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الوثائق املرجعية:

ق ر ررار املقر رررر اىر ررا قت ر ررى املر ررا ة  97مر ررن الن ر ررام
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المرفق
آراء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بموجب الفقرة  4من المادة  5من
البروتوكول االختياري الملحقق بالعهقد القدولي الخقاص بقالحقوق المدنيقة
والسياسية (الدورة )112
بشأن

البالغ رقم

*2012/2137

املقدم من:

باخيتزان توريغوزينا (ال ميثلها حمام)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحبة البالغ

الدولة الطرف:

كازاخستان

تاريخ تقدمي البالغ:

 30حزيران/يونيه ( 2010تاريخ الرسالة األوىل)

ان اللجنررة املعنيررة وقررون اإلنسرران ،املنشررأة وجررا املررا ة  28مررن العهررد الرردو اىررا
باحلقون املدنية والسياسية،
وقد اجتمعت ي  21تشرين األول/أكتوبر ،2014
وق ررد فر ررت م ررن الن ررر ي ال رربالغ رق ررم  ،2012/2137املق رردم اليه ررا م ررن بر رراخيتزان
توريغوزينا وجا الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدو اىا باحلقون املدنية والسياسية،
وق ررد وض ررعت ي اعتبار ررا مجي ررع املعلوم ررات املكتوب ررة الر ر أتاحته ررا ا ررا ص رراحبة ال رربالغ
والدولة الطرف،
تعتمد ما يل :

اآلراء المعتمدة بموجب الفقرة  4من المادة  5من البروتوكول االختياري
 -1صاحبة البالغ باخيتزان أمانغالي نا توريغوزينا ،املولو ة ي  23آذار/مارس ،1962
و من مواطين كازاخستان .وتدع صاحبة الربالغ أارا ضرحية انتهاكرات كازاخسرتان حلقوقهرا
__________

*

2

شارك ي راسة حا البالغ أع اء اللجنة التالية أمساؤ م :السريد عيراب برن عاشرور ،والسريدة كريسرته شرانيه،
والس رريد أم ررد أم رره ف ررت اه ،والس رريد ي رروج اواس رراوا ،والس رريد ك ررورنيليا فلين م رران ،والس رريدة زونكر ر زانيلر ر
ماجو ينررا ،والسرريد ج الررد ل .نومرران ،والسرريد فيكت ررور مانويررة رو ريغ رريا  -ريس رريا ،والسرريدة مررار و واترف ررال،
والسرريد كونسررتانته فار زيالشر يل  ،والسرريد يوفررال شررا  ،والسرريد فابيرران عمررر سررال يو  ،والسرريدة أنيررا زايررربت  -فررور،
يروجالل سيتولسينغ.
والسيد أندري بول زالتسكو ،والسيد لز اري بوزيد ،والسيد ْ
GE.14-22458
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املنصررو عليهررا ي ال قرررة  1مررن املررا ة 9؛ وال قرررة  1مررن املررا ة 12؛ واملررا ته  19و 21مررن
العهد الدو اىا باحلقون املدنية والسياسية( .)1وال ميثة صاحبة البالغ حمام.
الوقائع كما قدمتها صاحبة البالغ
 1-2ص رراحبة ال رربالغ ر ر رئيس ررة املن م ررة ر ر احلكومي ررة آر .رو  .خ رراك  .ي  11آذار/
مارس  ،2010ومن أجة االحت رال بيروم العصريان املرد  ،ن مرت رحظ املن مرة حردثاً فنيراً عامراً
ي النصا التحكاري للمهامتا انردي ،كران ااردف منره توجيره انتبراظ اجلمهرور اىل مسرألة القيرا ة
األخالقيررة ،بغيررة اب رراز ص ر ات مررن قبيررة اإلنسررانية والدميقراطيررة والعدالررة االجتماعيررة واألخررالن.
ومل تترردخة السررلطات خررالل احلرردث ،لكررن ي  16آذار مررارس/آذار  2010ظه رراً ،خررة 20
فررر اً مررن الشرررطة اىل مكتررا صرراحبة الرربالغ وألقروا القرربي عليهررا .وأإخررربت صرراحبة الرربالغ بأاررا
ستإحتجز ملدة  48ساعة وفقاً للمرا ة  620مرن قرانون اإلجرراءات اإل اريرة ،الر اليرز االحتجراز
اإل اري هبرردف وقررف انتهرراك ا اري .وتحكررد صرراحبة الرربالغ أن توقي هررا مل يكررن قانونيراً ،ررا أاررا
مل تكن بصد ارتكاب أي انتهاكات ي مكتبها ي الوقرت الرحي أإوق رت فيره .وت يرد بأارا أرسرلت
شرركو  ،ي  2نيسرران/أبرية  ،2010بشررأن مشررروعية توقي هررا اىل مكتررا املرردع العررام ،الررحي
أحال الشكو اىل ا ارة خدمات األمن التابعة لوزارة الداخلية.
 2-2وي  16آذار/مارس  ،2010و وجا حكم من احملكمة اإل ارية األقاليمية املتخصصة
وحكررم عليهررا برردفع رامررة
ي أملررا  ،أإ ينررت صرراحبة الرربالغ بتن رريم حرردث عررام ون ترررخيص إ
قرردر ا  56 520تنغ ر  .وت يررد صرراحبة الرربالغ بأاررا ،حسررا ق ررار احملكمررة ،مل تعقررد اجتم رراع
مواطنه مرخص به وتحكد أاا مل تطلا اذناً من السلطات لتن يم احلدث ال ين العام ألن رحا
محكور ي املا ة  2من القانون املتعلق ب تيبات تن يم واجراء التجمعرات واالجتماعرات
األخ
واملواكا واالعتصامات وامل ا رات السلمية ي مجهورية كازاخستان.
 3-2وي  26آذار/مارس  ،2010طعنت صاحبة البالغ ي قررار احملكمرة االبتدائيرة أمرام حمكمرة
أمل ر ررا لالس ر ررتفناف الر ر ر رف ر ر رت طعنه ر ررا ي  6نيس ر رران/أبرية  .2010وي  17أيار/م ر ررايو ،2010
قدمت صاحبة البالغ التماساً اىل مكتا املدع العام ،لتطلا منه بدء مراجعرة اشررافية للقررار،
لكن التماسها إرفي ي  21حزيران/يونيه .2010
 4-2وت يد صاحبة البالغ أي اً بأن من متهرا قردمت برنا راً لألنشرطة الر تنروي اجناز را اىل
نائا حاكم أملا  ،ي  12كانون الثا /يناير  ،2010لك يوافرق عليره .وي رسرالة محرخرة 21
ك ررانون الثا /ين رراير  ،2010ر ت اإل ارة املعني ررة بالسياس ررة العام ررة للش ررباب ي أمل ررا بأن رره وفق راً
للما ة  4من قانون اجلمعيات العامة ،ال جيوز تدخة أجهزة الدولة على حنو قانو ي عمة
اجلمعي ررات .وتحك ررد ص رراحبة ال رربالغ أن رره بن رراءً عل ررى ذل ررا ال جي رروز للحكوم ررة احمللي ررة ألمل ررا اق ررار
األحداث املقررة للمن مات احلكومية .كما تحكد أن من حقها ،بصر تها رئيسرة املن مرة ر
احلكوميررة ،أن تررن م أنشررطة وفق راً مليثرران املن مررة ون طلررا اذن رمس ر مررن السررلطات .وترردع
صاحبة البالغ أاا استن دت مجيع سبة االنتصاف احمللية املتاحة وال عالة.

__________

()1
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الشكوى
 1-3تحكد صاحبة البالغ أن توقي ها وا انتها بسبا تن يم حدث فين عام ينتهكان حقوقها
الدستورية وحقوقها وجا ال قرة  1من املا ة 9؛ وال قرة  1من املرا ة 12؛ واملرا ته  19و21
من العهد.
 2-3وت يرد صرراحبة الرربالغ برأن توقي هررا جررر علررى حنرو ينتهررا املررا ة  9مرن العهررد ألاررا أإخررربت
بأاا احتجزت وفقاً للمرا ة  620مرن قرانون اإلجرراءات اإل اريرة ،الر اليرز االحتجراز اإل اري هبردف
وقف انتهاك ا اري ،بينما مل تكن بصد ارتكاب أي انتهاكات ي الوقت الحي أإوق ت فيه.
 3-3وتقول صاحبة الربالغ اارا مرن خرالل تن ريم حردث فرين عرام كانرت تعررب عرن رأيهرا ،و رو
حررق مررن حقوقه ررا وجررا املررا ة  19م ررن العهررد .وتحك ررد صرراحبة الرربالغ أن مالحقته ررا متررت م ررن
الناحية القانونية بسبا ارتكراب انتهراك لقواعرد تن ريم التجمعرات وعقرد ا ،لكرن سربا مالحقتهرا
ال علر ر ررو عرض ررها ال ررين الع ررام ال ررحي تعل ررق س ررألة سياس ررة ر ر م ررد ثق ررة س رركان كازاخس ررتان
بالسياسيه احلكوميه .وتحكرد صراحبة الربالغ أن حريرة التعبر حمميرة وجرا ال قررة  2مرن املرا ة 19
من العهد؛ وأن حظ احلماية تشمة حق األفرا ي انتقرا حكومرا م أو تقييمهرا صرراحة وعلنراً ون
خوف مرن تردخة أو عقراب()2؛ وأارا إعوقبرت ألارا مارسرت حقهرا ي التعبر بواسرطة ال رن .وي ظرة
ررحظ ال ررروف ،يشرركة كررة مررن احتجاز ررا ر القررانو بسرربا عرضررها ال ررين ،وحماكمتهررا ،وا انتهررا
واحلكررم عليهررا ،والتهديررد املتمثررة ي احتمررال املعاقبررة علررى أي تعب ر عررن ال ررأي بعقوبررات اثلررة ي
املستقبة ،قيو اً على حريتها ي التعب .
 4-3وت ي ررد ص رراحبة ال رربالغ ب ررأن القي ررو املش ررار اليه ررا أع ررالظ ال تت ررق م ررع مع ر ر ال ق رررة  3م ررن
املررا ة  19مررن العهررد ،ال ر تررنص علررى أنرره ي الوقررت الررحي جي روز فيرره اخ رراع حريررة التعب ر لرربعي
القيو  ،جيا أال تإ رب حظ القيو اال وجرا القرانون وجيرا أن تكرون ضررورية( :أ) الحر ام حقرون
اآلخ ررين أو مسعررتهم؛ أو (ب) حلمايررة األمررن القرروم أو الن ررام العررام أو الصررحة العامررة أو األخررالن
العام ررة .وتحكر ررد صر رراحبة الر رربالغ أن اللجنر ررة ،عنر رردما فسر رررت االسر ررتثناءات املر ررحكورة ،رأت أنر رره جير ررا
أال تعرررب ررحظ القيررو احلررق ن سرره للخطررر( ،)3وأنرره جيرا أن تقرروم علررى مررربرات قويررة( .)4ووفقراً لرراراء
السررابقة للجنررة ،ف ر ن أي قيررد مشررروع للحررق ي حريررة التعب ر جيررا أن يكررون( :أ) وجررا القررانون؛
(ب) حلمايررة أحررد األ رراب املررحكورة؛ (ج) ضرررورياً لتحقيررق ذلررا الغرررب( .)5وتقررول صرراحبة الرربالغ
ان اللجنررة أكرردت باسررتمرار أنرره علررى الدولررة الطرررف أن توض ر بطريقررة حمررد ة طبيعررة التهديررد الررحي
__________

()2
()3
()4
()5

4

ان ررر ال رربالغ رق ررم  ،2002/1128م رراركيا ي م ررورايا ض ررد أنغ روال ،اآلراء املعتم رردة ي  29آذار/م ررارس ،2005
ال قرة .7-6
ان ر التعليق العام للجنة رقم  )1983(10بشأن حرية الرأي والتعب  ،ال قرة .4
ان ررر ال رربالغ رق ررم  ،1995/628ب ررارك ض ررد مجهوري ررة كوري ررا ،اآلراء املعتم رردة ي  20تشر ررين األول/أكتر روبر ،1998
ال قرة .3-10
ان ر ررر ال ر رربالغ رق ر ررم  ،2000/926ش ر ررن ض ر ررد مجهوري ر ررة كوري ر ررا ،اآلراء املعتم ر رردة ي  16آذار/م ر ررارس ،2004
ال قرة .3-7
GE.14-22458
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يشرركله سررلوك صرراحا الرربالغ ألي مررن األ رراب املررحكورة ( ،)6وانرره ي حالتهررا مل يإ رررب القيررد علررى
حقه ررا ي حري ررة التعبر ر ألس ررباب تتعل ررق باحتياج ررات األم ررن الق رروم أو وماي ررة حق ررون اآلخر ررين أو
مسعررتهم .ولررو كرران القيررد قررد فرررب بسرربا ديررد لألمررن القرروم  ،لكرران علررى الدولررة الطرررف أن تقرردم
مررربراً م صرالً وتوضرريحاً للطبيعررة احملررد ة للتهديررد .وت يررد صرراحبة الرربالغ أي راً بررأن عرضررها ال ررين تعلررق
بارتي رراب س رركان كازاخس ررتان احملتم ررة ازاء املس ررحوله احلك رروميه؛ وأن ررحظ املس ررألة ش رركلت موض رروع
نقرراع عررام ائررم ي كازاخسررتان؛ وأنرره بنرراء علررى ذلررا ال ميكررن للحكومررة أن تترردع أن القيررد الررحي
فرضته على حق صاحبة البالغ ي حرية التعب كان هبدف مايرة حقرون اآلخررين أو مسعرتهم .وتحكرد
أنه حىت لو أثبتت الدولة الطرف وجو دف مشروع متوخى مرن القيرد ،سريتعه علرى الدولرة الطررف
أي راً توضرري أن اإلجرراءات املتخررحة كانرت ضرررورية( )7مررن أجررة مايررة ذلررا اارردف .وت يررد صرراحبة
الرربالغ بررأن اللجنررة الح ررت باسررتمرار أن اشر اا ال رررورة يعررين تروافر عنصررر التناسررا ،اذ جيررا أن
يكون نطان القيد امل روب علرى حريرة التعبر متناسرباً مرع قيمرة مرا يرمر القيرد اىل مايتره ( .)8و را أن
الدولة الطرف مل تبه بوضوح ،من خالل قرارات احملكمة ،القيمة الر مميهرا ب ررب قيرو علرى حريرة
صاحبة البالغ ي التعبر  ،فر ن العقوبرات اإل اريرة امل روضرة عليهرا تشركة قيرداً حلقهرا ي حريرة التعبر ،
احملم ر وجررا ال قرررة  2مررن املررا ة  19مررن العهررد .وتحكررد صرراحبة الرربالغ أن االسررتثناءات ال رريقة
الوار ة ي ال قرة  3من املرا ة  19مرن العهرد ال تنطبرق علرى حالتهرا ومرن ا فر ن القيرو املرحكورة أعرالظ
تشكة انتهاكاً للعهد.

 5-3وت يرد صراحبة الربالغ برأن اإل انرة والعقوبررات اإل اريرة امل روضرة ،ي حالتهرا ،ر نتيجررة
تن يمه ررا لتجم ررع ع ررام مل ت ررأذن ب رره الس ررلطات احمللي ررة .وي ظ ررة ررحظ ال ررروف ،ت ررر أن ا انته ررا
والتهديررد املتمثررة ي احتمررال املعاقبررة علررى أي المررع مسررتقبل بعقوبررات اثلررة يشرركالن قيرردين
على حريتها ي التجمع .وت يد بأن القيدين املحكورين يتعارضان مع املا ة  21من العهد.

 6-3وتالحظ صاحبة البالغ أنه ،وفقاً لاراء السابقة للجنة ،جيا أن تندرج أي قيو علرى احلرق
ي حريررة التجمررع ي اطررار القيررو املسررموح هبررا ي املررا ة  21مررن العهررد( .)9وتقررول صرراحبة الرربالغ ان
اش اا احلصول على اذن مسبق من السرلطات احملليرة لتن ريم أي حردث عرام يشركة قيرداً علرى احلرق
ي حريررة التجم ررع .وت ي ررد ص رراحبة ال رربالغ أي راً بأن رره م ررن أج ررة عق ررد اجتم رراع ع ررام ي اا رواء الطل ررق،
يقت ر القررانون املتعلررق ب تيبررات تن رريم واج رراء التجمعررات واالجتماعررات واملواكررا واالعتص ررامات
وامل ررا رات الس ررلمية ي مجهوري ررة كازاخس ررتان ارس ررال طل ررا اىل الس ررلطات احمللي ررة (احلكوم ررة احمللي ررة)
قبة موعد االجتماع بعشرة أيام على األقة ،وإمين ترخيص قبرة ذلرا املوعرد خبمسرة أيرام علرى األقرة.
كما ت يد صراحبة الربالغ برأن قررارات احملكمرة مل تت رمن أي ت سر ات فيمرا رص القريم الر يميهرا
فرررب قيررو علررى حري رة صرراحبة الرربالغ ي التجمررع ،ولررحلا ف ر ن العقوبررات اإل اريررة امل روضررة عليهررا
تشكة قيداً على حقها ي حرية التجمع احملم وجا املا ة  21من العهد.

__________

()6
()7
()8
()9
GE.14-22458

املرجع ن سه.
املرجع ن سه.
ان ر ق ية ماركيا ي مورايا ضد أنغوال( ،احلاشية  2أعالظ) ،ال قرة .8-6
ان ر البالغ رقم  ،1990/412كي ينما ضد فنلندا ،اآلراء املعتمدة ي  31آذار/مارس .1994
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مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس الموضوعية
 1-4ي  31أيار/مر ررايو  ،2012أفر ررا ت الدولر ررة الطر رررف بر ررأن احملكمر ررة اإل ارير ررة األقاليمي ر رة
املتخصصررة ي أملررا أ انررت صرراحبة الرربالغ وحكمررت عليهررا ي  16آذار/مررارس  2010بغرامررة
ق رردر ا  56 520تنغ ر الرتكاهب ررا فال ررة ا اري ررة وج ررا ال ق رررة  3م ررن امل ررا ة  373م ررن ق ررانون
املخال ات اإل ارية ي مجهوريرة كازاخسرتان ،وبرأن حمكمرة مدينرة أملرا أيردت رحا احلكرم ي مرحلرة
االس ررتفناف ي  6نيس رران/أبرية  .2010وذك رررت الدول ررة الط رررف م ررن جدي ررد م ررمون أحك ررام
احملكمة باختصار.
 2-4وتش الدولة الطرف اىل أحكرام ال قررة  3مرن املرا ة  19واملرا ة  21مرن العهرد .وت يرد
بررأن ا عرراءات صرراحبة الرربالغ بشررأن انتهرراك حقوقهررا املنصررو عليهررا ي ال قرررة  1مررن املررا ة 9
وال قرررة  2مررن املررا ة  19وال قرررة  1مررن املررا ة  21مررن العهررد ر ا عرراءات ال تسررتند اىل أ لررة.
وت يد الدولة الطرف بأن القانون رقم  2126الصا ر ي  17آذار/مارس  1997بشأن ترتيبات
تن يم واجراء التجمعات واالجتماعات واملواكا واالعتصامات وامل ا رات السلمية ي مجهوريرة
كازاخسرتان يررد صرريغة وطريقررة التعبر عرن اال تمامررات اجملتمعيررة أو اجلماعيررة أو الشخصرية ي
األماكن العامة ،ف الً عن بعي القيو امل روضة على ذلا .ومرن أجرة تن ريم المرع أو اجتمراع
أو موكا أو اعتصام أو م ا رة ،تقت املا ة  2من القانون املحكور تقدمي طلا اىل السلطات
التن يحية احمللية .ووفقاً للمرا ة  ،3ينبغر أن يت رمن الطلرا مجيرع العناصرر الر يقت ريها القرانون
وينبغ أن يقدَّم قبة موعد احلدث املقررر بعشررة أيرام علرى األقرة .وصراحبة الربالغ مل توجره طلبراً
اىل السلطات التن يحية ومل تتلق ر اً اجيابياً .ومن ا ف ن ا عاءا ا أن حقوقها املنصو عليهرا ي
املا ته  19و 21من العهد قد انتإهكت ال أساس ارا مرن الصرحة ،ألارا مارسرت تلرا احلقرون
على حنو ينتها القيو ال ي رضها القانون.
 3-4وت يد الدولة الطرف أي اً بأنه من أجة ضمان س اجرراءات الق رية ي الوقرت املناسرا
وبالشكة الصرحي وضرمان تن يرح القررار املعتمرد ،ترنص املرا ة  618مرن قرانون اإلجرراءات اإل اريرة
عل ررى امكاني ررة اخت رراذ ت ررداب معين ررة ال رراظ أش ررخا طبيعي رره ،منه ررا االحتج رراز اإل اري .وق ررد نرإ ررح
االحتجاز اإل اري وق صاحبة البالغ وفقاً للقانون وبغرب ضمان س اجرراءات الق رية .لرحلا،
تر الدولة الطرف أن ا عاءات صاحبة البالغ بشأن انتهاك حقوقهرا املنصرو عليهرا ي ال قررة 1
من املا ة  9من العهد ا عاءات مدعومة بأ لة.
تعليقات صاحبة البالغ على رسالة الدولة الطرف
 1-5ي  4متوز/يولير ره  ،2012أش ررارت ص رراحبة ال رربالغ اىل أن الدول ررة الط رررف ،عن ررد طعنه ررا
ي ا عراء صرراحبة الرربالغ وجررا املررا ة  19مررن العهررد ،استشررهدت باألحكررام الروار ة ي ال قرررة 3
م ررن ررحظ امل ررا ة .وتحك ررد ص رراحبة ال رربالغ أن تل ررا األحك ررام ال تنطب ررق عل ررى حالته ررا ،ألن الدول ررة
قصرت ي ت س الطريقة ال انتهكرت هبرا صراحبة الربالغ حقرون اآلخررين أو مسعرتهم ،أو الطريقرة
الر ر عرض ررت هب ررا األم ررن الق رروم أو الن ررام الع ررام أو الص ررحة العام ررة أو األخ ررالن العام ررة للخط ررر.
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توجره أي عبرارات مهينرة قرد ت رر
وتقول صاحبة البالغ ااا مل تزعج أي موظ ه حكروميه ،اذ مل َّ
بسررمعتهم اىل أي مررنهم بصررورة شخصررية؛ وان احلرردث ال ررين العررام مل يسررتغرن سررو  10قررائق
وك رران ذا ط ررابع س ررلم ومل يه ررد الن ررام الع ررام أو األم ررن الق رروم لكازاخس ررتان .وتش ررد عل ررى أا ررا
مل تإرردن بسرربا تعرريي حقررون اآلخررين أو مسعررتهم ،أو األمررن القرروم  ،أو الن ررام العررام أو الصررحة
العامة أو األخالن العامة للخطر ،وامنا بسبا تن يم حدث عام ون اذن من السلطات.
 2-5وتحكررد ص رراحبة الرربالغ ،فيم ررا ررص ا عاءا ررا وجررا امل ررا ة  21مررن العه ررد ،أن أفعاا ررا
متثلت ي حدث فين عام أجنزته ساعدة ثالثة زمالء؛ وأن احلدث كان موجها لزوار حديقرة املهامترا
اندي بالقرب من النصا التحكاري املخصرص للمهامترا انردي .وشرا د رحا احلردث حروا 15
شخصراً ،كرران مع مهررم مررن الصررح يه وأفررا الشرررطة .وتحكررد صرراحبة الرربالغ أن احلرردث مل يكررن
موكبراً أو اعتصرراماً أو م ررا رة ومررن ا فهر مل تكررن واجررة اىل اذن مررن السررلطات لتن يمرره .وت يررد
أي راً بررأن سررلطات كازاخسررتان وسررعت ت س ر تعريررف المررع سررلم علررى حنررو يتعررد النطرران
الرحي يرد ظ قرانون  17آذار/مررارس  1997ليشرمة األحرداث ال نيررة العامرة ،والتجمعرات اىاط ررة
ررر م .ونتيجررة لررحلا الت س ر األوسررع ،يعترررب
وحررىت أفعررال االحتجرراج ال ر يقرروم هبررا أشررخا
أي فعررة جيررري بشرركة علررين المع راً عام راً ر قررانو ويعترررب من مرروظ مسررحوله ا اري راً عررن تن رريم
اجتماعات عامة ون احلصول على اذن من السلطات ،ا ينتها العهد.
المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

الن ر ي املقبولية
 1-6قبة الن ر ي أي ا عاء ير ي بالغ ما ،يتعره علرى اللجنرة املعنيرة وقرون اإلنسران ،أن
تقرر ،وفقاً للما ة  93من ن امها الرداخل  ،مرا اذا كران الربالغ مقبروالً أم ال وجرا الربوتوكرول
االختياري للعهد.
 2-6وقررد تأكرردت اللجنررة مررن أن املسررألة ن سررها ليسررت قيررد الن ررر ي اطررار اجرراء آخررر مررن
اج رراءات التحقي ررق ال رردو أو التس رروية الدولي ررة ،وف ررق م ررا تقت رريه ال ق رررة (2أ) م ررن امل ررا ة  5م ررن
الربوتوكول االختياري.
 3-6وتالحررظ اللجنررة أن الدولررة الطرررف ال تع ر ب علررى املقبوليررة ،وال تقرردم معلومررات عررن
سرربة االنتصرراف املتاحررة وال عال رة .وبالتررا  ،تررر اللجنررة أنرره لرريا نرراك مررا مينعهررا مررن الن ررر ي
البالغ وفقاً ملقت يات ال قرة (2ب) من املا ة  5من الربوتوكول االختياري.
 4-6وميط اللجنة علماً با عاء صاحبة البالغ أن حقوقها املنصو عليهرا ي ال قررة  1مرن
املررا ة  12مررن العهررد قررد انتهكررت ج رراء توقي هررا بتهمررة ارتكرراب انتهرراك ا اري .وي يرراب أي
معلومرات أخررر ذات صررلة ي ررحا الصرد  ،تررر اللجنررة ،مررع ذلرا ،أن صرراحبة الرربالغ قصرررت
ي عم ا عائها ا يك من األ لة أل راب املقبولية .ومرن ا ،ختلرص اللجنرة اىل أن رحا اجلرزء
من البالغ مقبول وجا املا ة  2من الربوتوكول االختياري.
GE.14-22458
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 5-6وفيمرا ررص ا عرراء صرراحبة الرربالغ أن حقوقهرا املنصررو عليهررا ي ال قرررة  1مررن املررا ة 9
مررن العهررد قررد انتهكررت بسرربا توقي هررا ،تش ر اللجنررة اىل افررا ة الدولررة الطرررف أن التوقيررف كرران
قانونياً وجا املا ة  618من قانون املخال ات اإل ارية .وتالحرظ اللجنرة ،مرع ذلرا ،أن رحا يثر
مسررألة التعس ررف ي القرراء الق رربي علررى ص رراحبة ال رربالغ .ومررن ا ،ت ررر اللجنررة أن ا ع رراء ص رراحبة
الرربالغ وجررا ال قرررة  1مررن املررا ة  9مرردعوم ررا يك ر مررن األ لررة أل رراب املقبوليررة ،وتعلررن أنرره
مقب ررول .وت ررر اللجن ررة أي راً أن ص رراحبة ال رربالغ عم ررت ررا يك ر م ررن األ ل ررة ا عاءا ررا وج ررا
املا ته  19و 21من العهد أل راب املقبولية .وبنراء علرى ذلرا ،تعلرن اللجنرة أن تلرا اال عراءات
مقبولة وتنتقة اىل الن ر ي أسسها املوضوعية.

الن ر ي األسا املوضوعية
 1-7ن رت اللجنة املعنية وقون اإلنسان ي البالغ ي ضوء مجيع املعلومات الر أتاحهرا ارا
الطرفان ،على النحو املنصو عليه ي ال قرة  1من املا ة  5من الربوتوكول االختياري.
 2-7وفيما ص ا عاء صاحبة البالغ وجا املا ة  9مرن العهرد ،تالحرظ اللجنرة أن نراك
اختالف راً برره الطرررفه فيمررا ررص األسرراس القررانو لتوقيررف صرراحبة الرربالغ ،لكررن لرريا نرراك
اع اب علرى أن الشررطة قرد خلرت مكترا صراحبة الربالغ وألقرت القربي عليهرا ي  16آذار/
مارس  .2010وتحكر اللجنة بأنه ك يكون التوقيف متماشياً مع ال قرة  1مرن ال قررة  ،9جيرا
أال يكرون قانونيراً فحسررا ،بررة أن يكررون أي راً معقرروالً وضرررورياً ي مجيررع ال ررروف( .)10وتالحررظ
اللجن ررة أن الدول ررة الط رررف مل تق رردم أي ت سر ر للس رربا ال ررحي جع ررة م ررن توقي ررف ص رراحبة ال رربالغ
وجا قانون اإلجرراءات اإل اريرة أمرراً معقروالً وضررورياً .وترر اللجنرة أن الدولرة الطررف قصررت ي
اظهررار سرربا ضرررورة احتجرراز صرراحبة الرربالغ .وي ظررة ررحظ ال ررروف ،يتبرره للجنررة أن احتجرراز
صاحبة البالغ مل يكن معقوالً و و يشكة انتهاكاً لل قرة  1من املا ة  9من العهد.
 3-7وتش ر اللجنررة اىل ا عرراءات صرراحبة الرربالغ أن السررلطات انتهكررت حقوقهررا املنصررو
عليهررا ي املررا ة  19مررن العه رد .وانطالق راً مررن امل روا املعروضررة علررى اللجنررة ،يت ر أن صرراحبة
وحكررم عليرره بغرامررة الحقراً بسرربا تن رريم حرردث فررين عررام واملشرراركة فيرره
الرربالغ أإوق ررت وأإ ينررت إ
ون طلررا اذن مسرربق مررن السررلطات التن يحيررة احملليررة .ومررن وجهررة ن ررر اللجنررة ،تشرركة أفعررال
السررلطات السررال ة الررحكر ترردخالً ي حررق صرراحبة الرربالغ ي حريررة التعب ر وي نقررة شررىت أن رواع
املعلومات واألفكار ،و و حق مميه ال قرة  2من املا ة  19من العهد.
 4-7وكان على اللجنة أن تبحث فيما بعد ما اذا كانرت القيرو امل روضرة علرى حريرة صراحبة
الرربالغ ي نقررة املعلومررات واألفكررار مررربرة قت ررى أي مررن املعرراي احملرد ة ي ال قرررة  3مررن املررا ة 19
من العهد .وتحكر اللجنة ي حا الصد بتعليقها العام رقم  34الرحي قالرت فيره ،ي مجلرة مرا قالرت،

__________

( )10ان ررر ال رربالغ رق ررم  ،1988/305ف رران أل ررن ض ررد ولن رردا ،اآلراء املعتم رردة ي  23متوز/يولي رره  ،1990ال ق رررة 8-5؛
وال ر رربالغ رق ر ررم  ،1995/631س ر ررباكمو ض ر ررد الن ر رررويج ،اآلراء املعتم ر رردة ي  5تشر ر ررين الث ر ررا /نوفمرب ،1999
ال قرة .3-6
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ان حريررة التعب ر عنصررر أساس ر ي أي تمررع وركيررزة مررن ركررائز كررة تمررع حررر و ميقراط ر (.)11
وتالح ررظ أن ال ق رررة  3م ررن امل ررا ة  19ال الي ررز القي ررو عل ررى حرير رة التعبر ر  ،ررا فيه ررا حري ررة نق ررة
املعلومات واألفكار ،اال اذا نص عليها القانون وكانت ضرورية (أ) الحر ام حقرون اآلخررين ومسعرتهم؛
أو (ب) حلمايررة األمررن القرروم أو الن ررام العررام أو الصررحة العامررة أو األخررالن العامررة .وأخ ر اً ،جيررا
أال يكررون أي قيررد علررى حريررة التعبر متجرراوزاً للحررد بطبيعترره ،أي أن يكررون الوسرريلة األقررة ترردخالً مررن
به التداب ال قد مقق احلماية املطلوبة وأن يتناسا واملصلحة املرا مايتها(.)12
 5-7وتالحظ اللجنة ،ي الق ية قيرد الن رر ،أن احتجراز صراحبة الربالغ وفررب رامرة كبر ة
عليهررا يث ر ان شرركوكاً جديررة حررول مررد ضرررورة وتناسررا القيررو امل روضررة علررى حقررون صرراحبة
البالغ .وتالحظ اللجنة أي اً أن الدولة الطرف مل متج بأي أسرباب حمرد ة لتربيرر ضررورة القيرو
امل روضة على صراحبة الربالغ علرى النحرو الرحي تقت ريه ال قررة  3مرن املرا ة  19مرن العهرد(.)13
وف الً عن ذلا ،مل تبره الدولرة الطررف أن الترداب املخترارة ر األقرة تردخالً بطبيعتهرا أو أارا
تتناسا واملصلحة املرا مايتها .وتر اللجنة ،بالن ر اىل حيثيات حظ الق رية ،أنره لريا نراك
مررا يثبررت أن القيررو امل روضررة علررى صرراحبة الرربالغ ،وان كانررت تسررتند اىل القررانون احملل ر  ،مررربرة
ومتناسربة وفقراً للشررروا احملرد ة ي ال قرررة  3مررن املرا ة  19مررن العهررد .وبنراء علررى ذلررا ،ختلررص
اىل أن حقون صاحبة البالغ وجا ال قرة  2من املا ة  19من العهد قد انتهكت(.)14
 6-7وفيما ص ا عاء صاحبة البالغ وجا املرا ة  21مرن العهرد ،ترر اللجنرة كرحلا أن
الدولة الطرف قصرت ي اثبات أن القيدين امل روضه على حقون صراحبة الربالغ ،أي احتجراز
صاحبة البالغ وفرب رامة كب ة عليها ،كانا ضروريه ملصلحة األمن القوم أو السالمة العامرة
أو الن ام العام ،أو ماية الصحة العامة أو األخالن العامة ،أو ماية حقون اآلخرين وحريرا م.
وبناء على ذلا ،ختلص اللجنة اىل أن الوقرائع املعروضرة عليهرا قرد أ ت أي راً اىل انتهراك حلقرون
صاحبة البالغ وجا املا ة  21من العهد(.)15
 -8واللجنررة املعنيررة وقررون اإلنسرران ،اذ تتصرررف وفق راً لل قرررة  4مررن املررا ة  5مررن الربوتوكررول
االختياري امللحق بالعهد الدو اىا باحلقون املدنية والسياسية ،تر أن الوقرائع املعروضرة عليهرا
تكشررف ع رن انتهرراك كازاخسررتان حلقررون صرراحبة الرربالغ املنصررو عليهررا ي امل روا  9و 19و21
من العهد.
__________

()11
()12
()13
()14
()15
GE.14-22458

ان ر التعليق العام للجنة رقم  )2011(34بشأن حري الرأي والتعب  ،ال قرة .2
املرجع ن سه ،ال قرة .34
ان ر ررر الر رربالغ رق ر ررم  ،2007/1604زالسر رركايا ضر ررد ب ر رريالروس ،اآلراء املعتمر رردة ي  28آذار/م ر ررارس ،2011
ال قرة .5-10
ان ر البالغ رقم  ،2000/927زفيتيا ضرد بريالروس ،اآلراء املعتمردة ي  8متوز/يوليره  ،2004ال قررة 3-7؛
والبالغ رقم  ،2001/1009شيتكو ضد بيالروس ،اآلراء املعتمدة ي  11متوز/يوليه  ،2006ال قرة .5-7
ان ر زالسكايا ضد بيالروس (احلاشية  13أعالظ) ،ال قرة .6-10
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 -9ووفقاً لل قرة (3أ) من املا ة  2من العهرد ،فر ن الدولرة الطررف ملزمرة برأن تتري لصراحبة
الرربالغ سرربية انتصرراف فعرراالً يشررمة مراجعررة ا انتهررا ومنحهررا تعوي راً مناسررباً ،ررا فيرره سرردا أي
تكراليف قانونيرة قررد تكبرد ا .والدولرة الطرررف إملزمرة أي راً باختراذ ترداب لتجنررا وقروع انتهاكررات
اثلة ي املستقبة .وينبغ للدولة الطرف أن تراجع تشريعا ا ،وال سريما القرانون املتعلرق ب تيبرات
تن يم واجراء التجمعات واالجتماعات واملواكا واالعتصامات وامل ا رات السلمية ي مجهوريرة
كازاخسررتان ،بالصرريغة ال ر طإبررق هبررا ي ررحظ الق ررية ،مررن أجررة ضررمان التمتررع التررام ي الدولررة
الطرف باحلقون املنصو عليها ي املا ته  19و 21من العهد.
 -10واللجنررة اذ ت ررع ي اعتبار ررا أن الدولررة الطرررف ،بان ررمامها اىل الربوتوكررول االختيرراري،
قررد اع فررت باختصررا اللجنررة ي مديررد مررا اذا كرران قررد حرردث انتهرراك للعهررد أم ال وأن الدولررة
الطرررف تعهرردت ،وفق راً للمررا ة  2مررن العهررد ،بررأن تك ررة جلميررع األف ررا املتواجرردين ي اقليمهررا
أو اىاضررعه لواليتهررا التمتررع برراحلقون املع ر ف هبررا ي العهررد ،وبررأن تترري سرربية انتصرراف فعرراالً
وقررابالً لإلن رراذ اذا ثبررت حرردوث انتهرراك ،تررو أن تتلقررى مررن الدولررة الطرررف ،ي ررون 180
يوماً ،معلومات عن التداب املتخحة لوضع آراء اللجنة موضع التن يح .ويإطلا اىل الدولة الطررف
أي اً نشر آراء اللجنة وترمجتها اىل اللغات الرمسية للدولة الطرف وتوزيعها على نطان واسع.
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