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شرراريف يف راسررة ي ر ا الرربالغ أعنرراء اللجنررة التاليررة أرررابي  :اتنيررا مررار عبرردو روتشررول وعيررا بررن عاشررور
وإيلررز برانرردس كيه رري وعررارف بلقرران وأنيررد أمررش يررت و وشويتش ر يررورو وكريسررتوف يينررز وابمرررمي
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سانتوس ابيي ويويال شاين وإيلش تيغرو جا وأندر س زميرمان وجينتيان زيب .
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 -1صر ر رراحب الر ر رربالغ ير ر ررو إزنبير ر ررك أوكتيش ر ر رربايف( )1م ر ر روا ن مر ر ررن كازاخسر ر ررتان ول ر ر ررد يف
عام  .1958ويف وقت تقدمي ي ا البالغ ا عى أنه ضحية النتهايف كازاخستان حلقوقه املكفولة
مبوجب املا  21من العهد .ويف  28نيسران/أبري  2015ا عرى وقروع املزيرد مرن االنتهاكرات
حلقوق ر ر رره مبوج ر ر ررب امل ر ر ررا تش  14و )2(19م ر ر ررن العه ر ر ررد .و خ ر ر ر الربوتوك ر ر ررول االختي ر ر ررار حي ر ر ررز
النف رراذ ابلنس رربة للدول ررة الط رررف يف  ٣0أيلول/س رربتمرب  .2009ومتثر ر ص رراحب ال رربالغ احملامي ررة
ابخيتزان توريغوزينا.
الوقائع كما عرضها صاح البالغ
 1-2يف  1تشررين األول/أكترروبر  201٣وصر صرراحب الرربالغ بريقررة  200شررخص آخررر
إىل أسررتاا( )2وجتمع روا أمررام مبررى احلكومررة مررن أجر تقرردمي التمرراس إىل رئرري كازاخسررتان .وكرران
االلتماس يتعلق مبسائ اإلسكان واملصارف والقرو غ النزيهرة يف كازاخسرتان .وكانرت احلركرة
االجتماعية ”اتركوا اإلسكان للشعب“ قرد خططرت للرز ر سرلفا ،وقرد أُبلغرت هبرا احلكومرة عرن
ريق اإلنرتنت وبرقية.
 2-2ويف نف التاريخ حتد مسرووالن إىل احلشرد أحرداا يرو النائرب األول لروزير التنميرة
احملليرة ووعردا ابإلعرالن عررن قررار السرلطات قبر موعرد الغر اء .وكران التجمر سرلميا ،وظر قررر
مبرى احلكومرة .وحبلرول الرابعرة بعرد الظهرر مل يكرن أ ممثر عرن احلكومرة قرد ظهرر وبردأ احلشرد
ينش ررد ”ازارابيي ررف الع ررون“ .وبع ررد ذل ررك ب رردأت الش ررر ة يف إلق رراء الق ررب عل ررى األش ررخا
واقتا هت إىل أماكن خمتلفة اتبعة لوزار الداخلية يف أستاا.
وعررر يف نفر اليرروم علررى حمكمررة أسررتاا اإل اريررة
 ٣-2ومت توقيررف صرراحب الرربالغ أينراُ .،
املتخصصة املشرتكة بش املقا عات .وأ يرن ملشراركته يف حرد مجراي غر مررخص لره مبوجرب
القررانون رق ر  2126املررور  17آذار/مررارس  1997بش ر ن إج رراءات تنظرري وعقررد التجمع ررات
واالجتماع ررات اجلماي ي ررة واملس ر ر ات واالعتص ررامات واملظ ررايرات الس ررلمية يف كازاخس ررتان ومبوج ررب
املا  )٣(٣7٣من قانون اجلرائ اإل ارية لكازاخستان ووض رين االحتجاز اإل ار ملد  15يوما.،
 4-2ويف  7تشر ررين األول/أكت رروبر  201٣ق رردم ص رراحب ال رربالغ عنر را ،ض ررد قر ررار احملكم ررة
اإل ارية املتخصصة املشرتكة بش املقا عات أمام حمكمة مدينة أستاا غ أنه ري يف  8تشرين
األول/أكتوبر .201٣
 5-2وبعرد ذلررك قردم صرراحب الربالغ شرركويش واحرد يف  4تشررين الثرراين/نويمرب 201٣
إىل مكتر ررب اال عر رراء يف أسر ررتاا واألخ ر ررر يف  2٣كر ررانون األول /يسر ررمرب  201٣إىل مكت ر ررب
املدع العام يف إ ار إجراءات املراجعة القنائية الرقابية للطعن يف احلك الصا ر يف  1تشرين
ورين ررت الش رركاو  .وأي ررا ص رراحب ال رربالغ أبن رره اس ررتنفد مجي ر ر س ررب
األول/أكت رروبر ُ .201٣
االنتصاف احمللية املتاحة.
__________

()1
()2
2

ص رراحب ال رربالغ اش ررع يف اينتمر ر امل رردين وعن ررو يف احلرك ررة االجتماعي ررة الر ر حتمر ر اسر ر ” :اتركر روا اإلس رركان
للشعب“.
من  27آذار/مارس  2019تغ اس عاصمة كازاخستان ليصب نور سلطان بدال ،من أستاا.
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الشكوى
 1-٣يدع صاحب البالغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه مبوجب املا  21من العهرد.
وكانررت احلكومررة علررى عل ر بقرردوم أشررخا لتسررلي التمرراس لل ررئي لكررن السررلطات جتايلررت
التجم ومل تتواص م احلشد بطريقة صحيحة .وحبسب صراحب الربالغ ال ميكرن اعتبرار احلرق
يف التوجره للررئي ولفرت انتبايره لقنرا اجتماعيرة جتمعرا ،غر مشرروع .وكران التجمر قرر مبررى
احلكوم ررة س ررلميا ،وال يه ررد مص رراح األم ررن الق رروم أو الس ررالمة العام ررة أو نياي ررة الص ررحة العام ررة
أو األخررال أو حقررو اآلخ ررين وحررر هت  .وعررالو علررى ذلررك يقررد ُلررب إىل احلشررد انتظررار
الق ررار ابلقررر مررن مبررى احلكومررة .غ ر أنرره مت جتاي ر مطالررب احلشررد وقامررت الشررر ة بتوقيررف
األشخا بطريقة عنيفة وير غرامات عليه أو وضعه رين االحتجاز اإل ار .
 2-٣ويرردع صرراحب الرربالغ أنرره يف قنرريته جرراءت اإل انررة والعقرروابت اإل اريررة املفروضررة
عليرره نتيجررة لعقرردو جتمع را ،عام را ،مل ترررخص لرره السررلطات احملليررة .ويررزع أن إ انترره يف ظ ر ي ر و
الظررروف تعترررب تقييرردا ،حلريترره يف التجمر  .ويرردع صرراحب الرربالغ أن ير و القيررو ال تتوايررق مر
أحكام املا  21من العهد.
 ٣-٣ويالحر صرراحب الرربالغ أنرره ويقرا ،لالجتهررا ات السررابقة للجنررة جيررب أن يرردخ أ
تقييررد علررى احلررق يف حريررة التجم ر ضررمن إ ررار القيررو املسررمو هبررا يف املررا  21مررن العهررد.
ويرردع أينرا ،أن الشررر ة واحملرراك مل تقرردم أ تربيررر بشر ن القرري املررا نيايتهررا بفررر قيررو علررى
حريته يف التجم وابلتايل يإن العقوابت اإل اريرة املفروضرة عليره تعتررب تقييردا ،غر مرربرر حلقره يف
حرية التجم على النحو املشمول حبماية املا  21من العهد.
 4-٣ويطلب صاحب البالغ إىل اللجنرة أن حتر الدولرة الطررف علرى حماسربة املسروولش عرن
انتهايف حقوقه؛ وضمان ري القيو غ املربر على حرية التجم واتسا التشرري ذ الصرلة مر
املا  21من العهد؛ وكفالة أال يو تنظي التجمعات السلمية إىل ير عقوبة.
 5-٣وا ع ررى ص رراحب ال رربالغ الحقر را ،وق رروع انته ررايف آخ ررر حلقوق رره م ررن قبر ر الدول ررة الط رررف
مبوجب املا تش  14و )2(19من العهد (انظر الفقرتش  4-5و 5-5أ او).
مالحظات الاولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 1-4يف  21نيسرران/أبري  2015قرردمت الدولررة الطرررف مالحظاهتررا بشر ن مقبوليررة الرربالغ
وأسسه املوضوعية و لبت إعالن عدم مقبوليته لعدم إثبات اال عاءات أب لة.
 2-4وتكرررر الدولررة الطرررف سررر الوقررائ املتعلقررة أبحرردا  1تشررين األول/أكترروبر 201٣
وتفيررد أبن صرراحب الرربالغ أ يررن وحك ر عليرره يف نف ر ذلررك اليرروم ابالحتجرراز ملررد  15يوم را،
الرتكا جرمية إ ارية مبوجب املا  )٣(٣7٣من قانون اجلرائ اإل اريرة لكازاخسرتان مرن ررف
حمكمة أستاا اإل ارية املتخصصة املشرتكة بش املقا عات .وتفيد الدولة الطرف أينا ،أبن حمكمة
مدينة أستاا أكردت احلكر املر كور أعرالو عقرب عرن قُردم يف  8تشررين األول/أكتروبر .201٣
وتالحر الدولررة الطرررف أن صرراحب الرربالغ قرردم لبرا ،إىل مكتررب املرردع العررام مررن أجر إجرراء
وري ي ا الطلب.
مراجعة قنائية رقابية لقرار احملكمة اإل ارية أمام احملكمة العليا ُ
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 ٣-4وتفير ررد الدول ر ررة الط ر رررف أبن ش ر ررك و ريق ر ررة التعب ر ر ع ر ررن املص ر رراح اينتمعي ر ررة أو الفئوي ر ررة
أو الشخصية يف األماكن العامة وك لك قيو معينة تفر عليها ي أمور منصرو عليهرا يف
القررانون رق ر  2126املررور  17آذار/مررارس  1997بش ر ن إج رراءات تنظرري وعقررد التجمع ررات
واالجتماعررات اجلماي يررة واملس ر ات واالعتصررامات واملظررايرات السررلمية يف كازاخسررتان .وويق را،
للما  9من ي ا القانون يإن عدم االمتثال هل و االشرتا ات اإلجرائيرة ينطرو علرى مسروولية.
ومل يقرردم صرراحب الرربالغ لبرا ،إىل السررلطات التنفي يررة ومل يتلررق ر ا ،إجيابيرا .،وعررالو علررى ذلررك
يف  22أ ر/مايو  201٣أ ين صاحب البالغ جبرمية إ ارية مماثلرة وقرام ابنتهرايف القرانون عمردا،
رغ علمه ابشرتا اته.
 4-4وتر ر كر الدول ررة الط رررف كر ر لك أبن احلق ررو املكرس ررة يف امل ررا تش  19و 21م ررن العه ررد
ختنر لرربع القيررو  .وييمررا توكررد أبن حريررة التجمر السررلم غر حمظررور يف كازاخسررتان تفيررد
الدولرة الطرررف بوجررو إجرراء حمررد يتعررش اتباعره مررن أجر تنظري جتمر مررا .وتشر الدولررة الطرررف
إىل امل روا  2و 7و 10مررن قررانون إج رراءات تنظ رري وعقررد التجمعررات واالجتماعررات اجلماي ي ررة
واملس ر ات واالعتص ررامات واملظ ررايرات الس ررلمية ال ر تش رررت أن يطل ررب املنظم ررون ترخيص را ،م ررن
السررلطات التنفي يررة احملليررة لتنظرري جتم ر مررا .ومبوجررب القررانون ميكررن للسررلطات احملليررة أن متن ر
تنظري حررد مجراي لرره يرردف غر مشررروع وميكرن أن تفررر اشررتا ات إضرايية علررى تنظرري
األح رردا اجلماي ي ررة .ومل حيص ر ص رراحب ال رربالغ عل ررى ي ر ا الرتخ رريص .وابلت ررايل عوق ررب عل ررى
انتهاكه إلجراء تنظي التجمعات.
 5-4وتشر الدولررة الطرررف إىل أن احلاجررة إىل يررر قيررو معينررة علررى حريررة التجم ر معرررتف
هبا مبوجب القانون الدويل حلقو اإلنسان .ويف كازاخستان خصصت أماكن حمد للتجمعات
من أج نياية حقو وحر ت اآلخررين وحفر النظرام العرام .ولر لك تردع الدولرة الطررف أن
إعمررال احلررق يف حريررة التجم ر يف كازاخسررتان ميتث ر ابلكام ر لإلعررالن العررامل حلقررو اإلنسرران
والعهد الدويل اخلا ابحلقو املدنية والسياسية.
تعليقات صاح البالغ على مالحظات الاولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 1-5يف  28أبري /نيسرران  2015ق رردم ص رراحب ال رربالغ تعليقاترره عل ررى مالحظ ررات الدول ررة
الط ر رررف .وي ر ررزع أن ر رره م ر ر ك ر ررون احلق ر ررو مبوج ر ررب امل ر ررا تش  19و 21م ر ررن العه ر ررد مكفول ر ررة يف
كازاخسررتان وال ميكررن تقيي ررديا إال يف ظ ر ظررروف حم ررد ويق را ،للدولررة الط رررف يإهنررا مل تفس ررر
سبب ضرور وضعه رين االحتجاز اإل ار ملد  15يوما.،
 2-5ويدع أنه ويقرا ،لاللتزامرات الدوليرة الر تتحملهرا الدولرة الطررف ينبغر أن تكرون أيرة
قيو على حرية التجم متناسبة وأن تطبق ويقا ،للظروف اخلاصة بك حالرة؛ وأنره ينبغر تقلريص
مشرراركة السررلطات يف عمليررة تنظرري األحرردا العامررة إىل أ ىن حررد؛ وأن إهنرراء التجمعررات ابلقررو
ينبغر أن يكررون ترردب ا ،يررت اللجرروء إليرره كمررالذ أخر  .ويرردع صرراحب الرربالغ أن الدولررة الطرررف
تتجاي وتنتهك ي و املبا ئ.
 ٣-5وي كر صاحب البالغ مبالحظات املقرر اخلرا املعران ابحلرق يف حريرة التجمر السرلم
واحل ر ررق يف حري ر ررة تك ر رروين مجعي ر ررات ال ر ر مفا ي ر ررا أن ”الق ر ررانون ي ر ررو تعب ر ر ع ر ررن إرا الش ر ررعو
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وابلتايل يهدف إىل خردمتها .وسريا القرانون تسرتلزم أن يكرون األيررا أحررارا ،يف التمتر حبقروقه
اإلنسانية ون إذن مسبق من السلطات احلكومية“(.)٣
 4-5ويدع صاحب البالغ أن احملراك يف انتهرايف للمرا  14مرن العهرد مل تكرن منصرفة
ومل أتخ يف االعتبار التماسات صاحب البالغ وجتايلت أحكام العهد.
 5-5وي رردع ص رراحب ال رربالغ أينر را ،انته ررايف حق رره يف حري ررة التعبر ر مبوج ررب امل ررا )2(19
من العهد.
مالحظات إضافية مقامة م الطرفني
-6

يف  28آذار/مارس  2017كررت الدولة الطرف مالحظاهتا األولية.

 -7ويف  19نيسرران/أبري  2017كرررر صرراحب الرربالغ تعليقاترره السررابقة علررى مالحظررات
الدولة الطرف بش ن املقبولية واألس املوضوعية.
املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة

النظر يف املقبولية
 1-8قب النظر يف أ ا عراء يرر يف برالغ مرا جيرب علرى اللجنرة أن تقررر ويقرا ،للمرا 97
من نظامها الداخل ما إذا كان البالغ مقبوال ،أم ال مبوجب الربوتوكول االختيار .
 2-8وقررد أتكرردت اللجنررة ويق را ،ملررا تقتنرريه املررا ()2(5أ) مررن الربوتوكررول االختيررار مررن
أن املس ر ر لة نفس ررها ليس ررت قي ررد البح ر ر يف إ ررار إج ر رراء آخ ررر م ررن إج ر رراءات التحقي ررق ال رردويل
أو التسوية الدولية.
 ٣-8وتالح اللجنة أن الدولة الطرف مل تعرت على واق اسرتنفا سرب االنتصراف احملليرة.
وعليرره تررر اللجنررة أنرره ال يوجررد مررا مينعهررا مررن النظررر يف الرربالغ ويق را ،للمررا  ) ()2(5مررن
الربوتوكول االختيار .
 4-8وتالح اللجنة ا عاء صاحب البالغ أن حقوقه املكفولة مبوجب املا  14مرن العهرد
قررد انتهكررت بسرربب حتيررز احملرراك واتباعهررا هنج را ،اهتامي را ،عنررد النظررر يف قنرريته .ويف غيررا أيررة
معلومات أخر ذات صلة يف ي ا الصد تر اللجنرة مر ذلرك أن صراحب الربالغ مل يردع
ذلررك اال عرراء مبررا يكفر مررن األ لررة ألغررا املقبوليررة .وبنرراء عليرره ختلررص إىل أن ير ا اجلررزء مررن
البالغ غ مقبول مبوجب املا  2من الربوتوكول االختيار .
 5-8وتالح ر اللجنررة ا عرراء صرراحب الرربالغ ابنتهررايف حقوقرره املكفولررة مبوجررب املررا تش 19
و 21بسبب معاقبته بدون مربر على مشاركته يف جتم سلم م أشرخا آخررين لالحتجرا
بش ن حقو اإلسكان وتسلي التمراس هلر ا الغرر  .وترر اللجنرة أن صراحب الربالغ قردم أ لرة
كايية على ي ا اال عراء ألغررا املقبوليرة .ومرن مث تعلرن اللجنرة أنره مقبرول وتشررع يف النظرر يف
األس املوضوعية.
__________
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النظر يف األس املوضوعية
 1-9نظ رررت اللجنر ررة يف الر رربالغ يف ضر رروء مجي ر ر املعلومر ررات ال ر ر قر رردمها هلر ررا الطرير رران ويق ر را،
للما  )1(5من الربوتوكول االختيار .
 2-9وحتيع اللجنرة علمرا ،اب عراء صراحب الربالغ أن الدولرة الطررف بوضرعه ريرن االحتجراز
اإل ار قد انتهكرت حقيره يف حريرة التعبر والتجمر  .ويردع صراحب الربالغ أنره مت توقيفره يف
مظرراير سررلمية جرررت يف ر ”مباشررر ويررور “ علررى عرردم اخترراذ قررار بشر ن االلتمرراس الر قُرردم
لالحتجا على انتهاكات حلقو اإلسكان كانت السلطات قد وعدت ابختاذو .وتردي الدولرة
الطرف أبنه مت توقيف صاحب البالغ ملشاركته يف حد عام غ مرخص له.
 ٣-9وتالح ر اللجنررة أن معاقبررة صرراحب الرربالغ لتعب ر و عررن آرائرره مررن خررالل املشرراركة يف
احتجا شعيب قد حال ون متتعه حبقه يف نق املعلومات واأليكرار أ ا كران نوعهرا علرى النحرو
املشررمول حبمايررة املررا  )2(19مررن العهررد .وتشر اللجنررة إىل أن املررا  )٣(19مررن العهررد جتيررز
يررر قيررو معينررة لكررن يقررع مثلمررا يررنص عليهررا القررانون وعنرردما تكررون ضرررورية الحررتام حقررو
الغ ر أو رع ررته وحلماي ررة األم ررن الق رروم أو النظ ررام الع ررام أو الص ررحة العام ررة أو اآل ا العام ررة.
وتش اللجنة إىل تعليقها العام رق  )2011(٣4بش ن حرية الررأ وحريرة التعبر الر ذكررت
ييره أن يراتش احلرريتش شرر ان ال غرى عنهمرا للنمراء الكامر للفرر وارا عنصرران أساسرريان أل
جمتم  .كما تشكالن حجر األساس أل جمتم حر و ميقرا  .وجيب أن يتوايق أ تقييد هلما
الصارمش .وجيب أالر تُفر القيو إال لألغرا ال وضعت من
اختبار النرور والتناسب
م
َ
َ
أجلها وأن تتعلق مباشر ابحلاجة احملد ال اقتنتها .وتُ كر اللجنة أبن الدولة الطررف ير مرن
جيررب أن يثبررت أن القيررو املفروضررة علررى حقررو صرراحب الرربالغ ال ر تكفلهررا املررا  19كانررت
ضرورية ومتناسبة(.)4
 4-9وتُر كر اللجنررة أبن حررق التجمر السررلم املكفررول مبوجررب املررا  21مررن العهررد حررق
من حقو اإلنسان األساسية ويو ضرور للتعبر علنرا ،عرن وجهرات نظرر املررء وآرائره وال غرى
عنه يف أ جمتم ميقرا ( .)5ويرتتب على ي ا احلق إمكانية تنظي جتم سلم يف مكان عام
واملشرراركة ييرره .وحيررق ملنظمر التجمعررات عمومرا ،اختيررار مكرران التجم ر علررى مررأ ومسررم مررن
مجهرروري املسررتهدف وال جيرروز يررر أ قيررد علررى ير ا احلررق إال إذا يُررر َ علررى حنررو يتوايررق مر
القانون وكان ضرور  ،يف جمتم ميقرا حلفر األمرن القروم أو السرالمة العامرة أو النظرام العرام
أو حلمايرة الصررحة العامررة أو اآل ا العامررة أو حلمايررة حقرو اآلخررين وحررر هت  .وعنرردما تفررر
ولة رف قيو ا ،هبدف التوييق بش حق الشخص يف التجم السلم واملصاح آنفة الر كر ذات
االيتمام العام يينبغ هلا أن تسرتشد هبردف تيسر احلرق ال السرع إىل يرر قيرو غر ضررورية
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أو غ متناسبة عليه( .)6ومن مث تكون الدولة الطرف ملزمة بتربير تقييديا للحق املشرمول حبمايرة
املا  21من العهد والربينة على أنه ال يستخدم كعائق غ متناسب أمام ممارسة ي ا احلق(.)7
 5-9وتالح ر اللجنررة أن اش ررتا إخطررار السررلطات بتجم ر سررلم خمطررع لرره أو التمرراس
تر رررخيص هل ر ر ا احلر ررد العر ررام إذا كر رران الرتخر رريص ُمير ررن تلقائي ر را ،ال يعتر رررب يف حر ررد ذاتر رره انتهاك ر را،
للمررا  21إذا كرران تطبيقرره يتماشررى مر أحكررام العهررد .ويف الوقررت ذاترره ال ينبغر بوجرره عررام
ير أنظمة ترخيص تكون للسلطات ييها سلطة تقديرية واسعة بشر ن مرن اإلذن ابلتجمر مرن
عدمه( .)8ويف مجي األحدا الر يسرتخدم ييهرا نظرام لإلخطرار أو للرتخريص ينبغر أال يكرون
النظررام مريق را ،بشررك مفررر ( .)9وحررى يف حرراالت تنظرري جتمعررات ون تقرردمي إخطررار أو لررب
ترخيص جيب تربير أ تعطي للحق يف التجم السلم مبوجب اجلملة الثانية من املا .21
 6-9وحترريع اللجنررة علم را ،اب عرراء صرراحب الرربالغ أن الدولررة الطرررف مل تررربر يررر احتجررازو
اإل ار ملشرراركته يف جتم ر سررلم وإن كرران غ ر مرررخص لرره .وحترريع علم را ،أين را ،إبيررا الدولررة
الط رررف أبن القي ررد ي ررر عل ررى ص رراحب ال رربالغ ويقر را ،لق ررانون اجلر ررائ اإل اري ررة وأحك ررام ق ررانون
إجراءات تنظي وعقد التجمعات واالجتماعات اجلماي ية واملسر ات واالعتصرامات واملظرايرات
السلمية .وتالح اللجنة أينا ،حجة الدولة الطرف أبن اهلدف من شر تقدمي لب يو نيايرة
النظررام العررام وك ر لك حقررو امل روا نش اآلخ ررين وحررر هت  .بيررد أن اللجنررة تالح ر ك ر لك ا عرراء
ص رراحب ال رربالغ أبن توقيف رره وإ انت رره أم رران غ ر ض ررروريش يف جمتم ر ميقرا ر م ررن أج ر حتقي ررق
األيرداف املشرروعة الر ذكرهترا الدولرة الطرررف حرى وإن كانرت القيرو مشرروعة مبوجرب القررانون
احمللر  .ويرردي صراحب الرربالغ كر لك أبن االحتجرا ر ا ،علررى مسر لة يامرة  -وير اسررتخفاف
السلطات بوض اإلسكان ملوا نيها واملصارف والقرو غر النزيهرة  -كران بطريقرة سرلمية متامرا،
ومل ينر أو يهد أ شخص أو أ ش ء.
 7-9وتالح ر ر اللجن ر ررة أن الدول ر ررة الط ر رررف اعتم ر رردت يق ر ررع عل ر ررى أحك ر ررام الق ر ررانون املتعل ر ررق
ابألحدا العامة ال يشرت تقدمي لب قب  10أ م من تنظي جتم سرلم واحلصرول علرى
إذن السررلطات التنفي يررة احملليررة ويررو مررا يقيررد يف حررد ذاترره احلررق يف التجم ر السررلم ابلفع ر .
وجيب أينا ،أن تستويف القيو املفروضة على احلرق موضر النظرر حرى وإن كانرت جرائز مبوجرب
القررانون احملل ر املعرراي املنصررو عليهررا يف اجلملررة الثانيررة مررن املررا  21مررن العهررد مررن أج ر
االمتثررال لرره .وتالح ر اللجنررة أن الدولررة الطرررف مل تررربين علررى أن االحتجرراز اإل ار لصرراحب
البالغ ملد  15يوما ،وال يعترب عقااب ،قاسريا بسربب املشراركة يف احتجرا شرعيب سرلم كران
ض رررور  ،يف جمتم ر ر ميقرا ر ر لتحقي ررق ي رردف مش ررروع أو ك رران متناس رربا ،م ر ر ي ر ر ا اهل رردف ويق ر را،
لالش ر ررتا ات الصر ررارمة املنصر ررو عليهر ررا يف اجلملر ررة الثانير ررة مر ررن املر ررا  21مر ررن العهر ررد .وهل ر ر و
األسبا ختلص اللجنة إىل أن الدولة الطرف انتهكت املا  21من العهد.
__________
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 8-9وابملثر وييمرا يتعلررق بتقييرد حريررة صراحب الربالغ يف التعبر ويف غيرا أ معلومررات
ذات صررلة مررن الدولررة الطرررف تررربين علررى امتثررال القيررو املفروضررة ألحكررام املررا  )٣(19مررن
العه ر ررد ختل ر ررص اللجن ر ررة إىل أن حق ر ررو ص ر رراحب ال ر رربالغ مبوج ر ررب امل ر ررا  )2(19م ر ررن العه ر ررد
قد انتهكت.
 -10واللجنررة إذ تتصرررف مبوجررب املررا  )4(5مررن الربوتوكررول االختيررار تررر أن الوقررائ
املعروضررة عليهررا تكشررف عررن انتهررايف الدولررة الطرررف حلقررو صرراحب الرربالغ املكفولررة مبوجررب
املا تش  )2(19و 21من العهد.
 -11وويقر را ،للم ررا ()٣(2أ) م ررن العه ررد يقر ر عل ررى ع رراتق الدول ررة الط رررف التر رزام أبن تت رري
لصرراحب الرربالغ سرربي انتصرراف يعرراال .،وير ا يتطلررب منهررا أن َجترررب ابلكامر النرررر الر حلررق
ابأليرا ال ين انتُهكت حقوقه املكفولرة مبوجرب العهرد .وبنراء عليره يرإن الدولرة الطررف ملزمرة
يف مجلة أمور بتقدمي التعوي املناسب لصاحب البالغ ور أ تكاليف قانونية تكبرديا .ويقر
على عاتق الدولة الطرف التزام أينا ،ابختاذ مجير اخلطروات الالزمرة ملنر حردو انتهاكرات مماثلرة
يف املستقب  .ويف ي ا الصد توكد اللجنة أنه ويقرا ،اللتزاماهترا مبوجرب املرا  )2(2مرن العهرد
ينبغ أن تراجر الدولرة الطررف تشرريعاهتا لنرمان إمكانيرة التمتر الكامر ييهرا ابحلقرو املكفولرة
مبوجب املا  21من العهد وال تشم احلق يف تنظي وعقرد جتمعرات واجتماعرات ومسر ات
واعتصامات ومظايرات سلمية.
 -12وإذ تنر اللجنررة يف اعتباريررا أن الدولررة الطررف قررد اعرتيررت ابننررمامها إىل الربوتوكررول
االختيررار ابختصررا اللجنررة بتحديررد مررا إذا كرران قررد حررد انتهررايف للعهررد أم ال وتعهرردت
عمال ،ابملا  2من العهد أبن تكف متتر مجير األيررا املوجرو ين يف إقليمهرا واخلاضرعش لواليتهرا
ابحلقو املعررتف هبرا يف العهرد وأبن تتري سربي انتصراف يعراال ،إذا ثبرت حردو انتهرايف يإهنرا
تررو أن تتلقررى مررن الدولررة الطرررف يف غنررون  180يوم را ،معلومررات عررن التررداب ال ر اخت ر هتا
لوض ر آراء اللجنررة موض ر التنفي ر  .ويُطلررب إىل الدولررة الطرررف أين را ،نشررر ي ر و اآلراء وتعميمهررا
على نطا واس بلغاهتا الررية.
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