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الشخص المدعى أنه ضحية :صاحبة البالغ
الدولة الطرف:

كازاخستان

تاريخ تقديم البالغ:

 2أيلول/سبتمبر ( 2015تاريخ تقديم الرسالة األولى)

الوثائق المرجعية:

القرار المتخ ذذم بموج ذذد الم ذذا  92من النظ ذذام ال ذذداخلة لل ن ذذة

والمحذذال ىلى الذذدولذذة الطرف فة  8كذذانون الثذذانة/ينذذاير 2015

(لم يصدر فة شكل وثيقة)
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تاريخ اعتما اآلراء:

 22تموز/يوليه 2020

الموضوع:

قمع مظذذاةر عيويذذةل والنظذذام الاذذامل والمحذذاكمذذة الاذذا لذذةل والحق

المسألة اإلجرائية:

استنيا سبل االنتصاف المحلية

المسائل الموضوعية:

حرية التابيرل وحرية الت معل والحق فة جلسذ ذ ذذة اسذ ذ ذذتماع عا لة

موا الاهد:

 )1(14و( ) ()3و(ز) و )2(19و21

موا البروتوكول االختياري:

 2و()2(5ب)

فة االستاانة بمحام

وعامةل والحق فة المساعد القانونية

صذ ذذاحبة البالغ ةة زانا بايتيلوفا وةة مواطنة كازاخسذ ذذتانية ولد فة عام  .1986وتدعة أنها ضذ ذذحية

انتهاك الدولة الطرف حقوقها بموجد الموا  ) ()3(14و(ز) و )2(19و 21من الاهد .ومع أن صذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ
لم تحتج ص ذ ذ ذ ذ ذ ذراحة بالما  )1(14من الاهد فإنها تثير أيض ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ا عاءا فة ىطار ةمه الما  .و خل البروتوكول
االختياري حيز النياذ بالنسبة للدولة الطرف فة  30أيلول/سبتمبر  .2009ويمثل محام صاحبة البالغ.

__________
*

اعتمدتها الل نة فة ورتها  29( 129حزيران/يونيه  24 -تموز/يوليه .)2020

**

شذذارك فة ارسذذة ةما البالغ أعضذذاء الل نة التالية أسذذمايةم :تانيا ماريا عبدو روشذذول وعيا ،ون عاشذذور وعارف ولقان وشذذويتشذذة

فورويا وكريسذذتوف ةاينز ومامريم كويتا ومارسذذيا ف .ر .كران و نالان الكة موةومو از وفوتينة با ازرتزيه وةرنان كيسذذا ا كاوري ار

وفاسيلالا سانسين وخوسيه مانويل سانتوس باييه ويوفال شانة وإيلين تيغرو جا وأندرياس زيمرمان وجينتيان زميري.
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الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ
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صذ ذ ذذاحبة البالغ صذ ذ ذذحفية ومناضذ ذ ذذلة فة م ال حقو اإلنسذ ذ ذذان .وفة  16شذ ذ ذذباي/فبراير 2014

شذ ذ ذذاركز ةة وزميلتان لها فة عر ،فنة سذ ذ ذذلمة عيوي

()1

فة السذ ذ ذذاحة المركزية فة ألماتة احت اجا على

حظر اس ذ ذذتي ار مالبه نس ذ ذذائية اخلية مطروز ىلى كازاخس ذ ذذتان .وكانز المش ذ ذذاركا

يحملن مالبه نس ذ ذذائية

اخلية مطروز جديد فة أيديهن .وماد خمه قائق اعتقلتهن الش ذذرطة ووحش ذذية ولو أذرعهن وضذ ذرمز

زميلتة صاحبة البالغ.
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وفة اليوم نيس ذ ذ ذذه أ انز المحكمة اإل ارية المتخصذ ذ ذ ذص ذ ذ ذذة المش ذ ذ ذذتركة وين المقاطاا

صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ بارتالاب مخالية ى ارية بمقتضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى الما  1-330من مدونة المخاليا

فة ألماتة

اإل ارية (أعمال

الشغد البسيطة) بسبذ ذ ذ ذ ذذد عذ ذ ذ ذ ذذدم احترام أشخذ ذ ذ ذ ذذاـ آخذ ذ ذ ذ ذرين وانتهذ ذ ذ ذ ذذاك النظذ ذ ذ ذ ذذام الاذ ذ ذ ذ ذذام .و رمز صاحبة

البالغ  18 520تنغة (نحو  100والر( .))2ولم يسذ ذذمم لممثليها ولصذ ذذحييين ومراقبين من منظما

اإلنسان ودخول قاعة المحكمة.
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حقو

وفة  25شذ ذ ذذباي/فبراير  2014اسذ ذ ذذتأنيز صذ ذ ذذاحبة البالغ أمام محكمة مدينة ألماتة قرار اإل انة

محت ذذة بذذانتهذذاك حقوقهذذا بموجذذد المذذا تين  19و 21من الاهذذد .وفة  6آذار/مذذارس  2014رفض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذز
اس ذ ذ ذ ذذتينافها ةيية االس ذ ذ ذ ذذتيناف القض ذ ذ ذ ذذائية المانية بالش ذ ذ ذ ذذؤون المدنية واإل ارية بمحكمة مدينة ألماتة .وخالفا

لما ور فة قرار الهيية القض ذذائية تدعة ص ذذاحبة البالغ أنها لم تخطر وفق األص ذذول بمكان وموعد جلس ذذة
االستيناف التة جر فة غياوها.
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وفة  9نيسذذان/أوريل  2014قدمز صذذاحبة البالغ اسذذتينافا ىلى مكتد المدعة الاام لمدينة ألماتة

إلجراء مراجاة قضذ ذ ذ ذذائية رقاوية مطالبة بإعا النظر فة حكم المحكمة االوتدائية الصذ ذ ذ ذذا ر فة  16شذ ذ ذ ذذباي/

فبراير  2014ومشذذير ىلى الما تين  19و 21من الاهد .وفة رسذذالة مؤرخة  16نيسذذان/أوريل  2014رفض
النذائذد األول للمذدعة الاذام تسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ يذل التمذاس احت ذار على قرار المحكمذة .وفة  5أ ذيار/مذايو  2014قذدمذز

صذذاحبة البالغ اسذذتينافا آخر ىلى مكتد المدعة الاام لالازاخسذذتان إلجراء مراجاة قضذذائية رقاوية محت ة مر

أخرى بالما تين  19و 21من الاهد .وفة  14تموز/يوليه  2014رفض نائد المدعة الاام تسذ ذ ذ يل التماس
احت ار وذكر أن ا عاءا

ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ انتهاك الاهد ال يمكن أن تؤخم فة االعتبار ألنها أخلز بالنظام

الاام وارتالبز عمال من أعمال الشغد البسيطة.
الشكوى
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تذدعة صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ أن الذدولذة الطرف انتهكذز حقهذا فة حريذة التابير بموجذد المذا )2(19

من الاهد وحقها فة الت مع السذ ذذلمة بموجد الما  .21وتحتج بالما  3-4من سذ ذذتور كازاخسذ ذذتان التة
تنص على أن الماذاةذدا

الذدوليذة التة ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدقذز عليهذا الذدولذة الطرف لهذا األولويذة على قوانينهذا وتطبق

مباش ذذر والما  32من الدس ذذتور التة تالن حق الش ذذخص فة التابير عن رأيه وحقه فة الت مع الس ذذلمة.
وتؤكد أن أفاالها لم تبلغ حد الشذغد ول كانز تابي ار عن رأيها واحت اجا سذلميا على حظر اسذتي ار المالبه
النسذذائية الداخلية المطروز  .وتدعة أن القيو الميروضذذة على حقوقها ليسذذز ضذذرورية ألن الت مع السذذلمة

ال يهد بأي ش ذذكل من األش ذذكال أمن الدولة أو النظام الاام أو الص ذذحة الاامة أو حقو أش ذذخاـ آخرين
أو حرياتهم .وتدعة أنها اعتقلز ر م عدم وجو أي حالة من حاال

النزاع أو االضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذطرابا

الاامة .ولم

يكن ووسذ ذذع أف ار الشذ ذذرطة تقديم أسذ ذذباب وجيهة العتقالها ول ذكروا ودال من ذل ذرائع مثل اسذ ذذتامال لغة

__________

2

صاحبة البالغ األخرى التة جاء فيها أنها أخطر الصحييين بالار ،المقرر.

()1

يتناقض ةما اال عاء مع ىفا ا

()2

سار الصرف فة  17شباي/فبراير .2014
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فاحش ذ ذ ذذة واإلخالل بالنظام الاام .وتدعة أن المحكمة لم تقدم أي أس ذ ذ ذذباب لتقييد حقها فة حرية التابير وأن
النتي ة التة خلصذذز ىليها والتة تييد بأنها أخلز بالنظام الاام بسذذبد حملها مالبه نسذذائية اخلية جديد

ير مذدعم بسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذنذد .وتاتقذد أنهذا اعتقلذز وحملذز التباذة اإل اريذة على التابير عن رأيهذا وتنظيمهذا

فة يذديهذا

عرضا عيويا.
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وتدعة صذاحبة البالغ أن المحاكم المحلية ت اةلز الما  1-13من مدونة المخاليا

التة تنص على أنذه الال يمكن تحميذل شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخص طبياة التباذة اإل اريذة ىال عن المخذاليذا

اإل ارية

التة ثبذز ى انتذه

عليهذاال .وتذدعة أن القض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا لم يثبتوا ى انتهذا بموجذد المذا  1-330من مذدونذة المخذاليذا

اإل اريذة وأن

اس ذذتنتاجاتهم ال تتيق مع وقائع القض ذذية .وتحيل ىلى األمر المي ص ذذدر عن وزير اخلية كازاخس ذذتان فة 6

كانون األول /يس ذ ذذمبر  2000والمي ينص على عدم اعتقال منظمة المظاة ار والمش ذ ذذاركين فيها فة عين
المكان من أجل ت ند االحت اجا  .وتدعة أيضذ ذذا أن تش ذ ذرياا

الدولة الطرف ال تنص على طرائق عقد

بالحدث المي شاركز فيه.

اجتماعا

تلقائيةل لما لم يكن عليها أن تخطر السلطا
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وتدعة صذذاحبة البالغ فيما يتالق بالما  14من الاهد أن الصذذحييين والمراقبين من منظما

حقو اإلنس ذ ذ ذ ذ ذذان مناوا خول قاعة المحكمة .وإض ذ ذ ذ ذ ذذافة ىلى ذل

لم تس ذ ذ ذ ذ ذذمم المحكمة بحض ذ ذ ذ ذ ذذور ممثليها

القانونيين وحرمتها ومل حقها فة االس ذ ذ ذذتاانة بمحام وانتهكز الما  ) ()3(14من الاهد والما  23من
مدونة المخاليا

بموجد اإلجراءا
وت اةل ح

اإل ارية التة تنص على أن لالل شذذخص الحق فة الحصذذول على مسذذاعد قانونية مؤةلة

متحيز وتصذذرف لمصذذلحة الشذذرطة
ا
اإل ارية .وتدعة أن قاضذذة المحكمة االوتدائية كان

ها بشذذأن انتهاك حقوقها الدسذذتورية .ولم تأخم ال المحكمة االوتدائية وال محكمة االسذذتيناف فة

الحسذبان األحكام ذا

الصذلة من القانون الوطنة وأحكام الاهد ر م أنها قدمز ح

تدعة صاحبة البالغ حدوث انتهاك للما ()3(14ز) من الاهد(.)3
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ا وجيهة .وفة الختام

وتطلد صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ ىلى الل نة أن توصذ ذ ذ ذذة الدولة الطرف بأن تقدم المسذ ذ ذ ذذؤولين عن انتهاك

حقوقها ىلى الادالةل وأن ت بر ما أصذ ذذاوها من ضذ ذذرر مانويل وأن تقدم لها تاويضذ ذذا عن األض ذ ذرار المالية

البالغة  18 520تنغة وتاويضذ ذ ذ ذ ذ ذذا عن التالالي

والنيقا

المتصذ ذ ذ ذ ذ ذذلة بالمسذ ذ ذ ذ ذ ذذاعد القانونيةل وتلغة القيو

التش ذ ذريعية القائمة على حرية التابير وحرية الت مع السذ ذذلمة والحق فة محاكمة عا لة وةة قيو تتاار،

مع الموا  19و 21و 14من الاهذدل وأن تاليذل تنظيم االحت ذاجذا
سلطا

الدولة و ون اضطها المنظمين والمشاركين.

السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلميذة ون تذدخذل ير مبرر من

مالحظات الدولة الطرف على المقبولية واألسس الموضوعية
1-4

تذدفع الذدولذة الطرف فة مالحظذاتهذا المؤرخذة  12آذار/مذارس  2015بذأنذه ينبغة اعتبذار البالغ

ير مدعم بسذذند و ير مقبول بموجد الما (2-5ب) من البروتوكول االختياري بسذذبد عدم اسذذتنيا سذذبل

االنتص ذذاف المحلية .وتؤكد أن اس ذذتيناف ص ذذاحبة البالغ المتالق بإجراء مراجاة قض ذذائية رقاوية لدى مكتد

المدعة الاام رفضذ ذذه نائد المدعة الاام وليه المدعة الاام نيسذ ذذه وأنها لم تقدم اسذ ذذتينافا إلجراء مراجاة
قضائية رقاوية مباشر لدى المدعة الاام مع نسخة مرفقة من الرسالة التة وقاها نائبه.
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وتدفع الدولة الطرف بأن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ لم تحترم النذاس المحيطين وها وأخلذز بالنظذام الاذام

ونغصذ ذذز على المواطنين طمأنينتهم من خالل ى هار مالبه نسذ ذذائية اخلية علنا للمار ووسذ ذذائل اإلعالم

وممحاولتها وضذ ذ ذذاها على نصذ ذ ذذد االسذ ذ ذذتقالل احت اجا على تخفيض يمة الاملة الوطنية وارتياع أسذ ذ ذذاار

المالبه النسذذائية الداخلية ومالصذراخ قائلة الفة ةمه الدولة حتى أسذذاار الاللسذذونا

ارتياز .فأنتم خائيون

__________
()3
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لم تقدم صاحبة البالغ أي ح ج تبرر االنتهاك المزعوم للما ()3(14ز).
3
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حتى من كلسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذونا

ير الناجحة التة وجهها أف ار

ال وعبا ار من ةما القبيل .وماد الاديد من التحمي ار

ىلى قسم الشرطة فة مقاطاة

الشرطة المين طلبوا من صاحبة البالغ وقف أنشطتها ير الشرعية اقتيد

ووس ذ ذ ذذتانديكس ذ ذ ذذكة فة ألماتة حين أعد تقرير عن مخالية ى ارية .وأثبتز المحكمة اإل ارية المتخص ذ ذ ذص ذ ذ ذذة

المش ذ ذذتركة وين المقاطاا

فة ألماتة ى انتها بموجد الما  1-330من مدونة المخاليا

ىلى ذل التقرير وشذها صذاحبة البالغ ومسذتندا

أخرى .وأيد

اإل ارية اس ذ ذذتنا ا

محكمة مدينة ألماتة ةما القرار .ولم ي د

مكتد المدعة الاام لمدينة ألماتة ومكتد المدعة الاام لالازاخسذذتان أي أسذذباب تدعو ىلى تس ذ يل التماس

احت ار على األحكام القضائية.
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وتدفع الدولة الطرف بأن سذذتورةا وتش ذريااتها ياكسذذان أحكام الما تين  19و 21من الاهد اللتين

تنصذ ذ ذذان على ىمكانية فر ،قيو على الحق فة حرية التابير والت مع السذ ذ ذذلمة .فالما  32من الدسذ ذ ذذتور

تنص على حق المواطنين فة الت مع الس ذذلمة و ون أس ذذلحة وتنظيم االجتماعا

والت ماا

والمظاة ار

ومواكد الش ذ ذوارع واالعتص ذ ذذاما  .وي وز تقييد التمتع وهما الحق بمقتض ذ ذذى القانون حيا ا على أمن الدولة
والنظام الاام وحماية صذ ذذحة اآلخرين وحقوقهم وحرياتهم .وينص اليصذ ذذل  22من مدونة المخاليا

على التباة اإل ارية عن المخاليا

اإل ارية

التة تخل بالنظام الاام واآل اب الاامة .وتنص الما  330من المدونة

على التباذة اإل اريذة عن عذدم احترام اآلخرين واإلخالل بذالنظذام الاذام والتنىيص على ارحذة األف ار  .لذملذ
فإن الت ماا

واالجتماعا

ومواكد الشذ ذ ذ ذوارع واالعتصذ ذ ذ ذذاما

والمظاة ار السذ ذ ذ ذذلمية ليسذ ذ ذ ذذز محظور فة

أ ارض ذذة الدولة الطرف ول تخض ذذع فقد لقيو ماينة ينص عليها القانون .وتاترف الدولة الطرف بأن حرية
الت مع السذذلمة مؤسذسذذة يمقراطية تسذذمم للمواطنين بالنشذذاي السذذياسذذة ويتاين تطويرةا باسذذتمرار .وتضذذمن

تشرياا

الدولة الطرف ىعمال ةما الحق من حقو اإلنسان وحمايته.
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وتذذدفع الذذدولذذة الطرف أيض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا بذذأن ىعمذذال المواطنين حقوقهم ي ذذد أال يؤ ي ىلى انتهذذاك حقو

المواطنين اآلخرين وأنه يتاين فر ،باض القيو على الحقو من أجل ض ذ ذ ذ ذذمان أمن أص ذ ذ ذ ذذحاب الحقو

أنيس ذذهم .وتالحن أن أكثر المص ذذا ر يمقراطية للقانون المدون مثل مبا و وارس ذذو التوجيهية التة وض ذذاها

مكتد المؤسسا

الديمقراطية وحقو اإلنسان التابع لمنظمة األمن والتااون فة أوروما تقر بضرور فر،

قيو ماينة على حرية الت مع .وتدفع بأن الدول األورومية تالبد

فة الس ذ ذذنوا

األخير خس ذ ذذائر مالية كبير

ألن فيا

من س ذذكانها أعملز حرية الت مع فة ش ذذكل أعمال من وينها أعمال ش ذذغد وتدمير ممتلالا

5-4

وتدفع الدولة الطرف بأن األ لبيذة الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحقذة من مواطنيهذا تاتبر اس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتقالل ولتهذا أحد اإلن ذا از

وخاصة ووقف عمل مصانع ووسائل نقل.

عامة

الرئيسة فة طريق وناء الدولة .ويرى كثيرون أن ةما الميهوم ملةء وروح الوطنية وةو مقدس ألنه مرتبد ووفا

أوناء وطنهم فة أيام الحصذ ذذول على االسذ ذذتقالل ومالمشذ ذذقة فة تحقيق التنمية االقتصذ ذذا ية والسذ ذذياسذ ذذية للبلد فة

الس ذذنوا

التالية .وإن نص ذذد االس ذذتقالل التمكاري والس ذذاحة التة يقع فيها مب الن ويرمزان ىلى ذكرى حص ذذول

كازاخسذذتان على اسذذتقاللها قبل  20عاما .والسذذاحة ةة أيضذذا منطقة اسذذت مام مكتظة حين يقضذذة مواطنو
ألماتة عطال

نهاية األسذذبوع مع عائالتهم وأطيالهم .وقد تيسذ ر اإلخالال

شذذكل عر ،عام لمالبه نسذذائية اخلية ومحاوال

بالنظام الاام فة ةمه السذذاحة فة

وضذذاها على نصذذد االسذذتقالل ومضذذايقة المار وفر،

رأي شذخصذة عليهم على أنها تدنيه للماكر المقدسذة فة مكان عام وقد تثير نقمة واحت اجا حا ين .وتشذير

أيضذ ذذا ىلى أن عر ،مالبه نسذ ذذائية اخلية فة مكان عام يخدش مشذ ذذاعر المؤمنين وينظر ىليه أتباع جميع
الحركا

الدينية الموجو فة ىقليمها نظر س ذذلبية للغاية ورمما كان باض ذذهم موجو ا فة الس ذذاحة أثناء عر،

صذذاحبة البالغ .وأخي ار تؤكد الدولة الطرف أن عر ،كلسذذونا

نسذذائية على المؤ قد يؤثر سذذلبا على صذذحة

األطيال النيسذذية .فية يوم عر ،صذذاحبة البالغ كان الاديد من المواطنين فة السذذاحة مع أسذذرةم وأطيالهم.

وتخلص الدولة الطرف ىلى أن األعمال االسذ ذ ذ ذذتي اززية التة اجترحتها صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ كان يمكن أن تؤ ي ىلى
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حدوث اضذ ذ ذذطرابا جماعية تخل بالنظام الاام وتهديد صذ ذ ذذحة صذ ذ ذذاحبة البالغ نيسذ ذ ذذها وأف ار آخرين وأمنهم

وإلحا أضذ ذرار جس ذذيمة باألمن الاام .وتش ذذير ىلى أن األف ار المين يمارس ذذون حريتهم فة الرأي والت مع عليهم
أن يتحملوا مس ذ ذذؤوليا

ال ماعية

ماينة وأن عدم االحترام قد ييض ذ ذذة ىلى عواقد وخيمة مثل االض ذ ذذطرابا

وتاطيل البنية األس ذ ذذاس ذ ذذية للنقل و ير ذل من األنش ذ ذذطة المناوئة للم تمع .وكانز تل ةة األس ذ ذذباب الالامنة

وراء التباة اإل ارية عن اإلخالل بالنظام الاام .وحالز الش ذ ذذرطة ون ةمه الاواقد الوخيمة ووق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذف أنش ذ ذذطة

صاحبة البالغ ير الشرعية فة الوقز المناسد.
6-4

وتدفع الدولة الطرف بأن المحاكم المحلية نظر فة ا عاء ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أنها لم ترتالد فاال

ير شذ ذذرعة ورفضذ ذذته وخلصذ ذذز ىلى أن صذ ذذاحبة البالغ أخضذ ذذاز إلجراءا

بالنظام الاام وليه بسبد حرية التابير عن آرائها.
7-4

وتشذذير الدولة الطرف ىلى أن أفاال صذذاحبة البالغ وصذذيز بأنها أعمال شذذغد بسذذيطة وال صذذلة

لها بقانون طرائق تنظيم الت ماا
جمهورية كازاخستان وعقدةا.
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ىنياذ القانون بسذ ذذبد ىخاللها

واالجتماعا

السذ ذذلمية ومواكد الشذ ذوارع واالعتصذ ذذاما

وتدفع الدولة الطرف بأنه تحقق من ا عاءا

ألنه لم ياين لها محام وألن جلسذة االسذتيناف عقد

والمظاة ار فة

ص ذذاحبة البالغ أن حقها فة محاكمة عا لة انته

فة غياوها وتبين أنها ير مدعمة بسذند .وتشذير ىلى

أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ لم تطلذد توكيذل محذام ال فة الوقذز الذمي كذان ياذد فيذه التقرير عن المخذاليذة اإل اريذة

وال فة قذذاعذذة المحكمذذة .وإن عذذدم طلذذد توكيذذل محذذام حق لص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذذة البالغ وال يمنع من اتخذذاذ مزيذذد من
اإلجراءا

القضائية .وتدفع الدولة الطرف أيضا بأنه ي وز بمقتضى الما  2-584من مدونة المخاليا

اإل اريذة أن تتخذم اإلجراءا

المتالقذة بذالمخذاليذا

اإل اريذة فة غيذاب مرتالذد المخذاليذة على أن يكون قذد

صول
أخطر وفق األصذول بمكان ال لسذة وموعدةا ولم يطلد تأجيلها .وقد أخطر صذاحبة البالغ وفق األ ذ

بال لس ذ ذ ذ ذذة ولم تطلد تأجيلهال ولهما الس ذ ذ ذ ذذبد قرر المحكمة وفق القانون النظر فة الش ذ ذ ذ ذذكوى فة غياوها.

وحسبز الغرامة اإل ارية الميروضة على صاحبة البالغ وفقا للما  1-330من مدونة المخاليا

اإل ارية.

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

تدفع صذ ذ ذذاحبة البالغ فة تاليقاتها المؤرخة  2نيسذ ذ ذذان/أوريل  2015بأنها اسذ ذ ذذتنيد

االنتصذ ذذاف المحلية المتاحة .وتالحن أنه بالر م من أن طلبا

جميع سذ ذ ذذبل

رقابة النيابة الاامة ليسذ ذذز سذ ذذبيل انتصذ ذذاف

فاذاال فقذد تقذدمذز بطلذد ىلى مكتذد المذدعة الاذام أللمذاتة وإلى مكتذد المذدعة الاذام لالذازاخسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذان .وترى
ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ ير مقناة ح ة الدولة الطرف التة تمةد ىلى أنه كان ينبغة لها أن تقدم طلبا آخر ىلى

المدعة الاام لالازاخستان مباشر .
2-5

وتدفع صذ ذذاحبة البالغ بأن الدولة الطرف لم تثبز أسذ ذذباب تقييد حقوقها فة حرية التابير والت مع

3-5

وتدفع ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ بأن أفاالها كانز احت اجا على تخفيض يمة الاملة الوطنية وحظر ويع

السلمة وتحميلها التباة اإل ارية .وتؤكد أن أفاالها ال تشكل أي خطر على الدولة أو على النظام الاام.
كلسونا

مطروز فة أراضة االتحا ال مركة للمنطقة األورومية اآلسيوية .وكانز أفاالها م ازية :التخلة

عن آخر قطاة من مالبسذ ذذها أي مالبسذ ذذها الداخلية يرمز ىلى تخلة المرء عن آخر ما يمل  .وقالز أمام

ص ذ ذ ذذحييين ىن الحكومة س ذ ذ ذذرقز  20فة المائة من خل الس ذ ذ ذذكان وأنها اآلن تقرر ما ةة الاللس ذ ذ ذذونا
ينبغة للم أر أن ترتديها .وال تاتقد ص ذ ذ ذذاحبة البالغ أن ةمه الاللما

مهينا ىنما ةو الطريقة التة عاملز وها السلطا
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أةانز أش ذ ذ ذذخاص ذ ذ ذذا آخرين .وإن ما كان

المواطنين وعاملتها وها.
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الاللس ذذونا

وتدفع صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ بأن الدولة الطرف أسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاء
على نص ذذد االس ذذتقالل ول أ ار

فهم أفاذالهذا .فهة لم تالن تحذاول وضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع

أن تض ذذاها فة يد محيور فة كتاب ورونزي تحز النص ذذد.

والالتاب ال يرمز ىلى اسذ ذذتقالل كازاخسذ ذذتانل لمل ال يمكن أن تالون خدشذ ذذز مشذ ذذاعر مواطنيها بيالها ذاك.
وتدفع أيض ذ ذ ذذا بأن الش ذ ذ ذذرطة طوقز الس ذ ذ ذذاحة يوم عرض ذ ذ ذذها ألن اجتماعا عيويا احت اجا على تخفيض يمة

الاملة عقد ةناك فة اليوم السذ ذذاوق .وتتامد الدولة الطرف تضذ ذ ليل الل نة با عاء أن السذ ذذاحة كانز مكتظة
بالناس وأن أفاالها قد تالون أضذ ذذر بصذ ذذحة األطيال النيسذ ذذية أو خدشذ ذذز مشذ ذذاعر المؤمنين .ولم يكن فة

الساحة أحد باستثناء الشرطة والصحييين المين كانز أولغتهم عشية الار.،
5-5
أو أ

وتدعة صذذاحبة البالغ أن أفاالها ال يمكن أن تالون قوضذذز األمن الاام أو سذذببز أض ذ ار ار ما ية

ىلى اضذطرابا

جماعية .ولم تالن مسذلحة ولم تدع ىلى مظاة ار أو اجتماعا

عنيية .ولم تشذوش

على النقل الاام ولم تض ذذايق بالمار ولم تس ذذتامل لغة فاحش ذذة .ولمل ال يمكن وص ذذف أفاالها بأنها أعمال

ش ذ ذ ذ ذ ذذغد بس ذ ذ ذ ذ ذذيطة بموجد الما  330من مدونة المخاليا

ألنها نظمز مظاةر عيوية لم ترخص وها السلطا .
6-5

جلسذ ذ ذ ذ ذ ذذا

اإل ارية .وةة مقتناة بأنها حملز تباة ى ارية

وتدفع ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ بأنها حوكمز فة جلس ذ ذ ذ ذ ذذة مغلقة

()4

مع أن القانون ينص على أن تالون

المحكمة علنية .وطلبز من المحكمة أن تيحص تس ذ ذ ذ ذ ذ ذ يل فيديو يظهر ما فالته لالن المحكمة

رفض ذذز طلبها ر م أن تسذ ذ يل الييديو ةو الدليل الوحيد على وراءتها .وال ياكه تقرير المخاليا

اإل ارية

الواقع ألنها لم تس ذ ذ ذذتامل لغة فاحش ذ ذ ذذة ولم تض ذ ذ ذذايق المار ولم ترتالد أي عمل من األعمال األخرى التة

اتهمز وها.
7-5

وتالرر ص ذ ذذاحبة البالغ أن الهييا

فة االعتبار ح

القض ذ ذذائية فة الدولة الطرف انته ز نه ا اتهاميا ولم تض ذ ذذع

ها األمر المي ينته حقها فة محاكمة عا لة المي تاليله الما  14من الاهد.

مالحظات إضافية من الدولة الطرف
-6

أولغز الدولة الطرف فة ىفا تيها المؤرختين  30تموز/يوليه  2015و 4كانون األول /يسذ ذ ذ ذ ذذمبر 2015

الل نذة بذأنهذا قذدمذز جميع المالومذا والح ج المتذاحذة المتالقذة بذالبالغ وكرر أنذه لم تحذدث انتهذاكذا ألحكذام الاهذد

وأن الشكوى ير مقبولة.

تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف اإلضافية
1-7

أش ذذار ص ذذاحبة البالغ فة تاليقاتها المؤرخة  14أيلول/س ذذبتمبر  2015ىلى أن عدم تقديم الدولة

2-7

وتمكر ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أن حالة حرية الت مع فة كازاخس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتان المحزنة للغايةال وتحيل فة ةما

الطرف مالحظا

أخرى يانة أنها ال تر د فة النظر فة األسه الموضوعية لمزاعمها.

الصذذد ىلى تقرير المقرر الخاـ المانة بالحق فة حرية الت مع السذذلمة والحق فة حرية تالوين جمعيا

عقد زيارته الدولة الطرف فة عام .2015

__________
()4

6

ير أن ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ قالز فة اس ذ ذ ذ ذذتينافها أمام محكمة مدينة ألماتة فة  25ش ذ ذ ذ ذذباي/فبراير  :2014الر م أن جلس ذ ذ ذ ذذة المحكمة

ميتوحة لم يسمم لمن يمثلوننة وللمراقبين ووسائل اإلعالم ودخول قاعة المحكمةال.
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المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر فة المقبولية
1-8

قبذذل النظر فة أي ا عذذاء ير فة والغ مذذا ي ذذد أن تبذذز الل نذذة وفقذذا للمذذا  97من نظذذامهذذا

2-8

وقذد اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتيقنذز الل نذة وفقذا لمذا تنص عليذه المذا ()2(5أ) من البروتوكول االختيذاري من أن

3-8

وتحيد الل نة علما بح ة الدولة الطرف القائلة ىن صذ ذذاحبة البالغ لم تقدم اسذ ذذتينافا بشذ ذذأن ىجراء

الداخلة فيما ىذا كان البالغ مقبوال أم ال بموجد البروتوكول االختياري.
المسألة نيسها ليسز قيد البحن فة ىطار أي ىجراء آخر من ىجراءا

التحقيق الدولة أو التسوية الدولية.

مراجاة قض ذ ذذائية رقاوية ىلى النائد الاام لالازاخس ذ ذذتان مباش ذ ذذر  .ويد أنها تمكر باجتها اتها التة جاء فيها أن
تقديم التماس ىلى مكتد مدع عام لمراجاة ق ار ار المحاكم التة خلز حيز النياذ ورةنا بالسذ ذ ذذلطة التقديرية

التة يتمتع وها المدعة الاام ةو سذذبيل انتصذذاف اسذذتثنائة وأنه ي د على الدولة الطرف ىثبا

أن ةناك

صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ قدمز فة  5أيار/مايو  2014طلبا ىلى مكتد المدعة الاام لمباشذ ذ ذ ذ ذ ذذر ىجراءا

مراجاة

احتماال ماقوال بأن يوفر ةما االلتماس سذ ذذبيل انتصذ ذذاف فااال فة مالبسذ ذذا

القضذ ذذية( .)5وتالحن الل نة أن

قضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائيذة رقذاويذة ورفض نذائذد المذدعة الاذام ذلذ فة  14تموز/يوليذه  .2014وترى أن الذدولذة الطرف لم

تثبز أن تقديم التماس آخر ىلى المدعة الاام إلجراء مراجاة قضذذائية رقاوية كان سذذيشذذكل سذذبيل انتصذذاف

فااال فة قضذ ذذية صذ ذذاحبة البالغ .ومناء على ذل

ترى الل نة أن عدم تقديم صذ ذذاحبة البالغ ذل االلتماس

ال يمناها من النظر فة ةما البالغ بمقتضى الما ()2(5ب) من البروتوكول االختياري.
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وتحيد الل نة علما با عاء ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أن حقوقها بموجد الما  )1(14من الاهد انتهكز

ألنه لم يس ذ ذذمم لممثليها ولوس ذ ذذائد اإلعالم والمراقبين ودخول قاعة المحكمة أثناء محاكمتها .ير أن الل نة
ترى أن ا عاء صذ ذذاحبة البالغ الاام والمالوما

الوار فة ملف القضذ ذذية ال يسذ ذذمحان لل نة بالتوصذ ذذل ىلى

اسذ ذذتنتار بشذ ذذأن ةما الزعم .وعليه تالن الل نة أن ةما ال زء من البالغ لم يدعم بما يكية من األ لة وةو

من ثم ير مقبول بمقتضى الما  2من البروتوكول االختياري.
5-8

وتحيد الل نة علما با عاءا

ص ذ ذذاحبة البالغ بموجد الما  14بس ذ ذذبد التحيز والنهج االتهامة

المي اتباته المحكمة االوتدائية وجهلها بح

ها القانونية ورفضذ ذ ذذها النظر فة األ لة المتاحة بسذ ذ ذذبد عدم

ىخطار محكمة االسذ ذ ذ ذذتيناف ىياةا وفق األصذ ذ ذ ذذول بموعد ال لسذ ذ ذ ذذة ومكانها ومسذ ذ ذ ذذبد عدم مراعا المحكمتين

األحكام ذا

الصذ ذ ذ ذ ذذلة من القانون المحلة وأحكام الاهد .ويد أن الل نة تالحن أن تل اال عاءا

أي منهذذا فيمذذا يبذذدو فة أي مرحلذذة من م ارحذذل اإلجراءا

لم يطرح

المحليذذة .ولذذملذ تالن الل نذذة أن ةذذمه اال عذذاءا

ير مقبولة بمقتضى الما ()2(5ب) من البروتوكول االختياري.

6-8

وتالحن الل نذة أن ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ لم تقذدم أي توض ذ ذ ذ ذ ذ ذذيم ال عذاءاتهذا بموجذد المذا ()3(14ز) من

7-8

وفيما يتالق با عاء صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ المي سذ ذ ذ ذ ذ ذيق فة ىطار الما  ) ()3(14أنه لم يسذ ذ ذ ذ ذ ذذمم

الاهد .وت د من ثم أن ةما اال عاء ير مدعم بسند و ير مقبول بمقتضى الما  3من البروتوكول االختياري.

لممثليها القانونيين ودخول قاعة المحكمة تحيد الل نة علما بح ة الدولة الطرف التة تييد بأن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة

البالغ لم تطلد االس ذ ذ ذ ذذتاانة بمحام ال فة مركز الش ذ ذ ذ ذذرطة وال فة قاعة المحكمة .وترى الل نة فة ض ذ ذ ذ ذذوء

__________
()5

انظر(ي) س ذ ذ ذ ذ ذ ذذليمانوفا ض ذ ذ ذ ذ ذ ذذد كازاخس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتان ( )CCPR/C/126/D/2416/2014اليقر 3-8ل وتوريغوزينا ض ذ ذ ذ ذ ذ ذذد كازاخس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتان
( )CCPR/C/126/D/2311/2013اليقر 3-7ل وإنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذينوف ذذا ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد ك ذذازاخسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذت ذذان ( CCPR/C/126/D/2542/2015-
 )2543/2015اليقر .3-8
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المال وما

الماروضذ ذ ذ ذ ذذة عليها أن صذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ لم تشذ ذ ذ ذ ذذيع ةما اال عاء بأ لة كافية أل را ،المقبولية

وتاتبره من ثم ير مقبول بموجد الما  2من البروتوكول االختياري.

وفيما يخص زعم ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أن المحاكم الوطنية أخطأ

8-8

فة تطبيق التش ذ ذ ذ ذرياا

الوطنية

تذ ذذمكر الل نذ ذذة بذ ذذأن األجهز الوطنيذ ذذة ةة التة يتاين عليهذ ذذا عمومذ ذذا أن ت يم الوقذ ذذائع واأل لذ ذذة وأن تطبق
التش ذ ذ ذرياا

الوطنية ما لم يكن ةما التقييم أو التطبيق واضذ ذ ذذم التاسذ ذ ذذف أو يبلغ حد ىسذ ذ ذذاء تطبيق أحكام

الادالة( .)6وفة القضذية محل النظر تالحن الل نة أن صذاحبة البالغ لم تقدم أي ليل على أن التشذرياا

الوطنية طبقز تطبيقا واض ذ ذ ذ ذذم التاس ذ ذ ذ ذذف أو يبلغ حد ىس ذ ذ ذ ذذاء تطبيق أحكام الادالة .وعليه ترى الل نة أن

صذ ذ ذذاحبة البالغ لم تشذ ذ ذذيع ةما اال عاء بأ لة كافية أل را ،المقبولية وتالن من ثم أنه ير مقبول بموجد

الما  2من البروتوكول االختياري.

ير أن الل نة ترى أن صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ عمز ا عاءاتها فة ىطار الما تين  19و 21من الاهد

9-8

بمذذا يكية من األ لذذة أل را ،المقبوليذذة .ومنذذاء على ذل ذ

النظر فة أسسه الموضوعية.

تالن ةذذما ال زء من البالغ مقبوال وتنتقذذل ىلى

فحص األسه الموضوعية
1-9

نظر الل ن ذذة فة ة ذذما البالغ فة ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوء جميع المالوم ذذا

2-9

وتحيد الل نذة علمذا بذا عذاء صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ أن الذدولذة الطرف انتهكذز حقهذا فة حريذة التابير

ما تقتضيه الما  )1(5من البروتوكول االختياري.

التة أت ذذاحه ذذا له ذذا الطرف ذذان وفق

وحقها فة الت مع السذ ذ ذ ذ ذذلمة بموجد الما تين  )2(19و 21من الاهد وذل باعتقالها أثناء مشذ ذ ذ ذ ذذاركتها فة
عر ،فنة سذلمة ومير ،رامة ى ارية عليها .وتالحن أن صذاحبة البالغ ال تاتبر القيو الميروضذة على

حقوقها ضذ ذ ذذرورية وأنها تندرر ضذ ذ ذذمن القيو المسذ ذ ذذموح وها المكرسذ ذ ذذة فة الما تين  )3(19و 21من الاهد.

وتالحن أيضذ ذذا أن الدولة الطرف تاترف بأن حقو صذ ذذاحبة البالغ بمقتضذ ذذى الما تين  19و 21من الاهد
قيد

لالنها ترى أن القيو الميروضة متوافقة مع الاهد.

3-9

وتحيل الل نة ىلى تاليقها الاام رقم  )2011(34بشذ ذ ذذأن حرية الرأي وحرية التابير المي ور فيه

أن حرية الرأي وحرية التابير شذ ذ ذذرطان ال نى عنهما لتحقيق نماء الير التام .وةاتان الحريتان ضذ ذ ذذروريان
ألي م تمع وتشذ ذ ذ ذذكالن ح ر األسذ ذ ذ ذذاس لالل م تمع تسذ ذ ذ ذذو ه الحرية والديمقراطية (اليقر  .)2ويغطة نطا

المذا  )2(19حتى أشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذال التابير التة قذد تاتبر مهينذة للغذايذة (اليقر  .)11وت يز المذا  )3(19فر،
باض القيو على حرية التابير ش ذ ذ ذ ذريطة أن تالون محد ونص القانون وأن تالون ضذ ذ ذ ذذرورية( :أ) الحترام

حقو الغير أو سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذماتهمل أو (ب) لحمذايذة األمن القومة أو النظذام الاذام أو الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذحذة الاذامذة أو اآل اب

الاامة .وتمكر الل نة بأنه متى احت ز ولة طرف بأس ذ ذ ذ ذذاس مش ذ ذ ذ ذذروع لتقييد حرية التابير لزمها أن تثبز

بطريقة ماينة وخاصذة بكل حالة على حد الطبياة المحد للتهديد وضذرور اإلجراء الماين المتخم ومدى
تناسبه ال سيما بإقامة صلة مباشر وآنية وين التابير والتهديد (اليقر .)35

4-9

وتحيد الل نة علما با عاء الدولة الطرف أن صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أ ينز ألنها لم تحترم األشذ ذ ذ ذذخاـ

المحيطين وها وأخلز بالنظام الاام ونغص ذ ذذز على المواطنين س ذ ذذكينتهم من خالل ى هار مالبه نس ذ ذذائية
اخلية على المؤ ومحاولة وضذاها على نصذد االسذتقالل .وتحيد علما أيضذا وتوضذيحا

الدولة الطرف

عن المغزى المقدس لنصد االستقالل بالنسبة لمواطنيها وعن الموقف السلبة لحركاتها الدينية ىزاء ى هار
__________
()6

8

انظر(ي) فة جملة أمور سذ ذ ذذيمه ضذ ذ ذذد جامايكا ( )CCPR/C/53/D/541/1993اليقر 2-6ل وأروتيونيان ضذ ذ ذذد أوزمكسذ ذ ذذتان

( )CCPR/C/80/D/917/2000اليقر .7-5
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مالبه نسذذائية اخلية على المؤ وعن األثر السذذلبة المحتمل لهما اإل هار على صذذحة األطيال النيسذذية.

وتحيد علما ىضذذافة ىلى ذل
ت ند اض ذذطرابا

فة المالبسذ ذ ذ ذذا

بح ة الدولة الطرف التة تمةد ىلى أن اعتقال صذذاحبة البالغ سذذاعد على

جماعية .ويد أنها ترى أن الدولة الطرف لم توض ذذم كي

ص ذذاحبة البالغ

أن تصذ ذرفا

الخاصذ ذ ذ ذذة بالقضذ ذ ذ ذذية كانز تار ،للخطر حقو اآلخرين أو سذ ذ ذ ذذماتهم أو األمن القومة

أو النظام الاام أو الصذحة الاامة أو اآل اب الاامة .ولم توضذم أيضذا كي

أن تقييد حقو صذاحبة البالغ

يتناسذذد مع التهديد المحتمل أو أنه كان أقل التداوير تقييدا .وفة ضذذوء عدم التوضذذيم ذاك ترى الل نة أن

الدولة الطرف لم توفق فة تبرير كون اعتقال ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ ومااقبتها ض ذ ذ ذ ذ ذذروريا ومتناس ذ ذ ذ ذ ذذبا مع الهدف
المش ذذروع المنش ذذو على النحو المبين فة الما  )3(19من الاهد .وتخلص من ثم ىلى أن حقو ص ذذاحبة

البالغ بموجد الما  )2(19من الاهد انتهكز.
5-9

وعن ا عاءا

صذذاحبة البالغ بمقتضذذى الما  21من الاهد تمكر الل نة بأن الحق فة الت مع

الس ذذلمة حق أس ذذاس ذذة من حقو اإلنس ذذان ال نى للير عنه فة التابير عن آرائه ووجها

نظره وض ذذروري

فة م تمع يمقراطة( .)7وال ي وز فر ،أي قيو على ممذذارسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة ةذذما الحق ىال القيو التة تتوافق مع

القانون وتالون ض ذ ذذرورية فة م تمع يمقراطة لص ذ ذذون األمن القومة أو الس ذ ذذالمة الاامة أو النظام الاام

أو حماية الص ذذحة الاامة أو اآل اب الاامة أو حماية حقو اآلخرين وحرياتهم .وعندما تير ،ولة طرف
قيو ا قصذذد التوفيق وين حق الير فة الت مع السذذلمة واألمور اآلنية المكر التة تهم ال ميع ينبغة لها أن
تسذ ذذتهدي بالهدف المتمثل فة تيسذ ذذير ةما الحق ال السذ ذذاة ىلى فر ،قيو

عليذه( .)8ولذملذ

ير ضذ ذذرورية أو ير متناسذ ذذبة

فذإن الذدولذة الطرف ملزمذة بذأن تبرر تقييذد الحق الذمي تحميذه المذا  21من الاهذد وأن تثبذز

أن ةما التقييد ال يشكل ع بة ير متناسبة تحول ون ممارسة الحق(.)9

6-9

وتحيد الل نة علما بمالحظة الدولة الطرف التة جاء فيها أن الس ذذاحة التة نظمز فيها ص ذذاحبة

البالغ الار ،الينة منطقة اسذذت مام مكتظة يقضذذة فيها مواطنو ألماتة عطال

نهاية األسذذبوع مع أسذذرةم

وأطيالهم .فقد أوض ذ ذ ذ ذ ذ ذذحز الدولة الطرف أن عر ،ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ على المؤ مالبه نس ذ ذ ذ ذ ذ ذذائية اخلية

ومحاوال

وضذاها على نصذد االسذتقالل ومضذايقة المار وفر ،رأيها الشذخصذة عليهم يمكن أن ييسذر

على أنه تدنيه لمكرى مقدسذ ذذة فة مكان عام وقد يثير نقمة واحت اجا حا ين ويمكن أيضذ ذذا أن يؤثر سذ ذذلبا
على صذ ذ ذذحة األطيال النيسذ ذ ذذية .ويد أن الل نة تالحن أنه فة حين يمكن أحيانا تو ي

الت ماا

لتحقيق مذررب محذل نزاع ويمكن أن يتسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذد ح مهذا أو طبياتهذا فة ىحذداث اضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذط اربذا

المركبا

السذ ذ ذذلمية

مثذل حركذة

أو المش ذذا أو النش ذذاي االقتص ذذا ي فإنه ينبغة تحملها ما لم تير ،عبيا ير متناس ذذد .وتالحن

أيضذ ذذا ما أفا

به صذ ذذاحبة البالغ من أنه لم يكن فة السذ ذذاحة يوم عرضذ ذذها ىال رجال شذ ذذرطة وصذ ذذحييون

كانز أولغتهم بالار ،عشية تقديمه .وفة ضوء ةمه اإلفا

ترى الل نة أن الدولة الطرف لم تثبز بما فيه

الالياية أن تقييد عرضذ ذ ذذها والاق ومة الميروضذ ذ ذذة عليها كانا فة الواقع ضذ ذ ذذروريين ومتناسذ ذ ذذبين مع مقتضذ ذ ذذيا

النظام الاام وحماية حقو اآلخرين وحريتهم .وعلى ةما تقرر الل نة أن الوقائع الماروضذ ذذة عليها تالشذ ذذف

عن حدوث انتهاك لحقو صاحبة البالغ بموجد الما  21من الاهد.
-10

وترى الل نة وةة تتصذ ذذرف وفقا للما  )4(5من البروتوكول االختياري أن الوقائع الماروضذ ذذة

عليها تالشف عن انتهاك الدولة الطرف حقو صاحبة البالغ بمقتضى الما تين  )2(19و 21من الاهد.

__________
()7

كورول ضد ويالروس ( )CCPR/C/117/D/2089/2011اليقر 5-7ل وإنسينوفا ضد كازاخستان اليقر .5-9

()8

كورول ضد ويالروس اليقر 5-7ل وإنسينوفا ضد كازاخستان اليقر 5-9ل وتوريغوزينا ضد كازاخستان اليقر .4-8

()9

وومالفنة ضد ويالروس ( )CCPR/C/115/D/2019/2010اليقر 4-8ل وإنسينوفا ضد كازاخستان اليقر .5-9
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-11

وعمال بذذأحكذذام المذذا ()3(2أ) من الاهذذد يقع على عذذاتق الذذدولذذة الطرف التزام وتوفير سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبيذذل

انتصذذاف فاال ألصذذحاب البال ا  .ويسذذتوجد ذل ال بر التام لؤضذرار التة تلحق باألف ار المين انتهكز

حقوقهم التة يكيله ذذا الاه ذذد .وعلى ة ذذما ف ذذال ذذدول ذذة الطرف ملزم ذذة فة جمل ذذة أمور وتق ذذديم تاويض ك ذذاف

لصذاحبة البالغ بما فة ذل تسذديد أي تالالي
الض ذ ذ ذ ذذرورية لمنع حدوث انتهاكا

قانونية تالبدتها .وةة ملزمة أيضذا باتخاذ جميع اإلجراءا

مماثلة فة المس ذ ذ ذ ذذتقبل .وتالرر الل نة فة ةما الص ذ ذ ذ ذذد أنه ينبغة للدولة

الطرف أن تايذد النظر فة تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرياذاتهذا بحيذن تضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمن التمتع الالذامذل بذالحقو المنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوـ عليهذا فة

الما تين  19و 21من الاهد بما فيها الحق فة تنظيم الت ماا
والمظاة ار السلمية الايوية وعقدةا.

-12

واالجتماعا

والمس ذ ذذي ار

واالعتص ذ ذذاما

وإذ تضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع الل نذذة فة اعتبذذارةذذا أن الذذدولذذة الطرف قذذد اعترفذذز بذذانضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذذامهذذا ىلى البروتوكول

االختياري باختصذ ذ ذ ذ ذذاـ الل نة فة البز فة مسذ ذ ذ ذ ذذألة وقوع انتهاك ألحكام الاهد من عدمه وأنها تاهد

عمال بذذالمذذا  2منذذه بذذأن تاليذذل تمتع جميع األف ار الم يمين فة ىقليمهذذا والخذذاضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاين لواليتهذذا بذذالحقو

الماترف وها فة الاهد وتوفر لهم سذ ذ ذ ذ ذذبل انتصذ ذ ذ ذ ذذاف فاالة متى ثبز وقوع انتهاك تو أن تتلقى من الدولة

الطرف فة ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذون  180يومذا مالومذا

عن التذداوير المتخذم إلنيذاذ آراء الل نذة .وتطلذد الل نذة ىلى

الدولة الطرف أيضا أن تنشر ةمه اآلراء على نطا واسع ب ميع اللغا

10

الرسمية للدولة الطرف.

GE.20-17384

