األما املفحد

CCPR/C/129/D/2535/2015

العهو الو يل اخلاص ابحلقوق
املونية السياسية

Distr.: General
27 November 2020
Arabic
Original: English

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

اآلراء اليت يت يتيتد ا اليت يت يتيتوجا اللجنيت يت يتيتة و يت يت يت امليت يت يتيتا  )4(5ميت يت يتيتت الل و يت يت يتيتو
االخاياري ،بشأن البالغ رقم ** *2015/2535
املقدم من:

لوكبان أمحدايروف (ميثله احملاام فيلاك كويتالف،وف
من مجعلة ال،رامة)

التخص املدعى أنه ضحلة:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:

كازاخسفان

اتريخ يقدمي البالغ:

 29نلسان/أبريك ( 2014اتريخ الرسالة األوىل)

الواثئق املرجعلة:

الق ارار املفخ ا ملوج ااب امل ااا  92م اان الم ااام ال ااداخل
للجمة واحملال إىل الدولة الطرف يف  19كاانون الثاا /
يماير ( 2015مل يصدر يف ش،ك وثلقة)

اتريخ اعفما اآلراء:

 23متوز/يولله

املوضوع:

عوى يتهري مريوعة من موظف عموم ضد صحف

املسألة اإلجرائلة:

اسفمفا سبك االنفصاف احملللة؛ عدم كفاية األ لة

املسائك املوضوعلة:

حرية الفعبري؛ املسااوا أماام احملااكا واال ااق القةاائلة؛
احملاكما ا ااة العا لا ا ااة؛ ااا ا ااق يف اامايا ا ااة املفسا ا اااوية أما ا ااام
القانون؛ حرية الفمقك

موا العهد:
موا الربويوكول االخفلاري:
__________
*
**

) 3(2
2

2020

و 11و12

و)1(14

و 19و26

و 3و()2(5ب)
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شاااريف يف راسااة ا ا ا الاابالغ أعةاااء اللجمااة الفاللااة أراااباا :اتنلااا ماااراي عباادو روشااول وعلااا باان عاشااور
ويا ااورواي شويفتا ا وكريسا اافوف الما ااز وف ما اارمي كويفا ااا و ن،ا ااان الكا ا
وع ااارف بلقا ااان وأمحا ااد أما ا يا ااف
مواوم ااوزا وي ااويلت فزاري ازيك وا ااريبن كل ازا ا ك ااابريرا وياس االل،ا سانس ا وخوس االه مانوي ااك س ااانفو في االك
ويويال شا وإيل يلغرو جا وأندراي زميرمان وجلمفلان زبريي.
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صاااحب الاابالغ اااو لوكبااان أمحاادايروف واااو ماوانن ماان كازاخساافان مولااو يف عااام .1978
-1
ويدع أنه ضحلة انفهايف الدولة الطرف اقوقه املمصوص عللها يف املوا  )3(2و 11و 12و)1(14
و 19و 26من العهد .وقد خك الربويوكول االخفلاري حلز المفاذ فلمسبة للدولة الطرف يف  30أيلول/
سبفمرب  .2009وميثك حمام صاحب البالغ.

الوقائع لا رضها صاح البالغ
 1-2صاااحب الاابالغ صااحف وماادايق عاان حقااو اإلنسااان( .)1ويف وقااأ أحااداق القةاالة ك ااان
يعمك يف صحلفة أورالس،ااي نلديللا اليت كانأ مملوكة حلمها جملموعة مبا ر جوربللس،ااي.
 2-2ويف  2شباط/يرباير  2012نتر صاحب الابالغ مقااال عان الاروابس األسارية القائماة با عاد
مااوظف عمااومل يعملااون يف اال اااق الفمفل يااة احملللااة .ويةاامن املقااال املقفطااف الفااا عاان الساالد إ:.
"الاازواق قساامة يف السااماء ل،اان نصاالبه كبااري يف األر  .وال اادللك علااى ذلااي ال قلااة الاايت حصااك علله ااا
السلد إ .املدر السابق لل بلة البدنلة والرئلك ااا لإل ار اإلقللملاة للتانون الداخللاة .وإضااية إىل
صفايه التخصلة يإن ا ا املم ر اإليديولوج الرئلس يف املمطقة روابس أسرية ماق السالد ق .رئالك
الوزراء السابق يف كازاخسفان"( .)2ويف رسا مريق فملقال ظهرق صور املوظف العمومل امل كورين يف
ش،ك أورا لعب يف إشار رمزية إىل الطابق العتائري للسلطاق.
 3-2ونفلجة ا ا املقال وغريه من املقاالق واجه صاحب البالغ وصحلفة أورالس،ااي نلديللا عد
عاوى يتهري ريعفها شركاق نفاس وغااز كاربى وإ ار التانون الداخللاة يف ممطقاة زاف ناو  -كازاكسفانسا،ااي
ومس اانولون عمومل ااون س ااامون .وا ااوجا ص اااحب ال اابالغ يف الص ااحف .ويعرض ااأ زوجف ااه لة ااغوط يف م ،ااان
عملها وأبلغأ أبن من شأن أنتطة زوجها قد يمع،ك عللها ا سلبا .وزار ضباط من جلماة األمان الاونت
م،فب أورالس،ااي نلديللا ونلباوا نار صااحب الابالغ .ويف  7آذار/ماار  2012أوقفاأ التارنة صااحب
البالغ ثالق مراق يف يوم واحد(.)3
 4-2ويف  19نلساان/أبريك  2012جنااا صااحب الاابالغ مان حماولااة اغفلاال .يقااد أنلقاأ عللااه المااار
من مسد اوائ ونعن بس ،مثاا نعمااق يف صادره فلقارب مان قلباه .ويعفقاد صااحب الابالغ
أن ذلي كان انفقاماا مماه علاى مقاالياه ويم لماه اجفماعااق احفجاجلاة .وظاك يف العماياة املركاز قباك أن
يغا ااا ر املسفتا اافى يف  2أاير/ما ااايو  .2012واسا اافعر الفحقلا ااق يف اا ا ا االعفا ااداء عا ااد وايا ااق حمفملا ااة
ملا يلها يورط السلطاق اا،وملة وأشخاص سعوا إىل االنفقام ممه بسبب كفافيه بتأهنا.
 5-2ويف  24نلسان/أبريك  2012عمدما كان صاحب البالغ ال يزال يف املسفتفى بدأق حم،مة
أورالسي املدنلة رقا  2الم ر يف قةلة يتهري ريعها السالد إ .ضاده وضاد مباا ر جوربللسا،ااي اسافما ا
إىل املقال املمتور يف  2شباط/يرباير .2012
 6-2ويف جلسة اسفماع عقدق يف  27نلسان/أبريك  2012أكاد السالد إ .أماام رئالك احمل،ماة أن
رئلك الوزراء السابق للبال كان أحاد أقارباه( .)4واعا ف با لي وةاور اجلمهاور ووساائس اإلعاالم .ويف
الساعة  17/00من يوم  19متوز/يولله  2012علمأ قاضلة أخرى لفحك حمك القاض الا ي كاان يارأ
اجللسة بعد يداور حالفه الصحلة .ويف اللوم الفا قبلأ احمل،مة جزئلا حجج السلد إ .حلث وجدق

__________

()1
()2
()3
()4
2

صاحب البالغ حائز على جائز بل ماكلر للصحاية التجاعة واألخالقلة اليت متمحها مم مة مراسلون بال حدو .
ح يأ األراء.
يعفقد صاحب البالغ أن اعفقاله يريبس بفقدميه نلبا لفم لا اجفماع احفجاج .
يتار إىل حمةر اجللسة املعقو يف  27نلسان/أبريك  2012ال ي مل يريق فلبالغ.
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أن مقفطااف املقااال املطعااون يلااه ال ا ي نتااره صاااحب الاابالغ يفةاامن معلوماااق كاذبااة وأضاار بساامعفه
املهملة وأن نتر صوريه يف ش،ك ورقة لعب قد حس من كرامفاه .وقةاأ احمل،ماة أبن صااحب الابالغ
انفهي املا  65من قانون اإلجراءاق املدنلة ألنه مل يقدم أ لة على أن للسلد إ .روابس أسرية مق رئلك
الااوزراء السااابق وريااف ال،تااف عاان اسااا التااخص ال ا ي أبلغااه ا ه الااروابس( .)5وأماارق احمل،مااة أبن
يمتر صاحب البالغ ومبا ر جوربللس،ااي اعف ارا ررلاا يف صاحلفة أورالسا،ااي نلاديللا يف غةاون 10
أايم من صدور اا،ا المهائ وبواقق  17 600نسخة .وكان من املقرر أن ُيارر االعفا ار ف اس نفساه
الا ي كفاب باه صااحب الابالغ مقالاه ووجاا  10ساا 2علاى الصافحة  5مان الصاحلفة .وأمار املاادعى
عللهما أيةا بديق مبلغ مخسة مالي يمغ (حوا  33 000والر) يعويةاا عان الةارر املعماوي الا ي
اق فلسلد إ .و 30 000يمغ (حوا  200والر) يعويةا عن الةرر املعموي امل يب عن االسفخدام
غ ااري املت ااروع لص ااوريه .وقة ااأ احمل،م ااة أبن ي ااديق ك ااك م اان امل اادعى عللهم ااا مبلغ ااا ق اادره  1 618يمغ ا
(حوا  11والرا) كمصاريف يقاض (.)6
 7-2ويف  2يت ا ا ارين األول/أكف ا ا ااوبر  2012رية ا ا ااأ ال ا ا ااة االس ا ا ااف ماف املعمل ا ا ااة فلت ا ا اانون املدنل ا ا ااة
واإل اري ااة يف حم،م ااة زاف ن ااو  -كازاخسفانس اا ،اإلقللمل ااة الطع اان املق اادم م اان ص اااحب ال اابالغ ومب ااا ر
جوربللسا،ااي ضااد اا ا القارار .ويف  6كاانون األول /يساامرب  2012ألغاأ ال ااة الامقف الفابعااة حمل،مااة
زاف ن ا ااو  -كازاخسفانس ا اا ،اإلقللمل ا ااة جزئل ا ااا ح ،ا ااا حم،م ا ااة الدرج ا ااة األوىل وقا ا ارار ال ا ااة االس ا ااف ماف
يلم ااا يفعل ااق فاللف ازام بمت اار اعف ا ار رر ا  .ويف  28ش ااباط/يرباير  2013رية ااأ احمل،م ااة العلل ااا إج اراء
مراجعة قةائلة رقابلة .ويف رسالة منرخة  9متوز/يولله  2013نلب صاحب البالغ إىل املدع العام يف
كازاخسفان أن يفخ ما يلزم من إجراءاق من أجك يقدمي اع ا من الملابة العامة على القرارين .ويف
رسااالة منرخااة  6آب/أغسااطك  2013ر ق رائسااة إ ار نعااون األناراف املفقاضاالة والفماساااق الملابااة
العامااة أبنااه يبا اااا ماان نلااب صاااحب الاابالغ أنااه وعلااى ع،ااك مبااا ر جوربللساا،ااي مل يطلااب إىل
احمل،مة العللا إجراء مراجعة قةاائلة رقابلاة .ونصا صااحب الابالغ فلطعان لادى م،فاب املادع العاام
بع ااد ممارس ااة حقا ااه يف ري ااق ع ااوى أما ااام احمل،م ااة العلل ااا( .)7ويعفقا ااد ص اااحب ال اابالغ أنا ااه اس اافمفد سا اابك
االنفصاف احملللة ألنه مل يعد قا را على الطعن يف األح،ام من يلقاء نفسه.

الشكوى
 1-3ياادع صاااحب الاابالغ أن الدولااة الطاارف انفه،ااأ حقوقااه املمصااوص عللهااا يف املااا  19ماان
العه ااد ملعاقبف ااه عل ااى يعب ااريه ع اان رأي ااه وممارس ااة حريف ااه يف الفم ااا املعلوم اااق واألي ،ااار مل ااق أنواعه ااا
ويلقلها ونتراا.
 2-3وي اادع ص اااحب ال اابالغ انفه ااايف حق ااه يف جلس ااة اس اافماع عا ل ااة وعلمل ااة أم ااام حم،م ااة فص ااة
ومساافقلة وحمايااد ملوجااب املااا  )1(14ماان العهااد وحقااه يف الفمفااق ومايااة القااانون علااى قاادم املساااوا
ملوجب املا  26من العهد .ويديق أبن الوالايق القةائلة احملللة جتاالأ مبدأ احملاكمة ااةورية ومبدأ
ي،اين الوسائك ومل أتخ يف االعفبار حججه وأح،ام القانون الدو ذاق الصلة.
__________

()5
()6
()7
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أيص صاحب البالغ للمح،مة اسا الوكالة العموملة اليت يعمك يلها مصدره ل،مه ريف يقدمي اسا املصدر.
ويقا لسعر الصرف يف  20متوز/يولله .2012
يف الوقااأ ال ا ي مل يتاار ق ارار احمل،مااة العللااا إىل غااري الطعاان ال ا ي قدمفااه مبااا ر جوربللساا،ااي ماان أجااك إج اراء
مراجع ااة قة ااائلة رقابل ااة يفة اامن مل ااف القة االة نعم ا أم ااام احمل،م ااة العلل ااا م اانرخ  21ك ااانون األول /يس اامرب 2012
أحدمها وقعه صاحب البالغ واآلخر وقعه مدير مبا ر جوربللس،ااي.
3
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 3-3ويا اادع صا اااحب الا اابالغ أن يف القا ارار الا ا ي أصا اادريه احمل،ما ااة االبفدائلا ااة انفهاكا اااق خطا ااري
للقا ااانون املوضا ااوع واإلجرائا ا وأنا ااه جتااا ااك وقا ااائق القةا االة وصا اادر با اادوايق سلاسا االة وانطا ااوى علا ااى
"عماصاار يسااا " .يقااد اساافغرقأ القاضاالة اجلديااد الاايت علمااأ يف  19متوز/يوللااه  2012ساااعة واحااد
لالسفماع إىل القةلة وأعلمأ ح،مها بعد ساعة من اجللسة مفجاالة ب لي أح،ام الفصك  16من
قااانون اإلجاراءاق املدنلااة .وانفه،ااأ احمل،مااة حقااو صاااحب الاابالغ يف أن ميثلااه حمااام كمااا ياامص علااى
ذلااي املااا  47ماان قااانون اإلجاراءاق املدنلااة وانفه،ااأ املااا  170ماان القااانون نفسااه بريةااها نلبايااه
أتجلااك اجللسااة بساابب يعل ا قاضاالة جديااد  .وانفه،ااأ احمل،مااة مباادأ ي،اااين الوسااائك بفأيلااداا موقااف
املاادع بتاا،ك واضا  .ومل يم اار احمل،مااة يف امل اوا الاوار يف ملااف القةاالة الاايت يتااري إىل أن الساالد إ.
اع ا ف بعالقايااه األس ارية مااق رئاالك الااوزراء السااابق .وباادال ماان ذلااي يوصاالأ احمل،مااة عاان قصااد إىل
اسافمفاق خااانو اااو أن عالقاة الساالد إ .بارئلك الااوزراء الساابق مل يثبااأ .وفإلشااار إىل املااا ي 3-141
و 1-143ماان القااانون املااد ذكاارق احمل،مااة أنااه يفع ا علااى صاااحب الاابالغ يقاادمي أ لااة علااى صااحة
املعلوم اااق ال اايت نت ااراا .وويق ااا للم ااا  3-141جي ااب عل ااى الت ااخص ال ا ي يل اافمك ااماي ااة القة ااائلة
اقوقه املعموية أن يثبأ انفهاكها.
 4-3ويف الوقأ ال ي يفةمن ملف القةلة يقللما باريين لغاوي مل أتخا احمل،ماة يف االعفباار
غري يقللا واحد ون يقدمي يفسري ملقاربفها االنفقائلة ا ه فلرغا من أن حمام صاحب البالغ نعان
مرارا يف قانونلة ا ا الفقللا االنفقائ ونلب إجراء يقللا خباري آخار بادال مان ذلاي .يقاد أشاار الفقلالا
املطعا ااون يلا ااه الا ا ي أجا اراه املخفا اارب اإلقللما ا لبحا ااوق األ لا ااة اجلمائلا ااة ويطويراا ااا ملديما ااة أسا اافاب يف 18
حزيران/يونله  2012إىل مباا يوجلهلاة ممساوبة إىل وزار العادل مل ي،ان موجاو أصاال( .)8وبادال مان
الاار علااى قائمااة األس ا لة التاااملة الاايت وضااعفها احمل،مااة أعااا ق ا بااري صاالاغة األس ا لة ممااا يفعااار
واملوا  6و )5(1-18و )2(19و( )3و( )4من قانون ا رب القةاائلة يف كازاخسا فان املانر  20كاانون
الثا /يمااير  2010والفقاري  1و 2مان املاا  92مان قاانون اإلجاراءاق املدنلاة .واحمل،ماة بريةاها نلااب
صااحب الابالغ إجاراء يقلالا خبااري آخار يقاد جتاالاأ املاا  7-91ماان قاانون اإلجاراءاق املدنلاة الاايت
حت ااد احمل،م ااة ملوجبه ااا قائم ااة األس ا لة الت اااملة ال اايت يفع ا عل ااى ا ب ااري اإلجاب ااة عمه ااا .ومل أتخ ا احمل،م ااة يف
االعفباار أح،اام الفقاري  4و 8مان القارار  14الصاا ر عاان احمل،ماة العللااا يف  22كاانون األول /يساامرب 1989
بتأن عمصر ا رب املريبطة فإلجراءاق املدنلة ال ي يقة أبن يصدر احمل،مة قرارا إبجراء يقللا خبري
آخر إذا اعفرب يقللا ا بري غري قانو أو غري مدعوم أب لة.
 5-3ويااديق ص اااحب الاابالغ أبن احمل،م ااة االبفدائل ااة جتاااوزق س االطفها إبص اادار أماار بفق اادمي اعف ا ار
رر وااو أمار ال يامص عللاه الفتاريق الاونت .ويعفقاد صااحب الابالغ أن أمار نتا ر اعفا ار وجاا 10
س ااا مرب ااق ك ااان مبهم ااا وس ااخلفا .وي ااديق أبن احمل،م ااة مل أتخ ا يف االعفب ااار ق اراري احمل،م ااة العلل ااا رق ااا 6
الص ااا ر يف  18ك ااانون األول /يس اامرب  1992بت ااأن الفطبل ااق القة ااائ للفت اريق املفعل ااق وماي ااة الت اارف
وال،رام ااة والس اامعة املهمل ااة والق ارار رق ااا  3الص ااا ر يف  21حزيران/يونل ااه  2001بت ااأن الفطبل ااق القة ااائ
للفتا اريق املفعلا ااق فلفعا ااويف عا اان الةا اارر املعما ااوي( .)9يقا ااد اسا اافجابأ احمل،ما ااة يعسا اافا لطلا ااب املا اادع

__________

()8
()9

4

ي ا كر ص اااحب ال اابالغ أن الوثلق ااة الوحل ااد ال اايت حتم ااك عم اواب مم اااثال وا ا مفاح ااة يف قاع ااد بل ااابق الفت اريعاق
الونملة مل ي،ن صااة يف وقأ إجراء الفقللا.
يالحظ صاااحب الاابالغ أنااه ويقااا للقارار األول يف حااال اع يااأ احمل،مااة أبن املعلوماااق املطعااون يلهااا صااحلحة
أو ارأتق أهنااا مل يةاار فلتاارف أو ال،رامااة أو الساامعة ويقااا للقارار األول يااإن نلباااق الطعاان ياريف .ويالحااظ
أيةااا أنااه ويقااا للق ارار الثااا يفع ا علااى احملاااكا عمااد حتديااد مبلااغ الفعااويف عاان الةاارر املعمااوي أن أتخ ا يف
االعفبار كال من الفقللا ال ايت للماوانن ملاادى جسااامة معابيااه املعمويااة والبدنلااة واأل لااة املوضااوعلة علااى حاادوق
ضرر .ومي،ن للمحاكا إضاية إىل ذلي أن أتخ يف االعفبار ااالة األسرية واملاللة للمدعى علله.
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فلفعااويف عاان الةاارر املعمااوي ون يقاادمي أي مااربر وفلاارغا ماان عاادم وجااو أي آاثر ساالبلة موضااوعلة
على املدع  .ويديق صاحب البالغ أبن السلد إ .أكد للمح،مة أن املقال املمتاور مل ي،ان لاه أي أثار
سليب على عمله .وا عابه فلةرر ال ي نال رعفه املهملاة ااو ايا ا ذايت .ويارى صااحب الابالغ أن
حقااو الساالد إ .مل يمفهااي يلمااا يفعلااق بساامعفه املهملااة .ومل يسففساار احمل،مااة عاان ااالااة املاللااة للماادعى
عللهما ومل أتخ يف االعفبار اسفمفاجاهتا ا أبن املقاال مل يةار بتارف املادع وكرامفاه .وماا خلصاأ
احمل،مااة إللااه ماان أن الرسااا الا ي صااور الساالد إ .علااى ظهاار ورقااة لعااب قااد أضاار ب،رامفااه وأنااه مل يرسااا
"يف قالب حار" اسافمفاق ال يدعماه األ لاة( .)10يها ا الرساا اسافعار بصارية يراياق الامص بتاأن يعللمااق
املوظف يف القطاع العام .ويفةمن الرسا صور ي هر يلها السلد إ .واو أمام كامرياق وسائس اإلعالم
يلفقس صوريه يف لقاء علت .وأشارق احمل،مة إىل أهنا أخ ق يف االعفبار عمد حساب مبلغ الفعويف
االافمام العاام الا ي ح ا باه املقاال وموقاف اجلمهاور الساليب مان السالطاق ال سالما املادع  .وماق
ذلي مل يقا احمل،مة بفحللك الترُية مان اجملفماق الايت قارأق املقاال .وعاالو علاى ذلاي أقارق احمل،ماة
أبنه كان للجمهور أصال رأي سليب عن املدع فلرغا من مقاال صااحب الابالغ .واسافمعأ احمل،ماة
إىل خبا ااريين صا ااحل ألن املا اادع ا عا ااى أن الةا اارر املعما ااوي الا ا ي يعا اار لا ااه قا ااد أيةا ااى إىل خولا ااه
املسفتاافى .غااري أن املاادع أ خااك املسفتاافى لفلق ا عااالق وقااائ كااان مقااررا يفعلااق ملرضااه املاازمن(.)11
والمفائج اليت خلصأ إللها احمل،مة يف ا ا الصد ال يدعمها األ لة وأس ء يفسري يصرُياق ا ربين.
ون ا ارا لفحلا ااز احمل،ما ااة نالا ااب حما ااام صا اااحب الا اابالغ بفمحا ا القاضا االة و عا ااا نلبا ااه أب لا ااة جلا ااد
واو الطلب ال ي ريف بصور غري قانونلاة .وخاالل جلساة االسافماع التافوية أعارب حماام صااحب
ال اابالغ م اار أخ اارى ع اان ع اادم ثقف ااه يف القاض االة ل ،اان ا ا ه ااج ااة وغريا ااا م اان ااج ااج ال اايت ق اادمها يف
اإلجراءاق التفوية مل ينخ ا يف اا،ا.
 6-3وي اادع ص اااحب ال اابالغ أن الدول ااة الط اارف انفه ،ااأ امل ااا ( )3(2أ)(-ق) م اان العه ااد ألهن ااا
مل ي،فااك حق ااه يف حماكمااة عا ل ااة .يقااد كان ااأ حماكمفااه ل اادوايق سلاساالة و جتاا ااك حقوقااه اإلجرائل ااة
وريةأ احمل،مة مجلق نلباق حمامله ون يقدمي أي مربر ل لي.
 7-3ويااديق صاااحب الاابالغ أبنااه جيااري اقفطاااع نصااف خلااه لااديق مبلااغ الفعااويف الةااخا ال ا ي
قةأ به حم،مة غري عا لة ملوجب ح،ا مل يسفمد إىل أي للك .وسلسفمر انفهايف حقوقه ملد ال يقك
ع اان  10س اامواق أخ اارى ألن ااه ال يس اافطلق اس اافخدام ا ا ا امل ااال لفلبل ااة احفلاج اااق أسا اريه مل ااا يف ذل ااي
احفلاجاق نفلله القاصرين.
 8-3ووضعأ قلو على حرية يمقك صاحب البالغ ألنه ممق من مغا ر أراض الدولة الطرف إىل
أن يديق املبلغ اإلمجا للفعويف املا ال ي أمرق به احمل،مة.
__________

( )10ريةأ احمل،مة حجة صاحب البالغ أبن املاادع شخصاالة عامااة ولاالك ماان الةااروري نلااب موايقفااه علااى نتاار
صوريه "ألن ا ه الصور مل يرسا يف قالب حر بك يف ش،ك بطاقة لعب أي بطاقة "آ القلوب"؛ وبماااء علااى
ذل ااي يعف اارب احمل،ما ااة أن نت اار ص ااور صا اااحب الت اا،وى ا ا ا الت اا،ك إاان ااة ل،رامفا ااه" (القا ا رار الصا ااا ر يف 20
متوز/يولله  2012عن حم،مة أورالسي احملللة رقا .)2
( )11يتا ااري اا،ا ااا إىل سا ااجالق املسفتا اافى الا اايت يتا ااري إىل أن السا االد إ .أ خا ااك املسفتا اافى يف الفا ا ما اان  3إىل 14
ش ااباط/يرباير  2012بس اابب ي اار ي حال ااة الفه اااب البم ،اراي اا ااا ال ا ي يعانل ااه .ويت ااري اا ،ااا أية ااا إىل أق ااوال
نبلااب الساالد إ .الا ي أيااا أبن اا ه ااالااة ي،ااون يف مع ااا األحلااان بساابب اإلجهااا وإىل أقاوال خبااري اق حااه
احملا ااام ال ا ا ي ارأتى أن ا ا ا ه ااالا ااة سا ااببها ب،ف ا ارياي موجا ااو يف جسا ااا امل ا اريف ويماولا ااه الا اادواء علا ااى ما اادى
ي ا نويل ااة م اان ال اازمن وش ااعوره فإلجه ااا  .وخلص ااأ احمل،م ااة إىل وج ااو عالقا ة س ااببلة ب ا نت اار مق ااال ص اااحب
البالغ يف  2شباط/يرباير و خول السلد إ .املسفتفى يف  3شباط/يرباير.
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 9-3ويطلب صااحب الابالغ إىل اللجماة أن ينكاد االنفهاكااق املزعوماة للعهاد ويوصا أبن يفخا
الدولة الطرف مجلق الفدابري الالزمة إللغاء القرار القةائ غري القانو ومعاقبة القةا ال ين أصدروه.

مالحظات الو لة الطرف بشأن املقبولية
 1-4يف  12آذار/ما ااار  2015أبلغا ااأ الدولا ااة الطا اارف اللجما ااة أبن م،فا ااب املا اادع العا ااام نلا ااب
ااصول على املوا املفعلقة ملق اإلجراءاق املدنلة امل كور يف الابالغ .وإذا ماا ايةا عماد يحصاها
أن الس االطاق القة ااائلة انفه ،ااأ ا ا ه اإلج اراءاق مي ،اان الطع اان يف يل ااي الق اراراق عم ااال فإلجا اراء
املمصوص علله يف الفتريعاق املفعلقة فإلجراءاق املدنلة.
 2-4ون ارا إىل وجااو إم،انلااة للفاادقلق يف شاارعلة الق اراراق القةااائلة وإثباهتااا واإلذن إبعااا الم اار
يلها يدع الدولة الطرف أن صاحب البالغ مل يسافمفد مجلاق سابك االنفصااف احملللاة املفاحاة ويطعان
يف مقبوللة البالغ عمال فملا ()2(5ب) من الربويوكول االخفلاري.

مالحظات الو لة الطرف بشأن األسس املوضو ية
1-5

يف  30متوز/يولله

2015

قدمأ الدولة الطرف مالح اهتا على األسك املوضوعلة.

 2-5ويلما يفعلق ف عاءاق صاحب البالغ يف إنار املا  19من العهد يديق الدولة الطرف أبنه
مل يفعر للفمللز من أي ناوع .ويسافمر صااحب الابالغ علماا يف ممارساة أنتاطفه الصاحفلة ويعارب عان
آرائااه ووجهاااق ن ااره .وي،فااك املااا  20ماان ساافور الدولااة الطاارف حريااة الفعبااري وحت اار الرقابااة .ول،ااك
شااخص ااااق يف حريااة يلقا املعلوماااق ونتااراا أبي نريقااة ال ُي راااا القااانون .واا ا ااااق الدساافوري
ي،فله فلاف العقاوفق اجلمائلاة املفروضاة علاى عرقلاة األنتاطة املهملاة القانونلاة للصاحفل وغارياا مان
ممثلا وساائس اإلعاالم .ويف  1كاانون الثا /يمااير  2015بادأ نفااذ نساخة جدياد مان القاانون اجلمااائ
ال اايت وس ااعأ قاع ااد املس اانوللة اجلمائل ااة ع اان إعاق ااة األنت ااطة املهمل ااة القانونل ااة للص ااحفل  .يق ااد أ رج ااأ
املساانوللة اجلمائلااة ضاامن املااا  158ماان القااانون اجلمااائ الاايت يقةا فتاااذ إجاراءاق قةااائلة يف حااال
إعاقة األنتطة املهملة املتروعة للصحفل أو حرماهنا ا ه اإلم،انلة .وأضلفأ املا  159اجلديد إىل
القاانون واا املااا الايت ياامص علاى املساانوللة اجلمائلاة عان الفقللااد غاري القااانو للحاق يف الوصااول إىل
مصا ر املعلوماق.
 3-5ومق ذلي يالحظ الدولة الطرف أنه عمال فملا  12من الدسفور جيب أال يفة ممارسة
حقو اإلنسان واارايق إىل انفهايف حقو وحرايق أيرا آخرين .وعمال فملا  21من قانون وسائس
اإلعالم يلفزم الصحفلون بعدم نتر معلوماق ال يع،ك الواقق وجيب عللها احا ام ااقاو واملصاا
القانونلة لألشخاص الطبلعل واملعموي  .وا ا اا،ا يففق مق املا  )3(19من العهد اليت يمص على
أن ممارسا ااة ااقا ااو املمصا ااوص عللها ااا يف يقرهتا ااا  2يمطا ااوي علا ااى واجبا اااق ومسا اانوللاق خاصا ااة .واا ا ا
السبب جيوز إخةاع نتر املعلوماق لبعف القلو مثك ما يمص علاى ذلاي القاانون وما ماا كاناأ
ضارورية امايااة حقااو اآلخارين أو رعاافها أو امايااة األمان الااونت أو الم ااام العاام أو الصااحة العامااة
أو اآل اب العامة .ويديق الدولة الطرف أبن ح،ا احمل،ماة االبفدائلاة اسافمد إىل املاا  145مان القاانون
املد اليت يمص على أنه ال ُيق ألحد اسفخدام صور أيارا آخارين ون ماوايقفها .وخلصاأ احمل،ماة
إىل أن السلد إ .مل يوايق على اسفخدام صوريه .ويالحظ الدولاة الطارف أناه ويقاا للفحللاك المفسا  -اللغاوي
الا ي أجاراه املخفاارب اإلقللما لبحااوق األ لااة اجلمائلااة ويطوير اا ا ملديمااة أساافاب يف  18حزيران/يونلااه  2012علااى
مقااال صاااحب الاابالغ اية ا أن اااادف ال ارئلك ماان نااص املقااال كااان يقاادمي معلوماااق عاان ال قلاااق
اليت اسففا ممهاا السالد إ .يف مسااره الاوظلف بفةاك روابطاه األسارية ماق السالد ق .ويف الوقاأ الا ي
6
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مل ي،تف عن أي معلوماق أضرق بترف املدع أو كرامفه اسفمفجأ ا بري أن نص املقال يفةمن
أتكلااداق أبن ل قلاااق الساالد إ .عالقااة بروابطااه األس ارية مااق الساالد ق .واااو مااا مي،اان اعفباااره أق اواال
هتدف إىل الملك من رعفه املهملة .وقدم املدع سجالق من املسفتافى يتاري إىل أناه يلقاى العاالق يف
املسفت اافى الس اريري اإلقللم ا يف الف ا م اان  3إىل  14ش ااباط/يرباير  2012وك ااان الفت ااخلص ك اااآليت:
"الفهاب البم،راي ااا  .ويداور منمل وحا  .وحالاة مفوساطة ا طاور " .وويقاا لطبلاب السالد إ .كاان
اإلجهااا سااببا يف مرضااه .واساافما ا إىل ا ا ه الففس ارياق خلصااأ احمل،مااة إىل وجااو عالقااة سااببلة ب ا
مقال صاحب البالغ ومار املادع  .ومل يري،اب احمل،ماة أي انفهاايف للقاانون املوضاوع أو اإلجرائا .
وأيدق اال اق القةائلة العللا ا ا القرار .وأكد م،فب املدع العام قانونلة األح،ام القةائلة.
 4-5ويلما يفعلق ف عاءاق صاحب البالغ يف إنار املا  2من العهد يالحظ الدولة الطرف أن
املااا  2-13م اان ساافوراا ي،ف ااك لألي ارا اا ااق يف ااماي ااة القةااائلة اق ااوقها وح ارايهتا .يامل ااا  8م اان
قااانون اإلجاراءاق املدنلااة ياامص علااى حااق كااك شااخص يف الفمااا اامايااة القةااائلة ماان انفهااايف حقوقااه
الدساافورية وحراييااه ومصااااه القانونلااة .وي،فااك املااا  22ماان القااانون نفسااه حريااة الطعاان يف الق اراراق
القةائلة .ولألنراف املفقاضلة ااق يف أن يراجق حم،مة أعلى القراراق القةائلة .وحتلس الدولة الطرف
اللجم ااة علم ااا أبن حماكمه ااا ن اارق يف ث ااالق ع اااوى مدنل ااة أخ اارى ض ااد ص اااحب ال اابالغ إض اااية إىل
الاادعوى الاايت ريعهااا الساالد إ ..وبماااء علااى نلااب صاااحب الاابالغ حتققااأ ال اااق قةا ائلة أعلااى ماان
قانونلة مجلق األح،ام القةائلة ومن أ لة اإلثباق اليت قدمأ يف إنار كك عوى .وا ا السابب كفاك
لصاااحب الاابالغ ساابلك انفصاااف يعااال وإم،انلااة االسااففا ماان اامايااة القةااائلة علااى المحااو ال ا ي
يقفةله املا ()3(2أ) و(ب) من العهد.
 5-5ويدع الدولة الطرف أهناا اح ماأ حقاو صااحب الابالغ يف املسااوا أماام القاانون واحملااكا
واال ااق القةااائلة وحقااه يف حماكمااة عا لاة وعلملااة أمااام حم،مااة فصاة ومساافقلة وحمايااد علااى المحااو
ال ي يقفةله املا اتن  )1(14و 26من العهد .ويمص املا  1-14من سفور الدولة الطرف علاى مبادأ
املس اااوا أم ااام الق ااانون واحمل اااكا .وويق ااا للما ااا  2-14م اان الدس اافور ال جي ااوز أن لة ااق أح ااد للفمللا ااز
ألسا ااباب يفعلا ااق فألصا ااك أو املركا ااز االجفما اااع أو الوضا ااق املا ااا أو املهما ااة أو اجلا اامك أو العا اار
أو اجلمسلة أو اللغة أو املوقف الديت أو املعفقداق أو م،ان اإلقامة أو ألي سبب آخر .وقد كفك
لصاااحب الاابالغ حقااه يف يقاادمي أ لااة للطعاان يف ا عاااءاق املاادع ومتفعااأ األناراف املفقاضاالة وقااو
إجرائلااة مفساااوية .يويق ااا للمااا  13ماان ق ااانون اإلج اراءاق املدنلااة ي ادار العدالااة يف اإلج اراءاق املدنل ااة
عمال ملبدأ املساوا أمام القانون واحملاكا .وال مي،ن يفةلك أي موانمة أو موانن يتاريف يف اإلجراءاق
املدنلة على آخر أو الفمللز ضده على أسا أصله أو وضعه االجفماع أو املهت أو املاا أو جمساه
أو عرقه أو جمسلفه أو لغفه أو موقفه الديت أو معفقدايه أو م،ان إقامفه أو أي سبب آخر.
 6-5وي اادع الدول ااة الط اارف أن حماكمه ااا ن اارق يف ال اادعاوى املدنل ااة ض ااد ص اااحب ال اابالغ ويق ااا
للم ااا  16م اان ق ااانون اإلج اراءاق املدنل ااة ال اايت ي اامص عل ااى أن القاض االة أو القاض ا يق االا األ ل ااة ويق ااا
القفماع ااه ال ااداخل اس اافما ا إىل يح ااص نزي ااه وش ااامك لأل ل ااة ويس ش ااد فلق ااانون وبة اامريه .وال يفة ااك
القاض مسبقا أي للك على آخر .وال يسفمد القاض إىل أ لة غاري األ لاة الايت مي،ان جلملاق األناراف
املفقاضاالة يحصااها علااى قاادم املساااوا (قااانون اإلجاراءاق املدنلااة املااا  .)3-15وي،فااك املااا  15ماان
قااانون اإلجاراءاق املدنلااة مباادأ احملاكمااة ااةااورية ومباادأ ي،اااين الوسااائك .ولألنااراف حقااو والفزاماااق
إجرائلااة مفساااوية .والقاضا مساافقك وال يطلااق غااري الدساافور والقااانون .وأي ياادخك يف إقامااة العاادل أماار
غا ااري مقبا ااول ويعاقا ااب القا ااانون عللا ااه .وال لةا ااق القةا ااا للمسا اااءلة عا اان قةا ااااي بعلمها ااا يفصا االون يلها ااا
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(امل ااا  77م اان الدس اافور) .وي اام ا الق ااانون الدس اافوري املفعل ااق فلم ااام القة ااائ ومرك ااز القة ااا الص ااا ر
يف  25كانون األول /يسمرب  2000ضمابق اسفقالل القةا ومركزاا القانو .
 7-5ويالح ااظ الدول ااة الط اارف أن ص اااحب ال اابالغ مل يق اادم أي لل ااك عل ااى أن ض ااباط جلم ااة األم اان
القوم ملمطقة زاف نو  -كازاكسفانس،ااي نلبوا نر ه من صحلفة أورالس،ااي نديللا أو أن ورية الطر
أوقفأ سلاريه مرارا .ومل يبلغ اال اق اإلقللملة املعملة إبنفاذ القانون ه اال عاءاق.
 8-5ويلمااا يفعلااق ف عاااءاق صاااحب الاابالغ أبن الفحقلااق اجلمااائ يف حماولااة اغفلالااه كااان قاص ارا
ينك ااد الدول ااة الط اارف أن ااه ثب ااأ يف  19نلس ااان/أبريك  2012أن شخص ا له ااو ااوي ااة أص اااف ص اااحب
البالغ بطعمه بس ،مثا مراق وأنلقا المار علله ماري  .ويف  20نلساان/أبريك  2012أقلماأ عاوى
جمائلا ااة .واعفقا ااك ثالثا ااة أشا ااخاص واع ي ا اوا أبهنا ااا اري،ب ا اوا اجلرميا ااة مقابا ااك مبلا ااغ  10 000والر يعها ااا
السلد ق .ويف  10متوز/يولله  2013أ ين السلد ق .فلسجن ملد  15عاما وأ ين األشخاص الثالثاة
اآلخرون فلسجن ملاد  11عاماا و 12عاماا .وقاد أصاب اا،اا هنائلاا .وثباأ أن السالد ق .وأشخاصاا
آخا ارين مل حتا اد اا ااوايهتا ا ااا املم م ااون الرئلسا االون للجرمي ااة .ويف  25ش ااباط/يرباير  2013يفحا ااأ وزار
الت ا اانون الداخلل ا ااة حتقلق ا ااا جمائل ا ااا بت ا ااأن يم ا االا حماول ا ااة القف ا ااك .ويف  24آب/أغس ا ااطك  2014أ ي ا اان
السلد ق .فلسجن ملد  14عاما.
 9-5وتلص الدولة الطرف إىل أهنا اح مأ أح،ام املاوا ()3(2أ) و(ب) و )1(14و 19و 26مان
العهد وأنه يمبغ ريف البالغ فعفباره غري مدعوم أب لة.

عليقات صاح البالغ لى مالحظات الو لة الطرف بشأن األسس املوضو ية
 1-6يف  15أب/أغسااطك
بتأن األسك املوضوعلة.

2016

قاادم صاااحب الاابالغ يعللقايااه علااى مالح اااق الدولااة الطاارف

 2-6ويلم ااا يفعل ااق فملعلوم اااق ال اايت ق اادمفها الدول ااة الط اارف ص ااوص امل ااا  19م اان العه ااد ي اارى
صا اااحب الا اابالغ أن املعلوما اااق ا ملفعلقا ااة بسا اان أح،ا ااام أشا ااد صا ارامة بتا ااأن املسا اانوللة اجلمائلا ااة ملوجا ااب
املااا ي  158و 159ماان القااانون اجلمااائ يف  1كااانون الثا /يماااير  2015اا معلوماااق غااري ذاق صاالة
ألهنا يفعلق أبح،ام قانونلة مل ي،ن موجو يف وقأ انفهايف حقوقه .ويةلف صاحب البالغ أن الدولة
الط ا اارف تف ا ا أن الق ا ااانون اجلم ا ااائ يفة ا اامن أية ا ااا األح ،ا ااام الفالل ا ااة :امل ا ااا  131املفعلق ا ااة فلق ا ا ف
وامل ا ااا  174املفعلق ا ااة فلفح ا اريف عل ا ااى ال،راال ا ااة االجفماعل ا ااة والونمل ا ااة واألس ا ارية والطبقل ا ااة والديمل ا ااة
وامل ااا  183املفعلق ااة فملوايق ااة عل ااى نت اار املعلوم اااق وامل اوا يف الص ااحاية وغريا ااا م اان وس ااائس اإلع ااالم
واملاا  274املفعلقااة بفعماد نتاار معلومااق كاذبااة الايت مي،اان اسافخدامها بسااهولة ملقاضاا أي صااحف
يفطر ملواضلق "ال يسفسلغها" السلطة الفمفل ية .وفلرغا من املق حاق العديد اليت قادمفها مم مااق
حقاو اإلنسااان واجملفمااق املاد يااإن املااا  131املفعلقاة فلقا ف ال يازال كماا اا يف الصاالغة اجلديااد
ماان القااانون اجلمااائ ؛ وإضاااية إىل ذلااي ياامص مااا جديااد  274علااى عقااوفق يصااك إىل  10ساامواق
س ااجما يف ح ااال يعم ااد نت اار معلوم اااق كاذب ااة .ويف اال الص االاغة الغامة ااة ا ا ا اا ،ااا يطبلق اه عل ااى أي
صااحف يمفق ااد الس االطاق ويمت اار معلوماااق ع اان الفس ااا  .وبم اااء علااى ذل ااي ال يع ،ااك حج ااج الدول ااة
الطرف حقلقة أن الصاحفل يع ضاها عراقلاك يف ممارساة أنتاطفها القانونلاة ويواجهاون خطار املالحقاة
اجلمائلة ح يمترون آراء معارضة.
 3-6ويلما ااا يفعلا ااق ملالح ا اااق الدولا ااة الطا اارف صا ااوص املا ااا ي  )1(14و 26ما اان العها ااد يا ااديق
صا اااحب الا اابالغ أبن وجا ااو سا اافور "رائا ااق" وأح،ا ااام يتا اريعلة حمللا ااة ال يعا اات أن األح،ا ااام الدسا اافورية
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والفتاريعلة حت ااى فالحا ام .يااال صاااحب الاابالغ وال حماملااه مت،مااا ماان ممارسااة حقوقهمااا القانونلااة .ويف
انفه ااايف اق ااو حم ااام ص اااحب ال اابالغ املمص ااوص علله ااا يف امل ااا  47م اان ق ااانون اإلج اراءاق املدنل ااة
وانفهايف ألح،ام الفصك  16من القانون نفسه ريف الطلب التفوي لفأجلك جلسة االسافماع بسابب
يغلا ااري القاضا ا  .وألن احمل،ما ااة مل يم ا اار يف ما اوا ور ق يف ملا ااف القةا االة يتا ااري إىل أن املا اادع اعا ا ف
بروابطه األسرية مق السلد ق .يإهنا يوصلأ عمدا إىل اسفمفاق زائف أبن ا ه الروابس مل يثبأ.
 4-6ويلما يفعلق ف عاء الدولة الطرف أن حم،مة فصة ن رق يف قةلة صاحب البالغ يالحظ
أنه قدم  10نلباق خطلة لفمحلة القاضلة .ويف كك مر كانأ القاضلة يدخك غرياة املاداوالق ويعفماد
قراراق يريف يلها الفمح عن ن ر القةلة .ويرى صاحب البالغ أن ا ا األمر مي،ن يفسريه إما بعدم
كفاااء القاضاالة أو فلفصاارف يصااريا يعساافلا صااارخا .ويطعاان صاااحب الاابالغ أيةااا يف كفاااء القاضاالة
فلم ر إىل جزء القرار ال ي يلزم املدعى عللهما بمتر اعف ار رر  .يأوال ال يمص الفتاريعاق الونملاة
على يقدمي اعف ار علت يف قةااي الفتهري .واثنلا شرط نتر اعف ار وجا  10سا مربق أمار ساخلف.
ويلم ااا يفعل ااق مل ااا يدعل ااه احمل،م ااة م اان نزاا ااة وحل ااا يت ااري ص اااحب ال اابالغ إىل أن احمل،م ااة أمري ااه ب ااديق
يعويف ضخا (فلم ر إىل األحوال االجفماعلاة واالقفصاا ية يف كازاخسافان) لمتاره معلومااق حقلقلاة.
وينكد صاحب البالغ أنه بعد مرور أرباق سامواق علاى الوقاائق ال يازال عللاه ياق يعاويف عان "الةارر
املعمااوي" ال ا ي اااق فل ارئلك السااابق إل ار التاانون الداخللااة واااو مااا جعااك أس اريه يعااا ماان ضااائقة
اقفصا ية بسبب ا ا الفعسف القةائ .
 5-6ويلم ااا يفعل ااق إبش ااار الدول ااة الط اارف إىل يقل االا ا ب ااري اللغوي ااة القة ااائلة فعفب اااره ل االال عل ااى
متااروعلة ق ارار احمل،مااة وإثباااات لااه يالحااظ صاااحب الاابالغ أن يقلاالا ا بااري تللفااه انفهاكاااق للقااانون
املوضوع وأن إشار احمل،مة إلله ينكد حتلزاا بتأنه .وي،رر صاحب الابالغ أن ملاف القةالة يةامن
يقللما لغاوي ل،ان احمل،ماة مل أتخا بغاري يقلالا واحاد ون أن يقادم أساباف اا ه املقارباة االنفقائلااة.
ويالحظ صاحب البالغ أنه قدم العديد من الطلباق ا طلاة إلجاراء يقلالا خباري آخار ن ارا ألن ا باري
جتاااوزق ساالطفها واألس ا لة الاايت صاااغفها احمل،مااة خاليااا ألح،ااام املااا  7-91ماان قااانون اإلج اراءاق
املدنلة .وي،رر صاحب البالغ ما قدمه من مالح اق سابقة بتأن الطابق غري القانو والا ايت لفقلالا
ا ه ا بري  .وي،تف ا ه االنفهاكاق للقانون الونت عن وقوع انفهاكااق مباشار للماا  )1(14مان
العهد والفقر  3من الفعللق العام للجمة رقا .)1984(13
 6-6ويديق صاحب البالغ أبن عوى الفتهري الايت ريعهاا السالد إ .مباالغ يلهاا ألن الامص املفماازع
بت ااأنه مل يفة اامن أي يقل االا س االيب عل ااى خل ااو م ااا اع ا ف ب ااه ا ب اريان .وق ااد اس اافجابأ احمل،م ااة ملطالب ااة
الساالد إ .فلفعااويف ع اان الةاارر ال ا ي اااق بس اامعفه املهملااة اس اافما ا إىل الفقلاالا غ ااري القااانو للخب ااريين
ويطبلا ااق مقاربا ااة ذايلا ااة ومفحلا ااز  .وألن احمل،ما ااة مل يم ا اار يف ما اوا ور ق يف ملا ااف القةا االة يتا ااري إىل أن
املدع اع ف بروابطه األسرية مق السلد ق .يإهنا يوصلأ عمدا إىل اسفمفاق زائف أبن ا ه الروابس
مل يثبااأ .ويااديق صاااحب الاابالغ أبن الدولااة الطاارف مل يثبااأ ماادى الةاارر املعمااوي املزعااوم ال ا ي اااق
فملس اانول العم ااوم ومل يق اادم يقللم ااا قانونل ااا النفهاك اااق الق ااانون املوض ااوع واإلجرائ ا ال اايت اري،بفه ااا
احملاكا ملق رجاهتا.
 7-6ويديق صاحب البالغ أبن سلطاق الدولة الطرف مل حتد ااوايق األيارا الا ين أماروا بقفلاه.
ومااق ذلااي يهااو ي ا كر أن ا ا ه القةاالة اجلمائلااة ال عالقااة اااا ببالغااه وأنااه مل يتاار إللهااا إال جاازءا ماان
الفسلسك الزمت الضطها ه املمهج ال ي بلغ ذرويه ملحاولة اغفلاله.
 8-6وللااص صاااحب الاابالغ إىل أن الدولااة الطاارف انفه،ااأ امل اوا ()3(2أ) و(ب)
و )1(14و 19و 26من العهد.
GE.20-16018
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مالحظات إضافية مقومة مت الو لة الطرف بشأن املقبولية األسس املوضو ية
1-7

يف  29أاير/مايو

2017

قدمأ الدولة الطرف مالح اهتا اإلضايلة.

 2-7يفلمااا يفعلااق ف عاااء صاااحب الاابالغ أن امل اوا  131و 174و 183و 274ماان القااانون اجلمااائ
جتل ااز املالحق ااة اجلمائ ل ااة للص ااحفل ال ا ين يفطرق ااون إىل مواض االق ال يسفس االغها الس االطة الفمفل ي ااة ينك ااد
الدولااة الطاارف أن يتاريعاهتا اجلمائلااة ال حتبا ياار رقابااة علااى املعلوماااق املفعلقااة فملااوظف العمااومل .
يثماة يار با المتار املفعماد ملعلومااق كاذباة واملالح ااق المقدياة الايت ال يعاقاب عللهاا جمائلا ا .وويقااا
للم ااا  17م اان الدس اافور ال جي ااوز انفه ااايف ال،رام ااة اإلنس ااانلة .وي،ف ااك الدول ااة اح ا ام ش اارف موانمله ااا
وك ارامفها بفج اارمي الق ا ف ونت اار املعلوم اااق ال،اذب ااة م ااق مراع ااا ا ط اار الع ااام ال،ب ااري ا ا ه املخالف اااق.
ياال عاااءاق االي ائلااة مي،اان أن يس اابب ضااررا ال مي،اان إصااالحه ال ااا التا خص األس ارية والتخص االة
ويمال من رعفه ويةر ملساره املهت وبصحفه .ويف  20ولاة عةاوا يف االحتاا األوروص أصابحأ أنراياا
يف ص اا،ويف ولل ااة بت ااأن ع اادم جت اارمي الق ا ف (الفت ااهري) مل ااا يف ذل ااي إس اابانلا وأملانل ااا وإيطالل ااا وبولم اادا
ويرنسااا ال ي ازال الق ا ف الف ااة يعاق اب علله ااا جمائل ااا .وق ااد أ رجااأ ع ااد ول مث ااك االحت ااا الروس ا
وأوكرانلااا أح،امااا بتااأن القا ف واإلاانااة يف يتاريعاهتا اجلمائلااة بعااد أن كانااأ قااد ألغفهااا منقفااا .وويقااا
للعديااد ماان ا ارباء أ ى عاادم جتاارمي القا ف إىل اإليااالق ماان العقاااب .وياارى الدولااة الطاارف أهنااا حتا م
الفوازن ب املصا ا اصة والعامة يلما يفعلق فملسنوللة اجلمائلة عن الفتهري ويقا ألح،ام العهد.
 3-7وي،اارر الدولااة الطاارف مالح اهتااا بتااأن يوايااق أح،ااام املااا  12ماان ساافوراا واملااا  21ماان
قا ااانون وسا ااائس اإلعا ااالم ما ااق املا ااا  ) 3(19ما اان العها ااد يلما ااا يفعلا ااق فلقلا ااو املسا اامو ا ااا علا ااى حريا ااة
نتر املعلوماق.
4-7

وي،رر الدولة الطرف مالح اهتا بتأن يعاللة الفحقلق يلما يفعلق ملحاولة اغفلال صاحب البالغ.

 5-7ويلما يفعلق ف عاء صاحب البالغ أن الدولة الطارف مل يقادم أ لاة كايلاة ياربر مبلاغ الفعاويف
عاان الةاارر املعمااوي ال ا ي كااان عللااه يعااه للمااوظف العمااومل يتااري الدولااة إىل الق ارار رقااا  7بتااأن
يطبلق احملاكا للفتريق املفعلق فلفعويف عن الةرر املعموي ال ي اعفمديه احمل،مة العللا يف  27يترين
الثااا /نويمرب  .2015يامل ااا  952م اان الق ااانون امل ااد ي اامص علااى الفع ااويف امل ااا ع اان الة اارر املعم ااوي.
وحتاد احمل،ماة مبلاغ الفعاويف علاى أساا معلاااري املعقوللاة والعدالاة .ومان أجاك حتدياد مبلاغ الفعااويف
عان الةاارر املعمااوي أتخا احملاااكا يف االعفباار كااال ماان الفقلاالا الا ايت الا ي يقدمااه املاوانن عاان خطااور
معابي ااه املعموي ااة والبدنل ااة واأل ل ااة املوض ااوعلة مث ااك أمهل ااة األص ااول وااق ااو الفر ي ااة املا ي ااة وغ ااري املا ي ااة
(يف االا والصحة واارية وحرمة البلأ والسرية التخصلة واألسرية والترف وال،راماة وغريااا)
و رجة املعاب املعموية والبدنلة اليت يعانلها الةاحلة (اارماان مان اارياة واألذى الباد ويقادان أقارب
األق ااارب ويق اادان العم ااك أو يقلل ااد الق اادر عل ااى العم ااك وم ااا إىل ذل ااي) وعم ااد االقفة اااء نل ااة اجل ااا
أو يقصريه .ومي،ن للمح،مة أيةاا أن أتخا يف االعفباار ظروياا أخارى ال سالما ااالاة األسارية واملاللاة
للتخص املسنول عن الةرر املعموي.
 6-7وي ااديق الدول ااة الط اارف أبن ص اااحب ال اابالغ مل يق اادم أ ل ااة مقمع ااة عل ااى ص ااحة املعلوم اااق ال اايت
ق اادمها .ويلم ااا يفعل ااق ف عائ ااه أبن حتلل ااك ا ب ااريين اللغ ااوي غ ااري ق ااانو ينك ااد الدول ااة الط اارف أن ا ا ا
اال عاااء ال أسااا لااه .يقااد اس شاادق احمل،مااة عمااد اع ايهااا أبن املعلوماااق املمتااور أضاارق بساامعة
الساالد إ .املهملااة بفقلاالا أجريااه خبااري مساافقلة بماااء علااى أماار ماان احمل،مااة .وكانااأ ا بااري متفلااي ا اارب
وامل ااناالق املطلوب ااة ومل يري ،ااب أي انفهاك اااق يف أثم اااء اض ااطالعها ف اارب وكان ااأ ي اادريف املس اانوللة
اجلمائلة اليت مي،ن أن ي يب اا عن املهمة.
10
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فملوا

2

وتل ااص الدولا ااة الطا اارف إىل أنا ااه يمبغا ا ريا ااف الا اابالغ ألنا ااه غ ااري ما اادعوم أب لا ااة كايلا ااة عما ااال
و 3و 5من الربويوكول االخفلاري.

املسائل اإل راءات املعر ضة لى اللجنة

الم ر يف املقبوللة
 1-8قبك الم ر يف أي ا عاء ير يف باالغ ماا جياب أن يباأ اللجماة ويقاا للماا  97مان ن امهاا
الداخل يلما إذا كان البالغ مقبوال أم ال ملوجب الربويوكول االخفلاري.
 2-8وقد أتكدق اللجماة ويقاا ملاا يامص عللاه املاا ()2(5أ) مان الربويوكاول االخفلااري مان أن املساألة
نفسها للسأ قلد البحث يف إنار أي إجراء آخر من إجراءاق الفحقلق الدو أو الفسوية الدوللة.
 3-8وحت االس اللجم ااة علم ااا وج ااة الدول ااة الط اارف ال اايت مفا ا ااا أن ص اااحب ال اابالغ مل يس اافمفد س اابك
االنفصا اااف احملللا ااة ألنا ااه كا ااان إبم،انا ااه أن يلا اافمك ما اان الملابا ااة العاما ااة اإلذن إبجا اراء مراجعا ااة للقا اراراق
القةائلة .غري أن اللجمة يتري إىل اجفها اا الساابق الا ي يفلاد أبن يقادمي الفماا إىل م،فاب املادع
العااام ملراجعااة قاراراق احملاااكا الاايت خلااأ حلااز المفاااذ ورامااا فلساالطة الفقديريااة الاايت يفمفااق ااا املاادع
العام الفما يت،ك سبلك انفصاف اسفثمائلا وأنه جيب على الدولة الطارف إثبااق أن اماايف احفمااال
معقااوال أبن يااوير ا ا ه االلفماس اااق ساابلك انفصاااف يعاااال يف ظ ااروف القةاالة( .)12ويالحااظ اللجم ااة أن
صاحب البالغ ريق يف رسالة منرخة  9متوز/يولله  2013نعما إىل املدع العام ل،ازاخسفان من أجك
إجراء مراجعة قةائلة رقابلة ل،ن نعمه ا ا ريف يف  6آب/أغسطك  .2013ويرى اللجماة أن الدولاة
الطرف مل يثبأ أن يقدمي نلب آخر إىل املدع العام إلجراء مراجعة قةائلة رقابلة كان سلت،ك سبلك
انفصا اااف يعا اااال يف قةا االة صا اااحب الا اابالغ .وبما اااء علا ااى ذلا ااي تلا ااص اللجما ااة إىل أن لا االك اما ااايف يف
املا () 2(5ب) من الربويوكول االخفلاري ما ميمعها من الم ر يف ا ا البالغ.
 4-8وحتاالس اللجمااة علم ااا ف عاااءاق ص اااحب الاابالغ يف إن ااار املااا ي  11و 12م اان العهااد .وم ااق
ذلااي يالحااظ اللجمااة أن صاااحب الاابالغ ال يفساار ساابب اعفقااا ه أبن حقااه يف عاادم إيداعااه السااجن
املمص ااوص علل ااه يف املا ا  11م اان العه ااد ق ااد انفه ااي جمل اار ع اادم قدري ااه عل ااى الوي اااء فلفزام ااه الفعاق اادي.
ويلما يفعلق فملا  12يالحظ اللجمة أن صاحب البالغ يدع يف بالغه األول انفهايف حقه يف حرية
الفمق ااك بس اابب ممع ااه م اان مغ ااا ر إقل االا الدول ااة الط اارف إىل أن ي ااديق لم ااوع الفع ااويف ال ا ي أم اارق ب ااه
احمل،م ة .غري أن صاحب البالغ ال يقدم أي معلوماق إضايلة يثبأ صحة ا ا اال عاء .وعالو على
ذلااي يالحااظ اللجمااة أنااه ال يباادو أن أاي ماان ا عاااءاق صاااحب الاابالغ يف إنااار املااا ي  11و 12ماان
العهااد قااد أثااري يف أي وقااأ يف أثماااء اإلجاراءاق احملللااة .وعمااال فملااا ي  2و()2(5ب) ماان الربويوكااول
االخفلاااري يعلاان اللجم ااة بماااء علااى ذل ااي أن ا ا ه اال عاااءاق غ ااري مقبولااة لعاادم كفاي ااة األ لااة علله ااا
وعدم اسفمفا سبك االنفصاف احملللة على الفوا .
 5-8ويالحا ااظ اللجما ااة حجا ااة صا اااحب الا اابالغ أبن حقا ااه يف حماكما ااة عا لا ااة أما ااام حم،ما ااة فصا ااة
ومسفقلة وحمايد ملوجب املا  )1(14من العهد قد انفهي بسبب الطابق غري القانو والفعساف ألمار
احمل،مة بمتر اعف ار رر  .ومق ذلي يالحظ اللجمة أن حم،مة المقف ألغأ قرار احمل،مة االبفدائلة.
ويلمااا يفعلااق ف عاااء صاااحب الاابالغ انفهااايف املااا  )1(14بساابب ريااف نلبايااه ا طلااة املفعااد بفمحلااة

__________

( )12ان اار مااثال سااللمانويا ضااد أوزب،ساافان ( )CCPR/C/126/D/2416/2014الفقاار 3-8؛ ويوريغوزيمااا ضااد كازاخساافان
( )CCPR/C/126/D/2311/2013الفق ا ا ا ا اار 3-7؛ وإنس ا ا ا ا االمويا ض ا ا ا ا ااد كازاخس ا ا ا ا اافان (CCPR/C/126/D/2542/2015-
 )CCPR/C/126/D/2543/2015الفقر .3-8
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القاضلة يالحظ اللجمة أن ا ه اال عاءاق ال يدعمها املوا الوار يف ملف قةلفه .وبماء على ذلي
يه ا اجلزء من البالغ غري مقبول ملوجب املا  2من الربويوكول االخفلاري بسبب عدم كفاية األ لة.
 6-8ويلما يفعلق فالنفهايف املزعوم للما  26من العهد يرى اللجمة أن ا عاء صاحب الابالغ أناه حارم
حقه يف املساوا أمام القانون وحقه يف الفمفاق وماياة القاانون علاى أساا املسااوا ون متللاز ا عااء ال يثبفاه
أ لة كايلة ألغرا املقبوللة واو من مث غري مقبول ملقفةى املا  2من الربويوكول االخفلاري.
 7-8ويلمااا يفعلااق ف عاااءاق صاااحب الاابالغ يف إنااار املااا  )3(2ماان العهااد أن الدولااة الطاارف مل
ي،فك حقه يف حماكماة عا لاة يا كر اللجماة فجفها اهتاا الساابقة الايت يتاري إىل أن أح،اام املاا  2مان
العهااد ياامص علااى الفازام عااام للاادول األناراف وال مي،اان أنفتاا،ك لوحااداا أساسااا لفقاادمي بااالغ ملوجااب
الربويوكول االخفلاري( .)13وبماء على ذلي يعلن اللجماة أن اا ا اجلازء مان الابالغ يفعاار ماق أح،اام
العهد وأنه غري مقبول ويقا للما  3من الربويوكول االخفلاري.
 8-8ويا ا اارى اللجما ا ااة أن صا ا اااحب الا ا اابالغ قا ا اادم أ لا ا ااة كايلا ا ااة إلثبا ا اااق ا عاءايا ا ااه املفبقلا ا ااة يف إنا ا ااار
امل ااا ي  )1(14و 19م اان العه ااد ألغ ارا املقبولل ااة .وبما اء عل ااى ذل ااي يعل اان اللجم ااة أن ال اابالغ مقب ااول
ويترع يف الم ر يف أسسه املوضوعلة.

الم ر يف األسك املوضوعلة
 1-9ن ا اارق اللجما ااة يف اا ا ا الا اابالغ يف ضا ااوء مجلا ااق املعلوما اااق الا اايت أاتحها ااا اا ااا الطريا ااان ويقا ااا
للما  )1(5من الربويوكول االخفلاري.
 2-9وحتلس اللجمة علما ف عاء صاحب البالغ أن الدولة الطرف انفه،أ حقه يف حماكمة عا لاة
وعلملااة أمااام حم،مااة فصااة ومساافقلة وحمايااد ملوجااب املااا  )1(14ماان العهااد بساابب املقاربااة املفحلااز
للمح،مة إزاء أنراف الفقاض وريةها مراعا حجج الدياع والفطبلق ا انو للقانون الونت وعدم
مراعا القانون الدو ذي الصلة.
 3-9ويا ا كر اللجما ااة أيةا ااا أبن شا اارط اخفصا اااص احمل،ما ااة واسا اافقالاا وحلا اا ااا فملا اادلول الا اوار يف
املا  )1(14ال لةق ألي اسفثماء( .)14ويمطوي شرط االا ية على جانب  .أوال جيب أال يفأثر ح،ا
القةااا بما زواهتا التخصاالة أو حتاااملها أو أن ي،ااون لااديها مفاااالا مساابقة عاان قةاالة بعلمهااا معروضااة
أمامها أو أن يفصريوا بطريقة يفة على خلو غري الئاق إىل يعزياز مصاا أحاد الطاري علاى حسااب
الطاارف اآلخاار .واثنلااا جيااب أيةااا أن يباادو اال ااة القةااائلة حمايااد يف ع ا املراقااب المزيااه( .)15وي ا كر
اللجمة أبن املا  14يةمن املساوا واإلنصاف يف اإلجراءاق يقس وال مي،ن يفسرياا على أهنا ي،فك
عاادم اري ،اااب احمل،م ااة املخفصااة خط ااأ .وعل ااى العمااوم يع ااو إىل احمل اااكا يف الاادول األن اراف يف العه ااد
اس اافعرا الوق ااائق واأل ل ااة أو يطبل ااق الفت اريعاق احمللل ااة يف ع ااوى بعلمه ااا م ااا مل يفة ا أن يقل االا ا ا ه
احملاكا للفتريعاق أو يطبلقها فئن الفعسف أو يت،ك خطاأ واضاحا أو إن،اارا للعدالاة أو أن احمل،ماة
قد انفه،أ بصور أخرى الفزامها فالسفقالل واالا ية(.)16
__________

()13
()14
()15
()16
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 4-9ويالحا ااظ اللجما ااة ا عا اااء صا اااحب الا اابالغ الا ا ي مل يدحةا ااه الدولا ااة الطا اارف أبن احمل،ما ااة
االبفدائل ا ااة ب ا اادأق الم ا اار يف القة ا االة يف الوق ا ااأ ال ا ا ي أ خ ا ااك إىل املسفت ا اافى وا ا ااو يف حال ا ااة خط ا ااري
بعد حماولة اغفلاله .ويالحظ اللجمة أيةا ا عاء صاحب البالغ أبن احمل،ماة االبفدائلاة خلصاأ إىل أن
نبلعة املعلوماق املقدمة كانأ كاذبة فلرغا من وجو للك على صحفها يف حمةر جلسة االسافماع.
ويالحظ اللجمة ك لي ا عاء صاحب البالغ ال ي مل يدحف أن احمل،مة االبفدائلة اسفمدق حصرا يف
اسفمفاجاهتا إىل يقللا واحد من ب الفقللم الوار ين يف ملف القةلة ون يقدمي يفسري اا ه املقارباة
االنفقائلة .ويف ضوء كك ما يقدم ون را لعدم يقدمي الدولة الطرف أي يوضلحاق يف ا ا الصد يرى
اللجمة أن املوا املعروضة عللها ي،تف عن انفهايف للما  )1(14من العهد.
 5-9ويالحظ اللجمة ا عاءاق صاحب البالغ أبن حقوقه املمصوص عللها يف املا  19من العهد
انفه،ااأ ألن ااه أماار ب ااديق يع ااويف عاان الة اارر املعم ااوي ال ا ي ا ااق مس اانوال عموملااا بع ااد أن خلص ااأ
احمل،ماة إىل أن مقااال صااحب الاابالغ يفةامن معلوماااق كاذبااة يماال ماان السامعة املهملااة للماادع وأن
الرسااا ال ا ي أري ااق فملق ااال ق ااد أض اار ب،رام ااة املاادع  .ويالح ااظ اللجم ااة أية ااا حج ااة الدول ااة الط اارف أبن
احمل،ماة نبقاأ قانوهناا الااونت علاى خلاو صاحل واااو قاانون ال جيلاز يار قلااو علاى حرياة الفعبااري إال
على المحو ال ي جتلازه املاا  )3(19مان العهاد .وجياب علاى اللجماة بمااء علاى ذلاي أن حتاد ماا إذا
كان ا ا الفقللد اق صاحب البالغ يف حرية الفعبري مربرا ملوجب املا  )3(19من العهد.
 6-9ويتري اللجمة إىل يعللقها العام رقاا  )2011(34بتاأن حرياة الارأي وحرياة الفعباري الا ي يامص
على أن حرية الرأي وحرية الفعبري شرنان ال غا عمهماا لفحقلاق المماو ال،اماك للفار  .وااااتن ااريفاان
ال غ عمهما ألي لفمق ويت،الن حجر األسا ل،ك لفمق يسو ه اارية والدميقرانلة (الفقر .)2
وي كر اللجمة أبن املا  )3(19من العهد جتلز ير بعف القلو ل،ن شريطة أن ي،اون حماد بامص
القا ااانون وأن ي،ا ااون ضا اارورية( :أ) الحا ا ام حقا ااو الغا ااري أو رعا اافها؛ أو (ب) امايا ااة األما اان القا ااوم
أو الم ااام العااام أو الصااحة العامااة أو اآل اب العامااة (الفقاار  .)28وجيااب أن ياامص القااانون علااى مجلااق
القلو املفروضة على حرية الفعبري .وال جيوز يرضها إال ألحاد األساباب املبلماة يف الفقاري الفارعلف (أ)
و(ب) من املا  )3(19وجيب أن يسفويف بصرامة معلاري الةرور والفماسب.
 7-9وي كر اللجمة أبنه ال غ ألي لفمق عن الصاحاية أو غريااا مان وساائس اإلعاالم الايت ي،اون حار
وغري خاضعة للرقابة ويعمك بدون عراقلك وذلي لةمان حرية الارأي وحرياة الفعباري والفمفاق فاقاو األخارى
املمص ااوص علله ااا يف العه ااد .وا ا يت اا،ك أح ااد حج اار الزاوي ااة جملفم ااق يس ااو ه الدميقرانلا ة .وم اان الة ااروري أن
ي اافم،ن املوانما ااون واملرشا ااحون واملمثل ااون املمفخبا ااون ما اان يب ااا ل املعلوما اااق واآلراء وريا ااة ح ااول مسا ااائك يفعلا ااق
فلتنون العامة والتنون السلاسالة .ويفا اا ا األمار وجاو صاحاية حار قاا ر علاى الفعللاق علاى القةاااي
العامااة ون رقابااة أو يقللااد وعلااى إبااالغ الارأي العااام .ويفمفااق اجلمهااور أيةااا وااق مقابااك يف يلقا مااا يمفجااه
وسائس اإلعالم (الفقراتن  13و .)20ويف سلاقاق المقاش العام املفعلق بتخصالاق عاماة يف اجملاال السلاسا
واملنسساااق العامااة يااو العهااد أمهلااة فلغااة ل،فالااة يعبااري حاار غااري مقلااد .وبماااء علااى ذلااي يااإن لاار اعفبااار
التخصاالاق العامااة أن أشاا،اال مااا ماان الفعبااري هتلمهااا ال ي،فا لفربياار ياار عقااوفق حا وإن كانااأ اا ه
التخصلاق متمولة أيةا أبح،اام العهاد (الفقار  .)38وعاالو علاى ذلاي يا كر اللجماة أبناه يمبغا للادول
األنا اراف أن يعا ا ف أبن أحا ااد عماصا اار ااا ااق يف حريا ااة الفعبا ااري يتا اامك االمفلا اااز امل،فا ااول للصا ااحفل بعا اادم
ال،تف عن مصا ر معلوماهتا وأن حت م ذلي (الفقر .)17()45
__________

( )17ويق ااا للمق اارر ا اص ااة املعمل ااة بفعزي ااز ومحاي ااة اا ااق يف حري ااة ال ارأي والفعب ااري إذا مل ي ،اان الص ااحفلون ق ااا رين عل ااى
الفعهااد ب،فمااان اويااة مصااا راا "ساافبقى أص اواق كثااري صااامفة ويبقااى اجلمهااور بااال معلوماااق" (A/70/361
الفق اار  .)14ويلم ااا يفعل ااق بة اارور محاي ااة س ارية مص ااا ر الص ااحفل يف الق ااانون ويف املمارس ااة ان اار أية ااا ق اراري
للك حقو اإلنسان  2/33الفقري  12و 13و 6/39الفقري  13و.14
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 8-9وي ا كر اللجم ااة أبن ااه جيا ااب ص االاغة قا اوان الفت ااهري بعماي ااة لة اامان امفثاا ااا للم ااا  )3(19م اان
العهد وعدم اسفخدامها عمللا مق حرية الفعبري .ويمبغا أن يتامك مجلاق اا ه القاوان اسافثماءاق
من قبلك ال دياع عن ااقلقة .ويلما يفعلق فلفعللق على التخصلاق العاماة علاى األقاك يمبغا ااارص
على جتمب املعاقبة على بلابق غري صحلحة نترق خطأ بدون نلة سل ة أو اعفبار مثك اا ه البلاابق
الف ااة للق ااانون .وعل ااى أي ح ااال يمبغ ا االع ا اف فالافم ااام الع ااام ملوض ااوع االنفق ااا فعفب اااره وس االلة
للدياع .ويمبغ أن يفوخى الادول األناراف االطاة لففاا ي الفادابري العقابلاة والعقاوفق املفرناة .ويمبغا
للادول األناراف عماد االقفةاااء أن يفاار قلاو ا معقولااة علاى التاارط الا ي يقةا أبن يااديق املاادعى
علله مصاريف الفقاض اليت يف،بداا الطرف الراب (.)18
 9-9ويلمااا يفعلااق بوقااائق اا ه القةاالة حتاالس اللجمااة علمااا ملالح ااة الدولااة الطاارف الاايت يفلااد أبن
احمل اااكا الونمل ااة أثبف ااأ أن مق ااال ص اااحب ال اابالغ وم ااا ص اااحبه م اان رس ااوم بل ااأ م اان رع ااة الس االد ق.
وكرامف ااه وس ااببأ ل ااه إجه ااا ا وأهن ااا أية ااأ إىل ي ااداور حالف ااه الص ااحلة .وم ااق ذل ااي ي اارى اللجم ااة أن ااه
ال يفب من امل وا املعروضة عللها أن احملاكا الونملة يف أثمااء يقللمهاا ملادى يماساب القلاو قاد راعاأ
املصلحة العامة ملقاال صااحب الابالغ وااو مقاال كار للفساا با مسانو السالطاق العاماة احملللاة
وحقلق ااة أن امل اادع مس اانول ع ااام ريل ااق املس اافوى وأن اري ااة الفعب ااري يف المق اااش الع ااام أمهل ااة فلغ ااة بوج ااه
خاص .وحتلس اللجمة علماا أيةاا وجاة صااحب الابالغ الايت كررااا أماام احملااكا الونملاة ومل يدحةاها
الدولة الطرف أن السلد إ .اعا ف أماام احمل،ماة بصاحة املعلومااق املمتاور وأن اع اياه اا ا أ رق يف
حمةاار اجللسااة .ويالحااظ اللجمااة أن اساافمباط احملاااكا الونملااة للطااابق ال،اااذب للمعلوماااق املمتااور ماان
ريااف صاااحب الاابالغ اإليصااا عاان اويااة مصاادر معلومايااه اساافمباط مل خا يف االعفبااار أمهلااة محايااة
املصااا ر الصااحفلة .ويالحااظ اللجمااة أيةااا أنااه يف الوقااأ الا ي اع يااأ احملاااكا احملللااة أبن الرسااا املريااق
فملقال قد أضر ب،رامة املدع مل يادحف ماق ذلا ي حجاة صااحب الابالغ أبن الصاور املسافخدمة يف
الرسا الفقطأ يف مماسبة عامة حلث أخ ق للسلد إ .واو أمام كاامرياق وساائس اإلعاالم .ويالحاظ
اللجم ااة ك ا لي أن احمل،م ااة أم اارق ب ااديق يع ااويف ون أن أتخ ا يف االعفب ااار عل ااى م ااا يب اادو االعفب اااراق
املا كور أعاااله .ويف ضااوء مااا يقاادم ومااق مراعااا مبلااغ الفعااويف غااري املفماسااب املفاارو علااى صاااحب
البالغ يرى اللجماة أناه ال يبادو أن احملااكا الونملاة حاولاأ اتااذ ماا يفماساب وحتقلاق ياوازن عاا ل با
محاياة حقااو املاادع ورعفااه مان جهااة وحااق صاااحب الابالغ يف نتاار معلوماااق ذاق مصاالحة عامااة
وحق اجلمهور يف ااصول عللها من جهة أخرى.
 10-9ويف ضاوء مااا يقادم ياارى اللجماة أن الدولااة الطارف مل يااربر أن يقللاد حريااة صااحب الاابالغ يف
الفعبري يفماسب مق اادف املتروع املمتو على المحاو املبا يف املاا  )3(19مان العهاد .وبمااء علاى
ذلااي يقاارر اللجمااة أن الوقااائق املعروضااة عللهااا ي،تااف عاان حاادوق انفهااايف اقااو صاااحب الاابالغ
املمصوص عللها يف املا  19من العهد.
 -10واللجمة إذ يفصرف ملوجب املا  )4(5من الربويوكول االخفلااري يارى أن الوقاائق املعروضاة
عللها ي،تف عن انفهايف الدولة الطرف للما ي  )1(14و 19من العهد.
 -11وعماال أبح،ااام املااا ()3(2أ) ماان العهااد يقااق علااى عااايق الدولااة الطاارف الفازام بفااويري ساابلك
انفصاف يعال لصااحب الابالغ .ويقفةا ذلاي مام األيارا الا ين انفه،اأ حقاوقها املمصاوص عللهاا
يف العهاد يعويةااا كااامال عمااا أصااا ا ماان ضاارر .وبمااء علااى ذلااي يااإن الدولااة الطاارف ملزمااة يف مجلااة
أمااور فتاااذ ا طاواق املماساابة لفقاادمي الفعااويف ال،ااايف عاان الةاارر ملااا يف ذلااي الةاارر املعمااوي الا ي
__________

( )18اللجمة املعملة وقو اإلنسان الفعللق العام رقا  )2011(34الفقر .47
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اقااه وأي ي ،اااللف قانونلااة ي،ب ااداا علااى املس اافوي الااونت وال اادو  .ويلاازم الدول ااة الطاارف أية ااا ات اااذ
يدابري ملمق انفهاكاق مماثلة يف املسفقبك.
 -12واللجم ا ااة إذ ية ا ااق يف اعفبارا ا ااا أن الدول ا ااة الط ا اارف عم ا اادما أص ا اابحأ نري ا ااا يف الربويوك ا ااول
االخفلاااري قااد اع يااأ فخفصاااص اللجمااة بفحديااد مااا إذا كااان حاادق انفهااايف ألح،ااام العهااد أم ال
ويعه اادق عم ااال فمل ااا  2م اان العه ااد بة اامان متف ااق مجل ااق األيا ارا املوج ااو ين يف إقللمه ااا وا اض ااع
لواليفها فاقو املعا ف اا يف العهاد وإاتحاة سابلك انفصااف يعاال وقاباك لإلنفااذ ما ثباأ حادوق
انفهااايف يها يااو أن يفلقااى ماان الدولااة الطاارف يف غةااون  180يومااا معلوماااق عا ن الفاادابري املفخا
لوضق آراء اللجمة موضق الفمفل  .ويطلب إىل الدولة الطرف أيةا نتر ا ه اآلراء ويعملمها على نطا
واسق بلغاهتا الررلة.
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