفني وليونيد س ذ ذذودالينكو ،و ما أي ذ ذ ذا من مواطني
بيالروسُ ،ولذدا عذامي  1958و 1966على التوالي .و ي تذدعي أن الذدولذة الطرف انتهكذو حقوقهم مموج

المذذادتين  19و 21من العهذذد ،مقروءتين على حذذد وبذذاالقتران مع المذذاد  )2(2و( .)3ود ذذل البروتوكو

اال تياري حيز النفاذ مالنسذذبة للدولة الطرف في  30كانون األو /ديسذذمبر  .1992وال يمثل صذذاحب اة البالغ
محام أو محامية.
__________
*

اعتمدتها الل نة في دورتها  12( 130تشرين األو /أكتوبر  6 -تشرين الثاني/نوفمبر .)2020

**

شذار في د ارسذة ما البالغ أع ذاء الل نة التالية أسذماه م :تانيا ماريا عبدو روشذو  ،وعياض بن عاشذور ،وعارف بلقان ،وأحمد أمين فت
هللا ،وفورويا ش ذ ذذويتش ذ ذذي ،وكريس ذ ذذتوف اانا ،وبامريم كويتا ،ودافيد ال .مور ،ودنكان الكي مو ومواا ،وفوتيني ما اارتزيا ،و رنان كيس ذ ذذادا
كابريرا ،وفاسيلكا سانسين ،و وسيه مانويل سانتوس ماايا ،ويوفا شاني ،و يلين تيغرودجا ،وأندرياس ايمرمان ،وجينتيان ابيري.
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الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ
في  10تموا/اوليه  ،2012قدمو ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ وال ذ ذ ذ ذذحيتان األ ريان المزعومتان طلبا للى

1-2

الل نة التنفيمية لمدانة غوميل  -و ي سلطة بلدية محلية لمدانة ابلغ عدد سكانها نحو  500 000نسمة -

لتنظيم اعتص ذ ذ ذ ذ ذذام في  4آب/أغس ذ ذ ذ ذ ذذطا  2012في س ذ ذ ذ ذ ذذاحة قريبة من مت ر غوميل الكبير ،احت اج ا على
المالحقة ال نائية للمدافع عن حقوق اإلنسان ألكسندر بيلياتسكي وعدد من الناشطين السياسيين اآل رين.
وفي  19تموا/اوليه  ،2012رف ذ ذ ذذو الل نة التنفيمية السذ ذ ذذماال ماالعتصذ ذ ذذام بدعوى أن صذ ذ ذذاحبة

2-2

البالغ وال ذ ذ ذذحيتين المزعومتين األ ريين لم يسذ ذ ذذتوفوا الشذ ذ ذذروي المنصذ ذ ذذوص عليها في قرار الل نة التنفيمية

رقم  299المؤرخ  2نيسذ ذذان/أبريل  2008مشذ ذذنن تنظيم أحداث جما يرية في مدانة غوميل .ويسذ ذذتوج

القرار من المنظمين تنظيم األحذداث العذامذة في موقع واحذد معيذد والقيذام ،قبذل الحذدث ،مذإبرام عقود ذدمذا

ما

ممعية
مع الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذرطة المحلية كي اتس ذ ذ ذ ذ ذ ذذنى لها الحفا على النظام العام والس ذ ذ ذ ذ ذ ذذالمة العامة ال الحدثّ ،
المس ذ ذذتش ذ ذذفى المحلي محيي يكون مهنيون طبيون حاضذ ذ ذرين لحاال الطوار الطبية ،وأي ذ ذ ذا ممعية الكيان

المحلي المعني مصذ ذ ذذيانة الطرق محيي اتمكن من التنظي
ُرفض ألن االحت ذذاك كذذان من المقرر أن يكون في موقع مختل

معد الحدث .وتدعي صذ ذ ذذاحبة البالغ أن الطل

عن الموقع الذذدائم الذذمي حذذددتذذه الل نذذة

التنفيمية ،وألن ص ذذاحبة البالغ وال ذذحيتين المزعومتين األ ريين لم ابرموا عقود مش ذذنن دما

الرعاية الطبية أو التنظي
3-2

قبل الحدث المقرر.

الش ذذرطة أو

وفي  31تموا/اوليه  ،2012اسذ ذ ذ ذذتننفو صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ وال ذ ذ ذ ذذحيتان األ ريان المزعومتان قرار

الل نة التنفيمية لدى محكمة غوميل المحلية المركزية .وفي  23آب/أغس ذ ذ ذ ذذطا  ،2012رف ذ ذ ذ ذذو المحكمة
استئنافهم وأاد

قرار الل نة التنفيمية ماعتباره ق ار ار قانونيا.

وفي تاريخ غير محدد ،رفعو صذ ذذاحبة البالغ وال ذ ذذحيتان األ ريان المزعومتان دعوى اسذ ذذتئناف

4-2

مطريق النقض للى محكمة غوميل اإلقليمية ،لكنها ُرف ذو في  4تشذرين األو /أكتوبر  .2012وفي تواريخ
توجهوا للى رئي اسذ ذ ذ ذي/رئيسذ ذ ذ ذذتاي محكمة غوميل اإلقليمية والمحكمة العليا لبيالروس ،ملتمسذ ذ ذ ذذين
غير محدد ّ ،
لجراء مراجعذة ق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائيذة رقذابيذة للحكم الذمي أصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدرتذه محكمذة غوميذل المحليذة المركزيذة .وفي  21كذانون

الثاني/اناار  2013و 18آذار/مارس  ،2013على التوالي ،رف و المحكمتان التماسيهم.

جميع سذبل االنتصذاف المحلية المتاحة والفعالة .وتحيل للى

وتدفع صذاحبة البالغ مننها اسذتنفد
5-2
اجتهادا الل نة المعنية محقوق اإلنس ذ ذذان ،وتالحظ أنها لم تتقدم مطل
مكت

المدعي العام ألنه ليا سبيل انتصاف محليا فعاالا(.)1

إلجراء مراجعة ق ذ ذذائية رقابية للى

الشكوى
1-3

تدعي صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أن الل نة التنفيمية لمدانة غوميل ّقيد

دون مبرر ،في قرار ا رقم 299

المؤرخ  2نيس ذ ذ ذ ذ ذ ذذان/أبريل  2008مش ذ ذ ذ ذ ذ ذذنن األحداث ال ما يرية في مدانة غوميل ،حقها وحق ال ذ ذ ذ ذ ذ ذذحيتين

المزعومتين األ ريين في حريذذة التعبير وحقهم في الت مع السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلمي ،وذلذذا عن طريق فرض التزام على
مع الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرطذة المحليذة ،والمو،فين الطبيين المحليين ،والكيذان

منظمي األحذداث العذامذة مذإبرام عقود ذدمذا
المحلي المعني مصيانة الطرق ،وأي ا عن طريق تحداد موقع واحد معيد ل ميع األحداث العامة التي تنظم

والمحاكم لم تحدد

في غوميل ،و ي مدانة ابلغ عدد سذذكانها  500 000نسذذمة .وتدعي أي ذا أن السذذلطا
مع السذ ذ ذذلمي لم يكن ضذ ذ ذذروريا لحماية
دفا مشذ ذ ذذروعا لتقييد حقوقهم ،وترى أن حظر السذ ذ ذذلطا المحلية الت ا
األمن الوطني أو النظذام العذام أو الص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذحذة العذامذة أو اآلداب العذامذة أو الحترام حقوق الغير وحريذاتهم.
وعلى ذما ،تكون الذدولذة الطرف قذد انتهكذو حقوقهذا وحقوق ال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحيتين المزعومتين األ ريين مموجذ
المادتين  19و 21من العهد ،مقروءتين على حد وباالقتران مع الماد  )2(2و(.)3

__________
()1
2

تولز ينكوفا ضد بيالروس (.)CCPR/C/103/D/1838/2008
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2-3

وتحيل صذاحبة البالغ للى آراء الل نة في ق ذية شذوميلين ضذد بيالروس حيي طلبو الل نة للى

مقت يا

الماد  19من العهد ،وتدفع منن بيالروس لم تنفم معد مه التوصية(.)2

الدولة الطرف أن تعيد النظر في تشذريعاتها ،وال سذيما قانون األحداث العامة ،وتنفيم ا ،ل ذمان توافقها مع

مالحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية
1-4

قدمو الدولة الطرف ،في ممكر شذفوية مؤر ة  26آذار/مارس  ،2015مالحظاتها مشذنن مقبولية

البالغ .و ي تدفع مننها تعترف ما تصذذاص الل نة لتلقي البالغا
والمان ادعون أنهم ض ذ ذ ذذحايا انتهاكا

ل لنظر في البالغذذا

حقوقهم مموج

العهد والنظر فيها ،لكنها ال تعترف ما تص ذ ذ ذذاص ذ ذ ذذها

المقذذدمذذة من أطراف ثذذالثذذة تمثذذل ال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذحذذايذذا المزعومين .وت ذذاد الذذدولذذة الطرف مذذنن

الماد  1من البروتوكو اال تياري ال ت يز ألصذ ذ ذحاب البالغا
في بالغاتهم.

2-4

من األفراد الخاضذذعين لوالاتها الق ذذائية

تمثيل مصذ ذ ذذال ضذ ذ ذذحايا آ رين ممكورين

وترفض الدولة الطرف جزم ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ مننها اس ذ ذ ذ ذذتنفد

جميع س ذ ذ ذ ذذبل االنتص ذ ذ ذ ذذاف المحلية

المتاحة ،على النحو المطلوب في الماد (2د) من البروتوكو اال تياري .وتدفع منن البروتوكو اال تياري
ال ات ذذمن ش ذذري ةفعاليةة س ذذبل االنتص ذذاف المحلية ،ومن ثم ي

المتاحة مالكامل قبل أن اتسنى تقديم بالغ للى الل نة.
3-4

وتدفع الدولة الطرف مننها ستوق

البروتوكو اال تياري.

اس ذذتنفاد جميع س ذذبل االنتص ذذاف المحلية

تعاونها مخصوص البالغ نظ ار ألن في تس يله انتها ألحكام

تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية
1-5

الدولة

قدمو صذ ذذاحبة البالغ ،في رسذ ذذالة مؤر ة  14أيار/مااو  ،2015تعليقاتها على مالحظا

الطرف مشذ ذ ذ ذذنن المقبولية .وتالحظ أن اجتهادا الل نة ت يز ألي شذ ذ ذ ذذخال يقدم بالغا لليها أن امكر عددا
غير محدد من ال ذحايا .وتحيل صذاحبة البالغ للى آراء الل نة في ق ذية كالياكين وآ رون ضذد بيالروس
حيي لصو الل نة للى وجود انتهاكا

لحقوق صاح

البالغ و 20ضحية أ رى مموج

العهد(.)3

2-5

وفيما اتعلق ماسذتنفاد سذبل االنتصذاف المحلية ،تالحظ صذاحبة البالغ أن سذبل االنتصذاف انبغي

3-5

وعن الح ج التي تشذير للى ا تصذاص الل نة للنظر في البالغ ،تدفع صذاحبة البالغ منن الدولة

أال تكون متاحة فحسذ ذ ذ ذ  ،بل فعالة أي ذ ذ ذ ذا .وتدفع مننها لم تش ذ ذ ذذتا للى مكت
لجراء المراجعة الق ائية الرقابية سبيل انتصاف فعاالا.

المدعي العام ألنها ال تعتبر

الطرف لم تعترف ،عند ان ذمامها للى البروتوكو اال تياري ،ما تصذاص الل نة لكي تصذدر ق ار ار مشذنن

عامة قد

انتها العهد فحسذ  ،بل أي ذا لكي تحيل ،وفقا للماد  )4(40من العهد ،تقارير ا وأي مالحظا
تعتبر ا مناسذ ذذبة للى الدو األطراف .ويشذ ذذمل دور الل نة ،في نهاية المطاف ،تفسذ ذذير أحكام العهد وتطوير
االجتهاد الق ذذائي مش ذذننها .ثم لن بيالروس ،برف ذذها االعتراف مممارس ذذا

الل نة المتبعة وأس ذذالي

عملها

وس ذوامقها ،ترفض ،في الواقع ،االعتراف ما تصذذاص ذها لتفسذذير العهد ،األمر المي اتعارض مع الغرض من

العهد .والدولة الطرف ملزمة ليا بتنفيم ق ار ار الل نة فحس ذ ذ ذ  ،بل أي ذ ذ ذا ماالعتراف مممارسذ ذ ذذاتها المتبعة
وأس ذذالي عملها وسذ ذوامقها أي ذ ذا .وتس ذذتند مه الح ة للى أ م مبدأ من مباد القانون الدولي ،أال و و مبدأ

العقد شريعة المتعاقدان ،المي يفيد منن كل معا د نافم ِ
ملزمة لألطراف فيها وي

التقيد بها محسن نية.

__________
()2

شوميلين ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/105/D/1784/2008الفقر .11

()3

كالياكين وآ رون ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/112/D/2153/2012الفقر .5-9
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القضايا واإلجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف
تحيط الل نذذة علمذذا م زم الذذدولذذة الطرف مذذنن في تسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ يذذل البالغ انتهذذا ألحكذذام البروتوكو

1-6

اال تياري وأنها ستوق

تعاونها مخصوص ما البالغ.

مخولة ،ممقت ذ ذ ذذى الماد  )2(39من العهد ،سذ ذ ذذلطة وضذ ذ ذذع نظامها الدا لي،
2-6
وتم ّكر الل نة مننها ّ
و و ما اتفقو الدو األطراف على االعتراف مه .وتالحظ أن أي دولة طرف في العهد تعترف ،مان مامها

التي ترد من األفراد الذذمان اذدوعون أنهم

للى البروتوكو اال تيذذاري ،مذذا تص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاص الل نذذة لتلّقي البالغذذا
ضذذحايا انتها أي من الحقوق المنصذذوص عليها في العهد (الداباجة والماد  1من البروتوكو اال تياري)

وفي النظر فيها .ثم لن ان ذمام دولة ما للى البروتوكو اال تياري يعني ضذمنا تعهد ا مالتعاون مع الل نة
محسذذن نية لتتي لها النظر في مه البالغا وتم ّكنها منه ثم ،معد د ارسذذتها ليا ا ،لحالة آرائها فيها للى كل
من الدولة الطرف والشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخال المعني (المذاد  )1(5و( .))4ويتعذارض مع تلذا االلتزاما

أن تتخذم الدولة

الطرف أي لجراء من ش ذ ذ ذ ذذننه أن يمنع أو يعطل نظر الل نة في البالغ ود ارس ذ ذ ذ ذذته و بداء آرائها فيه .والل نة
ي التي تقرر مذا ل ذا كذان انبغي تس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ يذل بالغ مذا أم ال .وتالحظ الل نذة أن الذدولذة الطرف ،لذ ترفض

ا تصذاص الل نة لتحداد ما لذا كان انبغي تسذ يل بالغ من البالغا  ،و ذ تعلن سذلف ا أنها لن تقبل ما تقره
الل نة مشنن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية ،تخل مالتزاماتها في لطار الماد  1من البروتوكو اال تياري(.)4

النظر في المقبولية
قب ذذل النظر في أي ادع ذذاء ارد في بالغ م ذذا ،ي ذ على الل ن ذذة أن تقرر ،وفق ذا للم ذذاد  97من
1-7
نظامها الدا لي ،ما لذا كان البالغ مقبوالا أم ال مموج البروتوكو اال تياري.
الماد ()2(5أ) من البروتوكو اال تياري ،من أن المسذذنلة

وقد اسذذتيقنو الل نة ،وفق ا لمقت ذذيا
2-7
نفسها ليسو قيد النظر في لطار لجراء آ ر من لجراءا
3-7
مكت

التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

وتالحظ الل نة أن صذ ذ ذذاحبة البالغ لم تشذ ذ ذذتا في لطار لجراء المراجعة الق ذ ذ ذذائية الرقابية للى

المدعي العام لبيالروس .وتحيط علما في م ا الصذ ذذدد م زم الدولة الطرف منن صذ ذذاحبة البالغ لم

تسذتنفد جميع سذبل االنتصذاف المحلية المتاحة وبنن البروتوكو اال تياري ال ات ذمن شذري ةفعاليةة سذبل
االنتصذاف المحلية ،ومن ثم ي

اسذتنفاد جميع سذبل االنتصذاف المحلية المتاحة مالكامل قبل أن اتسذنى
للى أنها اس ذ ذ ذ ذذتننفو قرار

تقديم بالغ للى الل نة .وتحيط علم ا أي ذ ذ ذ ذ ا مح ة ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ التي تم
الل نة التنفيمية لمدانة غوميل لدى محكمة غوميل المحلية المركزية ،لكن االسذتئناف ُرفض في  23آب/
أغسذ ذذطا  .2012ورفعو دعوى اسذ ذذتئناف مطريق النقض للى محكمة غوميل اإلقليمية ،لكنها ُرف ذ ذذو في 4

تشذرين األو /أكتوبر  ،2012وقدمو التماسذين للى محكمة غوميل اإلقليمية والمحكمة العليا لبيالروس إلجراء

مراجعة ق ذائية رقابية ،لكنهما ُرف ذا في  21كانون الثاني/اناار  2013و 18آذار/مارس  ،2013على
التوالي .وتحيط علما ،لض ذ ذذافة للى ذلا ،بدفع ص ذ ذذاحبة البالغ مننها لم تقدم التماسذ ذ ذا في لطار لجراء المراجعة

الق ائية الرقابية للى مكت
4-7

لق ار ار

المدعي العام ألنها ال تعتبره سبيل انتصاف فعاالا.

وتم ّكر الل نة ماجتهاد ا ،المي يق ي منن تقديم التماس للى مكت مّدع عام طلبا إلجراء مراجعة
ق ذ ذذائية د لو حيز النفاذ ال يشذ ذذكل سذ ذذبيل انتصذ ذذاف اتعين اسذ ذذتنفاده ألغراض الماد ()2(5ب)

__________
()4

4

ال ليفينوف ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بيالروس ( ،)CCPR/C/105/D/1867/2009, 1936, 1975, 1977–1981, 2010/2010الفقر ،2-8
مث ا
وبوبالفني ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/115/D/2019/2010الفقر .2-6
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من البروتوكو اال تيذاري( .)5وبنذاء عليذه ،ترى الل نذة أن أحكذام الفقر (()2ب) من المذاد  5من البروتوكو
اال تياري ال تمنعها من النظر في ما البالغ.

وتحيط الل ن ذذة علمذ ذا ب ذذدفع صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب ذذة البالغ م ذذنن ال ذذدول ذذة الطرف انتهك ذذو الت ازم ذذاته ذذا مموج ذ
5-7
المذذاد  )2(2من العهذذد ،مقروء مذذاالقتران مع المذذادتين  19و .21وتكرر الل نذذة التذذنكيذذد على أنذذه ال ي وا

االحت اك منحكام الماد  2في أي ادعاء ارد في بالغ ما مقدم ممقت ذ ذ ذ ذذى البروتوكو اال تياري ،ماالقتران

تقيد الدولة الطرف مالتزاماتها في لطار الماد  2و الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذب
مع أحكام أ رى من العهد ،لال لذا كان عدم ّ

القري النتها منفص ذذل للعهد اؤثر مباش ذذرا على الش ذذخال المي ادعي أنه ض ذذحية( .)6غير أنها تالحظ أن
صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ سذ ذ ذ ذذبق أن ادعو انتها حقوقها مموج المادتين  19و 21نتي ة تفسذ ذ ذ ذذير القوانين الحالية

للذدولذة الطرف وتطبيقهذا ،وال ترى الل نذة أن النظر فيمذا لذا كذانذو الذدولذة الطرف انتهكذو أي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا الت ازمذاتهذا
العذامذة مموجذ المذاد  )2(2من العهذد ،مقروء مذاالقتران مع المذادتين  19و ،21انفصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل عن النظر في

مسذذنلة انتها حقوق صذذاحبة البالغ مموج

المادتين  19و 21من العهد .وعليه ،ترى الل نة أن ادعاءا

صاحبة البالغ في ما الصدد تتعارض مع الماد  2من العهد ،و ي من ثم غير مقبولة ممقت ى الماد 3

من البروتوكو اال تياري.

عن الوقذائع الوارد في ذما البالغ ،ترى الل نذة

ونظ ار للى عذدم تقذديم الذدولذة الطرف أي معلومذا
6-7
قدمو أدلة كافية تدعم ادعاءاتها ممقت ذى المادتين  19و 21من العهد ،مقروءتين على
أن صذاحبة البالغ ّ

حذد وبذاالقتران مع المذذاد  ،)3(2ألغراض المقبوليذذة ،ومن ثم ترى أن البالغ مقبو وتنتقذذل للى النظر في

أسسه الموضوعية.

النظر في األسا الموضوعية
1-8

نظر الل نة في البالغ في ض ذ ذذوء جميع المعلوما

من البروتوكو اال تياري.

التي قدمها لليها الطرفان ،وفق ا للماد )1(5

وتحيط الل نة علما مادعاء صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أن حقها وحق ال ذ ذ ذ ذذحيتين المزعومتين األ ريين في
2-8
الت مع السلمي مموج الماد  21من العهد انتُها عندما رف و السلطا البلدية السماال لهم ماالعتصام.
الس ذ ذ ذذلمية

وذكر الل نة في تعليقها العام رقم  )2020(37مش ذ ذ ذذنن الحق في الت مع الس ذ ذ ذذلمي أن الت معا
يمكن أن و
تنظم مبدئيا في جميع الف ذ ذ ذذاءا التي يمكن أن يص ذ ذ ذذل لليها الناس أو انبغي أن يكون مإمكانهم

الوص ذ ذ ذذو لليها ،مثل الس ذ ذ ذذاحا

العامة والش ذ ذ ذوارع .وينبغي عدم لمعاد الت معا

حظر كلي على جميع الت معا

في العاص ذ ذ ذ ذ ذذمة أو في جميع األماكن العامة ماس ذ ذ ذ ذ ذذتثناء موقع واحد محدد

اتعمر فيها جمب ا تمام الفئا

الس ذ ذ ذذلمية للى مناطق نائية

المسذ ذ ذذتهدفة أو عامة الناس مفعالية .والقاعد العامة ي أنه ال يمكن فرض

دا ل مدانة معينة ،أو ارك وسذ ذ ذ ذذط المدانة ،أو في جميع شذ ذ ذ ذوارع مدانة معينة .وبوجه عام ،ال تتوافق مع

ي التي تلزم المشذ ذذاركين أو المنظمين لما بترتي
أحكام الماد  21من العهد الشذ ذذرو ُ
أو المس ذ ذذاعد الطبية أو التنظي  ،أو أي دما عامة أ رى مرتبطة مالت معا
في دفع تكالي

مه الخدما (.)7

العمل الشذ ذرطي أو األمن،
الس ذ ذذلمية ،أو مالمس ذ ذذا مة

__________
()5

ألذكس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذيذ ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد االتذح ذ ذ ذذاد الذروسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ( ،)CCPR/C/109/D/1873/2009الذفذقذر 4-8؛ ولذوايذنذكذو ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بذيذالروس
( ،)CCPR/C/112/D/1929/2010الفقر 3-6؛ وس ذ ذذودالينكو ض ذ ذذد بيالروس ( ،)CCPR/C/115/D/2016/2010الفقر 3-7؛
وكذورش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذوف ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بذيذالروس ( ،)CCPR/C/121/D/2168/2012الذفذقذر 3-7؛ وأبذرومذتش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذ ذ ذذا ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بذيذالروس

()6

جذوكذوفس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذي ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بذيذالروس ( ،)CCPR/C/127/D/2724/2016الذفذقذر 4-6؛ وجذوكذوفس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذي ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بذيذالروس
( ،)CCPR/C/127/D/2955/2017الفقر 4-6؛ وجوكوفسكي ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/127/D/3067/2017الفقر .6-6

()7

التعليق العام رقم  ،)2020(37الفقرتان  55و.64

( ،)CCPR/C/122/D/2228/2012الفقر .3-9
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وتمكر الل نة منن الحق في الت مع السذذلمي ،المي تكفله الماد  21من العهد ،حق أسذذاسذذي من حقوق
ّ

اإلنسذ ذ ذذان ضذ ذ ذذروري لتعبير الفرد علنا عن آرائه ووجها نظره وال غنى عنه في م تمع ديمقراطي .ويسذ ذ ذذتتبع ما
الحق لمكانية تنظيم ت مع سذذلمي والمشذذاركة فيه ،ومن ضذذمنه تنظيم ت مع سذ ِ
ذاكن (كاالعتصذذام) في مكان عام.
و
ويحق لمنظمي الت مع عموما ا تيار موقع على مرأى جمهور م المس ذذتهدف ومس ذذمعه ،وال ي وا وض ذذع أي قيود
على ما الحق لال في الحاال التالية( :أ) أن ُتفرض وفقا للقانون؛ (ب) أن تكون ضرورية في م تمع ديمقراطي
لصذ ذ ذذيانة األمن القومي أو السذ ذ ذذالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصذ ذ ذذحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية
حقوق اآل رين وحرياتهم .وعندما تفرض دولة طرف قيودا قص ذ ذ ذ ذذد التوفيق بين حق الفرد في الت مع والمص ذ ذ ذ ذذال
العامة المشذار لليها أعاله ،انبغي أن تسذتهدي مالهدف القاضذي بتيسذير لعما

ما الحق عوضذا عن السذعي

الحق
للى تقييده مقيود غير ضذ ذ ذ ذ ذذرورية أو غير متناسذ ذ ذ ذ ذذبة .لما يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتبرير تقييد ا و

المي تحميه الماد  21من العهد(.)8
4-8

وفي مه الق ذ ذ ذذية ،على الل نة أن تنظر فيما لذا كانو القيود المفروض ذ ذ ذذة على حق ص ذ ذ ذذاحبة البالغ

المبينة في ال ملة الثانية
وال ذ ذذحيتين المزعومتين األ ريين في الت مع السذ ذذلمي مبرر ممقت ذ ذذى أي من المعااير ّ
من الماد  21من العهد .وتالحظ الل نة أن المعلوما المتاحة في مل الق ذ ذ ذ ذ ذذية تفيد منن الدولة الطرف
والمحاكم المحلية كليهما لم تقدما أي مبرر أو توض ذ ذذي ابين الطريقة التي يمكن بها الحت اك ص ذ ذذاحبة البالغ
أو ال ذ ذذحيتين المزعومتين األ ريين ،في الواقع العملي ،أن يخل ماألمن القومي أو الس ذ ذذالمة العامة أو النظام

المبينة في الماد  21من العهد.
العام ،أو حماية الص ذ ذ ذذحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآل رين وحرياتهمّ ،
ولم تثبو الدولة الطرف أنها اتخم أي تدابير بدالة لتيسير ممارسة صاحبة البالغ وال حيتين المزعومتين
األ ريين حقوقهم ممقت ى الماد .21

5-8

ونظ ار للى أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضذذي لألمر ،فإن الل نة تخلال ،في الق ذذية محل النظر،

للى أن الدولة الطرف انتهكو حقوق صذ ذ ذذاحبة البالغ وال ذ ذ ذذحيتين المزعومتين األ ريين مموج

من العهد ،مقروء على حد وباالقتران مع الماد .)3(2

الماد 21

وتحيط الل نة علم ا أي ذا مادعاء صذذاحبة البالغ أن حقها وحق ال ذذحيتين المزعومتين األ ريين
6-8
في حرية التعبير قد ُقِّيذد على نحو غير مشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروع ألنه لم ارو ال لهم في تنظيم اعتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذام احت ذاجا على
المالحقة ال نائية للعداد من الناش ذذطين الس ذذياس ذذيين .وترى أن الق ذذية القانونية المعروض ذذة عليها ي البو
فيما لذا كان حظر تنظيم االعتصذذام العام ،المي فرضذذته السذذلطا

التنفيمية للمدانة في الدولة الطرف على

صاحبة البالغ وال حيتين المزعومتين األ ريين ،ابلغ حد انتها الماد  19من العهد.

7-8

وتم ّكر الل نة بتعليقها العام رقم  )2011(34مشذذنن حرية الرأي وحرية التعبير ،حيي ذكر جملة

أمور منها أن حرية التعبير عنصذ ذ ذذر أسذ ذ ذذاسذ ذ ذذي من عناصذ ذ ذذر أي م تمع وتشذ ذ ذذكل ح ر الزاوية لكل م تمع

تسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوده الحريذة والذديمقراطيذة( .)9وتالحظ أن المذاد  )3(19من االتفذاييذة ال ت يز فرض معض القيود على

حرية التعبير ،مما فيها حرية نقل المعلوما

واألفكار ،لال مقدر ما انال عليه القانون وشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريطة أن تكون

العامة .وأ ي ار ،أي قيد على حرية التعبير ي

أال يكون ف ذ ذ ذ ذ ذذفاض ذ ذ ذ ذ ذا مطبعه  -أي أن يكون و التدبير األقل

ضذذرورية الحترام حقوق الغير أو سذذمعتهم ،أو لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصذذحة العامة أو اآلداب

مسذاسذا بهما الحق من بين التدابير التي قد تحّقق الحماية المطلوبة وأن اتناسذ

مع المصذلحة المراد حمااتها(.)10

وتمكر أي ذ ذ ذا مننه يقع على عاتق الدولة الطرف ع ء لثبا أن القيود المفروضذ ذ ذذة على حقوق صذ ذ ذذاحبة البالغ
ّ
()11
وال حيتين المزعومتين األ ريين ممقت ى الماد  19من العهد ضرورية ومتناسبة .

__________

6

()8

بوبالفني ضد بيالروس ،الفقر .4-8

()9

التعليق العام رقم  ،)2011(34الفقر .2

()10

المرجع نفسه ،الفقر .34

()11

أندروسينكو ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/116/D/2092/2011الفقر .3-7
GE. 21-03205

CCPR/C/130/D/2330/2014

8-8

وتالحظ الل نة أن رفض التر يال في االعتص ذذام اس ذذتند للى قرار الل نة التنفيمية لمدانة غوميل

رقم  299مش ذ ذ ذ ذذنن األحداث ال ما يرية في مدانة غوميل المؤرخ  2نيس ذ ذ ذ ذذان/أبريل  .2008غير أنها تالحظ
في الوقو نفس ذ ذ ذذه أن الدولة الطرف والمحاكم الوطنية كليهما لم تقدما أي توض ذ ذ ذذي مش ذ ذ ذذنن كي ية تبرير مه

القيود  -و ي حصذ ذذر الت معا السذ ذذلمية في موقع معين محدد سذ ذذلف ا واشذ ذذتراي لبرام منظمي االعتصذ ذذاما
عقود دما مع عدد من الوكاال الحكومية لتنظيم ت مع س ذ ذذلمي  -عمالا مش ذ ذذرطي ال ذ ذذرور والتناسذ ذ ذ

المبينين في الماد  )3(19من العهد .ونظ ار للى أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضذ ذ ذ ذذي لألمر ،فإن الل نة
ّ
تخلال للى أن الدولة الطرف انتهكو حقوق صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ وال ذ ذ ذ ذ ذ ذذحيتين المزعومتين األ ريين مموج

الماد  )2(19من العهد ،مقروء على حد وباالقتران مع الماد .)3(2
-9

والل نة ،لذ تتصذذرف مموج

الماد  )4(5من البروتوكو اال تياري ،ترى أن الوقائع المعروضذذة

حقوق صذ ذ ذذاحبة البالغ وال ذ ذ ذذحيتين المزعومتين األ ريين مموج
عليها تكشذ ذ ذ عن انتها الدولة الطرف
ا
المادتين  )2(19و 21من العهد ،مقروءتين على حد وباالقتران مع الماد  .)3(2وتكرر اس ذ ذ ذ ذذتنتاجها المي
ذ بو فيه للى أن الدولة الطرف أ ّلو أي ا مالتزاماتها ممقت ى الماد  1من البروتوكو اال تياري.

ال مالماد ()3(2أ) من العهد ،بتوفير س ذذبيل انتص ذذاف فعا لص ذذاحبة البالغ
-10
والدولة الطرف ُملزمة ،عم ا
وال ذ ذذحيتين األ ريين .ويقت ذ ذذي منها ذلا جبر ال ذ ذذرر المي لحق ممن انتُ ِهكو حقوقهم التي يكفلها العهد
جب ار تاما .وعلى ذلا ،فالدولة الطرف ملزمة ،في جملة أمور ،بتعويض ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ تعوي ذ ذ ذ ذ ذ ذا كافيا .ويقع
أي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا على عذاتق الذدولذة الطرف التزام مذاتخذاذ جميع اإلجراءا الالامذة لمنع وقوع انتهذاكذا ممذاثلذة في

المسذتقبل ،ال سذيما عن طريق مراجعة تشذريعاتها الوطنية وتنفيم ا لتكون متوافقة مع التزامها ماعتماد تدابير
تم ّكن من لنفاذ الحقوق المعترف بها مموج

-11

المادتين  19و 21من العهد.

و ذ ت ذذع الل نة في اعتبار ا أن الدولة الطرف ،مان ذذمامها للى البروتوكو اال تياري ،قد اعترفو

منن لل نة ا تصذ ذ ذ ذذاص البو فيما لذا كان نا انتها للعهد ،وأنها قد تعهد  ،عمالا مالماد  2من العهد،
م ذذمان تمتع جميع األفراد الموجودان في أ ارضذذيها أو الخاضذذعين لوالاتها الق ذذائية مالحقوق المعترف بها في
العهد وبإتاحة سذ ذ ذ ذذبل انتصذ ذ ذ ذذاف فعالة وقابلة لتنفاذ في حا ثبو حدوث أي انتها  ،فإنها تود أن تتلقى من

الذدولذة الطرف ،في غ ذ ذ ذ ذ ذ ذذون  180اومذا ،معلومذا
للى الدولة الطرف أي ا نشر مه اآلراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.

عمذا اتخذمتذه من تذدابير إلنفذاذ آراء الل نذة .وتطلذ

GE. 21-03205

الل نذة
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