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دويل اخلاص باحلقوق  العهد ال
 املدنية والسياسية

  املعنية حبقوق اإلنسانة اللجن
  الدورة السابعة والتسعون

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣٠-١٢

  آراء    

  ١٣٩٢/٢٠٠٥البالغ رقم     
  ) ميثله حمامال(السيد فالريي لوكيانتشيك       :املقدم من

  صاحب البالغ  :الشخص املُدعى أنه ضحية
  بيالروس      :الدولة الطرف

  )تـاريخ الـرسالة األوىل (٢٠٠٥أبريل / نيسان٧  :تاريخ تقدمي البالغ
، املُحـال إىل    ٩٧قرار املقرر اخلاص مبوجب املـادة           :الوثائق املرجعية

مل يصـدر   (٢٠٠٥مايو  / أيار ١١الدولة الطرف يف    
  )يقةيف شكل وث

  ٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين األول ٢١    :تاريخ اعتماد اآلراء
يف نـواب   الجملس  عضوية  شح ل الترفرصة  حلرمان من   ا    :املوضوع

  .سبرملان بيالرو
نتخب دون قيود غري معقولة ودون      يف أن يُ  حق الفرد     : املوضوعيةاملسائل

أن تتوىل    وحق الفرد يف   إىل احملاكم؛    يف اللجوء و؛  متييز
ومستقلة نزيهة منشأة مبوجب القانون     حمكمة خمتصة   

 حتديد ما له من حقوق وما عليه مـن واجبـات يف           
  .مدنيةدعوى 

__________ 

 .رار من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانأصبحت علنية بق  *  

 CCPR/C/97/D/1392/2005  األمم املتحدة 

 
  Distr.: Restricted* 

3 December 2009 
Arabic 
Original: English 



CCPR/C/97/D/1392/2005 

GE.09-46662 2 

عدم إثبـات االدعـاءات؛ عـدم اسـتنفاد سـبل                : اإلجرائيةاملسائل
  .احمللية االنتصاف

  )ب(٢٥؛ واملادة ١٤ من املادة ١، والفقرة ٢املادة       :مواد العهد
  يوجدال   :مواد الربوتوكول االختياري

، اعتمدت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان،        ٢٠٠٩أكتوبر  /شرين األول  ت ٢١يف    
آراءها بوصفه ميثل    من الربوتوكول االختياري، النص املرفق       ٥ من املادة    ٤مبوجب الفقرة   

 .١٣٩٢/٢٠٠٥بشأن البالغ رقم 

  ]مرفق[
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  رفقامل

 مـن   ٥دة   من املـا   ٤آراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الفقرة            
لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       امللحق با  االختياريالربوتوكول  
  )الدورة السابعة والتسعون (والسياسية

  بشأن

  **١٣٩٢/٢٠٠٥البالغ رقم     

  )ال ميثله حمام(السيد فالريي لوكيانتشيك   :املقدم من
  صاحب البالغ  :الشخص املُدعى أنه ضحية

  بيالروس  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٧  :مي البالغتاريخ تقد

 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨، املُنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      
  باحلقوق املدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩أكتوبر /شرين األول ت٢١  يفوقد اجتمعت  
مـن الـسيد    ليها  ، املقدم إ  ١٣٩٢/٢٠٠٥ من النظر يف البالغ رقم       فرغتقد  و  

 لعهد الدويل اخلاص باحلقوقامللحق باالربوتوكول االختياري فالريي لوكيانتشيك مبوجب 
  املدنية والسياسية،

 الـبالغ   اليت أتاحها هلا صاحب    مجيع املعلومات اخلطية     اعتبارها يف   وقد وضعت   
 والدولة الطرف،

 :تعتمد ما يلي  

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد األزهري بوزيد،       : شارك يف حبث هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم          **  
السيد ا، والسيدة هيلني كيلر، و     يوغي إيواساو  والسيدة كريستني شانيه، والسيد أمحد أمني فتح اهللا، والسيد        

والسيد خوسيه لويس   يدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيال موتوك،         ، والس راجسومر الاله 
والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسري ناجيل روديل، والسيد فابيان عـمر سالفيويل،            ثريو،   -بريِيز سانشيز   

  .والسيـد كريستر تيـلني، والسيـدة روث ودجوود
  .عته السيدة روث ودجوود عضو اللجنةويرد يف تذييل هلذه اآلراء نص فردي وق
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 وتوكول االختياري من الرب٥ من املادة ٤آراء مبوجب الفقرة     

وهو مواطن بيالروسـي مـن مواليـد         ،السيد فالريي لوكيانتشيك  صاحب البالغ هو      -١
ات  انتـهاك ةضـحي   وقـع  أنهويدعي . ويقيم يف مستوطنة كوخانوفو يف بيالروس     ١٩٦٠ عام

 الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      من العهد ) ب(٢٥واملادة   ١٤ملادة   من ا  ١للفقرة   بيالروس
كانون  ٣٠ يف   بالنسبة إىل بيالروس   وقد دخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ        .والسياسية

  . وال ميثل صاحب البالغ حمامٍ.١٩٩٢ ديسمرب/األول
  الوقائع كما عرضها صاحب البالغ    

وظيفته لدى  من   وقد استقال    .معارض للنظام احلايل يف بيالروس    صاحب البالغ هو      ١-٢
ىل السلطة يف  إالرئيس احلايل   السيد لوكاشينكو   وصول  ه بعد   مبحض إرادت مكتب املدعي العام    

ـ  وشارك صاحب البالغ بعد استقالته مشاركة ناشطة        . ١٩٩٤عام   ة االنتخابيـة   يف العملي
مراقـب  و مجهورية بـيالروس  يف  األعلى   لعضوية اجمللس    ١٩٩٥م  كمرشح النتخابات عا  

أحد لتأييد  الرئاسية ٢٠٠١ت عام باانتخاُشكّلت أثناء  جمموعة مبادرة   يف   النتخابات وعضو ل
عن حقوق  وبوصف صاحب البالغ من املدافعني      . آنذاكاملرشحني املنافسني لرئيس بيالروس     

  .اجلمعيات أنشطة العديد من يفمراقبة احملاكمات ويف ، فقد شارك اإلنسان
احملليـة  اللجنـة    لدى   ، قدم صاحب البالغ طلباً    ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١١ويف    ٢- ٢

 تتكون   مبادرة جمموعة تسجيلمن أجل    ٣١قم  ة ر االنتخابيتولوتشني  يف دائرة   لالنتخابات  
. بيف جملس النـوا   لترشيحه نائباًدعماًالناخبني ت على مجع توقيعا  اتفقوا  شخصاً ٦٤من  

ينص ي   الذ اتمن قانون االنتخاب   ٦٥املادة   من   ١الفقرة   ملقتضيات   وفقاًوقد قُدِّم الطلب    
تـسمية  لت  توقيعاما يلزم من    هو شرط مسبق جلمع     هذه  بادرة   امل جمموعة تسجيل    أن على

  .)١(بجمللس النواأحد املرشحني 
__________ 

إجراءات تسمية مرشحني ملناصب النواب من خـالل مجـع توقيعـات            :  من قانون االنتخابات   ٦٥املادة   )١(
: للجنــة املركزيــة لالنتخابــات يف مجهوريــة بــيالروساإللكتــروين وقــع امل: املــصدر(النــاخبني 

html.Code_Electoral/english/by.gov.rec.www://http( 
لشغل منصب  مرشح  أي  تسمية  )  مبادرة جمموعة( ناخبني على األقل     ١٠ مكونة من    جمموعةتتوىل    
 يتراوح  عدد مؤلفة من    مبادرة جمموعة، بينما تتوىل    الناخبني مجع توقيعات عن طريق   جملس النواب   نائب يف   

ويقدم الشخص الذي ينوي  . احملليةالس  اجمليف  لشغل مناصب النواب    املرشحني  اص تسمية    أشخ ١٠و ٣بني  
طلب تسجيل  مرفوقةً ب رئيسها  بيان اسم    املبادرة مع    جمموعةأعضاء  أمساء  ائمة   لشغل منصب النائب ق    الترشح

وتبني . االنتخاباتإجراء   قبلاً   يوم ٦٥أقصاه  يف موعد   اإلقليمية  لجنة االنتخابية    ل إىل الدائرة املعنية  اجملموعة  
ميالده ومهنتـه  وتاريخ امسه األول واسم عائلته واسم كنية الشخص املقترح ترشيحه لشغل املنصب  قائمة  ال
أمسـائهم األوىل   وورئيسها  اجملموعة  أعضاء  مساء كنية   عن بيان أ    فضالً،  انتمائه احلزيب وعمله وإقامته   مكان  و

  .ن إقامتهمميالدهم وأماكاريخ ووتوأمساء عوائلهم 
يف الطلب املقـدم    يف غضون مخسة أيام،     للدائرة االنتخابية،   اإلقليمية   االنتخابيةوتنظر اللجنة     

جلمـع  املخّصصة  قوائم  الواخلاصة بكل منهم    الشهادات  اجملموعة  أعضاء  متنح  املبادرة و جمموعة  سجل  تو
املبادرة جمموعة  رفض تسجيل   جيوز  و. املقترح ترشيحه ملنصب النائب   شخص  للاً  دعمالناخبني   توقيعات
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اللجنة احملليـة    رئيس   سلم،  ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٣من يوم    ٣٠/١٢ويف الساعة     ٣-٢
فيد بأن طلبه لتسجيل     ي ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٢ مؤرخاً تقريراًصاحب البالغ    لالنتخابات

صاحب الـبالغ   يذكر التقرير أن سبب الرفض هو عدم امتثال         و. ُرِفض املبادرة قد    جمموعة
علـى  وُزِعم   .)٣( من قانون االنتخابات   ٥واملادة   ،)٢(دستور بيالروس  من   ٦٥ألحكام املادة   
 املنتمني إىل جمموعة املبادرة قـد       ٦٤    لاألشخاص ا شخصني اثنني من أصل     أن   وجه التحديد 

أن هذين الشخصني قدما إخطارين     ووافقتهما،  أُدرج امسها على القائمة دون احلصول على م       
وقد طلب صاحب الـبالغ إىل      . اللجنة احمللية لالنتخابات  لدى  هذا املوضوع   كتابيني حول   

  .ضفُررئيس اللجنة أن يطلعه على هذين اإلخطارين، ولكن طلبه 
أن ُيدرج امسهما على    على    وافقا فعالً الشخصني املعنيني   ويؤكد صاحب البالغ أن       ٤-٢
، بـأي  ال عالقة هلـا   هبا اللجنة احمللية لالنتخاباتتستشهداألحكام اليت   دعي أن   ي و ،قائمةال

أن يف  تكفل حرية كـل فـرد       فهي أحكام   ؛  تسمية املرشحني ات  إجراءحال من األحوال، ب   
انتمـاء  و. صاحلاً ملن يراه     يصّوت وأن االنتخابات الربملانية والرئاسية  يشارك أوال يشارك يف     

وعالوة على  ؛  يصّوت لصاحله يف اختيار من    ه  حقال يؤثر يف    مبادرة  جمموعة  ضوية  الفرد إىل ع  
البالغ صاحب   ويذكر   .مىت شاء االنسحاب من عضوية اجملموعة     ية  شخص حر ذلك، فإن لل  

املعنيـة  يف القائمة    امسيهما إدراج   علىا  قد وافق الشخصان  أن اجلدل الدائر حول ما إذا كان        
__________ 

 غـضون   فض تسجيلها يف  طعن يف ر   املبادرة أن ت   جملموعةوجيوز  . القانون  هذات  انتهاك مقتضيا يف حال   
اللجنـة  قرار جيوز استئناف و، )االلتماس على اجملموعةء أعضا  غالبية  بتوقيع(ة العليا لجنال لدى   ثالثة أيام 

اإلقليميـة  اكم  احمللدى  و جلمهورية بيالروس اإلقليمية  العليا  احملكمة    لدى،  نفسهاالفترة  العليا يف غضون    
اً تنظر احملكمة يف االلتماس يف غضون ثالثة أيام اعتبار        و. واملدن  املقاطعات  وحماكم مدينة منسك وحماكم   

  .ضقرار الرفتأكيد  من يوم
 جملـس يف نائب  الناخبني ترشيحه لشغل منصب مجاعةالذي تقترح   الشخص  ويتعني أن حيصل      

 على األقل من املقيمني يف اإلقليم الـذي          ناخب ١  ٠٠٠دعم  على  إحدى الدوائر االنتخابية    النواب يف   
يف جمـالس  نائـب   ترشيحه لشغل منـصب  لشخص املقترحأما اتوجد فيه الدائرة االنتخابية املذكورة،     

، االنتخابيةالدائرة  يم  على األقل من املقيمني يف إقل     اً   ناخب ١٥٠على دعم   فيتعني أن حيصل    ة  النواب احمللي 
الس بالنسبة جمل على األقل   اً   شخص ٧٥على دعم   ، و كأوبالست ومينس بالنسبة جمللسي النواب يف مدينيت      

ـ  على األقل   اً   شخص ٢٠على دعم   ، و )التابعة لألقاليم املدن  (النواب يف املقاطعات واملدن      الس بالنسبة جمل
  .ةاملناطق الريفيو ملستوطناتوا) التابعة لألقاليم(النواب يف املدن 

التـصديق علـى    ولشغل منصب النائب    اً  الناخبني الذين يسمون مرشح    توقيعات   وخيضع مجع   
ـ الفقـرات   احملددة يف   لإلجراءات  اً  قوائم وفق ال الذي يوقع املبادرة  توقيع عضو جمموعة      ة واخلامـس  ةالرابع

 .هذا القانون من ٦١املادة  من ة والتاسعة والثامنة والسابعةوالسادس
ذا إيقرر بنفـسه مـا      أن  لناخب  تكون االنتخابات حرة، ول   :  من دستور بيالروس على ما يلي      ٦٥تنص املادة    ) ٢(

 .مفتوحة وعامة يف مرحليت اإلعداد والسري النتخاباتاتكون و.  مينح صوتهيف االنتخابات وملن سيشارك كان

 تاءاالنتخابات واملشاركة يف االستفحرية :  من قانون االنتخابات٥ملادة ا )٣(

حمللية لنواب ا يف جمالس ا  وأعضاء  جملس النواب   وأعضاء  انتخابات رئيس مجهورية بيالروس     تكون    
ت، يف االنتخابـا  إذا كـان سيـشارك      بنفسه مـا    الناخب  ويقرر  : انتخابات حرة واملشاركة يف االستفتاء    

 .يف االستفتاءوألجل ماذا يصّوت  االنتخابات، نح صوته يفملن مي وواالستفتاء،
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 .غري مربر قانونـاً   قرار الرفض    ، وأن يف حد ذاهتا  املبادرة  جمموعة  لرفض تسجيل   اً  سببُيعد   ال
املبادرة مؤلفـة  جمموعة يشترط أن تكون   أن القانون االنتخايب     أيضاًصاحب البالغ   يالحظ  و
  . عضوا٦٠ًيزيد عدد أعضاء جمموعته على ، بينما  أعضاء ال غري١٠ من
قائمـة  يف  جت أمسـاؤهم    ّممن أُدر   عضواً ٤٣ وّجه،  ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٦ويف    ٥-٢

النتخابات ااملعنية ب ملركزية  لجنة ا عرب الربيد إىل ال   رسالة   البالغاملبادرة املؤيدة لصاحب    جمموعة  
أغـسطس  / آب ٢٠ويف  .  استأنفوا فيها قرار رفض التـسجيل      يةالستفتاءات اجلمهور اتنظيم  بو

تقـدمي  ل لنـهائي املوعـد ا  فوات   ةحبجالنظر يف االستئناف    املذكورة  ، رفضت اللجنة    ٢٠٠٤
. )٤(تمـن قـانون االنتخابـا      ٦٥املادة   من   ٢ الفقرةثالثة أيام مبوجب     واحملدد ب  االستئنافات

، ٢٠٠٤أغـسطس   / آب ١٣ يـوم اً   ُسلّم لصاحب البالغ شخـصي     أن التقرير القرار  يف   ويرد
، أي بعد   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٦ل يف   رِساللجنة املركزية لالنتخابات أُ   أمام  االستئناف   أنو
، )٥( من القـانون املـدين     ١٩٢إىل املادة     صاحب البالغ بدوره    ويشري .ضاء املوعد النهائي  انق
تاريخ املثبت يف التقـومي     للاليوم التايل    من    اعتباراً احملددة قانوناً سريان املهلة   ا  مبوجبهيبدأ   يتوال

قـضية  هـذه ال يف  املهلة  ويؤكد صاحب البالغ أن      .صدر فيه القرار املُوجب لالستئناف    الذي  
ليلة يـوم   يف منتصف   لكي تنقضي    ٢٠٠٤أغسطس  /آب ١٤املوافق  وم السبت    ي ت تسري بدأ
ن القانون املـدين،     م ١٩٥ملادة  ألحكام ا  وفقاًو). ٠٠/٢٤الساعة  ( ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٦

اخلطية الـيت   وثائق  وُتعترب ال ؛  من املوعد النهائي   اليوم األخري    ةعند منتصف ليل  نقضي  هلة ت فإن امل 
 وعد النهائي وثائق مقدمـة يف     األخري من امل  ليلة اليوم   منتصف  ى مكتب الربيد قبل     أُودعت لد 

قعته غالبيـة أعـضاء      أن االستئناف الذي و    يدعي صاحب البالغ  عليه،  بناًء  و. الوقت املناسب 
  .أيامثالثة باحملّددة هلة املم ضمن ّدقُاملؤيدة له قد املبادرة جمموعة 

، اللجنة االنتخابية املركزيـة   اعتربت   أنه حىت لو   ويشري صاحب البالغ كذلك إىل      ٦-٢
 ١٣ مـن يـوم      اعتبـاراً أن املهلة تـسري     ،   من القانون املدين   ١٩٢ام املادة   حكألاً  خالف
يصادف آخر يوم   ن  ، أل مل ينقض   أيام ثالثة ب املوعد النهائي احملدد  ، فإن   ٢٠٠٤أغسطس  /آب
، يف هذه احلالـة   و. ٢٠٠٤سطس  أغ/آب ١٥د املوافق   حألا ليس من أيام العمل، وهو       يوماً
النهائية هو ليس   ، إذا كان اليوم األخري من املهلة        من القانون املدين   ١٩٤ملادة  حكام ا  أل وفقاًو

إىل   ونظراً.املهلة احملددةيف أول يوم عمل يلي فإن املوعد النهائي ينقضي     ،  أيام العمل  من   يوماً
جلنة االنتخابات إىل فقد أُرِسل االستئناف ، يف أيام اآلحادمكتب الربيد يف تولوتشني ُيغلق   أن  

  .٢٠٠٤ أغسطس/ آب١٦  املوافقالربيد يوم االثنني باملركزية
، استأنف صاحب البالغ قـرار اللجنـة املركزيـة          ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٠ويف    ٧-٢

 بقرار هنائي ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٤لالنتخابات لدى احملكمة العليا، وُرِفض االستئناف يوم 
مـن   ٦٥املادة   من   ٢الفقرة  وأشارت احملكمة إىل    . حمكمة النقض أمام  الستئناف  غري قابل ل  و

__________ 

 . أعاله١ احلاشية انظر )٤(

 . من قانون بيالروس املدين١إىل املادة يف هذا املوضع اإلشارة  )٥(
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بات يف غضون ثالثة    اللجنة العليا لالنتخا  وز مبوجبه استئناف قرار      الذي جي  اتانون االنتخاب ق
غري أن اللجنة املركزية لالنتخابات مل     . سحملكمة العليا جلمهورية بيالرو   اأمام  إصداره  أيام من   

أعـضاء  بل رفضت النظر يف االستئناف املقـدم مـن   صاحب البالغ،   قضية  يف  اً  قرارتتخذ  
 وأضافت احملكمة أهنا غري خمتـصة       . ألسباب إجرائية  املبادرة املؤيدة لصاحب البالغ   جمموعة  

للطعـن أمـام    أي إجراءات   ال ينص على    ، ألن القانون    لنظر يف استئناف صاحب البالغ    با
أشـارت  كما   .االنتخابية املركزية ا القبيل تصدر عن اللجنة      احملكمة العليا يف قرارات من هذ     

، صاحب البالغ نفـسه   وقعه   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٠يف  املقدم  أن االستئناف   إىل  احملكمة  
  . املؤيدة لهاملبادرةجمموعة أعضاء وليس 

من الصحة  احملكمة العليا ال أساس هلا      قدمة من   املالدفوع  ويؤكد صاحب البالغ أن       ٨-٢
ـ  مـن قـانون االنتخابـات      ٦٥ادة   من امل  ا نفسه ٢الفقرة  ىل   ويشري إ  .وعةوغري مشر  يت  ال

الطعن إىل احملكمـة    م  قّدال يشترط أن يُ   هذا احلكم   يدعي أن   و،  احملكمة العليا  ااستشهدت هب 
 مـن   ٦صاحب البالغ إىل املادة     يشري  و. املبادرة املؤيدة له  جمموعة  أعضاء  العليا من جانب    

ـ .  من دستور بيالروس   ٦٠ من املادة    ١إىل الفصل   ية و قانون اإلجراءات املدن   احلكم األول  ف
الثاين احلكم  قوق الفرد ومصاحله من االنتهاك والطعن؛ بينما يكفل          القضائية حل  احلمايةيكفل  

احملـددة  حقوق كل فرد وحرياته يف اآلجال       محاية  حمكمة خمتصة ومستقلة وحمايدة     أن تتوىل   
جملس عضوية نتخب لأن ُييف مبوجب الدستور املكفول حقه  ويؤكد صاحب البالغ أن .اًقانون

اسـتئنافه غـري   أهنا غري خمتصة بـالنظر يف      احملكمة العليا   دفع  ، فإن   عليه، و النواب قد انتهك  
من أعـضاء املعارضـة يف      شأنه شأن الكثريين    ،   قد ُحرِم  صاحب البالغ أنه  يعتقد  و. قانوين

  .احلماية القضائية حلقوقه ومصاحلهمن  والناخبنيعلى  آرائه، من فرصة طرح بيالروس
ات املراجعـة   إجراءبواسطة  قرار احملكمة العليا     الطعن يف ويؤكد صاحب البالغ أن       ٩-٢

نتخابـات   ألغـراض اال  جمموعات املبادرة تسجيل  موعد  ألن  ،  ما كان وراءه طائل    القضائية
  .سينقضي قبل إهناء اإلجراءكان التشريعية 
  الشكوى

جمموعـة   تـسجيل    رفضلبالغ أن قرار اللجنة احمللية لالنتخابات       يدعي صاحب ا    ١-٣
 حقـه املكفـول مبوجـب       انتـهك قد  انتخايب  لشغل منصب   لترشيحه  سعت  املبادرة اليت   

  .جملس النوابيف نائب يف املنافسة على منصب  دمن العه) ب(٢٥ املادة
مـن   ١حماكم الدولة الطرف خرقت أحكـام الفقـرة          صاحب البالغ أن     ويؤكد  ٢-٣
  .بملنصلشغل اح يلحق يف الترشلحرمته من احلماية القضائية  عندما ١٤ ملادةا

  مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية    
الزمين ألطوار  تسلسل  ال، أشارت الدولة الطرف إىل      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٤يف    ١- ٤

 سواء فيما   - بالغ كليهما   أكدت أنه ال أساس من الصحة الدعائي صاحب ال        ، و القضية
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أن تكون قضيته حمل    حقه يف    أم   انتهاك حقه يف املشاركة يف تسيري الشؤون العامة       خيص  
  .نظر من قبل حمكمة مستقلة ونزيهة

املبـادرة  جمموعة  تسجيل  رفض اللجنة احمللية لالنتخابات     بأن  وتدفع الدولة الطرف      ٢-٤
كـل   اليت تنص على حرية      انون االنتخابات  من ق  ٥لى املادة   املؤيدة لصاحب البالغ مبين ع    
كـل  حريـة   فإن  ،  ذلكوبناء على   . يف االنتخابات سيشارك  مواطن يف أن يقرر ما إذا كان        

بني تشمل أيضاً حقه يف أن خيتار   يف التصويت فحسب، وإمنا     ال تقتصر على املشاركة     مواطن  
 وعـدم    مـا  مرشحتسمية  لاً  دعمناخبني  الوقيعات  توأن جيمع   مبادرة  االنضمام إىل جمموعة    

ماشـكوفيتش  كـل مـن      اسـم وقد انتهك صاحب البالغ هذا الشرط بإدراجـه         . ذلك
تقدم الدولة الطرف نسخة    و. ااملبادرة دون موافقتهم  يف قائمة أعضاء جمموعة     وكونتسفيتش  

  .ة لالنتخاباتاللجنة احملليإىل يف هذا الصدد إخطارين كتابيني وجههما هذان الشخصان ن ع
تـسجيل  رفض  جيوز   من قانون االنتخابات،     ٦٥ من املادة    ٢الفقرة  ألحكام  اً  ووفق  ٣-٤

صاحب البالغ انتهك إىل أن اً   ونظر .ا القانون مقتضيات هذ يف حال انتهاكها    املبادرة  جمموعة  
، املؤيدة لـه  املبادرة   جملموعة هعملية تشكيل  يف إطار     من قانون االنتخابات   ٥مقتضيات املادة   

 وال أسـاس مـن   .اجملموعـة تسجيل هذه رفض كانت خمولة النتخابات ية لحملللجنة افإن ال 
أحكـام   من قانون االنتخابات و    ٥أحكام املادة   الذي مفاده أن     صاحب البالغ لدفع  الصحة  

ال تنطبـق   ،  دأ املشاركة احلرة يف االنتخابات    مبتكّرس  اليت  بيالروس،    من دستور  ٦٥املادة  
  .مل عملية االنتخاباتكاعلى على إجراءات التصويت وليس  إال
ُسلّم إىل صـاحب    النتخابات  حمللية ل لجنة ا التقرير  وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن        ٤-٤

لجنة الإىل  تقدمي استئناف   ينبغي  كان  ،  عليه، و ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٣يف  اً  البالغ شخصي 
 وتزعم الدولة الطـرف  .٢٠٠٤أغسطس / آب١٥ موعد أقصاه يوم   يفلالنتخابات  املركزية  

ـ بدء سريان املهلـة     بشأن  إىل أحكام القانون املدين      صاحب البالغ إشارة  أن   ي إشـارة   ه
قرار تسلمه ن يوم  ماعتباراًيسري املوعد النهائي يف قضية صاحب البالغ حيث إن . )٦(خاطئة
للجنة املركزية  لوائح ا  من   ٣٠للمادة  اً  وفقو. التسجيلاحمللية لالنتخابات بشأن رفض     اللجنة  

اخلاص بالطعون املقدمة من    قانون  ال"مبوجب   املواطننيُتعاجل الطعون املقدمة من     ،  لالنتخابات
احملـددة للطعـن يف     فإن املهلة    من هذا القانون،     ١٠ و ٨ملادتني  ألحكام ا اً  وطبق". املواطنني

االنتهاك املزعوم أو   وقوع  يوم  تسري اعتباراً من    االستئناف،  لنظر يف   اوكذلك   انتهاك مزعوم 
ـ . الفـرد حقوق  أنه ينتهك   زعم  لقرار الذي يُ  اطعناً يف   الستئناف املقدم   ايوم تسجيل     شريوت

قانون االنتخابات ال ينص على إجراء لتمديد فإن للقانون املدين، اً الفخأنه إىل الدولة الطرف 
املركزيـة  إىل أن اللجنـة      لصختو. قرارات اللجان االنتخابية  الستئناف  احملدد  وعد النهائي   امل

النظر يف قضية صاحب    لدى   اتنون االنتخاب  قا حكامألاً  صارم   قد امتثلت امتثاالً   لالنتخابات

__________ 

 . من قانون بيالروس املدين١ملادة اإلشارة يف هذا املوضع إىل ا )٦(
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 تفسري التشريعات احملليةوالذي يتعلق يف املقام األول ب إىل اللجنةأن البالغ املقدم منه البالغ، و
  .ل مقبوينبغي أن يعترب غري

ن اإلجـراءات   من قانو  ٤٣٦وتؤكد الدولة الطرف أنه ميكن مبوجب أحكام املادة           ٥-٤
باسـتثناء تلـك    ،  أصبحت نافذة فعـالً   اليت  الصادرة عن احملاكم    استعراض القرارات    املدنية

علـى أسـاس     املراجعة القضائية    إجراءاتوذلك بتطبيق   ،  الصادرة عن رئاسة احملكمة العليا    
 وتالحظ. )٧(ه من القانون نفس   ٤٣٩املادة  الذين حتّددهم   يقدمه املوظفون العموميون    اعتراض  

 أغـسطس / آب ٢٤املؤرخ  الدولة الطرف أن صاحب البالغ مل يستأنف قرار احملكمة العليا           
مكتب املدعي  أو أمام    احملكمة العليا  املراجعة القضائية، سواء أمام      إجراءاتبواسطة   ٢٠٠٤
  .املتاحة سبل االنتصاف احملليةأن صاحب البالغ مل يستنفد كافة بالتايل وترى العام، 

فإن  من قانون اإلجراءات املدنية،      ٣٤١املادة  ألحكام  اً  لة الطرف أنه طبق   وتؤكد الدو   ٦-٤
بشأن أيـة شـوائب     االنتخابات  جلنة  صادر عن   يرغب يف الطعن يف قرار       شخصبإمكان أي   

لـدى  شـكوى   أن يقدم قوائم التوقيعات وغريها من املسائل اليت ينص عليها القانون،       تشوب  
سـبعة  أقصاه  يف موعد    اليت توجد فيها جلنة االنتخابات املعنية         املنطقة نفسها  احملكمة الواقعة يف  

 إجراءات للطعـن    ةأيعلى   باتقانون االنتخا وال ينص   ). االستفتاء(االنتخابات  إجراء  أيام قبل   
ـ   النظر يف استئناف    عدم   اللجنة املركزية لالنتخابات     قراراحملكمة العليا يف    لدى   رفض يتعلـق ب

 مـن قـانون     ٦٥املـادة   أحكام  وة على ذلك، ينبغي مبوجب      وعال. جمموعة مبادرة تسجيل  
الدولـة  وتشري  . طلب االستئناف هذا  املبادرة على   جمموعة  أن توقع غالبية أعضاء     االنتخابات  

 ُشِفع بتوقيع صاحب البالغ نفسه، وهو ليس        إىل احملكمة العليا  إىل أن االستئناف املقدم     الطرف  
  .فهذا االستئنا تقدميفهو غري مؤهل لوبالتايل املبادرة، جمموعة يف اً عضو

__________ 

إىل احملكمـة   التالون قضية    من قانون اإلجراءات املدنية أن حييل املوظفون         ٤٣٩ميكن مبوجب أحكام املادة      )٧(
 :املراجعة القضائيةجراءات إ هما مبوجبكي تنظر في

أن حييل للمراجعـة القـضائية      ) أو نوابه (أو املدعي العام     )أو نوابه (رئيس احملكمة العليا    ميكن ل   )١(  
  ؛الصادرة عن رئاسة احملكمة العليافيما عدا األحكام عن أي حمكمة يف بيالروس، اً صادراً حكم
املدعني العامني  واملدعني العامني اإلقليميني    مينسك و مدينة  وحماكم   ةاإلقليمياحملاكم  رؤساء  ل ميكن  )٢(  

وكـذلك  ، اإلقليميـة ) احمللية(اكم احملالصادرة عن القرارات واألحكام أن حييلوا للمراجعة القضائية دينة مينسك  مل
 .كمينساملدنية لدى احملاكم اإلقليمية وحماكم مدينة للشؤون القضائية دائرة الالصادرة عن النقض أحكام 
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  الدولة الطرفمالحظات تعليقات صاحب البالغ على     
، أعاد صاحب البالغ تأكيد ادعاءاته األولية وأضاف        ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢يف    ١-٥
 ما يتصل فياملواطنني االنتخابية   قوق  ناظمة حل األحكام ال  الدولة الطرف قد تعسفت يف تفسري        أن
  .مالحظاهتا بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعيةيف ،  مرشحني جمللس النوابتسميةب
 نفسه نائب رئيس   لالنتخابات، وهو    لجنة احمللية الرئيس  بأن  ويدفع صاحب البالغ      ٢-٥

، كـان   مقاطعة تولوتـشني  التجارة والتعليم يف    شؤون  عن   املسؤول التنفيذيةتولوتشني  جلنة  
ومدافع عن حقـوق   بيالروس يفاحلايل  نظام احلكم   معارض ل أن صاحب البالغ    اً  يدرك جيد 
كل على  اً  ضغوط  مارس النتخاباتاحمللية ل لجنة  الويدعي صاحب البالغ أن رئيس      . اإلنسان

املـذكورة  لجنـة   الإىل   ، كي يوّجهـا   بوصفهما مرؤوَسْيه ماشكوفيتش وكونتسوفيتش   من  
راج امسهما يف قائمة أعضاء جمموعـة       مل يوافقا على إد   يدعيان فيهما أهنما    إخطارين كتابيني   

 النتخابـات احمللية ل لجنة   ال ويؤكد صاحب البالغ أن رئيس    . املؤيدة لصاحب البالغ  املبادرة  
على للحصول  عمله  مكان  يف  زار بنفسه املدعو ماشكوفيتش يف مرتله واملدعو كزنتسوفيتش         

  .اإلخطارين
جمموعـة   عضو من أعضاء     أن كل الذي مفاده   تأكيد موقفه    صاحب البالغ    ويعيد  ٣-٥

لرفض تسجيل اً ، ولكن ينبغي أال يكون ذلك سببيف مجع التوقيعاتيشارك  حر يف أالاملبادرة 
اً حصرحساب املهلة خيضع    أن  صاحب البالغ من جديد على      اً  ؤكد أيض يو. ككلاجملموعة  
لة الدولة الطرف بشأن هـذه املـسأ  دفوع  أن  على   من القانون املدين، و    ١١الفصل  ألحكام  
املعيارية النصوص    "  ب املتعلق   قانونال من   ١٠املادة  ألحكام  اً  ووفق. ةمن الناحية القانوني  خاطئة  
أحكـام  تتـضمن   أخرى   واننيقوقواعد  مكانة من أي    أعلى  القانون املدين   فإن  ،  "القانونية

نص علـى حكـم بـشأن       ال ت  القوانني األخرى    ويضيف صاحب البالغ أن   . القانون املدين 
كانت األحكام الناظمـة    على ذلك و  فعالً  كانت تنص   ذا  إولكن  ،  هائيةاعيد الن املوحساب  

  .باطلةبالتايل تكون و، دينمع القانون املحينئذ تتناقض  فإهنا ،حلساب املواعيد النهائية خمتلفة
 من قانون االنتخابـات     ٦٥لمادة  لالدولة الطرف   ويطعن صاحب البالغ يف تفسري        ٤-٥

قـرار  استئناف توقع غالبية أعضاء اجملموعة املعنية طلب       بأن    يقضي الذيالشرط  فيما يتعلق ب  
ويؤكد أن هذا الـشرط ال ينطبـق        . املقدم إىل احملكمة العليا   املبادرة  جمموعة  رفض تسجيل   

  .إىل اللجنة العليا لالنتخاباتالطعون املقدمة على  إال
 احملليـة املتاحـة     سبل االنتـصاف  الذي مفاده أن    الدولة الطرف   بدفع  وفيما يتعلق     ٥-٥
طعـن  بأنه ال طائل من وراء أي       ما دفع به يف األول      اً  ُتستنفد، يؤكد صاحب البالغ جمدد     مل

يف طعن من هـذا  النظر ف.  القضائيةراجعةإجراءات املمبوجب  إىل احملكمة العليا    كان سيقدمه   
 صاف فعالـة،  وسيلة انت يشكل  ن  فإنه ل  هقرار يف صاحل  لو اُتّخذ   حىت  و،  شهراًيستغرق  القبيل  

كما يشري صاحب البالغ إىل . اجلاريةات على املشاركة يف محلة االنتخاب    اً  لن يكون قادر  ألنه  
اعتبـاراً مـن تـاريخ      اً   نافذ  أصبح ٢٠٠٤أغسطس  /ب آ ٢٤املؤرخ  لعليا  أن قرار احملكمة ا   

  .دتنِف قد اسُتسبل االنتصاف احمللية املتاحةيرى أن يف ظل هذه الظروف صدوره، و
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  مالحظات تكميلية مقدمة من الدولة الطرف    
دفوعهـا الـيت مفادهـا أن       ، أكدت الدولة الطرف من جديد       ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢يف    -٦

باالسـتعانة   ٢٠٠٤ أغـسطس / آب٢٤  املـؤرخ صاحب البالغ مل يستأنف قرار احملكمة العليا      
بتوقيع صاحب  اً  ان مشفوع  ك احملكمة العليا ن االستئناف املقدم إىل     ، وأ القضائيةاملراجعة  بإجراءات  

  .فهذا االستئنا تقدميبالتايل فهو غري مؤهل لاملبادرة، وجمموعة يف اً عضووهو ليس نفسه، البالغ 

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
، رد يف بالغ ما، يتعني على اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان          ادعاء ي قبل النظر يف أي       ١-٧

مقبوالً أو غـري مقبـول      البالغ  ما إذا كان     من نظامها الداخلي، أن تبت في      ٩٣وفقاً للمادة   
  .لعهدلمبوجب الربوتوكول االختياري 

 مـن الربوتوكـول     ٥من املـادة    ) أ(٢ اللجنة، وفقاً ملا تقتضيه الفقرة       حتققتوقد    ٢-٧
آخـر مـن إجـراءات       من أن املسألة نفسها ليست قيد البحث يف إطار إجراء            ،االختياري
  .أو التسوية الدوليةالدويل التحقيق 

 قرار احملكمـة العليـا    وجتادل الدولة الطرف بالقول إن صاحب البالغ مل يستأنف            ٣-٧
القضائية، مما جيعل الـبالغ     املراجعة  باالستعانة بإجراءات    ٢٠٠٤ أغسطس/ آب ٢٤ املؤرخ

ربوتوكول االختياري، بسبب عدم  من ال٥ملادة من ا) ب(٢الفقرة غري مقبول مبوجب أحكام 
قرار احملكمـة   ن  بدوره بأ يدفع صاحب البالغ    و. استنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة     

نفسه، وإنه ال جدوى من تقدمي      يف اليوم   اً   نافذ  أصبح ٢٠٠٤أغسطس  /ب آ ٢٤املؤرخ  العليا  
ن يكون فإنه ل هر يف صاحلقرالو اُتّخذ حىت استئناف مبوجب إجراءات املراجعة القضائية، ألنه       

  .اجلاريةات املشاركة يف محلة االنتخاب كونه لن يتمكن من وسيلة انتصاف فعالة،
ربوتوكـول  ال مـن    ٥من املـادة    ) ب(٢الفقرة   ألغراض   أنهإىل   )٨(وتشري اللجنة   ٤-٧

دارية اليت تتيح له    من مجيع السبل القضائية أو اإل     جيب أن يستفيد صاحب البالغ      ،  االختياري
غري متاحة له، أو يرى أهنـا   االنتصاف القانونية   سبل  إذا كانت بعض    و. سبيل انتصاف فعاالً  

يقـدم  فإن عليه أن     ،تستغرق فترة طويلة غري معقولة    من شأهنا أن    غري فعالة أو غري جمدية أو       
عـدم  بشأن  صاحب البالغ   ادعاء  يف هذا الصدد، تالحظ اللجنة أن       و. على ذلك اً  بين  دليالً

طبيعة عملية االنتخابات احملددة    ىل  إاً  يستند أساس قضيته  املراجعة القضائية يف    جراءات  فعالية إ 
ـ  أنهت فقط   أن الدولة الطرف ذكر   اً  أيضاللجنة  وتالحظ  . زمينبإطار   ملقتـضيات  اً  ، خالف
__________ 

، ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢١، قرار بعدم املقبولية اعتمد يف       يرا ضد بنما  بري،  ٤٣٧/١٩٩٠الغ رقم   الب )٨(
 .٢-٥الفقرة 
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صاحب البالغ مل يستأنف قـرار  فإن ، الربوتوكول االختياري من   ٥من املادة   ) ب(٢ ةالفقر
باالستعانة بإجراءات املراجعة القضائية دون      ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٤ملؤرخ  ااحملكمة العليا   

ثبـت  دون أن ت  و ،أن تتطرق إىل ادعائه بشأن طبيعة عملية االنتخابات احملددة بإطار زمـين           
يف ظـل هـذه     و. )٩(لصاحب البالغ  ل انتصاف فعاالً  يسبكيف ميكن هلذا اإلجراء أن يتيح       

دفـع  من الدولة الطرف، فإن اللجنة تقبل       ة مقدمة   ويف غياب أية معلومات إضافي     الظروف
 أنيف قـضيته، وتـرى   إجراءات املراجعة القضائية غري فعالة     الذي مفاده أن    صاحب البالغ   

  .غالنظر يف البالال حتول دون كول االختياري من الربوتو ٥من املادة ) ب(٢الفقرة أحكام 
الحظت اللجنة  ،  ١٤من املادة    ١ مبوجب الفقرة    وفيما يتعلق بادعاء صاحب البالغ      ٥-٧

 مقروءة )ب (٢٥املادة  ضمن نطاق   بقضايا مماثلة لتلك اليت تندرج      له عالقة   أن هذا اإلدعاء    
نطوي على   ي انتصاف فعال سبيل  ، أي احلق يف احلصول على        من العهد  ٢املادة  باالقتران مع   

قـد   النائـب    ملنصبح  ي يف الترش  هأن حق البت باستقاللية ونزاهة يف ادعاء صاحب البالغ        
مقـروءة   من العهـد  ) ب (٢٥املادة  أحكام  مقبول مبوجب   تقرر اللجنة أن البالغ     و. انتهك

االدعـاءات  على حنو مـستقل يف      وبالتايل فهي ال ترى موجباً للنظر       ،  ٢املادة  باالقتران مع   
  .١٤املادة  من ١الفقرة الناشئة مبوجب 

  النظر يف األسس املوضوعية
 حبقوق اإلنسان يف هذا البالغ يف ضوء مجيع املعلومـات الـيت        ملعنيةانظرت اللجنة     ١-٨

  . االختياريالربوتوكول من ٥ من املادة ١أتاحها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 
 من  ٥املادة   أن على نفسها    الدولة الطرف قبول  احلسبان  أخذت يف   والختاذ قرارها     ٢-٨

يف اً  عضويصبح  حق املواطن يف أن     حتميان   الروس بي  من دستور  ٦٥املادة  قانون االنتخابات و  
عليه، فإن ذلك يستتبع    و.  ما مرشحتسمية  لاً  توقيعات الناخبني دعم  تتوىل مجع   مبادرة  جمموعة  

يف املشاركة احلرة يف االنتخابات،     احلق  مشمول ب العملية االنتخابية   اجلزء من   إذا كان هذا    أنه  
، الـيت   من العهـد ٢٥ة يف املادة ددالضمانات احمل بةقدم املساواعلى اً فإنه يكون حينها حممي 

حبقـه يف   التصويت و  وحبقه يف    الشؤون العامة  إدارة   أن يشارك يف  ق كل مواطن يف     حبتعترف  
وتشري اللجنة إىل   . ، واليت حتمي هذه احلقوق    ىل اخلدمة العامة  لوصول إ يف ا أن ُينتخب وحبقه    

 ٢٥احلقوق احملمية مبوجب املادة نه ال جيوز تعليق الذي يرد فيه أ، ٢٥املادة على تعليقها العام 
طُِلـب إىل   ذا  أنـه إ  ، و )١٠(قانونينص عليها ال  موضوعية ومعقولة   أو استبعادها إال ألسباب     

هذا الشرط  قبول ترشيحه، وجب أن يكون      املؤيدين ل أدىن من   عدد  تلبية شرط توافر    املرشح  
  .)١١(ضمن املعقول وأال ُيستخدم كعائق لصد املرشحني

__________ 

 .١-٥، الفقرة ١٩٩٤يوليه / متوز٢١، اعتمدت اآلراء يف موكونغ ضد الكامريون، ٤٣٨/١٩٩١البالغ رقم  ) ٩(

عامة وحقـوق التـصويت واحلـق يف        احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون ال      ]: ٥٧ [٢٥التعليق العام رقم     )١٠(
 .CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 من الوثيقة ٤، الفقرة )٢٥املادة (الوصول على قدم املساواة إىل اخلدمة العامة 

 .١٧املرجع نفسه، الفقرة  )١١(
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برمتـها  املؤيدة لصاحب البالغ    بادرة  املجمموعة   رفض تسجيل    إىل أن وتشري اللجنة     ٣-٨
علـى قائمـة    أمسـائهم   الواردة  من األعضاء   اً  عضو ٦٤أصل  على أساس أن اثنني من      مبين  

الدولة إىل دفع   اللجنة  تشري  كما  . أشارا إىل أهنما نسِّبا إىل عضويتها دون موافقتهما       اجملموعة  
سلطة موافقة هذين الشخصني يدل على أن اللجنة احمللية لالنتخابات تتمتع ب          دم  عن  بأ الطرف

الدولـة  االستنتاج الذي خلصت إليـه      إىل  املبادرة، و جمموعة  رفض تسجيل   ختوهلا  تقديرية  
". موعـة اجملصالحية رفض تسجيل    " املذكورة   للجنةمتنح ا بأن هذه السلطة التقديرية      الطرف

النظام االنتخـايب   يف إطار   ينبغي  الذي مفاده أنه    موقفها  اً  جمددنة  اللجؤكد  هذا الصدد، ت  ويف  
الحظ أن الدولـة    تو ،)١٢(لكل دولة أن ُيطبق املبدأ اآلخذ بالصوت الواحد للشخص الواحد         

تسجيل اللجنة احمللية لالنتخابات القاضي برفض      لقرار  هبا  ميكن  وضح الكيفية اليت    الطرف مل ت  
االقتراع العام املتـساوي    ملقتضيات    ب البالغ، أن يكون ممتثالً    املبادرة املؤيدة لصاح  جمموعة  

  .املوضوعية واملعقوليةمعايري و
اجلـدل الـدائر   ن الذي مفاده أاملقابل لصاحب البالغ االدعاء باً وحتيط اللجنة علم    ٤-٨

املبادرة ال ميكـن   جمموعة  يف قائمة    إدراج امسيهما    علىاً  قد وافق الشخصان  حول ما إذا كان     
كل عـضو    اثنني، أوهلما أن     وذلك لسببني برمتها،  اجملموعة  لرفض تسجيل   يشكل ذريعة   أن  

حر يف أن يلغي عضويته فيها مىت شاء، أما السبب الثاين فهـو أن     املبادرة   جمموعةمن أعضاء   
يف حـني  ،  أعضاء ال غري١٠مؤلفة من اجملموعة  يشترط أن تكون عضوية     قانون االنتخابات   
قراراهتا السابقة  ، تشري اللجنة إىل     يف هذا الصدد  و .اًعضو ٦٠على  عته  جمموزاد عدد أعضاء    

مبراجعـة   ، بصفة عامة، وليست اللجنـة أن حماكم الدول األطراف هي املختصة اليت مفادها   
تتأكد اللجنة مـن أن     ، ما مل    لنظر يف تفسري التشريعات احمللية    ا، أو   أو تقييمها الوقائع واألدلة   

ينطوي على تعسف واضـح     ييم الوقائع واألدلة أو تفسري التشريعات       احملاكمة أو تق  جمريات  
  .)١٣(العدالةإنكار يرقى إىل مستوى  أو
ومع ذلك، خلصت اللجنة يف ضوء املعلومات املعروضة عليها إىل أن الدولة الطرف               ٥-٨

جمموعـة  تـسجيل   رفض  اللجنة احمللية لالنتخابات    قرار   أن   كيفمل توضح يف هذه القضية      
إىل أن عدد أعضاء    اً   من العهد، نظر   ٢٥ املادة   ملقتضياتة املؤيدة لصاحب البالغ ميتثل      املبادر

الشخـصني اللـذين    ن حقوق   ، وأل ) أعضاء عشرة( العدد املطلوب يزيد بكثري على    اجملموعة  
ُيقّدم  ومل. القائمةامسيهما من شطب قد اسُتِعيدت مبجرد إىل اجملموعة يوافقا على انتمائهما  مل

م أي  قـدَّ ُي وعالوة على ذلك، مل   . ف بطريقة احتيالية  صاحب البالغ تصرّ  أن   يفيد   دليلأي  
ـ    رمان  القرار القاضي حب  تناسب أو معقولية    ملدى  تقييم   ترشـيح  يف  ق  صاحب البالغ من احل

موافقة شخصني اثـنني    عدم  أساس  على  اً  حصروالقائم  جملس النواب   يف  نفسه ملنصب نائب    
__________ 

 .٢١املرجع نفسه، الفقرة  )١٢(

ـ ولية اعتُ ، قرار بعدم املقب   ايرول سيمز ضد جامايكا   ،  ٥٤١/١٩٩٣، البالغ رقم    على سبيل املثال  انظر،   )١٣( د ِم
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣ يف
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 ٦٢، يف حـني أن   املبادرة املؤيدة لـصاحب الـبالغ  جمموعة على إدراج امسيهما يف قائمة    
قـوق  انتهاك حل حدوث  ، ختلص اللجنة إىل     يف ظل هذه الظروف   و. أبدوا موافقتهم اً  شخص

  .٢املادة باالقتران مع مقروءة  من العهد) ب(٢٥مبوجب املادة  املكفولة غصاحب البال
 مـن   ٥ مـن املـادة      ٤لفقرة  واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، إذ تتصرف مبوجب ا         -٩

 ملدنية والسياسية، ترى أن املعلومـات     لعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا    لالربوتوكول االختياري   
 باالقتران مقروءة من العهد) ب(٢٥لمادة ل الدولة الطرف املعروضة عليها تكشف عن انتهاك  

  .٢املادة مع 
ـ     ، فإن الدول   من العهد  ٢من املادة   ) أ(٣ للفقرة   وفقاًو  -١٠ أن تتـيح   ة الطرف ملزمـة ب

ـ ا ملزمـة باختاذ ما يلزم من خطوات مل       كما أهن  انتصاف فعالة، لصاحب البالغ وسيلة     ع ـن
  .دوث انتهاكات مماثلة يف املستقبلـح
انضمامها إىل الربوتوكول االختياري بوإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن الدولة الطرف         -١١
ان قد حدث انتهاك للعهد أم ال وأهنا قد تعهدت،           باختصاص اللجنة يف حتديد ما إذا ك       تسلم

 ع مجيع األفراد املوجودين يف إقليمهـا واخلاضـعني        متت بأن تضمن  من العهد،    ٢عمالً باملادة   
يف تكفل هلم سبيل انتصاف فعاالً وقابالً لإلنفـاذ  وأن لواليتها باحلقوق املعترف هبا يف العهد  

 ١٨٠ يف غـضون     ،أن تتلقى من الدولة الطرف    يف   اللجنة   ترغب وقوع انتهاك،    ثبوتحالة  
الدولة الطرف نشر   يرجى من   كما  . املتخذة لتنفيذ آراء اللجنة   التدابري   معلومات حول    ،يوماً
  . اللجنةآراء

 هـو الـنص     اإلنكليـزي اإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص      اإلسبانية و مد باللغات   اعُت[
السنوي املقدم تقرير الكجزء من والصينية والعربية  وسيصدر الحقاً باللغات الروسية   .األصلي

  .]اللجنة إىل اجلمعية العامةمن 
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  تذييل

  )رأي مطابق(رأي فردي لعضو اللجنة السيدة روث ودجوود     
 مـن   ٢و) ب(٢٥ترى اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن بيالروس انتهكت املادتني            

انتخابيـة  " جمموعة مبادرة "ة برفضها تسجيل    العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي     
تؤيد الترشيح السياسي ملدع عام سابق، هو السيد فالريي لوكيانتشيك، لعـضوية جملـس              

  .النواب يف بيالروس
) ب(٢٥ومع أنين أتفق مع اللجنة يف االستنتاج الذي خلصت إليه بشأن انتهاك املادة                

  .ة استناداً إىل أسباب خمتلفة بعض الشيءمن العهد، فإنين أود أن أتوصل إىل هذه النتيج
فالقضية تتعلق حبق املواطنني يف تسمية مرشح لشغل منصب ما، ويف املـشاركة يف                

وقد سعى السيد لوكيانتشيك، الذي دأب لفترة طويلة على انتقـاد           . إدارة شؤون احلكومة  
أهيله لالنتخابات  تؤيده كخطوة أوىل لت   " جمموعة مبادرة "رئيس بيالروس احلايل، إىل تسجيل      

وجيب أن يكون تسجيل جمموعة املبادرة متبوعاً جبمع توقيعات ناخبني آخرين أيضاً            . الربملانية
  .من أجل الترشيح النتخابات جملس النواب

وتقـول  . ومع ذلك، فإن اللجنة احمللية لالنتخابات رفضت تسجيل جمموعة املبادرة           
صاً ترد أمساؤهم يف الطلـب وّجهـا إىل    شخ٦٤الدولة الطرف إن شخصني اثنني من أصل        

اللجنة املذكورة إخطارين خطيني ينكران فيهما تأييدمها للمجموعة، وقد كان ذلك كافيـاً             
لرفض تسجيل اجملموعة بأسرها، رغم أن استيفاء احلد األدىن القانوين يستلزم موافقة عـشرة              

  .أعضاء فقط من املؤيدين
 الذي هـو أيـضاً      -اللجنة احمللية لالنتخابات    ويرّد صاحب البالغ بالقول إن رئيس         

 مارس ضغوطاً مباشرة على     -نائب رئيس اللجنة التنفيذية املسؤول عن شؤون التجارة والتعليم          
ومل تتناول الدولة الطرف هذا اجلانب احملدد       . هذين الشخصني لكي ينكرا تأييدمها للمجموعة     

ما يبدو إلثبات ارتكاب انتـهاك واضـح        وهذه الوقائع كافية على     . من ادعاء صاحب البالغ   
  .، ألن املسؤول االنتخايب ينبغي أن يلزم جانب احلياد بني املرشحني)ب(٢٥ملقتضيات املادة 

وعليه، ال داعي ألن تتطرق اللجنة إىل املسألة األكثر تعقيداً املتعلقة مبا إذا كان جيوز                 
توقيع واحد أو أكثر، حـىت إذا كانـت         دوماً إلغاء قائمة انتخابية أو رفضها جملرد الطعن يف          

وقبل البت يف مـسألة     . التوقيعات موضوع الطعن غري مطلوبة الستيفاء احلد القانوين األدىن        
واسعة كهذه، فإن من احلكمة على ما يبدو إجراء دراسة استقصائية لقـوانني االنتخابـات               

إذا كان هذا النـوع مـن       املطبقة يف إطار العديد من الدميقراطيات القائمة للوقوف على ما           
احلكم ضرورياً بوصفه تدبرياً من تدابري احليطة أو سبيالً لـضمان سـالمة محـالت مجـع               

  .التوقيعات يف الدميقراطيات املفتوحة
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ويبدو أن وقائع هذه القضية، كما مت عرضها، تثبت وجود حماولة واضـحة مـن                 
  .ال الدميقراطيةجانب مسؤول معين باالنتخابات احمللية للتأثري يف سري أعم

  السيدة روث ودجوود  ]التوقيع[ 

. ُحرِّر باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو النص األصلي  [
 باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إىل           الحقاًصدر  يوسوف  

  .]اجلمعية العامة
        


