
 

(A)   GE.10-46191    230311    240311 
 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 لسياسيةاملدنية وا

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  املائةالدورة 

  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٩-١١

  آراء    

  ١٣٥٤/٢٠٠٥رقم البالغ     

  )ال ميثله حمامٍ(ليونيد سودالنكو   :املقدم من
  صاحب البالغ  : املدعى أنه ضحيةالشخص

  بيالروس  :الدولة الطرف
تاريخ الرسـالة    (٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠  :تاريخ تقدمي البالغ

  )األوىل
 مـن النظـام     ٩٧قرار املقرر اخلاص مبوجب املادة        :الوثائق املرجعية

ــة الطــرف يف  ــداخلي، املُحــال إىل الدول  ١ال
  ) وثيقةمل يصدر يف شكل (٢٠٠٥فرباير /شباط

   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٩  :تاريخ اعتماد اآلراء
  احلرمان من فرصة الترشح لعضوية جملس النـواب         :املوضوع

  يف برملان بيالروس   
واحلق يف حماكمـة     ؛احملاكماملساواة أمام    احلق يف   :املسائل املوضوعية

ونزيهـة؛ واحلـق يف     عادلة أمام حمكمة مـستقلة      
أن العام؛ وحق الشخص يف     املشاركة يف إدارة الش   

__________ 

 .أصبحت علنية بقرار من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  *  

 CCPR/C/100/D/1354/2005  األمم املتحدة 

 
  Distr.: Restricted* 

1 November 2010 
Arabic 
Original: English 



CCPR/C/100/D/1354/2005 

GE.10-46191 2 

أن ُينتخب دون قيود زائدة عن احلد ودون متييـز؛          
   .واحلق يف املساواة يف احلماية القانونية دون أي متييز

  ال توجد  :املسائل اإلجرائية
) أ (؛ والفقرتـان  ١٤ من املادة    ١الفقرة  ، و ٢املادة    :مواد العهد

  ٢٦؛ واملادة ٢٥من املادة ) ب(و
  ال توجد  :الختياريمواد الربوتوكول ا

، اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٩يف    
 من الربوتوكول االختياري، النص املرفق بوصفه ميثل آراءهـا بـشأن            ٥ من املادة    ٤الفقرة  

  .١٣٥٤/٢٠٠٥ البالغ رقم
  ]مرفق[
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  املرفق
 مـن   ٥ من املادة    ٤رة  آراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الفق          

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة         
   )الدورة املائة(والسياسية 

  بشأن

  **١٣٥٤/٢٠٠٥البالغ رقم     
  )ال ميثله حمامٍ(ليونيد سودالنكو   :املقدم من

  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية
  بيالروس  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٠  :بالغتاريخ تقدمي ال

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

  ، ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٩ يف وقد اجتمعت  
ملقدم إليها من السيد ليونيـد  ، ا١٣٥٤/٢٠٠٥ من النظر يف البالغ رقم       وقد فرغت   

سودالنكو مبوجب الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق              
  والسياسية، املدنية

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

  : ما يليتعتمد  

   الربوتوكول االختياري من٥ من املادة ٤آراء مبوجب الفقرة     
    ، وهو مواطن بيالروسي مـن مواليـد       ليونيد سودالنكو صاحب البالغ هو السيد       -١

   ويدعي أنه وقع ضـحية انتـهاكات بـيالروس        . الروسي، ويقيم يف غوميل، بب    ١٩٦٦عام  
__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافوالتـشاندرا      : شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف دراسة هذا البالغ          **  
 ناتوارالل باغوايت، والسيد األزهري بوزيد، والسيدة كريستني شانيه، والسيد حمجوب اهليبة، والسيد يوغي            
إيواساوا، والسيدة هيلني كيلر، والسيد راجسومر الاله، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد مايكل             
أوفالهريت، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد ناجيل روديل، والسيد فابيان عمر سـالفيويل، والـسيد               

 .كريستر تيلني
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 من العهـد  ٢٦ واملادة ٢٥  من املادة)ب(و) أ ( والفقرتني١٤ من املادة   ١الفقرة   و ٢لمادة  ل
النفـاذ   الربوتوكول االختياري حيـز    وقد دخل . ويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    الد

              وصـاحب الـبالغ    .١٩٩٢ديـسمرب    / كـانون األول   ٣٠ الدولة الطرف يف     بالنسبة إىل 
  .ال ميثله حمام

  الوقائع كما عرضها صاحب البالغ    
 وقد كان عضواً. يف بيالروسيصف صاحب البالغ نفسه بأنه معارض للنظام احلايل   ١-٢

مبدينة "  العامة دنيةاملبادرات  امل"رابطة   لفرع   ؛ ورئيساً ٢٠٠١يف احلزب املدين املوحد منذ عام       
كان يعمل منـذ    هو  و".  البيالروسية لصحافينيارابطة  " يف   ؛ وعضواً ٢٠٠٢منذ عام   غوميل  

  .ها يف غوميلمقرالعامة اليت يقع " لوكون" يف شركة  قانونياً مستشارا٢٠٠٠ًعام 
، سجلت اللجنة االنتخابية احمللية يف دائرة خـوينيكي         ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٩ويف    ٢-٢

وا على مجع توقيعات الناخبني      اتفق  شخصاً ٥٧ جمموعة مبادرة تتألف من      ٤٩االنتخابية رقم   
                يف) الربملـان (جملس نـواب اجلمعيـة الوطنيـة         لترشيح صاحب البالغ النتخابات      اًدعم
ويدعي صاحب البالغ أن اللجنة االنتخابية احمللية حتيزت ضده يف مرحلة مبكرة   . ٢٠٠٤عام  
 من العملية االنتخابية عندما كانت جمموعة املبادرة الداعمة لترشيحه جتمـع توقيعـات              جداً

متييـز املـسؤولني    عـانوا مـن     ويوضح صاحب البالغ أن أعضاء اجملموعة هذه        . الناخبني
وأن اللجنة االنتخابية احمللية مل تقم بواجبها املتمثل يف التصرف يف الوقت             ضدهماحلكوميني  

  . االنتخابيةبالتشريعاتاملناسب لضمان التقيد 
  :وحييل صاحب البالغ إىل احلوادث التالية لدعم ادعائه  ٣-٢

جموعة املبادرة املـذكورة،    أخربت عضو مب  ،  ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٤يف    )أ(  
بأن مسؤولني يف اللجنة التنفيذية ملقاطعة براغني خطياً، َب البالغ، صاح،  .ك. وهي السيدة ن  

س، كي  . والسيدة م . ت. ضغطوا عليها وعلى أعضاء آخرين يف اجملموعة، خاصة السيدة ن         
" مشاكل" لترشيح صاحب البالغ، وهددوهم باإلقالة و      يرفضوا مجع توقيعات الناخبني دعماً    

صاحب البالغ من الضغط املمارس علـى       ، اشتكى   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٦ويف  . أخرى
أعضاء اجملموعة إىل اللجنة االنتخابية احمللية واللجنة االنتخابية املركزية املعنيـة باالنتخابـات    

، واللجنة التنفيذية ملقاطعة براغني   ) اللجنة االنتخابية املركزية  ( االستفتاءات اجلمهورية    وتنظيم
، أعلمت اللجنة االنتخابية املركزيـة      ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٨ويف  . من بني جهات أخرى   

، أحالت  ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٣ويف  . ىل النيابة العامة  أحيلت إ صاحب البالغ بأن شكواه     
                  / أيلـول  ٢٣ويف  . ىل املـدعي العـام ملقاطعـة بـراغني        إنيابة منطقة غوميل الـشكوى      

ائرة الشؤون الداخلية بالنيابة يف     ىل رئيس د  إ، أحال هذا املدعي العام الشكوى       ٢٠٠٤سبتمرب  
، أبلغت اللجنة   ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢ويف  . ومل يرد أي رد من هذه الدائرة      . مقاطعة براغني 

االنتخابية احمللية صاحب البالغ أن عضوين من أعضائها التقيا مبسؤولني يف اللجنة التنفيذيـة              
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". ميت إىل الواقع بصلة" الداعمة له ال ملقاطعة براغني قالوا إن ما زعمه أعضاء جمموعة املبادرة
، .ك. أو الـسيدة ن . ت. وأقرت اللجنة االنتخابية احمللية بأهنا مل تستطع أن تلتقي بالسيدة ن 

  ".ميت إىل الواقع بصلة"لكنها خلصت إىل نتيجة مؤداها أن ما زعمتاه ال 
، التمست عضو جمموعة املبادرة الداعمـة       ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٣١ويف    )ب(  

علـى  ختماً وتصديقاً   ، من اللجنة التنفيذية ملقاطعة خوينيكي       .ل. احب البالغ، السيدة أ   لص
، لكن نائب رئـيس اللجنـة        لترشيح صاحب البالغ    دعماً قوائم توقيع الناخبني اليت مجعت    

رفـض  والقوائم  ختم  اللجنة االنتخابية احمللية،     املذكورة، الذي كان يف الوقت نفسه رئيس      
إىل اللجنة االنتخابية احملليـة  . ل. ويف اليوم نفسه، اشتكت السيدة أ. ل. يدة أ إعادهتا إىل الس  

وادعى صاحب .  العام ملقاطعة خوينيكياملدعيمن هذا الرفض مثلما فعل صاحب البالغ مع        
 للجنـة   البالغ باخلصوص أن انتخاب نائب رئيس اللجنة التنفيذية ملقاطعة خوينيكي رئيساً          

 ٣ويف  . مـن قـانون االنتخابـات      )١(١١ من املادة    ٢عارض مع الفقرة    االنتخابية احمللية يت  
ىل إ، أحال املدعي العام ملقاطعة خوينيكي شكوى صـاحب الـبالغ            ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول

ويف تاريخ غري حمدد، اشتكى صاحب البالغ إىل اللجنة االنتخابيـة           . اللجنة االنتخابية احمللية  
، أعلمـت اللجنـة     ٢٠٠٤ سبتمرب/ أيلول ٧  ويف .اتاملركزية من رفض إعادة قائمة التوقيع     

قبـل  . ل. نتخابية املركزية صاحب البالغ بأن قوائم التوقيعات قد أعيدت إىل الـسيدة أ            اال
 للجنة  تقدميه شكواه إليها وأن انتخاب نائب رئيس اللجنة املركزية ملقاطعة خوينيكي رئيساً           

 ١ ويشري صاحب البالغ إىل اجلزء    . نتخاباتاالنتخابية احمللية ال يتعارض مع أحكام قانون اال       
 يف اللجـان    - عملياً - أن الفرع التنفيذي يتحكم      ويؤكدمن هذا القانون     )٢(١١ من املادة 
  .االنتخابية

 من  كافياًويف تاريخ غري حمدد، مجعت جمموعة املبادرة الداعمة لصاحب البالغ عدداً      ٤-٢
 ٢٠٠٤عـام   جملس نواب اجلمعية الوطنية ل    ت  توقيعات الناخبني لدعمه؛ وقد ُرشح النتخابا     

  .٤٩تمثيل دائرة خوينيكي االنتخابية رقم ل

__________ 

  وأعضاء جملس النـواب     رئيس مجهورية بيالروس   اتانتخابضمان تنظيم   :  االنتخابات  من قانون  ١١ املادة )١(
  ).٢ اجلزء(لنواب اللجان ل، واالستفتاءات، واستدعاء النيابية احملليةوأعضاء اجملالس 

واستدعاء النواب ضمن حدود السلطات اليت تـنص      وتنظيم االنتخابات واالستفتاءات،   إعدادوعند    
مستقلة عن اهليئـات احلكوميـة      ] االنتخابية[ان  عليها تشريعات مجهورية بيالروس، جيب أن تكون اللج       

 . احملليوهيئات احلكم الذايت
  رئيس مجهورية بيالروس وأعضاء جملس النـواب       اتانتخابضمان تنظيم   : اتنتخاب من قانون اال   ١١ املادة )٢(

   ).١ اجلزء( احمللية، واالستفتاءات، واستدعاء النواب من قبل اللجان  النيابيةوأعضاء اجملالس
  النيابيـة   رئيس مجهورية بيالروس، وأعضاء جملس النواب، وأعضاء اجملـالس         اتانتخاب تنظيم   يناط  
معيـات  اجللجان مكونة من ممثلني لألحزاب السياسية، و      ب ،لنوابل  اللجان االستفتاءات، واستدعاء واحمللية،  

ة اللجنة عن طريق تقـدمي      ، والتعاونيات العمالية، إضافة إىل ممثلي املواطنني املرشحني لعضوي        خرىاألعامة  ال
 .التشريعات االنتخابيةب االلتزاموتراقب اللجان مدى . طلب
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، رفضت اللجنة االنتخابية احمللية تـسجيل ترشـيح         ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٦ويف    ٥-٢
؛ )٤(٤٨ من املـادة     ١٠ و ٩ين  ؛ واجلزأ )٣(٤٥ من املادة    ٧صاحب البالغ، مشريةً إىل اجلزء      

من قانون االنتخابات، ووجدت أن صاحب البالغ قدم بيانـات           )٥(٦٨ من املادة    ٦واجلزء  
 به لرفض التـسجيل هـو   احتجتوالسبب الثاين الذي ". ال متت إىل الواقع بصلة "شخصية  

كان من  ) V-Plus" (زائد مخسة "توزيع منشورات عن أنشطة الكتلة االنتخابية املعروفة باسم         
وكانت املنشورات  . النتخابات جملس النواب   ألنشطة مرشح حمتمل     برناجماًاملفترض أن متثل    

  .تتضمن صورة لصاحب البالغ ومعلومات عنه
 اللجنة االنتخابية   أمامويف تاريخ غري حمدد، طعن صاحب البالغ يف رفض التسجيل             ٦-٢

، ردت اللجنة الطعن بتأييدها قرار اللجنة االنتخابية        ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٣ويف  . املركزية
وأشـارت  .  عن مكان عملـه    غري صحيحة ن صاحب البالغ قدم معلومات      احمللية ومؤداه أ  

  قانونياً اللجنة االنتخابية املركزية إىل أن صاحب البالغ ذكر يف االستمارة أنه يعمل مستشاراً            
 ألن مكان عملـه     ه الوظيفة هي جمرد وظيفة ثانوية     ، وخلصت إىل أن هذ    "لوكون"يف شركة   

بيد أن اللجنة . اليت يتوىل فيها رئاسة فرع مدينة غوميل" نيةداملبادرات امل"رابطة األساسي هو 
 أساس  النهألاالنتخابية املركزية ردت السبب الثاين لرفض التسجيل، أي نشر مواد انتخابية،        

  .له من الصحة

__________ 

الستفتاء، واستدعاء النواب، وأعضاء جملس     ل الدعاية، و الدعاية االنتخابية :  من قانون االنتخابات   ٤٥املادة   )٣(
 ).٧اجلزء (اجلمهورية 

لعقد اجتماعـات بـني     الظروف املناسبة   هتيئة  اللجان املعنية   وعلى اهليئات التنفيذية واإلدارية احمللية        
وعلى قادة الوحدات العسكرية أن يهيئوا الظروف       . الناخبنيولربملان  ااملرشحني لرئاسة مجهورية بيالروس و    

وتـوفر أجهـزة الدولـة      . املرشحني خارج ساعات العمل   بني أفراد الوحدات و   املالئمة لعقد اجتماعات    
 . الغرض جماناًما يلزم من أماكن هلذامنظماهتا و

نفقات إعداد وتنظيم االنتخابات واالستفتاءات واستدعاء النواب وأعضاء        :  من قانون االنتخابات   ٤٨املادة   )٤(
 ).١٠ و٩اجلزءان  (اجلمهوريةجملس 
واطين مجهورية بـيالروس    ال مل ال حيق لألحزاب السياسية وغريها من اجلمعيات العامة واملنظمات و           

باستثناء األصول النقديـة املودعـة يف   عداد االنتخابات واالستفتاءات وتنظيمها   إلمادية  تقدمي أي مساعدة    
  .لصندوق اخلارج عن امليزانية املنصوص عليه يف البند األول من هذه املادةا

 ومنظمات أجنبية، ومواطنني أجانب،     ومؤسساتوُتمنع املشاركة املباشرة أو غري املباشرة من دول           
 مجهورية بيالروس اليت توجد فيها استثمارات أجنبيـة، يف متويـل إعـداد              ومؤسساتومنظمات دولية،   

أي مـساعدة   يف تقدمي    أو   اجلمهوريةاالنتخابات واالستفتاءات وتنظيمها واستدعاء النواب وأعضاء جملس        
 . أخرى هلذا الغرضمادية

وس ولالنتخابـات   تسجيل املرشحني النتخابات رئاسة مجهورية بـيالر      :  من قانون االنتخابات   ٦٨املادة   )٥(
 ).٦اجلزء (الربملانية 
يف حالة تضمن الوثائق املتعلقة بترشيح شخص لرئاسة مجهورية بيالروس أو للربملان معلومات خمالفة                

للواقع، مبا يف ذلك بيانات السرية الذاتية واملعلومات املتعلقة بالدخل واملمتلكات، حيـق للجنـة املركزيـة            
 .ملختصة رفض تسجيل املرشح للرئاسة أو الربملان أو إلغاء قرار تسجيلهواللجنة االنتخابية احمللية ا
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تعيينه ويدعي صاحب البالغ أن اللجنة االنتخابية املركزية أخطأت يف استنتاجها أن              ٧-٢
ويضيف . رئيسياًآخر    أن لديه عمالً   - بالضرورة - عمل ثانوي يعين      شركة لوكون لتويل   يف

نه ألمكان عمل ألنه مل يربم أي عقد مع هذه اجلمعية و          " دنيةاملبادرات  امل"أنه ال ميكن اعتبار     
  .ال يتلقى أي أجر على هذا العملوعمل ليس له مواعيد 

 أمـام  االنتخابية املركزية    ويف تاريخ غري حمدد، طعن صاحب البالغ يف قرار اللجنة           ٨-٢
 كـانون   ٣٠ودفع خاصة بأن اللجنة االنتخابية ملقاطعة بارتيزان رفـضت يف           . احملكمة العليا 

، الـيت   .س.  تسجيل عضو آخر يف احلزب املدين املوحد، وهو السيدة ل          ٢٠٠٣يناير  /الثاين
ارة إىل أهنا رئيسة     ألهنا أشارت يف االستم    ٢٠٠٣تقدمت النتخابات اجمللس النيايب احمللي لعام       

 شـارت وأ. من هذا العمـل   دخلها   دون تقدمي معلومات عن      العامة" االحتاد النسائي "مجعية  
اخلطي الصادر عـن وزارة العمـل واحلمايـة    إىل التفسري اللجنة االنتخابية ملقاطعة بارتيزان    

 عمـل   وجادلت بالقول إنه ال ميكن اعتبـار      . ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ٢٧االجتماعية يف   
 ٦ إىل اجلزء استناداًوهلذا السبب و". مكان عمل" أو  تعاقدياً عليه عمالًشخص ال يتلقى أجراً

             من قانون االنتخابات، قررت اللجنة االنتخابية ملقاطعة بـارتيزان أن الـسيدة            ٦٨من املادة   
نة منـسك  وقد أيدت حمكمة مدي". ال متت إىل الواقع بصلة  "قدمت بيانات شخصية    . س. ل

  . وأصبح نافذا٢٠٠٣ًفرباير / شباط١٠هذا القرار يف 
هـذا  و. ، ردت احملكمة العليا طعن صاحب الـبالغ   ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف    ٩-٢

 ٦واستشهدت احملكمة العليا بـالفقرة      .  حمكمة النقض  أماماحلكم هنائي وال ميكن الطعن فيه       
م اللجنتني االنتخابيتني احمللية واملركزية     ، وأيدت حك   )٦( من قانون االنتخابات   ٦٨من املادة   

وقررت احملكمة  ". ال متت إىل الواقع بصلة    "القائل إن صاحب البالغ قدم بيانات سرية ذاتية         
 يف شركة لوكـون     وظيفتهالعليا باخلصوص أن صاحب البالغ مل يشر يف االستمارة إىل أن            

الطلـب   )أ: ( على األدلة التالية   وبنت حكمها . ، كما مل يشر إىل مكان عمله الرئيسي       ةثانوي
تعـيني  أمر  ) ب(؛  يةثانووظيفة  الذي قدمه صاحب البالغ إىل شركة لوكون للحصول على          
           ؛٢٠٠٢يونيـه   /حزيـران  ١١صاحب البالغ مستشاراً قانونياً بوظيفة ثانوية ابتداء مـن          

  يف مدينـة غوميـل،    " املبادرات املدنيـة  "الرسالة املوجهة من نائب رئيس فرع رابطة        ) ج(
 واليت تثبت عدم اعتراض تلك املنظمة على تعيني صـاحب           ٢٠٠٢يونيه  /حزيران ٥املؤرخة  

مواعيد عمل صاحب الـبالغ بـصفته       ) د(البالغ بأجر بوظيفة ثانوية لدى شركة لوكون؛        
 ٢١املـدير العـام لـشركة لوكـون يف          مستشاراً قانونياً معيناً بوظيفة ثانوية، اليت أقرها        

  .٢٠٠٤يونيه /نحزيرا
 رئيـسها يف    أمامويف تاريخ غري حمدد، طعن صاحب البالغ يف حكم احملكمة العليا              ١٠-٢

 تـشرين   ١٥ورد نائب رئيس احملكمـة العليـا هـذا الطعـن يف             . إطار املراجعة القضائية  
 نائب رئيس احملكمة حجة صاحب البالغ بأنه ينبغي اعتبـار    واستبعد. ٢٠٠٤أكتوبر  /األول

__________ 

 . أعاله٥انظر احلاشية رقم  )٦(
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وأوضح نائـب   . شركة لوكون مكان عمله الرئيسي ألهنا ترد يف سجله الوظيفي          يفوظيفته  
 يف السجل الوظيفي بناء علـى طلـب         رئيس احملكمة أن الوظيفة الثانوية ميكن أن ترد أيضاً        

          واسـتدل . حال صـاحب الـبالغ    يف  كما  تعيينه بوظيفة ثانوية،    املوظَّف وعلى أساس أمر     
على أسـاس  بأجر عمل هي  ةالثانويالوظيفة عمل اليت تنص على أن     من قانون ال   ٣٤٣باملادة  

  .رب عمل آخر، يف الوقت غري املخصص للعمل الرئيسيمع أو نفسه مع تعاقد رب العمل 

  الشكوى    
 مـن قـانون     ٦٨ مـن املـادة      ١١لجـزء   ل خرقاًيرى صاحب البالغ أن هناك        ١-٣

مـسبب  قم على قرار    مل ي تسجيل ترشيحه   ألن رفض اللجنة االنتخابية احمللية       )٧(االنتخابات
ويدعي أن عدم التوضيح هذا كان      ". ال متت إىل الواقع بصلة    "يوضح البيانات الشخصية اليت     

اللجنـة االنتخابيـة    أمام   ويهدف إىل منعه من تقدمي أدلة مضادة يف مرحلة الطعن            مقصوداً
يدته اللجنة االنتخابية   يدعي صاحب البالغ أن رفض تسجيل ترشيحه، الذي أ        لذا  و. املركزية

 من العهد، يف املشاركة     ٢٥من املادة   ) ب(و) أ(املركزية، ينتهك حقوقه، املكفولة بالفقرتني      
يف إدارة الشأن العام والترشح النتخابات جملس النواب دون أي نوع من أنـواع التمييـز                

  .٢املنصوص عليها يف املادة 
بوصـفه  تخابية احمللية املتحيـز ضـده   ويدعي صاحب البالغ أن موقف اللجنة االن    ٢-٣

           من املعارضة ينتهك احلظر القانوين للتمييز على أسـاس اآلراء الـسياسية مبقتـضى              مرشحاً
 يف جملس النواب يف      نائباً ، الذي كان أصالً   .ك. ويضيف أن السيد ف   .  من العهد  ٢٦املادة  

 يف نفـس    ٢٠٠٤لنواب لعام   النتخابات جملس ا  " من السلطات "الوقت موضع النظر وُرشح     
صاحب البالغ، كان يستعمل املوارد اإلدارية يف محلته االنتخابية، األمـر           لالدائرة االنتخابية   
وعندما اشتكى صاحب   . من قانون االنتخابات   )٨(٤٧ من املادة    ٣ و ٢ين  أالذي ينتهك اجلز  

__________ 

للعـضوية، يف الربملـانني            تسجيل املرشحني لرئاسة مجهورية بـيالروس       :  من قانون االنتخابات   ٦٨املادة   )٧(
 ). ١١اجلزء (

إجـراءات  مـن مطابقـة    تحقق  املختصة ال  احمللية   االنتخابيةواللجنة  اللجنة االنتخابية املركزية    تتوىل    
 بشأن تـسجيل    شروط هذا القانون، وتتخذ قراراً    وللعضوية يف الربملان ل   الترشيح لرئاسة مجهورية بيالروس     

ويصدر قرار اللجنة برفض تسجيل مرشح يف مدة        .  لرفض التسجيل  مسبباً املرشحني لتلك املناصب أو قراراً    
 . القرار اختاذبعدأقصاها يوم واحد 

سـتفتاءات  الدعايـة لال  نتخابية و الدعاية اال رفض سوء استعمال احلق يف      :  من قانون االنتخابات   ٤٧املادة   )٨(
 ).٣ و٢اجلزءان (

 للمرشحني لرئاسة مجهورية بيالروس واملرشحني للربملان ووكالئهم واملنظمات واألشخاص          حيقال    
توزيـع أمـوال   ، أو رفض املسائل املطروحة لالستفتاءاملشاركني يف الدعاية االنتخابية للمرشحني، ولقبول     

، على املواطنني أو هدايا أو أي مزايا مادية أو بيع سلع بأسعار منخفضة أو تقدمي خدمات أو سـلع جمانـاً                    
االنتخابية أو االستفتاء مع التقيد بالشروط املنصوص عليها        مطبوعات الدعاية اخلاصة باحلملة     باستثناء توزيع   

تقدمي وعود  بالستفتاءات، التأثري يف املواطنني     الدعاية ل  االنتخابية أو    الدعايةوُيمنع، يف إطار    . نونيف هذا القا  
  . إليهمهلم بتحويل أموال أو مزايا مادية أخرى
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رد اإلدارية يف محلتـه     للموا. ك. البالغ إىل اللجنة االنتخابية املركزية من استعمال السيد ف        
عمله مع الناخبني بصفته    "جزء من   هي  . ك. االنتخابية، أخربه رئيسها بأن أنشطة السيد ف      

محلته النتخابـات جملـس     من  وليس  " ٢٠٠٠ يف جملس النواب الذي انتخب يف عام         عضواً
  .٢٠٠٤النواب لعام 

أمام احملاكم وحقه   ويؤكد صاحب البالغ أن احملكمة العليا حرمته حقه يف املساواة             ٣-٣
، ١٤ من املادة    ١لفقرة  ما يشكل انتهاكاً ل   يف حماكمة عادلة من قبل حمكمة مستقلة ونزيهة،         

  . من العهد٢٦واملادة 

  عدم تعاون الدول الطرف    
            / كـانون األول   ١، و ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١يف مذكرات شـفوية مؤرخـة         -٤

، طلبت  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢١، و ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٦، و ٢٠٠٦ديسمرب  
. اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عن مقبولية البالغ وأسـسه املوضـوعية              

وتأسف اللجنة على عدم تقدمي الدولة الطـرف        . وتالحظ اللجنة أهنا مل تتلق هذه املعلومات      
وتذكّر بأن علـى الدولـة      . ولية ادعاءات صاحب البالغ أو فحواها     أي معلومات عن مقب   

 أو  الطرف املعنية باملوضوع، مبوجب الربوتوكول االختياري، أن تقدم إىل اللجنة شـروحاً           
ويف حالة عدم تلقي رد من     . وفرتهتكون  سبيل انتصاف قد    أي  بيانات خطية توضح املسألة و    

ما دامت مدّعمةً مبا يكفي االعتبار الالزم البالغ ادعاءات صاحب   جيب إيالء   الدولة الطرف،   
  .من أدلة

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    
  النظر يف املقبولية    

قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، يتعني على اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن                  ١-٥
ية مقبولة مبوجب الربوتوكـول      من نظامها الداخلي، إن كانت القض      ٩٣حتدد، وفقاً للمادة    
  .االختياري للعهد

 مـن الربوتوكـول     ٥من املـادة    ) أ(٢وقد حتققت اللجنة، وفقاً ملا تقتضيه الفقرة          ٢-٥
االختياري، من أن املسألة نفسها ليست قيد البحث يف إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات                 

 اللجنـة أن    تعتـرب  الطرف،    الدولة ونظراً لعدم اعتراض  . التحقيق الدويل أو التسوية الدولية    
  . من الربوتوكول االختياري قد استوفيت٥من املادة ) ب(٢شروط الفقرة 

__________ 

ويف حالة خمالفة شروط هذه املادة، تتخذ اللجان املعنية التدابري الالزمة لوقف إساءة استعمال احلـق                  
ة أو الدعاية لالستفتاءات؛ وحيق للجنة املعنية باالنتخابات الرئاسية وللجان االنتخابية أن            يف الدعاية االنتخابي  

 .تلغي قرار تسجيل املرشح
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، بأن احملكمـة العليـا      ١٤ من املادة    ١وأما ادعاء صاحب البالغ، مبوجب الفقرة         ٣-٥
حرمته حق املساواة أمام احملاكم واحلق يف حماكمة عادلة من قبل حمكمة مـستقلة ونزيهـة،                

) ب(و) أ( مبسائل ترتبط مباشرة بتلك اليت تشملها الفقرتان         جنة أنه يتعلق أساساً   فتالحظ الل 
 من العهد، أي حقوق صاحب البالغ يف املـشاركة يف إدارة الـشأن العـام                ٢٥من املادة   

 أنه ال توجد عوائق متنع مقبوليـة الـبالغ يف إطـار            وتالحظ أيضاً . والترشح جمللس النواب  
واللجنة، إذ ختلص إىل هذا االستنتاج، ال ترى موجباً         . علن أنه مقبول  الفقرتني املذكورتني، وت  

  . من العهد، منفصلة١٤ً من املادة ١للنظر يف االدعاءات، الناشئة من الفقرة 
 مبا يكفي من األدلـة ألغـراض        ادعاءاتهوترى اللجنة أن صاحب البالغ قد دعم          ٤-٥

ها أنه ُحرم حق املشاركة يف إدارة الـشأن          من العهد ومفاد   ٢٦ و ٢املقبولية مبقتضى املادتني    
  .أن البالغ مقبولالعام والترشح لعضوية جملس النواب بسبب آرائه السياسية، وتعلن 

  النظر يف األسس املوضوعية    
نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف هذا البالغ يف ضوء مجيع املعلومـات الـيت                 ١-٦

  . من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ١الفقرة الطرفان حسبما تنص عليه هلا أتاحها 
كانت حقوق صاحب الـبالغ     بتحديد ما إذا    القضية املعروضة على اللجنة     تتعلق  و  ٢-٦

املـشاركة يف إدارة      من العهد، مبا فيها حقـه يف       ٢٥من املادة   ) ب(و) أ(مبوجب الفقرتني   
 هانتـهكت بـرفض تـسجيل     ، قد    لتويل منصب عام   الشأن العام، ويف أن ينتِخب وُينتَخب     

  .٢٠٠٤النتخابات جملس النواب لعام كمرشح 
وتذكّر اللجنة بأن تسجيل صاحب البالغ، يف القضية حمل النظر، قد رفضته اللجنة               ٣-٦

حتديداً دون اإلشارة   " ال متت إىل الواقع بصلة    " شخصية   بياناتاالنتخابية احمللية بسبب تقدميه     
أشار إىل عدم صحة   تذكّر بأن قرار اللجنة االنتخابية املركزية       ؛ كما   املطعون فيها بيانات  الإىل  

ولـيس   يف شركة لوكون      قانونياً نه يعمل مستشاراً  أيف االستمارة إىل    إشارة صاحب البالغ    
وعـالوة  ".  الرئيسي همكان عمل "باعتبارها  يف غوميل   " دنيةاملبادرات  امل"رابطة  رئيس فرع   

وظيفته يف  حب البالغ مل يشر يف االستمارة إىل أن         على ذلك، وجدت احملكمة العليا أن صا      
  . وأنه مل يذكر مكان عمله الرئيسيةثانويوظيفة لوكون 

 جيوز الذي جاء فيه أنه ال       ٢٥وتذكّر اللجنة يف هذا الصدد بتعليقها العام على املادة            ٤-٦
 ينص عليهـا    ألسباب اليت إال ل  أو استبعادها    ٢٥تعليق ممارسة احلقوق احملمية مبقتضى املادة       

 مـن  ٦٨ من املـادة  ٦وتالحظ اللجنة أن اجلزء . )٩(موضوعية ومعقولةتكون  القانون واليت   
ال متت إىل    "بياناتقانون االنتخابات مينح اللجان االنتخابية حق رفض تسجيل مرشح يقدم           

  .، مبا فيها بيانات السرية الذاتية واملعلومات عن الدخل واملمتلكات"الواقع بصلة
__________ 

تكافؤ الفرص يف   احلق يف إدارة الشؤون العامة، وحقوق التصويت، واحلق يف          ]: ٥٧ [٢٥التعليق العام رقم     )٩(
 .٤، الفقرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.7، )٢٥املادة (عامة الناصب املتقلد 
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اساس عقد مع شركة لوكـون      على  بأجر   صاحب البالغ    عملتالحظ اللجنة أن    و  ٥-٦
ال جدال فيه،   ولذا فهو   .  أدلة درسها كل من اللجنة االنتخابية املركزية واحملكمة العليا         أكدته

وعن واقع العالقة القانونية بني صاحب      . اً أو رئيسي  اًبصرف النظر عما إذا كان بالفعل ثانوي      
قـرار اللجنـة    يف ضـوء     ، حبجته القائلة إنه   ، حتيط اللجنة علماً   "دنيةاملت  بادراامل"البالغ و 

 بشأن رفض تـسجيل     ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ٣٠االنتخابية ملقاطعة بارتيزان الصادر يف      
             والـشروح اخلطيـة     ٢٠٠٣لعـام   النتخابات اجمللس النيايب احمللي     . س. ترشيح السيدة ل  

        انظـر   (٢٠٠٣ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٧لعمل واحلماية االجتماعية يف     اليت قدمتها وزارة ا   
ألن يعمل فيهـا    " مكان عمله " "املبادرات املدنية "، مل يكن ممكناً اعتبار      ) أعاله ٨-٢الفقرة  

وبعبارة أخرى، حىت لو ذكر صاحب البالغ يف استمارة اللجنة االنتخابية احملليـة             . دون أجر 
ـ  ،  ميكن أيضاً هي مكان عمله الرئيسي، فإنه كان       " نيةداملبادرات  امل"أن   اللجنـة  رفض  أن ت

 ، من قانون االنتخابـات، لكـن      ٦٨ من املادة    ٦تسجيل ترشيحه على أساس نفس اجلزء       
 ٢٧ إىل الشروح اخلطية اليت قدمتها وزارة العمل واحلماية االجتماعية يف            ،هذه املرة استناداً،  

اللجنة على عدم رد سلطات الدولة الطرف على هـذه          وتأسف  . ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاين 
وملا كانـت  .  اليت قدمها صاحب البالغ إىل احملكمة العليا ويف بالغه إىل اللجنة    احملددةاحلجة  

األسباب املقدمة لرفض تسجيل ترشيح صاحب البالغ جمللس النواب تتعارض مـع تلـك              
اسـتغالل  فإنه يتبني أنه ميكـن      ،  ) أعاله ٨-٢انظر الفقرة   . (س. السيدة ل املقدمة يف حالة    

من ) ب(و) أ(أحكام القانون احمللي املتعلق باملوضوع لتقييد احلقوق احملمية مبوجب الفقرتني           
  .بغري وجه حقتقييداً  من العهد ٢٥املادة 

 بادعاء صاحب البالغ الذي ال جدال فيه ومـؤداه أن اللجنـة             وحتيط اللجنة علماً    ٦-٦
).  أعاله ٣-٢ و ٢-٢انظر الفقرتني   (زت ضده ألنه مرشح من املعارضة       االنتخابية احمللية حتي  
ـ     بادعاء صاحب البالغ وجود حتيز        أيضاً وحتيط اللجنة علماً   أن اللجنـة   استناداً إىل الزعم ب

التشريعات االنتخابية  خرق  على  " من السلطات  " منافساً االنتخابية املركزية مل تعاقب مرشحاً    
 من العهد تكفل لكل ٢٥وتالحظ اللجنة يف هذا الصدد أن املادة     ).  أعاله ٢-٣انظر الفقرة   (

ألي للتمييز  مواطن احلق والفرصة يف أن ُينتخب يف انتخابات دورية حقيقية دون أن يتعرض              
  .، مبا فيها الرأي السياسي٢ من املادة ١املنصوص عليها يف الفقرة األسباب من سبب 

جنة، وملـا مل تقـدم الدولـة الطـرف أي           ويف ضوء املعلومات املعروضة على الل       ٧-٦
توضيحات، ختلص اللجنة إىل القول إن رفض تسجيل ترشيح صاحب الـبالغ النتخابـات         

 ال يستند إىل معايري موضوعية ومعقولة، ومن مث فهو يتناىف مـع             ٢٠٠٤جملس النواب لعام    
 مـن   ١الفقرة  بمقترنتني  ،  ٢٥من املادة   ) ب(و) أ(التزامات الدولة الطرف مبقتضى الفقرتني      

  .، من العهد٢٦، واملادة ٢املادة 
 من الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل         ٥ من املادة    ٤وعمالً بالفقرة     -٧

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ترى اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن الوقائع املعروضـة             
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الفقرة مقترنتني ب ،  ٢٥من املادة   ) ب(و) أ(عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرتني        
  .، من العهد٢٦، واملادة ٢ من املادة ١
 من العهد، ملزمة بأن تتيح لصاحب       ٢من املادة   ) أ(٣والدولة الطرف، وفقاً للفقرة       -٨

يف أي طلب يقدَّم مستقبالً للترشح      وبأن تنظر   البالغ سبيل انتصاف فعاالً، مبا فيه التعويض،        
كما أهنا ملزمة مبنع حدوث انتـهاكات مماثلـة يف          . د التام بأحكام العهد   لتقيبا ،لالنتخابات
  .املستقبل

واللجنة، إذ تضع يف اعتبارها أن الدولـة الطـرف بانـضمامها إىل الربوتوكـول                 -٩
، وأهنـا قـد     قد انتهك لعهد  ما إذا كان ا    اللجنة يف حتديد     قد اعترفت باختصاص  االختياري  

هد بأن تضمن متتع مجيـع األفـراد املوجـودين يف إقليمهـا          من الع  ٢تعهدت عمالً باملادة    
واخلاضعني لواليتها باحلقوق املعترف هبا يف العهد، وأن تكفل هلم سبيل انتصاف فعاالً وقابالً              

 يوماً،  ١٨٠لإلنفاذ يف حالة ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف يف غضون               
           مـن الدولـة الطـرف نـشر        ترجوكما  .  آراء اللجنة  معلومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ    

  .آراء اللجنة
. اعتمد باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو الـنص األصـلي            [

وسيصدر الحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي املقدم من اللجنة             
  .]إىل اجلمعية العامة

        


