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ملسائل ملوضوعي :

حري لتع ري؛ حري الجت اع؛ لت يي

مو د لعهد:

 19و 21و26

مادة لروتوكول الختياري:

()2(5ب)

 1-1ص ز ززاح ل الغ ز ززني هز ز ز ابخيتز ز ز ن توريغوزين ز ززا ،وهز ز ز مو طنز ز ز كازخس ز ززتاني ُولِز ززدت يف
عا  .1962وه تدَّع أن لدول لطرف نتهكت حقوقها ل ،تكفلها ملو د  19و 21و26
مززن لعهززد .وقززد دخززل لروتوكززول الختيززاري حيز لنفززا ابلنسز للدول ز لطززرف يف  30أيلززول/
س ت ر  .2009وال ميثل صاح ل الغني حما يف ل ال رق  2013/2257ومتثلها حماميز يف
ل ال رق .2014/2334
 2-1ويف  15تشزرين ألول/أكتززوبر  ،2018قززررت للجن ز  ،ع زالا ابلفقززرة  2مززن ملززادة 94
مززن نظامهززا لززد خل ض ز ل الغززني رق ز  2013/2257ورق ز  ،2014/2334ملقززدمني مززن
صاح ل الغني نفسها ،الختا قزرر بشزأم ا نظزرا لتشزاهه ا مزن حيز لوقزائع ملوضزوعي ومزن
لناحي لقانوني .
الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغني

ل ال رق  ( 2013/2257ملتعلق أبحد ث  28نيسان/أبريل )2012
 1-2يف  28نيسززان/أبريل  ،2012يف حززو ي لسززاع حلادي ز عشززرة ص ز اح ا ،أُلق ز لق ز
على صاح ل الغني لتنظي ها حتجاجزات عامز غزري مزرخص هزا كزان مزن ملقزرر أن حتزدث يف
ليززو نفسززه .وكانززت صززاح ل الغززني تعت ز الحتجززاج علززى حماك ززات  37عززامالا مززن ع ززال
لززنف يف زن ززوزن و 12شخص زا يف ش ززيتي يُزدعى أم ززا غززري عادل ز  .وكان ززت تعت ز أيض زا ملطال ز
ابإلفرج عن مجيع سجناء لض ري يف كازخستان .و قتيدت صزاح ل الغزني ،بعزد إلقزاء لقز
عليها ،إىل مرك لشرط يف مدين أملايت ،مما حال دون مشاركتها يف الحتجاج.
 2-2ويف لي ززو نفس ززه ،أد ن ززت حمك ز ز أمل ززايت إلد ريز ز ملتخصصز ز ملشز ز ك ب ززني ملقاطع ززات
صاح ل الغني ابرتكاب جرمي إد ري وحك ت عليها ابلسجن ملدة  15يوما .و كرت حملك
يف قررها أن صاح ل الغني طل ت إ انا لتنظي حدث ،ولكن لسزلطات حملليز رفضزت يف 20
نيسان/أبريل  2012من إل ن .وعلى لرغ من هذ لرف  ،دعت صاح ل الغني إىل تنظي
حتج ززاج ع ززا ابلق ززرب م ززن لنص ززب لت ززذكاري أابي كوانن ززايي يف  28نيس ززان/أبريل .2012
وتززدع صززاح ل الغ ززني أمززا تعرضززت في ززا س ز ق لغرمززات إد ري ز لتنظي هززا حتجاجززات غ ززري
م ززرخص ه ززا ومش ززاركتها فيه ززا يف  17ك ززانون لثام/ين ززاير  ،2012و 25شز ز اا/فر ير ،2012
و 24آ ر/مززار  .2012وخززالل إحززد تل ز الحتجاجززات ،ألقززت صززاح ل الغززني كل ز
طعنت فيها يف نتائج النتخاابت لرملاني ملعقودة يف  15كانون لثام/يناير .2012
 3-2وتزدع صززاح ل الغززني أمزا مل تُقز َّزد قززا يف لوقزت ملناسززب نسززخ مزن حكز حملك ز
لقاضز إبيززد عها لسززجن ملززدة  15يومز ا ،ممززا نشززأ عنززه صززعوابت للطعززن يف لقززرر .ويف  2أار/
مايو  ،2012بين ا كانت صاح ل الغني ال تز ل قيزد الحتجزاز ،متكنزت مزن تقزدمي سزتنناف
ضد قرر حمك مدين أملايت .وتدع أما مل تت كن من ستشارة حماميها في ا يتعلق ابالسزتنناف
ألم ُمنِعو من زارهتا يف مرك الحتجاز.
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 4-2و دعز ززت صز ززاح ل الغز ززني يف سز ززتننافها أن حتجز ززاج  28نيسز ززان/أبريل  2012كز ززان
س ززل ي ا ومل يش ززكل هتديز زدا للنظ ززا لع ززا أو ألم ززن لع ززا أو لص ززح أو ألخ ززال  .ويف  4أار/
م ززايو  ،2012أي ززدت حمك ز ز مدين ز أمل ززايت ق ززرر حملك ز إلد ري ز  .وعندئ ززذ ،س ززتأنفت ص ززاح
ل الغزني عقوبتهزا لززد مكتزب ملزدع لعززا  .و حتجزت يف سزتننافها أبن أقززو ل لشزهود ملسززتند
إليها إلد نتها كانت غري مقنع ومل تث ت أما مذن .
 5-2وتضي صاح ل الغني أن حملك إلد ري هت تها خطأا على أما منظ الحتجاج،
على لرغ من أن ملنظ  ،يف و قع ألمر ،هو شخص مسه لسيد  ،.وهو لشخص لذي طلب
إ ن تنظي الحتجاج أول ألمر من سلطات مدين أملزايت .وتزدع صزاح ل الغزني أمزا مل تع ُزد،
يف لكل ز لزز ،ألقتهززا يف  17نيسززان/أبريل  ،2012عززن كومزا أعربززت عززن أتييززدها لالحتجززاج.
وتدع أما مل تكن ،وقزت إلقزاء كل تهزا ،قزد تلقزت بع ُزد ردا مزن سزلطات ملدينز  .ومزن مث ،فإمزا
زرخص بززه" .ويفيززد قززرر
ال ميكززن أن تكززون قززد دعززت جل هززور إىل ملشززارك يف حتجززاج "غززري مز َّ
حملك أما شجعت جل هزور علزى ملشزارك يف الحتجزاج علزى شز ك إلن نزت ،وهز تز ع أن
هذ ألمر غري صحي وأن حملك مل تقد أي دليل عزن طريقز توصزلها إىل هزذ لنتيجز  .ورغز
إلقززاء لقز عليهززا يف لسززاع حلاديز عشززرة صز اح ا ،فززإن مززدة عقوبتهززا بززدأت يف  28نيسززان/
أبري ززل  2012عل ززى لس ززاع لس ززابع مس ززاءا ،أي بع ززد ل ز بث ززام س ززاعات ،مم ززا يتع ززار م ززع
لقانون لوطين لذي ينص على ضرورة عت ار أن مدة الحتجاز إلد ري ت دأ حلظ لتوقي .
 6-2ويف  29أار/مززايو  ،2012أحززال مكتززب ملززدع لعززا سززتننافها إىل مكتززب ملززدع
لعا يف مدين أملايت ،لذي رف ستننافها يف  13ح يرن/يونيه .2012

ل ال رق  ( 2014/2334ملتعلق أبحد ث  30متوز/يوليه )2012
 7-2يف  19متوز/يولي ززه  ،2012ق ززدمت ص ززاح ل الغ ززني طل ز ز ا إىل س ززلطات مدينز ز أمل ززايت
ل خص عتصزا شزخص و حزد يف  30متوز/يوليزه  ،2012مزن حلاديز عشزرة صز اح ا إىل لثانيز
عشرة زو الا ،يف ساح جل هوري  ،ابلقرب من نصب الستقالل .وكانزت صزاح ل الغزني تعتز
إلعرب عن أتييدها لليو لدوي للصد ق  .ويف  24متوز/يوليه  ،2012تلقت صزاح ل الغزني
رفض زا مززن سززلطات ملدين ز  .وأشززار لقززرر إىل قززرر سززابق مززخر  29متوز/يوليززه  2005عت ززد
جملز ز مدينز ز أمل ززايت للسز ز ا بتنظ ززي مجي ززع ألح ززد ث أو الجت اع ززات لعامز ز لل نظ ززات غ ززري
حلكومي ت لط يع الجت اعي و لسياسي يف لساح لو قع خل سين ا ساري أركا.
 8-2ويف  20آب/أغسززط  ،2012قززدمت صززاح ل الغززني شززكو إىل حمك ز مقاطعز
أمل ززايت مبوج ززب مل ززادة  27م ززن ق ززانون إلج ززرء ت ملدني ز جل هوري ز كازخس ززتان تطل ززب فيه ززا إىل
حملك أن تقضز بعزد تسزا رفز إل ن بتزاريخ  24متوز/يوليزه  2012مزع لعهزد و مل ارسز
لدولي ملتعلق ابحلق يف لتج ع لسل .
 9-2ويف  2تش زرين ألول/أكت زوبر  ،2012تفقززت حمك ز مقاطع ز أملززايت مززع سززلطات مدين ز
أملايت .و كرت حملك يف قررها أن لسزلطات مل تزرف عتصزا شزخص و حزد بزل إمزا ق حزت
مكاانا بديالا .ويف  17تشرين ألول/أكتوبر  ،2012ستأنفت صاح ل الغزني هزذ لقزرر أمزا
حمك مدين أملايت على أنه يتعار مع دستور مجهوري كازخستان ومع لعهد .ويف  29تشرين
لثام/نوف ر  ،2012رفضت حمك مدين أملايت دعاء ت صاح ل الغني على أما ال أسا قا.
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 10-2ويف  4نيسزان/أبريل  ،2013قززدمت صززاح ل الغزني طعنزا ابلززنق إىل حمك ز مدينز
أملززايت للطعززن يف قززرري حملك ز حملليز وحمك ز مدينز أملززايت .ودفعزت صززاح ل الغزني ،يف مجلز
أمور ،أبن قزرري حملك تزني متعارضزان مزع ملعزايري لدوليز بشزأن حلزق يف لتج زع لسزل و حلزق
يف حريز ز لتع ززري .ويف  2أار/م ززايو  ،2013أي ززدت د ئ ززرة ل ززنق مبحك ز ز مدينز ز أمل ززايت ق ززرري
حملك تز ززني ألدىن درج ز ز ورفضز ززت شز ززكو صز ززاح ل الغز ززني .ويف  20ح يرن/يونيز ززه ،2013
قدمت صاح ل الغني لت اس ا إىل حملك ز لعليزا لكازخسزتان إلجزرء مرجعز قضزائي لقزررت
حملاك لسابق  ،وهو ما قوبل ابلرف يف  8آب/أغسط .2013
الشكوى

ل ال رق  ( 2013/2257ملتعلق أبحد ث  28نيسان/أبريل )2012
 1-3ت ززدع ص ززاح ل الغ ززني أن لدولز ز لط ززرف ،إ ألق ززت عليه ززا لقز ز يف  28نيس ززان/
أبريل  2012وحك ت عليها ابالحتجزاز إلد ري ملزدة  15يومز ا ،نتهكزت حقوقهزا ملكفولز يف
ملززادتني  19و 21م ززن لعهززد ،وت ززدع ع ززالوة علززى ل ز أن لق ززررت ملتخززذة ض ززدها تنته ز
أحكا دسزتور كازخسزتان .وتزدع صزاح ل الغزني أيضزا أمزا مل تتخزذ أي إجزرء مزن شزأنه أن
يهدد لنظا لعا أو يرر إلجرء ت ل ،ختذهتا سلطات إنفا لقانون.

ل ال رق  ( 2014/2334ملتعلق أبحد ث  30متوز/يوليه )2012
 2-3تدع صاح ل الغني أن حظر العتصا ملخل من شزخص و حزد يُعزد مبثابز نتهزا
حلقوقها ملكفول مبوجب ملادة  21من لعهد .وابإلشارة إىل نتائج للجن يف قضي كيفين ا ضد
فنلنززد ( ،)1تززدع صززاح ل الغززني أن شززرا إلخطززار قززد يكززون متو فقز ا مززع لقيززود ملسز و هززا
ل ززو ردة يف مل ززادة  21م ززن لعه ززد م ززا د م ززت تُتخ ززذ يف لظ ززروف لعاديز ز ألس ز اب ألم ززن ل ززوطين
أو لسززالم لعام ز أو لنظززا لعززا أو محاي ز لصززح لعام ز أو آلد ب لعام ز أو محاي ز حقززو
آلخرين وحراهت  .وتزدع صزاح ل الغزني أن حظزر عتصزامها ملخلز مزن شزخص و حزد ،إىل
جانززب لشززرا لع ززا أبن يكززون يف مكززان و ح ززد ،يتنززاق مززع مل ززادة  21مززن لعهززد ألن ه ززذ
العتصا ال يشكل أي هتديد في ا يتعلق ابألس اب ملذكورة أعال .
 3-3وتززدع صززاح ل الغززني كززذل أن بعززد ملكززان ملق ز عززن لشززو رع مل دمح ز سززيفر
العتصززا مززن معنززا  .ولززذل  ،فه ز تززدع أن لدول ز لطززرف ،بتحديززدها مكززاانا و حززدا فق ز
للتج ع ززات لس ززل ي  ،يف ض ززو ح مدينز ز أمل ززايت (يف لس ززاح لو قعز ز ورء س ززين ا س ززاري أرك ززا)،
تنته حقها ملكفول مبوجب ملادة  21من لعهد.
 4-3وتخك ززد صز ززاح ل الغز ززني أن العتصز ززا ملخل ز ز مز ززن شز ززخص و حز ززد ين غ ز ز أال تعتز ززر
سززلطات كازخسززتان جت عزا وين غز أال يتطلززب إ انا ألن لشززخص ملعتصز ميززار حقززه فززرداا يف
هذ العتصا  .وابإلشارة إىل ل ال رق  ،)2(1991/458بشأن قضي موكونغ ضد لكامريون،
__________
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لززذي رأت فيززه للجن ز أن لدول ز لطززرف ،علززى لززرغ مززن إشززارهتا إىل أن لقيززود ملفروض ز علززى
حري تع ري صاحب ل ال منصوص عليها يف لقانون ،ال ي ل يتعزني عليهزا حتديزد مزا إ كانزت
لتززد بري ملتخززذة ضززد صززاحب ل ز ال ضززروري حل اي ز ألمززن لقززوم و/أو لنظززا لعززا  ،تززدع
صززاح ل الغززني أن لقيززود ملفروضز علززى ممارسز حقهززا يف حريز لتع ززري يف عتصززا مخلز مززن
شخص و حد ليست ضروري  ،وه من مث تتناىف مع ملادة  )2(19من لعهد.
 5-3وعالوة على ل  ،تخكد صاح ل الغزني أن ل خزيص بعقزد جت اعزات غزري حكوميز
ت طززابع جت ززاع أو سياسز يف مكززان و حززد حمززدد خصيصزا ،يف حززني يزُزرخص ابجت اعززات
حكومي ز ز وغز ززري سياسز ززي يف أمز ززاكن أخز ززر  ،قز ززرر متيي ز ز ي و دو فز ززع سياسز ززي ويشز ززكل نتهاك ز ز ا
لل ادة  26من لعهد.
مالحظات الدولة الطرف على مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 1-4ردا عل ززى دع ززاء ت ص ززاح ل الغ ززني ل ززو ردة يف لز ز ال رقز ز  ،2013/2257طل ززت
لدولز ز لط ززرف ،يف  13آب/أغس ززط  ،2013إىل للجنز ز أن تعل ززن ع ززد مق وليز ز لش ززكو .
ففز  10نيسززان/أبريل  ،2012طل ززت ابلفعززل جم وعز مززن ملززو طنني تنظززي حززدث عززا يف 28
نيسان/أبريل  2012ابلقرب من لنصب لتذكاري أابي كوانن ايي  .ومل ُمين ل خيص .غري أن
صاح ل الغني ظلت تدعو لنا إىل لتج ع يف ل ملكان .لذل ههتِ ت صزاح ل الغزني
وحك ز عليهززا ابالحتجززاز إلد ري
وأُدينززت ابنتهززا ملززادة  )3(373مززن قززانون جلززرئ إلد ري ز ُ
ملززدة  15يوم ز ا .ورفضززت حمك ز مدين ز أملززايت طعززن صززاح ل الغززني يف  4أار/مززايو .2012
وطل ت صاح ل الغني كزذل إىل مكتزب ملزدع لعزا ملدينز أملزايت رفزع شزكو  ،ألمزر لزذي
رفضه ملكتب يف  13ح يرن/يونيه و 4تشرين ألول/أكتوبر .2012
 2-4ومززع لز  ،تالحز لدولز لطززرف أن مززن حززق صززاح ل الغززني ،مبوجززب ملززادة 676
م ززن ق ززانون جل ززرئ إلد ري ز  ،أن تطل ززب إىل مكت ززب مل ززدع لع ززا لش ززروع يف إج ززرء ت مرجعز ز
قضززائي أمززا حملك ز لعليززا ،ابلنياب ز عززن صززاح ل الغززني .وتالح ز لدول ز لطززرف كززذل أن
مكتب ملدع لعزا مل يتلزق قز هزذ لطلزب .ومزن مث ،تزر لدولز لطزرف أن صزاح ل الغزني
مل تستنفد مجيع س ل النتصاف حمللي  ،منتهك بذل لفقرة (2ب) من ملادة  5مزن لروتوكزول
الختياري للعهد.
 3-4وفي ززا يتعلززق ابألس ز ملوضززوعي لل ز ال رق ز  ،2013/2257تخكززد لدول ز لطززرف أن
ملكان لوحيد حملدد لتنظي هذ ألحد ث هو لساح لو قع خل سين ا ساري أركا .وي ني قزرر
حملك أن صاح ل الغني نظ ت حداثا غري مرخص به ودعت لنا بنشاا لل شارك فيه.
 4-4وتنص ملادة  )2(19من لعهد علزى أن لكزل إنسزان حلزق يف حريز لتع زري ،لزذي يشز ل
حريز لت ززا لتلز ضززروب ملعلومززات وتلقيهززا ونقلهزا عززن طريززق أي وسززيل مززن وسززائل إلعززال .
غ ززري أن مل ززادة  )3(19ت ززنص عل ززى أن ممارس ز ه ززذ حل ززق ينط ززوي أيض ز ا عل ززى بع ز اللت م ززات
و ملسززخوليات .وقززد خيضززع ل ز ع لقيززود لزز ،يززنص عليهززا لقززانون و ل ز ،تكززون ضززروري الح ز
حقو آلخرين أو مسعته  ،أو حل اي ألمن لقوم أو لنظا لعا أو لصح لعام أو آلد ب
لعام  .وابملثل ،تنص ملادة  21على حلق يف حري لتج ع ،ك ا تنص على قيود مماثل .
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 5-4وعززالوة عل ززى ل ز  ،ت ززنص ملززادة  32م ززن دسززتور كازخس ززتان علززى ح ززق مل ززو طنني يف
لتج ززع لسززل وتنظززي ألحززد ث لعامز  .وميكززن ،مززرة أخززر  ،تقييززد هززذ حلززق مرعززاة ملصززاح
أمزن لدولز و لنظزا لعززا ومحايز لصزح وحقزو آلخزرين وحزراهت  .و إلجزرء ت ملتعلقز بتنظززي
ألحزد ث لعامز يف ألمززاكن لعامز ينظ هززا لقززانون رقز  2126ملتعلزق إبجززرء ت تنظززي وعقززد
الجت اع ز ززات لس ز ززل ي و العتص ز ززامات و ملظ ز ززاهرت ،مل ز ززخر  17آ ر/م ز ززار  .1995وحتظ ز ززر
ملززادة  7مززن هززذ لقززانون تنظززي ألحززد ث لعام ز إ كانززت هززذ ألحززد ث هتززدد لنظززا لعززا
أو أمن ملو طنني .ونظرت حملاك يف سجل وأحد ث  28نيسان/أبريل  2012ورأت أن صاح
ل الغني مسخول عن نتها ملادة  )3(373من قانون جلرئ إلد ري .
 6-4وردا عل ز ززى ك ز ززال ل الغ ز ززني رق ز ز  2013/2257ورق ز ز  ،2014/2334تك ز ززرر لدول ز ز
لطززرف لتأكيززد علززى موقفهززا ،وتخكززد ابإلضززاف إىل لز أمززا درسززت مل ارسززات ملت عز يف عززدد
مززن ل لززد ن ألخززر وخلصززت إىل أن لقيززود ملفروض ز علززى ألحززد ث لعام ز يف بع ز ل لززد ن
أشزد منهززا يف كازخسززتان .ففز مدينز نيويززور  ،مزثالا ،مززن لضززروري طلززب إل ن  45يومز ا ق ززل
حلدث نفسه وبيان لطريق لذي يسلكه حلدث .وحيق لسلطات ملدينز أن تنقزل مكزان حلزدث
إ كززان ملكززان ملطلززوب غززري مق ززول .ولززد سززلطات أخززر  ،مثززل لسززلطات لسززويدي " ،قائ ز
سود ء" لل نظ ات حملظورة سابقا .ويف فرنسا ،حيزق للسزلطات حملليز أن حتظزر أي مظزاهرة ،ويف
مل لك ز ملتحززدة لريطانيززا لعظ ززى وأيرلنززد لش ز الي  ،حيززق للسززلطات أن تعت ززد حززاالت حظززر
مخق ززت .ويف مل لك ز ز ملتح ززدة ،ال يُس ز ز أبح ززد ث لشز ززو رع إال بع ززد حلصز ززول عل ززى إ ن مز ززن
سززلطات لشززرط  .ويف أملانيززا ،جيززب أن حيصززل أي حززدث مجززاهريي أو جت ززاع أو مظززاهرة ،يف
لد خل أو خلارج ،على إ ن من لسلطات .وعلى لع و  ،تتك د ل لد ن ألوروبي  ،يف لسنو ت
ألخززرية ،باليززني ليوروهززات مززن ألضززرر لزز ،تلحززق ابمل تلكززات لعام ز و خلاصز نتيج ز "مززذ ب
متعددة" حىت يتأتى إع ال حقو فنات معين يف تنظي أحد ث عام  .وعالوة على ل  ،أد
ل إىل عرقل ع ل لش كات خلاص و حلكومي  ،مبا فيها ش كات لنقل.
 7-4وحل ايز ز حق ززو آلخز زرين وح ززراهت و لنظ ززا لع ززا  ،فضز زالا ع ززن شز ز ك لنق ززل و قياك ززل
ألساس ززي ألخ ززر  ،ح ززددت س ززلطات لدول ز ز لط ززرف أم ززاكن خاص ز ز لألح ززد ث لعام ز ز غز ززري
حلكومي ز  .ويف لوقززت لززرهن ،توج ززد هززذ ملنززاطق حملززددة يف ك ززل عاص ز إقلي ي ز تقري زا ،ويف
بع ملقاطعات ،حسب قررت جملال حمللي .
 8-4ولذل  ،تر لدول لطرف أن قو نينها وأنظ تهزا تت اشزى مزع متطل زات لقزانون لزدوي
ملع ززول ب ززه وم ززع ممارس ززات ل ل ززد ن ألخ ززر  .وع ززالوة عل ززى لز ز  ،نتهك ززت ص ززاح ل الغ ززني
لقززو نني و للززو ئ لوطني ز بصززورة منهجي ز بتنظي هززا أحززد اثا عام ز غززري مززرخص هززا أو مشززاركتها
فيها .وخالل لفز ة  ،2013-2011شزاركت صزاح ل الغزني يف مخسز أحزد ث غزري مزرخص
ها .وكنتيج لذل  ،أُدينزت ابرتكزاب لالفزات إد ريز  ،مزثالا يف  19كزانون لثام/ينزاير ،2012
وفُرض ززت عليه ززا غرمز ز  ،ولكنه ززا س ززت رت يف رتك ززاب نتهاك ززات مماثلز ز  .وخ ززالل ع ززا 2012
وحد  ،أدينت صاح ل الغني أربع مرت مبوجب ملادة  )3(373من قانون جلرئ إلد ري .
 9-4وقد قامت لدول لطرف بتحليل تل إلجرء ت وه تخكد أن صزاح ل الغزني لزي
لززديها رغ ز حقيقي ز يف تنظززي حززدث عززا  .وقززد أتكززد ،علززى سز يل ملثززال ،أن صززاح ل الغززني
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قدمت طل ات لتنظي أحد ث عام إىل سلطات عدد مزن ملنزاطق ،مثزل أك زوال وجنزوب كازخسزتان
وغرب كازخستان وأكتيوب وكارغاند وكوستام ،ك ا قدمت طل ات إىل مدين ،أستاان وأملزايت.
وكانت لطل ات تتعلق بعقد جت عات خاطف يف لتاريخ نفسه ( 26ح يزرن /يونيزه  )2014ويف
لوقت نفسه (من حلادي عشرة ص احا إىل لو حدة بعد ل و ل) .ولكن صاح ل الغني مل تنظ
أاا مززن ألحززد ث ك ززا طل تهززا ،إ إن ملنظ ززني مل أيتززو ال إىل ألمززاكن لزز ،حززددهتا لسززلطات
وال إىل أي أم ززاكن بديل ز ق حته ززا لس ززلطات حمللي ز  .ل ززذ  ،ميك ززن س ززتنتاج أن ص ززاح ل الغ ززني
دعت ب ساط يف ألغل ي ملطلق من هذ حلاالت أما مد فع نشيط عن حقو إلنسان.
 10-4وفي ززا يتعلززق ابل ز ال رق ز  ،2014/2334تكززرر لدول ز لطززرف أتكيززد موقفهززا بشززأن
مل ززادتني  19و .21وتخك ززد لدولز ز لط ززرف أن س ززلطات مدينز ز أمل ززايت تلق ززت ابلفع ززل طل ززب إ ن
لتنظ ز ززي عتص ز ززا مخلز ز ز م ز ززن ش ز ززخص و ح ز ززد ابلق ز ززرب م ز ززن نص ز ززب الس ز ززتقالل يف  30مت ز ززوز/
يوليه  2012وأن هذ لسلطات كرت أنه ال يوجد سو مكان و حزد حمزدد لتلز ألحزد ث:
ورء سززين ا سززاري أركززا .ومل تغتززن صززاح ل الغززني لفرص ز ملتاح ز  ،بززل قززدمت بززدالا مززن ل ز
شززكو إىل حملززاك  .وصززدر لقززرر لنهززائ لل حك ز لعليززا لكازخسززتان يف هززذ لقضززي يف 8
آب/أغسززط  .2013وخلصززت حملك ز إىل أن قززرر سززلطات ملدين ز لقاض ز بتحديززد مكززان
و حد لألحد ث لعام غري حلكومي مل ينته حقو صاح ل الغني.
 11-4وتالح ز لدول ز لطززرف عززالوة علززى ل ز أن صززاح ل الغززني مل تسززتنفد مجيززع س ز ل
النتص ززاف حملليز ز في ززا خي ززص بالغه ززا .ص ززحي أن انئ ززب مل ززدع لع ززا رفز ز طل ززب ص ززاح
ل الغني تقدمي لت ا إلجرء مرجع قضائي يف  22تشرين ألول/أكتزوبر  .2013ولكزن كزان
من حق صاح ل الغني ،ع الا ابملادتني  384و 385من قانون إلجرء ت ملدني  ،أن تطلزب
إىل ملززدع لعززا تقززدمي لت ززا ( حتجززاج) السززتهالل إجززرء ت ملرجعز لقضززائي أمززا حملك ز
لعليا لكازخستان .ومل تقد صاح ل الغني هذ لطلب إىل ملدع لعا  ،وابلتاي ين غز عزد
ق ول بالغها ملعرو على للجن ع الا ابملادة ()2(5ب) من لروتوكول الختياري.
تعليقات صاحبة البالغني على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 1-5في ززا يتعلززق أبحززد ث  28نيسززان/أبريل  ،2012تعز صززاح ل الغززني يف تعليقززات
مخرخ  18آ ر/مار  2014على أتكيد لدول لطزرف أمزا مل تسزتنفد مجيزع سز ل النتصزاف
حمللي ألما مل تطلب إىل مكتب ملدع لعا تقدمي ستنناف من أجل إجرء مرجعز قضزائي  .ففز 8
ورفِ يف  7ش اا/فر ير .2013
تشرين لثام/نوف ر  ،2012قدمت طل ا من هذ لق يل ُ

 2-5وأفعززال صززاح ل الغززني مل هتززدد ق ز لنظززا لعززا أو أمززن آلخ زرين .ومززن لو ض ز أن
صززاح ل الغززني عوقِ ززت ألن رسززالتها مل تتو فززق مززع ملوق ز لرمس ز للسززلطات .و ملكززان لززذي
عرضززته لسززلطات ال ميكززن أن يكززون مكززاانا ألحززد ث عام ز ألنززه يقززع بعيززدا عززن وس ز ملدين ز ،
مما جيعزل مزن لصزعب وصزول ملزو طنني إليزه .وعزالوة علزى لز  ،كانزت ملنطقز حمليطز ابلسزين ا
قيد لتجديد خالل ل لوقت وكان مدخلها مغلق ا أما جل هور.
 3-5وأي قيزد يُفزر علزى حريز لتج زع جيزب أيضزا أن يكزون متناسز ا .ومزع ت زاع لقزانون،
جيزب علزى لدولز لطزرف ،مزع لز  ،أن ختتزار قيزودا أقززل قتحامز ا ومزن شززأما أن تسز بتنظززي
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ألحززد ث .وال جيززب تط يززق لقيززود ملسز و هززا وفقزا للقززانون تط يقزا تلقائيزا ،بززل جيززب لنظززر يف
لظززروف لفرديز لكززل حززدث .وجيززب أن يكززون حظززر أي حتجززاج أو حززدث تززدبريا يززت للجززوء
إليه ك ال أخري ويُتخذ يف حال عد وجود أي قيزود أخزر  .وقزد نتهكزت لدولز لطزرف مجيزع
هززذ مل ززاد  .وإبلقززاء لق ز علززى صززاح ل الغززني و حلك ز عليهززا ابلسززجن ملززدة  15يوم زا،
أظهززرت سززلطات لدول ز لطززرف مززرة أخززر أن اللت مززات لدولي ز لكازخسززتان ال تخخززذ علززى
حم ل جلد.
 4-5ويف  28نيس ز ززان/أبريل  ،2012مل تُ ز ززت لص ز ززاح ل الغ ز ززني ح ز ززىت فرص ز ز ز ملش ز ززارك يف
حلدث .وأُلق عليها لق وه تغادر شقتها .ونُ ِظ حلزدث مزن دومزا ،بطريقز سزل ي  ،ألمزر
لذي ي ني مرة أخر أن عتقاقا وسجنها مل يكن ضروراا .وعلزى أي حزال ،يُعتزر حلزق يف حريز
لتج ززع حقز زا م ززن حلق ززو ألساس ززي  ،وال ين غز ز أن يك ززون عل ززى ملش ززاركني حملت ل ززني يف ه ززذ
ألحد ث أن يطل و من لسلطات إل ن لل شزارك  .ويزنص لقزانون ملتعلزق ابألحزد ث لعامز يف
مادته  10على سزت رر وقزوف لسزلطات علزى تنظزي هزذ ألحزد ث ،ولكنزه ال يسز قزا أبن
تقيد موقع هذ ألحد ث مبكان و حد فق .
 5-5وبدالا من الستجاب لفحو لز ال  ،هت زت سزلطات لدولز لطزرف صزاح ل الغزني
وح ِك عليها مخز
ابنتها قو نني كازخستان مرت متكررة .وتخكد صاح ل الغني أما ُدينت ُ
مززرت بته ز نتهززا ملززادة  )3(373مززن قززانون جلززرئ إلد ريز ألمززا مارسززت حقهززا يف لتج ززع
لسل  ،وه تطلب إىل للجن أن تنظر يف هذ ألمر عند ختا قررها.
 6-5وعززالوة علززى ل ز  ،حززددت لدول ز لطززرف بع ز ل لززد ن لزز ،لززديها "نظززا إخطززار"
مقابل "نظا إل ن" يف كازخستان .ويف تشرين ألول/أكتوبر  ،2012ه ت صزاح ل الغزني
إىل لززوالات ملتحززدة ألمريكيز  ،حيز قامززت ابحتجززاج صززغري أمززا ل يززت ألبززي يف و شززنطن
ومسز ز ق ززا ابالحتج ززاج
لعاصز ز  ،إىل جان ززب لص ززحف لكازخس ززتام ل .أ .ومل يلت س ززا إ انا ُ
ومل يو جه ز ززا غرمز ز ز إد ريز ز ز أو توقيفز ز زا .ويف و رس ز ززو ،ش ز ززاركت ص ز ززاح ل الغ ز ززني أيضز ز زا يف ع ز ززدة
حتجاجات شار فيها  10أشخاص تقري ا ،ومل يستوجب ل حلصول على إ ن.
 7-5وحاولت لدول لطرف أيضا إهان صاح ل الغني بقوقا إمزا ،بزدالا مزن كومزا مد فعز
عز ززن حقز ززو إلنسز ززان ،فه ز ز ب سز ززاط ت ز ز ع أمز ززا تفعز ززل ل ز ز  .وتخكز ززد صز ززاح ل الغز ززني أمز ززا
قدمت  30طل ا لتنظي أحد ث عام  ،ولكنها ووجهت ابلرف ابلنس لكزل منهزا .وقالزت إمزا
ال تريد أن تُسجن ملدة  15يوم ا مرة أخر  ،لزذل مل تشزار يف تلز ألحزد ث .وابإلضزاف إىل
هذين ل الغني ،قدمت صزاح ل الغزني ثزالث شزكاو مسزتقل إىل ملقزرر خلزاص ملعزين ابحلزق
يف حري لتج ع لسل وتكوين جل عيات(.)3
 8-5وفي ا يتعلق ابحلظر ملفرو على لقيا ابعتصا مخل من شخص و حد ،ملشار إليه
يف لز ال رقز  ،2014/2334تخكزد صززاح ل الغزني أن العتصزا مل يهززدد لنظزا لعزا أو حقززو
آلخ زرين وحززراهت  .ولززذل  ،فززإن رف ز لدول ز لطززرف لس ز ا ابحلززدث كززان نتهاك زا حلقززو
صززاح ل الغززني ملكفول ز مبوجززب ملززادة  .21وتززر للجن ز يف تعليقهززا لعززا رق ز )1983(10

__________

()3

8
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بشأن حري لرأي أنه ،على لرغ أن إبمكان لسلطات أن تفر بع لقيود ،فإن تل لقيود
ال ميكزن أن هتزدد حلزق يف حريز لتج زع نفسزه ،وجيزب أن تكزون مصز تصز ي ا دقيقز ا خلدمز
لغززر ملقصززود منهززا ،وجيززب أن تكززون مطابقز للقززانون .ومل ي ززني جمللز حمللز  ،يف قززرر لززذي
حززدد فيززه ملكززان لززذي ميكززن أن تُززنظ فيززه ألحززد ث لعام ز غززري حلكومي ز  ،ورء سززين ا سززاري
أركا ،لس ب لذي يفر تنظي هذ ألحد ث يف هذ ملكان.
 9-5وع ززالوة عل ززى لز ز  ،يتطل ززب ق ززانون ألح ززد ث لعامز ز أيضز ز ا أن تت ززأل العتص ززامات
و ملظزاهرت مززن شخصززني علززى ألقززل :أحززد ا بوصززفه ملززنظ و آلخززر بوصززفه لشززخص ملسززخول
عن لسالم  .ومبوجب لقانون تزه ،ال يشزكل العتصزا ملخلز مزن شزخص و حزد حزداثا عامز ا
وال يش ا حلصول على إ ن من لسلطات.
املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة

لنظر يف ملق ولي
 1-6ق ل لنظر يف أي دعاء يرد يف بال مزا ،جيزب علزى للجنز أن تقزرر ،ع زالا ابملزادة 93
من نظامها لد خل  ،ما إ كان ل ال مق والا أ ال مبوجب لروتوكول الختياري.
 2-6وق ززد حتقق ززت للجن ز ز  ،وفق ز زا مل ززا تقتض ززيه لفق ززرة (()2أ) م ززن مل ززادة  5م ززن لروتوكز ززول
الختيززاري ،مززن أن ملسززأل نفسززها ال جيززري حبثهززا يف إطززار إجززرء آخززر مززن إجززرء ت لتحقيززق
لدوي أو لتسوي لدولي .

 3-6وحتززي للجنز عل ز ا ابدعززاء لدولز لطززرف أن صززاح ل الغززني مل تسززتنفد ،في ززا يتعلززق
ابدعاء هتزا حلاليز  ،مجيززع سز ل النتصززاف حملليز ملتاحز قززا ،إ مل تقززد إىل مكتزب ملززدع لعززا
لت ا ستنناف إلجرء مرجع قضائي  .وتذكر للجن ابجتهادها لقانوم لذي يفيد أبن تقدمي
طلب إىل حمك ز أو مكتزب مزدع عزا إلجزرء مرجعز قضزائي لقزررت حملزاك لز ،دخلزت حيز
لنفززا وختضززع للسززلط لتقديري ز لقززا أو مززدع عززا يشززكل س ز يل نتصززاف سززتثنائي ا وأن علززى
لدول ز لطززرف أن تث ززت وجززود حت ززال معقززول أبن يتززي هززذ لطلززب نتصززاف ا فعززاالا يف سززيا
ظروف لقضي ( .)4ولكن لدولز لطزرف مل ت زني مزا إ كانزت حزاالت لت زا إجزرء ت ملرجعز
لقضائي قد طُِقت بنجا يف قضزاا تتعلزق حبريز لتع زري و لتج زع ومل حتزدد عزدد هزذ حلزاالت.
وابإلضززاف إىل ل ز  ،تالح ز للجن ز أن صززاح ل الغززني قززدمت ابلفعززل ،يف  8تشزرين لثززام/
نززوف ر  ،2012طلززب مرجعز قضززائي ُرفِضززت يف  7شز اا/فر ير  .2013ويف هززذ لظززروف،
تر للجن أن ملادة ()2(5ب) من لروتوكول الختياري ال متنعها من لنظر يف هذ ل ال (.)5
__________

()4

()5
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 4-6وحت ززي للجنز ز عل ز زا ابدع ززاء ت ص ززاح ل الغ ززني أن حقوقه ززا مبوج ززب مل ززادة  21ق ززد
نتهكت عندما رفضت لسلطات حمللي منحها إل ن للقيا ابعتصزا مخلز مزن شزخص و حزد
يف  30متوز/يولي ززه  .2012وت ززر للجنز ز أن م ززن ألنس ززب س ززتعر ه ززذ ملس ززائل عل ززى أم ززا
تنطوي على حظر مل ارس حري لتع ري وفقا لل ادة  19من لعهد( .)6وتر ابلتاي أن دعزاء ت
صاح ل الغني بشأن نتهاكات حقوقها مبوجب ملادة  21من لعهد ،في زا يتصزل ابالحتجزاج
ملقززرر يف  30متوز/يوليززه  ،2012ال تسززتند إىل أدل ز كافي ز وتعلززن أن جز ء ل ز ال ملتعلززق بتل ز
الدعاء ت غري مق ول مبوجب ملادة  2من لروتوكول الختياري.
 5-6وحتززي للجنز عل ز ا أيضز ا ابالدعززاء ت لزز ،تفيززد أبن حقززو صززاح ل الغززني ملكفولز
مبوجز ززب ملز ززادة  26مز ززن لعهز ززد قز ززد نتُ ِهكز ززت .وتالح ز ز أن لدول ز ز لطز ززرف مل تز ززرد علز ززى تل ز ز
الدعززاء ت .ولكززن ،يف ظززل عززد وجززود م يززد مززن ملعلومززات ملفصززل أو لتوضززيحات أو ألدل ز
ل زز ،ت ززدع ه ززذ الدع ززاء ت ،ت ززر للجنز ز أن ه ززذ الدع ززاء ت مل تُززدعَّ أبدلز ز كافيز ز ألغ ززر
ملق ولي  ،وتعلزن هزذ جلز ء مزن لز ال ملتعلزق بتلز الدعزاء ت غزري مق زول مبوجزب ملزادة  2مزن
لروتوكول الختياري.
 6-6وتز ززر للجن ز ز أن صز ززاح ل الغز ززني قز ززدمت أدل ز ز كافي ز ز  ،ألغز ززر ملق ولي ز ز  ،إلث ز ززات
دعاء هتا مبوجب ملادة  19ومبوجب ملزادة ( 21في زا خيزص أحزد ث  28نيسزان/أبريل )2012
م ززن لعه ززد .وبن ززاءا عل ززى لز ز  ،تعل ززن للجنز ز أن ه ززذ الدع ززاء ت مق ولز ز وتنتق ززل إىل لنظ ززر يف
ألس ملوضوعي .

لنظر يف ألس

ملوضوعي

 1-7نظززرت للجن ز يف هززاتني لقضززيتني يف ضززوء مجيززع ملعلومززات لزز ،أاتحهززا قززا لطرفززان،
وفقا لل ادة  )1(5من لروتوكول الختياري.
 2-7وحتي للجن عل ا ابدعاء صاح ل الغزني أن لدولز لطزرف ،إ ألقزت عليهزا لقز
يف  28نيس ززان/أبريل  2012وإ حك ززت عليه ززا ابالحتج ززاز إلد ري مل ززدة  15يومز زا ( لز ز ال
رق  ،)2013/2257نتهكت حقها يف حري لتج ع .فف  28نيسزان/أبريل  ،2012كانزت
صاح ل الغني تعت تنظي حتجاج سل ال يرم إىل هتديزد لنظزا لعزا أو حقزو آلخزرين
ِ
وح ِكز
وحراهت  .وحتتج لدول لطرف أبن صزاح ل الغزني عتُقلزت يف  28نيسزان/أبريل ُ 2012
عليهززا ابالحتجززاز إلد ري لتنظي هززا حززداثا عام زا دون حلصززول علززى إ ن مززن لسززلطات حمللي ز ،
وأن تل لسلطات قد حددت مكاانا خاصا قذ ألحد ث يف أملايت ،ورء سين ا ساري أركا.
 3-7وتذكِر للجن أبن حق لتج ع لسل  ،لذي تكفله ملادة  21مزن لعهزد ،حزق أساسز
من حقو إلنسان ال غىن عنه ليعر لفرد علنا عن وجهات نظر وضروري يف جمت ع دميقرطز (.)7
وي تزب علززى هززذ حلززق إمكانيز تنظززي جت ززع سززل و ملشززارك فيززه يف مكززان عززا  .وحيززق ملنظ ز
لتج عززات ع ومز ا ختيززار مكززان علززى مزرأ ومسز ع مززن مجهززوره ملسززتهدف ،وال جيززوز فززر

__________

()6
()7
10
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أي قيززد علززى هززذ حلززق إال إ (أ) فُز ِر علززى حنززو يتو فززق مززع لقززانون؛ (ب) كززان ضززروراا يف
جمت ع دميقرط حلف ألمن لقوم أو لسالم لعام أو لنظزا لعزا أو حل ايز لصزح لعامز
أو آلد ب لعامز أو حل ايز حقززو آلخزرين وحززراهت  .وعنززدما تفززر دولز طززرف قيززودا هززدف
لتوفيق بزني حزق لشزخص يف لتج زع لسزل و ملصزاح آنفز لزذكر ت الهت زا لعزا  ،ين غز
قززا أن تس شززد هززدف تيسززري حلززق ال لسززع إىل فززر قيززود غززري ضززروري أو غززري متناسز علززى
هذ حلق( .)8ومن مث تكون لدول لطرف مل م بترير تقييدها للحزق ملشز ول حب ايز ملزادة 21
من لعهد(.)9
 4-7وحتي للجن عل ا بتأكيد لدول لطرف أن لتقييد فُ ِر ط ق ا لقانون جلزرئ إلد ريز ،
وقو نني أخر ت صل  ،حل اي حقو آلخرين وحراهت و لنظا لعا  ،فضالا عن ش ك لنقل
و قياكززل ألساسززي ألخززر ( لفقززرة  7-4أعززال ) .ولكززن صززاح ل الغززني تززدع أن حلززدث
ملقرر كان لغر منه أن يكون سل يا وال يضر أو يهدد أي شخص أو أي ش ء .ولذل تر
للجن  ،ستنادا إىل ألدل ملعروض عليها ،أن لدول لطرف مل تث ت أن توقي صاح ل الغني
وإد نتها و حلك عليها ابلسجن ملدة  15يوم ا ألما كانت تعت تنظزي حتجزاج عزا سزل كزان
ضروراا يف جمت ع دميقرط ومتناس ا مع مصاح ألمن لقزوم أو لسزالم لعامز أو لنظزا لعزا
أو محاي ز ز لص ز ززح لعام ز ز أو ألخ ز ززال لعام ز ز أو محاي ز ز حق ز ززو آلخ ز زرين وح ز ززراهت  ،حس ز ززب
مقتض ززيات مل ززادة  21م ززن لعه ززد .وق ززذ ألسز ز اب ،ختل ززص للجنز ز  ،في ززا خي ززص أح ززد ث 28
نيسان/أبريل  ،2012إىل أن لدول لطرف نتهكت ملادة  21من لعهد.
 5-7وابملث ززل ،ت ززر للجن ز أن تص ززرفات لس ززلطات ل ززو رد وص ززفها يف ك ززال ل الغ ززني تش ززكل
تقييدا حلقو صاح ل الغني يف نقل ملعلومزات و ألفكزار أاا كزان نوعهزا مبقتضزى لفقزرة  2مزن
ملززادة  19مززن لعهززد .ولززذل يتعززني علززى للجن ز أن تقززرر مززا إ كانززت تل ز لتقييززد ت جززائ ة
مبوجب أحد لقيود ملنصوص عليها يف ملادة  )3(19من لعهد .وتشري للجن إىل تعليقها لعا
رق ز  )2011(34بشززأن حري ز ل زرأي و لتع ززري ،لززذي يززنص علززى أن حري ز ل زرأي وحري ز لتع ززري
شرطان ال غىن عنه ا لتحقيق لن و لكامل للفرد .و ا عنصرن أساسيان ألي جمت ع ويشكالن
حجر ل وي لكل جمت ع تسود حلري و لدميقرطي ( لفقرة  .)2وتذكِر للجنز أبن ملزادة )3(19
من لعهد تس بفر بع لقيود شريط أن تكزون حمزددة بزنص لقزانون وأن تكزون ضزروري :
(أ) الحز حقززو آلخزرين أو مسعززته ؛ (ب) حل ايز ألمززن لقززوم أو لنظززا لعززا أو لصززح
زاري لضزرورة
لعام أو آلد ب لعام  .وكل تقييد مل ارس هاتني حلر ْ
يتني جيزب أن يتو فزق مزع معي ْ
ِ
زارمني .وجيززب أالَّ تُفززر هززذ لقيززود إال لتلز ألغززر لززُ ،وضززعت مززن أجلهززا
و لتناسززب لصز ْ
وأن تتعلززق م اشززرة ابحلاج ز حملززددة لزز ،قتضززت فرضززها( .)10وتززذكِر للجن ز أبن أي تقيي زد حلري ز
لتع ززري جيززب أال يكززون ط يعز فضفاضز بصززورة مفرطز  ،أي أنززه جيززب أن يكززون لتززدبري ألقززل
قتحام ا من بزني لتزد بري لز ،ميكزن أن حتقزق مه ز حل ايز ملطلوبز ك زا جيزب أن يكزون متناسز ا
مززع مصززاح ألشززخاص ملززرد محززايته  .وتُززذكر للجنز كززذل أبن إث ززات ضززرورة وتناسززب لقيززود
__________

( )8ملرجع نفسه.
( )9نظر بوبالفين ضد بيالرو ( ،)CCPR/C/115/D/2019/2010لفقرة .4-8
( )10نظر لتعليق لعا رق  )2011(34بشأن حري لرأي وحري لتع ري ،لفقرة .22
GE.19-15529
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ملفروض ز ز علز ززى حلقز ززو ملنصز ززوص عليهز ززا يف ملز ززادة  19مز ززن لعهز ززد يقز ززع علز ززى عز ززاتق لدول ز ز
لطرف( .)11وتدع لدول لطرف أن صاح ل الغني نتهكت إجرء حلصول على إ ن حلدث
مقززرر ،ولكنهززا ال تززرد في ززا عززد ل ز علززى دعززاء ت صززاح ل الغززني .وعلززى وجززه خلصززوص،
ال حتززاول لدول ز لطززرف أن تث ززت يف أي مززن حلززالتني أن عتقززال صززاح ل الغززني و حتجازهززا
ومقاضاهتا يف وقت الحق ضروري ومتناسب مع هدف حكوم مشروع .وتر للجن  ،يف هزذ
لظ ززروف ،أن ملن ززع ملف ززرو عل ززى ص ززاح ل الغ ززني مل ت ززرر لدولز ز لط ززرف مبوج ززب لش ززروا
ملنصززوص عليهززا يف ملززادة  )3(19مززن لعهززد .وختلززص ابلتززاي إىل أن حقززو صززاح ل الغززني
مبوجب لفقرة  2من ملادة  19من لعهد قد نتُ ِهكت(.)12
 -8وتر للجنز  ،وهز تتصزرف وفقز ا للفقزرة  4مزن ملزادة  5مزن لروتوكزول الختيزاري ،أن
لوقائع ملعروض عليها تكش عزن نتهزا مزن لدولز لطزرف حلقزو صزاح ل الغزني ملكفولز
مبوجب ملادتني ( )2(19بشأن كزال حلزدثني) و( 21بشزأن أحزد ث  28نيسزان/أبريل )2012
من لعهد.
 -9و لدول لطرف مل م  ،مبوجب لفقزرة (()3أ) مزن ملزادة  2مزن لعهزد ،أبن تتزي لألفزرد
لذين نتُهكت حقوقه ملشز ول ابلعهزد سز يل نتصزاف فعزاالا .ويقتضز منهزا لز تقزدمي جزر
كامل لألفرد لذين نتُهكت حقوقه ل ،يكفلهزا لعهزد .وبنزاءا علزى لز  ،فزإن لدولز لطزرف
مل م  ،يف مجل أمور ،أبن تقد لصاح ل الغني تعويضا كافيا وتعيد إليهزا لغرمز وأي تكزالي
قانونيز تك ززدهتا .ويقززع أيضزا علززى عززاتق لدولز لطززرف لتز ابختززا مجيززع خلطززو ت لالزمز ملنززع
حدوث نتهاكزات مماثلز يف ملسزتق ل .ويف هزذ لصزدد ،تكزرر للجنز أنزه ين غز للدولز لطزرف،
ط قز ا اللت ماهتززا مبوجززب ملززادة  )2(2مززن لعهززد ،أن ترجززع تشزريعاهتا ،وال سززي ا لقززانون ملتعلززق
بتنظ ززي وعق ززد لتج ع ززات و الجت اع ززات و ملوك ززب و العتص ززامات و ملظ ززاهرت لس ززل ي  ،عل ززى
لنح ززو ملط ززق يف ه ززذ لقض ززي  ،ه ززدف ضز ز ان إمكاني ز لت ت ززع لكام ززل ابحلق ززو ل زز ،تكفله ززا
ملاداتن  19و 21من لعهد يف لدول لطرف.
 -10و للجن  ،إ تضع يف عت ارها أن لدول لطزرف ،ابنضز امها إىل لروتوكزول الختيزاري،
قد ع فت ابختصاص للجن يف حتديد ما إ كان قد وقزع نتهزا للعهزد أ ال ،وأمزا تعهزدت،
ع الا ابملادة  2من لعهد ،أبن تض ن جل يع ألفرد ملوجزودين يف إقلي هزا أو خلاضزعني لواليتهزا
حلقززو ملعز ف هززا يف لعهززد ،وأن تززوفر سز يل نتصززاف فعززاالا عنززدما يث ززت وقززوع نتهززا  ،فإمززا
تززود أن تتلقززى مززن لدولز لطززرف يف غضززون  180يومزا معلومززات بشززأن لتززد بري ملتخززذة لوضززع
آرء للجن ز موضززع لتنفيززذ .ويُطلززب إىل لدول ز لطززرف أيض ز ا نشززر هززذ آلرء وتع ي هززا علززى
نطا و سع بلغاهتا لرمسي .

__________

( )11نظ ززر ،مز ززثالا ،بيفون ززو ض ززد ب ززيالرو ( ،)CCPR/C/106/D/1830/2008لفقز ززرة 3-9؛ وأولس ززكيفيت ض ززد
بيالرو ( ،)CCPR/C/107/D/1785/2008لفقرة 5-8؛ وأندروسينكو ضزد بزيالرو (،)CCPR/C/116/D/2092/2011
لفقرة .3-7
( )12نظر لتعليق لعا رق  ،)2011(34لفقرة .34
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