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 الدورة التاسعة واخلمسون
 اللجنة الثالثة

  من جدول األعمال١٠٥البند 
   مسائل حقوق اإلنسان

ــاينتشــرين ١رســالة مؤرخــة    ــوفمرب / الث مــن  العــام األمــني موجهــة إىل ٢٠٠٤ن
  املتحدةاألمماملمثل الدائم لبيالروس لدى 

 
 املتحـدة   األمـم لـدى   يشرفين أن أحيل إليكم مذكرة البعثة الدائمة جلمهورية بيالروس           

بشـأن تعــاون مجهوريـة بــيالروس مـع الفريــق العامــل املعـين مبســألة االحتجـاز التعســفي، التــابع      
 ).انظر املرفق(للجنة حقوق اإلنسان 

 اجلمعيـة وسأغدو ممتنا لو عملتم على تعميم هذه الرسالة ومرفقهـا كوثيقـة مـن وثـائق                  
 . من جدول األعمال١٠٥يف إطار البند العامة 

 دابكيوناسأندريه ) وقيعت(
 السفري فوق العادة واملفوض
 املمثل الدائم جلمهورية بيالروس

  املتحدةاألمملدى 
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 العـام   األمـني  املوجهـة إىل     ٢٠٠٤نوفمرب  / الثاين تشرين ١مرفق الرسالة املؤرخة      
 بشأن تعـاون مجهوريـة بـيالروس         املتحدة األمممن البعثة الدائمة لبيالروس لدى      

 العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي، التابع للجنة حقوق اإلنسانمع الفريق 
 

زيــارة الفريــق العامــل املعــين مبســألة االحتجــاز التعســفي، التــابع للجنــة حقــوق     تعتــرب  
، بــدعوة مــن حكومــة ٢٠٠٤أغســطس /آب ٢٦ إىل ١٦اإلنســان، الــيت جــرت يف الفتــرة مــن 

النشــط يف مــا يتعلــق بــاإلجراءات املواضــيعية مجهوريــة بــيالروس، مثــاال حيــا لتعــاون بــيالروس 
 .اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة

والتقى الفريق العامل، خالل زيارته لبيالروس، بوزير اخلارجية، وممثل احملكمة العليـا،             
يف ووزير الداخلية، ونائب املدعي العـام، والنائـب األول لـوزير العـدل، ورئـيس هيئـة احملـامني                    

اجلمهوريــة، ورئــيس حمكمــة بــيالروس العســكرية، ورئــيس اللجنــة املعنيــة مبســائل التشــريع         
 .واملسائل القضائية والقانونية التابعة جمللس النواب بالربملان الوطين

وقام الفريق العامـل بزيـارات إىل أمـاكن احلـبس االنفـرادي علـى ذمـة التحقيـق التابعـة             
، واألقسام التابعة للشؤون الداخليـة يف األحيـاء، واملرافـق         العام لوزارة الداخلية، ومراكز النظام   

. اإلصالحية، وهيئات االدعاء واحملاكم يف مدن مينسك وغرودنو وغوميـل ومـوظري وفيتبسـك             
حيـث  ) مقاطعـة غرودينسـك   (وبدعوة من الفريق العامل ُنظمت زيارة إىل قريـة ديسكوفتصـي            

 .توحيعيش يوري بنداجيفسكي طليقا يف معسكر مف
، رئيسة الفريق العامل، يف املؤمتر الصحفي الذي ُعقـد          )اجلزائر(وأشارت ليلى زروقي     

يف ختام الزيارة، إىل املستوى الرفيـع لتعـاون حكومـة بـيالروس مـع الفريـق، وإىل النـهج البنـاء                      
 .الذي اتبع يف تنظيم الزيارة وتنفيذها

بـذهلا احلكومـة مـن أجـل         عالية على وجه اخلصـوص للجهـود الـيت ت          وأعطت تقديرات  
تطوير القوانني ذات الصلة، ووصفت احلالة املتعلقة بطلب اللجوء السياسي يف بـيالروس بأهنـا                
من أفضل احلاالت باملقارنة إىل بلدان العـامل األخـرى، كمـا أشـارت إىل عـدة جوانـب أخـرى                     

 .إجيابية يف ما يتصل بعمليات االحتجاز
 


