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 بيالروس: منظمة العفو الدولية تستنكر إعدام سيارهي إيفانو

 

سنة، يف بيالروس. وهو أول شخص  22تدين منظمة العفو الدولية بشدة إعدام سيارهي إيفانو، البالغ من العمر 
 . 2015يعرف أنه قد أعدم يف البالد منذ نوفمرب/تشرين الثاين 

 

، إثر إدانته 2015أبريل/نيسان. وكان قد حكم عليه ابإلعدام يف مارس/آذار  18وأعدم سيارهي إيفانو ليلة 
. وقد طلبت "جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان" بوقف تنفيذ 2013سنة، يف  19قتل امرأة تبلغ من العمر ب

احلكم إىل حني االنتهاء من دراسة قضيته. ومثل هذه الطلبات ملزمة للدول األعضاء يف "الربوتوكول األول امللحق 
. وبرغم ذلك، ويف 1992مت بيالروس إليه يف ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية"، الذي انض

 خمالفة اللتزاماهتا الدولية بشأن حقوق اإلنسان، قامت بيالروس إبعدامه.  
 

ومل تعلم عائلة سيارهي إيفانو إبعدامه إال يف مايو/أاير، عقب تنفيذ احلكم. ومل يصلها أي إخطار بذلك أو متنح 
عن  البيالروسي، لن تعاد جثته إىل أهله لدفنها، كما لن يتم الكشف فرصة االلتقاء به آلخر مرة. ومبوجب القانون

مكان دفنه. ومل تُعد مقتنياته الشخصية إىل عائلته بعد. واملطلوب منها اآلن استصدار شهادة وفاة له من 
 السلطات البيالروسية. 

 

ات، وأن تعلن الفور مجيع اإلعدامإن منظمة العفو الدولية تكرر دعواهتا إىل السلطات البيالروسية أبن توقف على 
حظراً على تنفيذ أحكام اإلعدام، متهيداً إللغاء عقوبة اإلعدام إلغاء اتماً. وقد خُلصت "جلنة حقوق اإلنسان"، يف 

، إىل أن السرية اليت تلف عقوبة اإلعدام يف بيالروس ترقى إىل مرتبة املعاملة الالإنسانية للعائالت، 2012
من العهد الدويل. وإىل حني إلغاء العقوبة، يتعني على السلطات إهناء السرية اليت حتيط  7ادة وتشكل انتهاكاً للم



من "القانون اجلنائي التنفيذي البيالروسي"، اليت حتظر على األقارب استالم  175بعقوبة اإلعدام، وتعديل املادة 
 ن. تعلقة مبكان دفن جثث من يعدمو جثة من يُعدم لدفنه، وتسمح للحكومة بعدم اإلفصاح عن املعلومات امل

 

وال يزال ما ال يقل عن ثالثة أشخاص على قائمة من ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام هبم حالياً يف بيالروس. وهم 
إيفان كولش، وهينادز ايكافيتسكي، وسيارهي مخاميلوسكي. ومنظمة العفو الدولية هتيب ابلسلطات البيالروسية 

تزم تنفيذها، وأبن ختفف على الفور أحكام اإلعدام الصادرة حبق إيفان كولش، بوقف أية عمليات إعدام تع
 وهينادز ايكافيتسكي، وسيارهي مخاميلوسكي، وحبق أي شخص آخر حمكوم عليه ابإلعدام يف بيالروس. 

 

. وقد مويذكر أن بيالروس هي آخر دول أورواب ودول االحتاد السوفيييت السابق اليت ال تزال تنفذ أحكام اإلعدا
دولة العقوبة يف القانون أو  140ألغت أغلبية دول العامل اآلن عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم، حيث ألغت 

وحده، حذفت أربع دول جديدة، هي مجهورية الكونغو وفيجي ومدغشقر  2015يف الواقع العملي. ويف عام 
 وسورينام، عقوبة اإلعدام من تشريعاهتا. 

 

و الدولية تناهض عقوبة اإلعدام يف مجيع األحوال وحتت أية ظروف، وبغض النظر عن طبيعة إن منظمة العف
اجلرمية، أو ذنب اجلاين أو براءته، أو أية صفات أخرى للجاين، أو األسلوب الذي تستخدمه الدولة يف تنفيذ 

 حكم اإلعدام. 
 
 


