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اعتمدتها اللجنة في ورتها  26-1( 131آذار/مارس .)2021

**

ش ذ ذذارد في ارس ذ ذذة أالا البالغ أع ذ ذذاء اللجنة التالية أس ذ ذذماوأم :تانيا ماريا أبدو روتش ذ ذذول ،وفوتيني با ازرتزي  ،ووفاء أش ذ ذذرف محرم

بسذيم ،وعارف بلقان ،وعيا

بن عاشذور ،وميميرو تامرات إغيزو ،وفوواويا تشذامدجا فشاتشذيكا ،وأيلين تيغرو جا ،وجنتيان زيبيري،

وخوس ذذيه مانويل س ذذانتوس باي  ،وفاس ذذيلسا س ذذانس ذذين ،وس ذذوو تش ذذانغرود ،وفورويا ش ذذويتش ذذي ،ومارس ذذيا ف . .فران ،ومرنان فيس ذذا ا
كابريرا ،وفارلوس غوميث مارتينيث ،و نسان الكي موأوموزا ،والمحجوب الهيشة.
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ص ذذاحب البالغ أو فانات إبراجيموف ،وأو مواكن فازاخس ذذتاني ُوِلد في عام  .1964ويدعي أن
-1
الذذدولذذة الطرف انتهكذذه حقوقذذه المكفولذذة بموجذذب المذذا تين  )2(19و 21من العهذذد .وقذذد خذذل البروتوفول
صاحب البالغ محامٍ.
االختياري حيز النفاذ بالنسشة للدولة الطرف في  30أيلول/سبتمبر  .2009ويمثل
َ
الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
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()1

ص ذ ذذاحب البالغ رمسذ ذ ذام وناشذ ذ ذ مدني .وفي  24آذار/مارس  ،2012ش ذ ذذارد في تجمم س ذ ذذلمي

حياء ذفرى مرور  100يوم على حا ث إكالق النار على أش ذ ذ ذ ذذخاو في زاناوزين ،الالي وقم في منطقة

منتزو فندق فازاخس ذ ذ ذ ذذتان .ووعد ذلي بوقه قص ذ ذ ذ ذذير ،ألقى أف ار من الش ذ ذ ذ ذذركة ال ش

على ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ

ومش ذذارفين آخرين في االحتفال ،وأ انته محكمة ألماتي ا ارية المتخص ذص ذذة المش ذذترفة بين المقاكعات في
اليوم ذاته بارتساب جريمة إ ارية بموجب الما  )3(373من قانون الجرائم ا ارية .فقد خلص ذ ذذه المحكمة

إلى أن صذاحب البالغ شذارد م ار لار( )2في تجمعات غير مرخَّص لها في غ ذون سذنة واحد  ،وحكمه عليه
بعقووذة االحتجذاز ا اري مذد  15يومذال .واحتجذاجذال على انتهذاد حقذه في حريذة التعبير ،بذدأ إضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ اربذال عن
الطعام أثناء احتجازو ،ألحق بصحته ضر الر فبي الر استلزم التعافي منه بعد ذلي فتر كويلة.
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وفان من المقرر تنظيم "تجمم س ذ ذ ذ ذ ذذلمي آخر للمعارض ذ ذ ذ ذ ذذة"( )3في  28نيس ذ ذ ذ ذ ذذان/أبريل  2012عند

النص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذب التذذالفذذاري ألبذذاي فونذذانشذذايولي في ألمذذاتي .وقذذدمذذه جمذذاعذذة من األشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذخذذاو كلذذب إذن لتنظيم
()4

"تجمم سلمي للمعارضة" إلى أيئة أكيمات

في ألماتي( ، )5ولسن صاحب البالغ نفسه لم يستطم المشارفة

في أالو العملية ،إذ فان يق ذذي عقووة احتجازو ا اري أثناء التح ذذير لهالا التجمم وفانه حالته الصذذحية
أي ذال سذيئة .غير أن صذاحب البالغ تلقى في  22نيسذان/أبريل  2012مكالمة أاتفية من موظف في أيئة
أكيمات في ألماتي اسذذمه د " ،. .عاو" للح ذذور شذذخصذذيال في اليوم ذاته إلى مقر الهيئة لمناقشذذة موضذذوع

"تجمم المعارضذة" المقبل مم ر ،. .نائب رئي

أالو الدعو بأ ب واقترح عو

إ ار السذياسذة الداخلية في الهيئة ،ورف

صذاحب البالغ

ذلي أن يتحدث مم ر . .أاتفيال .وتلقى صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ بعد ذلي مكالمة

أاتفية من ر . .الالي أصر على أن صاحب البالغ أو في الواقم أحد منظمي "تجمم المعارضة" المقبل،

واقترح علي ذذه نق ذذل أ ذذال ا "التجمم" إلى مك ذذان مغلق .وأوضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذغ صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاح ذذب البالغ أن ذذه غير معني بتنظيم

"تجمم المعذذارضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة" ،واقترح على ر . .التحقق من ذلذذي في كلذذب إذن تنظيم تجمم سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلمي في 28
نيسذ ذ ذذان/أبريل  .2012ور ر . .بأن صذ ذ ذذاحب البالغ أو الالي أعلن موعد التجمم المقبل وسذ ذ ذذيُعا بالتالي
احتجازو على أية حال ،بغ النظر عما إذا شارد فعالل في "تجمم المعارضة" أم ال.
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ال بعنوان
وفي  25نيسذ ذ ذ ذ ذذان/أبريل  ،2012نشذ ذ ذ ذ ذذرت فريميا ،إحدى الصذ ذ ذ ذ ذذحف الوكنية ا لسترونية ،مقا ل

"ليسذ ذذه المشذ ذذارفة في تجمم فالرسذ ذذم" ،أشذ ذذارت ايه إلى "حملة ممارسذ ذذة ال ذ ذذغ بالقو والتخوي " على صذ ذذاحب

__________
()1

ظم أي تجمم
وفقال لقانون إجراءات تنظيم وعقد التجمعات واالجتماعات والمسذ ذذيرات واالعتصذ ذذامات والمظاأرات السذ ذذلمية ،ينشغي لمن ِم
سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلمي أن يقذدم كلذب ا ذن ،عشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر أيذام على األقذل قبذل الموعذد المقرر لتنظيمذه ،إلى الجهذاز التنفيذالي المحلي .وومجر تلقي

المنظمين إذنال خطيذالُ ،يعتبر الحذدث "مرخص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذال له" .وتُعتبر فل التجمعذات السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلميذة التي تُعقذد بال إذن خطي "غير مرخَّص لهذا"

ويخ م منظموأا والمشارفون فيها للمساءلة في إكار ا جراءات ا ارية.

2

()2

في  1شذ ذذشار/فبراير  ،2012أ انه محكمة ألماتي ا ارية المتخص ذ ذصذ ذذة المشذ ذذترفة بين المقاكعات صذ ذذاحب البالغ بارتساب جريمة إ ارية
بموجب الما  )1(373من قانون الجرائم ا ارية ،وحكمه عليه بغرامة قيمتها  20وحد إسمية من مؤشر احتساب تسلفة المعيشة الشهرية.

()3

كالب المشارفون في التجمم بوقف محاكمة المحتجين في زاناوزين وشيتبي.

()4

حكومة محلية على مستوى البلدية أو المقاكعة أو المحافظة (بمثابة مكتب العمد ).

()5

وفقال للمعلومات المتاحة في ملف الق ذ ذذيةُ ،قدم الطلب إلى أيئة أكيمات في ألماتي في  10نيس ذ ذذان/أبريل  .2012ورف ذ ذذته الهيئة
في  20نيسان/أبريل .2012
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البالغ( .)6وت ذ ذ ذ ذ ذ ذذمن أالا المقال مقابلة مم ر ،. .أكد فيها المعلومات التي قدمها ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ إلى اللجنة

(انظر الفقر  2-2أعالو) .وذفر ر . .في المقذابلذة أي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذلا أسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذاء ثالثذة أشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذخذاو قذدَّموا كلذب إذن تنظيم

"تجمم المعارض ذ ذذة" في  28نيس ذ ذذان/أبريل  ،2012ورو أحدأم بحزب المعارض ذ ذذة غير المس ذ ذذجل "( "!Algaإلى

األمام!) ومؤامرته المزعومة لل يام بهجوم إرأابي في ألماتي .ورم لا على اسذتفسذار أحد الصذحفيين ،قال ر . .إنه،

ص ذ ذ ذ ذ ذص رس ذ ذ ذ ذ ذذميلا لتنظيم جميم
حتى لو كلب المنظمون إذنلا لتنظيم "تجمم المعارض ذ ذ ذ ذ ذذة" في المكان الوحيد المخ َّ

األحداث العامة غير الحكومية أو التجمعات "ذات الطابم االجتماعي والسذياسذي" ،أي الميدان الواقم خلف سذينما

سيرف
ساري أرفا ،فان ُ

كلبهم على أية حال ،إذ "شابه انتهاكات إجراءات تقديمه".

وفي الفتر الممتد بين أيار/مايو وتموز/يوليه  ،2012قدَّم صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ عد ال من الدعاوى،
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بموجب قانون ا جراءات المدنية ،إلى محكمة مقاكعة بوسذ ذ ذذتانديي في ألماتي ،للمطالشة باعتشار تص ذ ذ ذرفات

موظفي أيئة أكيمات في ألماتي إزاءو غير قانونية ووتعوي ذذه عن ال ذذرر غير المالي الالي لحق به جراء

ذلي .وفي ق اررات مؤرخة  1حزيران/يونيه  2012و 25حزيران/يونيه  2012و 12تموز/يوليه  ،2012أب
قا

في محكمة مقاكعة بوس ذ ذ ذذتانديي على رف

قبول النظر في عاوى ص ذ ذ ذذاحب البالغ .وقبله محكمة

مقاكعة بوسذ ذذتانديي في البداية الدعوى التي قدمها صذ ذذاحب البالغ في  17تموز/يوليه  ،2012ثم رف ذ ذذتها

بعد ذلي بوقه قصذير .وخلصذه المحكمة في قرارأا المؤرخ  14آب/أغسذط

 2012إلى أن موظفي أيئة

أكيمات في ألماتي لم يرتسبوا أي أفعال غير قانونية في حق ص ذ ذ ذذاحب البالغ .واس ذ ذ ذذتنتجه محكمة مقاكعة

بوس ذ ذذتانديي أي ذ ذ ذال أن ص ذ ذذاحب البالغ لم يقدم أي أ لة ،مثل تس ذ ذذجيل ص ذ ذذوتي لمكالمته الهاتفية مم ر. .

(انظر الفقر  2-2أعالو) أو شذ ذ ذ ذذها ات كبية ،لدعم ا عائه أنه تلقى تهديدات من موظف عام أو أن حالته

الصحية تأثرت سلشال جراء ذلي.

وفي  28نيسان/أبريل  ،2012ح ر صاحب البالغ(" )7تجمم المعارضة" ،تحدي لا للتهديدات التي
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تلقاأا شذذخصذذي لا من موظفي أيئة أكيمات في ألماتي ورغم اعتالل صذذحته ،من أجل ممارسذذة حقه في حرية
التعبير الالي يكفله ستور فازاخستان والعهد .وفور انتهاء التجمم ،ألقى أف ار الشركة ال ش

وعر
البالغ ،باسذذتخدام القو ُ ،

على صاحب

على محكمة ألماتي ا ارية المتخصذصذذة المشذذترفة بين المقاكعات ،رغملا
بمحكمة ألماتي

اعيه .وفي اليوم ذاته ،قدَّم صاحب البالغ إلى قا
عنه .وقام أف ار الشركة ب روه وَل ِمي ذر ْ
ا ارية المتخصذ ذ ذص ذ ذذة المش ذ ذذترفة بين المقاكعات كلش لا خطي لا للخ ذ ذذوع لفحص كبي ،وملى مكتب المدعي
العا م شذ ذ ذ ذذكوى بشذ ذ ذ ذذأن التصذ ذ ذ ذرفات غير القانونية ألف ار شذ ذ ذ ذذركة مقاكعة ألمالي في ألماتي .وفي تاريخ غير
محد  ،أحال مكتب المدعي العام في مقاكعة ألمالي شذ ذذكوى صذ ذذاحب البالغ إلى شذ ذذعشة األمن الداخلي في

إ ار الشذ ذ ذ ذذؤون الداخلية في ألماتي .وفي  1حزيران/يونيه  ،2012رف ذ ذ ذ ذذه شذ ذ ذ ذذعشة األمن الداخلي شذ ذ ذ ذذكوى
صذ ذذاحب البالغ ،وخلصذ ذذه إلى عدم وجو أسذ ذذشاب لمشاشذ ذذر إجراءات تأ يبية أو جنائية ضذ ذذد أف ار الشذ ذذركة

الالين ألقوا عليه ال ش
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في  28نيسان/أبريل .2012

وفي  28نيس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان/أبريذ ذذل  ، 2012أُ ين ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذ ذذب البالغ بذ ذذارتسذ ذذاب جريمذ ذذة إ اريذ ذذة بموج ذذب

الما  )3(373من قانون الجرائم ا ارية .فقد خلصذه محكمة ألماتي ا ارية المتخصذصذة المشذترفة بين
المقاكعات إلى أن ص ذ ذذاحب البالغ انتهي إجراءات تنظيم التجمعات الس ذ ذذلمية وش ذ ذذارد ،في غ ذ ذذون س ذ ذذنة

وحسم عليذه مر أخرى بعقووذة االحتجذاز ا اري مذد  15يوم لا.
واحذد  ،في عذد تجمعذات غير مرخَّص لهذاُ .
غير أن صذ ذ ذذاحب البالغ لم يتسذ ذ ذذلم نسذ ذ ذذخة من قرار محكمة ألماتي ا ارية المتخص ذ ذ ذصذ ذ ذذة المشذ ذ ذذترفة بين
المقاكعات ،ومنعته إ ار مرفز االحتجاز حيث فان يق ي عقووة احتجازو ا اري من إجراء أي اتصاالت

مم محاميه ومس ذ ذ ذ ذذتش ذ ذ ذ ذذارو القانوني .وفي  3أيار/مايو  ،2012قدَّم ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ،الالي فان ال يزال قيد
__________
()6
()7
GE.21-05893

يمكن االكالع على المقال في .https://time.kz/news/archive/2012/04/25/mitingovat---ne-risovat

ظ َم ُه".
وفقلا للتقرير المتعلق بالجرائم ا ارية المؤرخ  28نيسان/أبريل  ،2012شارد صاحب البالغ بنشار في التجمم و"تصرَّف باعتشارو من ِم
3
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االحتجذذاز من ون إمكذذانيذذة االتص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال بممثليذذه القذذانونيين ،كعن ذ لا ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد قرار محكمذذة أألمذذاتي ا اريذذة
المتخص ذ ذ ذصذ ذ ذذة المشذ ذ ذذترفة بين المقاكعات إلى محكمة مدينة ألماتي .ورف ذ ذ ذذه محكمة مدينة ألماتي كعنه

في  4أيذار/مذايو  .2012وفي  18أيذار/مذايو  ،2012قذدم صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ إلى مكتذب المذدعي العذام كلشال

لمراجعة قرار محكمة ألماتي ا ارية المتخص ذ ذص ذ ذذة المش ذ ذذترفة بين المقاكعات المؤرخ  28نيس ذ ذذان/أبريل .2012

وفي  15آب/أغسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذط

التحقق ،وأحاله لهالا الغر

 ،2012أبلغ مكتذب المذدعي العذام صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ بذأن كلشذه يتطلذب مزيذدال من
إلى مكتب المدعي العام في ألماتي في  27آب/أغس ذ ذ ذ ذ ذذط

 .2012وفي 25

أيلول/س ذ ذذبتمبر  ، 2012أبلغ مكتب المدعي العام في ألماتي ص ذ ذذاحب البالغ بأنه ال توجد أس ذ ذذشاب لمشاش ذ ذذر
إجراءات مراجعة قرار المحكمة الصذا ر بشذأنه ،الالي صذار بالفعل نافاللا .ووالتالي ،يفيد صذاحب البالغ بأنه
استنفد جميم سبل االنتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى
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يدعي صذ ذذاحب البالغ أن سذ ذذلطات الدولة الطرف ومحاكمها انتهكه حقه في حرية التعبير وحقه

في التجمم السلمي ،المكفولين بموجب الما تين  )2(19و 21من العهد ،باحتجازو ومساءلته م ار الر في إكار
ا جراءات ا ارية لمجر مشذارفته في تجمعات سذلمية ل لتعبير عن موقفه المدني .وي ذي

أن القيو التي

يفرضذذها القانون المحلي على أالو الحقوق ف ذذفاضذذة وغير محد إلى حد يجعلها تترد للسذذلطات التنفيالية
وسذلطات إنفاذ القانون أامشذال واسذع لا سذاء اسذتخدامها ،وأن السذلطة الق ذائية ليسذه مسذتقلة وال نزيهة في
إجراءات نظرأا في الشك اوى المتعلقة باالستخدام التعسفي للقيو المفروضة على الحقين المالفورين أعالو.

2-3

وفي ضذ ذذوء ما تقدم ،يطلب صذ ذذاحب البالغ تحديدال إلى اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف إلغاء

القيو القائمة التي يفرضذ ذ ذ ذذها قانونها المحلي على ممارسذ ذ ذ ذذة الحق في التجمم السذ ذ ذ ذذلمي ،والتي تتعار

التزامات الدولة الطرف بموجب الما  21من العهد ومم المعايير الدولية.

مم

مالحظات الدولة الطرف بش ن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية
1-4

في مالفر ش ذ ذ ذ ذ ذذفوية مؤرخة  20تشذ ذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوور  ،2014تُالفر الدولة الطرف بالوقائم التي

يسذتند إليها أالا البالغ ،وتقول إن صذاحشه شذارد في  24آذار/مارس  2012و 28نيسذان/أبريل  2012في
تجمعين غير مرخص لهما ،وخ م بالتالي للمساءلة في إكار ا جراءات ا ارية .وت ي

أي لا أن صاحب البالغ فم ببراءته في فلتا الحالتين.
2-4

الدولة الطرف

وتحذا الذدولذة الطرف بذأنذه ينشغي أن تعلن اللجنذة عذدم قبول أذالا البالغ لعذدم اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنذا و ،فمذا أو

واضذ ذذغ ،إلى أي أسذ ذذاس .وتقول الدولة الطرف إن الما  32من الدسذ ذذتور تسفل حق المواكنين في التجمم
السذ ذ ذ ذذلمي وفي تنظيم اجتماعات وتجمعات ومظاأرات ومسذ ذ ذ ذذيرات واعتصذ ذ ذ ذذامات .غير أن إعمال أالا الحق

يجوز تقييدو بحكم القانون لص ذ ذ ذ ذ ذ ذذون أمن الدولة والنظام العام وحماية ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذحة اآلخرين وحقوقهم وحرياتهم.
ويحد قانون إجراءات تنظيم وعقد التجمعات واالجتماعات والمس ذذيرات واالعتص ذذامات والمظاأرات الس ذذلمية

ذكل وكريقة التعبير عن االأتمامات المجتمعية أو الجماعية أو الشذ ذ ذذخصذ ذ ذذية في األماكن العامة ،وفاللي
شذ ذ ذ َ
بع القيو المفروض ذ ذذة في أالا الص ذ ذذد  .وتمنغ الما  7من أالا القانون األجهز التنفيالية المحلية س ذ ذذلطة
حظر تنظيم األح ذذداث الع ذذام ذذة في ح ذذاالت منه ذذا وجو خطر على "النظ ذذام الع ذذام وأمن المواكنين" .وعمالل
بالما  10من القانون ذاته ،يجوز لألجهز التنفيالية المحلية أي ذ ذ ذ ذ لا أن ت ذ ذ ذ ذذم ش ذ ذ ذ ذذروك لا إض ذ ذ ذ ذذااية لتنظيم
األحداث العامة ،تتواءم مم الظروف المحلية وتستند إلى القانون.

3-4

وتؤفد الدولة الطرف أن تنظيم التجمعات واالجتماعات والمس ذ ذ ذ ذ ذذيرات والمظاأرات الس ذ ذ ذ ذ ذذلمية لي

ال بقانون إجراءات تنظيم وعقد التجمعات واالجتماعات والمسيرات
محظو لار في إقليمها .غير أنه ينشغي ،عم ل
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واالعتصذ ذ ذذامات والمظاأرات السذ ذ ذذلمية ،أن يحصذ ذ ذذل المنظمون مقدَّمال على إذن من الجهاز التنفيالي المحلي
وأن يدرفوا أنه يجوز رف

4-4

منغ أالا ا ذن في حاالت معينة.

وتقول الدولة الطرف إن المشا ئ التوجيهية المتعلقة بحرية ا لتجمم الس ذ ذذلمي ،الص ذ ذذا ر عن مكتب

المؤسذسذذات الديمقراكية وحقوق ا نسذذان التابم لمنظمة األمن والتعاون في أورووا( ،)8تعترف أي ذال ب ذذرور
فر

بع

القيو على ممارس ذذة الحق في حرية التجمم .وت ذذي

الدولة الطرف أنها رس ذذه الممارس ذذات

المتشعة في عد بلدان أخرى ،وخلص ذ ذ ذذه إلى أن القيو المفروض ذ ذ ذذة على األحداث العامة في بع

البلدان

أشذ ذ ذ ذذد ص ذ ذ ذ ذرامة من مثيلتها في فازاخسذ ذ ذ ذذتان .ففي مدينة نيويورد بالواليات المتحد األمريكية ،على سذ ذ ذ ذذبيل

المثال ،من ال ذ ذ ذذروري كلب ا ذن  45يومال قبل موعد تنظيم الحدث المعني وتحديد مكان تنظيمه .ويحق
لسذذلطات المدينة تغيير المكان المحد لتنظيم الحدث إذا فان غير مقبول .ولدى بلدان أخرى ،مثل السذذويد،

قائمة سذو اء بأسذماء منظمي المظاأرات التي سذبق حظرأا أو تفريقها .وفي فرنسذا ،يحق للسذلطات المحلية

حظر أي مظاأر .وفي المملسة المتحد لبريطانيا العظمى وأيرلندا الش ذ ذذمالية ،يحق للس ذ ذذلطات تطبيق حظر

مؤقه .وفي المملسة المتحد أي ذ ذ ذال ،ال يُس ذ ذذمغ بتنظيم أحداث في الش ذ ذذارع إال بعد الحص ذ ذذول على إذن من
الشذ ذ ذذركة .وفي ألمانيا ،ينشغي الحصذ ذ ذذول على إذن من السذ ذ ذذلطات لتنظيم أي أحداث جماأيرية أو تجمعات
أو مظاأرات ،اخل أماكن معينة أو خارجها.

5-4

ووغية حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم والنظام العام ومنظومة النقل والهياكل األسذ ذذاسذ ذذية األخرى،

حد ت سذ ذ ذ ذذلطات الدولة الطرف أماكن خاصذ ذ ذ ذذة لتنظيم األحداث العامة غير الحكومية .وفي الوقه الراأن،
المقذاكعذات ،تشعذال لق اررات األجهز

توجذد أذالو األمذاكن في جميم عواصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذم األقذاليم تقريشذال ،وفذاللذي في بع
التنفيالية المحلية.

6-4

وترى الذدولذة الطرف بذالتذالي أن قوانينهذا وأنظمتهذا المحليذة تتوافق مم مقت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذات القذانون الدولي

المنطبق ومم ممارسذ ذ ذ ذذات بلدان أخرى ،وأن سذ ذ ذ ذذلطاتها ومحاكمها المحلية امتثله لمقت ذ ذ ذ ذذيات الما تين 19

و 21من العهد بمساءلتها صاحب البالغ في إكار ا جراءات ا ارية.
7-4

وتقول الدولة الطرف إن صاحب البالغ لم يستنفد أي لا سبل االنتصاف المحلية .وتشير إلى أن نائب

المدعي العام رف

كلب ص ذذاحب البالغ إجراء مراجعة ق ذذائية لتجراءات ا ارية التي خ ذذم على أس ذذاس ذذها

للمسذ ذذاءلة بموجب قانون ا جراءات ا ارية لمشذ ذذارفته في تجمم غير مرخص له في  28نيسذ ذذان/أبريل .2012

وتقول الدولة الطرف فاللي إن الفصذ ذ ذ ذ ذذل  40من قانون الجرائم ا ارية ينص على إجراء اسذ ذ ذ ذ ذذتثنائي فان ب مكان

صذ ذ ذ ذذاحب البالغ أن يطلب في إكارو إلى المدعي العام مشاشذ ذ ذ ذذر إجراءات المراجعة الق ذ ذ ذ ذذائية لق ذ ذ ذ ذذية احتجازو

ا اري أمذام المحكمذة العليذا( .)9وينشغي إعالن عذدم قبول البالغ المعرو

من البروتوفول االختياري ألن صاحشه لم يقدم أالا الطلب.

على اللجنذة بموجذب المذا ()2(5ب)

تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف
1-5

في  11تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثذاني/نوفمبر  ، 2014قذدم صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ تعليقذات على مالحظذات الذدولذة

الطرف .ويش ذ ذ ذ ذ ذذير إلى حجة الدولة الطرف أ نه قد خ ذ ذ ذ ذ ذذم للمس ذ ذ ذ ذ ذذاءلة مرتين في إكار ا جراءات ا ارية

تجمعين غير مرخص لهما .ويقول صذذاحب البالغ في أالا الصذذد إن الدولة
بموجب القانون لمشذذارفته في
ْ
الطرف انتهكه في الواقم حقه في التجمم الس ذ ذ ذ ذذلمي ،ب خ ذ ذ ذ ذذاعه للمس ذ ذ ذ ذذاءلة في إكار ا جراءات ا ارية
ذلميين .وي ذ ذذي
لمجر مشذ ذذارفته في
تجمعين سذ ذ ْ
ْ

صذ ذذاحب البالغ أن محكمة ألماتي ا ارية المتخصذ ذصذ ذذة

__________
()8

متاحة في .www.osce.org/files/f/documents/4/0/73405.pdf

()9

تشير الدولة الطرف أي ال إلى الما  676من قانون الجرائم ا ارية.
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المشذذترفة بين المقاكعات لم توضذذغ األسذذشاب التي جعله تقييد حقه في التجمم السذذلمي "ضذذروريال" لتحقيق
غر مشذروع ،مثل حماية األمن الوكني أو النظام العام ،أو الصذحة العامة ،أو اآل اب العامة ،أو حقوق

اآلخرين وحرياتهم .وفي أالا الصذذد  ،تمثل المبرر الوحيد الالي سذذاقته محكمة ألماتي ا ارية المتخص ذصذذة

المشذترفة بين المقاكعات للحكم على صذاحب البالغ بعقووة االحتجاز ا اري مد  15يوم لا في أنه شذارد
في حدث عام غير مرخَّص له.
2-5

ويقول ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أي ذ ذ ذ ذ ذ ذلا إنه ،خالفلا لما ا عته الدولة الطرف في مالحظاتها ،ال تراعى أحكام

الما  32من الدسذ ذ ذذتور والما تين  19و 21من العهد ،من حيث الممارسذ ذ ذذة ،في فازاخسذ ذ ذذتان .ويحا صذ ذ ذذاحب

البالغ أي ذلا بأنه ،خالفلا لسازاخسذتان ،حيث يلزم الحصذول على ٍ
إذن من السذلطات لتنظيم أي حدث سذلمي عام،
يجري معظم التجمعات السلمية في بلدان أخرى ،بما فيها الواليات المتحد  ،وفق إجرٍاء خطار السلطات.
3-5

ويدَّعي صذ ذ ذذاحب البالغ أنه اسذ ذ ذذتنفد جميم سذ ذ ذذبل االنتصذ ذ ذذاف المحلية المتاحة ،بما في ذلي تقديم

كلب إلى مكتب المدعي العام لمشاشذذر إجراءات المراجعة الق ذذائية أمام المحكمة العليا للحكم الصذذا ر في

حقه .وفان ب مكان مكتب المدعي العام أن يشاش ذ ذذر إجراءات المراجعة الق ذ ذذائية لق ذ ذذية احتجازو ا اري،
ولسنه لم يفعل ذلي .ويرى ص ذ ذذاحب البالغ بالتالي أن تقديم كلب آخر من أالا القبيل إلى المدعي العام لن

يف ي إلى نتيجة مختلفة.

ويطلب ص ذ ذذاحب البالغ إلى س ذ ذذلطات الدولة الطرف أن تقدم إليه اعتالا لار علني لا عن انتهاد حقوقه
4-5
وأن تذذدفم لذذه تعوي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذال عن التسذذالي القذذانونيذذة والطبيذذة المترتشذذة على إجراءاتهذذا غير القذذانونيذذة ،وفذذاللذذي

عما لحق به من أضرار معنوية .وي ي

أن حالته الصحية تدأورت إلى حد فبير بسبب احتجازو ا اري

ابين عن الطعذذام بذذدأأمذذا احتجذذاجذ لا على احتجذذازو غير القذذانوني،
مذذد  30يومذال في ظروف مزريذذة ،ومضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذر ْ
وما الزمه عقب ذلي من ضذ ذ ذ ذذغ واكتئاب مد ثالث سذ ذ ذ ذذنوات .ويطلب صذ ذ ذ ذذاحب البالغ إلى الدولة الطرف
أي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ لا أن تلغي القذذانون "الجذذائر" المتعلق بذ جراءات تنظيم وعقذذد التجمعذذات واالجتمذذاعذذات والمسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيرات
واالعتصامات والمظاأرات السلمية ،الصا ر في عام  ،1995وتعوضه بقانون تقدمي جديد.

مالحظات إضافية من الدولة الطرف
1-6

في مالفر ش ذ ذذفوية مؤرخة  26ش ذ ذذشار/فبراير  ، 2015تسرر الدولة الطرف موقفها الس ذ ذذابق المتمثل

2-6

القيو على

في أنه ينشغي أن تعلن اللجنة عدم قبول أالا البالغ لعدم استنا و ،فما أو واضغ ،إلى أي أساس.
وتقول الذدولذة الطرف إن المذا تين  19و 21من العهذد تنص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان على فر

بع

ممارسة الحق في حرية التعبير والحق في التجمم السلمي ،ومن أالو األحكام من القانون الدولي تنعك

في

التشذ ذريعات الوكنية لسازاخسذ ذذتانية .وتشذ ذذير الدولة الطرف على وجه الخصذ ذذوو إلى الما تين  20و 32من

الدسذتور .وتُالفر بأن ممارسذة الحق في حرية التعبير والحق في التجمم السذلمي تفر

واجشات ومسذؤوليات

خاصذة على أصذحاب الحقوق .ولهالا السذبب تنص التشذريعات الوكنية لسازاخسذتانية على عد من الشذرور

الموض ذذوعية ،ايم ا يتعلق ب جراءات تنظيم األحداث العامة "ذات الطابم االجتماعي والس ذذياس ذذي" .ولسن ذلي
ال يعني أن تنظيم التجمعات واالجتماعات والمسذ ذ ذ ذ ذ ذذيرات والمظاأرات السذ ذ ذ ذ ذ ذذلمية محظور في فازاخسذ ذ ذ ذ ذ ذذتان.

اشاس ذ ذ ذذتيفاء الش ذ ذ ذذرور المنص ذ ذ ذذوو عليها في التش ذ ذ ذريعات الوكنية ،تنتفي فل موانم تنظيم األحداث العامة.

وتحذذا الذذدولذذة الطرف بذذأن القذذانون يقيذذد الحق في التجمم السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلمي تقريش ذ لا في جميم البلذذدان الذذديمقراكيذذة
المتقدمة النمو ،التي ت ذ ذ ذ ذ ذذم ش ذ ذ ذ ذ ذذروك لا محد لممارس ذ ذ ذ ذ ذذة أالا الحق .وعالو على ذلي ،تُالفر بأن المشا ئ
التوجيهية المتعلقة بحرية التجمم الس ذ ذذلمي ،الص ذ ذذا ر عن مكتب المؤسذ ذ ذس ذ ذذات الديمقراكية وحقوق ا نس ذ ذذان
التابم لمنظمة األمن والتعاون في أورووا ،تعترف أي ذ ذ لا ب ذذرور فر

حرية التجمم السلمي (انظر الفقر  4-4أعالو).
6
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وتحا الدولة الطرف بأن صذ ذذاحب البالغ تجاأل م ار الر الشذ ذذرور المحد في التشذ ذريعات الوكنية
3-6
ظما في  24آذار/مارس  2012و28
السازاخسذ ذ ذذتانية ،بمشذ ذ ذذارفته النشذ ذ ذذطة في
تجمعين غير مرخص لهما نُ ِم
ْ
نيسان/أبريل  .2012ووالتالي ،وخالفال لما يدعيه صاحب البالغ أمام اللجنة ،لم يخ م للمساءلة في إكار
ا جراءات ا ارية بسذ ذ ذ ذذبب ممارسذ ذ ذ ذذة حقه في حرية التعبير وحقه في التجمم السذ ذ ذ ذذلمي ،بل بسذ ذ ذ ذذبب انتهاد

الحقين.
الشرور المنصوو عليها في التشريعات الوكنية لممارسة أالين
ْ

وتسرر الذذدولذذة الطرف أي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ لا موقفهذذا المتمثذذل في أنذذه ينشغي إعالن عذذدم قبول البالغ بموجذذب
4-6
الما ()2(5ب) من البروتوفول االختياري ألن صاحشه لم يقدم كلشلا لمشاشر إجراءات المراجعة الق ائية لق ية
مشاشر ومرفاقه بنسخة من الر الالي تلقاو من نائب المدعي العام.
احتجازو ا اري إلى المدعي العام
ل
تعليقات صاحب البالغ على المالحظات اإلضافية للدولة الطرف
1-7

في  21نيسذ ذ ذ ذذان/أبريل  ، 2015قدم صذ ذ ذ ذذاحب البالغ تعليقات على المالحظات ا ضذ ذ ذ ذذااية للدولة

الطرف .ويلفه انتشاو اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم توضذ ذ ذ ذذغ في مالحظاتها سذ ذ ذ ذذبب عدم منحه وغيرو من

المنظمين في  24آذار/مارس  2012و 28نيسذان/أبريل  2012الفرصذة
ذلميين
المشذارفين في
ْ
التجمعين الس ْ
ْ
بداء ت ذ ذذامنهم مم العاملين في قطاع النف في زاناوزين وللتعبير عن عدم موافقتهم على أس ذ ذذلوب تعامل
سذ ذ ذذلطات الدولة الطرف مم األحداث المأسذ ذ ذذاوية التي وقعه في زاناوزين ،إذا فانه تص ذ ذ ذرفات المشذ ذ ذذارفين

ذلميين لم تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذل أي تهذديد لألمن الوكني أو النظذام العذام أو الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذحذة العذامة
في أالين
التجمعين السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ْ
ْ
أو اآل اب العامة.
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ووكثير من التفصذيل ،يحا صذاحب البالغ أي ذال بأن سذلطات الدولة الطرف انتهكه ،في سذياق

أالا البالغ ،المشا ئ التوجيهية السذ ذ ذذتة التالية الوار في المشا ئ التوجيهية المتعلقة بحرية التجمم السذ ذ ذذلمي،

الص ذ ذ ذذا ر عن مكتب المؤس ذ ذ ذس ذ ذ ذذات الديمقراكية وحقوق ا نس ذ ذ ذذان التابم لمنظمة األمن والتعاون في أورووا،

التي اعتمذدتهذا فذازاخسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذان إلى جذانذب الذدول األخرى األع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاء في منظمذة األمن والتعذاون في أورووا:

(أ) التأييد المبدئي لتنظيم التجمعات الس ذ ذ ذ ذذلمية؛ و(ب) التزام الدولة ا يجابي بتس ذ ذ ذ ذذهيل التجمعات الس ذ ذ ذ ذذلمية

وحمايتها؛ و( ) الشذذرعية؛ و( ) التناسذذب؛ و(س) حسذذن ا ار؛ و(و) عدم التمييز .ويقول صذذاحب البالغ ،على
وجه الخص ذذوو ،إن س ذذلطات الدولة الطرف اتخالت "تدابير احت ارزية" لثنيه عن المش ذذارفة في "تجمم المعارض ذذة"
َّ
المنظم في  28نيسذ ذ ذ ذ ذ ذذان/أبريل  ، 2012حيث أد ته باتخاذ إجراءات عقابية (انظر الفقر  2-2أعالو) ،ومن
إخ ذذاعه للمسذذاءلة م ار الر في إكار ا جراءات ا ارية لمجر مشذذارفته في التجمعات السذذلمية لي

وال "ضروريال" بالمعنى المقصو في الما تين  )3(19و 21من العهد.
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ويشذ ذ ذذير صذ ذ ذذاحب البالغ أي ذ ذ ذ لا إلى القرار رقم  167الالي اعتمدو مجل

متناسذذشال

(مسذ ذ ذذليخات)( )10مدينة
َ

ألمذاتي في  29تموز/يوليذه  ،2005والذالي يجيز تنظيم األحذداث العذامذة غير الحكوميذة "ذات الطذابم االجتمذاعي
ال بالقرار ذاته الصذا ر عن مجل
والسذياسذي" فق في الميدان الواقم خلف سذينما سذاري أرفا .وعم ل

مدينة ألماتي،

ذداث الرسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذميذذة ،ذات الطذذابم المحلي والوكني ،التي تنظمهذذا
ينشغي أن تجري في ميذذدان الجمهوريذذة األحذ ُ
الهيئات الحكومية المعنية ،وفاللي األحداث األخرى التي يشذارد فيها مسذؤولون رايعو المسذتوى على صذعيد

الدولة والمدينة .وتُس ذ ذ ذذتخدم الميا ين والحدائق األخرى ،بحس ذ ذ ذذب خص ذ ذ ذذائص ذ ذ ذذها المعمارية والوظيفية ،لتنظيم
مدينة ألماتي ق َّسذم فعلي لا جميم

األنشذطة الرسذمية والثقااية والترفيهية .ويحا صذاحب البالغ بأن قرار مجل
األحداث العامة التي تُ َّ
نظم في ألماتي إلى أحداث حكومية وأحداث غير حكومية ،ثم ق َّس ذ ذم أالو الفئة فاللي،

بحس ذذب الموض ذذوع ،إلى أحداث "ذات كابم اجتماعي وس ذذياس ذذي" وأحداث ذات كابم آخر .ووالتالي ،يجوز،
__________
()10
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يعني أذالا المصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذطلغ مجل

كازاخستان.

المذدينذة ،أو بعشذار أ ق ،الجهذاز التمثيلي المحلي المنتخذب (الحكومذة المحليذة) في أقذاليم ومقذاكعات
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مذدينذة ألمذاتي ،أن تَجري جميم األحذداث التي تنظمهذا وتذديرأذا الذدولذة ،وفذاللذي األحذداث

وفقذ لا لقرار مجل
ذات الطابم غير السذ ذذياسذ ذذي (مثل األحداث الرياضذ ذذية والمسذ ذذابقات والحفالت الموسذ ذذي ية واألحداث التجارية
والمعار ) في أي ميدان أو حديقة أو منتزو أو ش ذذارع مناس ذذب .غير أنه ينشغي تنظيم جميم األحداث ذات
الطابم "االجتماعي والسذذياسذذي" فق في الميدان الواقم خلف سذذينما سذذاري أرفا .ووالتالي ،ف ن منغ سذذلطات

الذدولذة الطرف ا ذن بتنظيم األحذداث العذامذة "ذات الطذابم االجتمذاعي والسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي" فق في مكذان واحد

مخص ذ ذذص لهالا الغر  ،مم الس ذ ذذماح بتنظيم األحداث العامة الحكومية وغير الس ذ ذذياس ذ ذذية في أماكن أخرى،
مسألة ذات وافم سياسية وتنطوي على التمييز.
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ويقول صذ ذذاحب البالغ ،ايما يتعلق بحجة الدولة الطرف أنه لم يسذ ذذتنفد سذ ذذبل االنتصذ ذذاف المحلية

(انظر الفقرتين  7-4و 4-6أعالو) ،إن اللجوء إلى مكتب المدعي العام لي
اس ذ ذذتنفا و ألغ ار

ال ينشغي
سذ ذذبيل انتصذ ذذاف فعا ل

الما ()2(5ب) من البروتوفول االختياري .غير أنه قدم كلشال إلى مكتب المدعي العام

في ألماتي وكلش لا إلى مكتب المدعي العام للجمهورية لمشاش ذذر إجراءات المراجعة الق ذذائية لق ذذية احتجازو
كلبيه .ووالتالي ،فقد استنفد جميم سبل االنتصاف المحلية المتاحة والفعالة.
ا اري ،ولسنهما رف ا ْ
معلومات إضافية من الدولة الطرف وصاحب البالغ
-8

في مالفر شذ ذ ذ ذذفوية مؤرخة  2تموز/يوليه  ،2015تسرر الدولة الطرف موقفها السذ ذ ذ ذذابق المتمثل في أنه
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وفي  14أيلول/سذ ذ ذ ذذبتمبر  ، 2015قدم صذ ذ ذ ذذاحب البالغ تعليقات على المعلومات ا ضذ ذ ذ ذذااية التي

ينشغي أن تعلن اللجنة عدم قبول أالا البالغ وأنه لم تقم أي انتهاكات لحقوق صاحشه المكفولة بموجب العهد.

قذدمتهذا الذدولة الطرف في  2تموز/يوليذه  ، 2015حيذث فرر ا عذاءاتذه األوليذة التي مفذا أذا أن الذدولة الطرف
انتهكه حقوقه المكفولة بموجب الما تين  )2(19و 21من العهد .ويلفه صذاحب البالغ أي ذال انتشاو اللجنة

إلى تقرير المقرر الخاو المعني بالحق في حرية التجمم السذ ذ ذ ذذلمي والحق في حرية تسوين جمعيات ،ماينا

كياي ،عن بعثته إلى فازاخس ذ ذ ذذتان ( 27-19فانون الثاني/يناير  .)11()2015ويقترح أي ذ ذ ذ ذ لا إ ار عد من
األحكام في القانون الجديد المتعلق بالتجمعات السذ ذذلمية .وعالول على ذلي ،يقول صذ ذذاحب البالغ إن الدولة

الطرف لم تنفال حتى اآلن آراء اللجنة الوار في البالغ رقم  ،2012/2137بش ذ ذذأن ق ذ ذذية توريغوزينا ض ذ ذذد

كازاخس ذ ذ ذ ذ ذذتان( ، )12الالي يماثل أالا البالغ من حيث الجوأر .وي ذ ذ ذ ذ ذي

ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أن اللجنة ذفرت

بالتحديد في ذلي البالغ أن الدولة الطرف ملزمة بمنم حدوث انتهاكات مماثلة في المسذتقبل .ولاللي ،ينشغي

للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشذ ذريعاتها ،وال س ذذيما قانون إجراءات تنظيم وعقد التجمعات واالجتماعات
والمس ذذيرات واالعتص ذذامات والمظاأرات الس ذذلمية ،بص ذذيغته المطشقة في أالو الق ذذية ،بغر

السامل في إقليمها بالحقوق المكفولة بموجب الما تين  19و 21من العهد(.)13
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ض ذذمان التمتم

وفي مالفر شذ ذ ذ ذذفوية مؤرخة  5تشذ ذ ذ ذرين الثاني/نوفمبر  ،2015فررت الدولة الطرف مالحظاتها األولية

المؤرخة  20تشذرين األول/أكتوور  2014ومالحظاتها ا ضذااية المؤرخة  26شذشار/فبراير  ،2015حيث حاجه
بأنه ينشغي للجنة أن تعلن عدم قبول أالا البالغ لعدم استنا و ،فما أو واضغ ،إلى أي أساس.

وفي  18تش ذ ذرين الثاني/نوفمبر  ، 2015قدم ص ذ ذذاحب البالغ تعليقات على المعلومات ا ض ذ ذذااية
-11
التي قدمتها الدولة الطرف في  5تشذ ذرين الثاني/نوفمبر  ،2015حيث ي َال ِمكر بأنه يلزم الحصذ ذذول مقدم لا على
إذن من السذذلطات في فازاخسذذتان لتنظيم أحداث عامة سذذلمية ،ووأنه ال يُسذذمغ بتنظيمها إال في مكان واحد

__________
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()11

 .A/HRC/29/25/Add.2ويحيل صاحب البالغ إلى الفقرات  52و 59و 60و.66-62

()12

.CCPR/C/112/D/2137/2012

()13

المرجم نفسه ،الفقر .9
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في ألماتي :الميدان الالي يقم خلف سذينما سذاري أرفا (انظر الفقر  3-7أعالو) .ويحا أي ذال بأنه ال يوجد
ما يمنم مكتب المدعي العام من مشاشذر إجراءات المراجعة الق ذائية لق ذية احتجازو ا اري أمام المحكمة
()14
العليا بموجب الفصذذل  40من قانون الجرائم ا ارية  .ويُالفر صذذاحب البالغ فاللي بأنه قدَّم بالفعل كلشال

إلى المدعي العام لمشاشر إجراءات المراجعة الق ائية لق ية احتجازو ا اري ،رف ه نائب المدعي العام.
ووالتالي ،فلن يف ي تقديم كلب آخر من أالا القبيل إلى المدعي العام إلى نتيجة مختلفة.

المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية
 1-12قب ذذل النظر في أي ا ع ذذاء ير في بالغ م ذذا ،يج ذذب على اللجن ذذة أن تقرر ،وفق ذ لا للم ذذا  97من
نظامها الداخلي ،ما إذا فان البالغ مقبوالل أم ال بموجب البروتوفول االختياري.
2-12

وقد تأكدت اللجنة ،وفقال لما تقت ذ ذ ذذيه الما ()2(5أ) من البروتوفول االختياري ،من أن المسذ ذ ذذألة
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وتالحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أن صذذاحب البالغ لم يسذذتنفد جميم سذذبل االنتصذذاف المحلية

نفسها ليسه قيد النظر في إكار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

المتاحة ،حيث لم يقدم كلش لا إلى المدعي العام لمشاشذر إجراءات المراجعة الق ذائية لق ذية احتجازو ا اري
أمام المحكمة العليا .وتُالفر اللجنة باجتها اتها التي مفا أا أن تقديم كلب لمراجعة الق اررات الق ذ ذذائية التي
خله حيز النفاذ إلى مكتب المدعي العام ،يتوقف قبوله على الس ذ ذ ذ ذذلطة التقديرية لهالو الهيئة ،لي

انتصاف ينشغي استنفا و ألغ ار

س ذ ذ ذ ذذبيل

الما ()2(5ب) من البروتوفول االختياري( .)15وتالحظ اللجنة أي لا أن

صذ ذ ذذاحب البالغ قدم إلى مكتب المدعي العام كلشال لمشاشذ ذ ذذر إجراءات المراجعة الق ذ ذ ذذائية لق ذ ذ ذذية احتجازو
ا اري أمام المحكمة العليا وأن نائب المدعي العام رف

أالا الطلب على اعتشار أنه ال يسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتند إلى أي

ووناء عليه ،وفي ظل أالو المالبسذ ذذات ،ترى اللجنة أن الما ()2(5ب) من البروتوفول االختياري
أسذ ذذاس.
ل
ال تمنعها من النظر في أالا البالغ.
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وترى اللجنة أن صذاحب البالغ قد عم بما يكفي من األ لة ألغ ار

المقبولية ا عاءاته المدرجة

في إكذذار المذذا تين  )2(19و 21من العهذذد .وعليذذه ،تعلن اللجنذذة أن البالغ مقبول وتنتقذذل إلى النظر في
أسسه الموضوعية.

النظر في األس
1-13

الموضوعية

نظرت اللجنة في البالغ في ض ذ ذذوء جميم المعلومات التي قدمها إليها الطرفان ،وفقال للما )1(5

من البروتوفول االختياري.
__________
()14

يحيل ص ذذاحب البالغ إلى الس ذذابقة التي حص ذذله في ق ذذية أ .ف ،.حيث باش ذذر مكتب المدعي العام إجراءات المراجعة الق ذذائية

بناء عليها ق اررات المحاكم األ نى رجة .ولسنه يشذ ذ ذ ذ ذذير إلى أن المحكمة العليا لم تتناول في قرارأا
أمام المحكمة العليا ،التي ألغه ل
المسائل المتعلقة بكفالة إعا تأأيل أ .ف .واستفا ته من سبل االنتصاف الفعالة ووتقديم المسؤولين إلى العدالة.

()15

انظر ،على سذبيل المثال ،ق ذية ألسسذيي ضذد االتحا الروسذي ( ،)CCPR/C/109/D/1873/2009الفقر 4-8؛ وق ذية لوزينسو ضذد
بيالروس ( ،)CCPR/C/112/D/1929/2010الفقر 3-6؛ وق ذ ذذية سذ ذذو الينسو ضذ ذذد بيالروس (،)CCPR/C/115/D/2016/2010
الفقر 3-7؛ وق ذ ذذية بووالفني وس ذ ذذو الينسو ض ذ ذذد بيالروس ( ،)CCPR/C/118/D/2139/2012الفقر 3-7؛ وق ذ ذذية س ذ ذذامبتشاي ض ذ ذذد
كازاخستان ( ،)CCPR/C/130/D/2418/2014الفقر 3-11؛ وق ية كورتينشاييفا ضد فازاخستان (،)CCPR/C/130/D/2540/2015
الفقر 3-8؛ وق ذذية نورالنولي ض ذذد فازاخس ذذتان ( ،)CCPR/C/130/D/2546/2015الفقر 3-8؛ وق ذذية كولومبيتوف ض ذذد فازاخس ذذتان

( ،)CCPR/C/130/D/2547/2015الفقر .3-7
GE.21-05893
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 2-13وتحي اللجنذة علمذ لا بذا عذاء ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أن الذدولذة الطرف انتهكذه حقذه في حريذة التجمم
السذ ذذلمي ب خ ذ ذذاعه للمسذ ذذاءلة في إكار ا جراءات ا ارية لمجر مشذ ذذارفته في تجمعات سذ ذذلمية .ويشذ ذذير
صذ ذذاحب البالغ في أالا الصذ ذذد إلى أن أف ار الشذ ذذركة ألقوا عليه ال ش

تجمعين
مرتين فور مشذ ذذارفته في
ْ

ذلميين .وتحا الدولة الطرف بأن صذاحب البالغ احتُ ِجز في الواقم وخ ذم للمسذاءلة في إكار ا جراءات
س ْ
ا اريذة لمش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذارفتذه في أحذداث عذامذة غير مرخص لهذا .وتذال مِفر اللجنذة بذأن الحق في التجمم السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلمي،

الالي تسفله الما  21من العهد ،حق أسذذاسذذي من حقوق ا نسذذان ال غنى عنه للفر للتعبير علن لا عن آرائه
ووجهات نظرو ،وال غنى عنه في مجتمم يمقراكي( . )16ووالنظر إلى أن التجمعات السذ ذ ذ ذ ذذلمية تشذ ذ ذ ذ ذذكل عا

فرص ذ ذ ذ ذ ذ ذذة للتعبير عن اآلراء ،فال بد من الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذماح قدر ا مكان بعقدأا على مرأى ومس ذ ذ ذ ذ ذ ذذمم من الجمهور

المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتهذدف( ،)17وال يجوز فر أي قيذد على أذالا الحق إال إذا( :أ) ُف ِر َ على نحو يتوافق مم القذانون؛
و(ب) فان ضذروري لا في مجتمم يمقراكي لصذون األمن الوكني أو السذالمة العامة أو النظام العام أو لحماية

الصذ ذذحة العامة أو اآل اب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم .ورغم جواز تقييد الحق في التجمم السذ ذذلمي في
بع

الحاالت ،ف ن عبء تبرير أي قيو يقم على عاتق السذ ذ ذذلطات( .)18ايجب على السذ ذ ذذلطات أن تثبه أن

أي قيو تسذ ذذتوفي شذ ذذرر الشذ ذذرعية ،وتستسذ ذذي أي ذ ذال كابم ال ذ ذذرور والتناسذ ذذب مم أسذ ذذاس واحد على األقل من

األسذ المسذذموح بها لفر القيو المالفور في الما  21من العهد .ويشذذكل عدم اسذذتيفاء أالا الشذذرر انتهاكلا
للما  21من العهد( .)19وينشغي أن يهدف فر أي قيو على أالا الحق إلى تيسذ ذ ذ ذذير ممارسذ ذ ذ ذذته ولي الحد

منها على نحو غير ضروري وغير متناسب( .)20ويجب أال تتسم أالو القيو بالتمييز ،وأال تخل بجوأر الحق،
وأال تهدف إلى ر ع المشارفة في التجمعات ،أو تؤ ي إلى ثني الناس عن ذلي(.)21
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وتالحظ اللجنذ ذذة أن نظم الترخيص ،التي تُلزِم الراغبين في تنظيم تجمم سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلمي بطلذ ذذب إذن
()22

 .وفي حالة

(أو رخص ذ ذذة) من الس ذ ذذلطات لل يام باللي ،تتعار مم اعتشار التجمم الس ذ ذذلمي حق لا أس ذ ذذاس ذ ذذي لا
وجو أذالو النظم ،ينشغي أن تعمذل ،من حيذث الممذارسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة ،فذمليذة لتخطذار ،حيذث يُمنغ ا ذن تلقذائيذال مذا لم

توجد أسذ ذذشاب قاأر تحول ون ذلي .ويجب أي ذ ذ لا أال تتسذ ذذم إجراءات أالو النظم بالبيروقراكية المفركة(.)23
وينشغي أال تعمل نظم ا خطار أي ال ،من حيث الممارسة ،فنظم للترخيص(.)24

__________
()16
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وتحي اللجنة علمال با عاء صاحب البالغ أن سلطات الدولة الطرف ومحاكمها لم تقدم أي مبرر

ل ذ ذذرور إخ ذ ذذاع ه للمسذ ذذاءلة في إكار ا جراءات ا ارية لمجر مشذ ذذارفته في أحداث عامة سذ ذذلمية ،ومن

كانه غير مرخص لها .وتحي اللجنة علم لا أي ذ ذ ذال ب فا الدولة الطرف بأن القيو ُفرض ذ ذذه على ص ذ ذذاحب
البالغ وفق لا لقانون الجرائم ا ارية وألحكام قانون إجراءات تنظيم وعقد التجمعات واالجتماعات والمسذ ذ ذذيرات
واالعتصذ ذذامات والمظاأرات السذ ذذلمية .وتحي اللجنة علمال أي ذ ذال بحجة الدولة الطرف أن شذ ذذرر تقديم كلب
ا ذن بتنظيم تجمم سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلمي إلى الجهاز التنفيالي المحلي يهدف إلى حماية النظام العام وحقوق المواكنين

اآلخرين وحريذاتهم .غير أن اللجنذة تحي علمذ لا فذاللذي بذا عذاء صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أنذه ،ومن جذاز قذانونذال فر
قيو بموجب التشذ ذ ذريعات الوكنية ،لم يكن احتجازو ومخ ذ ذذاعه للمس ذ ذذاءلة في إكار ا جراءات ا ارية أم لار
ضذروريال في مجتمم يمقراكي لتحقيق األأداف المشذروعة التي تالرعه بها الدولة الطرف .ويحا صذاحب

المتعلقين بق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذايذ ذذا مهمذ ذذة  -إحيذ ذذاء ذفرى إكالق النذ ذذار على المحتجين
التجمعين
البالغ فذ ذذاللذ ذذي بذ ذذأن
ْ
ْ
في زاناوزين والتعبير عن عدم الموافقة على أسذ ذذلوب تعامل سذ ذذلطات الدولة الطرف مم األحداث المأسذ ذذاوية
سلميين ولم ينجم عنهما أي ضرر أو خطر شخصي أو ما ي.
في زاناوزين  -فانا
ْ
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وتالحظ اللجنذة أن الذدولذة الطرف اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنذدت إلى أحكذام قذانون إجراءات تنظيم وعقذد التجمعذات

واالجتماعات والمس ذ ذذيرات واالعتص ذ ذذامات والمظاأرات الس ذ ذذلمية ،الالي يش ذ ذذترر تقديم كلب عش ذ ذذر أيام على

األقل قبل موعد الحدث المقرر والحصذ ذ ذ ذذول على إذن من السذ ذ ذ ذذلطات التنفيالية المحلية ،وأو ما يقيد بالتالي

الحق في التجمم السذ ذذلمي .وتشذ ذذير اللجنة إلى أن حرية التجمم السذ ذذلمي حق وليسذ ذذه امتيا الز .فما يقت ذ ذذي

االمتثذال للعهذد أن تسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتوفي القيو المفروضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة على أذالا الحق ،حتى ومن فذان القذانون يجيزأذا ،المعذايير
المنصذ ذ ذ ذذوو عليها في الجملة الثانية من الما  21من العهد .وفي أالا الصذ ذ ذ ذذد  ،تالحظ اللجنة أن القيو

المفروض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة لحمذايذة "حقوق اآلخرين وحريذاتهم" قذد ترتش بحمذايذة الحقوق المنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوو عليهذا في العهذد

أو حقوق ا نسذ ذ ذ ذذان األخرى المكفولة لألشذ ذ ذ ذذخاو غير المشذ ذ ذ ذذارفين في التجمم .وألن التجمعات ،باعتشارأا
اسذذتخدام لا مشذذروع لا لألماكن العامة وغير العامة ،قد تؤ ي بطبيعتها إلى مسذذتوى معين من اضذذطراب الحيا
العا ية ،فينشغي اسذ ذ ذذتيعاب أالا االضذ ذ ذذطراب ما لم يفر ذلي عبئال غير متناسذ ذ ذذب ،وأي الحالة التي يتعين

فيها على السذ ذذلطات تقديم مبررات مفصذ ذذلة ألي قيو ( .)25وتالحظ اللجنة أي ذ ذ لا أن مصذ ذذطلغ "النظام العام"

يش ذذير إلى مجموعة القواعد التي تسفل حس ذذن س ذذير المجتمم ،أو إلى مجموعة المشا ئ األس ذذاس ذذية التي يقوم

عليها المجتمم ،وأو ما يعني أي ذ لا احترام حقوق ا نس ذذان ،بما فيها الحق في التجمم الس ذذلمي( .)26وينشغي
أال تعتمذد الذدول األكراف على تعري غذام لمصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذطلغ "النظذام العذام" لتبرير فر قيو مفركذة على
الحق في التجمم الس ذذلمي( .)27ويمكن أن تتس ذذبب التجمعات الس ذذلمية أحيان لا بحكم كبيعتها أو عن قص ذذد في
اضطرابات تتطلب التحلي بقدر فبير من التسامغ .ولي مصطلغ "النظام العام" م ار فال ل ذ ذذمصطلغ "القانون

والنظ ذذام" ،وال ينشغي اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتخ ذذدام "حظر الفوضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى الع ذذامذذة" في الق ذذانون المحلي ب ذ فرار لتقيي ذذد التجمعذذات

السذ ذذلمية( .)28غي ر أن اللجنة تالحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات محد عن كبيعة االضذ ذذطراب
المعنيين ،وال عن تجليات تجاوزأما حد االضطراب الالي يمكن التسامغ معه.
التجمعين
الالي نجم عن
ْ
ْ
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وتال مفر اللجنة بأن الما  21من العهد توجب أن تسون أي قيو "ضرورية في مجتمم يمقراكي".

وينشغي أن تسون القيو بالتالي ض ذذرورية ومتناس ذذشة في س ذذياق مجتمم قائم على الديمقراكية وس ذذيا القانون

__________
()25

ق ذ ذ ذ ذذية س ذ ذ ذ ذذتامبروفس ذ ذ ذ ذذكي ض ذ ذ ذ ذذد بيالروس ( ،)CCPR/C/112/D/1987/2010الفقر 6-7؛ وق ذ ذ ذ ذذية بوغاش ض ذ ذ ذ ذذد بيالروس

()26

مشا ئ سيراكو از المتعلقة بأحكام التقييد وعدم التقيد الوار في العهد الدولي الخاو بالحقوق المدنية والسياسية ،الفقر .22

()27
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والتعد ية الس ذ ذذياس ذ ذذية وحقوق ا نس ذ ذذان ،وأال تسون فق معقولة أو مناس ذ ذذشة( .)29ويجب أن تش ذ ذذكل أالو القيو
إجراءات مناسذ ذ ذ ذذشة لالسذ ذ ذ ذذتجابة ل ذ ذ ذ ذذرور اجتماعية ملحة تتصذ ذ ذ ذذل بأحد األسذ ذ ذ ذ

المسذ ذ ذ ذذموح بها الوار في

الما  .21وينشغي أي ذ ذال أن تسون أقل التدابير تقحمال من تلي التي قد تؤ ي المهمة الوقائية المطلووة(.)30
وعالو على ذلي ،ينشغي أن تسون متناس ذ ذ ذ ذ ذذشة ،وأو ما يقت ذ ذ ذ ذ ذذي تقييمها من خالل موازنة كبيعتها وتأثيرأا

ال ذ ذذار على ممارسذ ذذة الحق مم الفائد التي يحققها فرضذ ذذها( . )31ومذا فاق ال ذ ذذرر الفائد  ،فان التقييد غير
متناسذذب ووالتالي غير مسذذموح به .وتالحظ اللجنة فاللي أن الدولة الطرف لم تثبه أن الحكم على صذذاحب

البالغ عد مرات بعوقة االحتجاز ا اري مد  15يومال بسذذبب مشذذارفته في تجمعات سذذلمية فان ضذذروريال
في مجتمم يمقراكي لتحقيق غر مشذ ذ ذ ذذروع أو فان متناسذ ذ ذ ذذش لا مم أالا الغر وفق لا للشذ ذ ذ ذذرور الصذ ذ ذ ذذارمة

المنص ذ ذذوو عليها في الجملة الثانية من الما  21من العهد .وتش ذ ذذير اللجنة أي ذ ذ ذال إلى أن أي قيو على
المشذذارفة في التجمعات السذذلمية ينشغي أن تسذذتند إلى تقييم متمايز أو فر ي لسذذلود المشذذارفين في التجمم

المعني .ويُ َع ُّد فر قيو شذ ذ ذذاملة على التجمعات السذ ذ ذذلمية مبدئي لا أم الر غير متناسذ ذ ذذب( .)32ولهالو األسذ ذ ذذشاب،
تخلص اللجنذة إلى أن الدولة الطرف لم تبرر تقييذد حق صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ في التجمم السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلمي ،وانتهكه

بالتالي الما  21من العهد.

 7-13وتحي اللجنة علم لا أي ذ ذ ذ ذال با عاء ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ وقوع انتهاد لحقه في حرية التعبير المكفول
بموجب الما  19من العهد .وينشغي للجنة بالتالي أن تقرر ما إذا فانه القيو المفروضذ ذ ذذة على صذ ذ ذذاحب
البالغ تندر ضمن القيو المسموح بها الوار في الما  )3(19من العهد.
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وتالحظ اللجنة أن فر

عقووة على صاحب البالغ بسبب التعبير عن آرائه من خالل المشارفة

في أحداث عامة انتهي حق ه في نقل مختلف ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروب المعلومات واألفسار الالي تسفله الما  )2(19من
العهد .وتشذ ذ ذذير اللجنة إلى أن الما  ) 3(19من العهد تجيز فر

بع

القيو ش ذ ذ ذريطة أن تقتصذ ذ ذذر على

مذا ينص عليذه القذانون ،وأن تسون ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروريذة لسفذالذة احترام حقوق اآلخرين أو سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمعتهم ،ولحمذايذة األمن

الوكني أو الن ظ ذذام الع ذذام أو الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذح ذذة الع ذذام ذذة أو اآل اب الع ذذام ذذة .وتشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير اللجن ذذة إلى تعليقه ذذا الع ذذام

رقم  ) 2011(34بشذذأن حرية الرأي وحرية التعبير ،الالي ير ايه أن أاتين الحريتين شذذركان ال غنى عنهما
لتحقيق النمو السامل للفر  ،وعنصذ ذران أس ذذاس ذذيان من عناص ذذر أي مجتمم .وتش ذذكل أاتان الحريتان لبنة أي

مجتمم حر و يمقراكي .وينشغي أن يتوافق أي تقييد لممارسذتهما مم معيار ْي ال ذرور والتناسذب الصذارمين.
ويجب أالَّ تُطبق القيو إال لألغ ار التي ُوضذ ذ ذ ذ ذذعه من أجلها ،وأن تتعلق مشاشذ ذ ذ ذ ذذر بالغر المحد الالي
اس ذذتدعى فرض ذذها .وتال مفر اللجنة بأن عبء إثشات ض ذذرور وتناس ذذب القيو المفروض ذذة على حقوق ص ذذاحب
البالغ المكفولة بموجب الما  19يقم على عاتق الدولة الطرف(.)33

 9-13وايما يتعلق بتقييد حق ص ذ ذ ذذاحب البالغ في حرية التعبير ،تال مفر اللجنة بأن الخطاب الس ذ ذ ذذياس ذ ذ ذذي
يحظى بمسذ ذ ذ ذذتوى ٍ
ال من أشذ ذ ذ ذذكال التعبير( .)34وتحي اللجنة علملا
عال من التسذ ذ ذ ذذامغ والحماية باعتشارو شذ ذ ذ ذذك ل
__________
()29

المرجم نفسه ،الفقر .40

()30

ق ية توريغوزينا ضد فازاخستان ،الفقر .4-7

()31
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()32

المرجم نفسه ،الفقر .38

()33
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ضذ ذ ذ ذذد

كورتينشاييفا ضذذد فازاخسذذتان ،الفقر 9-9؛ وق ذذية نورالنولي ضذذد فازاخسذذتان ،الفقر 9-9؛ وق ذذية كولومبيتوف ضذذد فازاخسذذتان،

الفقر .9-8
()34
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المعنيين نُظما حياء ذفرى إكالق النار على المحتجين في
السلميين
التجمعين
با عاء صاحب البالغ أن
ْ
ْ
ْ
زاناوزين ومبداء عدم الموافقة على أس ذ ذ ذ ذ ذ ذذلوب تعامل س ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطات الدولة الطرف مم األحداث المأس ذ ذ ذ ذ ذ ذذاوية في

زاناوزين .ولعدم ورو أي معلومات ذات ص ذذلة من الدولة الطرف توض ذذغ مدى توافق القيو المفروض ذذة مم

أحكذذام المذذا  )3(19من العهذذد ،فذ ن اللجنذذة تخلص إلى وقوع انتهذذاد لحقوق ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذذب البالغ المكفولذة

بموجب الما  )2(19من العهد.

ومذ تتصذرف اللجنة وفق لا للما  )4(5من البروتوفول االختياري ،فهي ترى أن الوقائم المعروضذة
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عليها تبين انتهاد الدولة الطرف حقوق صاحب البالغ المكفولة بموجب الما تين  )2(19و 21من العهد.
ال بذذأحكذذام المذذا () 3(2أ) من العهذذد ،يقم على عذذاتق الذذدولذذة الطرف التزام بتوفير سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبيذذل
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وعم ل
انتصذ ذذاف فعال لصذ ذذاحب البالغ .ويقت ذ ذذي منها ذلي توفير فامل سذ ذذبل جبر ال ذ ذذرر لمن انتُ ِهكه حقوقهم

المعترف بها في العهد .وعليه ،ف ن الدولة الطرف ملزمة ،في جملة أمور ،باتخاذ الخطوات المناس ذ ذذشة لمنغ
صذ ذذاحب البالغ تعوي ذ ذال مناسذ ذذشال ورمِ أي تسالي قانونية تسبَّدأا .ويتعين عليها أي ذ ذال اتخاذ جميم التدابير
الالزمة لمنم حدوث انتهاكات مماثلة في المسذ ذ ذ ذ ذ ذذتقبل .وفي أالا الصذ ذ ذ ذ ذ ذذد  ،تؤفد اللجنة من جديد أنه ينشغي

للدولة الطرف ،وفق لا اللتزاماتها بموجب الما  )2(2من العهد ،أن تراجم تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريعاتها لسفالة التمتم السامل
في إقليمهذذا بذذالحقوق المنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوو عليهذذا في المذذا تين  )2(19و 21من العهذذد ،بمذذا في ذلذذي تنظيم وعقذد
التجمعات واالجتماعات والمسيرات واالعتصامات والمظاأرات السلمية.
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ومذ ت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذم اللجنذذة في اعتشذذارأذذا أن الذذدولذذة الطرف قذذد اعترفذذه ،بذذان ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذذامهذذا إلى البروتوفول

ال
االختيذاري ،بذاختص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاو اللجنذة في تحذديذد مذا إذا وقم انتهذاد ألحكذام العهذد أم ال ،وأنهذا تعهذدت ،عم ل

بذالمذا  2منذه ،بذأن تسفذل تمتم جميم األف ار الم يمين في إقليمهذا والخذاضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعين لواليتهذا بذالحقوق المعترف

بها في العهد وتوفر لهم سبل انتصاف فعالة متى ثبه وقوع انتهاد ،فهي توم أن تتلقى من الدولة الطرف،
في غ ون  180يومال ،معلومات عن التدابير المتخال لتنفيال آراء اللجنة .وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف
أي لا أن تنشر أالو اآلراء وتعممها على نطاق واسم بلغاتها الرسمية.
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