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الموضوع:

رفض الترخيص بتنظيم تجمع سلم

المسائل اإلجرائية:

استنفا سبل االنتصاف المحلية؛ عم اال عاءات بأ لة

المسائل الموضوعية:

حرية التجمع السلم تكوين الجمعيات

موا العهد:
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موا البروتوكول االختياري:
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صاحبة البالغ ه باخيتزان توريغوزينا( ،)1من مواطن كازاخستان ومن مواليد عام  .1962وه

تذذدع أن الذذدولذذة الطرف قذذد انتهكذذو حقوقهذذا بموجذذي المذذا تين  19و 21من العهذذد .وقذذد خذذل البروتوكول

االختياري حيز النفاذ بالنسبة لكازاخستان ف  30أيلول/سبتمبر  .2009وصاحبة البالغ ال يمثلها محام.
__________
*
**

اعتمدتها اللجنة ف
شذار ف

ورتها  29( 129حزيران/يونيه  24 -تموز/يوليه .)2020

ارسذة هالا البالغ أعءذاء اللجنة التالية أسذما هم :تانيا ماريا عبدو روتشذول ،وعياع بن عاشذور ،وعارف بلقان ،وأحمد

أمين فتح هللا ،وفورويا سذ ذ ذ ذذويتشذ ذ ذ ذ  ،وكريسذ ذ ذ ذذتوف هاينز ،وبامريم كويتا ،ومارسذ ذ ذ ذذيا ف . .كران ،و نكان الك موهوموزا ،وفوتين

با ازرتزيس ،وهيرنان كي از ا كابريرا ،وفاسذيلكا سذانسذين ،وخوسذيه مانويل سذانتوي باييس ،ويوفال شذان  ،وهيلين تيغرو جا ،وأندرياي

زيمرمان ،وجنتيان زيبيري.
()1

صاحبة البالغ من نشطاء المجتمع المدن .
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الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ
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صذاحبة البالغ رئيسذة منظمة رير حكومية تسذمى  .ر .روخ .خا  ..وف  1ذار/ماري ،2012

تقدمو ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ بطلي إلى بلدية (حاكمة) ألمات

س ذذلم (االجتماع)

()3

()2

ألجل الحص ذ ذ ذ ذ ذذول على ترخيص بتنظيم تجمع

.مر  100يوم على إطالق النار على الش ذذعي ف زاناوزين ،.الالي حدث
تحو عنوان َّ

ف  24ذار/ماري  ،2012ف الس ذ ذ ذ ذ ذذاحة الواقعة أمام قص ذ ذ ذ ذ ذذر الجمهورية ،بالقر من النص ذ ذ ذ ذ ذذي التالكاري

المس ذ ذ ذذمى أباي كونانبايول  .وذكرت ص ذ ذ ذذاحبة البالغ ف طلبها  29موقعال بديالل ف مدينة ألمات  ،ف حال
قررت البلدية أن تنظيم االجتماع ف الساحة المقابلة لقصر الجمهورية رير ممكن.
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وف  19ذار/ماري  ،2012تسلمو صاحبة البالغ من بلدية ألمات رفض الترخيص باالجتماع

ف أي موقع من المواقع  30المقترحة  .واسذذتندت البلدية ف رفءذذها إلى قرار مجلس بلدية (مصذذلحة)
()4

()5

ألمذذات رقم  167المؤرخ  29تموز/يوليذذه  2005الذذالي أوصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى بتنظيم جميع األحذذداث الجمذذاهيريذذة رير
الحكومية ذات .الطبيعة االجتماعية والسذذياسذذية .ف السذذاحة الواقعة خلف سذذينما .سذذاري أركا .فقط ال رير.

وعمالل بنفس القرار الصذ ذ ذ ذذا ر عن مجلس بلدية ألمات  ،يجي عقد المناسذ ذ ذ ذذبات الرسذ ذ ذ ذذمية على الصذ ذ ذ ذذعيدين

الوطن والمحل الت تنظمها هيئات معنية تابعة للحكومة ،إلى جاني المناسذبات األخر الت يشذار فيها

مس ذ ذذؤولون رفيعو المس ذ ذذتو ف الدولة وقيا ألمات  ،ف س ذ ذذاحة الجمهورية .أما الس ذ ذذاحات والحدائق العامة
األخر  ،فيتعين اسذ ذ ذ ذ ذذتخدامها لتنظيم أنشذ ذ ذ ذ ذذطة رسذ ذ ذ ذ ذذمية وثقافية وترفيهية بما يتناسذ ذ ذ ذ ذذي مع أرراع المعمار

واألرراع الوظيفية .وحس ذ ذ ذذي ص ذ ذ ذذاحبة البالغ ،تس ذ ذ ذذتخدم بلدية ألمات القرار رقم  167ائمال س ذ ذ ذذببال لرفض
الترخيص بجميع التجمعات الت ال تعقد ف ار السينما .ساري أركا..

وبالنظر إلى أن الموقع الالي اقترحته البلدية لم يكن مناس ذذبال ألرراع التجمع بس ذذبي بعد  ،قررت
3-2
صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ عقد االجتماع ف مكان خر أرته مناسذ ذ ذ ذذبال .ونتيجة لالل  ،أمرت بدفع ررامة ألنها ارتكبو

مخالفة إ ارية بعقدها تجمعال رير مرخص به .وحس ذ ذذي ص ذ ذذاحبة البالغ ،ال يتعلق بالرها المقدم إلى اللجنة
بالل التجمع بعينه أو بالعقوبات الت فرض ذ ذ ذ ذ ذذو فيما يتعلق به ورنما بالقرار رقم  .167وذكر التجمع كمثال

على األثر العام الالي يخلفه القرار.
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وف 10

ٍ
بطلي إلى محكمة مقاطعة ألمالينس ذ ف
/أرسذذطس  ،2012تقدمو صذذاحبة البالغ

ألمات إللغاء القرار رقم  ،167ألنه يخرق الدس ذ ذ ذذتور والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التجمع الس ذ ذ ذذلم

.

()6

وا عو صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أن القرار ليس مسذ ذ ذ ذذجالل لد السذ ذ ذ ذذلطات القءذ ذ ذ ذذائية وهو من ثم ليس وثيقة قانونية

ملزمة .وف  5أيلول/س ذذبتمبر  ،2012رفء ذذو محكمة مقاطعة ألمالينسذ ذ ف ألمات طلي ص ذذاحبة البالغ

مدعية أن الشذذكو قدمو بعد انقءذذاء األجل القانون  .ووجدت المحكمة أيء ذال أن القرار رقم  167كان قد
اعتمد وفقال للقانون وال ينته حقوق األف ار  .ووجدت المحكمة أن حجج صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ بشذ ذ ذ ذ ذ ذذأن انتهاكات
__________
()2

تعا ل مكتي العمد (مقر حكومة البلدية أو المقاطعة أو اإلقليم).

()3

عمالل بالقانون المتعلق بترتيي تنظيم وتسيير تجمعات واجتماعات ومسيرات واعتصامات ومظاهرات سلمية ،الصا ر ف  17ذار/

ماري  ،1995ينبغ لمن ينظم أي تجمع سلم أن يقدم طلبال إلى هيئة تنفيالية محلية يطلي فيه الترخيص بعقد التجمع قبل عشر
أيام على األقل من موعد الحدث الم ار تنظيمه .وبمجر أن يحص ذ ذ ذ ذذل الش ذ ذ ذ ذذخص على ترخيص خط بعقد التجمع الس ذ ذ ذ ذذلم  ،ف نه
َّ
ينظم ون ترخيص خط .رير مرخص،.
يعتبر .مرخص ذ ذ ذ ذ ذ ذال ..ويعتبر كل تجمع س ذ ذ ذ ذ ذ ذذلم
َّ
ويحمل منظمو والمش ذ ذ ذ ذ ذ ذذاركون فيه ائمال
المسؤولية عن تنظيمه بواسطة جزاءات إ ارية.

()4

يتءذ ذذح من قرار الدائر الثانية لمحكمة ألمالينسذ ذذك المحلية ف ألمات  ،الصذ ذذا ر ف  19حزيران/يونيه  ،2012أن صذ ذذاحبة البالغ

نظمذذو االجتمذذاع رير المرخَّص ف  24ذار/مذذاري  2012بغرع إحيذذاء ذكر إطالق النذذار على النذذاي ف مذذدينذذة ازنذذاوزين.
وصدر ف حقها بعد ذل جزاء إ اري بسبي انتهاكها التشريع المتعلق بتنظيم وعقد تجمعات سلمية.

()5
()6
2

منتخي (حكومة محلية) ف مناطق وأقاليم كازاخستان.
يعا ل مجلس المدينة ،وهو جهاز تمثيل محل
َ

طلي صاحبة البالغ ذو طابع عام وال صلة مباشر له بالغرامة المفروضة عليها بسبي تنظيم التجمع المشار إليه ف الفقر .3-2
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المعايير الدولية ال أسذ ذذاي لها ،محتجة بالقول إن السذ ذذلطات المحلية تتمتع بالحق ف وضذ ذذع لوائح إضذ ذذافية

فيما يتعلق بتنظيم التجمعات العامة.
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وف  17أيلول/س ذ ذ ذ ذ ذ ذذبتمبر  ،2012طعنو صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ ف القرار لد محكمة مدينة ألمات ،

محتجة بالقول إن محكمة ألمالينس ف ألمات لم تنظر ف جوهر شكواها ومطالبة ب حالة شكواها إلى جلسة
استماع جديد  .وف  23تشرين األول/أكتوبر  ،2012أيدت محكمة مدينة ألمات حكم المحكمة اإلقليمية.
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وف  29ذار/ماري  ،2013تقدَّمو ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ بطعن بالنقض إلى محكمة مدينة ألمات ،
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وف  13أيار/مايو  ،2013تقدمو ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ بطلي إجراء مراجعة إش ذ ذ ذ ذرافية إلى المحكمة

ورفض طلبها ف  22نيسان/أبريل .2013

العليا ف كازاخس ذذتان .وف  12أيلول/س ذذبتمبر  ،2013رفء ذذو المحكمة العليا طلي ص ذذاحبة البالغ إجراء
مراجعة إشرافية حيث وجدت أن المحاكم األ نى رجة لم تخل بأي من األحكام الما ية أو اإلجرائية.

الشكوى
-3

تؤكد صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أن القرار رقم  167ينته حقوقها الناشذ ذ ذ ذذئة عن الما  21من العهد ألنه:

(أ) يقيد حقها ف تنظيم حدث جماهيري ف المكان الالي تختار باالسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنا إلى عوامل من قبيل األهداف
المتوخا من تنظيم األحداث الجماهيرية والفئة المس ذ ذ ذ ذذتهدفة من الناي ،ون ش ذ ذ ذ ذذرن الهدف من ذل التقييد؛

( ) تنش ذ ذ ذ ذ ذذأ الجزاءات الت طبقو عليها مباش ذ ذ ذ ذ ذذر عن القرار 167؛ ( ) القرار تمييزي بطبيعته ألنه يحد

مكذانذال واحذدال فقط لتنظيم األحذداث الجمذاهيريذة الت ال تنظمهذا الذدولذة بينمذا يسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمح للذدولذة بتنظيم أحذداث
جماهيرية ف جميع الساحات والحدائق العامة.
مالحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية واألسس الموضوعية
1-4

ف  19تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  ،2015قدَّمو الدولة الطرف مالحظاتها بش ذ ذ ذ ذ ذ ذذأن مقبولية البالغ
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وتشذذير الدولة الطرف إلى وقائع القءذذية وتالح أن المحاكم قد نظرت ف حجج صذذاحبة البالغ

وطلبو إلى اللجنة اعتبار رير مقبول ألنه رير مؤيَّد بأ لة.

أن القرار رقم  167يناقض المعايير الوطنية والدولية لحقوق اإلنسذ ذ ذ ذ ذذان ،ورفءذ ذ ذ ذ ذذو تل الحجج .وقد تحقق
مكتي المدعين ف ألمات ومكتي المدع العام من قانونية ق اررات المحاكم.

وتكفل الما  32من الدسذتور الكازاخسذتان حق المواطنين ف التجمع سذلميلا وف تنظيم اجتماعات
3-4
وتجمعات ومظاهرات ومس ذ ذ ذ ذذيرات ف الشذ ذ ذ ذ ذوارع واعتص ذ ذ ذ ذذامات .رير أنه يجوز تقييد إعمال هالا الحق بموجي
القانون لمصذ ذ ذ ذ ذ ذذلحة أمن الدولة أو النظام العام أو لحماية صذ ذ ذ ذ ذ ذذحة اآلخرين وحقوقهم وحرياتهم .ويحد القانون

رقم  ،2126المؤرخ  17ذار/ماري  ،1995المتعلق بترتيي تنظيم وتسذ ذ ذ ذذيير تجمعات واجتماعات ومسذ ذ ذ ذذيرات
واعتصذامات ومظاهرات سذلمية ،شذكل وطريقة التعبير عن المصذالح المجتمعية أو الجماعية أو الشذخصذية ف

األمذاكن العذامذة إلى جذانذي بعض أشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذال تقييذد هذال الحقوق .وتجيز المذا  10من القذانون للهيئذات التنفيذاليذة

المحلية أن تقنن ترتيي تنظيم األحداث الجماهيرية باالستنا إلى ما تتطلبه الظروف المحلية.
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وت ذذدفع ال ذذدول ذذة الطرف ب ذذالقول إن ذذه ،عمالل ب ذذالق ذذانون المتعلق بترتي ذذي تنظيم وتسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيير تجمع ذذات

واجتماعات ومسذيرات واعتصذامات ومظاهرات سذلمية ،ينبغ للمنظمين الحصذول على ترخيص من الهيئات

التنفيذاليذة المحليذة قبذل تنظيم حذدث جمذاهيري .وطبقذال للمذا  5من القذانون ،ينبغ عقذد األحذداث الجمذاهيريذة
عين لها.
ف مكان ي َّ
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5-4

وتدفع الدولة الطرف بالقول ،إنه ،ألجل ضذ ذ ذ ذذمان حماية حقوق وحريات اآلخرين وسذ ذ ذ ذذالمة الناي

عام لة ،وألجل ض ذذمان تش ذذغيل ش ذذبكة النقل العام والهياكل األس ذذاس ذذية بص ذذور طبيعية ،وألجل حماية المناظر
والمعمار ،يوصذ ذ ذذى ف القرار رقم  167بأن َّ
تنظم جميع األحداث الجماهيرية رير الحكومية ذات .الطبيعية
االجتماعية والسياسية .ف الساحة الواقعة خلف ار السينما .ساري أركا..

وقد اتخالت القرار رقم  167هيئة مخولة ،ضذ ذ ذ ذذمن اختصذ ذ ذ ذذاصذ ذ ذ ذذاتها ،طبقال لما ينص عليه القانون
6-4
المتعلق بترتيي تنظيم وتسيير تجمعات واجتماعات ومسيرات واعتصامات ومظاهرات سلمية ،باالستنا إلى
التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ،ألجل حماية حقوق اآلخرين باالستنا إلى إ ار أرلبية سكان ألمات .
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وتالح الدولة الطرف أن صاحبة البالغ رفءو تنظيم الحدث الجماهيري ف المكان الالي عين له.
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وتشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير الذدولذة الطرف إلى أن القذانون الذدول لحقوق اإلنس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان يجيز فرع قيو على حريذة

التجمع .فلحماية حقوق وحريات اآلخرين والنظام العام ونظام النقل العموم والهياكل األسذ ذ ذ ذذاسذ ذ ذ ذذية األخر

ف كازاخسذتان ،عيَّنو سذلطات الدولة الطرف مواقع مخصذصذة لتنظيم األحداث الجماهيرية رير الحكومية.

وف الوقو الحاضذ ذ ذذر ،لد جل العواصذ ذ ذذم اإلقليمية وبعض المقاطعات مثل تل األماكن المعينة بناء على
ق اررات الهيئات التنفيالية المحلية.
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وتدفع الدولة الطرف بالقول كالل إنها رس ذ ذ ذ ذ ذ ذذو ممارس ذ ذ ذ ذ ذ ذذات عد بلدان أخر ووجدت أن القيو

المفروضذ ذذة على األحداث الجماهيرية ف بعض البلدان أشذ ذذد ص ذ ذرامة من تل المفروضذ ذذة ف كازاخسذ ذذتان.

فف نيويور  ،ف الواليذات المتحذد األمريكيذة ،مثالل ،يجذي طلذي رخصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة قبذل  45يومذال من تذاريخ انعقذا
الحدث المخطط له ،ويجي بيان الطريق الت س ذذتسذ ذَل أثناء تل المناس ذذبة .ويجوز لس ذذلطات المدينة تغيير

مسذار الحدث أو مكان انعقا  .وف بلدان أخر  ،مثل السذويد ،هنا الئحة سذو اء بأسذماء المنظمين الالين
نظموا مظاهرات سذ ذ ذ ذ ذ ذذبق حظرها أو تفريقها .وف فرنسذ ذ ذ ذ ذ ذذا ،تتمتع السذ ذ ذ ذ ذ ذذلطات المحلية بالحق ف حظر أي

مظاهر  ،وف المملكة المتحد لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشذذمالية ،تتمتع السذذلطات بالحق ف فرع .حظر

مؤقو ..وف المملكة المتحد أيءذ ذ ذ ذ ذ ذال ،ال يسذ ذ ذ ذ ذ ذذمح بتنظيم تظاهرات وال أحداث ف الشذ ذ ذ ذ ذ ذوارع إال ب ذن من
سذ ذذلطات الشذ ذذرطة .وف ألمانيا ،يجي الحصذ ذذول على إذن السذ ذذلطات لتنظيم أي حدث جماهيري أو اجتماع
أو مظاهر عامة ،سواء اخل مكان مغلق أو ف الهواء الطلق.

10-4

وتدفع الدولة الطرف بالقول إن البالغ رير مدعم بأ لة.

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

ف  24تش ذ ذ ذ ذرين الثان /نوفمبر  ،2016فعو صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ بالقول إن القرار رقم  167قد قيد

إعمذال حريتهذا ف التجمع والتعبير وانتهذ حقوقهذا بموجذي المذا تين 19

()7

و 21من العهذد .فكذل طلذي يقذدَّم

بتنظيم حدث جماهيري ف مكان خر رير الساحة الواقعة خلف ار السينما .ساري أركا .يلقى الرفض.
2-5

وتدع صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أنها ،نتيجة للقرار رقم  ،167تءذ ذ ذ ذذطر إلى عقد تجمعات ون ترخيص،

3-5

وتدفع ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ بالقول إن حرية التجمع حق ،ال امتياز .ومن ثم ف ن إنفاذها ال يجوز أن

فتفرع عليها جزاءات إ ارية .فالقرار ،الالي ينص على مكان واحد تعَقد فيه األحداث الجماهيرية ،يش ذ ذ ذ ذذكل
تميي الز ف حق المبا رات الت ال تكون الدولة مصدرها.
يكون رهنال بترخيص البلدية .وه تعتقد أنه ينبغ للحكومة أن تس ذذتحدث نظام إش ذذعار بتنظيم أحداث عامة
تيسي الر إلنفاذ حرية التجمع .فينبغ أن تتان إمكانية عقد أحداث جماهيرية عفوية ون ترخيص مسبق.

__________
()7
4

لم تحتج صاحبة البالغ بالما  19ف شكواها األولى.
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مالحظات إضافية من الدولة الطرف
1-6

ف  12كانون الثان /يناير  ،2017قدمو الدولة الطرف معلومات إضافية.

2-6

والحظذذو أن القيو المفروض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة على حريذذة التجمع ،خذذاص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة فيمذذا يتعلق بمكذذان تنظيم أحذذداث

جماهيرية ،تمتثل ألحكام العهد .فقد اعتمدت القرَار رقم  167هيئة شرعية ضمن ما تخوله لها اختصاصاتها.
س ذ ذذياس ذ ذذية .فف

و فعو الدولة الطرف بالقول إن القرار  167ليس تمييزيال باالس ذ ذذتنا إلى أس ذ ذذبا
3-6
نص القرار ،لم يفعل مجلس بلدية ألمات سذ ذ ذ ذ ذذو التوصذ ذ ذ ذ ذذية بمكان عقد األحداث الجماهيرية .ولهالا ،يكون

باسذ ذ ذ ذذتطاعة البلدية تحديد المكان  -السذ ذ ذ ذذاحة الواقعة خلف سذ ذ ذ ذذينما .سذ ذ ذ ذذاري أركا - .لتنظيم جميع األحداث

الرسمية ورير ذل من األحداث تبعال للظروف القائمة.

وتطعن الذدولذة الطرف أيء ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذال ف حجج صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ الت مفذا هذا أن إعمذال حريذة التعبير
4-6
والتجمع مقيد ف كازاخسذ ذ ذذتان .وه تشذ ذ ذذير إلى انعقا  140من األحداث الجماهيرية المختلفة ف الفتر ما
بين عام  2012و ،2016وتالح أن المنظمين احترموا متطلبات القانون .وعليه ،ليس ذ ذ ذ ذ ذ ذذو ثمة ما يمنع

صاحبة البالغ من تنظيم حدث جماهيري شريطة أن تحترم القانون.
القضايا واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر ف المقبولية
قب ذذل النظر ف أي ا ع ذذاء ير ف بالغ م ذذا ،يج ذذي على اللجن ذذة أن تقرر ،وفق ذال للم ذذا  97من
1-7
نظامها الداخل  ،ما إذا كان البالغ مقبوالل أم ال بموجي البروتوكول االختياري.
وق ذذد ت ذذأك ذذدت اللجن ذذة ،وفق ذال لم ذذا تنص علي ذذه الم ذذا ()2(5أ) من البروتوكول االختي ذذاري ،من أن
2-7
المسألة نفسها ليسو قيد النظر ف إطار إجراء خر من إجراءات التحقيق الدول أو التسوية الدولية.
3-7

وتالح اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترع على القول إن سبل االنتصاف المحلية قد استنفدت.

ذاء على ذلذ  ،تخلص اللجنذة إلى أن ليس ف المذا  ) ()2(5من البروتوكول االختيذاري مذا يمنعهذا من
وبن ل
النظر ف هالا البالغ.

وتحيط اللجنة علمال با عاءات صذاحبة البالغ أن حقوقها بموجي الما تين  19و 21من العهد قد
4-7
انتهكذو ،ألن القرار رقم  167يقيذد حقهذا ف تنظيم حذدث جمذاهيري ف المكذان الذالي تختذار  .وتر اللجنذة
أن هذال اال عذاءات قذد عمذو بمذا يكف من األ لذة ألرراع المقبوليذة .وعليذه ،فذ نهذا تعلن أن البالغ مقبول
وتشرع ف النظر ف األسس الموضوعية.

النظر ف األسس الموضوعية
نظرت اللجنذة ف البالغ ف ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوء المعلومذات الت قذدمهذا لهذا الطرفذان ،وفقذال للمذا  )1(5من
1-8
البروتوكول االختياري.
وأحاطو اللجنة علمال با عاء ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ انتها َ حقها بموجي الما  21من العهد باعتما
2-8
مر مائة يوم على
وتنفيال القرار رقم  167وال سذ ذ ذذيما ،عندما طلبو صذ ذ ذذاحبة البالغ عقد تجمع تحو عنوان َّ .
إطالق الرص ذ ذذا

قرر عقد ف 24
على الش ذ ذذعي ف زاناوزن .ف المكان الالي اختارته ه  ،والالي كان م ال

ذار/ماري .2012
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3-8
وتش ذ ذ ذ ذ ذ ذذير اللجنة إلى الحق ف التجمع الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذلم  ،الالي تكفله الما  21من العهد ،باعتبار حقال
أسذ ذ ذذاسذ ذ ذذيال من حقوق اإلنسذ ذ ذذان الت ال رنى عنها ف التعبير العلن عن وجهات النظر واآلراء الفر ية وأنه

ال بذد منذذه ف مجتمع يمقراط ( .)8وتالح اللجنذذة كذذاللذ أنذذه ال يجوز فرع أي قيذذد على ذلذ الحق مذذا

عدا ف حال( :أ) فرع ذل التقييد وفقال للقانون؛ ( ) كان ضذذروريال ف مجتمع يمقراط لمصذذلحة األمن
القوم أو السذ ذ ذذالمة العامة ،أو للحفاظ على النظام العام ،أو لحماية الصذ ذ ذذحة أو األخالق العامة أو حماية
طرف قيو ال مذذا بغرع التوفيق بين حق الفر
حقوق اآلخرين وحريذذاتهم .فعنذذدمذذا تفرع ولذذة من الذذدول األ ا
ف التجمع السذلم والمصذالح العامة السذالفة الالكر ،ينبغ لها أن تسذترشذد بالغرع من تيسذير ذل الحق،

بدالل من فرع قيو رير ضذرورية أو رير متناسذبة عليه( .)9وبناء عليه ،من واجي الدولة الطرف أن تبرر
تقييذذد الحق المحم بموجذذي المذذا  21من العهذذد وأن تبرهن على أن ذلذ التقييذذد ال يشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذذل ع بذذة رير

متناسبة تعوق ممارسة ذل الحق(.)10
4-8

وف هال القءذذية ،تالح اللجنة أن كالل من الدولة الطرف وصذذاحبة البالغ تتفقان على أن القرار

رقم  167يفرع قيو ال على حرية التجمع ،لكن الطرفان يختلفان بشأن ما إذا كان ذل التقييد جائ الز أم ال.

وتحيط اللجنذذة علم ذال بمالحظذذة الذذدولذذة الطرف أن المذذا  10من القذذانون رقم  ،2126المؤرخ 17
5-8
ذار/ماري  ،1995المتعلق بترتيي تنظيم وتسذ ذذيير تجمعات واجتماعات ومسذ ذذيرات واعتصذ ذذامات ومظاهرات
س ذ ذ ذ ذ ذ ذذلمية ،تجيز للهيئات التنفيالية المحلية وض ذ ذ ذ ذ ذ ذذع لوائح فيما يتعلق بتنظيم أحداث جماهيرية وفق ما تتطلبه

الظروف المحلية .وتحيط اللجنة علمال أيءذال بتوضذذيح الدولة الطرف أن القرار رقم  167اعتمد ألجل ضذذمان
حماية حقوق وحريات اآلخرين والس ذ ذ ذذالمة العامة والس ذ ذ ذذير العا ي لش ذ ذ ذذبكة النقل العام والهياكل األس ذ ذ ذذاس ذ ذ ذذية،

ولحماية المناظر والمعمار ،وهو السبي الالي ألجله عينو الساحة الواقعة خلف سينما .ساري أركا .باعتبارها

المكان المعيَّن لعقد جميع األحداث الجماهيرية رير الحكومية ذات .الطبيعة االجتماعية والسياسية..
6-8

وتر اللجنة أنه يمكن ،من حيث المبدأ ،عقد التجمعات السذ ذ ذ ذ ذ ذذلمية ف جميع األماكن الت يمكن

لعامة الناي الوص ذ ذ ذ ذ ذذول إليها أو ينبغ أن تتوفر لهم إمكانية الوص ذ ذ ذ ذ ذذول إليها بموجي الما  12من العهد

ورير ذل من الحقوق ذات الصذ ذ ذذلة ،من قبيل السذ ذ ذذاحات العامة والشذ ذ ذوارع .وتحيط اللجنة علمال أيءذ ذ ذال بأن
المشذ ذ ذذاركين ف تجم ٍع ما ينبغ أن يسذ ذ ذذمح لهم ،قدر اإلمكان ،بالتجمع ،على م أر ومسذ ذ ذذمع .من الجمهور
المقصذ ذ ذ ذ ذذو  .)11(.فالموقع ،مثله مثل التوقيو ،يكون ف كثير األحيان محوريال بالنسذ ذ ذ ذ ذذبة لأسذ ذ ذ ذ ذذاي المنطق
للتجمعات .فال يجوز إقص ذذاء المش ذذاركين إلى أماكن نائية ال يمكنهم فيها أن يس ذذترعوا انتبا من يقص ذذدونهم

ٍ
حظر عذام على التجمعذات ف العذاصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذة بذأكملهذا( ،)13وال ف أي
أو عذامذة الجمهور( .)12وال يجوز فرع

موق ٍع عام باسذ ذ ذ ذ ذذتثناء مكان واحد بعينه ،اخل مدينة ما
وأشمل ،من قبيل .الشوارع..

()14

أو خار مركز المدينة( ،)15وال فرع حظر أعم

وتر اللجنة كالل أن من طبيعة التجمعات أن تؤ ي أحيانال إلى اض ذذط ار ٍ ف الممارس ذذة اليومية
7-8
للحقوق من قبيل حرية التنقل .ويتعين التحل بقدر من التسذ ذ ذ ذ ذذامح ما لم يشذ ذ ذ ذ ذذكل ذل عبئال مفرطال وف هال
__________

6

()8

انظر ،على سبيل المثال ،كورول ضد بيالروي ( ،)CCPR/C/117/D/2089/2011الفقر .5-7

()9

المرجع نفسه.

()10

بوبالفن ضد بيالروي ( ،)CCPR/C/115/D/2019/2010الفقر .4-8

()11

تورشينيا و خرون ضد بيالروي ( ،)CCPR/C/108/D/1948/2010الفقر .4-7

()12

المرجع نفسه و ،CCPR/C/KAZ/CO/1الفقر .26

()13

 ،CCPR/C/DZA/CO/4الفقر .45

()14

تورشنيا و خرون ضد بيالروي ،الفقر .5-7

()15

سو الينكو ضد بيالروي ( ،)CCPR/C/113/D/1992/2010الفقر .5-8
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الحالة يجي شذ ذ ذ ذذرن األسذ ذ ذ ذذبا المفصذ ذ ذ ذذلة وراء فرع القيو  .فا عاءات أن تجمعال سذ ذ ذ ذذيؤ ي إلى اضذ ذ ذ ذذط ار
ال موجي له لحركة السير وحركة الراجلين يجي أن يتوفر ما يثبتها لك يكون التقييم كامالل(.)16
8-8

رير أن اللجنذة تر أن الذدولذة الطرف لم توضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذح بذالقذدر الكذاف الءذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرور ف حظر أحذداث

جماهيرية ذات .طبيعة اجتماعية وس ذ ذذياس ذ ذذية .ما عدا ف الس ذ ذذاحة الواقعة خلف س ذ ذذينما .س ذ ذذاري أركا ،.توخيال
للغرع المقصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو ف القذذانون  ،2126أو إلى أي مذذد كذذان هذذالا التذذدبير المفروع على الحذذدث ال ذالي
خططو صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ لتنظيمه متناسذ ذ ذ ذذبال مع ذل الغرع .وعليه ،تر اللجنة أن الدولة الطرف ف هال
الحالة لم تبرهن على ضذرور وتناسذي القيو المفروضذة على حرية صذاحبة البالغ ف التجمع .كما لم تبين

الدولة الطرف أي أحداث رسمية أخر وطنية ومحلية نظمتها هيئات معنية تابعة للدولة ف الساحة الواقعة
خلف السينما .ساري أركا( .انظر الفقر .)3-6

9-8
وتحيط اللجنة علمال با عاء صذاحبة البالغ أن القرار رقم  167ذو طبيعة تمييزية ألنه يعين مكانال
واحدال فقط لتنظيم األحداث الجماهيرية الت تنظمها جهات من رير الدولة ،بالمقارنة مع جميع الس ذ ذ ذ ذ ذذاحات
َّ
تنظم فيهذا األحذداث الجمذاهيريذة الت تذدعو إليهذا الذدولذة .وتحيط اللجنذة علمذال بحجذة
والحذدائق العذامذة الت
سذ ذذياسذ ذذية ،وأن المكان الموصذ ذذى به – أي

الدولة الطرف الت مفا ها أن القرار  167ليس تمييزيال ألسذ ذذبا
الس ذ ذ ذذاحة الواقعة خلف س ذ ذ ذذينما .س ذ ذ ذذاري أركا – .يمكن اس ذ ذ ذذتخدامه أيء ذ ذ ذال لتنظيم األحداث الرس ذ ذ ذذمية الوطنية

والمحلية الت تنظمها هيئات تابعة للدولة ،إلى جاني مناسبات أخر يشار فيها مسؤولون كبار ف الدولة
وقيا ألمات .

10-8

وتش ذ ذذير اللجنة إلى أنه ينبغ أن يحد المش ذ ذذاركون بحرية الغرع من أي تجمع س ذ ذذلم ينظمونه

خدم لة ألفكار ورايات يطمحون إليها ف المجال العام ،وتوخيال للحص ذ ذ ذذول على قدر من الدعم لتل األفكار
والغايات أو معارضذ ذتها .وتالح اللجنة أنه يجي أال تكون القيو المفروضذ ذذة على تل التجمعات تمييزية،
وأن تحذذديذذد التوقيذذو والمكذذان وطريقذذة التجمعذذات أمور رير مرتبطذذة بذذالمحتو عموم ذال ،ورذا مذذا كذذان هنذذا
مجال أكبر لفرع قيو تؤثر على هال العناصذذر ،ف ن مسذذؤولية تبرير أي تقييد من تل التقييدات تقع على

عاتق السذ ذ ذذلطات( .)17بيد أن اللجنة ،ف هال القءذ ذ ذذية ،تر أن القيو الت تطبقها الدولة الطرف على حق

ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ ف التجمع مرتبطة ارتباطال مباشذ ذ ذ ذ ذ الر بطبيعة الحدث الجماهيري ،سذ ذ ذ ذ ذواء كان الحدث حدثال
رسميال نظمته هيئة تابعة للدولة أو حدثال اجتماعيال وسياسيال نظمه شخص رير تابع للدولة.
11-8

وف غيذا

أي توضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيحذات من جذانذي الذدولذة الطرف ألجذل تبرير االختالف ف المعذاملذة ،فذ ن

اللجنة تر أن الدولة الطرف لم تثبو أن القيد المفروع على حق ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ ف التجمع الس ذ ذ ذ ذ ذذلم

يس ذذتند إلى معايير معقولة وموض ذذوعية ويخدم هدفال مش ذذروعال بموجي العهد ،وأن اعتما وتنفيال القرار ،167
لهال األسبا  ،يعا الن انتهاكال لحقوق صاحبة البالغ بموجي الما  21من العهد.

12-8

ورذ خلص ذ ذذو اللجنة إلى انتها الما  21من العهد ،ف نها تقرر عدم النظر بش ذ ذ ٍ
ذكل منفص ذ ذذل ف

-9

وتر اللجنة ،متصذ ذ ذ ذرفة بموجي الما  )4(5من البروتوكول االختياري ،أن الوقائع المعروضذ ذ ذ ذذة

ا عاء صاحبة البالغ بموجي الما .19

حقوق صاحبة البالغ بموجي الما  21من العهد.
عليها تكشف عن انتها الدولة الطرف
َ
__________
()16

س ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذت ذ ذ ذذامذبذروفس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذ ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بذيذالروي ( ،)CCPR/C/112/D/1987/2010الذفذقذر  ،6-7وبذور ذ ذ ذذار ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بذيذالروي

()17

Organization for Security and Cooperation in Europe, Guidelines on Freedom of Peaceful
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( ،)CCPR/C/114/D/1984/2010الفقر .8-7
.Assembly, para. 70
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وعمالل بالما ()3(2أ) من العهد ،يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير س ذ ذ ذ ذذبيل انتص ذ ذ ذ ذذاف
-10
فعال لصذذاحبة البالغ .وهالا يسذذتلزم توفير الجبر التام لأف ار الالين تكون حقوقهم بموجي العهد قد انتهكو.
حمل مص ذ ذ ذذاري
وعليه ،يقع على عاتق الدولة التزام بأمور منها فع تعويض مناس ذ ذ ذذي لص ذ ذ ذذاحبة البالغ وت ُّ

التقاض  .ويقع على عاتق الدولة أيءال واجي اتخاذ جميع الخطوات الءرورية لمنع وقوع انتهاكات مماثلة
ف المسذ ذ ذ ذ ذ ذذتقبل .وف هالا الشذ ذ ذ ذ ذ ذذأن ،تكرر اللجنة قولها إنه ينبغ للدولة الطرف ،عمالل بواجباتها الناشذ ذ ذ ذ ذ ذذئة
والت ازمذاتهذا النذاشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذئذة عن المذا  )2(2من العهذد ،مراجعذة تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريعذاتهذا بهذدف كفذالذة التمتع التذام بذالحقوق

المنص ذ ذ ذ ذ ذ ذذو

عليها ف الما  21من العهد ف الدولة الطرف ،بما فيها تنظيم وعقد تجمعات واجتماعات

ومسيرات واعتصامات ومظاه ارت سلمية.
-11

ورذ تءذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع اللجنذة ف اعتبذارهذا أن الذدولذة الطرف ،بذانءذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذامهذا إلى البروتوكول االختيذاري ،قذد

اعترفو باختصذ ذذا اللجنة ف البو ف مسذ ذذألة وقوع انتها ألحكام العهد من عدمه ،وأنها تعهدت ،عمالل
بالما  2منه ،بأن تكفل تمتع جميع األف ار الم يمين ف إقليمها والخاضذذعين لواليتها بالحقوق المعترف بها
ف العهد وبأن توفر لهم سذذبل انتصذذاف فعالة متى ثبو وقوع انتها  ،تو أن تتلقى من الدولة الطرف ،ف

رء ذذون  180يومال ،معلومات عن التدابير المتخال إلنفاذ راء اللجنة .ويطلي إلى الدولة الطرف أيء ذال أن
تنشرها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.
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