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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
  من ضروب املعاملة أو العقوبة
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  مناهضة التعذيبة نجل
   واألربعونالسابعةالدورة 

  ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٥ -أكتوبر / تشرين األول٣١

 ١٩املـادة     من الدول األطـراف مبوجـب      املقدمةالنظر يف التقارير        
  تفاقيةاال من

   للجنة مناهضة التعذيباخلتاميةاملالحظات     

  بيالروس    
 يف  (CAT/C/BLR/4) الرابـع لبـيالروس   نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقريـر          -١

تـشرين   ١٤ و ١١يومي  املعقودتني  ) 1039 و (CAT/C/SR.1036 ١٠٣٩و ١٠٣٦جلستيها  
 ١٠٥٣لتاليـة يف جلـستها      ، واعتمدت اللجنـة املالحظـات اخلتاميـة ا        ٢٠١١ نوفمرب/الثاين

(CAT/C/SR.1053).   

  مقدمة  -ألف   

الرابع، فإهنا تأسف ألن التقرير تأخر       تقريرها يف حني ترّحب اللجنة بتقدمي بيالروس       -٢
حتليل اللجنة ملدى تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطـرف  دون ، مما حال عن موعده بتسع سنوات 

   .٢٠٠٠ام بعد االستعراض األخري الذي خضعت له يف ع
أعضاء بع  أي ممثل من عاصمة الدولة الطرف لالجتما        حضور وتأسف اللجنة لعدم    -٣

 علماً مع االرتياح بالفرصة املتاحة إلجراء حوار بناء إال أهنا حتيطاللجنة خالل الدورة احلالية، 
 .يشمل جماالت عديدة تغطيها االتفاقية
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   

  :ق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليهاترحب اللجنة بتصدي  -٤
 ٣ (تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة        الربوتوكول االختياري ال    )أ(  

  ؛)٢٠٠٤فرباير /شباط
ـ  نالربوتوكـوال   )ب(    كــانون ٢٣ ( التفاقيـة حقـوق الطفـل   اناالختياري

  ).٢٠٠٦اير ين/ كانون الثاين٢٥ و٢٠٠٢ يناير/الثاين
إلصـالح تـشريعاهتا    اليت تبذهلا الدولـة الطـرف       وتنوِّه اللجنة باجلهود املتواصلة       -٥

  :وسياساهتا وإجراءاهتا يف جماالت ذات صلة باالتفاقية، مبا يف ذلك ما يلي
مراجعة القانون اجلنائي وقانون تنفيذ العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية،           )أ(  

  ؛٢٠٠١ يناير/ كانون الثاين١ذ يف اليت دخلت حيز التنفي
  ؛٢٠٠٣ يف عام وشروطهإجراءات االعتقال ب  املتعلققانونالاعتماد   )ب(  
املؤقتة و واحلماية التكميلية     الالجئ مركز إتاحةديد بشأن   اجلون  قانالإقرار    )ج(  

  .٢٠٠٨ يف عام األجانب واألشخاص عدميي اجلنسيةللمواطنني 

   والتوصياتدواعي القلق الرئيسية  -جيم   

  الضمانات القانونية األساسية     
 احملتجزين  ة ومتسقة تفيد حبرمان   تقارير عديد ما ورد من    تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء        -٦

االستعانة علـى   ، مبا يف ذلك     اجلوهرية من الضمانات القانونية األساسية      يف كثري من األحيان   
بـشكل  الوضع يتعلـق   هذا بأناً ، علمةواحلق يف االتصال بأفراد األسر   حام وطبيب   الفور مب 
تشمل مثـل هـذه     و.  من القانون اجلنائي   ٢٩٣اهتموا مبوجب املادة    الذين  املعتقلني  بخاص  

  املكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات       أثارها بصورة مشتركة عدد من    التقارير حاالت   
املـة أو العقوبـة     ، مبا يف ذلك املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املع           اخلاصة

سانيكوف الذي  ندريه  أ بعدد من األشخاص منهم،   ، واملتعلقة   قاسية أو الالإنسانية أو املهينة    ال
حـام  االستعانة على الفور مب    حقه يف     من ه حرمان ٢٠١١مايو  /ته يف أيار  حماكم خالل   ادعى
قـبض   إصابته جبروح أثنـاء   طيب على الرغم من     على العالج ال  واحلصول  األسرة  بالتصال  وا

ويف . A/HRC/17/27/Add.1) من الوثيقـة     ٢٤٩الفقرة  (  نيكالييف ، وفالدميري هالسلطات علي 
 بـشأن  ٢٠٠٣ يونيـه /حزيـران  ١٦يف املؤرخ  Z-215  رقمقانونبالاً حني حتيط اللجنة علم

 عدم قيام الدولة الطرف عملياً      تعرب عن قلقها الشديد إزاء    ا  ، فإهن وشروطهإجراءات االعتقال   
 ،)١٢ و ١١ و ٢املـواد   (، منذ اللحظات األوىل لالحتجاز      ضمانات القانونية األساسية  البتوفري  
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 االحتجـاز الـسابق   مبن فيهم احملتجزين يف مراكز      ،  ميع األشخاص احملرومني من حريتهم    جل
النحـو  وذلك على   ،   اإلداري االحتجاز األشخاص قيد لجنة أمن الدولة و   التابعة ل للمحاكمة  

الـدول  بشأن تنفيذ   ) ٢٠٠٨(٢ من تعليق اللجنة العام رقم       ١٤و ١٣   الفقرتني املشار إليه يف  
  .٢األطراف للمادة 

  :مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف 
من الناحية العملية على    وضمان حصول مجيع احملتجزين مبوجب القانون         )أ(  

ـ     تعانة مجيع الضمانات القانونية األساسية منذ بداية احتجازهم، مبا يف ذلك حقهم يف االس
االتصال بأفراد األسرة وتعريفهم حبقوقهم     وبسرعة مبحامٍ واخلضوع لفحص طيب مستقل       

ساعة االحتجاز، مبا يف ذلك بالتهم املوجهة ضدهم واحلق يف املثول أمام قاضٍ على وجه               
  السرعة؛
 رهن االعتقـال     األشخاص ، مبن فيهم  األشخاص احملتجزين  قحضمان    )ب(  
  تهم؛معاملونية احتجازهم أو الطعن يف قان يف، اإلداري
تـصوير بالفيـديو جلميـع      الأو  ن التسجيل السمعي    اختاذ تدابري لضما    )ج(  

االستجوابات يف مراكز الشرطة ومرافق االحتجاز كوسيلة إضافية ملنع التعذيب وسـوء            
  .املعاملة

لسجل  ا على املعتقلني   حمامي أفراد العائلة و   إطالعحمدودية  إزاء  وتشعر اللجنة بالقلق      -٧
  حـسب األصـول    حملتجـزين العدم تسجيل   اً   أيض وتعرب عن أسفها  . املركزي للمعتقلني 

  ).١٢و ١١ و٢ املواد(
تسجيل الفـوري جلميـع األشـخاص       الضمان  بتوصي اللجنة الدولة الطرف       

 احملـامني وأقـارب املعـتقلني      وبـاطالع   عليهم احملرومني من حريتهم يف أعقاب القبض     
  .السجل على
يرتدون مالبـس   اً  بأن ضباط اليت تفيد   العديد من املزاعم    القلق إزاء   لجنة   ال ويساور  -٨

 شكاوى التعذيب   تقدميعند  هويتهم   االعتقاالت، مما جيعل من املستحيل حتديد        ينفذونمدنية  
القبض على عدد من املرشحني للرئاسة      تفيد ب تقارير  إىل  قلق  ب اللجنة   وتشري. أو سوء املعاملة  

، )٢٥٠، الفقـرة    A/HRC/17/27/Add.1(ال يرتدون مالبس مدنية      من قبل رج   همزاواحتج
،  نيكالييـف   وفالدميـري   سانيكوف ندريهأ ن فيهم ومزاعم أدىل هبا العديد من احملتجزين، مب      

ثناء االحتجاز على ذمـة احملاكمـة       أمقّنعني  أشخاص   للتعذيب على يد     مـه تعرض بِشأن
  ).١٣ و١٢ و٢ املواد(

ملـوظفني  المتثال للتشريعات اليت تتطلب من مجيع ا      ينبغي للدولة الطرف رصد ا      
راد املخـابرات، ارتـداء      وأف  مبا يف ذلك شرطة مكافحة الشغب      ،تنفيذ القانون باملكلفني  
شـارات  زياً رمسياً عليـه     توفر جلميع املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون       وأن   اهلوية   شارات
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من أعمـال التعـذيب     ية واحلماية   هوية مناسبة تسهل رؤيتها حىت تضمن املساءلة الفرد       
فاقيـة   بإنفاذ القانون الـذين ينتـهكون االت       ني املكلف نيضع املوظف أن خت  و ،وسوء املعاملة 

  .ناسبامللتحقيق والعقاب ل

  االختفاء القسري    
ـ من ممثلي الدولة الطرف اليت الواردة املعلومات  باً  حتيط اللجنة علم    -٩  تفظتفيد بأهنا حت
ومع ذلك، تأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تقـدم          . الت االختفاء ن حا عقاعدة بيانات   ب

 الـيت مل   التاليةحاالت االختفاء صوص، وعلى وجه اخلمعلومات كافية عن حاالت االختفاء   
لربملـان  االسابق لرئيس   السكرتري األول   وزير الداخلية السابق، يوري زاخارنكو، و     : حتل بعد 

 الـصحفي   واحملقـق رفيقه أناتويل كراسوفـسكي،     و ، فيكتور غونشار  البيالروسي املنحل 
، CAT/C/SR.442 (٢٠٠٠التلفزيوين دميتري زافادسكي، الـيت أثارهتـا اللجنـة يف عـام             

أو املقدمة من الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي يف         ) ٢٩ الفقرة
  ).١٦ و١٢ و١١ و٢ املواد) (A/HRC/16/48 (١٩٩٩عام 

 للدولة الطرف أن تضمن التحقيق يف حاالت اختفاء األشـخاص هبـدف             ينبغي  
.  توضيح ما حدث هلم     هلا  وينبغي علومات موثوق هبا عن مكان وجودهم     احلصول على م  

، ينبغي للدولة الطرف حتديث املعلومات عـن احلـاالت األربـع            على وجه اخلصوص  و
صدرت عقوبات أو جزاءات  ةأيونتائج التحقيق  وتقدمي معلومات تشمل    املذكورة أعاله،   

ـ ومدى الـسماح     ألقارهبم   وسبل االنتصاف اليت أتيحت   ،  اجلناةحبق    اميهم وأقـارهبم  حمل
  . قاعدة البيانات املتعلقة حباالت االختفاءطالع علىالبا

  تعذيبال    
تعـذيب  املتعددة واملستمرة بشأن انتـشار ال      االدعاءات   بالغ إزاء  اللجنة قلق ينتاب    -١٠

يتعرض ،  ملعلومات موثوقة قدمت إىل اللجنة    اً  ووفق. حملتجزين يف الدولة الطرف   وسوء معاملة ا  
املكلفني العديد من األشخاص احملرومني من حريتهم للتعذيب وسوء املعاملة والتهديد من قبل           

تؤكد هذه  و. يف حلظة اعتقاهلم وأثناء االعتقال السابق للمحاكمة      اً  ، وخصوص نفاذ القانون إب
، املقرر اخلاص املعين    ومن بينها  اليت أعرب عنها عدد من اهليئات الدولية         غلاملعلومات الشوا 

 وجملس حقوق قاسية أو الالإنسانية أو املهينة    بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ال       
 ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمـن          )١٧/٢٤القرار  (اإلنسان  

،  من الدستور اليت حتظر التعـذيب      ٢٥املادة  باً  علماللجنة  حتيط  بينما  و. باوالتعاون يف أورو  
 ٢ وادامل( العملي   وتطبيقه بني اإلطار التشريعي      القائمة تشعر بالقلق إزاء الفجوة الكبرية    فإهنا  

  ).١٦ و١٢ و٤و
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة تدابري فورية وفعالة ملنع أفعـال           
وإساءة املعاملة يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك تنفيذ سياسات مـن شـأهنا أن                التعذيب  
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ُتفضي إىل نتائج ميكن قياسها يف جمال القضاء على التعذيب وإساءة املعاملـة مـن قبـل           
  املوظفني احلكوميني

  اإلفالت من العقاب وعدم وجود حتقيق مستقل    
عـن  املـسؤولني   وانتشار إحجام   ستمرار  ا ال تزال اللجنة تشعر بالقلق العميق إزاء        -١١

إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وكاملة يف ادعاءات التعذيب الكثرية الـيت يـتم إبالغهـا إىل           
 وعدم وجود حتقيق مستقل وآليات       املزعومني اجلناة مالحقة   يفالسلطات، فضالً عن القصور     

وكلها ،   الدولية الرصدت  واخنفاض مستوى التعاون مع هيئا    السلطة القضائية   ختويف  للتظلم و 
 ١١ و ٢ املـواد (واإلفالت من العقاب     خطري  على حنو  اإلبالغالقصور يف    أدت إىل    أسباب

  :، إزاء ما يليعلى وجه اخلصوصتشعر اللجنة بالقلق و). ١٦ و١٣ و١٢و
 عدم وجود آلية مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجراء حتقيقـات فوريـة         )أ(  

  ؛حملتجزين الذين ينتظرون احملاكمة وال سيما من ا،لتعذيبونزيهة وفعالة يف مزاعم ا
آليـات الـشكاوى     نعيف املصاحل مي  اً  خطرياً  تضاربمعلومات تشري إىل أن       )ب(  

  ؛هاحمايدة يف الشكاوى اليت تتلقاو ةفعال حتقيقات إجراءالقائمة من 
عدم وجود تطابق يف املعلومات املعروضة على اللجنة بـشأن الـشكاوى              )ج(  

إىل املعلومات املتعلقـة    بقلق شديد   تشري اللجنة   و. قدمة من قبل أشخاص رهن االحتجاز     امل
 الـشكاوى   رفـض االت  ، وحب عمليات انتقامية ضد أولئك الذين يتقدمون بشكاوى      بوقوع  

  سانيكوف؛ندريه وأ  ميخاليفيتشليسأقضيتا ، مبا يف ذلك احملتجزيناملقدمة من 
اً ووفق.  أي موظف الرتكابه أفعال التعذيب     ضاةعدم مقا بتفيد    اليت تقاريرال  )د(  

م أربعة موظفني فقط مكلفني بإنفاذ القانون على مدى         اهت ،للمعلومات املعروضة على اللجنة   
 أو  الصالحياتإساءة استعمال    "السنوات العشر املاضية بارتكاب اجلرمية األقل خطورة وهي       

 مـن   ٤٢٦ و ٤٢٤مبوجب املادتني   " ةسلطة رمسي ال أو   الصالحياتجتاوز  " و "السلطة الرمسية 
   .القانون اجلنائي

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التحقيق على              
 إطاروجه السرعة يف مجيع مزاعم التعذيب وسوء املعاملة من جانب املوظفني العموميني يف     

هلذه الغاية،  اً  حتقيقو. أفعاهلمحة  فدالاً  ها وفق و مرتكب وأن يعاقب حتقيقات شفافة ومستقلة    
  : القيام مبا يليينبغي للدولة الطرف

من للسلطات العامة   إنشاء آلية مستقلة وفعالة لتسهيل تقدمي الشكاوى          )أ(  
، مبا يف ذلك احلصول على أدلة طبية لدعم مزاعمهم          واملعاملة السيئة قبل ضحايا التعذيب    

بسبب الشكاوى  أي سوء معاملة أو ترهيب      من   الشكاوى   قدميالفعلية مل  ةماياحلوضمان  
ـ  و،  ه اخلصوص ـعلى وج و. أو أي أدلة مت تقدميها     اً سـابق و املوصـى بـه      ـعلى النح

)A/56/44   ينبغي للدولة الطرف النظر يف إمكانية إنشاء جلان حكومية          ،))ج(٤٦، الفقرة 
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 تقـوم،   ذات سلطة فعلية  ومستقلة ونزيهة   تكون   -معنية حبقوق اإلنسان    وغري حكومية   
ضمن مجلة أمور، بتعزيز حقوق اإلنسان والتحقيق يف مجيع الشكاوى املتعلقة بانتهاكات             

  حقوق اإلنسان، وخاصة تلك اليت تتصل بتنفيذ االتفاقية؛
إدانة ممارسة التعذيب جبميع أشكاله إدانة علنية ال لبس فيها، بالتوجـه              )ب(  

ني والقوات املسلحة وموظفي السجون،     على اخلصوص إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوان      
أن كل شخص يرتكب هذه األعمـال، أو        مفادها  حتذيرات واضحة    تصرحياهتا   وبتضمني

يشارك يف ارتكاهبا، أو يتواطأ مع مرتكبيها، سيتحمل مسؤوليتها شخصياً أمام القـانون             
  ويتعرض لعقوبات جنائية؛

 املشتبه فيهم فوراً    حالة تعذيب، على إيقاف   وقوع  العمل، عند افتراض      )ج(  
عن أداء مهامهم خالل مدة التحقيق، خاصة إذا كان استبقاؤهم ميكـن أن يتـسبب يف                

  عرقلة التحقيق؛
، مبـا يف ذلـك       االدعاءات اليت أثارهتا اللجنـة     تقدمي نتائج التحقيق يف     )د(  
 فالدميـري ر أوتروشـينكوف و   لكـسند ه سانيكوف وأ  ندرياليفيتش وأ كس مي ليأحاالت  
ـ  مزاعم أوسـع  و،  ا أبرومشيك ومايناتاليا ردينة   و نيكالييف  بـشأن االسـتخدام   اً   نطاق

 ٣٠٠العشوائي وغري املتناسب للقوة من قبل شرطة مكافحة الشغب ضد ما يقرب مـن     
  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٩شخص يف ساحة االستقالل يف 

  استقالل القضاء    
 من قانون اإلجراءات    ٢٢واملادة   من الدستور    ١١٠أن املادة    يف حني تالحظ اللجنة     -١٢

ى الواردة   األحكام األخر  إزاء فإهنا تشعر بقلق بالغ   ،   على وجود قضاء مستقل    اناجلنائية تنص 
وتـوليهم   القضاة وتعيينـهم     وعزلاالنضباط  تلك املتعلقة ب  اً  ، وحتديد يف القانون البيالروسي  

 عـن  استقالل القضاة    وعدم ضمان  املناصب وهي أحكام من شأهنا تقويض هذين القانونني       
بالقلق ،  على وجه اخلصوص  تشعر اللجنة   و). ١٣ و ١٢ و ٢ املواد(السلطة التنفيذية للحكومة    

  :إزاء ما يلي
مع مثلما أشار إىل ذلك      املهنية،   هم ملهام أدائهمحملامني والتدخل يف    اترهيب    )أ(  

). ١٠١، الفقرة   A/HRC/17/30/Add.1(القلق املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني        
 يف  تتبع،  مستقلة مبوجب القانون  أهنا  رغم  قلق ألن نقابات احملامني،     ال تزال اللجنة تشعر بال    و

 يدافعون عن    الذين امنيالعديد من احمل  أمساء  شطبت من نقابة احملامني     اليت  الواقع لوزارة العدل    
  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٩ بسبب أحداثاألفراد احملتجزين 

، مبا يف ذلك قضية      لصاحل النيابة العامة   ءقضاالحتيز  فيها   احلاالت اليت زعم      )ب(  
أدلة واستجواب من عرضوا     همن استدعاء شهود  اً   الذي ادعى انه كان ممنوع      راسكني فالدميري
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كـانون   ١٩ بأحـداث عن أداء احملاكم يف العديد مـن احملاكمـات املتعلقـة         ضده فضالً 
  .٢٠١٠ديسمرب /األول

، حتث اللجنـة الدولـة      ))د(٤٦، الفقرة   A/56/44(ضوء توصيتها السابقة    يف  و  
  :القيام مبا يليالطرف على 

ـ            )أ(   ية ضمان االستقالل التام للسلطة القضائية مبا يتفق مع املبادئ األساس
  ؛ستقالل السلطة القضائيةال

ـ وتوليهم ملهامهم صرف مكافآهتم   و همتعيين و  القضاة ضمان اختيار   )ب(   اً  وفق
  ؛والكفاءةوالقدرة  والرتاهة باملؤهالتعايري موضوعية تتعلق مل

 إطـار  احملتجـزين يف  شخاصاأل امثلوالتحقيق يف حاالت احملامني الذين     )ج(  
مـن نقابـة    الحقاً  والذين شطبت أمساؤهم     ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ١٩أحداث  
متارا  توستسيك وآليه آليو و    وتاتسيانا أهيافا وأوالدسزميري    سبيلكا  بافل هم في ن، مب احملامني

  .، حسب االقتضاء رخصهموإعادةهاراييفا ومتارا سيدارينكا 

  هاتفتيشو رصد أماكن احلرمان من احلرية    
 العام بشأن   مكتب املدعي كل من   األنشطة اليت يضطلع هبا     باً   علم  اللجنة حتيطبينما    -١٣

، احملليـة   الرقابةجلان لوزارة العدل و الوطنية التابعة جلنة الرقابة العامة     و رصد مرافق االحتجاز  
رصد وعدم وجود   لل وطينالنظام  ال يةتفيد بعدم استقالل  إزاء معلومات   تشعر بقلق عميق    فإهنا  

ارير تقلورود  اً  وتأسف اللجنة أيض  . لإلبالغمعلومات بشأن اإلجراءات واملمارسات الفعالة      
يف تفتـيش   إجـراء   وعـدم   ية  لعالج النفسي ألسباب غري طب    لعن سوء االستخدام املزعوم     
  ).١٦ و١١ و٢ املواد(مستشفيات األمراض النفسية 

لقيام بزيارات  ل مؤهلةاً  حتث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هيئات مستقلة متام          
تضم أعـضاء مـن     ألماكن االحتجاز وضمان أن     اً   عنها مسبق  غري معلن مستقلة وفعالة   

املعايري الدوليـة ذات    ب وملمنيونية والطبية   مؤهلني يف املهن القان   خمتلف االختصاصات و  
ينبغي للدولة الطرف   و.  من ممثلي اجملتمع املدين    معن خرباء مستقلني وغريه     الصلة، فضالً 

لتفتيش مجيع أماكن االحتجاز دون إشعار مسبق        الفرصة لألعضاء    إتاحةاً  من أيض أن تض 
 يف الوقـت املناسـب      مهت وتوصيا استنتاجاهتم ونشر  على انفراد  والتحدث مع املعتقلني  

  .وبطريقة شفافة
زيـارات  العن  معلومات مفصلة   نشر  ، ينبغي للدولة الطرف     عالوة على ذلك  و  

، يف ذلك مستشفيات األمراض النفـسية      مبا    وأوقاهتا وتواترها  ألماكن احلرمان من احلرية   
عة معلومات عن متاب وإليه تلك الزيارات من استنتاجاتإضافة إىل معلومات عما خلصت   

  . هذه املعلومات إىل اللجنةتقدمياً  وينبغي أيض.نتائجها
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غـري   وأ سواء احلكوميـة     ،آليات الرصد الدولية   دخولوتشعر اللجنة بالقلق لعدم       -١٤
لعدم تلقـي أي   اعن أسفهاً وتعرب اللجنة أيض  . ، إىل مرافق االحتجاز يف بيالروس     احلكومية
، زيـارة الـبالد   ل  اإلجراءات اخلاصـة   اراملكلفني بواليات يف إط     من مخسةطلب  رد على   

سيما املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري             وال
 مكتب مفوض األمم قدمهاطلبات الزيارة اليت  الدولة الطرف لاستجابةعدم ولأو غري الطوعي 

  ).١٦ و١١ و٢ املواد) (املفوضية(املتحدة السامي حلقوق اإلنسان 
  : القيام مبا يليحتث اللجنة الدولة الطرف على  
 مجيع  فرصة الدخول إىل   املنظمات املستقلة احلكومية وغري احلكومية       منح  )أ(  

ومراكـز االحتجـاز الـسابق      الشرطة  زنزانات  ، مبا يف ذلك     مرافق االحتجاز يف البالد   
ووحـدات االحتجـاز يف     ي  للمحاكمة ومباين الدوائر األمنية وأماكن االعتقـال اإلدار       

  ؛ملؤسسات الطبية والنفسية والسجونا
، ال سـيما    يات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    زيادة تعزيز التعاون مع آل      )ب(  

هبا املقـرر اخلـاص املعـين     يقومالزيارات اليت   بيف أقرب وقت ممكن     من خالل السماح    
واملقـرر  الالإنسانية أو املهينة    سية أو   بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القا       

حبالـة  اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري واملقرر اخلـاص املعـين               
 الدولة الطـرف يف سـياق       وافقت عليه على النحو الذي    املدافعني عن حقوق اإلنسان،     
  ؛)١٧-٩٧ة ، الفقرA/HRC/15/16(االستعراض الدوري الشامل 

مفوض األمم املتحـدة الـسامي حلقـوق        وافقة على طلب    النظر يف امل    )ج(  
  .وفد من املفوضيةيقوم هبا   زيارةبشأناإلنسان 

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
يف ضوء التوصيات املقدمة من قبل العديد من آليات حقوق اإلنسان والتزام الدولة               -١٥

ـ لـشامل   طار االستعراض الدوري ا    يف إ  الذي قطعته على نفسها   الطرف   النظر يف إنـشاء    ب
تعرب اللجنة عن أسـفها     ،  )٤-٩٧، الفقرة   A/HRC/15/16(مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     

  ).٢املادة (لعدم إحراز تقدم لتحقيق هذه الغاية 
توصي اللجنة الدولة الطرف على العمل من أجل إنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق               

 تـها الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحاي     املؤسسات   مبركزللمبادئ املتعلقة   اً  اإلنسان وفق 
  ).مبادئ باريس(

  ه املطلق وجترميهحظر التعذيب وتعريف    
 تعريف   تفيد بأن  اليتواملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف      باً  علم اللجنة   حتيطبينما    -١٦

ل  لغرض املالحقة اجلنائية ملـرتكيب أعمـا       ستخدمي من االتفاقية    ١التعذيب الوارد يف املادة     
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، فإن اللجنة    التشريعات اجلنائية  يعدلقانون  مشروع  عد  ياملدعي العام   مكتب  أن   و ،التعذيب
ال تـزال اللجنـة     و. مثل هذا التعريف للتعذيب   اً   أبد تطبقتشعر بالقلق ألن احملاكم احمللية مل       

ملطلـق  ن احلظر ا  ضمتف التعذيب و  تعّراً  شريع الوطين ال يتضمن أحكام    تشعر بالقلق ألن الت   
 التعـذيب   انرمجت من القانون اجلنائي ال      ٣٩٤ و ١٢٨ن املادتني   ألكما أهنا قلقة    . عذيبللت
  ).٤ و٢ و١املواد ( من االتفاقية ٤ملادة من ا ٢لفقرة لاً وفق

وقبول الدولة الطرف  )) أ(٤٦، الفقرة   A/56/44(يف ضوء توصية اللجنة السابقة      و  
 تـان ، الفقر A/HRC/15/16(امل  التوصيات اليت قدمت أثناء االستعراض الدوري الـش       ب

ـ   تعريف، ينبغي للدولة الطرف، دون تأخري،       )٢١-٩٨ و ٢٨-٩٧  يف  ه التعذيب وجترمي
، توصـي   عالوة على ذلك  و.  من االتفاقية  ٤ و ١ تنيمع املاد اً  اجلنائي مبا يتفق متام   قانوهنا  

 وعدم خـضوع أيـة    لتعذيب   ل احلظر املطلق عدم تقييد   اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف      
  . التعذيب لقانون التقادمترقى إىل مستوىأفعال 

  انطباق االتفاقية يف النظام القانوين احمللي    
فيها اً  مجهورية بيالروس طرف  أصبحت   املعاهدات الدولية اليت     بتطبيق  اللجنة ترحب  -١٧
 قلـق تالحظ ب لكنها  ،  قوانني واللوائح ال من القانون املتعلق ب    ٢٠مبوجب املادة   اً  مباشراً  قيتطب

 تأسـف و. مباشرةبصورة  التفاقية  ستندت إىل ا  محاكم ا للعدم وجود معلومات عن قرارات      
ـ  وإن كان ذلك  ،  يف احملاكم احمللية  اً   أبد تطبقمل   االتفاقية   تفيد بأن تقارير  لورود  اللجنة   اً  ممكن

  ).١٠ و٢املادتان (من الناحية النظرية 
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان التطبيق الفعلـي              

 من القانون املتعلق    ٢٠ألحكام االتفاقية يف نظامها القانوين احمللي والتنفيذ العملي للمادة          
موظفني يف اجلهاز   توفري التدريب املكثف لل     منها ،مجلة أمور ، من خالل    قوانني واللوائح الب

 وانطباقهاأحكام االتفاقية   ب لتوعيتهم توعية تامة  وظفني املكلفني بإنفاذ القانون      وامل ئيالقضا
 عن قرارات احملاكم    تقريرتقدمي  ، ينبغي للدولة الطرف     عالوة على ذلك  و. ةمباشربصورة  

  . يف االتفاقيةاملكرسة احلقوق اليت تنفذالوطنية أو السلطات اإلدارية 

  التعذيب عن طريق اليت حيصل عليهااألدلة     
حتظر قبول األدلة املنتَزعـة حتـت        من الدستور    ٢٧أن املادة   مع أن اللجنة تالحظ       -١٨

 التوصية اليت قدمت أثناء االستعراض الدوري الشامل هلذه         تلالدولة الطرف قب  أن   و التعذيب
فإهنا تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بوجـود         ،  )٢٨-٩٧الفقرة  ،  A/HRC/15/16(الغاية  
االت من االعترافات املنتَزعة حتت التعذيب وسوء املعاملة، وإزاء عدم توافر معلومات            عدة ح 

املعلومـات  وتـشري   .  مسؤول أو معاقبته على انتزاع مثل تلك االعترافات        أيعن حماكمة   
 السابقةالقضاة يعتمدون على بيانات املتهمني      إىل أن   يف بعض احلاالت    املعروضة على اللجنة    

، على الرغم من مزاعم اإلكراه اداهتم اليت قدمت أثناء احملاكمةتتعارض مع شهلمحاكمة اليت ل
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ـ   وتأسف اللجنة لعدم وجود م    . والتخويف   أفتوكـوفيتش   نيكـوالي  اليتعلومات حول ح
  يف وقت الحـق وا يف أقواهلمتراجعشهود  على أساس إفادات    ا أدين نذيلال أسيبينكا   وفالدميري

  ).١٥املادة (عذيب  التأهنا انتزعت حتت وطأةعم وُز
ـ    الطرف أن تتخذ اخلطوات الالزمة       ينبغي للدولة     ، يف املمارسـة   نضملكـي ت
وى اب أو اإلكـراه يف الـدع   قبول االعترافات املنتزعة حتت وطأة التعـذي      عدم   ،الفعلية
ينبغـي  و.  من االتفاقيـة   ١٥مع التشريعات احمللية ذات الصلة واملادة       اً  ، متاشي ةالقضائي

تعذيب تعرضوا لل قد  إذا كانوا   عما  لقضاة مجيع املعتقلني    سأل ا يمان أن   للدولة الطرف ض  
مـىت   بإجراء فحوص طبية مـستقلة  اًالقضاة أمريصدر ، وبأن أو لسوء املعاملة يف احلجز    

، لقاضي استبعاد مثل هذه التـصرحيات     وينبغي ل . احملكمةيف   همشتبه في ذلك أي   طلب   ما
وينبغي إجراء . هذا الطلبالفحص الطيب أيد ، وكمةا طلب املتهم ذلك يف احملسيما إذ وال

عمـل مـن أعمـال       بوقـوع حتقيقات فورية ونزيهة عندما يكون هناك سبب لالعتقاد         
يف هـذا   و.  اليت يكون فيها الدليل الوحيد هو االعتـراف        القضايا، ال سيما يف     التعذيب
يـة أو غـري      املنظمات الدوليـة احلكوم    طالعإ، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن       الصدد

  .إجراءات احملكمةعلى احلكومية 
بـشأن  ، تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقدمي معلومـات          وعالوة على ذلك    

قدمي تفاصيل  تو نتزاع اعترافات حتت وطأة التعذيب    ا بسبب   مقاضاة ومعاقبة أي مسؤول   
إن طبقت مثـل هـذه       ،على املسؤولني فُرضت   عقوبات   ة أو أي  زاءاتعن احلاالت واجل  

   .راءاتاإلج

  ظروف االحتجاز    
 باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني ظروف معيـشة           اللجنة  ترحب يف حني   -١٩

وقبـول الدولـة الطـرف      )  وما يليها  ٢١ تا، الفقر CAT/C/BLR/4(األشخاص احملتجزين   
 ، الفقـرة  A/HRC/15/16 (الغاية ه الدوري الشامل هلذ   االستعراضلتوصية املقدمة يف سياق     با

 سـوء   اليت ترد باستمرار وتـصف    فإهنا ال تزال تشعر بقلق عميق إزاء التقارير         ،  )٣٠-٩٧
 املقرر اخلاص املعـين     وجهه الذي   النداء، مبا يف ذلك     وضاع يف أماكن احلرمان من احلرية     األ

ـ  ا  أماكن  العديد من  مبسألة التعذيب بشأن األوضاع يف      يف مينـسك    ل سـيزو  الحتجاز مث
)A/HRC/4/33/Add.1 واالفتقار التغذية مشكلة االكتظاظ وسوء     ذلكويشمل  ). ١٦رة  ، الفق 

  ).١٦ و١١املادتان (إىل املرافق الصحية األساسية وعدم كفاية الرعاية الطبية 
ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها جلعل ظروف االحتجاز يف أماكن احلرمان             

 وغريهـا مـن املعـايري       اءالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجن    من احلرية متمشية مع     
  :ما يليوبطرق عدة منها على األخص القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة، 
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 لالحتجاز غري   احلد من اكتظاظ السجون والنظر يف إرساء أشكال بديلة          )أ(  
قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية        لاً   وفق ،احلرمان من احلرية  

  ؛)وكيوقواعد ط(
  ضمان حصول مجيع احملتجزين على ما يلزم من الغذاء والرعاية الصحية؛  )ب(  
ر يف أماكن منفصلة عن الكبار طيلـة فتـرة          ضمان احتجاز مجيع القصَّ     )ج(  

  .احتجازهم أو حبسهم وتوفري ما يلزمهم من األنشطة التعليمية والترفيهية
أن مكتب املـدعي    تفيد ب معلومات  ن  مبا قدمه الوفد م   اً  علم اللجنة   ويف حني حتيط    -٢٠

تشعر ،  نالعنف ضده مبمارسة   هتديدات   بشأنتلق أي شكاوى من النساء احملتجزات       يالعام مل   
، مبا يف ذلك العنف     باستخدامه اتهتديدوقوع أعمال عنف أو     التبليغ عن    اللجنة بالقلق إزاء  

  ).١٦ و١١ و٢ املواد(ز  واملوظفني العموميني، يف أماكن االحتجاالسجناء، من قبل اجلنسي
اختاذ تدابري فورية وفعالـة ملكافحـة العنـف يف          بتوصي اللجنة الدولة الطرف       

 غري  لقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري     اً  السجون على حنو أكثر فعالية وفق     
يز إنشاء وتعز اً  ينبغي للدولة الطرف أيض   و). قواعد بانكوك  (اتاالحتجازية للنساء اجملرم  

ن آلية فعالة لتلقي شكاوى العنف اجلنسي وضمان تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانو           
ى كيفية تلقي وعل، من أشكال التعذيب اعتباره شكالً، ب على احلظر املطلق للعنف اجلنسي    

  .شكاوى من هذا القبيل

  التدريب    
فراد اخلدمات  أللعدم وجود معلومات عن إتاحة تدريب حمدد اهلدف           اللجنة تأسف  -٢١

 واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وموظفي األمن والسجون واملـوظفني القـضائيني            الطبية
استجواب أو معاملة األشخاص  وغريهم من األشخاص الذين هلم دور يف عمليات احتجاز أو

املعاملـة  ومسائل تتعلق حبظر التعـذيب      بشأن   الدولة أو أجهزهتا الرمسية      اخلاضعني لسيطرة 
لعدم وجود معلومات عـن     اً  وتأسف اللجنة أيض  . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      أو

  ).١٠املادة  (تقييم التدريب املتاح
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي  
توفري تدريب منتظم جلميع األشخاص املكلفني مبختلف املهام املـذكورة            )أ(  
ية بشأن أحكام االتفاقية واحلظر املطلق للتعذيب، فـضالً عـن            من االتفاق  ١٠يف املادة   
سيما بالتعاون مـع منظمـات       والتعليمات واألساليب اخلاصة باالستجواب، وال    القواعد  

  اجملتمع املدين؛
سيما أفراد اخلـدمات     ، وال املعنيني املوظفنيتوفري تدريب خاص جلميع       )ب(  

دليل التقصي والتوثيق   "ساءة املعاملة واستخدام    الطبية، على كيفية حتديد آثار التعذيب وإ      
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الالإنـسانية   الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو            
  ؛)سطنبولبروتوكول إ" (املهينة أو

اتباع هنج يراعي االعتبارات اجلنسانية يف تدريب األشخاص الذين هلـم             )ج(  
ملة النساء اللوايت خيضعن ألي شكل مـن أشـكال          دور يف احتجاز أو استجواب أو معا      
  التوقيف أو االحتجاز أو السجن؛

تقييم مدى فعالية وتأثري هذه الربامج التدريبية والتثقيفية يف احلـد مـن          )د(  
  . حاالت التعذيب وإساءة املعاملة

  ، مبا يف ذلك العنف املرتيلالعنف ضد النساء واألطفال    
كافحة العنف ضد النساء    تدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف مل      بال  اللجنة رحبيف حني ت    -٢٢

املالحقات ) أ( تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف وعدم وجود معلومات عن           ا، فإهن واألطفال
، مبا يف ذلك العنـف   حاالت العنف ضد النساء واألطفال املسؤولني عن القضائية لألشخاص   

تالحظ اللجنة مـع    و. لتعويضات لضحايا هذا العنف   تقدمي املساعدة العملية وا   ) ب(املرتيل و 
أحكـام   نتيجة العنف املرتيل وعدم وجـود        ن حتفه نيمن النساء لق  اً  كبرياً  عددأن  األسف  

على حنو ، جا الزو يف إطارنائي بشأن العنف املرتيل واالغتصاباجلقانون منفصلة على صعيد ال
 ٢ املواد) (١٩، الفقرة   CEDAW/C/BLR/CO/7( جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة        ما أثارته 

  ).١٦ و١٤و
 العنف ضد النساء واألطفال   ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها ملنع ومكافحة          

 تعـديل تـشريعاهتا     منها بطرق عديدة وذلك  ،  ، وال سيما العنف املرتيل    ومعاقبة مرتكبيه 
.  الطويـل  األجلعلى   الضحاياإعادة تأهيل   واحلماية الفورية    ضحايا العنف    ومنحاجلنائية  

على نطاق أوسع   توعية وتدريب   محالت  تنظيم  ، ينبغي للدولة الطرف     وعالوة على ذلك  
والعاملني االجتماعيني الذين إنفاذ القانون   واهليئات املكلفة ب   امنياحملللقضاة و يف هذا اجملال    

  .الضحايا واجلمهور بوجه عامبهم على اتصال مباشر 

  بالبشراالجتار     
 بالبـشر الجتار  ل للتصدي باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف        اللجنة ترحبحني  يف    -٢٣

، بالبـشر  تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بـأن االجتـار            ا، فإهن وتقدمي اجلناة إىل العدالة   
بلد املنشأ والعبور واملقـصد  تظل بيالروس أن  ميثل مشكلة كبرية و    ، ال يزال  سيما النساء  وال

  ).١٦ و١٠ و٢ املواد(ار لضحايا االجت
، وخباصـة   بالبشرباالجتار  قدمتها املقررة اخلاصة املعنية     يف ضوء التوصيات اليت     و  

 ٢٠٠٩مـايو   /أيـار  يف   لبـيالروس ، يف أعقاب الزيارة اليت قامت هبا        النساء واألطفال 
)A/HRC/14/32/Add.2   للدولة الطرف اختاذ تدابري فعالةينبغي ، ) وما يليها  ٩٥، الفقرات ،
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، بالبشرألسباب اجلذرية لالجتار    ، ملعاجلة ا  ن خالل التعاون اإلقليمي والدويل    مبا يف ذلك م   
وتوفري مرار يف مالحقة ومعاقبة اجلناة      واالستالستغالل اجلنسي   باوال سيما ارتباطه الوثيق     

، لمسؤولني عن إنفاذ القانون   لتدريب  وتنظيم  للضحايا  خدمات إعادة اإلدماج     و التعويض
  .اجلماركو احلدود موظفيما وال سي

  وإعادة التأهيل، مبا يف ذلك التعويض اجلرب    
ـ  عويض والت اجلربتدابري  ) أ(تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن         -٢٤ ا يف ذلـك    ، مب

 معـاليهم أو  فعل لضحايا التعـذيب     بال هبا احملاكم وقدمت     تأمر اليت   ،وسائل إعادة التأهيل  
، مبا يف ذلك    وأشكال أخرى من املساعدة   يل االجتماعي   إعادة التأه وخدمات العالج   ) ب(و

تقارير تفيـد بـأن     ملا ورد من    نة  تأسف اللج و.  للضحايا املتاحإعادة التأهيل الطيب والنفسي     
 أثناء االحتجاز   املتكبدةحمكمة مدينة مينسك ترفض مطالبات التعويض عن األضرار املعنوية          

  ).١٤املادة (
 إعادة التأهيل مبا يف ذلك ، للضحايا اجلرب والتعويض للدولة الطرف أن توفرينبغي  
، ينبغي للدولة   عالوة على ذلك  و.  اللجنة معلومات عن تلك احلاالت     أن تقدم إىل  عملياً و 

الطرف تقدمي معلومات عن تدابري اجلرب والتعويض اليت تأمر هبا احملاكم واملقدمة لـضحايا            
وعـدد  ومات عدد الطلبـات املقدمـة   وينبغي أن تتضمن هذه املعل. التعذيب أو أسرهم  

األشخاص الذين ُمنحوا التعويض واملبالغ اليت حكمت احملكمة بدفعها واملقدمة بالفعل يف            
حـصائية  ة بالبيانات اإل  ، ينبغي للدولة الطرف تزويد اللجن      ذلك باإلضافة إىل و. كل حالة 

 ،ن هذا القبيل   فيها األفراد على تعويضات م     حصل احلاالت اليت    عن، وأمثلة   ذات الصلة 
  .يف تقريرها الدوري املقبل

  املدافعون عن حقوق اإلنسان    
 أعمـال انتقاميـة   عديدة ومتسقة بشأن ارتكاب مزاعم بقلق بالغ إزاء اللجنة  تشعر    -٢٥

، وعـدم   افعني عن حقوق اإلنسان والـصحفيني     ترهيب خطرية وهتديدات ضد املد    وأعمال  
مع القلـق    علماً اللجنة   وحتيط.  من هذا القبيل   تقدمي معلومات حول أية حتقيقات يف مزاعم      

 مـستقلة منظمـات غـري حكوميـة       رفض تسجيل    العديدة الواردة اليت تشري إىل       التقاريرب
، كما  كاتب وأعمال الترهيب  املاقتحام  والتهديدات وأعمال املالحقة اجلنائية واالعتقاالت و     

إىل  ة السامي حلقوق اإلنـسان    ملتحدهو مبني يف التقرير الشفوي الذي قدمه مفوض األمم ا         
 املقرر اخلاص   وجهها والنداءات العاجلة اليت     ٢٠١١سبتمرب  /أيلولجملس حقوق اإلنسان يف     

املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة               
وزارة الـصادر عـن     لسابق  القرار ا أقرت  احملكمة العليا   ألن  اللجنة  وتأسف  . الرأي والتعبري 

 جلنة حقوق اإلنـسان     آراء رغم   قوق اإلنسان حلعدم تسجيل مركز فياسنا     والقاضي ب العدل  
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مقـررين خاصـني    الـيت وجههـا عـدة       نـداءات   الو) ١٢٩٦/٢٠٠٤البالغ رقـم    (
)A/HRC/17/27/Add.1 ١٦ و١٢ و٢ املواد(، )٣٣١، الفقرة.(  

لالزمة لضمان محاية املدافعني عن     ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع اخلطوات ا         
حتقيق سريع  إجراء   و م أو العنف نتيجة ألنشطته    الترهيبحقوق اإلنسان والصحفيني من     

صـي  ، توعلى وجه اخلصوصو. ونزيه وشامل وحماكمة ومعاقبة مرتكيب مثل هذه األفعال  
  : مبا يلياللجنة الدولة الطرف

ات غري احلكومية يف مساعدة االعتراف بالدور احلاسم الذي تؤديه املنظم    )أ(  
 من التماس وتلقي التمويل     افاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، ومتكينه    الدولة الطرف يف الو   
  ؛ السلمي يف جمال حقوق اإلنساناالكايف للقيام بعمله

إبالغ اللجنة بنتائج التحقيقات يف التهديدات املزعومة واملضايقات من           )ب(  
 اثنني من   قضية عن حقوق اإلنسان والصحفيني، مبا يف ذلك         افعنيقبل السلطات ضد املد   

، أليـه  ورئيس جلنة هلسنكي البيالروسـية  ا كاليب وأندريه بوكزوبوت  يرينإالصحفيني،  
  س بياليتسكي؛فياسنا، أليمركز  ورئيس غوالك

جلنـة  املذكور الصادر عن     حالة تنفيذ القرار     تقدمي معلومات حمدثة عن     )ج(  
يف ،   فياسنا يف مركز اً  عضو ١١ هم، و ق مقدمي الشكوى  حب  يقضي الذيحقوق اإلنسان   
  .، مبا يف ذلك إعادة تسجيل فياسنا املناسباالنتصاف احلصول على

   اللجوءووطالبئون الالج    
يتعلـق  لقانون جديد    ٢٠٠٨ يف عام     الدولة الطرف  ة باعتماد  ترحب اللجن  يف حني   -٢٦

ألشـخاص عـدميي    ؤقتة للمواطنني األجانب وا   املو واحلماية التكميلية    الالجئ بإتاحة مركز 
 حتتاج إىل مزيد    تنفيذهاملتعلقة ب أن التشريعات واملمارسات    تالحظ  فإهنا  ،  اجلنسية يف بيالروس  

 واللجـوء قوق اإلنـسان    ة املتعلقة حب  الدوليوانني  القمع  اً   متام حىت تكون متماشية  من التنقيح   
  ).٣املادة (

واإلعادة بعاد اءاهتا وممارساهتا احلالية يف جمال اإلينبغي للدولة الطرف أن تنقح إجر  
ينبغي للدولة الطرف   و.  من االتفاقية  ٣ املادة   مبوجبالقسرية والتسليم للوفاء بالتزاماهتا     

خرين احملتاجني للحمايـة    الجئني واألشخاص اآل  والطاليب اللجوء   لأن تضمن محاية أفضل     
نظر يف التصديق قة بتحديد وضع الالجئني والاملتعللدولة ا وحتسني نوعية إجراءات   الدولية

 ١٩٦١ املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عـام          ١٩٥٤على اتفاقية عام    
  .بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية
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  عقوبة اإلعدام    
 األشخاص احملكوم عليهم  التقارير اليت تشري إىل سوء أوضاع بالقلق إزاءتشعر اللجنة  -٢٧

، مبا يف   باإلعدامإعدام األشخاص احملكوم عليهم     ب فيما يتعلق  والتعسف   التكتم وإزاء ،باإلعدام
أيام ال تبلغ إال بعد      أسر األشخاص احملكوم عليهم بعقوبة اإلعدام        اليت تفيد بأن  ذلك التقارير   

ـ  زيارة  داء  فرصة أل ال ا ال تتاح هل   وأنه  احلكم فيذتن منأو أسابيع     جثـة    وأن سجنيأخرية لل
ـ مكـان  ال يكشف عـن  ىل العائلة و  إ  ال تسلم  عدامحكم اإل الذي نفذ فيه     السجني . هادفن

 بعض السجناء احملكوم  تفيد بأن  التقارير اليت    إزاء، تشعر اللجنة بقلق عميق      وعالوة على ذلك  
التنـاقض بـني تقـارير      إزاء  ، و الضمانات القانونية األساسية  ال يتمتعون ب  عليهم باإلعدام   

ـ اً  علم اللجنة   ويف حني حتيط  . ختلفة حول هذه املسألة   املصادر  ملاالسلطات وغريها من     أن ب
 لعقوبة اإلعدام، إال أهنا      اختياري وقف تطبيق   جمموعة العمل الربملانية تواصل النظر يف إمكانية      

جلنة حقوق   من طلب على الرغم   ،  إلعدام با مام اثنني من السجناء احملكوم عليه     عداتأسف إل 
 ١٩١٠/٢٠٠٩رقـم   البالغـان   (اختاذ تـدابري مؤقتـة      ضيتهما  اليت استعرضت ق  اإلنسان  

  ).١٦املادة ) (١٩٠٦/٢٠٠٩و
ينبغي للدولة أن تتخذ مجيع التدابري الـضرورية لتحـسني ظـروف احتجـاز                

وضمان حصوهلم على مجيع أشكال احلماية املنصوص       ألشخاص احملكوم عليهم باإلعدام     ا
إزالة ما حييط بعمليات تنفيـذ أحكـام         هلاينبغي  ،  وعالوة على ذلك  . ها يف االتفاقية  علي

صي اللجنة  توو. حىت ال تتضاعف حرية أفراد األسرة وآالمها       اإلعدام من سرية وتعسف   
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل     باً  الدولة الطرف أيض  

  .امإىل إلغاء عقوبة اإلعداهلادف اص باحلقوق املدنية والسياسية اخل

  مجع البيانات    
 اجملاالت اليت تغطيها تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومفصلة عن العديد من         -٢٧

التحقيقات واملالحقات واإلدانات يف قـضايا      و اإلحصاءات بشأن الشكاوى      منها ،االتفاقية
الت حـا ، و  األمن والسجون  وضباطالتعذيب وسوء املعاملة من قبل املكلفني بإنفاذ القانون         

  ).١٣ و١٢املادتان (االجتار بالبشر والعنف املرتيل واجلنسي واالختفاء القسري 
بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ االتفاقية على       بغي للدولة الطرف أن جتمع      ين  

التحقيقات واملالحقات القضائية   و الشكاوى   عن مبا يف ذلك معلومات      املستوى الوطين، 
والعنف املـرتيل واجلنـسي       بالبشر واالجتارسوء املعاملة    قضايا التعذيب و   واإلدانات يف 

مبا يف ذلك ما أتيح للضحايا من تعويض وإعـادة          ،  نتائج مجيع هذه الشكاوى والقضايا    و
  .وأن تقدم هذه البيانات إىل اللجنة، تأهيل
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  آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدةالتعاون مع     
عزيز تعاوهنا مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،        توصي اللجنة الدولة الطرف بت      -٢٩

مبا يف ذلك عن طريق السماح بإجراء زيارات ألصحاب الواليات املكلفـني بـاإلجراءات              
يف هذا الشأن، ومن بينهم املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه     اً  اخلاصة الذين قدموا طلب   

الالإنسانية أو املهينة واملقرر اخلاص املعـين حبالـة         من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو        
ق يف حرية الرأي والتعبري     احل املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية        
  .والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

وتوكول االختيـاري   توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف التصديق على الرب         و  -٣٠
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو               

  . يف أقرب وقت ممكن،املهينة
يف املطلوبة مبوجـب    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف إصدار اإلعالنات            -٣١
  . من االتفاقية٢٢ و٢١ املادتني إطار
 الدولة الطرف إىل أن تصدق على معاهدات األمم املتحدة األساسـية       وتدعو اللجنة   -٣٢

طرفاً فيها بعد، ومنها االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص         مل تصبح   حلقوق اإلنسان اليت    
اخلاص باحلقوق املدنيـة    للعهد الدويل    والربوتوكول االختياري الثاين     من االختفاء القسري  

االلتزام الذي قطعتـه الدولـة      باً  وإذ حتيط علم  . ء عقوبة اإلعدام  اهلادف إىل إلغا   والسياسية
 ١-٩٧ انت، الفقر A/HRC/15/16( يف سياق االستعراض الدوري الشامل        على نفسها  الطرف

، توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف من أجل التصديق على االتفاقية الدوليـة              )٣-٩٨و
أسرهم واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد       

  .وبروتوكوهلا االختياري
الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إىل اللجنة            ويرجى من     -٣٣

وهذه املالحظات اخلتامية باللغات املناسبة عن طريق املواقع الرمسية على اإلنترنت ووسـائل             
  .اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

 ،٢٠١٢نـوفمرب  /تشرين الثاين ٢٥ الدولة الطرف أن تقدم، حبلول   إىلتطلب اللجنة   و  -٣٤
بضمان أو تعزيز الضمانات القانونية     ) أ( لتوصيات اللجنة املتعلقة     تابعة استجابةً عن امل معلومات  

 ومعاقبـة  فـيهم حماكمة املشتبه ) ج( وإجراء حتقيقات فورية ونزيهة وفعالة  ) ب(وللمحتجزين  
 من هذه   ١٤ و ١١ و ٦ ات املعاملة، على النحو الوارد يف الفقر      إساءةالتعذيب أو   أفعال  كيب  مرت

  .مناسباً  للضحايا، حسبما يكونسبل االنتصاف والتعويضات املتاحةالوثيقة، وكذلك 
الدولـة الطـرف إىل حتـديث وثيقتـها األساسـية املـشتركة             اللجنـة    تدعوو  -٣٥

)HRI/CORE/1/Add.70( بات الوثيقة األساسية املشتركة الواردة يف املبادئ التوجيهية        ملتطلاً  ، وفق
  ).HRI/GEN.2/Rev.6(املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان 
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 الدوري  ها تقرير سيعترب، الذي    الطرف إىل تقدمي تقريرها املقبل      الدولة تدعو اللجنة و  -٣٦
 تدعو اللجنة الدولـة     ،هلذا الغرض اً  وحتقيق. ٢٠١٥  نوفمرب/تشرين الثاين  ٢٥، قبل   اخلامس
 ئهـا تقدمي تقرير مبوجب إجرا   ب،  ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين تشرين ٢٥حبلول   أن تقبل    إىلالطرف  

، قبل  إىل الدولة الطرف  يف إحالة اللجنة قائمة من املسائل       واملتمثل  ،  لتقدمي التقارير  االختياري
مبوجـب  ة الطرف على هذه القائمة من املسائل         رد الدول  وسيشكل. الدوريالتقرير  تقدمي  
  .، تقريرها الدوري القادم إىل اللجنة من االتفاقية١٩املادة 

        
  


