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املسائل املوضوعية:
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مواد العهد:

 )2(19و21

مواد الربوتوكول االختياري:

 2و5

2020

ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ هو اتزابيك س ذ ذ ذ ذذامبتباي وهو موا ن كازاخس ذ ذ ذ ذذتا مولود عام .)1(1980
-1
وي ّدعي أن كازاخسذ ذ ذذتان انتهك حقوقه بقتضذ ذ ذذى املادت  )2(19و 21من العهد .وبدأ ن اذ الربوتوكول
صاحب البالغ حمام.
االختياري ابلنسبة لكازاخستان  30حزيران/يونيه  .2009وميثّل
َ

__________

*
**

()1

اعتمدهتا اللجنة دورهتا  12( 130تشرين األول/أكتوبر  6 -تشرين الثا /نوفمرب .)2020
ش ذ ذ ذذار دراس ذ ذ ذذة هوا البالغ أعض ذ ذ ذذاء اللجنة التالية أ ا ه  :اتنيا ماراي عبدو روش ذ ذ ذذول وعياش بن عاش ذ ذ ذذور
وعارف بلقان وأمحد أم فتح هللا وكريس ذ ذذتوف هينز وفورواي ش ذ ذويتش ذ ذذي واب مرمي كويتا ودنكان الكي موهوموزا
ودي يد ه .مور وفوتيين ابزارتزيس وهريانن كيزادا كابريرا وفاس ذ ذذيلكا س ذ ذذانسذ ذ ذ وخوس ذ ذذيه مانويل س ذ ذذانتو ابييس
ويوفال شا و يل تيغرودجا وأندراي زميرمان وجينتيان زبريي.
ص ذذاحب البالغ انش ذذت املتمع املد وقد ش ذذار كمرش ذذح االنتخاابت الربملانية والبلدية احمللية اليت جرت
كانون الثا /يناير .2012
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الوقائع كما عرضها صاحا البالغ
 28نيسذان/أبريل  2012حوايل السذاعة الثانية عشذر رهراً .شذار صذاحب البالغ بصذ ته
1-2
عضذ ذواً املعارضذ ذذة جتمع سذ ذذلمي غري مرخص له سذ ذذاحة عامة أمام فنديف كازاخسذ ذذتان أملا
وألقى كلمة فيه .وقبل التجمع حاول منظموه ا صذ ذ ذ ذذول على ذن لكن البلدية احمللية رفضذ ذ ذ ذ لبه
(مل تقدَّم ت اصذيل ضذافية) .ومل يكن صذاحب البالغ من ب منظمي التجمع .ونُظ التجمع لالحتجاج
على االنتهذذاكذذات اليت ارتُكب ذ خالل االنتخذذاابت الربملذذانيذذة والبلذذديذذة احملليذذة اللت جرات م خراً ونحيذذاء
 16كانون األول/ديسذ ذذمرب  2011زاانوزين مقا عة مانغيسذ ذذتو
ذكرى ضذ ذذحااي املولة اليت وقع
الغربية كازاخستان.
 17و 28كانون الثا /يناير
 2-2ويوضذ ذ ذ ذذح صذ ذ ذ ذذاحب البالغ أن جتمعات سذ ذ ذ ذ لمية مماثلة نُظم
و  25شذ ذذباا/فرباير و 24آذار/مار  2012وأن العديد من املشذ ذذارك اعتُقلوا خالل هوه التجمعات
وأدينوا ابرتكاب إال ة دارية(.)2
 3-2و  28نيسذ ذ ذ ذ ذذان/أبريل اعتقل الشذ ذ ذ ذ ذذر ة صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ الوي مثل فوراً أمام حمكمة أملا
اندارية امل تخص ذص ذذة املش ذذقكة ب املقا عات .و التاريخ ن س ذذه أدين ابملش ذذاركة جتمع مجاهريي غري
مرخص له بوجب املاد  )1(373من قانون املخال ات اندارية لكازاخس ذ ذ ذ ذ ذذتان (انتها اللوائح املنظمة لتنظي
أو عقد االجتماعات أو املواكب أو االعتصذ ذ ذ ذذامات أو التجمعات أو غريها من املناسذ ذ ذ ذذبات اجلماهريية)
وغُّرم  30 743تنغي(.)3

 4-2و  7أاير/مايو  2012عن صاحب البالغ قرار احملكمة اندارية املتخصصة املشقكة ب
املقا عات أمام حمكمة مدينة آملا  .لكن حمكمة مدينة آملا رفض استئنافه هوا  10أاير/مايو .2012
و وق الحق قدم صذ ذ ذذاحب البالغ شذ ذ ذذكوى  25أاير/مايو  2012ىل مكتب املدعي العام يطعن
فيها ا ك الصادر  28نيسان/أبريل  .2012و  31أاير/مايو  2012رد مكتب املدعي العام قائالً
نه سذيُجري تنقيحاً ضذافياً .وأحيل الشذكوى ىل مكتب املدعي العام أملا الوي رفض الشذكوى
 13حزيران/يونيذه  .2012و  27متوز/يوليذه  2012رفض مكتذب املذدعي العذام مقذا عذة ميذدو
أملا الش ذ ذذكوى أيض ذ ذاً( .)4و  8تش ذ ذرين الثا /نوفمرب  2012قدم ص ذ ذذاحب البالغ ش ذ ذذكوى أخرى ىل
مكتب املدعي العام يطعن فيها ا ك الصادر  28نيسان/أبريل  2012ولكن دون جدوى .ويوضح
صاحب البالغ أنه استن د مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة.
الشكوى
 1-3ي ّدعي صذ ذذاحب الشذ ذذكوى أن الدولة الطرف انتهك حقوقه بوجب املاد  )2(19من العهد
ألن حقه حرية التعبري عن آرائه مل يُضمن.

 2-3ويذدعي كذولذك أن حقوقذه بوجذب املذاد  21من العهذد قذد انتهكذ
مل تستطع أن توضح سبب حظر التجمع السلمي  28نيسان/أبريل .2012

ألن السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذات الو نية

 3-3ويطلب صذاحب البالغ ىل اللجنة أن ث الدولة الطرف على حماسذبة األشذخامل املسذ ول
عن انتها حقوقه؛ وض ذذمان لغاء القيود غري املربر امل روض ذذة على حرية التجمع وحرية التعبري وض ذذمان
توافق التش ذريعات ذات الصذذلة مع املادت  )2(19و 21من العهد؛ وضذذمان عدم التعرش للعقاب نتيجة
تنظي التجمعات السلمية والتعبري عن الرأي.
__________

()2
()3
()4
2

يبدو من شكوى صاحب البالغ أن املنظم حاولوا دون جدوى ا صول على ذن مسبق بعقد هوه التجمعات.
أي قرابة  150دوالر.
مكتب املدعي العام أملا .
قدم الشكوى
ُ
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مالحظات الهتولة الطرف بشأن املقبولية
 5آب/أغسذ ذ ذ ذذطس  2014قدم الدولة الطرف مالحظاهتا بشذ ذ ذ ذذين مقبولية البالغ و لب
1-4
مدع أبدلة بوجب املاد ()2(5ب) من الربوتوكول االختياري.
اللجنة أن تعلن عدم مقبوليته ابعتباره غري َّ

ىل

 2-4وتشذ ذ ذذري الدولة الطرف ىل وقائع أحدا  28نيسذ ذ ذذان/أبريل  2012وت كد أن صذ ذ ذذاحب البالغ
أدين وحك عليه بغرامة دارية بسذ ذذبب إال ة دارية بوجب املاد  )1(373من قانون املخال ات اندارية
من جانب احملكمة اندارية املتخص ذ ذ ذصذ ذ ذذة املشذ ذ ذذقكة ب املقا عات أملا وأن حمكمة مدينة أملا أكدت
ا ك االس ذذتئناف  10أاير/مايو  .2012وتالحظ الدولة الطرف أن ص ذذاحب البالغ قدم لباً ىل
مكتب النائب العام أملا ومكتب املدعي العام للشذ ذ ذ ذ ذذروع مراجعة قضذ ذ ذ ذ ذذائية لقرار احملكمة اندارية أمام
احملكمة العليا ولكن عنه ُرفض.
 3-4وت كذد الذدولذة الطرف أن القذانون رق  2126امل رخ  17آذار/مذار  1995أي قذانون جراءات
تنظي وعقد التجمعات واالجتماعات واملس ذ ذريات واالعتص ذ ذذامات واملظاهرات الس ذ ذذلمية دد شذ ذ كل و ريقة
التعبري عن االهتمامات املتمعية أو اجلماعية أو الش ذذخص ذذية األماكن العامة فضذ ذالً عن بعض القيود
اليت جيوز فرض ذ ذ ذ ذ ذ ذهذا على ذلذك .ووفقذاً للمذاد  9من القذانون تقتذب عن عذدم امتثذال هذوه املتطلبذات انجرائيذة
مس ولية .ومل يوجه صاحب البالغ لباً ىل السلطات التن يوية.

 4-4وتشذ ذ ذذري الدولة الطرف ىل أن ا قويف املنصذ ذ ذذومل عليها املادت  19و 21من العهد ختضذ ذ ذذع
لبعض القيود .وت يد الدولة الطرف أبن حرية التجمع السذلمي غري حمظور كازاخسذتان ولكنها توضذح أن
تنظي التجمعات يتطلب اتباع جراءات معينة .وتشذ ذ ذ ذ ذذري الدولة الطرف ىل املواد  2و 7و 10من القانون
املتعلق إبجراءات تنظي وعقد التجمعات واالجتماعات واملواكب واالعتصذ ذذامات واملظاهرات السذ ذذلمية
اليت تنص على ما يلي :يتع على اجلهات املنظمة أن تطلب ا ص ذ ذ ذ ذ ذذول على ترخيص من الس ذ ذ ذ ذ ذذلطات
التن يذويذة احملليذة لعقذد التجمع؛ وجيوز للس ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذات احملليذة أن ثظر عقذد جتمع عذام ذا كذان افذدف منذه إذال ذاً
للقانون أو كان عقده يهدد النظام العام وسذ ذ ذذالمة املوا ن ؛ وجيوز للسذ ذ ذذلطات احمللية أن ت رش شذ ذ ذذرو اً
ض ذ ذ ذذافية لعقد التجمعات العامة .ومل ص ذ ذ ذذل ص ذ ذ ذذاحب البالغ على هوا انذن .ولولك عوقب على انتهاكه
لإلجراء اخلامل بعقد التجمعات.
 5-4وتشذ ذ ذذري الدولة الطرف ىل أن القانون الدويل قويف اننسذ ذ ذذان يقر بضذ ذ ذذرور فرش بعض القيود
على حرية التجمع .و كازاخسذتان ُحددت أماكن خاصذة للتجمعات من أجل محاية حقويف اآلخرين
وحرايهت والنظذام العذام .وتذدَّعي الذدولذة الطرف أن عمذال ا ق حريذة التجمع كذازاخسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذان يت ق
متاماً مع انعالن العاملي قويف اننسان والعهد.
 6-4وتدَّعي الدولة الطرف أن احملاك الو نية قيَّم بعناية ادعاءات صذ ذ ذذاحب البالغ بشذ ذ ذذين عدم
ارتكابه ألية أفعال غري مشذ ذذروعة وخلصذ ذ ىل أن هوه االدعاءات غري مدعمة بسذ ذذند .وراع احملاك
رروف قضذ ذذية صذ ذذاحب البالغ وكان العقوبة املطبقة ضذ ذذمن ا دود املنصذ ذذومل عليها املاد )1(373
من قانون املخال ات اندارية.
 7-4وت كد الدولة الطرف أن املاد  40من قانون املخال ات اندارية ينص على جراء استثنائي
اره ىل املدعي العام جراء مراجعة قضذ ذ ذذائية لقض ذ ذذيته
كان إبمكان صذ ذ ذذاحب البالغ أن يطلب
اندارية أمام احملكمة العليا .ومل يس ذ ذ ذذتن د ص ذ ذ ذذاحب البالغ س ذ ذ ذذبل االنتص ذ ذ ذذاف احمللية بعدم جلوئه ىل
هوا انجراء.
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تعليقات صاحا البالغ على مالحظات الهتولة الطرف بشأن املقبولية
 22أيلول/سذ ذ ذذبتمرب  2014قدم صذ ذ ذذاحب البالغ تعليقات على مالحظات الدولة الطرف.
1-5
ويدَّعي صذذاحب البالغ أن الدولة الطرف مل توضذذح ملاذا كان من الضذذروري أن ت رش عليه غرامة دارية
رغ أن ا قويف املنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذومل عليهذا املذادت  19و 21من العهذد مك ولذة كذازاخسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذان وفقذاً للذدولذة
الطرف وال جيوز تقييدها ال رروف معينة.
 2-5ويدَّعي أن االلتزامات الدولية اليت تعهدت هبا الدولة الطرف تقض ذ ذ ذذي بتوخي التناس ذ ذ ذذب أية
قيود ت رش على حرية التجمع وتطبيقها وفق ما تقتضذ ذذيه الظروف اخلاصذ ذذة بكل حالة وبتقليص تدخل
الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذات عمليذة تنظي التجمعذات العذامذة ىل أدل حذد .ويذدعي صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أن الذدولذة الطرف
تتجاهل هوه املبادئ وتنتهكها.
 3-5ويدَّعي ص ذ ذذاحب البالغ أنه اس ذ ذذتن د مجيع س ذ ذذبل االنتص ذ ذذاف احمللية املتاحة با ذلك تقدمي
لب ىل مك تب املدعي العام قصذ ذ ذذد الشذ ذ ذذروع مراجعة قضذ ذ ذذائية للحك الصذ ذ ذذادر أمام احملكمة العليا.
ويوكر أيضذ اً أن تقدمي ش ذذكوى أخرى ىل املدعي العام ليس س ذذبيالً فعاالً لالنتص ذذاف ألنه تلقى ابل عل
رد مكتب املدعي العام الوي وقَّعه انئب املدعي العام الوي مل جيد أي أسذ ذ ذ ذ ذذباب لتقدمي التما عن
بوجب جراءات املراجعة القضائية.
مالحظات الهتولة الطرف بشأن األسس املوضوعية
 7كانون الثا /يناير  2015قدم الدولة الطرف مالحظاهتا بش ذ ذذين األس ذ ذذس املوض ذ ذذوعية.
1-6
وادع أنه مل د أي انتها للحقويف املك ولة لص ذ ذ ذذاحب البالغ بوجب املادت  19و 21من العهد
هوه القض ذ ذذية .وكررت أيضذ ذ اً حجتها املتعلقة بعدم املقبولية .وأكدت الدولة الطرف من جديد أن حرية
التجمع السلمي ليس حمظور كازاخستان بل ختضع لبعض القيود.
 2-6وتدفع الدولة الطرف أبن ص ذذاحب البالغ مل يُعترب مس ذ والً بس ذذبب عمال حقه حرية التجمع
بل بسبب انتهاكه لألمر املتعلق إبعمال ا ق حرية التجمع على النحو الوي ينص عليه القانون.
تعليقات صاحا البالغ على مالحظات الهتولة الطرف بشأن املقبولية
 10آذار/مذار  2015قذدم ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ تعليقذات على مالحظذات الذدولذة الطرف.
1-7
ويدَّعي صذذاحب البالغ أن الدولة الطرف مل توضذذح ملاذا كان من الضذذروري أن ت رش عليه غرامة دارية
رغ أن ا قويف املنصذذومل عليها املادت  19و 21من العهد مك ولة كازاخسذذتان وفقاً للدولة الطرف
وال جيوز تقييدها ال رروف معينة.
 2-7ويدعي صذاحب البالغ أن اندانة وفرش عقوبة دارية حالته مما عن مشذاركته جتمع
عام مل تسذ ذ ذذمح به السذ ذ ذذلطات احمللية .وي كد أن دانته رل هوه الظروف تشذ ذ ذذكل تقييداً ريته التجمع.
ويدَّعي أن القيود املوكور أعاله ال تت ق مع املاد  21من العهد.
 3-7ويش ذذري ص ذذاحب البالغ ىل املالحظات اليت أبداها املقرر اخلامل املعين اب ق حرية التجمع
السلمي وا ق تكوين اجلمعيات وم ادها أن القانون هو تعبري عن راد الشعوب وعليه فإن القصد منه
هو خدمة الشذ ذذعب .ومبدأ سذ ذذياد القانون يعين ضذ ذذمناً حرية األفراد التمتع لقويف اننسذ ذذان من دون
ا صول على ذن مسبق من السلطات ا كومية ( A/HRC/29/25/Add.2ال قر .)91
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معلومات إضافية مقهتمة من الهتولة الطرف
1-8

 11شذذباا/فرباير 2016

إبفاد صاحب البالغ.

قدم الدولة الطرف معلومات ضذذافية ت كد ددداً موق ها فيما يتعلق

 2-8وتدحض الدولة الطرف ما ورد أقوال ص ذذاحب البالغ من أنه مل يكن هنا ت س ذذري لض ذذرور
تقييد حقويف صاحب البالغ .وتشري الدولة الطرف ىل أن ا قويف املنصومل عليها املادت  19و21
من العهد ختضذ ذذع لبعض القيود .فمع أن املاد تنص على أن حرية التجمع غري حمظور كازاخسذ ذذتان
فإن هوه ا رية مي كن تقييدها ظ األمن القومي أو السذ ذذالمة العامة أو النظام العام أو ماية الصذ ذ حة
العامة أو اآلداب العامة أو ماية حقويف اآلخرين وحرايهت  .و كازاخسذ ذ ذ ذذتان يشذ ذ ذ ذذكل ا ا على النظام
العام أه عنصذ ذذر من عناصذ ذذر احقام حقويف اننسذ ذذان اليت يك لها القانون .وينبغي أن توق السذ ذذلطات
انتهاكات النظام العام وأن متنع املخال ات اندارية.
 3-8وت كد الدولة الطرف أيضذ ذاً أن اعتقال ص ذذاحب البالغ كان قانونياً وكان افدف منه هو محاية
ال نديف والس ذ ذ ذذاحة العامة .ولولك
التجمع غري املرخص له أزعجوا النا
النظام العام ألن املش ذ ذ ذذارك
ألقي القبض على صذاحب البالغ الوي ثبت مشذاركته جتمع غري مرخص به من أجل وق انتها
النظام العام .وكان التدبري املطبق ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذده أقل التدابري تقييداً بطبيعته ومتناسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذباً مع محاية النظام العام
أي أنه كان مربراً ومتناسباً.
 4-8وتقول الدولة الطرف ن موا ين كازاخسذ ذ ذ ذذتان ينشذ ذ ذ ذذطون عمال حقوقه حرية التعبري وحرية
التجمع .و ال ق ب عامي  2012و 2015نُظ  130نشذا اً علنياً .وكان إبمكان صذاحب البالغ أن
يطلب انذن بنشاا عام.
 5-8وتدفع الدولة الطرف أيض ذاً أبن ش ذذكوى ص ذذاحب البالغ ينغي اعتبارها غري مقبولة لتنافيها مع
أحكام العهد ألن االنتها املزعوم الشذ ذذكوى ينبغي أن يتعلق اب قويف اليت ميها العهد .واللجنة عموماً
وضذع يسذمح فا إبعاد النظر حك صذدر عن احملاك الو نية وال إبعاد النظر مسذيلة
ليسذ
وض ذ ذذع يس ذ ذذمح فا عموماً ابس ذ ذذتعراش تقيي الوقائع واألدلة اليت
الرباء أو اندانة .وهي أيضذ ذ اً ليس ذ ذ
أجرهتا احملاك والسذذلطات الو نية وال إبعاد النظر ت سذذري التش ذريعات احمللية ما مل يتمكن صذذاحب
البالغ من أن يثب أن هوا التقيي كان تعسذ ذ ياً أو أنه كان بثابة خطي واض ذذح أو نكار للعدالة أو أن
احملاك مل ت بواجبها املتمثل التحلي ابالستقالل والنزاهة.
 6-8وتذدفع الذدولذة الطرف أبن ادعذاءات ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ ال تت ق مع املبذادئ املذوكور أعاله .ويطلذب
صاحب البالغ ىل اللجنة أن تتجاوز نطايف اختصاصها وأن تتدخل الش ون الداخلية لدولة مستقلة
وأن ت ثر أتثرياً مباش ذراً على السذذياسذذات العامة دال حقويف اننسذذان .و الوق ن سذذه مل يقدم صذذاحب
البالغ أي اسذ ذ ذذتنتاجات من اخلرباء ت يد أبن القانون الو ين املتعلق لرية تكوين اجلمعيات وحرية التعبري
يتعارش مع املعايري الدولية.
 7-8وتدفع الدولة الطرف أيضذ ذ ذ ذ ذاً أبن الطعن املقدم ىل املدعي العام هو سذ ذ ذ ذ ذذبيل انتصذ ذ ذ ذ ذذاف فعال.
وتستشهد الدولة الطرف بثال على استئناف قدم ىل املدعي العام وكان انجحاً.
تعليقات صاحا البالغ على املعلومات اإلضافية املقهتمة من الهتولة الطرف
 10آذار/مار  2016كرر صذ ذذاحب البالغ مجيع املعلومات السذ ذذابقة اليت قدمها ىل اللجنة
-9
مدعياً أن البالغ مقبول ومدع أبدلة.
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قدم الدولة الطرف معلومات ضافية

 2نيسان/أبريل .2016

 2-10وتدفع الدولة الطرف أبن الشذ ذ ذ ذذكوى ينبغي اعتبارها غري مقبولة بوجب املاد  3من الربوتوكول
االختياري واملاد ( 96ب) من النظام الداخلي للجنة حي ن صذ ذ ذ ذذاحب البالغ مل يقدم أي معلومات
عن سذ ذذبب عدم متكنه من تقدمي شذ ذذكواه بن سذ ذذه ذ ن النظام الداخلي يسذ ذذمح حملامي صذ ذذاحب البالغ
بتقدمي الشكوى عندما ال يكون قادراً على تقدميها بن سه.
3-10

وقدم الدولة الطرف مثاالً آخر على استئناف قدم ىل املدعي العام وكان انجحاً(.)5

املسائل واإلاراءات املعروضة على اللجنة

النظر املقبولية
 1-11قبذذل النظر أي ادعذذاء يرد بالغ مذذا جيذذب على اللجنذذة أن تقرر عمالً ابملذذاد  97من
نظامها الداخلي ما ذا كان البالغ مقبوالً أم ال بوجب الربوتوكول االختياري.
 2-11وقد ثقق اللجنة وفقاً ملا تقتض ذذيه ال قر (()2أ) من املاد  5من الربوتوكول االختياري من
ار جراء آخر من جراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية.
أن املسيلة ن سها ال جيري لثها
 3-11وثيت اللجنة علماً ابدعاء صذ ذ ذذاحب البالغ بشذ ذ ذذين اسذ ذ ذذتن اده مجيع سذ ذ ذذبل االنتصذ ذ ذذاف احمللية.
وثيت اللجنة علماً أيضذ ذ ذ ذاً بالحظة الدولة الطرف اليت ت يد أبن صذ ذ ذ ذذاحب البالغ مل يطلب ىل املدعي العام
الش ذ ذ ذ ذذروع جراءات املراجعة القض ذ ذ ذ ذذائية الرقابية بوجب املاد  40من قانون املخال ات اندارية أمام احملكمة
العليا وأنه بولك مل يس ذذتن د س ذذبل االنتص ذذاف احمللية .و هوا الص ذذدد تالحظ اللجنة أن ص ذذاحب البالغ
قدم لبا ىل مكتب املدعي العام  25أاير/مايو و 8تشذ ذ ذرين الثا /نوفمرب  .2012وقد رفض مكتب
املدعي العام أملا لبه األول  13حزيران/يونيه  2012ورفضذه مكتب املدعي العام ملقا عة ميدو
 27متوز/يوليه  .)6(2012وتشذ ذذري اللجنة ىل اجتهادها القضذ ذذائي أبن تقدمي التما ىل مكتب املدعي
العام ملراجعة قرارات احملكمة اليت دخل حيز الن اذ ال يشذذكل سذذبيل انتصذذاف يتع اسذذتن اده ألغراش
املذاد ()2(5ب) من الربوتوكول االختيذاري( .)7وعلى هذوا ترى اللجنذة أن أحكذام املذاد ()2(5ب) من
الربوتوكول االختياري ال متنعها من دراسة هوا اجلزء من البالغ.
 4-11وثيت اللجنذة علمذاً لجذة الذدولذة الطرف وم ذادهذا أن البالغ غري مقبول ألنذه قذُدم ىل اللجنذة
من قِبل حمامي صذ ذ ذ ذذاحب البالغ ال من قِبل الشذ ذ ذ ذذخص املدعى أنه ضذ ذ ذ ذذحية .و هوا اخلصذ ذ ذ ذذومل تشذ ذ ذ ذذري
اللجنذذة ىل أن املذذاد (99ب) من نظذذامهذذا الذذداخلي تنص على أن أي بالغ ينبغي أن يقذذدمذذه عذذاد ً ال رد
املعين شذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذذياً أو ممثله أما البالغ الوي يقدم نيابة عن شذ ذ ذ ذذخص يدعي أنه ضذ ذ ذ ذذحية فيجوز قبوله م
اتض ذ ذذح أن الش ذ ذذخص املعين ال ميكنه تقدمي البالغ بن س ذ ذذه .و هوه القض ذ ذذية تالحظ اللجنة أن الض ذ ذذحية
املزعومة ق ّدم شذكواه بن سذه وحصذل فيما بعد على خدمات د
حمام قدم توكيالً موقّعاً حسذب األصذول لتمثيله
أمذام اللجنذة .وعلى هذوا ترى اللجنذة أن أحكذام املذاد  1من الربوتوكول االختيذاري ال متنعهذا من دراسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة
هوا البالغ.
__________

()5
()6
()7
6

يتعلق ذلك بقضذية فرش عقوبة شذكل احتجاز داري بسذبب مشذاركة نشذاا غري مرخص به اسذتعرضذتها
احملكمة بناء على احتجاج املدعي العام .واستبدل احملكمة االحتجاز انداري بغرامة.
مل تقدم أي معلومات عن الرد على الطلب الثا املقدم ىل مكتب املدعي العام  8تشرين الثا /نوفمرب .2012
أليكسيي ضد االثاد الروسي ( )CCPR/C/109/D/1873/200ال قر .4-8
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 5-11وتالحظ اللجنة أن صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ادعى أن حقوقه بوجب املادت  )2(19و 21من العهد
انتُهك ألنه عوقب دون مربر ملشذ ذ ذ ذذاركته جتمع سذ ذ ذ ذذلمي مع آخرين لالحتجاج على االنتهاكات اليت
ُسذجل خالل االنتخاابت الربملانية والبلدية اليت جرت م خراً و حياء ذكرى ضذحااي مولة زاانوزين اليت
 16كانون األول/ديسذمرب  .2011وترى اللجنة أن صذاحب الشذكوى قدم ما يك ي من األدلة
وقع
نثبذات ادعذاءاتذه ألغراش املقبوليذة .وبنذاءً عليذه تعلن أن هذوه االدعذاءات مقبولذة ومتضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ىل النظر
األسس املوضوعية.

النظر األسس املوضوعية
 1-12نظرت اللجنذ ذذة هذ ذذوا البالغ
للماد  )1(5من الربوتوكول االختياري.

ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوء مجيع املعلومذ ذذات اليت أاتحهذ ذذا فذ ذذا الطرفذ ذذان وفقذ ذاً

 2-12وثيت اللجنة علماً ابدعاء صذذاحب البالغ أن الدولة الطرف انتهك حقه حرية التجمع ح
فرضذ عليه غرامة دارية بسذذبب مشذذاركته جتمع سذذلمي .ويدعي صذذاحب البالغ أنه اعتُقل بعد احتجاج
سذذلمي .وتدفع الدولة الطرف أبن صذذاحب البالغ قُبض عليه واقع األمر بسذذبب مشذذاركته جتمع عام
غري مرخص به .وتشري اللجنة ىل أن ا ق التجمع السلمي على حنو ما تك له املاد  21من العهد حق
أسذ ذذاسذ ذذي من حقويف اننسذ ذذان ال بد منه ليعرب ال رد علناً عن آرائه ووجهات نظره وال غ عنه دتمع
دميقرا ي( .)8وابلنظر ىل الطذ ذذابع التعبريي للتجمعذ ذذات جيذ ذذب قذ ذذدر انمكذ ذذان متك منظمي التجمع من
اختيار موقع يكون على مرأى ومسمع مجهوره املستهدف( )9وال جيوز أن يقيّد هوا ا ق ال ذا( :أ) فُرش
وفقاً للقانون؛ و(ب) كان ضذ ذذرورايً للمجتمع الدميقرا ي ولصذ ذذال األمن القومي والسذ ذذالمة العامة والنظام العام
ومحاية الصذ ذ ذ ذذحة أو اآلداب العامة أو محاية حقويف وحرايت اآلخرين .و ن كان جيوز أحياانً تقييد ا ق
التجمع السلمي فإن مس ولية تربير أي قيود تقع على عاتق السلطات( .)10وجيب أن تكون السلطات قادر
على ثبات اس ذذتي اء أي قيد من القيود امل روض ذذة بشذ را املش ذذروعية و ثبات أنه ض ذذروري ألس ذذا واحد على
األقل من األسس املسموح هبا ل رش القيود املوكور املاد  21من العهد .وميثل عدم الوفاء هبوه املس ولية
خرقاً للماد  .)11(21وينبغي أن يهدف فرش أي قيود ىل تيسذ ذذري هوا ا ق بدالً من السذ ذذعي ىل تقييده على
حنو غري ض ذ ذ ذذروري وغري متناس ذ ذ ذذب( .)12وجيب أال تكون القيود متييزية أو إلة جبوهر ا ق أو هادفة ىل ردع
املشاركة التجمعات أو ذات أثر مثبت(.)13
الذتذجذمذع ذل ذ ذ ذذب ذن
 3-12وتذالحذظ الذلذجذن ذ ذ ذذة أن نذظذ الذقخذيذص الذيت تذ ذرش عذلذى الذراغذبذ
(أو تصذ ذ ذ ذريح) من السذ ذ ذ ذذلطات للقيام بولك تقوش املبدأ القائل أبن التجمع السذ ذ ذ ذذلمي حق أسذ ذ ذ ذذاسذ ذ ذ ذذي
( CCPR/C/MAR/CO/6ال قر  45و CCPR/C/GMB/CO/2ال قر  .)14()41وحيثمذذا توجذذد هذذوه
االشذ ذ ذ ذ ذ ذقا ات جيب أن تعمل من الناحية العملية كنظام لإلخطار وينبغي أن ُمينح القخيص بصذ ذ ذ ذ ذ ذذور
تلقائية غياب أسذ ذ ذ ذذباب قاهر ثول دون ذلك .وينبغي أيضذ ذ ذ ذاً أال تشذ ذ ذ ذ تمل هوه النظ على جراءات
__________

()8
()9
()10
()11
()12
()13
()14
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التعليق العام رق  )2020(37ال قر .1
املرجع ن سه ال قر  .22انظر أيضاً قضية سقيزا ضد بيالرو ( )CCPR/C/124/D/2260/2013ال قر .5-6
قضية غريب ضد بيالرو ( )CCPR/C/103/D/1316/2004ال قر .4-13
قضية تشيبواتري ا ضد االثاد الروسي ( )CCPR/C/104/D/1866/2009ال قر .3-9
قضية تورشنيا وآخرون ضد بيالرو ( CCPR/C/108/D/1948/2010و )Corr.1ال قر .4-7
التعليق العام رق  37ال قر .36
انظر اللجنة األفريقية قويف اننسذ ذذان والشذ ذذعوب املبادئ التوجيهية بشذ ذذين حرية تكوين اجلمعيات والتجمع
أفريقيا ال قر .71
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بريوقرا يذة بشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذل م را( .)15أمذا نظ انخطذار فيجذب أال تعمذل من النذاحيذة العمليذة كنظ للقخيص
( CCPR/C/JOR/CO/5ال قر .)16()32
 4-12وثيت اللجنة علماً ابدعاء صذذاحب البالغ أن سذذلطات الدولة الطرف وحماكمها مل تربر فرش
غرامة دارية عليه بس ذذبب مش ذذاركته جتمع س ذذلمي و ن كان غري مرخص به .وتالحظ اللجنة أيض ذاً ادعاء
الدولة الطرف أبن التقييد فُرش على صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ وفقاً ألحكام قانون املخال ات اندارية وأحكام
قانون تنظي و جراء التجمعات الس ذذلمية واالجتماعات واملس ذريات واالعتص ذذامات واملظاهرات الس ذذلمية.
وثيت اللجنة علماً أيض ذاً لجة الدولة الطرف اليت ت يد أبن افدف من ش ذذرا تقدمي الطلب هو محاية النظام
العام فض ذ ذالً عن محاية حقويف وحرايت املوا ن اآلخرين .وثيت اللجنة علماً كولك ابدعاء ص ذ ذذاحب
البالغ أن فرش القيود ق ذذد يكون ق ذذانوني ذاً بوج ذذب الق ذذانون الو ين ولكن القبض علي ذذه و دانت ذذه مل يكوان
دتمع دميقرا ي من أجل ثقيق األهداف املشذذروعة اليت تورع هبا الدولة الطرف .ويدفع
ضذذروري
ص ذ ذ ذذاحب البالغ أيض ذ ذ ذاً أبن االحتجاج رداً على قض ذ ذ ذذية هامة  -هي االنتخاابت الربملانية والبلدية اليت
 16كانون األول/ديس ذذمرب  - 2011كان
جرت م خراً و حياء ذكرى ض ذذحااي دزر زاانوزن اليت وقع
احتجاجاً سلمياً مل يلحق أي ضرر ومل ِّ
يعرش األشخامل واملمتلكات ألي خطر.
 5-12وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اس ذذتندت ىل أحكام القانون املتعلق ابلتجمعات العامة
الوي يش ذ ذذقا تقدمي لب قبل عقد التجمع بعش ذ ذذر أايم وا ص ذ ذذول على ترخيص بولك من الس ذ ذذلطات
التن يوية احمللية ومتثل هوه الش ذ ذ ذذروا قيوداً على ا ق التجمع الس ذ ذ ذذلمي .وتش ذ ذ ذذري اللجنة ىل أن حرية
التجمع حق وليسذ امتيازاً .ويقتضذي االمتثال للعهد أن تسذتو القيود امل روضذة على هوا ا ق املعايري
املنصذ ذ ذذومل عليها اجلملة الثانية من املاد  21من العهد ح و ن كان القوان الو نية جتيز هوه القيود.
وثيت اللجنة علماً كولك بالحظة الدولة الطرف وم ادها أن اعتقال ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ كان ض ذ ذ ذ ذ ذذرورايً
التجمع أزعجوا النا وسري وسائل النقل العام .و هوا الصدد
ماية النظام العام ألن املشارك
تالحظ اللجنة أن القيود امل روضذ ذ ذذة ماية احقويف اآلخرين وحرايهت ا قد ترتبت لماية العهد أو لماية
التجمع .و الوق ن سذ ذ ذذه تشذ ذ ذ ّكل
حقويف اننسذ ذ ذذان األخرى املك ولة لألشذ ذ ذذخامل غري املشذ ذ ذذارك
التجمعات اسذذتخداماً مشذذروعاً لألماكن العامة وغري العامة .وألدا قد تتسذذبب بطبيعتها اضذذطراابت معينة
ّ
للحيا العادية فإنه يتع مراعا هوه االض ذ ذ ذذطراابت ما مل ت رش عبئاً غري متناس ذ ذ ذذب ذ س ذ ذ ذذيتع على
السذ ذ ذذلطات حينها أن تكون قادر على تقدمي مربرات م صذ ذ ذذلة ألي قيود( .)17وتالحظ اللجنة أيضذ ذ ذ اً أن
مصذطلح االنظام العاما يشذري ىل دموع القواعد اليت تك ل حسذن سذري املتمع أو دموعة املبادئ األسذاسذية
اليت يقوم عليها املتمع وهو ما يعين أيضذ ذ ذاً احقام حقويف اننسذ ذ ذذان با فيها ا ق التجمع السذ ذ ذذلمي(.)18
وينبغي أال تعتمد الدول األ راف على تعري غامض ملص ذ ذ ذ ذذطلح االنظام العاما لتربير فرش قيود م ر ة
على ا ق حرية التجمع الس ذ ذ ذ ذذلمي ( CCPR/C/KAZ/CO/1ال قر  26وCCPR/C/DZA/CO/4
ال قر  .)45وأحياانً قد تكون التجمعات الس ذذلمية إلة ابلنظام بطبيعتها أو بش ذذكل مقص ذذود وتتطلب
التحلي بدرجة كبري من التسامح .ومصطلح االنظام العاما ليس مرادفاً ل ذ ذذمصطلح االقانون والنظاما وال ينبغي
اس ذ ذ ذ ذ ذذتخدام حظر اال وض ذ ذ ذ ذ ذذى العامةا القانون احمللي لتقييد التجمعات الس ذ ذ ذ ذ ذذلمية دون وجه حق(.)19
__________

()15
()16
()17
()18
()19
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مبادئ ذسرياكوزا املتعلقة أبحكام التقييد وعدم التقيد الوارد العهد الدويل اخلامل اب قويف املدنية والسذياسذية
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غري أن اللجنة تالحظ أن الدولة الطرف مل تقدم أي ت اص ذذيل عن بيعة االضذ ذ طراابت اليت تس ذذبب فيها
التجمع املعين كما مل تقدم أي معلومات عن كي ية جتاوزها عتبة التعطيل املسموح به.
 6-12وتو ّكر اللجنة أبن املاد  21من العهد تنص على وجوب أن تشذذكل القيود تدابري اضذذرورية
دتمع دميقرا يا .ولولك جيب أن تكون القيود ضذرورية ومتناسذبة سذيايف دتمع قائ على الدميقرا ية
وسذ ذذياد القانون والتعددية السذ ذذياسذ ذذية وحقويف اننسذ ذذان بدالً من أن تكون فقت معقولة أو مناسذ ذذبة(.)20
وجيب أن تشذكل هوه القيود اسذتجاابت مناسذبة لضذرور اجتماعية ملحة تتصذل أبحد األسذس املسذموح
هبا املاد  .21وجيب أيض ذاً أن تكون األقل تدخالً من ب التدابري اليت قد ت دي وري ة ا ماية ذات
الصذذلة( .)21وعالو على ذلك جيب أن تكون متناسذذبة وهو ما يتطلب ثديد قيمتها من خالل املوازنة
ب بيعة التدخل وأتثريه الض ذ ذذار على ممارس ذ ذذة ا ق من جهة وال ائد املقتبة على أحد أس ذ ذذباب التدخل
من جهة أخرى( .)22و حال رجحان الض ذ ذ ذ ذ ذذرر على ال ائد يكون التقييد غري متناس ذ ذ ذ ذ ذذب وابلتايل غري
مسذ ذ ذ ذذموح به .وتالحظ اللجنة كولك أن الدولة الطرف مل تثب أن فرش غرامة دارية على صذ ذ ذ ذذاحب البالغ
ذروري دتمع دميقرا ي لتحقيق غرش مشذ ذ ذذروع أو أنه
بسذ ذ ذذبب مشذ ذ ذذاركته احتجاج عام سذ ذ ذذلمي ضذ ذ ذ غ
يتنذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذب مع هذوا افذدف وفقذاً للش ذ ذ ذ ذ ذ ذذروا الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذارمذة املنص ذ ذ ذ ذ ذ ذذومل عليهذا اجلملذة الثذانيذة من املذاد .21
وتش ذ ذذري اللجنة ىل أن أي قيود ت رش على املش ذ ذذاركة التجمعات الس ذ ذذلمية ينبغي أن تس ذ ذذتند ىل تقيي
التجمع املعين .ومن امل قش أن فرش قيود شاملة على التجمعات
متمايز أو فردي لسلو املشارك
الس ذ ذذلمية أمر غري متناس ذ ذذب( .)23وفوه األس ذ ذذباب ختلص اللجنة ىل أن الدولة الطرف مل تربر تقييد حق
صذ ذذاحب البالغ ال سذ ذذيما أن صذ ذذاحب البالغ مل يكن من منظمي ا د وابلتايل انتهك الدولة الطرف
املاد  21من العهد.
 7-12وتالحظ اللجنة أيض ذ ذ ذ ذاً ادعاء ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أن حقه حرية التعبري بوجب املاد  19من
العهد قد انتُ ِهك .لوا جيب أن تقرر اللجنة ما ذا كان القيود اليت خضذ ذ ذ ذذع فا صذ ذ ذ ذذاحب البالغ مربر
ومشمولة ابلقيود اليت جيوز فرضها بوجب املاد  )3(19من العهد.
 8-12وترى اللجنذة أن فرش عقوبذة على ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ بسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذب انعراب عن آرائذه عن ريق
املش ذ ذ ذ ذ ذذاركة احتجاجات عامة هو تدخل حقه نقل إتل ض ذ ذ ذ ذ ذذروب املعلومات واألفكار الوي
تك لذه املذاد  )2(19من العهذد .وتشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذري اللجنذة ىل أن املذاد  )3(19من العهذد جتيز فرش بعض القيود
ش ذ ذ ذ ذريطة أن تقتص ذ ذ ذ ذذر على ما ينص عليه القانون وتكون ض ذ ذ ذ ذذرورية الحقام حقويف اآلخرين أو عته
و ماية األمن ال قومي أو النظام العام أو الصذ ذ ذ ذ ذذحة العامة أو اآلداب العامة .وتشذ ذ ذ ذ ذذري اللجنة ىل تعليقها
العام رق  )2011(34الوي قال فيه ن حرية الرأي وحرية التعبري شذ ذذر ان ال غ عنهما لتحقيق النماء
الكامل لل رد ومها عنصذ ذران أسذ ذذاسذ ذذيان من عناصذ ذذر أي دتمع .وتشذ ذذكل هااتن ا ريتان حجر األسذ ذذا
معياري الضذ ذذرور والتناسذ ذذب الصذ ذذارم .
ألي دتمع حر ودميقرا ي .وجيب أن يتوافق أي تقييد فما مع
ْ
وجيب أالَّ تُطبق القيود ال لألغراش اليت ُوضذ ذ ذ ذ ذذع من أجلها وجيب أن تتعلق مباشذ ذ ذ ذ ذذر ابلغرش احملدد
الوي تس ذذتند ليه .وتُو ّكر اللجنة أبن الدولة الطرف هي اليت جيب أن تُثب وجه الض ذذرور والتناس ذذب
القيود امل روضة على حقويف صاحب البالغ املك ولة بوجب املاد  19من العهد(.)24
__________

()20
()21
()22
()23
()24
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املرجع ن سه ال قر .40
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انظر التعليق العام رق  37ال قر .40
املرجع ن سه ال قر .38
انظر على س ذ ذ ذ ذ ذ ذذبيذل املثذال قض ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة بي ونو ضذ ذ ذ ذ ذ ذذد بيالرو ( )CCPR/C/106/D/1830/2008ال قر 3-9
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 9-12وفيما يتعلق بتقييد حرية صاحب البالغ التعبري تو ّكر اللجنة أبن اخلطاب السياسي يتمتع
بس ذذتوى تيس ذذري ومحاية رفيع كش ذذكل من أش ذذكال التعبري( .)25وثيت اللجنة علماً ابدعاء ص ذذاحب البالغ
االنتخاابت اليت أجري م خراً ولتخليد
أن التجمع عقد لالحتجاج على االنتهاكات اليت ُس ذ ذ ذ ذجل
 16كانون األول/ديسذ ذ ذ ذ ذذمرب  .2011ونظراً لعدم وجود أي
ذكرى ضذ ذ ذ ذ ذذحااي مولة زاانوزين اليت وقع
معلومات ذات صذذلة من الدولة الطرف توضذذح كي ية متاشذذي التقييد مع أحكام املاد  )3(19من العهد
ختلص اللجنة ىل حدو انتها قويف صاحب البالغ بوجب املاد  )2(19من العهد.
 -13واللجنة ذ تتصذ ذ ذ ذ ذ رف بوجب ال قر  4من املاد  5من الربوتوكول االختياري ترى أن الوقائع
املعروضة عليها تكش عن انتها الدولة الطرف للمادت  )2(19و 21من العهد.
 -14ووفقذاً ألحكذام املذاد () 3(2أ) من العهذد يقع على عذاتق الذدولذة الطرف التزام بتوفري سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبيذل
انتصاف فعال لصاحب البالغ .ويعين ذلك أن متنح الدولة الطرف األشخامل الوين انتُهك حقوقه
اليت يك لها العهد تعويض ذ ذ ذ ذاًكامالً عما أص ذ ذ ذ ذذاهب من ض ذ ذ ذ ذذرر .وعليه فإن الدولة الطرف ملزمة مجلة
أمور ابختاذ اخلطوات املناسذبة ملنح صذاحب البالغ تعويضذاً مناسذباً وسذداد أية تكالي قانونية تكبَّدها.
ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام ابختاذ مجيع اخلطوات الالزمة ملنع حدو انتهاكات مماثلة
املسذتقبل .و هوا الصذدد ت كد اللجنة من جديد أن الدولة ملزمةغ وفقاً اللتزاماهتا بوجب املاد )2(2
من العهد أبن تراجع تشذ ذ ذ ذريعاهتا با يك ل التمتع الكامل اب قويف املنصذ ذ ذ ذذومل عليها املادت )2(19
و 21من العهد با ذلك تنظي وعقد التجمعات واالجتماعات واملواكب واالعتصذامات واملظاهرات
السلمية الدولة الطرف.
 -15و ذ تضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع اللجنذة اعتبذارهذا أن الذدولذة الطرف ابنضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذامهذا ىل الربوتوكول االختيذاري قذد
اعقف ابختص ذ ذ ذ ذذامل اللجنة ابلب ّ مس ذ ذ ذ ذذيلة وقوع انتها ألحكام العهد من عدمه وأدا تعهدت عمالً
قليمها واخلاضذ ذ ذ ذذع لواليتها اب قويف املعقف هبا
ابملاد  2منه أبن تك ل متتع مجيع األفراد املقيم
تود أن تتلقى من الدولة الطرف
العهد وتوفر ف سذذبل انتصذذاف فعالة حال اسذذتنتاج وقوع انتها ّ
غض ذ ذ ذذون  180يوماً معلومات عن التدابري املتخو نن اذ آراء اللجنة .ويُطلب ىل الدولة الطرف أيض ذ ذ ذاً
نشر هوه اآلراء وتعميمها على نطايف واسع بلغاهتا الر ية.

__________

( )25التعليق العام رق  )2011(34ال قرات  34و 38-37و.43-42
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