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  املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
  واألربعون التاسعة الدورة
        ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٩-١١

  آراء    
  

  ٢٣/٢٠٠٩ رقم بالغال    
    
  )كيسلياك رومان السيد هو ، مبحامممثلة( أبراموفا إنغا  :من املقدم
  البالغ صاحبة  :ضحية بأهنا املدعية
  بيالروس  :الطرف الدولة
  )األوىل الرسالة تقدمي تاريخ( ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٣  :البالغ دميتق تاريخ

  
، اعتمــدت اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة ٢٠١١يوليــه / متــوز٢٥يف   

ــرة      ــة مبوجــب الفق ــة املقدم ــق بوصــفه آراء اللجن ــنص املرف ــادة  ٣ال  مــن الربوتوكــول  ٧ مــن امل
  .٢٣/٢٠٠٩االختياري فيما يتعلق بالبالغ رقم 
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  املرفق
 الفقرة مبوجب املقدمة املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة آراء    

 مجيـع  علـى  القـضاء  التفاقيـة  االختيـاري  الربوتوكـول  مـن  ٧ املـادة  من ٣
  )الدورة التاسعة واألربعون (املرأة ضد التمييز أشكال

  
  *٢٣/٢٠٠٩ رقم البالغ    

  )مبحام ممثلة( أبراموفا إنغا :من املقدم
  البالغ مقدمة :املدعية بأهنا ضحية

  بيالروس :الطرف الدولة
  )رسالة األوىلال تقدمي تاريخ( ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٣ :البالغ تاريخ

ــة إن   ــة اللجن ــى بالقــضاء املعني ــع عل ــز أشــكال مجي ــرأة، ضــد التميي ــشأة مبوجــب  ا امل ملن
   من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،١٧ املادة

  ،٢٠١١ يوليه/متوز ٢٥ يف اجتمعت وقد  
  :يلي ما تعتمد  

  
  االختياري الربوتوكول من ٧ املادة من ٣ الفقرة مبوجب أبديت اليت اآلراء    

ــاح  - ١ ــبالغ، بةصـ ــؤرخ الـ ــسان ٣ املـ ــل/نيـ ــي ،٢٠٠٩ أبريـ ــا هـ ــا، إنغـ ــة أبراموفـ  مواطنـ
 مبوجــب حلقوقهــا بــيالروس انتــهاك ضــحية بأهنــا تــدعي .١٩٨٦ عــام يف مولــودة بيالروســية،
 ،٥ املـادة  مـن  )أ( والفقـرة  ؛٣ واملـادة  ؛٢ املـادة  مـن  )و( و )هـ( و )د( و )ب( و )أ( الفقرات

ــروءة امل ــاالقترانق ــع ب ــادة م ــة مــن ١ امل ــضاء اتفاقي ــى الق ــع عل ــز أشــكال مجي ــرأة ضــد التميي  امل
   وقــــد دخلــــت.كيــــسلياك رومــــان هــــو ، مبحــــامممثلــــة الــــبالغ وصــــاحبة ).“االتفاقيــــة”(

  
 
  

الـسيدة عائـشة فريـد أجـار، والـسيدة نيكـول       : اؤهم يف فحـص هـذا الـبالغ   شارك أعضاء اللجنـة التاليـة أمسـ        *  
 بوباديـا، والـسيدة ماغـاليس أروشـا دومينغيـز، والـسيدة فيوليـت تسيـسيغا             -، والسيدة أوليندا بـاريرو      نيأمل

 ة زرداين، والـسيد نـيكالس بـرون، والـسيد         -آوري، والسيدة باربارا إفلني بايلي، والسيدة مـرمي بلميهـوب           
 كـداري، والـسيدة يوكـو هاياشـي، والـسيدة عـصمت جاهـان،           -ة حممد جرب، والسيدة روث هـالربين        نائل

ــا نويبــاور، والــسيدة بــراميال بــاتن، والــسيدة ســيلفيا      والــسيدة ســوليداد موريــو دي الفيغــا، والــسيدة فيوليت
سيدة زهـرة راسـخ،   بيمنتل، والسيدة ماريا هيلينا لوبيز دي خيسوس برييز، والسيدة فيكتوريا بوبسكو، والـ       

 . زو جياوكياودةوالسيدة باتريسيا شولتز، والسيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، والسي
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 ١٩٨١ مـارس /آذار ٤ يف الطـرف  لدولـة  ل  بالنسبة النفاذ حيز االختياري وبروتوكوهلا االتفاقية
 .التوايل على ٢٠٠٤ مايو/أيار ٣ و
  

  البالغ صاحبة هاعرضت كما الوقائع    
 وناشـطة  صـحافية  وهـي  البالغ، صاحبة كانت ،٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين ١٠ يف  ١-٢
 اجتـذاب  بغيـة  ببـيالروس  بريـست  مدينـة  يف زرقـا  شـرائط  تعلّـق  ،“احلرية أجل من” حركة يف

 تـشرين  ١٤ يف مينـسك  يف ستنظم   كانت اليت “ةاألوروبياملسرية  ” محلة إىل عموم الناس    انتباه
 لــشعبة تــابع شــرطة ضــابط عليهــا القــبض ألقــى ،٥٠/١٩ الــساعة ويف .٢٠٠٧ أكتــوبر/األول

 مدينـة  يف لـنني مبقاطعـة    الداخليـة  إدارة إىل واقتيـدت  لربيست اإلقليمية التنفيذية للجنة الداخلية
املــــسرية ” يف املــــشاركة إىل تــــدعو وملــــصقات زرق أشــــرطة بتعليــــق واتُّهِمــــت .بريــــست
 تـشرين  ١١يـوم    مـن  البـاكر  الـصباح  ويف .“طفيفـة  شـغب  عمـال أ” تـشكل  الـيت  ،“األوروبية
 إلدارة التـــابع املؤقـــت االحتجـــاز مرفـــقأودعـــت  ،٤٥/١ الـــساعة يف ،٢٠٠٧ أكتـــوبر/األول

أدانــت  الــيت لــننيمقاطعــة  حمكمــة قــضيتها يف نظــرت هنفــساليــوم  ويف .لــننيمبقاطعــة  الداخليــة
 جـزاء  الـبالغ  صـاحبة  علـى  كمـة احمل وفرضـت  .طفيفـة  شـغب  أعمـال بارتكـاب    البالغصاحبة  
 تـشرين  ١٥ يف االحتجـاز  مـن  عنـها  وأُفـرج  .اإلداري االعتقـال  مـن  أيام مخسة شكليف   إداريا
  .٢٠٠٧ أكتوبر/األول

 ســطح حتــت واقعــة كانــت فيهــا احُتجــزت الــيت الزنزانــة بــأن الــبالغ صــاحبة تــدعيو  ٢-٢
افة إىل األشــخاص تــستخدم الحتجــاز أشــخاص بــسبب اهتامــات جنائيــة، إضــ وكانــت األرض

 االحتجــاز مرفـق  يف العــاملني املـوظفني  مجيـع  بــأن وتـدعي  .اإلداري االعتقـال الـذين هـم رهــن   
 ولكنـها  احملتجـزين،  لعيـادة  ممرضـة كانت تأيت    واألخرى الفينة وبني .الذكور من كانوا املؤقت

  .الداخلية إدارة يف موظفة تكن مل
 كــان زنزانــات،تــسع  مــن يتكــون نكــا املؤقــت االحتجــاز مرفــق بــأن أيــضا وتــدعي  ٣-٢

 وارتفــاع أمتــار ٣×٤ بــسعة زنزانــة يف احُتجــزت لقــدو .النــساء إيــواء منــها اثنــتني مــن القــصد
ــرين و  ــد . ســنتيمترات٧مت ــة ُصــممت وق  جمهــزة وكانــت أشــخاص، ســتة الســتيعاب الزنزان
ــة ــّرة وســتة بطاول ــة  أِس ــةمتراكب ــع وثُبِّتــت .صــغرية خــشبية وخزان  األرض إىل املفروشــات مجي
  .باملسامري

 علــى املــدافئأوقــف تــشغيل و بــاردة؛ كانــت الزنزانــات بــأن الــبالغ صــاحبة وتــدعي  ٤-٢
 االحتجـاز  بـأن  وتـدعي  .مئويـة  واحـدة  درجـة  إىل اخلـارج  يف احلرارة درجة اخنفاض من الرغم
 واحــد صــنبور عليهــا مبغــسلة مــزودة الزنزانــة كانــتو .تعــذيبكــان مبثابــة  كتلــك ظــروف يف

 عـن  مفـصوال  وكان الزنزانة داخل يقع املرحاض وكان .مرحاض سلطانية وفيها اردةالب للمياه
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ــة ــة بقي ــايل، .مترايســنت ٥٠×٥٠ مقاســه صــغري حبجــاب فقــط واحــد جانــب مــن الزنزان  وبالت
 تــرى  أن ميكنــها كــان املرحــاض مقابــل يقــع ســرير علــى جالــسة زنزانــة رفيقــة كانــت إذا
 دوري حنـو  على السجينات راقبوا الذكور السجن موظفي إن .املرحاض يستخدم شخص أي
 املرحـاض  مـرأى  يعتـرض  مل احلجاب أن إىل ونظرا .النظر منه خيتلس الباب يف ثقب خالل من
 البغـيض  مـن  وكـان  .املرحاض تستخدم وهي البالغ صاحبة مالحظة إمكاهنمب كان الباب من

 اســتخدام وجــوب بــأن تــدعي وهــي .الظــروف تلــك يف املرحــاض تــستخدم أن هلــا واملربــك
  . مبثابة معاملة مهينةكان الزنزانة بقية وبني بينه سليم فصل دون املرحاض

 وكانــت .بالعناكــب مليئــة كانــت الزنزانــات وأن قــذرا كــان راشالِفــ أن وتــضيف  ٥-٢
 رائحـة  التهويـة  تبدد ومل املدخنات من كُن الزنزانة يف رفيقاهتا ألن نظرا بالدخان مليئة زنزانتها
 حـال  مـا  القـذارة  مـن  الزجـاج  وبلـغ  صغرية النافذة وكانت أيضا خافتة إلضاءةا وكانت .التبغ
 بلغـت  الـيت  احتجازهـا  مـدة  خـالل  واحـدة  مـرة  إال النـهار  ضوء تر ومل .النهار ضوء نفاذ دون
املنبعــث مــن  الــضوء يكــن ومل .اخلــارج يف دقيقــة ١٥ملــدة  باملــشي هلــا ُســمح حينمــا أيــام، ٥

 حـىت قربـه    تقـف  وأن تنهض أن عليها يتعني وكان للقراءة كافيا نةالزنزا يف الكهربائي املصباح
 الـذي  األمـر  الـساعة،  مـدار  علـى يـشعل    الكهربـائي  املـصباح  وكـان  .القراءة على قادرة تكون
  .اليوم يف مرتني إال هلا الطعام يقدم ومل .النوم من منعها
تبعــا لــذلك   هــاعلي وبــأن الكُلْيــة مــشاكل مــن تعــاين بأهنــا الــبالغ صــاحبة وتــدعي  ٦-٢
ــادى أن ــالربد اإلصــابة تتف ــد .ب ــة وبع ــيت األوىل الليل ــضتها ال ــة يف ق ــاردة، الزنزان ــشأ الب ــديها ن  ل
 .الطبيــة املــساعدة هلــا وقــدم لإلســعاف فريــق تــدخل طلبــها علــى وبنــاء .الظهــر يف شــديد أمل

 مـشاكل  مـن  عانـت  قـد  بأهنـا  الـبالغ  صـاحبة  وتدعي .ىواحلُم الرأس أوجاع من أيضا وعانت
  .كتلك ظروف يف احتجازها منذ كثرية صحية

 إلجـراء  احلديديـة  للـسكة  حمطـة  إىل اقتيـدت  املؤقت، االحتجاز مرفقإىل   دخوهلا وقبل  ٧-٢
 وقـت  ويف .بـالتفتيش  لـيقمن  املؤقـت  االحتجـار  مرفـق  يف موظفـات  توجـد  مل .جسدي تفتيش
 فحــص بذريعــة عه،بأصــب لكزهــا احلــراس أحــد أن ُيــزَعم املؤقــت االحتجــار مرفــقإىل  دخوهلــا

 وردا .بأصـبعه  عُجزهـا  لكـز  دقيقـة،  وبعـد  .“تلمـسين  ال” :قالـت  .حزامـا  تـضع  كانـت  إذا ما
 .بتعريتـها  يقومون ال هنمأل ممتنة تكون أن هلا ينبغي إنه قال ثانية، مرة “تلمسين ال” قوهلا على

  .بتعريتها هدد آخر أمنيا حارسا أن وزعمت
 علـق  املثـال،  سـبيل  فعلـى  .الـبالغ  صـاحبة بـشأن    ثريةكـ  مهينة بتعليقات احلراس وأدىل  ٨-٢

 استـشارة ” إىل حباجـة  إهنـا  قـائالً  الكهربـائي،  املـصباح قـرب    تقـرأ  واقفـة  رآهـا  عنـدما  أحدهم،
 اخلـارج  إىل سـتؤخذ ” إهنـا  عديدة مناسبات يف قالوا ،“املزاح سبيل على” و .“نفساين طبيب
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ــا الرصــاص إلطــالق ــى وعــالوة .“عليه ــك، عل ــدال ذل ــدائها مــن ب ــا، ن ــدعوهنا كــانوا بامسه  ي
 ألقـى  ،مـا  مرحلـة  ويف .زنزانتـها  يف تـشغله  كانـت  الـذي  السرير رقم ذلك كانإذ   ،“الرابعة”

 يف ورفيقاهتـا  قفـزت  وحينمـا  .أخريـات  مـع  فيها تشترك اليت الزنزانة يف ميتا فأرا سجن حارس
  .يضحك احلارس كان خوفا يصرخن وهن أِسرَّهتن على الزنزانة

  :التالية احمللية االنتصاف سبل من البالغ صاحبة فادتواست  ٩-٢
 بـشأن ”بيالروس مجهورية لقانون وفقا( املختصة السلطات إىل شكوى تقدمي  ‘١’  

  )“الداخلية الشؤون أجهزة بشأن” والقانون “االلتماس
ــسمرب/األول كــانون ١٩ يف   ــدمت ،٢٠٠٧ دي ــبالغ   ق  رئــيس إىل شــكوىصــاحبة ال

 بريــست يف اإلقليميــة التنفيذيــة للجنــة الداخليــة شــعبة رئــيس وإىل لــنني  مبقاطعــةالداخليــة إدارة
 ينـاير /الثـاين  كـانون  ٣ مؤرخـة  وبرسـالة  .تشتكي فيها من انتـهاكات حقوقهـا أثنـاء االحتجـاز          

 وقـدمت  .منـها   يـتم التثبـت    مل مزاعمها بأن البالغ صاحبةَ الداخلية إدارة رئيس أخرب ،٢٠٠٨
 يف بريـست  يف اإلقليمية التنفيذية للجنة الداخلية شعبة رئيس إىل أخرى شكوى البالغ صاحبة

 أخربهـا  الـذي  لـنني مبقاطعة   الداخلية إدارة رئيس إىل التماسها وأحيل ؛٢٠٠٨ فرباير/شباط ٥
  .ادعاءاهتا مل تؤكد بأن ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٧ يف

 سبـيالرو  مجهوريـة  لقـانون  وفقـا  العـام،  املـدعي  مكتـب  إىل املقدمـة  لشكوىا  ‘٢’  
  “العام املدعي مكتب بشأن”

 .لـنني عام مقاطعـة     مدعي إىل شكوىال قُدمت ،٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١٩ يف  
 .تم التثبـت منـها    يـ  مل مزاعمهـا  وبـأن  تؤكـد  مل ادعاءاهتـا  بأن البالغ صاحبةَالعام   املدعي وأخرب
العـام   يدعاملـ  إىل قُـدمت  الـيت  ٢٠٠٨ فربايـر /شـباط  ٥ املؤرخـة  البالغ صاحبة شكوى وظلت

  .رّد دون بريست نطقةمل
  املدنية اإلجراءات مبوجب احملاكمتقدمي عريضة إىل   ‘٣’  
 لـنني، مقاطعـة    حمكمـة  إىلعريضة   البالغ صاحبة قدمت ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١١ يف  

لإلجـراءات املدنيـة، تتعلـق       بيالروس قانون من ٣٥٣ للمادة ووفقاً املدنية، اإلجراءات إطار يف
 أال يف والــسياسية املدنيــة بــاحلقوق اخلــاص الــدويل العهــد مــن ٧ املــادة وجــبمب حقهــا بانتــهاك
 نـوع  أسـاس  علـى  للتمييـز تتعـرض    أال يف االتفاقيـة  مبوجب وحقها الالإنسانية للمعاملةتتعرض  
 ألنـه  مدنيـة  إجـراءات  إقامـة  رفضتـ  أهنا احملكمةأفادت   ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٤ ويف .جنسها
ــة هلــا لــيس  إىل القــرار اســتأنفت، ٢٠٠٨مــارس / آذار٧يف و .دعواهــانظــر يف لل قــضائية والي
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 رفـــض الـــذي ،بريـــست يف اإلقليميـــة للمحكمـــة املدنيـــة بالـــدعاوى املعـــين القـــضائي اجمللـــس
  .٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٠ يف االستئناف
  اإلدارية اإلجراءات مبوجب احملاكمتقدمي عريضة إىل   ‘٤’  
ــارس/آذار ١١ يف   ــدمت ،٢٠٠٨ م ــ صــاحبة ق ــن  شــكوى بالغال ــهاكم ــا انت  يف حقه

 إىل جنــسها نــوع أســاس علــى للتمييــزتتعــرض  أال يف  وحقهــاالالإنــسانية للمعاملــة تتعــرض أال
 تـنص  ملـا  وفقـاً  اإلداريـة  باجلرائم املتعلقة اإلجراءات مبوجب بريست دينةمب لننيمقاطعة   حمكمة
 تتعلــق الــيت بــيالروس وريــةجلمه اإلجرائــي التنفيــذي القــانون مــن ٧ املــادة مــن ١ الفقــرة عليــه

 إجـراءات  إقامـة  احملكمـة  رفـضت  ،٢٠٠٨ مـارس /آذار ١٤ مـؤرخ  قرار ويف .اإلدارية باجلرائم
 جـراءات مباشـرة إ   احملكمـة  مـن  تطلـب  مل بأهنـا  تـدعي  البالغ صاحبة أن من الرغم على مدنية،
 التنفيـذي  نالقـانو  مـن  ٧ الفـصل  يف الواردة لإلجراءات وفقا االعتراف، طلبت ولكنها مدنية،

مـوظفي مرفـق االحتجـاز       إجـراءات  بـأن  اإلداريـة،  اجلرائم بشأن بيالروس جلمهورية اإلجرائي
 قــدمت ،٢٠٠٨ مــارس/آذار ٢٨ ويف .قوقهــاشــكلت انتــهاكا حل )إجــراءات هماختــاذ وعــدم(

ــاحبة ــبالغ صـ ــتئنافا الـ ــذا ضـــد اسـ ــرار هـ ــة إىل القـ ــة  حمكمـ  /نيـــسان ٢٨ ويف .بريـــستمنطقـ
 قــرار بريــستمنطقــة  حملكمــة املدنيــة بالــدعاوى املعــين القــضائي جمللــسا ألغــى ،٢٠٠٨ أبريــل
ــننيمقاطعــة  حمكمــة ــار ١٢ ويف .للنظــر فيهــا جمــددا  الــدعوى وأعــاد ل  ردت ،٢٠٠٨ مــايو/أي
 أمـور،  مجلـة  يف احملكمـة، وأفـادت    .إجرائـي  لسبب البالغ صاحبة شكوى لننيمقاطعة   حمكمة

 قـرار  نأل نظـرا  فعـال،  أُهنِِيت قد ضدها اإلدارية اإلجراءات كانت شكواها، تقدمي وقت يف أنه
إذا  صــحيحة، غــري احلجــة هــذه بــأن الــبالغ صــاحبة وتــدعي .النفــاذ حيــز دخــل قــد احملكمــة

  .قائمة االستئناف إمكانية دامت ماال تنتهي  القانونيةاإلجراءات  إن
  

  الشكوى    
 )أ( الفقــرات وجــبمب حلقوقهــا بــيالروس النتــهاك ضــحية بأهنــا الــبالغ صــاحبة تــدعي  ١-٣
، املقــروءة ٥ املــادة مــن )أ( والفقــرة ،٣ واملــادة ،٢ املــادة مــن )و( و )هـــ( و )د( و )ب( و

 الالإنـسانية  للمعاملـة ، تعرضـت    احتجازهـا  أثنـاء    بأنـه  وتـدعي  .االتفاقيـة  من ١ باملادة باالقتران
ــة ــأن واملهين ــة يف االحتجــاز وب ــاردة زنزان ــة كــان ب ــذيب مبثاب ــدعي .تع ــضا وت ــ أي  ظــروف أنب
  .اإلجنابية صحتها على ضار أثر هلا كان رمبا تلك االحتجاز

 مكيفـة  ليـست  الداخليـة  لـوزارة  املؤقـت  االحتجـاز  مرافـق  بـأن  الـبالغ  صاحبة تدعيو  ٢-٣
 تعمــل مينــسك، يف يقــع ضــخم، احتجــاز مــبىن ســوى يوجــد ال أنــه وُيــزَعم .النــساء الحتجــاز

ــه ــا  ؛موظفــات في ــة يفأم ــ البقي ــدعي .حــصرا رجــال املوظفونف ــبالغ صــاحبة وت ــأن ال  وزارة ب
ــة ــدة مناســبات يف رفــضت الداخلي ــد عدي ــات هــذه نفــي أو تأكي ــوفري املعلوم ــق عــدد وت  مراف
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 بـشأن  بـيالروس  مجهوريـة  تـشريعات  إىل مـستندة  موظفـات،  تعمـل  ال حيث املؤقت االحتجاز
 وتـدعي  .اتاملعلومـ  تلـك  علـى  احلـصول  سـبل  تقيد اليت التشريعات وهي الدولة، أسرار محاية
 يف النــــساء تعــــيني يف التمييــــز عــــنناجتــــة  املؤقــــت االحتجــــاز مرافــــق يف احلالــــة هــــذه بــــأن
  .املوظفني كادر
 احتجــاز ظــروف مــن أســوأ كانــت احتجازهــا ظــروف بــأن الــبالغ صــاحبة تــدعيو   ٣-٣

 املهينــة للمعاملـة تعرضــت و اجلنـسية  لمــضايقةعرضـة ل  كانــت أهنـا  إىل نظــرا الـذكور،  الـسجناء 
 الــدنيا النموذجيــة القواعــد مــن )٣ (٥٣ القاعــدة إىل تــستند وهــي .ذكــور أفــرادي علــى أيــد
 املـــؤرخ )٢٤-د( جـــيم ٦٦٣ واالجتمـــاعي االقتـــصادي اجمللـــس قـــرارا( الـــسجناء ملعاملـــة

ــايو/أيـــار ١٣ املـــؤرخ )٦٢ -د( ٢٠٧٦ و ١٩٥٧ يوليـــه/متـــوز ٣١  تـــنص الـــيت ،)١٩٧٧ مـ
 الـسجن  موظفـات  اختـصاص  مـن  علـيهن  واإلشـراف  الـسجينات  رعاية مهمة تكون” أن على
 ضـدها  ُيميَّز أال يف حلقها انتهاكا يشكل )٣ (٥٣ القاعدة انتهاك بأن وتدعي ،“حصرا لنساءا

  .االتفاقية يف يرد كما جنسها، نوع أساس على
 أهنـا  وثبـت  املتاحـة   احملليـة  االنتـصاف  سـبل  مجيـع  اسـتنفدت  أهنا البالغ صاحبة وتدعي  ٤-٣
 التحقيـق  إجـراءات  من آخر إجراء إطار يف ذاهتا املسألة يف ينظر مل أنه اًأيض وتدعي .فعالة غري

   .الدولية التسوية أو الدويل
  

  املوضوعية واألسس املقبولية بشأن الطرف الدولة مالحظات    
 صــاحبة أن الطــرف الدولــة تؤكــد ،٢٠١٠ مــارس/آذار ٢٥مبــذكرة شــفوية مؤرخــة    ١-٤

 بــأن تعتــرف وهــي .طفيفــة شــغب أعمــال قيامهــا ببــدعوى أيــام مخــسة مــدة احُتجــزت الــبالغ
 أجهــزة مــن أخــرى أجهــزةإىل و احملــاكم إىل احتجازهــا ظــروفاشــتكت مــن  الــبالغ صــاحبة
 وُرفــضت أوِقفــت الــبالغ صــاحبةبادعــاءات  املتعلقــة القانونيــة اإلجــراءات أن بيــد .الدولــة

 مبوجـــب وىالـــشكا تلـــك يف احملـــاكم لنظـــر إجـــراء أي علـــى الـــنص جيـــر مل ألنـــه شـــكاواها
 االحتجـاز  مرفـق  رئـيس  اختـصاص  مـن  هـو  الـشكاوى  تلك يف النظر إن .اإلجرائية التشريعات
 ٢٣٤ رقــم املرســوم ينظمــهاملعــين  واإلجــراء .ِقبلــه مــن مفوَّضــني آخــرين أشــخاص أو املؤقــت
 الداخليــة األنظمــة إقــرار بــشأن” ٢٠٠٣ أكتــوبر/األول تــشرين ٢٠ املــؤرخ الداخليــة لــوزارة
 احلجـةَ  الطـرف  الدولـة  تـسوق و .“الداخليـة  الـشؤون  لسلطات التابعة املؤقت جازاالحت ملرافق
 وزارة إىل أو املؤقـــت االحتجـــاز مرفـــق إدارة إىل شـــكاوى أي تقـــدم مل الـــبالغ صـــاحبة بــأن 

 مـزاعم  بـأن  أيضا وجتزم .املتاحة احمللية االنتصاف سبل مجيع تستنفد ملفإهنا   ولذلك، .الداخلية
  .بأدلة مدعمة غري تعترب أن ينبغي وبالتايل دتؤكَّ مل البالغ صاحبة
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املعــتقلني الرتكــاب جــرائم إداريــة تقــضي  األشــخاص نأ أيــضا الطــرف الدولــةفيــد وت  ٢-٤
ــة االعتقــال اإلداري علــى مرتكبيهــا     ــة بفــرض عقوب  يف ُيحتجــزوا أن ميكــنالتــشريعات الوطني

 املرســـوم أيـــضاً ينظمهـــا فـــقاملرا وهـــذه .الداخليـــة لـــوزارة التابعـــة املؤقـــت االحتجـــاز مرافـــق
 القـــانون مـــن ٧-١٨ البنـــد ومبوجـــب .أعـــاله ١-٤ الفقـــرة يفذكـــره  ورد كمـــا ٢٣٤ رقـــم

يلقــى علــيهم القــبض بتهمــة ارتكــاب   الــذين األشــخاص فــإن ،لبــيالروس اإلجرائــي التنفيــذي
 سـابقا  أدينـوا  الـذين  واألشـخاص  والنـساء  الرجـال و. جرائم إدارية ُيحتجزون يف عزلـة صـارمة       

 .مربعـة  أمتـار  ٤ عـن  يقـل  ال أرضـي  حيـز  لـه  ُيحـدَّد  احملتجـز  والـشخص  . انفراد على زونحيتج
 مربعـا  متـرا  ١٥,٣ مـساحتهما و ،٥ ورقـم  ٣ رقـم  الزنـزانتني  يف الـبالغ  صـاحبة  احُتجِزت لقد
  .النساء إيواء الزنزانتني هاتني من القصد وكان .التوايل على مربعا مترا ١٣,٦ و
 املؤقــت، االحتجــاز ملرافــق الداخليــة القواعــد مبوجــب أنــه، ىلإ الطــرف الدولــة تــشريو  ٣-٤

 للحفـاظ  ورفـوف  الفراش لوازم إداريةالرتكاب جرائم    احملتجزين أو املعتقلني لألشخاص ُتوفر
ــدةأدوات و الشخــصية الــصحة مــواد علــى ــة جمهــزة والزنزانــات .املائ  ومرافــق ومناضــد بطاول
. تهويـة للراديـو وسـلة للقمامـة وجهـاز          وجهـاز  ةالزين ملواد ودرج الشرب ملياه وصنبور صحية
 ولـدى  .هبـم  اخلاصـة  واألحذيـة  واملالبـس  الفـراش  لـوازم  يستعملوا أن أيضا للمحتجزين وميكن

ــدخول ــقإىل  ال ــى ُعرِضــت ،االحتجــاز مرف ــبالغ صــاحبة عل ــوازم ال ــراش ل ــة، ف ــها نظيف  ولكن
  .هلا اُألسرة وفرهتا اليت هبا اخلاصة الفراش لوازم واستعملت رفضت

 .النفــسية وحالتــهم شخــصيتهم احلــسبان يف يأخــذ زنزانــاتبال احملتجــزينإيــداع  إن  ٤-٤
 ونوافـذ  لتهويـة، ل بـنظم  جمهـزة  والزنزانـات  .ممكنـا  ذلـك  كـان  إذاانفراد   على املدخنون وحيتجز
ــة، اإلضــاءة أجــل مــن ــة إلضــاءةل ومــصابيح الطبيعي  للمحتجــزين ويــسمح .ومــدافئ الكهربائي

 يف املـشي  الـبالغ  صـاحبة  ورفـضت  .يـوم  كـل  سـاعة دة ال تقـل عـن       ملـ  الطلـق  اهلواء يف باملشي
  .الرديء الطقس بسبب الطلق اهلواء
فيــد ت اليــوم، يف وجبــتني ســوى هلــا يقــدم مل بأنــه الــبالغ صــاحبة بادعــاء يتعلــق فيمــاو  ٥-٤

 املـــؤرخ الـــوزراء جملـــس مرســـوم ينظمهـــا للمحتجـــزين األغذيـــة حـــصص نأ الطـــرف الدولـــة
ــاينال تـــشرين ٢١ ــوفمرب/ثـ ــّدم الوجبـــات نأو ٢٠٠٦ نـ ــرات ثـــالث ُتقـ ــوم يف مـ  مرفـــق يف اليـ

  .املؤقت االحتجاز
 ذلــك بعــد إســعاف ســيارة ووصــلت ،الطارئــة الطبيــة اإلعانــة الــبالغ صــاحبة طلبــتو  ٦-٤
 يف حتتجـز  أن ميكن البالغ صاحبة أن الطبيب أكد ،فحصها وبعد .دقيقة ١٥ إىل دقائق ١٠ بـ

 وعلـم  الـصحية  النظافة مركز زنزاناتيتوىل القيام باملعاينة املنتظمة لل     و .املؤقت االحتجاز مرفق
  .التطهري خدمات أيضا يقدم الذي الوبائية األمراض
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 .مقبولـة  غـري  االتفاقيـة  مبوجـب  الـبالغ  صـاحبة  شـكوى  أن إىل الطرف الدولة ختلصو  ٧-٤
  .االتفاقية أحكام مع يتطابقان ال وحمتواها الشكوى شكل بأن وتدعي

  
ــة بـــــشأن الطـــــرف الدولـــــة مالحظـــــات علـــــى الـــــبالغ صـــــاحبة تعليقـــــات      املقبوليـــ

  املوضوعية  واألسس
 األوليـة  دعاواهـا   تأكيد البالغ صاحبة تعيد ،٢٠١١ فرباير/شباط ٤يف رسالة مؤرخة      ١-٥

  .تهمقبولي عدم علنت أن ينبغي وبأنه باألدلة مدعم غري البالغ بأن الطرف الدولة حجة وتفند
 االحتجــاز مرفــق إدارة إىل شــكاوى تقــدَّم مل بأنــه الطــرف الدولــة ادعــاء اأيــض وتفنــد  ٢-٥

 سـيئة،  معاملـة  عاملـها  نفسه املؤقت االحتجاز مرفق رئيس بأن البالغ صاحبة وتدعي .املؤقت
 املعنـون   املقـال  يف احلقـائق  هـذه  مجيـع  وصـفتْ  وقـد  .“ امـرأة  ليـست ” إهنـا  بـالقول  إياهـا  مهينا

 مقاهلــا مــن نــسخة أُرفقــتقــد و .The Brest Courier يفةصــح نــشرته الــذي “أيــام مخــسة”
 توجيـه  اجملـدي  غـري  مـن  أن أفـادت    أهنـا  بيـد  .الـسلطات  إىل قدمتـها  قـد  كانـت  اليت بالشكاوى
ــوظفي إىل شــكاوى ــق م ــيهم مبــن االحتجــاز، مرف ــيس ف ــق، رئ ــشريعات أن خــصوصا املرف  الت
للدولـة جيـري الطعـن يف عملـهم          من جانب موظفني تابعني      لتماسات اال يف نظر ال حتظر الوطنية

  .أو تقصريهم
 يتعلـق  فيمـا  شكاوى تقدم مل بأهنا الطرف الدولة حجة يف أيضا البالغ صاحبة تطعنو  ٣-٥

 أجهـزة  إىل عديـدة  شـكاوى  قـدمت  بأهنـا  تـدعي  إهنـا  و الداخلية؛ وزارة إىل احتجازها بظروف
ــشؤون ــة ال ــي ف.الداخلي ــسمرب/األول كــانون ١٩ ف ــدِّم، ٢٠٠٧ دي ــاسالت قُ ــيس إىل م  إدارة رئ
ــة ــة الداخلي ــنني مبقاطع ــيس وإىل ل ــة شــعبة رئ ــة الداخلي ــة للجن ــة التنفيذي  ويف .لربيــست اإلقليمي

ــباط ٥ ــر/ش ــدمت ،٢٠٠٨ فرباي ــة شــكوى ق ــيس إىل ثاني ــعبة رئ ــة ش ــة الداخلي ــة للجن  التنفيذي
 .لــنني مبقاطعــة الداخليــة إدارة رئــيس إىل االلتماســات هــذه كــل وأحيلــت .لربيــست اإلقليميــة
 يف ،The Brest Courier صـحيفة  يف “أيـام  مخـسة ” املعنـون  املقال نشر بعد فذلك، عن وفضال
 إىل نائـب  اقتـراح  الوطنيـة  جلمعية با النواب جملس يف عضو قدم،  ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون
 تلــك يف املؤقــت االحتجــاز مرافــق يف القَــصَّر اجملــرمني الحتجــاز تفــسريا طالبــا الداخليــة، وزيــر
 الـبالغ  صـاحبة  بـدعوى  املتعلقـة  املـواد  مجيع على احلصول الوزير وطلب .الالإنسانية فالظرو
ــن ــة شــعبة م ــة الداخلي ــة للجن ــة التنفيذي ــست اإلقليمي ــد .لربي ــك، وبع ــئلت ذل  ظــروف عــن ُس

 .الداخليــة وزيــر إىل املعلومــات هــذه وقُــدمت .حلقوقهــا املزعومــة واالنتــهاكات احتجازهــا
 مجيـع  علـى  الداخليـة  الـشؤون  أجهـزة  فيهـا  نظـرت  شـكاواها  إن الـبالغ  صـاحبة  تقـول  وهكذا

  . املقاطعة وعلى مستوى املنطقة، وعلى الصعيد الوطينمستوى  على:املستويات
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 مكتـب  وإىل الداخليـة  الـشؤون  أجهـزة  إىل شكاوى قدمت أهنا البالغ صاحبة تؤكدو  ٤-٥
ــام، املــدعي ــةاملدن اإلجــراءات مبوجــب احملــاكم إىل عــرائض ورفعــت الع  اجلــرائم وإجــراءات ي
 إذ مل يثبـت أي مـن        بالفـشل،  بـاءت  احملليـة  االنتـصاف  سـبل  الستنفاد حماوالهتا ولكن .اإلدارية

  .سبل االنتصاف تلك فعاليته
 بالغهـا  موضـوع  أن إىل الـبالغ  صاحبة تشري،  للبالغ املوضوعية باألسس يتعلق وفيما  ٥-٥

 احتجازهـا  أثنـاء    امـرأة  بوصـفها  واجهتـه  الـذي  بـالتمييز  بالدرجة األوىل    يتعلق االتفاقية مبوجب
 يف أنـه  علـى  تـصرّ  وهـي  .ذاهتـا  حـد  يف احتجازهـا  بظـروف  ولـيس  املؤقت، االحتجاز مرفق يف

ــابع املؤقــت االحتجــاز مرفــق ــة إلدارة الت ــة الداخلي ــنني مبقاطع  إىل ١١ مــن احُتجِــزت حيــث ل
 لـوزارة  التابعـة  ملؤقـت ا االحتجـاز  مرافـق  معظـم  شـأن  شأنه ،٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين ١٥

ــة، ــون كــان الداخلي ــن املوظف ــن حــصرا الرجــال م ــام م ــام إىل ٢٠٠٢ ع ــذه إن .٢٠٠٩ ع  ه
 املـؤرختني  الـبالغ  صـاحبة  إىل رسـالتيه  يف لـنني  مبقاطعـة    الداخلية إدارة رئيس أكدها املعلومات

 هـــذه بـــأن الـــبالغ صـــاحبة وتـــدعي .٢٠٠٨ ســـبتمرب/أيلـــول ٨ و ٢٠٠٨ أغـــسطس/آب ٧
 املؤقـت  االحتجـاز  مرافـق  يف العمـل  يف يـرغنب  كُـنّ  اللـوايت  النـساء  ضـد  متييـزا  تـشكل  الظروف
 الطــرف الدولــة اللتــزام وانتــهاكا ، أمــنحارســات أو ســّجانات أو شــرطة ضــابطات بوصــفهن

ــأن ــساء، ُيكفــل ب ــى للن ــدم عل ــساواة ق ــشاركة يف احلــق الرجــال، مــع امل  سياســة صــياغة يف امل
ــة ــذها احلكوم ــويل وتنفي ــةا املناصــب وت ــع وأداء لعام ــام مجي ــة امله ــى العام ــع عل ــستويات مجي  م
 الظــرف هـذا  يثبــت ذلـك،  علــى وعـالوة  .االتفاقيــة مـن  )ب( ٧ املــادة يف يـرد  كمــا احلكومـة، 
ــَز  موظفــوه مرفــق يف احتجازهــا خــالل جنــسها نــوع أســاس علــى الــبالغ صــاحبة ضــد التميي
 حقهــا خــصوصا اهتــا،وحري حقوقهــا مــن النيــل إىل حتمــا أدى ذلــك ألن حــصرا، الــذكور مــن
 واحلــق املهينــة أو الالإنــسانية أو القاســية املعاملــة أشــكال مــن وغــريه للتعــذيبتتعــرض  أالّ يف
 )١( ١٠ و ٧ املـادتني  يف عليـه  منـصوص  هـو  كمـا  كرامتـها،  احتـرام يف  و اإلنـسانية  املعاملة يف
 الـيت  التاليـة  لموسـة امل احلقـائق  إىل وتـشري  .والـسياسية  املدنيـة  باحلقوق اخلاص الدويل العهد من

 أكثـر  هبـا  أضـرت  انتـهاكات  وهي العهد، من )١( ١٠ و ٧ املادتني مبوجب حقوقها من نالت
  :املؤقت االحتجازمما أضرت بالسجناء الذكور يف نفس مرفق 

 منـه  ُيخـتلس  الـذي  الباب ثقب خالل من هلا الذكور املوظفني مراقبة إمكانية  )أ(  
  للمرحاض؛ استعماهلا أو مالبسها ارتدائها وقت ذلك يف مبا ، بالفيديوواملراقبة النظر

 حـارس   ملـسها  حينمـا  االحتجاز، مرفق إىل   دخوهلا وقت السجن أفراد موقف  )ب(  
  ؛بشكل غري الئق وهددها بالتعرية

  ؛“عليها الرصاص إلطالق اخلارج إىل سُتؤخذ” بأهنا احلراس تصرحيات  )ج(  
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 الكهربــائي املــصباح قــرب واقفــة وهــي تقــرأ كانــت حينمــا احلــراس اســتهزاء  )د(  
  ؛“نفساين طبيب استشارة إىل” حباجة بأهنا وتصرحياهتم

 بـدال  خماطبتـها  حـني  عليهـا  “الرابعـة ” اسـم  إطـالق  يف املتمثلة احلراس ممارسة  )هـ(  
  الطريقة؛ هبذه الذكور احملتجزون ل يعاَممل وامسها؛ استعمال من

 ميتــا  فــأرا ألقــى  حينمــا الزنزانــة يف رفيقاهتــا  فعــل بــردود  احلــارس اســتهزاء  )و(  
  إفزاعهن؛ بغية زنزانتهن يف

 خــالل املكتــب دخــل الــذي االحتجــاز، مرفــق رئــيس جانــب مــن اإلهانــات  )ز(  
 أحنــاء كــل يف الــزرق الــشرائط وضــعت قــد كانــت” بأهنــا يــصرخ وهــو مبحاميهــا االجتمــاع

 االحتـرام  مـن  أكـرب  قـدرا  يبـدي  أن االحتجـاز  مرفـق  رئـيس  من احملامي طلب وحينما .“املدينة
 .وَشَتَمها “امرأة ليست” إهنا قال للمرأة،

 هلـا  ومهينـة  الإنـسانية  معاملـة  تـشكل  أعـاله  املـذكورة  احلقـائق  أن الـبالغ  صاحبة ترى  ٦-٥
 بأنـه  وتـدعي  .االتفاقيـة  مـن  ١ املـادة  مـدلول  حـسب  جنـسها،  نـوع  أسـاس  علـى  ضدها ومتييزا
 كان لزامـاً    لقد .ملوظفني ملالك ا  احلصري كوريالذ التكوين القيام بتلك األعمال بسبب      أمكن
 نظـرا  الرجـال،  احتجـاز  ظـروف  هلـا ظـروف احتجـاز أفـضل مـن            تـوفّر  أن الطرف الدولةعلى  
 رديئـة  صـحية  ظـروف  ويف بـاردة  زنزانـة  يف االحتجـاز  إن .اإلجنـاب  سن يف شاّبة امرأة أهنا إىل

ــر كــان ــصحتها إضــرارا أكث ــه ب ــصحة من ــسجناء ب ــذكور ال ــد .ال ــاملرض يبتأصــ لق ــاء  يف ب أثن
 إىل اللجنــة انتبــاه الــبالغ صــاحبة وتوجــه .الطبيــة املــساعدة تــوفري حالتــها وتطلبــت االحتجــاز

 تعليقاهتـا  وجعلـت  االتفاقيـة  مبوجـب  احملددة ادعاءاهتا مالحظاهتا يف تتناول مل الطرف الدولة أن
  .االحتجاز ظروف على مقتصرة

 بـالتغيريات  اللجنـةََ  صـاحبة الـبالغ      ُتخـرب ،  ٢٠١١ مـارس /آذار ١٧وبالرسالة املؤرخـة      ٧-٥
 الداخليــة إلدارة التــابع املؤقــت االحتجــاز مرفــق مبــوظفي املتعلقــة الــسياسة أدخلــت علــى الــيت

 وكـــانون ٢٠١٠ ديـــسمرب/األول كـــانون يف و.لبالغهـــا اللجنـــة تـــسجيل بعـــد لـــننيمبقاطعـــة 
 يعملـن  شـرطة  ضـابطات  أن غالـبال  صـاحبة  انتـهى إىل علـم       ،٢٠١١ فرباير/شباط و يناير/الثاين
حماميهـا  و الـبالغ  صـاحبة  وّجهـت  املعلومـة     هـذه  مـن  التثبـت  وبغية .املؤقت االحتجاز مرفق يف

 املعلومـة أو رفـضها رمسيـا، وكـذلك          تأكيـد  طـالبني  املؤقـت،  االحتجاز مرفق رئيس إىل رسائل
ــوفري ــات ت ــن معلوم ــدد ع ــات ع ــن املوظف ــواريخ وع ــيت الت ــا أصــبحن ال ــوظفني ضــمن فيه  .امل
 نــساء أن املؤقــت االحتجــاز مرفــق رئــيس أكــد، ٢٠١١ مــارس/آذار ١٤ مؤرخــة رســالة ويف

 تــاريخ أو عــددهن إىل ُيــشر مل ولكنــه املؤقــت، االحتجــاز مرفــق يف احلاضــر الوقــت يف يعملــن
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 للجنـة  ينبغـي  أنـه  علـى  الـبالغ  صاحبة تصّر اإلجيابية التغيريات هذه من الرغم وعلى .توظيفهن
  .هابالغ يف تنظر أن
  

  اللجنة على املعروضة واإلجراءات املسائل    
  املقبولية يف النظر    

 فيمــا إذا كــان الــبالغ مقبــوال  ، نظامهــا الــداخليمــن ٦٤ للمــادة وفقــاتبــت اللجنــة،   ١-٦
 ٧٢ مــن املــادة ٤وعمــال بــالفقرة . غــري مقبــول مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة  أو
  . النظر يف األسس املوضوعية للبالغنظامها الداخلي، تقوم بذلك قبل من
وحتيط اللجنة علما حبجة الدولة الطرف بأنه يلزم إعالن عدم مقبوليـة الـبالغ مبوجـب            ٢-٦

 من الربوتوكـول االختيـاري لعـدم اسـتنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة إذ إن                  ٤ من املادة    ١الفقرة  
فــق االحتجــاز املؤقــت  صــاحبة الــبالغ مل تقــدم شــكاوى مــن ظــروف احتجازهــا إىل إدارة مر  

 مـن الربوتوكـول االختيـاري، ال تنظـر اللجنـة        ٤ من املـادة     ١ووفقا للفقرة   . وزارة الداخلية  أو
يف أي رسالة ما مل تكن قد تأكدت من أن مجيع سبل االنتـصاف احملليـة املتاحـة قـد اسـتنفدت                     

 كــان مــن إال إذا اســتغرق تطبيــق ســبل االنتــصاف هــذه أمــدا طــويال بدرجــة غــري معقولــة، أو  
وتشري اللجنة إىل قراراهتـا الـيت تعـّين وفقـا هلـا علـى صـاحبة        . احملتمل أن حيقق انتصافا فعاال    غري

البالغ أن تكون قد أثارت فعليا على املستوى احمللي مـضمون القـضية الـيت ترغـب يف عرضـها                    
ــة  ــى اللجن ــسلطات  )١(عل ــيح لل ــة احملــاكم أو/و لكــي تت ــضية يف للنظــر فرصــة احمللي  )٢( تلــك الق

 واملوقـف  االحتجـاز  ظروف بشأن   شكاوى قدمت البالغ صاحبة أن تالحظ الصدد، هذا ويف
 مبـا يف ذلـك      الداخليـة،  الـشؤون  أجهـزة  إىل جتاههـا  الـذكور  الـسجن  موظفو اختذه الذي املهني

 .لربيـست  اإلقليميـة  التنفيذيـة  للجنة الداخلية شعبةرئاسة  و لنني مبقاطعة   الداخلية اإلدارةرئاسة  
 مبوجـــب قـــضايا ورفعـــت العـــام املـــدعي مكتـــب إىل شـــكوى الـــبالغ صـــاحبة قـــدمت كمـــا

 نائـب  قـدم  أن بعد و ذلك، على وعالوة .املختصة احملاكم أمام معاً واإلدارية املدنية اإلجراءات
 ديـــسمرب/األول كـــانون يف الداخليـــة وزارة إىل اقتراحـــا الوطنيـــة معيـــة باجلالنـــواب جملـــس يف

ــبال صــاحبة ُســِئلت ،٢٠٠٧ ــهاك االحتجــاز ظــروف عــن غال ــائج وقُــدِّمت حقوقهــا، وانت  النت
 أن اللجنــة تــرى ولــذلك، .املعلومــات هــذه يف الطــرف الدولــة تطعــن ومل .الداخليــة وزارة إىل

 إىل شـكاواها  تقـدمي  طريـق  عـن  احملليـة  االنتـصاف  سـبل  سعت جبدية إىل التماس      البالغ صاحبة
__________ 

ــم     )١(   ــبالغ رقـ ــر الـ ــا  ، ٨/٢٠٠٥انظـ ــد تركيـ ــان ضـ ــؤرخ  كيهـ ــرار املـ ــاين ٢٧، القـ ــانون الثـ ــاير / كـ  ٢٠٠٧ينـ
)CEDAW/C/34/D/8/2005( ٧-٧، الفقرة. 

ــرا  )٢(   ــبالغ نظ ــم ال ــرار ،ضــد اململكــة املتحــدة  . ص. ف. ن ،١٠/٢٠٠٥ رق ــؤرخ الق ــار ٣٠ امل ــايو/أي  ٢٠٠٧ م
)CEDAW/C/38/D/10/2005(، ٣-٧ الفقرة. 
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 احملـاكم  إىلكـذلك   و العـام  املـدعي  مكتب إىلو الداخلية الشؤون أجهزة يف املختصة السلطات
 باسـتنفاد  يتعلـق  فيما البالغ صاحبة قدمتها اليت فيها املطعون غري املعلومات ضوءيف  و .الوطنية
 انتـصاف  سـبل  وجـود  عـن    الطرف الدولة من معلومات أي غياب ويف احمللية، االنتصاف سبل
 إىل اللجنــة ختلـص  منـها،  تـستفيد  أن الـبالغ  صـاحبة  بإمكــان كـان  أخـرى  وفعالـة  متاحـة  حمليـة 
  . قد استوفيتاالختياري الربوتوكول من ٤ املادة من ١ الفقرة متطلبات أن
 أن اللجنـة  علمـت  االختياري، الربوتوكول من ٤ املادة من )أ( ٢ بالفقرة يتعلق وفيما  ٣-٦

 حقيـق الت إجـراءات  مـن  آخـر  إجـراء  مبوجب فيها النظر جيري وال نظر حمل ليست ذاهتا القضية
  .الدولية التسوية أو الدويل

 )هــ ( و )د( و )ب( و )أ( ٢ باملـادة  املتعلقـة  الـبالغ  صـاحبة  ادعاءات  أن اللجنة ترىو  ٤-٦
 األدلـة   مـن  يكفـي  مبـا  مدعمة االتفاقية من ،١ املادة مع   باالقتران املقروءة   ،)أ( ٥ واملادة )و( و

  .غالبال مقبولية تعلن فإهنا وبالتايل املقبولية، ألغراض
 الــبالغ ال يطــابق أن رأيهــا الطــرف الدولــةََ اللجنــةُُُ تــشاطر ال ذكــره، ســبق ا ملــنظــراو  ٥-٦

 اللجنــة ختلــص ولــذلك، .تــهقبولي إعــالن عــدم مينبغــي وأنــه االتفاقيــةشــكال ومــضمونا أحكــام 
ــذا أن إىل ــبالغ ه ــستويف ال ــايري ي ــة مع ــواردة املقبولي ــواد يف ال ــن ٤ و ٣ و ٢ امل  الربوتوكــول م

  .رياالختيا
  

  النظر يف األسس املوضوعية    
 الـبالغ  صـاحبةُ  هلـا  أتاحتـها  اليت املعلومات مجيع ضوء يف   البالغ هذا يف اللجنة نظرت  ١-٧

ــا الطـــرف، والدولـــة ــادة مـــن ١ الفقـــرة هـــو منـــصوص عليـــه يف كمـ  الربوتوكـــول مـــن ٧ املـ
  .االختياري

 رديئـة  ظـروف  يف أيام ٥ مدة احتجازها بأن البالغ صاحبة بادعاء علما اللجنة حتيطو  ٢-٧
 كانــت حيــث حــصرا، الرجــال مــن موظفــوه مؤقــت احتجــاز مرفــق يف ومهينــة، صــحية وغــري

 حـسب  جنـسها،  نـوع  أسـاس  على ومتييزا ومهينة الإنسانية معاملة يشكل مذلة، ملعاملةعرضة  
 ٢ املـادة  مبوجـب  اللتزاماهتـا  بـيالروس  ِقبـل  مـن  انتـهاكا  ويـشكل  االتفاقية، من ١ املادة مدلول

  .االتفاقية من ١ املادة مع باالقتران املقروءة ،)أ( ٥ واملادة )و( و )هـ( و )د( و )ب( و )أ(
 إياهـا  معتـربة  االدعـاءات  تلـك  إمنا عجلـت بـدحض       الطرف الدولة أن اللجنة تالحظو  ٣-٧

 ولكنــها املــزاعم، تلــك جبــوهر يتعلــق فيمــا إيــضاحات أي تقــدم مل فهــي .باألدلــة مدعمــة غــري
 والتجهيـزات  الزنزانـات  حجـم  املثـال،  سـبيل  علـى ( االحتجـاز  ملباين عام وصف على اقتصرت
 تـنظم،  اليت الوطنية اإلدارية األنظمة إىل الرجوع ذلك يف مبا ،)ذلك إىل وما واألثاث املوجودة
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 علـى  الوصـف،  هـذا  أن اللجنة وترى .السجناء على الغذائية   احلصص توزيع املثال، سبيل على
 علـى  :الـبالغ  صـاحبة  ادعـاءات  حمتـوى  بالـضرورة  يتنـاول  ال صـلة،  ذا نيكو قد أنه من الرغم
 شـكَت  ولكنـها  الزنزانـة،  يف لإلضـاءة  مـصباح  وجـود  يف الـبالغ  صاحبة تطعن مل املثال، سبيل
 إىل االفتقـار  مـن  تـشكُ  مل وباملثـل،  الـضوء؛  مـن  كافيـا  قدرا يوفر مل أنه من التحديد وجه على

 ذلــك، عــن وفــضال .األوقــات كــل يف مغلقــة كانــت بأهنــا تادعــ ولكنــها الزنزانــة، يف مــدفأة
 العــاملني املــوظفني بــأن الــبالغ صــاحبة ادعــاءات علــى حنــو أي علــى الطــرف الدولــة تعلــق مل
 أسـاس  علـى  للتمييـز  تعرضت   لك، لذ نتيجة وبأهنا، الذكور من مجيعا كانوا االحتجاز مرفق يف

 الدولـة  تقريـر    بـشأن  األخرية اخلتامية اهتامالحظ إىل اللجنة تشري الصدد، هذا ويف .اجلنسنوع  
 الالإنـسانية  املعاملـة  إزاء الـشديد  القلـق  عن فيها تعرب اليت )CEDAW/C/BLR/CO/7( الطرف
بفعاليـة  و فـوراً  التحقيـق  كفالـة  علـى  الطـرف  الدولـة  وحتث،  االحتجاز أثناء للناشطات واملهينة

  ).٢٦ و ٢٥ الفقرتان( النساء هؤالء قدمتها اليت الشكاوى يف
 الـدنيا  النموذجيـة  القواعـد  مـن  ٥٣ واملـادة  االتفاقيـة  من ٣ للمادة وفقاً اللجنة، تشريو  ٤-٧

ــة ــسجناء، ملعامل ــيهن تكــون مــن اختــصاص     أن إىل ال ــسجينات واإلشــراف عل ــة ال  مهمــة رعاي
 العنـف  بـشأن  )١٩٩٢( ١٩ رقـم  العامـة  توصـيتها  إىل أيـضا  وتـشري . موظفات السجن حـصراً   

 أسـاس  على القائم العنف ١ املادة مدلول حبسب املرأة ضد التمييز يشمل هلا اووفق .املرأة ضد
 علـى  املرأة ميس الذي العنف أو امرأة كوهنا بسبب املرأة ضد املوجه العنف” أي اجلنس،نوع  
 والتهديـد  هبـا،  جنـسيا  أو عقليـا  أو جسديا أملا أو ضررا تلحق اليت األعمال ويشمل .جائر حنو
 اللجنــة وتعيــد .)٣()٦ الفقــرة( “احلريــة مــن احلرمــان أشــكال وســائر إلكــراهوا األعمــال، هبــذه

 حبقــوق املــرأة متتــع مــن ينــال الــذي اجلــنس نــوع أســاس علــى القــائم العنــف” أن علــى التأكيـد 
ــسان ــات اإلن ــات احلقــوق بتلــك متتعهــا يبطــل أو ... األساســية واحلري ــا ،“واحلري  ذلــك يف مب

 ،“املهينــة أو الالإنــسانية أو القاســية العقوبــة أو لمعاملــةل أو للتعــذيب عــدم التعــرض يف احلــق”
  .)من التوصية) ب (٧ الفقرة( االتفاقية من ١ املادة مدلول حبسب متييزا يشكّل

 يـشكل   للنـساء  احملـددة  الحتياجـات  ل االحتجـاز  مرافـق  أن عدم تلبيـة      إىل اللجنة وتشري  ٥-٧
 االتفاقيـة،  مـن  ٤ املـادة  مـع  متـشياً  فإنـه  ،مث ومـن  .االتفاقيـة  مـن  ١ املـادة  مـدلول  حبـسب  ،متييزا
ــنص ــدأ ي ــادئ جمموعــة مــن )٢( ٥ املب ــة املب ــة املتعلق ــع حبماي ــذين األشــخاص مجي  يتعرضــون ال
 كـانون  ٩ املـؤرخ  ٤٣/١٧٣ العامة اجلمعية قرار( السجن أو االحتجاز أشكال من شكل ألي
 احملــددة  تياجــات االح تنــاول  إىل هتــدف  خاصــة  تــدابري  أي أن علــى  )١٩٨٨ ديــسمرب /األول

__________ 
 مـن  ٢ املـادة  مبوجـب  األطراف للدول األساسية االلتزامات بشأن )٢٠١٠( ٢٨ رقم العامة التوصية أيضا نظرا  )٣(  

 .١٩ الفقرة املرأة، ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية
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 تواجههـا  الـيت  املـشاكل  إزاء اجلـنس  لنوع مراع َنهج إىل احلاجة إن .متييزية ال تعترب    للسجينات
 املتحـدة  األمـم  قواعـد ،  ٦٥/٢٩ باعتمادها يف قرارهـا      العامة اجلمعية أيضا ّرهتا أق قد السجينات

  ).بانكوك قواعد( للمجرمات االحتجازية غري والتدابري السجينات ملعاملة
 مجيـع  بـأن  الـبالغ  صاحبة تدعي الرديئة، االحتجاز ظروف عن فضال القضية، هذه يف  ٦-٧

 بوصـفها  الدهـشة،  وأصـابتها  .الـذكور  مـن  حـصرا  كـانوا  االحتجاز مرفق يف العاملني املوظفني
 وإىل إليهـا  واملـادي  البـصري  الوصـول  سـبل  دون قيـد     هلـم  تـوفرت  الـذين  احلـراس  مـن  سجينة،
 القواعـد  مـن  ٥٣ للقاعـدة  وفقـا  أنـه،  إىل الـصدد  هـذا  يف اللجنـة  وتـشري  .السجينات من غريها

  : السجناءملعاملة الدنيا النموذجية
 القــسم يوضــع معــا، واإلنــاث للــذكور املــستخدمة املختلطــة، الــسجون يف  - ١  
 عهــدهتا يف تكــون مــسؤولة موظفــة رئاســة حتــت الــسجن مــبىن مــن للنــساء املخــصص  
  .مالقس هذا أبواب مجيع مفاتيح  
 يكـن  مل مـا  النـساء  قـسم  يـدخل  أن الذكور السجن موظفي من ألي جيوز ال  - ٢  
  .أنثى مبوظفة مصحوبا  
 اختـــصاص مـــن إال علـــيهن واإلشـــراف الـــسجينات رعايـــة مهمـــة تكـــون ال  - ٣  
 .السجن موظفات  

 متاشـياً   املـرأة  ضـد  التمييـز  عـدم  أسـاس  علـى  القائم اهلام الضمان هذا تأكيد اللجنة أعادت وقد
كمـا أعـادت    و ،)٤(األطراف الدول تقارير على اخلتامية مالحظاهتا يف االتفاقية من ١ املادة عم

 علـى  )٢٠٠٠( ٢٨ رقـم  العـام  تعليقها من ١٥ الفقرة يف اإلنسان قوق املعنية حب  لجنةتأكيده ال 
 رأةاملـ  ضـد  العنـف  مبـسألة  املعنيـة  اخلاصـة  املقـررة  وتقريـر  واملرأة الرجل بني احلقوق يف املساواة
  ).٤٤ الفقرة ،E/CN.4/2000/68/Add.3 انظر( وعواقبه وأسبابه

 ملــسا ملــسها االحتجــاز مرفــق إىل الــبالغ صــاحبة دخــول لــدى أنــه إىل اللجنــة وتــشري  ٧-٧
 أن احلـراس  وسـع  يف كـان  ذلـك،  علـى  عـالوة  .سـُتعّرى  بأهنـا  وُهـدِّدت  احلـراس  أحُدالئق   غري

 قبيــل مــن خاصــة، بأنــشطة القيــام أثنــاء بــابال ثقــب مــن النظــر اخــتالس طريــق عــن يراقبوهــا
 واحـد  جانـب  مـن  إال حمجوبـا  يكـن  ومل الزنزانـة  داخـل  واقعـا  كـان  الـذي  املرحاض، استعمال
 مـن  املرحـاض  رؤيـة  يعتـرض  مل ولكنـه  اخلـصوصية،  بتـوفر  االنطبـاع  يعطي أن به قُِصد حبجاب
 املُهــني، واالســم اساحلــر مــن العدائيــة التــصرحيات مــن جــراء بــاإلذالل أيــضا وشــعرت .البــاب

__________ 
 الـدوري  التقريـر  علـى  املـرأة  ضـد  التمييز على بالقضاء املعنية للجنة اخلتامية املالحظات املثال، سبيل على نظر،ا  )٤(  

 ).(CEDAW/C/YEM/CO/6 لليمن السادس
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 وتـشري  .الطـرف  الدولـة  فيهـا  تطعـن  مل االدعـاءات    هذه إن .احلراس استعمله الذي ،“الرابعة”
ــة ــرام أن إىل اللجن ــة خــصوصية احت ــسجينات وكرام ــ صــدارة يف يكــون أن جيــب ال ات أولوي
 حكـوميني،  وكـالء  ِقبـل  مـن  الـبالغ  لـصاحبة  املهينـة  املعاملـة  أن اللجنة وترى .السجن موظفي

 ربر املــغــري تــدخل والاملالئــم، غــري اللمــس ذلــك يف مبــا الــذكور، الــسجن مــوظفي ســيما وال
 االتفاقيـة  مـن  )أ( ٥ و ١ املـادتني  مـدلول  حبـسب  ومتييـزا  جنسياً حترشاً يشكل خصوصيتها، يف

 التحـرش  أن اللجنـة  الحظـت  العامـة،  التوصـية  هـذه  ويف ).١٩٩٢( ١٩ رقـم  العامة وتوصيتها
 مهينـاً  يكـون  أن ميكـن  الـذي  اجلـنس،  نـوع    علـى  القـائم  العنـف  أشـكال  من شكل هو اجلنسي
 الطـرف  الدولة أن إىل اللجنة ختلص وهلذا، .والسالمة بالصحة تتعلق مشكلة أيضاً يشكل وقد
  .االتفاقية من )أ( ٥ و ٢ املادتني مبوجب بالتزاماهتا تِف مل
 املعاملـة  إىل تعـزى  أدبيـة و معنويـة  أضـرار  مـن  تعـاين  الـبالغ  صـاحبة  أن اللجنـة  وتدرك  ٨-٧

ــة ــة املهين ــة واحلاط ــسي والتحــرش بالكرام ــب اجلن ــصحية والعواق ــسلبية ال ــيت ال ــت ال ــها عان  من
  .االحتجاز أثناء

  
  التوصيات    

 االختيـاري  الربوتوكـول  مـن  ٧ املـادة  مـن  ١ الفقـرة  مبوجـب  تتصرف إذ اللجنة، ترى  ٩-٧
 بالتزاماهتــا تــف مل الطــرف الدولــة أن ،أعــاله املــذكورة االعتبــارات مجيــع ضــوءيف و لالتفاقيــة،
ـــ( و )د( و )ب( و )أ( ٢ املـــواد مبوجـــب  مـــع بـــاالقتران تقـــرأ الـــيت ،)أ( ٥ و ٣ و )و( و) هـ
 التاليــة التوصــيات وتقــدم ،)١٩٩٢( ١٩ رقــم للجنــة العامــة والتوصــية االتفاقيــة مــن ١ املــادة
  :الطرف الدولة إىل
  

  :البالغ بصاحبة يتعلق فيما  -  ١  
 الـذي  الكـايف  املـايل  التعـويض  ذلـك  يف مبـا  الـبالغ،  صـاحبة  إىل مناسـب  عويضت تقدمي  
  حقوقها؛انتهاكات خطورة يعادل

  
  :عامة  -  ٢  

 صون كرامة احملتجزات وخصوصيتهن، وكذلك سـالمتهن        تكفل تدابري اختاذ  )أ(  
 الالزمـة  دواملـوا  املالئـم  تـوفري املـأوى      ذلـك  يف مبـا  االحتجـاز،  مرافـق البدنية والنفسية، يف مجيع     

  النظافة؛ حيث من بالنساء اخلاصة االحتياجات لتلبية
  حملتجزات؛النساء اب اخلاصة الصحية الرعاية توفري كفالة  )ب(  
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 التمييزيـــة املعاملـــة بـــشأن احملتجـــزات ادعـــاءات يف الفعـــال التحقيـــق ضـــمان  )ج(  
   كافياً؛ عقاباً ومعاقبتهم مرتكبيها ومقاضاة املهينة أو أو الالإنسانية القاسية أو

 ذلــك يف مبــا االعتــداء، أشــكال مجيــع مــن احملتجــزات حلمايــة ضــمانات تقــدمي  )د(  
 مـــدربات موظفـــات جانـــب مـــن علـــيهن واإلشـــراف فحـــصهن وكفالـــة اجلنـــساين االعتـــداء
  ؛األصول حسب

ــة  )هـ(   ــى أن كفال ــون يتلق ــون املوظف ــع بالعمــل املكلف ــدريباً احملتجــزات م ــشأن ت  ب
 وقواعـد  االتفاقيـة  مع يتماشى الواجبة هلن مبا اإلنسان وحقوقنساء االحتياجات اخلاصة هبن ك 

  ؛)بانكوك قواعد(للمجرمات  االحتجازية غري والتدابري السجينات ملعاملة املتحدة األمم
وضع سياسات وبرامج شاملة تكفل تلبية احتياجات السجينات، فيمـا يتعلـق              )و(  

  .بكرامتهن وحقوق اإلنسان الواجبة هلن
 االعتبـار  الطـرف  الدولـة  تـويل  االختياري، الربوتوكول من ٧ املادة من ٤ للفقرة قاوف  ١٠-٧

 مكتوبـا،  ردا أشـهر،  سـتة  خـالل  اللجنـة،  إىل وتقـدم  توصياهتا، مشفوعة ب  اللجنة آلراء الواجب
ــة وتوصــياهتا   أي عــن معلومــاتيتــضمن  ــه يف ضــوء آراء اللجن ومــن .  إجــراء تكــون قــد اختذت

 وأن تترمجهـا إىل اللغـات الوطنيـة    اللجنة وتوصياتلدولة الطرف آراء املطلوب أيضا أن تنشر ا    
  .الرمسية وأن تعممها على نطاق واسع بغية وصوهلا إىل مجيع القطاعات املعنية يف اجملتمع
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	2-5 وتضيف أن الفِراش كان قذرا وأن الزنزانات كانت مليئة بالعناكب. وكانت زنزانتها مليئة بالدخان نظرا لأن رفيقاتها في الزنزانة كُن من المدخنات ولم تبدد التهوية رائحة التبغ. وكانت الإضاءة خافتة أيضا وكانت النافذة صغيرة وبلغ الزجاج من القذارة ما حال دون نفاذ ضوء النهار. ولم تر ضوء النهار إلا مرة واحدة خلال مدة احتجازها التي بلغت 5 أيام، حينما سُمح لها بالمشي لمدة 15 دقيقة في الخارج. ولم يكن الضوء المنبعث من المصباح الكهربائي في الزنزانة كافيا للقراءة وكان يتعين عليها أن تنهض وأن تقف قربه حتى تكون قادرة على القراءة. وكان المصباح الكهربائي يشعل على مدار الساعة، الأمر الذي منعها من النوم. ولم يقدم الطعام لها إلا مرتين في اليوم.
	2-6 وتدعي صاحبة البلاغ بأنها تعاني من مشاكل الكُلْية وبأن عليها تبعا لذلك أن تتفادى الإصابة بالبرد. وبعد الليلة الأولى التي قضتها في الزنزانة الباردة، نشأ لديها ألم شديد في الظهر. وبناء على طلبها تدخل فريق للإسعاف وقدم لها المساعدة الطبية. وعانت أيضا من أوجاع الرأس والحُمى. وتدعي صاحبة البلاغ بأنها قد عانت من مشاكل صحية كثيرة منذ احتجازها في ظروف كتلك.
	2-7 وقبل دخولها إلى مرفق الاحتجاز المؤقت، اقتيدت إلى محطة للسكة الحديدية لإجراء تفتيش جسدي. لم توجد موظفات في مرفق الاحتجار المؤقت ليقمن بالتفتيش. وفي وقت دخولها إلى مرفق الاحتجار المؤقت يُزعَم أن أحد الحراس لكزها بأصبعه، بذريعة فحص ما إذا كانت تضع حزاما. قالت: ”لا تلمسني“. وبعد دقيقة، لكز عجُزها بأصبعه. وردا على قولها ”لا تلمسني“ مرة ثانية، قال إنه ينبغي لها أن تكون ممتنة لأنهم لا يقومون بتعريتها. وزعمت أن حارسا أمنيا آخر هدد بتعريتها.
	2-8 وأدلى الحراس بتعليقات مهينة كثيرة بشأن صاحبة البلاغ. فعلى سبيل المثال، علق أحدهم، عندما رآها واقفة تقرأ قرب المصباح الكهربائي، قائلاً إنها بحاجة إلى ”استشارة طبيب نفساني“. و ”على سبيل المزاح“، قالوا في مناسبات عديدة إنها ”ستؤخذ إلى الخارج لإطلاق الرصاص عليها“. وعلاوة على ذلك، بدلا من ندائها باسمها، كانوا يدعونها ”الرابعة“، إذ كان ذلك رقم السرير الذي كانت تشغله في زنزانتها. وفي مرحلة ما، ألقى حارس سجن فأرا ميتا في الزنزانة التي تشترك فيها مع أخريات. وحينما قفزت ورفيقاتها في الزنزانة على أسِرَّتهن وهن يصرخن خوفا كان الحارس يضحك.
	2-9 واستفادت صاحبة البلاغ من سبل الانتصاف المحلية التالية:
	’1‘ تقديم شكوى إلى السلطات المختصة (وفقا لقانون جمهورية بيلاروس”بشأن الالتماس“ والقانون ”بشأن أجهزة الشؤون الداخلية“)
	في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى رئيس إدارة الداخلية بمقاطعة لنين وإلى رئيس شعبة الداخلية للجنة التنفيذية الإقليمية في بريست تشتكي فيها من انتهاكات حقوقها أثناء الاحتجاز. وبرسالة مؤرخة 3 كانون الثاني/يناير 2008، أخبر رئيس إدارة الداخلية صاحبةَ البلاغ بأن مزاعمها لم يتم التثبت منها. وقدمت صاحبة البلاغ شكوى أخرى إلى رئيس شعبة الداخلية للجنة التنفيذية الإقليمية في بريست في 5 شباط/فبراير 2008؛ وأحيل التماسها إلى رئيس إدارة الداخلية بمقاطعة لنين الذي أخبرها في 27 شباط/فبراير 2008 بأن ادعاءاتها لم تؤكد.
	’2‘ الشكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام، وفقا لقانون جمهورية بيلاروس ”بشأن مكتب المدعي العام“
	في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، قُدمت الشكوى إلى مدعي عام مقاطعة لنين. وأخبر المدعي العام صاحبةَ البلاغ بأن ادعاءاتها لم تؤكد وبأن مزاعمها لم يتم التثبت منها. وظلت شكوى صاحبة البلاغ المؤرخة 5 شباط/فبراير 2008 التي قُدمت إلى المدعي العام لمنطقة بريست دون ردّ.
	’3‘ تقديم عريضة إلى المحاكم بموجب الإجراءات المدنية
	في 11 شباط/فبراير 2008، قدمت صاحبة البلاغ عريضة إلى محكمة مقاطعة لنين، في إطار الإجراءات المدنية، ووفقاً للمادة 353 من قانون بيلاروس للإجراءات المدنية، تتعلق بانتهاك حقها بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ألا تتعرض للمعاملة اللاإنسانية وحقها بموجب الاتفاقية في ألا تتعرض للتمييز على أساس نوع جنسها. وفي 14 شباط/فبراير 2008، أفادت المحكمة أنها ترفض إقامة إجراءات مدنية لأنه ليس لها ولاية قضائية للنظر في دعواها. وفي 7 آذار/مارس 2008، استأنفت القرار إلى المجلس القضائي المعني بالدعاوى المدنية للمحكمة الإقليمية في بريست، الذي رفض الاستئناف في 10 نيسان/أبريل 2008.
	’4‘ تقديم عريضة إلى المحاكم بموجب الإجراءات الإدارية
	في 11 آذار/مارس 2008، قدمت صاحبة البلاغ شكوى من انتهاك حقها في ألا تتعرض للمعاملة اللاإنسانية وحقها في ألا تتعرض للتمييز على أساس نوع جنسها إلى محكمة مقاطعة لنين بمدينة بريست بموجب الإجراءات المتعلقة بالجرائم الإدارية وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 7 من القانون التنفيذي الإجرائي لجمهورية بيلاروس التي تتعلق بالجرائم الإدارية. وفي قرار مؤرخ 14 آذار/مارس 2008، رفضت المحكمة إقامة إجراءات مدنية، على الرغم من أن صاحبة البلاغ تدعي بأنها لم تطلب من المحكمة مباشرة إجراءات مدنية، ولكنها طلبت الاعتراف، وفقا للإجراءات الواردة في الفصل 7 من القانون التنفيذي الإجرائي لجمهورية بيلاروس بشأن الجرائم الإدارية، بأن إجراءات موظفي مرفق الاحتجاز (وعدم اتخاذهم إجراءات) شكلت انتهاكا لحقوقها. وفي 28 آذار/مارس 2008، قدمت صاحبة البلاغ استئنافا ضد هذا القرار إلى محكمة منطقة بريست. وفي 28 نيسان/ أبريل 2008، ألغى المجلس القضائي المعني بالدعاوى المدنية لمحكمة منطقة بريست قرار محكمة مقاطعة لنين وأعاد الدعوى للنظر فيها مجددا. وفي 12 أيار/مايو 2008، ردت محكمة مقاطعة لنين شكوى صاحبة البلاغ لسبب إجرائي. وأفادت المحكمة، في جملة أمور، أنه في وقت تقديم شكواها، كانت الإجراءات الإدارية ضدها قد أُنهِِيت فعلا، نظرا لأن قرار المحكمة قد دخل حيز النفاذ. وتدعي صاحبة البلاغ بأن هذه الحجة غير صحيحة، إذا إن الإجراءات القانونية لا تنتهي ما دامت إمكانية الاستئناف قائمة.
	الشكوى

	3-1 تدعي صاحبة البلاغ بأنها ضحية لانتهاك بيلاروس لحقوقها بموجب الفقرات (أ) و (ب) و (د) و (هـ) و (و) من المادة 2، والمادة 3، والفقرة (أ) من المادة 5، المقروءة بالاقتران بالمادة 1 من الاتفاقية. وتدعي بأنه أثناء احتجازها، تعرضت للمعاملة اللاإنسانية والمهينة وبأن الاحتجاز في زنزانة باردة كان بمثابة تعذيب. وتدعي أيضا بأن ظروف الاحتجاز تلك ربما كان لها أثر ضار على صحتها الإنجابية.
	3-2 وتدعي صاحبة البلاغ بأن مرافق الاحتجاز المؤقت لوزارة الداخلية ليست مكيفة لاحتجاز النساء. ويُزعَم أنه لا يوجد سوى مبنى احتجاز ضخم، يقع في مينسك، تعمل فيه موظفات؛ أما في البقية فالموظفون رجال حصرا. وتدعي صاحبة البلاغ بأن وزارة الداخلية رفضت في مناسبات عديدة تأكيد أو نفي هذه المعلومات وتوفير عدد مرافق الاحتجاز المؤقت حيث لا تعمل موظفات، مستندة إلى تشريعات جمهورية بيلاروس بشأن حماية أسرار الدولة، وهي التشريعات التي تقيد سبل الحصول على تلك المعلومات. وتدعي بأن هذه الحالة في مرافق الاحتجاز المؤقت ناتجة عن التمييز في تعيين النساء في كادر الموظفين.
	3-3  وتدعي صاحبة البلاغ بأن ظروف احتجازها كانت أسوأ من ظروف احتجاز السجناء الذكور، نظرا إلى أنها كانت عرضة للمضايقة الجنسية وتعرضت للمعاملة المهينة على أيدي أفراد ذكور. وهي تستند إلى القاعدة 53 (3) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قرارا المجلس الاقتصادي والاجتماعي 663 جيم (د-24) المؤرخ 31 تموز/يوليه 1957 و 2076 (د- 62) المؤرخ 13 أيار/مايو 1977)، التي تنص على أن ”تكون مهمة رعاية السجينات والإشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن النساء حصرا“، وتدعي بأن انتهاك القاعدة 53 (3) يشكل انتهاكا لحقها في ألا يُميَّز ضدها على أساس نوع جنسها، كما يرد في الاتفاقية.
	3-4 وتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وثبت أنها غير فعالة. وتدعي أيضاً أنه لم ينظر في المسألة ذاتها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. 
	ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

	4-1 بمذكرة شفوية مؤرخة 25 آذار/مارس 2010، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ احتُجزت مدة خمسة أيام بدعوى قيامها بأعمال شغب طفيفة. وهي تعترف بأن صاحبة البلاغ اشتكت من ظروف احتجازها إلى المحاكم وإلى أجهزة أخرى من أجهزة الدولة. بيد أن الإجراءات القانونية المتعلقة بادعاءات صاحبة البلاغ أوقِفت ورُفضت شكاواها لأنه لم يجر النص على أي إجراء لنظر المحاكم في تلك الشكاوى بموجب التشريعات الإجرائية. إن النظر في تلك الشكاوى هو من اختصاص رئيس مرفق الاحتجاز المؤقت أو أشخاص آخرين مفوَّضين من قِبله. والإجراء المعني ينظمه المرسوم رقم 234 لوزارة الداخلية المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ”بشأن إقرار الأنظمة الداخلية لمرافق الاحتجاز المؤقت التابعة لسلطات الشؤون الداخلية“. وتسوق الدولة الطرف الحجةَ بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أي شكاوى إلى إدارة مرفق الاحتجاز المؤقت أو إلى وزارة الداخلية. ولذلك، فإنها لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتجزم أيضا بأن مزاعم صاحبة البلاغ لم تؤكَّد وبالتالي ينبغي أن تعتبر غير مدعمة بأدلة.
	4-2 وتفيد الدولة الطرف أيضا أن الأشخاص المعتقلين لارتكاب جرائم إدارية تقضي التشريعات الوطنية بفرض عقوبة الاعتقال الإداري على مرتكبيها يمكن أن يُحتجزوا في مرافق الاحتجاز المؤقت التابعة لوزارة الداخلية. وهذه المرافق ينظمها أيضاً المرسوم رقم 234 كما ورد ذكره في الفقرة 4-1 أعلاه. وبموجب البند 18-7 من القانون التنفيذي الإجرائي لبيلاروس، فإن الأشخاص الذين يلقى عليهم القبض بتهمة ارتكاب جرائم إدارية يُحتجزون في عزلة صارمة. والرجال والنساء والأشخاص الذين أدينوا سابقا يحتجزون على انفراد. والشخص المحتجز يُحدَّد له حيز أرضي لا يقل عن 4 أمتار مربعة. لقد احتُجِزت صاحبة البلاغ في الزنزانتين رقم 3 ورقم 5، ومساحتهما 15.3 مترا مربعا و 13.6 مترا مربعا على التوالي. وكان القصد من هاتين الزنزانتين إيواء النساء.
	4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أنه، بموجب القواعد الداخلية لمرافق الاحتجاز المؤقت، تُوفر للأشخاص المعتقلين أو المحتجزين لارتكاب جرائم إدارية لوازم الفراش ورفوف للحفاظ على مواد الصحة الشخصية وأدوات المائدة. والزنزانات مجهزة بطاولة ومناضد ومرافق صحية وصنبور لمياه الشرب ودرج لمواد الزينة وجهاز راديو وسلة للقمامة وجهاز للتهوية. ويمكن للمحتجزين أيضا أن يستعملوا لوازم الفراش والملابس والأحذية الخاصة بهم. ولدى الدخول إلى مرفق الاحتجاز، عُرِضت على صاحبة البلاغ لوازم فراش نظيفة، ولكنها رفضت واستعملت لوازم الفراش الخاصة بها التي وفرتها الأُسرة لها.
	4-4 إن إيداع المحتجزين بالزنزانات يأخذ في الحسبان شخصيتهم وحالتهم النفسية. ويحتجز المدخنون على انفراد إذا كان ذلك ممكنا. والزنزانات مجهزة بنظم للتهوية، ونوافذ من أجل الإضاءة الطبيعية، ومصابيح للإضاءة الكهربائية ومدافئ. ويسمح للمحتجزين بالمشي في الهواء الطلق لمدة لا تقل عن ساعة كل يوم. ورفضت صاحبة البلاغ المشي في الهواء الطلق بسبب الطقس الرديء.
	4-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بأنه لم يقدم لها سوى وجبتين في اليوم، تفيد الدولة الطرف أن حصص الأغذية للمحتجزين ينظمها مرسوم مجلس الوزراء المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وأن الوجبات تُقدّم ثلاث مرات في اليوم في مرفق الاحتجاز المؤقت.
	4-6 وطلبت صاحبة البلاغ الإعانة الطبية الطارئة، ووصلت سيارة إسعاف بعد ذلك بـ 10 دقائق إلى 15 دقيقة. وبعد فحصها، أكد الطبيب أن صاحبة البلاغ يمكن أن تحتجز في مرفق الاحتجاز المؤقت. ويتولى القيام بالمعاينة المنتظمة للزنزانات مركز النظافة الصحية وعلم الأمراض الوبائية الذي يقدم أيضا خدمات التطهير.
	4-7 وتخلص الدولة الطرف إلى أن شكوى صاحبة البلاغ بموجب الاتفاقية غير مقبولة. وتدعي بأن شكل الشكوى ومحتواها لا يتطابقان مع أحكام الاتفاقية.
	تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

	5-1 في رسالة مؤرخة 4 شباط/فبراير 2011، تعيد صاحبة البلاغ تأكيد دعاواها الأولية وتفند حجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مدعم بالأدلة وبأنه ينبغي أن تعلن عدم مقبوليته.
	5-2 وتفند أيضا ادعاء الدولة الطرف بأنه لم تقدَّم شكاوى إلى إدارة مرفق الاحتجاز المؤقت. وتدعي صاحبة البلاغ بأن رئيس مرفق الاحتجاز المؤقت نفسه عاملها معاملة سيئة، مهينا إياها بالقول إنها ”ليست امرأة“. وقد وصفتْ جميع هذه الحقائق في المقال المعنون ”خمسة أيام“ الذي نشرته صحيفة The Brest Courier. وقد أُرفقت نسخة من مقالها بالشكاوى التي كانت قد قدمتها إلى السلطات. بيد أنها أفادت أن من غير المجدي توجيه شكاوى إلى موظفي مرفق الاحتجاز، بمن فيهم رئيس المرفق، خصوصا أن التشريعات الوطنية تحظر النظر في الالتماسات من جانب موظفين تابعين للدولة يجري الطعن في عملهم أو تقصيرهم.
	5-3 وتطعن صاحبة البلاغ أيضا في حجة الدولة الطرف بأنها لم تقدم شكاوى فيما يتعلق بظروف احتجازها إلى وزارة الداخلية؛ وإنها تدعي بأنها قدمت شكاوى عديدة إلى أجهزة الشؤون الداخلية. ففي 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، قُدِّم التماس إلى رئيس إدارة الداخلية بمقاطعة لنين وإلى رئيس شعبة الداخلية للجنة التنفيذية الإقليمية لبريست. وفي 5 شباط/فبراير 2008، قدمت شكوى ثانية إلى رئيس شعبة الداخلية للجنة التنفيذية الإقليمية لبريست. وأحيلت كل هذه الالتماسات إلى رئيس إدارة الداخلية بمقاطعة لنين. وفضلا عن ذلك، فبعد نشر المقال المعنون ”خمسة أيام“ في صحيفة The Brest Courier، في كانون الأول/ديسمبر 2007، قدم عضو في مجلس النواب بالجمعية الوطنية اقتراح نائب إلى وزير الداخلية، طالبا تفسيرا لاحتجاز المجرمين القَصَّر في مرافق الاحتجاز المؤقت في تلك الظروف اللاإنسانية. وطلب الوزير الحصول على جميع المواد المتعلقة بدعوى صاحبة البلاغ من شعبة الداخلية للجنة التنفيذية الإقليمية لبريست. وبعد ذلك، سُئلت عن ظروف احتجازها والانتهاكات المزعومة لحقوقها. وقُدمت هذه المعلومات إلى وزير الداخلية. وهكذا تقول صاحبة البلاغ إن شكاواها نظرت فيها أجهزة الشؤون الداخلية على جميع المستويات: على مستوى المقاطعة وعلى مستوى المنطقة، وعلى الصعيد الوطني.
	5-4 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها قدمت شكاوى إلى أجهزة الشؤون الداخلية وإلى مكتب المدعي العام، ورفعت عرائض إلى المحاكم بموجب الإجراءات المدنية وإجراءات الجرائم الإدارية. ولكن محاولاتها لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية باءت بالفشل، إذ لم يثبت أي من سبل الانتصاف تلك فعاليته.
	5-5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تشير صاحبة البلاغ إلى أن موضوع بلاغها بموجب الاتفاقية يتعلق بالدرجة الأولى بالتمييز الذي واجهته بوصفها امرأة أثناء احتجازها في مرفق الاحتجاز المؤقت، وليس بظروف احتجازها في حد ذاتها. وهي تصرّ على أنه في مرفق الاحتجاز المؤقت التابع لإدارة الداخلية بمقاطعة لنين حيث احتُجِزت من 11 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2007، شأنه شأن معظم مرافق الاحتجاز المؤقت التابعة لوزارة الداخلية، كان الموظفون من الرجال حصرا من عام 2002 إلى عام 2009. إن هذه المعلومات أكدها رئيس إدارة الداخلية بمقاطعة لنين في رسالتيه إلى صاحبة البلاغ المؤرختين 7 آب/أغسطس 2008 و 8 أيلول/سبتمبر 2008. وتدعي صاحبة البلاغ بأن هذه الظروف تشكل تمييزا ضد النساء اللواتي كُنّ يرغبن في العمل في مرافق الاحتجاز المؤقت بوصفهن ضابطات شرطة أو سجّانات أو حارسات أمن، وانتهاكا لالتزام الدولة الطرف بأن يُكفل للنساء، على قدم المساواة مع الرجال، الحق في المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها وتولي المناصب العامة وأداء جميع المهام العامة على جميع مستويات الحكومة، كما يرد في المادة 7 (ب) من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، يثبت هذا الظرف التمييزَ ضد صاحبة البلاغ على أساس نوع جنسها خلال احتجازها في مرفق موظفوه من الذكور حصرا، لأن ذلك أدى حتما إلى النيل من حقوقها وحرياتها، خصوصا حقها في ألاّ تتعرض للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحق في المعاملة الإنسانية وفي احترام كرامتها، كما هو منصوص عليه في المادتين 7 و 10 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتشير إلى الحقائق الملموسة التالية التي نالت من حقوقها بموجب المادتين 7 و 10 (1) من العهد، وهي انتهاكات أضرت بها أكثر مما أضرت بالسجناء الذكور في نفس مرفق الاحتجاز المؤقت:
	(أ) إمكانية مراقبة الموظفين الذكور لها من خلال ثقب الباب الذي يُختلس منه النظر والمراقبة بالفيديو، بما في ذلك وقت ارتدائها ملابسها أو استعمالها للمرحاض؛
	(ب) موقف أفراد السجن وقت دخولها إلى مرفق الاحتجاز، حينما لمسها حارس بشكل غير لائق وهددها بالتعرية؛
	(ج) تصريحات الحراس بأنها ”ستُؤخذ إلى الخارج لإطلاق الرصاص عليها“؛
	(د) استهزاء الحراس حينما كانت تقرأ وهي واقفة قرب المصباح الكهربائي وتصريحاتهم بأنها بحاجة ”إلى استشارة طبيب نفساني“؛
	(هـ) ممارسة الحراس المتمثلة في إطلاق اسم ”الرابعة“ عليها حين مخاطبتها بدلا من استعمال اسمها؛ ولم يعامَل المحتجزون الذكور بهذه الطريقة؛
	(و) استهزاء الحارس بردود فعل رفيقاتها في الزنزانة حينما ألقى فأرا ميتا في زنزانتهن بغية إفزاعهن؛
	(ز) الإهانات من جانب رئيس مرفق الاحتجاز، الذي دخل المكتب خلال الاجتماع بمحاميها وهو يصرخ بأنها ”كانت قد وضعت الشرائط الزرق في كل أنحاء المدينة“. وحينما طلب المحامي من رئيس مرفق الاحتجاز أن يبدي قدرا أكبر من الاحترام للمرأة، قال إنها ”ليست امرأة“ وشَتَمَها.
	5-6 ترى صاحبة البلاغ أن الحقائق المذكورة أعلاه تشكل معاملة لاإنسانية ومهينة لها وتمييزا ضدها على أساس نوع جنسها، حسب مدلول المادة 1 من الاتفاقية. وتدعي بأنه أمكن القيام بتلك الأعمال بسبب التكوين الذكوري الحصري لملاك الموظفين. لقد كان لزاماً على الدولة الطرف أن توفّر لها ظروف احتجاز أفضل من ظروف احتجاز الرجال، نظرا إلى أنها امرأة شابّة في سن الإنجاب. إن الاحتجاز في زنزانة باردة وفي ظروف صحية رديئة كان أكثر إضرارا بصحتها منه بصحة السجناء الذكور. لقد أصيبت بالمرض في أثناء الاحتجاز وتطلبت حالتها توفير المساعدة الطبية. وتوجه صاحبة البلاغ انتباه اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تتناول في ملاحظاتها ادعاءاتها المحددة بموجب الاتفاقية وجعلت تعليقاتها مقتصرة على ظروف الاحتجاز.
	5-7 وبالرسالة المؤرخة 17 آذار/مارس 2011، تُخبر صاحبة البلاغ اللجنةََ بالتغييرات التي أدخلت على السياسة المتعلقة بموظفي مرفق الاحتجاز المؤقت التابع لإدارة الداخلية بمقاطعة لنين بعد تسجيل اللجنة لبلاغها. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010 وكانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011، انتهى إلى علم صاحبة البلاغ أن ضابطات شرطة يعملن في مرفق الاحتجاز المؤقت. وبغية التثبت من هذه المعلومة وجّهت صاحبة البلاغ ومحاميها رسائل إلى رئيس مرفق الاحتجاز المؤقت، طالبين تأكيد المعلومة أو رفضها رسميا، وكذلك توفير معلومات عن عدد الموظفات وعن التواريخ التي أصبحن فيها ضمن الموظفين. وفي رسالة مؤرخة 14 آذار/مارس 2011، أكد رئيس مرفق الاحتجاز المؤقت أن نساء يعملن في الوقت الحاضر في مرفق الاحتجاز المؤقت، ولكنه لم يُشر إلى عددهن أو تاريخ توظيفهن. وعلى الرغم من هذه التغييرات الإيجابية تصرّ صاحبة البلاغ على أنه ينبغي للجنة أن تنظر في بلاغها.
	المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
	النظر في المقبولية

	6-1 تبت اللجنة، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وعملا بالفقرة 4 من المادة 72 من نظامها الداخلي، تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.
	6-2 وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف بأنه يلزم إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذ إن صاحبة البلاغ لم تقدم شكاوى من ظروف احتجازها إلى إدارة مرفق الاحتجاز المؤقت أو وزارة الداخلية. ووفقا للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي رسالة ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت إلا إذا استغرق تطبيق سبل الانتصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة، أو كان من غير المحتمل أن يحقق انتصافا فعالا. وتشير اللجنة إلى قراراتها التي تعيّن وفقا لها على صاحبة البلاغ أن تكون قد أثارت فعليا على المستوى المحلي مضمون القضية التي ترغب في عرضها على اللجنة() لكي تتيح للسلطات و/أو المحاكم المحلية فرصة للنظر في تلك القضية() وفي هذا الصدد، تلاحظ أن صاحبة البلاغ قدمت شكاوى بشأن ظروف الاحتجاز والموقف المهين الذي اتخذه موظفو السجن الذكور تجاهها إلى أجهزة الشؤون الداخلية، بما في ذلك رئاسة الإدارة الداخلية بمقاطعة لنين ورئاسة شعبة الداخلية للجنة التنفيذية الإقليمية لبريست. كما قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام ورفعت قضايا بموجب الإجراءات المدنية والإدارية معاً أمام المحاكم المختصة. وعلاوة على ذلك، وبعد أن قدم نائب في مجلس النواب بالجمعية الوطنية اقتراحا إلى وزارة الداخلية في كانون الأول/ديسمبر 2007، سُئِلت صاحبة البلاغ عن ظروف الاحتجاز وانتهاك حقوقها، وقُدِّمت النتائج إلى وزارة الداخلية. ولم تطعن الدولة الطرف في هذه المعلومات. ولذلك، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ سعت بجدية إلى التماس سبل الانتصاف المحلية عن طريق تقديم شكاواها إلى السلطات المختصة في أجهزة الشؤون الداخلية وإلى مكتب المدعي العام وكذلك إلى المحاكم الوطنية. وفي ضوء المعلومات غير المطعون فيها التي قدمتها صاحبة البلاغ فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، وفي غياب أي معلومات من الدولة الطرف عن وجود سبل انتصاف محلية متاحة وفعالة أخرى كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تستفيد منها، تخلص اللجنة إلى أن متطلبات الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.
	6-3 وفيما يتعلق بالفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، علمت اللجنة أن القضية ذاتها ليست محل نظر ولا يجري النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
	6-4 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالمادة 2 (أ) و (ب) و (د) و (هـ) و (و) والمادة 5 (أ)، المقروءة بالاقتران مع المادة 1، من الاتفاقية مدعمة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وبالتالي فإنها تعلن مقبولية البلاغ.
	6-5 ونظرا لما سبق ذكره، لا تشاطر اللجنةُُُ الدولةََ الطرف رأيها أن البلاغ لا يطابق شكلا ومضمونا أحكام الاتفاقية وأنه ينبغي إعلان عدم مقبوليته. ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذا البلاغ يستوفي معايير المقبولية الواردة في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختياري.
	النظر في الأسس الموضوعية

	7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبةُ البلاغ والدولة الطرف، كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.
	7-2 وتحيط اللجنة علما بادعاء صاحبة البلاغ بأن احتجازها مدة 5 أيام في ظروف رديئة وغير صحية ومهينة، في مرفق احتجاز مؤقت موظفوه من الرجال حصرا، حيث كانت عرضة لمعاملة مذلة، يشكل معاملة لاإنسانية ومهينة وتمييزا على أساس نوع جنسها، حسب مدلول المادة 1 من الاتفاقية، ويشكل انتهاكا من قِبل بيلاروس لالتزاماتها بموجب المادة 2 (أ) و (ب) و (د) و (هـ) و (و) والمادة 5 (أ)، المقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية.
	7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف إنما عجلت بدحض تلك الادعاءات معتبرة إياها غير مدعمة بالأدلة. فهي لم تقدم أي إيضاحات فيما يتعلق بجوهر تلك المزاعم، ولكنها اقتصرت على وصف عام لمباني الاحتجاز (على سبيل المثال، حجم الزنزانات والتجهيزات الموجودة والأثاث وما إلى ذلك)، بما في ذلك الرجوع إلى الأنظمة الإدارية الوطنية التي تنظم، على سبيل المثال، توزيع الحصص الغذائية على السجناء. وترى اللجنة أن هذا الوصف، على الرغم من أنه قد يكون ذا صلة، لا يتناول بالضرورة محتوى ادعاءات صاحبة البلاغ: على سبيل المثال، لم تطعن صاحبة البلاغ في وجود مصباح للإضاءة في الزنزانة، ولكنها شكَت على وجه التحديد من أنه لم يوفر قدرا كافيا من الضوء؛ وبالمثل، لم تشكُ من الافتقار إلى مدفأة في الزنزانة، ولكنها ادعت بأنها كانت مغلقة في كل الأوقات. وفضلا عن ذلك، لم تعلق الدولة الطرف على أي نحو على ادعاءات صاحبة البلاغ بأن الموظفين العاملين في مرفق الاحتجاز كانوا جميعا من الذكور وبأنها، نتيجة لذلك، تعرضت للتمييز على أساس نوع الجنس. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية الأخيرة بشأن تقرير الدولة الطرف (CEDAW/C/BLR/CO/7) التي تعرب فيها عن القلق الشديد إزاء المعاملة اللاإنسانية والمهينة للناشطات أثناء الاحتجاز، وتحث الدولة الطرف على كفالة التحقيق فوراً وبفعالية في الشكاوى التي قدمتها هؤلاء النساء (الفقرتان 25 و 26).
	7-4 وتشير اللجنة، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية والمادة 53 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، إلى أن مهمة رعاية السجينات والإشراف عليهن تكون من اختصاص موظفات السجن حصراً. وتشير أيضا إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة. ووفقا لها يشمل التمييز ضد المرأة بحسب مدلول المادة 1 العنف القائم على أساس نوع الجنس، أي ”العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. ويشمل الأعمال التي تلحق ضررا أو ألما جسديا أو عقليا أو جنسيا بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية“ (الفقرة 6)(). وتعيد اللجنة التأكيد على أن ”العنف القائم على أساس نوع الجنس الذي ينال من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ... أو يبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات“، بما في ذلك ”الحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“، يشكّل تمييزا بحسب مدلول المادة 1 من الاتفاقية (الفقرة 7 (ب) من التوصية).
	7-5 وتشير اللجنة إلى أن عدم تلبية مرافق الاحتجاز للاحتياجات المحددة للنساء يشكل تمييزا، بحسب مدلول المادة 1 من الاتفاقية. ومن ثم، فإنه تمشياً مع المادة 4 من الاتفاقية، ينص المبدأ 5 (2) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (قرار الجمعية العامة 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988) على أن أي تدابير خاصة تهدف إلى تناول الاحتياجات المحددة للسجينات لا تعتبر تمييزية. إن الحاجة إلى نَهج مراع لنوع الجنس إزاء المشاكل التي تواجهها السجينات قد أقرّتها أيضا الجمعية العامة باعتمادها في قرارها 65/29، قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).
	7-6 في هذه القضية، فضلا عن ظروف الاحتجاز الرديئة، تدعي صاحبة البلاغ بأن جميع الموظفين العاملين في مرفق الاحتجاز كانوا حصرا من الذكور. وأصابتها الدهشة، بوصفها سجينة، من الحراس الذين توفرت لهم دون قيد سبل الوصول البصري والمادي إليها وإلى غيرها من السجينات. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أنه، وفقا للقاعدة 53 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء:
	1 - في السجون المختلطة، المستخدمة للذكور والإناث معا، يوضع القسم  المخصص للنساء من مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسؤولة تكون في عهدتها  مفاتيح جميع أبواب هذا القسم.
	2 - لا يجوز لأي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم يكن  مصحوبا بموظفة أنثى.
	3 - لا تكون مهمة رعاية السجينات والإشراف عليهن إلا من اختصاص  موظفات السجن.
	وقد أعادت اللجنة تأكيد هذا الضمان الهام القائم على أساس عدم التمييز ضد المرأة تماشياً مع المادة 1 من الاتفاقية في ملاحظاتها الختامية على تقارير الدول الأطراف()، وكما أعادت تأكيده اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة 15 من تعليقها العام رقم 28 (2000) على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه (انظر E/CN.4/2000/68/Add.3، الفقرة 44).
	7-7 وتشير اللجنة إلى أنه لدى دخول صاحبة البلاغ إلى مرفق الاحتجاز لمسها لمسا غير لائق أحدُ الحراس وهُدِّدت بأنها ستُعرّى. علاوة على ذلك، كان في وسع الحراس أن يراقبوها عن طريق اختلاس النظر من ثقب الباب أثناء القيام بأنشطة خاصة، من قبيل استعمال المرحاض، الذي كان واقعا داخل الزنزانة ولم يكن محجوبا إلا من جانب واحد بحجاب قُصِد به أن يعطي الانطباع بتوفر الخصوصية، ولكنه لم يعترض رؤية المرحاض من الباب. وشعرت أيضا بالإذلال من جراء التصريحات العدائية من الحراس والاسم المُهين، ”الرابعة“، الذي استعمله الحراس. إن هذه الادعاءات لم تطعن فيها الدولة الطرف. وتشير اللجنة إلى أن احترام خصوصية وكرامة السجينات يجب أن يكون في صدارة أولويات موظفي السجن. وترى اللجنة أن المعاملة المهينة لصاحبة البلاغ من قِبل وكلاء حكوميين، ولا سيما موظفي السجن الذكور، بما في ذلك اللمس غير الملائم، والتدخل غير المبرر في خصوصيتها، يشكل تحرشاً جنسياً وتمييزا بحسب مدلول المادتين 1 و 5 (أ) من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 19 (1992). وفي هذه التوصية العامة، لاحظت اللجنة أن التحرش الجنسي هو شكل من أشكال العنف القائم على نوع الجنس، الذي يمكن أن يكون مهيناً وقد يشكل أيضاً مشكلة تتعلق بالصحة والسلامة. ولهذا، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بموجب المادتين 2 و 5 (أ) من الاتفاقية.
	7-8 وتدرك اللجنة أن صاحبة البلاغ تعاني من أضرار معنوية وأدبية تعزى إلى المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة والتحرش الجنسي والعواقب الصحية السلبية التي عانت منها أثناء الاحتجاز.
	التوصيات

	7-9 ترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وفي ضوء جميع الاعتبارات المذكورة أعلاه، أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المواد 2 (أ) و (ب) و (د) و (هـ) و (و) و 3 و 5 (أ)، التي تقرأ بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 19 (1992)، وتقدم التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:
	1 - فيما يتعلق بصاحبة البلاغ:

	تقديم تعويض مناسب إلى صاحبة البلاغ، بما في ذلك التعويض المالي الكافي الذي يعادل خطورة انتهاكات حقوقها؛
	2 - عامة:

	(أ) اتخاذ تدابير تكفل صون كرامة المحتجزات وخصوصيتهن، وكذلك سلامتهن البدنية والنفسية، في جميع مرافق الاحتجاز، بما في ذلك توفير المأوى الملائم والمواد اللازمة لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء من حيث النظافة؛
	(ب) كفالة توفير الرعاية الصحية الخاصة بالنساء المحتجزات؛
	(ج) ضمان التحقيق الفعال في ادعاءات المحتجزات بشأن المعاملة التمييزية أو القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم عقاباً كافياً؛ 
	(د) تقديم ضمانات لحماية المحتجزات من جميع أشكال الاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنساني وكفالة فحصهن والإشراف عليهن من جانب موظفات مدربات حسب الأصول؛
	(هـ) كفالة أن يتلقى الموظفون المكلفون بالعمل مع المحتجزات تدريباً بشأن الاحتياجات الخاصة بهن كنساء وحقوق الإنسان الواجبة لهن بما يتماشى مع الاتفاقية وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛
	(و) وضع سياسات وبرامج شاملة تكفل تلبية احتياجات السجينات، فيما يتعلق بكرامتهن وحقوق الإنسان الواجبة لهن.
	7-10 وفقا للفقرة 4 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها، وتقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، ردا مكتوبا، يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ومن المطلوب أيضا أن تنشر الدولة الطرف آراء وتوصيات اللجنة وأن تترجمها إلى اللغات الوطنية الرسمية وأن تعممها على نطاق واسع بغية وصولها إلى جميع القطاعات المعنية في المجتمع.

