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أول -معلومات عامة عن جمهورية بيالروس
ألف -الموقع الجغرافي
 -1تقاع مجهوريا زااالروس يف اجلاملء الشارقي مان أوروزااا و اطها كاإ مان التفااا ولاتوانااا ماان
الشمااا وأوكراناا من اجلنوبا واالياد الروسي من الشرقا وزولنطا من الغرب.
 -2وتبلاام مساااح البلااط  207 600كاام .2وهااي دتااط مساااف  560كاام  350ماااال) ماان
الشماا لد اجلنوب و 650كم  460ماال) من الشرق لد الغرب.
 -3وتنقسم مجهوري زاالروس لدارياا لد أقاالام ومقاشعااا ولاالر قرويا ا فضاال عان ماطر
وزلطاا أنشئت فاها لالر نواب حملا وهائاا تنفا ي ولداري .
 -4وتوجا ااط يف زا اااالروس س ا اات أقا ااالام واا مراكا اامل ه ا ااي مانس ا ا ا وزريسا ااتا وفاتبس ا ا ا
وغوما ااإا وغرودن ااوا وم اااغالاف .وهن ااا أكث اار م اان  100مطينا ا ا زانه ااا  14مطينا ا يملي ااط ع ااطد
سكاهنا على  100 000نسم .
-5

وعاصم مجهوري زاالروس هي مانس .

باء -الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة
 -6مجهوري زاالروس دول قانور اجتماعا دميقراشا وحطوي  .ورئار مجهوري زاالروس هو
رئار الطول وضامن الطستور وحقوق اإلنسار واملواشن وحرياهتما.
-7

ودارس سلط الطول وفقا ملبطأ الفصإ زني السلطاا التشريعا والتنفا ي والقضائا .

 -8وتتااود اجلمعاا الوشنا ا الربملااار) اارسا الساالط التشاريعا ا وهااي تتااالف ماان للسااني:
للر النواب اجمللر ابدىن) وللر اجلمهوري اجمللر ابعلى).
 -9ويقنتخب الرئار وأعضاء للر النواب زاالقرتاع العام السري يف انتخازااا حارة مباةارة
قائم على املساواة .ويتشكإ للر اجلمهوري زانتخاب مثاناا أعضااء مان كاإ مان ابقاالام ومان
مطين مانس ا فضال عن مثانا أعضاء يعانهم رئار اجلمهوري .
 -10وتنفا ا ا حل ااق امل اواشنني املكف ااوا دس ااتوريا يف املش ااارك يف الش ااعور العام ا للبل ااطا تم ااع
للار عمااوم الشااعب الباالروساي يف مااعدر يعقااط مارة كااإ ناار سانواا .ويقنتخااب املشاااركور يف
املااعدر ماان ابقااالام وماان مانسا  .وميثااإ رئااار الطولا أمااام ها ا املااعدر لاقااطم تقرياار للاا  .واملااعدر
ه ا ا خمااوا اعتماااد يطاام التنما ا اخلمسااا واأاااو الق اراراا زشااار أهاام القضااايا املتعلق ا زتطااور
الطول ا  .ويشااكإ املااعدر يف الواقااع نوع اا ماان الرقاز ا االجتماعا ا ماان جانااب امل اواشنني عل ااى أداء
الرئار .ويف كانور ابوا/ديسمرب 2010ا قعقط املعدر الرازع جمللر عموم الشعب الباالروسي.
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 -11ودارس احلكوم  -للر الوزراء  -السالط التنفا يا يف مجهوريا زااالروسا وهاي اىلائا
املركملي ا إلدارة الطول ا  .وأض ااع احلكوم ا للمس اااءل علااى أنش ااطتها ماان جان ااب رئااار اجلمهوري ا
والربملار .ويعني رئار اجلمهوري رئار الوزراء مبوافق للر النواب.
 -12ويعااود أماار اارس ا الساالط القضااائا يف مجهوري ا زاااالروس لد الاااكم .ويتااالف الن ااام
القضااائي ماان :الكما الطسااتوري  -وهااي اىلائا املختصا زاملراجعا القضااائا لطسااتوري النصااو
القانونا املعااري يف الطول ا وداارس السالط القضاائا مان ياالا اإلجاراءاا الطساتوري م والااكم
واا االيتصا العام إلقاما العاطا يف الشاعور املطناا واجلنائاا واإلداريا واالقتصاادي  .ويساتنط
ن ام الاكم واا االيتصا العام لد أساس لقلامي وأصصي.
 -13ويعترب دستور مجهوري زاالروس أر الفرد  -مبا ل من حقوق وحرياا وضماناا واجبا
إلعماىلا  -ميثإ القام العلاا للمجتمع والطول وهطفهما اب ى .وينص الطستور على ما يلي:


ن ام تفصالي للضماناا القانوناا ا ويطياط اإلجاراءاا القانوناا الال تكفاإ محايا
حقوق املواشنني وتعمليملهاا مبا يف ول احلماي القضائا للحقوق واحلرياام



مسعولا أجهملة الطول واملسعولني وغريهم من ابةخا املناط هبام تنفاا مهاام
الطول عن ابعماا الل تنطوي على انتها للحقوق واحلرياا الفردي م



حق املراجع القضائا ملاا تتخا لاالر الناواب اللاا والسالط التنفا يا واىلائااا
اإلداري ا ا م ا اان ق ا اراراا تقا ا ااط أو تنته ا ا حق ا ااوق امل ا اواشنني وحري ا اااهتم ومص ا اااحلهم
املشروع ا فضال عما هو منصو علا يف القانور من حاالا أيرىم



احلا ااق يف االسا ااتئناها وفق ا اا للصا ااكو القانونا ا ا الطولا ا ا الا اال صا ااطقت علاها ااا
زاالروسا لطى املن ماا الطولا هبطه محاي حقوق الشاخص املعاين وحرياتا ا
يف حاا استنفاد مجاع سبإ االنتصاه اللا املتاح م



احلق يف املساعطة القانونا إلعماا احلقوق واحلرياا والطفاع عنهاا مباا يف ولا
احل ااق يف أر يقس ااتفادا يف أي وق ااتا م اان مس اااعطة ال ااامني واثل ااني يا ارين يف
الكم ا وأمام هائاا الطولا ابيارىا واىلائااا احلكوماا اللاا ا واملعسساااا
واملن مااا واجلمعااا العام وفاما يتعلق أيضا زاملسعولني واملواشننيم



احلااق يف احلصااوا علااى تعااويحمل مااا يف الاااكم عاان ابض ارار املادي ا واملعنوي ا ا
محاي للحقوق واحلرياا والشره والكرام .

 -14ويشاامإ ن ااام الطول ا حلماي ا حقااوق اإلنسااار يف زاااالروس اىلائاااا الر ا ا واملسااعولني
املكلفني حبماي حقوق اإلنسار وتعمليملها.
 -15ورئار اجلمهوري هو ضاامن الطساتور وحقاوق اإلنساار واملاواشن وحرياهتمااا وهاو يتخا
التااطازري الكفال ا حبماي ا حقااوق امل اواشنني وصااوهنا ماان يااالا لصااطار تش اريعاا ومعاجل ا قضااايا
حمطدة يف سااق نشاش العملي .وينساق رئاار الطولا ةاعور محايا حقاوق اإلنساار وتعمليملهاا ماع
فروع السلط الثال ا زطعم من اجملتمع املطين واملواشنني.
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 -16وللجمعا ا الوشنا ا الربملااار) دور متمااامل يف ن ااام الطول ا القااانوين يتمثااإ يف لا ا محاي ا
حق ااوق الف اارد وحريات ا ا لو لهن ااا تن اار يف الق اوانني وتص ااطرهاا وتنش ا ا لا اااا القانونا ا لض اامار
االح ارتام الفعلااي حلقااوق امل اواشنني وحرياااهتم ومحايتهااا .كمااا يتخ ا أعضاااء الربملااارا علااى الصااعاط
الف اارديا يطا اواا لض اامار احلق ااوق واحلري اااا واملص ااال املش ااروع لن ااايباهم .وتعم ااإ يف لش ااار
اجلمعا الوشنا جلن دائم حلقوق اإلنسار والعالقاا الوشنا ووسائإ اإلعالما وهي هائ تتمتاع
زتفويحمل واضح ملعاجل مسائإ االمتثاا حلقوق املواشنني ومحايتها وضمار املراعاة السلام حلقاوق
اإلنسار يف مجاع أنواع النشاط الربملاين.

جيم -الخصائص القتصادية والجتماعية والثقافية
 -17تارخيا ااا تعرضاات أراضااي زاااالروس م ارارا وتك ارارا للعنااف ماان اخلااار ا وحلااروب مااطمرةا
وكان اات ج ااملءا م اان دوا خمتلفا ا  .وق ااط حص ااطا احل اارب العاملاا ا الثاناا ا حا اااة  30يف املائا ا م اان
السكارا ودمرا البنا التحتا للبالد زصورة تكاد تكور كامل .
 -18ونتاج كار تشرنوزاإ يف عام 1986ا تلوث ما يقرب من رزع أراضاي زااالروس زالنوياطاا
املشع ا ابمر ال ي يلف ارا سلبا شويل ابجإ على اقتصاد البلط وصح السكار.
 -19ويف أعقا اااب اهناا ااار االيا اااد السا ااوفااال وانتقا اااا البلا ااط لد عالقا اااا السا ااوقا ةا ااهطا
ابوضاع االقتصادي واالجتماعا للمواشنني تطهورا جطيطا.
 -20وال ياملاا يتعاني علااى احلكوما أر تايا يف االعتباار العوامااإ املا كورة أعااال عناط صااااغ
سااس الطول يف لاا محاي احلقوق االقتصادي واالجتماعا والثقافا وتعمليملها.
 -21ورغا اام العقبا اااا املا ل ا ا علا ااى املا ااطى الطويا ااإا تتمثا ااإ السا اام الرئاسا ااا جلها ااود التنما ا ا
االجتماعا واالقتصادي لباالروس يف معاجلا املهاام االجتماعاا املرتبطا زاساتمرار يسان مساتوى
ونوعا احلااةا واحلط من الفقر وهتائ ال روه لتحقاق اململيط من النمو لرفا السكار.
 -22ويشهط على لجنازاا مجهوري زاالروس ما حققت من تنفا مبكر للعطيط من ابهاطاه
اإلمنائا ا ليلفا ا ا ماان قباااإ القضاااء علااى الفقاارا وتااامني التعلااام االزتااطائي ويقاااق املساااواة زااني
اجلنسااني .ويشااهط علااى ول ا أيض اا ارتفاااع مسااتوى التنما ا البش اري ا ويقااق االسااتقرار السااسااي
واالجتماعي واالقتصادي واإل ين يف البلط.
 -23وقااط ساااعط ارتفاااع معااطالا منااو الااطيإ يف عااام  2000علااى يفااحمل نسااب الفق اراء يف
البلط من  41.9يف املائ يف العام  2000لد  5.2يف املائ يف العام  2010و 4.8يف املائ يف
العام .2014
 -24ويتااإ زاااالروس املرتب ا  53زااني  187زلااطا يف التصااناف العاااملي ملعةاار التنما ا البش اري
ال ا ي نشاار يف عااام 2014ا حماف ا ز ا ل علااى مكانتهااا زااني البلااطار الاال تتساام مبعااطا تنما ا
زشري مرتفعا متجاوزة ك ل زلطار رازط الطوا املستقل .
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 -25ويف س ا ااااق االض ا ااطراب االقتص ا ااادي الا ا ا ي أص ا اااب الع ا اااوا ال تا ا املاا السااسا ا ا املالاا ا ا
لباالروس يافظ على توجهها االجتماعي.
 -26وتتجلى الضماناا االجتماعا الل ينطوي علاها منوو التنما الباالروسي فاما يلي:


ضاامار احلااق يف العمااإ زوصااف أ ااى وسااال لتاكاااط ال ا ااا وضاامار الفحااوى
االقتصادي وابيالقا واالجتماعا للحااة البشري م



ضاامار احلصااوا علااى حص ا عادل ا ماان ن اواتال العمااإ تتمثااإ يف أجااور ال تقااإ
عما يوفر للمواشنني وأسرهم حااة حرة وكافا م



ضمار املساواة زني الرجإ واملرأة يف التعلام والعمإم



ض ا ا اامار احل ا ا ااق يف الرعايا ا ا ا الص ا ا ااحا ا مب ا ا ااا يف ولا ا ا ا الع ا ا ااال اجمل ا ا اااين يف املراف ا ا ااق
الصحا العام م



ضمار حق الشباب يف التنما الروحا وابيالقا والبطنا م



ض اامار احلا ااق يف التا ااامني االجتما اااعي يف س اان الشا اااخوي ويف ا ااروه املا اار
أو غريها من ابسباب.

 -27ويتمثااإ أحااط اجلوانااب الرئاسااا لضاامار التنماا االجتماعاا الفعالا يف التوسااع يف فاار
العمإ .وقط زلم معاطا البطالا املساجإ يف زااالروس اعتباارا مان  1تشارين ابوا/أكتاوزر 2015
واحطا يف املائ يف صفوه السكار الناةطني اقتصاديا.
 -28ويالحااظ من ا فاارتة زمنا ا شويل ا الفااا
يف زاالروس.

معااطا البطال ا يف صاافوه اإلناااث والشااباب

 -29وت ااوفر الطولا ا ض ااماناا لض ااافا يف ل اااا العم ااإا وياصا ا للفئ اااا التاجا ا والض ااعاف م اان
املاواشننيا مباان يف ولا ابزاوار يف ابساار الكباارية وابساار واا العائااإ الواحااطم وابةااخا دور ساان
احلاديا والعش ارين ااان يبحثااور بوا ماارة عاان العمااإا واملعوقااور واملواشنااور املفاار عاانهم ماان السااجن.
وتشاامإ الضااماناا اإلضااافا تااطازري ماان قباااإ االحتفااال زفاار العمااإ لفئاااا معان ا ماان امل اواشننيا
وتنفا زرامال التطريب ولعادة التطريب املهينا وفقا بحطث االراهاا يف سوق العمإ.
 -30ويعتاارب دعاام الطول ا االجتماااعي للسااكار عنصاارا أساساااا ماان عناصاار السااس ا االجتماعا ا
واالقتصادي يف زاالروس .ويضطلع البلط منا عاام  2001زنشااط زتنفاا مباطأ االساتهطاه يف الاطعم
احلكومي .ويسمح ه ا التطزري الا ي نقاص علاا تشاريعاا يف عاام  2007زتطبااق لاا واضاح وةافاف
للمساعطة االجتماعا اىلادف الل تقطمها الطول بولئ ال ين تاجور للاها زالفعإ.
 -31وتعا ااين فعالا ا ا االسا ااتهطاه يف الا ااطعم االجتما اااعي تركاا اامل امل ا اوارد الا ااطودة علا ااى تلبا ا ا
احتااجاااا الفئاااا السااكانا الضااعاف اجتماعا اا .ويفاارت ول ا االنتقاااا ماان ز ارامال اجتماعا ا
واا صاابغ عام ا لد ز ارامال موجه ا تلااا احتااجاااا قطاعاااا حمااطدة ماان السااكارا فضااال عاان
مناشق معان .
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 -32وتتمثااإ أولوياااا مهااام الطول ا يف لاااا احلماي ا االجتماعا ا يف رعاي ا ابساارةا ال ساااما
ابشفااااا وضاامار ال ااروه الالزم ا لتمكااني ابساارة ماان تفعاااإ و ائفهااا االقتصااادي واإلجنازا ا
والتعلاما ا والثقافا ا النفسااا ا وض اامار حقااوق ابشفاااا يف التط ااور املااادي والفكااري وابيالق ااي
واالجتماعي الكامإ.
 -33وتقااطم الطول ا يف لشااار ن ااام املساااعطة املالا ا املخصص ا ليساار واا ابشفاااا لعاناااا
بغا ارا التولا ااط واإلعالا ا والتعل ااام الب ااطالا واملعاة اااا)ا فض ااال ع اان لعان اااا أي اارى تتعل ااق
زاخلطماا االجتماعا ا والعمإا والضرائب وغريها.
 -34ويود اهتماام ياا زساكار املنااشق الريفاا يف البلاطا ن ارا ملاا يعاناا أهاإ تلا املنااشق
من صعوزاا احلااةا من قباإ القصور يف تطوير اىلااكاإ ابساساا االجتماعاا ا وياطماا النقاإ
واخلااطماا العام ا  .وتتمثااإ املهم ا املطروح ا يف العمااإ مبعااايري الطول ا االجتماعا ا يف مجاااع أ اااء
البلااطا مااع وجااوب مراعاااة اخلصااائص اإلقلاماا  .ويهااطه العمااإ زتلا املعااايري لد ضاامار يسااني
مستوى احلماي االجتماعا .
 -35وتتمثا ا ااإ لحا ا ااطى أولويا ا اااا السااس ا ا ا االجتماعا ا ا ا يف زا ا اااالروس يف تا ا ااامني املعاةا ا اااا
التقاعطي  .وزالن ر لد اىلاكاإ الاطميوغرايف احلاا للساكار وارتفااع االلتملامااا االجتماعاا للطولا
يف لاا ماطفوعاا املعاةااا التقاعطيا ا يتلقاى حالااا ماا يملياط عان  28.4يف املائا مان الساكار
تلا املعاةاااا .وقااط زلغاات حصا اإلنفاااق العااام علااى املعاةاااا التقاعطيا يف الساانواا ابياارية
أكثر من  9يف املائ من الناتال اللي اإلمجا .
 -36وتو مجهوري زااالروس أياا كاربى يف ساااق السااسا االجتماعاا لتحساني ن اام الرعايا
الصااحا واعتماااد مناام حااااة صااحي لسااكاهنا .وال ياملاا ن ااام الرعايا الصااحا يف مجهوريا زاااالروس
افظ على شاازع الطولا العااما لو ال يتجااوز نصااب القطااع غاري احلكاومي مان اخلاطماا الصاحا
نساب  15يف املائا  .وتتمتااع زاااالروس زاحااط أعلااى مسااتوياا اإلنفاااق يف اجملاااا الصااحيا مااا يقاارب
من  4يف املائ من الناتال اللي اإلمجا ا مقارن زسائر زلطار رازط الطوا املستقل .
 -37وقااط أسااهم تن ااام مراكاامل البحااوث الوشنا ا لسااهاما كبااريا يف لاااا تطااوير التكنولوجااااا
العالا يف زاالروس واخلرو هبا لد املستوى العامليا وقط وفرا تل املراكمل روازم قوي زني العلم
واملمارس ا ما يساهم يف سرع تسخري البحث العلمي بغرا الرعايا الصاحا العملاا  .وتعماإ
يف زاااالروس  16من م ا للبحااوثا زانهااا  13مركااملا للبحااوث الااوشينا كمااا ااري علااى مسااتوى
املناشق تنفا ن ام الرعاي الطبا واا التقنا العالا .
 -38ويعتبار التعلام أسااسا جوهريا يف تكاوين الفاارد واجملتماع والطول ا  .وياالا الفارتة املمتاطة مان
عام  2010لد عام 2013ا زلم متوسام التكلفا السانوي للتعلاام يف مجهوريا زااالروس  5-4يف
املائ من الناتال اللي اإلمجا .

GE.16-00542

7

HRI/CORE/BLR/2015

 -39ويتمتااع مواشنااو مجهوريا زاااالروس زاااحلق يف تلقااي التعلااام زاجملااار يف املااطارس احلكوماا ا
زطءا مبرحل ما قبإ املطرس ا والتعلام املتوسم العام والتعلاام املهاينا والتعلاام املتخصاصا والتعلاام
التكمالااي للكبااارا وعلااى أساااس تنافسااي ولاااين يف ماارحلل التعلااام املتخصااص والعااا ا يف حاااا
كااار ول ا التعلااام مغطااى مباملانا ا الطول ا أو املاملانااااا اللا ا ا ولوا كااار الطااالب صاالور علا ا
بوا مرةا فضال عن التعلام زعط التخر .
 -40ويااود اهتمااام يااا
تعلام جاط.

لضاامار حصااوا اثلااي مجاااع قطاعاااا اجملتمااع الباالروسااي علااى

 -41وتض اامن املعةا اراا الكماا ا ملس ااتوى التعل ااام مع ااطا اإلمل ااام ز ااالقراءة والكتازا ا ا وع ااطد
التالماا والطلبا ) يف وجااود زاااالروس زصااورة مسااتمرة زاني البلااطار الرائااطة يف العاااو وفقاا ملعةاراا
ابمم املتحاطة الطاللاا  :فمعاطا اإلملاام زاالقراءة والكتازا لاطى الساكار الا ين تبلام أعماارهم 15
ساان فمااا فااوق هااو  99.6يف املائ ا  .أمااا معااطا االلتحاااق زااالتعلام االزتااطائيا وابساسااي العاااما
والث ااانوي الع اااما والتعل ااام امله ااين التق ااين املتخص ااص والتعل ااام الع ااا ل ااطى الس ااكار ال ا ين ت ارتاو
أعمارهم زني  6سنواا و 21سن ضمنا) فهو  100يف املائ .
 -42ويتوافر يف زاالروس ما يلملم من روه لتحقاق مناء الفرد قافااا ولزاطاعاا زطرجا كاملا ا
فضااال عاان لمكانا ا الوصااوا لد القااام الثقافا ا ا ويلااق القااام اجلمالا ا ا وتطااوير مواهااب الناااسا
واحلفال على الرتاث التارخيي والثقايف.
 -43ووفق ا اا لتع ااطاد الس ااكار لع ااام 2009ا م ااإ م ااا نس اابت  83.7يف املائ ا ا م اان س ااكار
مجهوريا زاااالروس اجلنسااا الباالروساا ا فامااا ينتمااي  13.9يف املائا ماان السااكار لد ااو 140
جنسااا أياارىا مبااا يف ول ا  8.3يف املائ ا ماان الااروس و 3.1زاملائ ا ماان البولنااطينيا و 1.7يف
املائ من ابوكراناني و 0.1يف املائ من الاهود.
 -44واللغتار الر اتار للبالد يا الباالروسا والروسا .
 -45وزاااالروس دول ا متعااطدة ابديااارا حاااث تنتمااي الغالبا ا الع مااى لسااكاهنا  94.5يف
املائ ا ا ) لد شوائ ا ااف خمتلفا ا ا  :ابر ا ااووكر  84.5يف املائا ا ا )ا والكا ولاا ا ا  12.5يف املائا ا ا )ا
وشوائف أيرى  3يف املائ ) .وال تتبع نسب  5.5يف املائ من املواشنني أي عقاطة دينا .

دال -الوضع الديمغرافي
 -46تشري الاوناساف لد أر معطا وفاااا الرضاع وابشفااا مانخفحمل يف زااالروس .ومعاطا
وفااااا الرضااع وابشفاااا يف زاااالروس أقااإ اااا هااو علا ا يف زلااطار رازط ا الااطوا املسااتقل وزعااحمل
البلااطار ابوروزا ا  .ويف عااام 2014ا كااار معااطا وفااااا ابشفاااا ال ا ين تقااإ أعمااارهم عاان 5
س اانواا أق اارب لد مس ااتوى ال ااطوا املتقطم ا ا لو زل اام  4.4لك ااإ  1 000والدة حا ا ا كم ااا زل اام
معطا وفااا الرضع  3.5لكإ  1 000والدة حا .
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 -47ويف عام 2014ا زلم معاطا وفاااا ابمهااا زسابب مضااعفاا احلماإ والاوالدة وفارتة
ما زعط الوالدة حال واحطة يف كإ  100 000والدة حاا ا ماا ميا اإ املساتوى املقازاإ يف البلاطار
املتقطم ا ا  .وال يقعا ااملى الف ااا معا ااطالا وفا اااا ابمها اااا لد يس ااني سا ااالم احلم ااإ والا ااوالدة
فحسبا زإ ولد يفحمل حاالا اإلجها .
 -48ومع ول ا تكتسي املسال الطميغرافا يف زاالروس أيا ياص زسبب فقطار عاطد كباري مان
السكار يالا احلرب العاملا الثانا ا فضال عن عواقب الكار الل وقعت يف مفاعإ تشرنوزاإ.
 -49وقااط رافااق ديااوا مجهوريا زاااالروس القاارر احلااادي والعشارين اراهااار دميغرافااار ساالباار
دثال يف الفا عطد السكار وتقطمهم يف السن.
 -50وزت اااريخ  1ك ااانور الثاين/ين اااير 2011ا زل اام ع ااطد س ااكار مجهوري ا ز اااالروس 9 480 868
نسم ا تقطن نسب  77.3يف املائ منهم يف املطر واملراكمل احلضري ا فاما تعاش نسب  22.7يف
املائ يف الريف.
 -51وتش ااكإ النس اااء م ااا يملي ااط عل ااى  53يف املائ ا ا م اان الس ااكار .وتش ااري اإلحص اااءاا لد
وجود  1 150أنثى يف البلط مقازإ كإ  1 000وكر.
 -52وخيتلف هاكإ السكار حسب اجلانر يف زااالروس ايتالفاا تاماا زاني املنااشق احلضاري
والريفاا ا  .فف ااي املن اااشق احلضا اري يف ااوق ع ااطد اإلن اااث ع ااطد الا ا كور البالغا ا أعم ااارهم  29س اان
فمااا فااوقا فامااا يفااوق عااطد ال ا كور يف املناااشق الريفا ا عااطد النساااء البالغ ا أعمااارهن  59ساان
فم ااا ف ااوق .ويع ااود س اابب ولا ا لد عملا اااا التص ااناع والتوس ااع احلض ااريا م ااا ي ااعدي لد هج اارة
النساءا ال ساما يف سن مبكرةا من الريف لد املطر.
 -53ويف عااام 2014ا زلاام عااطد الااوالداا يف زاااالروس  118 534والدة .وقااط زلاام صااايف
معطا املوالاط  12.5لكإ  1 000نسم .
 -54ويبل اام مع ااطا اخلص ااوز اإلمج ااا  1.696لك ااإ ام ا ارأة يبل اام املع ااطا ال ااالزم لإلح ااالا
السكاين .)2.15
 -55وق ا ااط ارتف ا ااع متوس ا اام العم ا اار املتوق ا ااع عن ا ااط ال ا ااوالدة م ا اان  70.4س ا اان يف ع ا ااام 2010
لد  73.2س اان يف عا ااام 2014ا يف حا ااني زلا اام متوس اام العما اار املتوقا ااع لل ا ا كور  67.8سا اان ا
و 78.4سن لإلناث.
 -56نقف ا الربنااامال الااوشين ليماان الااطميغرايف للساانواا  .2015-2011وزااالن ر لد احلال ا
الطميغرافا الراهن واالراهاا الطميغرافا املتوقع يف زاالروسا ري وضع زرنامال حكومي زعناوار
"صااح ابم ا وابماان الااطميغرايف للساانواا  ."2020-2016والغاار ماان ه ا ا الربنااامال تثبااات
عطد سكار البلط ورفع مستوى العمر املتوقع.
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ثانيا -اإلطار العام لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف -قبول المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
 -57ن اارا لكااور زاااالروس لحااطى الااطوا ابعضاااء املعسس ا ليماام املتحااطةا ففهنااا شااره يف
مع م الصكو الطولا املتعلق حبقوق اإلنسار .ووفقا للطستورا تعرته زاالروس زاولوي مبااد
القانور الطو املتعاره علاها عاملااا وهي تضمن مواءم تشريعاهتا مع تل املباد .
 -58وتتجسط احلقوق واملعايري املعرته هبا عاملاا يف لااا حقاوق اإلنساار زشاكإ مفصاإ يف
التشاريعاا واا الصاال ا مبااا يف ول ا قااانور مجهوري ا زاااالروس زشااار اجلمعااااا العام ا ا وقااانور
املركمل القانوين للمواشنني ابجاناب وابةاخا عاطميي اجلنساا ا وقاانور مانح املاواشنني ابجاناب
وابةخا عطميي اجلنسا صف الالج واحلماي اإلضافا واملعقت يف مجهوري زااالروس وقاانور
حري الضمري واملن ماا الطينا وقانور حقوق الطفإا يف مجل صكو تشريعا .
 -59وأضع قوانني الطول ملراجع قانوناا للملاماا ضامانا المتثاىلاا بحكاام الطساتور واملعاهاطاا
الطولا ا الاال ديلاات زاااالروس شرف اا فاهااا .وتباات الكم ا الطسااتوري ا ماان يااالا اارسااتها الرقاز ا
ابولا اإللملاما ا يف تطازق القوانني الل يعتمطها الربملاار قباإ توقااع رئاار مجهوريا زااالروس علاهااا
وأحكام الطستور واملوا اق الطولا الل صطقت علاها مجهوري زاالروس.
املعاها ا ااطاا الطولا ا ا ا الرئاسا ا ااا حلقا ا ااوق
تاريخ التصطيق
اإلنسار والربوتوكوالا امللحق هبا

اإلعالناا/التحف اا

العهط الطو اخلا زاحلقوق االقتصاادي مت التصا ا ااطيق علا ا ا ا يف  12تش ا ا ارين الثا ا اااين /ال يوجط
نوفمرب 1973
واالجتماعا والثقافا لعام 1966
العه ااط ال ااطو اخل ااا ز اااحلقوق املطنا ا ا مت التصا ا ااطيق علا ا ا ا يف  12تش ا ا ارين الثا ا اااين /ال يوجط
نوفمرب 1973
والسااسا لعام 1966
الربوتوك ا ا ااوا االيتا ا ا اااري امللح ا ا ااق زالعه ا ا ااط مت االنضمام للا يف  30أيلوا/سبتمرب  1992ال يوجط
الطو اخلا زاحلقوق املطنا والسااسا
قسحب التحفظ على الفقرة 1
االتفاقاا ا ا الطولاا ا ا للقض ا اااء عل ا ااى مجا ا ااع مت التصطيق علاها يف  8ناسار/أزريإ 1969
من املادة 17
أةكاا التماامل العنصريا 1965
اتفاقا ا ا ا القضا ا اااء علا ا ااى مجاا ا ااع أةا ا ااكاا مت التصطيق علاها يف  4ةباط/فرباير  1981ال يوجط
التماامل ضط املرأةا 1979
ال يوجط
الربوتوك ااوا االيتا اااري التفاقاا ا القض اااء مت التصطيق علا يف  3ةباط/فرباير 2004
عل ااى مجا ااع أة ااكاا التماا اامل ض ااط امل ا ارأة
واملتعل ااق زالش ااكاوى الفرديا ا ولج ا اراءاا
التحقاقا 1999
اتفاقاا ا ا مناهضا ا ا التعا ا ا يب وغ ا ااري م ا اان مت التصطيق علاها يف  13وار/مارس  1987سحب التحفظ على الفقرة 1
ما ا ا ا ا ا اان املا ا ا ا ا ا ااادة 30ا وعلا ا ا ا ا ا ااى
ض ا ا ااروب املعاملا ا ا ا أو العقوزا ا ا ا القاس ا ا ااا
املادة  20من االتفاقا
أو الاللنسانا أو املهان ا 1984
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املعاها ا ااطاا الطولا ا ا ا الرئاسا ا ااا حلقا ا ااوق
تاريخ التصطيق
اإلنسار والربوتوكوالا امللحق هبا

اإلعالناا/التحف اا

مت التص ا ا ا ااطيق علاه ا ا ا ااا يف  1تش ا ا ا ارين ابوا /ال يوجط
اتفاقا حقوق الطفإا 1989
أكتوزر 1990
الربوتوك ااوا االيتا اااري التفاقا ا ا حق ااوق مت االنض ا ا اامام للاا ا ا ا يف  25ك ا ا ااانور الث ا ا اااين /لعالر زشار املادة 3
الطف ا ا ااإ املتعل ا ا ااق زاةا ا ا ارتا ابشف ا ا اااا يف يناير 2006
املنازعاا املسلح ا 2000
الربوتوك ااوا االيتا اااري التفاقا ا ا حق ااوق مت االنض ا ا اامام للاا ا ا ا يف  23ك ا ا ااانور الث ا ا اااين /ال يوجط
الطفاإ املتعلااق زباااع ابشفاااا واسااتغالىلم يناير 2002
يف البغاء ويف املواد اإلزاحا ا 2000
اتفاقا حقوق ابةخا ووي اإلعاق مت االنضمام للاها يف  28أيلوا/سبتمرب  2015ال يوجط

 -60وصطقت مجهوري زاالروس على  49اتفاقا من اتفاقااا من م العماإ الطولاا دياإ
حامل النفاو منها  42اتفاقا )ا مبا يف ول االتفاقااا الثماين ابساسا مجاعها .وزااالروس أيضاا
ش ااره يف اتفاقا اااا اله اااي للق ااانور ال ااطو اإلنس اااين واتفاقا اااا جنا ااف لع ااام  1949املتعلقا ا
حبماي ضحايا احلرب وزروتوكولاها اإلضافاني امللحقني هبا.
 -61وتشااار زاااالروس زنشاااط يف عملا ا لز ارام املعاهااطاا الطولا ا املتعلق ا حبقااوق اإلنسااار
على الصاعاط اإلقلامايا ال سااما يف لشاار رازطا الاطوا املساتقل ا زوصافها شرفاا يف اتفاقاا رازطا
الااطوا املسااتقل حلقااوق اإلنسااار واحلرياااا ابساسااا ا واتفاقا ا الااطوا ابعضاااء يف رازط ا الااطوا
املستقل املتعلق زاملركمل القانوين للعماا املهاجرين وأفراد أسرهم.

باء -اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني
 -62تعتمط زاالروس أساسا قانوناا معااريا يتفق وقواعاط القاانور الاطو واا الصال يف لااا
حقوق اإلنساار .ولد جاناب الطساتورا تارد ضاماناا حقاوق اإلنساار يف القاانور املاطين وقاانور
اإلج اراءاا املطنا ا ا ويف اجملاااا االقتصاااديا وق اوانني االنتخااابا واإلسااكارا والعمااإا والق اوانني
اجلنائاا ا ا وأص ااوا تنفاا ا القا اوانني اجلنائاا ا وق ااانور اإلجا اراءاا اجلنائاا ا ا وق ااانور ال ااملوا وابس اارةا
وقااانور الن ااام القضااائي ومركاامل القضاااةا وق اوانني اجل ارائم اإلداري ا ولنفاااو قااانور اجل ارائم اإلداري ا ا
وقانور مجهوري زاالروس زشار حقوق الطفإا فضال عن قوانني أيرى.
 -63وقااانور مجهوري ا زاااالروس زشااار زالغاااا امل اواشنني وابةااخا االعتباااريني هااو أحااط
العناصاار اىلاما يف محايا حقااوق اإلنسااارا وهاو قااانور يهااطه لد اعتماااد ن ااام ةااامإ ومنهجااي
يساعط املواشنني وابةخا االعتباريني على لعماا حقهم يف اللجوء لد اىلائاا العام وغريها
من املعسساا زغا محاي حقوقهم وحرياهتم و/أو مصاحلهم القانونا .
 -64و ااطد الق ااانور أس اار التن ااام الق ااانوين للما اواشنني وابة ااخا االعتبا ااريني وزالغ اااهتم
املقطم ا ا لد اىلائا اااا العام ا ا وغريها ااا ما اان املعسسا ااااا وحقا ااوق والتملاما اااا مقا ااطمي البالغا ااااا
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ولجاراءاا تقاطا البالغاااا اخلطاا والشاافوي ا ولجاراء املقااازالا الشخصاا ا والتمثاااإ عناط تقااطا
البالغااااا ومواعاااط رهااامل البالغااااا ال ساااما الن اار يف أناواع معانا منهااا البالغااا اجلماعاا ا
واجملهول ا املص ااطرا والبالغ اااا املتك ااررةا والتعلاق اااا واالقرتاح اااا املطرج ا يف س ااجإ التعلاق اااا
واالقرتاحااا والبالغاا املقطم زالوسائإ اإللكرتونا ).
 -65وتعم ااإ دائ اارة متخصصا ا عل ااى مجا ااع مس ااتوياا املعسس اااا احلكوماا ا يف التعام ااإ م ااع
شلباا املواشنني .وياقحتفظ يف مجااع أجهاملة الطولا ومعسسااهتاا وكا ل لاطى أصاحاب املشااريع
الفرديا ا زسااجإ للمالح اااا واالقرتاحااااا وهنااا ن ااام موحااط لتحلاااإ الارأي العااام فامااا يتعلااق
زانشط أجهملة الطول ومعسساهتا وأصحاب املشاريع الفردي والتجاوب مع ول الرأي.
 -66وتستخطم على نطااق واساع يف البلاط أمنااط تعاماإ ماع شلبااا املاواشننيا مان قبااإ قااام
املسعولني احلكوماني يف اإلداراا العاما زتن اام اساتقباالا ةخصاا للماواشننيا ووضاع يطاوط
ساين ويطوط هاتفا مباةرة يف تصرفهم.
 -67وتعم ااإ يف ز اااالروس من وم ا معسس اااا حكوماا ا عام ا خمتص ا حبماي ا خمتل ااف فئ اااا
حقوق اإلنسار وتعمليملهاا يف لشار ةراك زناءة زني الطول واجملتمع املطين:


اللجن الوشنا حلقوق الطفإم



اجمللر الوشين للسااس اجلنسانا م



اجمللر االستشاري املشرت زني اإل نااام



اجمللر الوشين للعمإ والشعور االجتماعا م



اجمللر املشرت زني الوكاالا الوشنا املعنا زاإلعاق م



اللجنا ا املش اارتك ز ااني ال ااوزاراا املعناا ا زش ااعور كب ااار الس اانا وق ااطامى ال ااارزنيا
واملتضررين من ار احلربا وهي جلن تتباع وزارة العماإ واحلمايا االجتماعاا يف
مجهوري زاالروسم



اجمللر املعين مبسائإ يسني التشريعاا يف لا العمإ والشعور االجتماعا م



للر التنساق العام يف لاا وسائإ اإلعالم.

 -68ون ااام العطال ا هااو أحااط العناصاار اىلام ا يف محاي ا حقااوق اإلنسااار .ونتاج ا للتطباااق العملااي
ملباااد العطال ا ا حققاات الاااكم درج ا عالا ا ماان الطميقراشا ا يف سااااق عملهاااا ماان قباااإ اسااتقالا
القضاءا والشفافا ا واحلر على لقام العطاا ومبطأ التكافع واملساواة زني ابشراها وعطم التحامل.
 -69نفا ا زاااالروس لصااالحا قضااائاا يهااطه لد يسااني الن ااام القضااائيا وضاامار اتساااق
املمارس ا القضااائا ا واالرتقاااء زنوعا ا لقام ا العااطاا فضااال عاان تعملياامل أصااص الاااكم والقضاااة
وتطويرهم .ففي  1كانور الثاين/يناير 2014ا مت دمال الكم العلاا والكم االقتصادي العلااا
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وأقنشئت هائ قضائا علاا واحطة خمتصا زالشاعور املطناا ا واجلنائاا ا واإلداريا واالقتصاادي ا هاي
الكم ا العلااااا تشااكإ رأس هاارم ن ااام الاااكم واا االيتصااا العاااما وتشاامإ الاااكم العام ا
واالقتصااادي  .ويقعمااإ زن ااام موحااط ناااجح للمحاااكم واا االيتصااا العاااما يكفااإ اسااتقاللا
جهاز القضاء التام زاعتبار الضامن الرئاسي حلقوق املواشنني وحرياهتم.
 -70و ر التطيإ يف عمإ القضاء جله لقام العطا ويعاقب علا قانونا لد حط التجارا.
ويكفإ القانور استقاللا القضاة مبوجب نصو تشريعا تتعلق زتعاانهم.
 -71وتكفإ الكم الطستوري حقوق املواشنني وحرياهتم الطستوري ا وهي دارس الرقاز علاى
دستوري القوانني املعااري يف الطول .
 -72ويتمتع اجلماع زااحلق يف احلمايا القضاائا الا ي ياتم لعمالا زواساط ن اام الااكم واا
االيتصا العام .وتتود الطول يف الوقت نفس تطوير ا لااا البطيلا لتساوي املنازعااا .وىلا ا
الغ ا اار ا اعتم ا ااطا مجهوري ا ا ا ز ا اااالروس يف ع ا ااام  2011الق ا ااانور املتعل ا ااق هبائ ا اااا التحك ا اااما
كما اعتمطا يف عام  2013قاانور مجهوريا زااالروس زشاار الوسااش  .وميكان للماواشنني أيضاا
اللجااوء لد حمكم ا التحكااام الطولا ا لااطى غرف ا التجااارة الباالروسااا ماان أجااإ تسااوي املنازعاااا
واا الطازع االقتصادي .أما املنازعاا يف لاا عالقاا العمإ فامكن تسويتها يف لشار هائاا
املصاحل ا والوساش والتحكام.
 -73ويش ااره مكت ااب امل ااطعي الع ااام عل ااى التطبا ااق الص ااحاح واملوح ااط للقا اواننيا واملراس اااما
والصااكو القانونا ا املعااري ا وغريهااا م اان ابن م ا م اان جانااب اىلائ اااا اجلمهوري ا التازع ا إلدارة
الطول واملعسساا ابيرى اخلاضع جمللر وزراء مجهوري زاالروسا واىلائاا التمثالا والتنفا ي ا
واجلمعااااا العاما ا واملن ماااا الطيناا وغريهااا ماان املن مااااا فضااال عاان املسااعولني وغااريهم ماان
املواشننيا مبن فاهم أصحاب املشاريع الفردي .
 -74ووفق اا للمااادة  1ماان قااانور مكتااب امل ااطعي العااام جلمهوري ا زاااالروسا يقعااره مكت ااب
املااطعي العااام جلمهوري ا زاااالروس علااى أن ا ن ااام مركااملي واحااط يضاام اىلائاااا الاال دااارس زاساام
الطول ا اإلة اراه علااى التنفا ا الااطقاق واملوحااط للصااكو القانونا ا املعااري ا علااى أراضااي مجهوري ا
زاالروسا فضال عن مهام أيرى منصو علاها يف القوانني التشريعا .
 -75وابح ا املاب السااسا ااا واملن ما اااا غا ااري احلكوما ا ا جا ااملء ها ااام ما اان الن ا ااام السااسا ااي يف
زاالروس وهي تتاح فرصا كبرية للمشارك يف اجملتمع والطول .
 -76واملن ماااا غااري احلكوماا املسااجل يف البلااط يا ة يف التملايااط .فقااط قسااجإ يف  1تشارين
ابوا/أكتوزر  2015يف زاالروس ما لموع  15حملزا سااسااا و 1 126من ما حملزاا ا و37
نقازا ا ا و 22 937من ما ا ا نقازاا ا ا ا وزل ا اام ع ا ااطد املن م ا اااا غ ا ااري احلكوماا ا ا  2 651من ما ا ا ا
منها  229من م دولا و 713من م وشنا و 1 713من م حملا .

GE.16-00542

13

HRI/CORE/BLR/2015

جيم -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني
 -1الحق في مستوى معيشي لئق
 -77تبلم تكالاف معاجل ا ار االجتماعا واالقتصادي والثقافا وغريها مان النتاائال السالبا
النامج عن كار مفاعإ تشرينوزاإ للطاق النووي ملاور دوالر أمريكي يومااا أو ماا ينااهمل 730
دوالرا لكااإ فاارد ماان سااكار املناااشق امللو ا  .وزلاام لنفاااق الطول ا يف ه ا ا اجملاااا من ا زااطء حااادث
تشرنوزاإ أكثر من  20ملاار دوالر أمريكي.
 -78وتق ااع حالا اا يف من اااشق التل ااوث اإلة ااعاعي مراك اامل س ااكنا يبل اام ع ااطدها 2 383ا تع ااط
موشنا بكثر من  1 100 000ةخص أو  12.1يف املائ من السكار.
 -79وتعمااإ احلكوم ا علااى لعااادة التاهاااإ االجتماااعي واالقتصااادي والبائااي للمناااشق امللو ا
زاإلةا ااعاعا وعلا ااى هتائ ا ا ال ا ااروه السا ااتعادة النشا اااط االقتصا ااادي دور قاا ااود يفرضا ااها العاما ااإ
اإلةعاعيا واحلط من املخاشر املرتتب على صح السكار املتضررين.
 -80ورغاام القا ااود الطويل ا ابج ااإ املرتبط ا زو ااار كار ا تش ارنوزاإا انتهجاات الطول ا سااس ا
متسق لضمار مستوى الئق من املعاش للسكار.
 -81ويف عااام 2013ا زلغاات زاااالروس املرتب ا  66يف التصااناف العاااملي لنصاااب الفاارد ماان
الااطيإ القااومي اإلمجااا ا وال ا ي ااطد نوعا ا احلااااةا فامااا يتااإ املركاامل ابوا زااني زلااطار رازط ا
الطوا املستقل .
 -82وقط مت يف البلط هتائ ال روه الالزم لتنما الفرد قافاا ولزطاعاا زصورة ةامل وحصول
علااى القااام الثقافا ا  .ويوجااط يف زاااالروس  28مساارحا حكوما اا وزهاااء  157متحف ااا كمااا ااري
تن ااام العطيااط ماان املهرجاناااا الوشنا ا والطولا ا  .ويتمتااع املعوقااورا وقااطامى الااارزنيا وابيتاااما
وابشف اااا ووو االحتااج اااا اخلاص ا ا ز اااحلق يف ال ااطيوا لان ا اا لد ص اااالا الع اار واملع ااار
واملت اااحف احلكوما ا  .ويس ااتفاط م اواشن م اان ال ا م اان ي ااطماا املكتب اااا العام ا يف ز اااالروس.
وهنا مكتب عام واحطة لكإ  3 100من السكارا ما يتوافق ومعايري من م الاونسكو.
 -83ووفق اا لطراس ا استقصااائا أجرياات علااى عان ا ماان ابساار يف عااام 2014ا تبااني وصااوا
مااا نساابت  57.1يف املائ ا ماان ابساار لد ةاابك اإلنرتناات ماان يااالا احلاسااوب املناامل  .وتتااوفر
يطم اإلنرتنت ملا نسبت  98.5يف املائ من املطارس يف البلط.
 -2الحق في العمل
 -84يكفااإ دسااتور زاااالروس احلااق يف العمااإ زوصااف أ ااى ساابإ تاكاااط الا اا .ويقضاامن تنفاا
احلااق الطس ااتوري يف العم ااإ ماان ي ااالا االمتث اااا الطااوعي للعمال ا االتف اااق الطااوعي ز ااني املو ااف
وصاااحب العمااإ إلزارام عقااط العمااإ)ا وتااوفري فاار عمااإ متساااوي جلماااع املاواشنني احلااق يف حريا
ايتا ااار املهنا ا والو افا ا والعم ااإ) زص ااره الن اار ع اان ن ااوع اجل اانر أو الع اارق أو العم اار أو ابص ااإ
االجتماعي أو الطين .ويتكم العالق زني املو ف وصاحب العمإ لد قانور العمإ الباالروسي.
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 -85ويت اااح ن ااام ابج ااور املطب ااق يف ز اااالروس للم ااو فني احلص ااوا عل ااى أج ااور كافاا ا لق اااء
عملهما وفقا لنوعا العمإا وكمات و روف ا وحسب مستوى املعهالا والرتب املهن ).
 -86وتاانص املااادة  42ماان دسااتور مجهوريا زاااالروس علااى أر للنساااء والرجااااا زااالغني كااانوا
أم قاصارينا احلااق يف أجاار متساااو عاان عمااإ متساااوي القام ا  .ويتقاارر احلااط ابدىن ليجااور وفق اا
لتش اريع العمااإ املعتمااط يف مجهوري ا زاااالروسا وال ا ي يضااع معااايري اجتماعا ا دناااا بجااور عمااإ
ميااارس يف ااإ ااروه شباعا ا ا أ ناااء ساااعاا عمااإ عادي ا يف لشااار الواجباااا الو افا ا الااطدة
مبقتض ا ااى التشا ا اريع والقا ا اوانني املعااريا ا ا اللا ا ا ا ا وعق ا ااط العم ا ااإا واحل ا ااط ابدىن ليج ا ااور ة ا ااهريا
أو زالساع ).
 -87احلااق يف الراحا مكفااوا ماان يااالا تااوفري لجااازة أساسااا ساانوي مااطهتا  24يومااا .ومااطة
اإلجازة ابساسا تل للملاما جلماع أرزاب العمإ.
 -88وزغا منع سوء املعاملا مان جاناب أرزااب العماإا قوضاع مبسااعطة يارباء أجاناب قاانور
عمإ ينص على توفري ضماناا للعماا يوا دور منع تو افهم أو تسار هم زصاورة غاري ماربرةا
مبا يف ول على أساس التمااملا وضمار سالم روه العمإ.
 -89ومن زاني التاطازري اإلضاافا حلمايا حقاوق العمااا مانح النقازااا احلاق يف اارسا الرقازا
العاما ا عل ااى امتث اااا أرز اااب العم ااإ لق ااانور العم ااإا والس ااالم املهناا ا ا والعم ااإ النق ااا ا وتنفاا ا
االتفاقاا اجلماعا .
 -90وتقااطم الطول ا ضااماناا لضااافا إلعماااا حااق الفئاااا الضااعاف يف العمااإا مباان فاااهم
ابةخا ووو اإلعاق ا وتنفا زرامال لتعمليمل فر عمإ الشباب ويفاملها.
 -91وقا ااط ارتفا ااع معةا اار العمال ا ا يف صا اافوه املعا ااوقني ما اان  26يف املائ ا ا يف العا ااام 1995
لد  40.8يف املائا يف العااام  .2014وتسااتقبإ هائاااا العمااإ والعمالا واحلمايا االجتماعاا مااا
يقاارب ماان  5 500شلااب ساانويا ماان جانااب ابةااخا ووي اإلعاق ا ملساااعطهتم علااى ل اااد
عمإ .ويالا ابةاهر التساع ابود مان العاام 2015ا ساجلت دوائار العماإ والعمالا واحلمايا
االجتماعا ما لموع  3 700شالب عمإ مان زاني ابةاخا ووي اإلعاقا  .وسااعطا ها
الطوائر يف تشغاإ  1 400ةخص من ووي اإلعاق  .وقط توفر نصف الو ائف ه من يالا
احلصا ااص الا اال أصصا ااها الطول ا ا ليةا ااخا ووي اإلعاق ا ا  .وقا ااط زلا اام عا ااطد الو ا ااائف املقا اارر
أصاصها ليةخا ووي اإلعاق للفرتة  2015-2011ما يقرب من  10 200و افا  .ومت
زالفعااإ تو اااف ااو  4 000ماانهم .ويااالا الفاارتة نفسااهاا أرسااإ  1 500ةااخص ماان ووي
اإلعاق بغرا التطريب املهين.
 -92وزغا ا تفعاااإ التعاااور زااني حكوم ا مجهوري ا زاااالروس واجلمعااااا الوشنا ا بصااحاب العمااإ
ونقازاا العماا زشار تنفا السااساا االجتماعا واالقتصادي وحقاوق العمااا واملصاال االقتصاادي
واالجتماعا للمواشننيا أنش اجمللر الوشين املعين زالشعور االجتماعا وةعور العمإ.
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 -3الحق في الضمان الجتماعي
 -93جنحاات زاااالروس يااالا الفاارتة الاال أعقباات اسااتقالىلا يف لنشاااء وتطااوير منااوو وشااين
للطعم االجتماعي ال ي توفر الطول .
 -94وزغا ا ا ض ا اامار احلقا ااوق ويس ا ااني نوعا ا ا حا ا اااة فئا اااا امل ا اواشنني الضا ااعاف ا مب ا اان ف ا اااهم
ابة ااخا املعوق ااورا واملس اانورا وووو ال ا اطيإ امل اانخفحملا اعتقم ااط ق ااانور احلماي ا ا االجتماعا ا ا
ليةخا املعوقني يف مجهوري زاالروسا وقانور الوقايا مان اإلعاقا ولعاادة التاهااإ يف حااالا
اإلعاق ا ا ا وق ا ااانور ق ا ااطامى ال ا ااارزني وق ا ااانور االس ا ااتحقاقاا واحلق ا ااوق والض ا ااماناا االجتماعا ا ا
احلكوما لفئاا معان من املواشننيا كما نف عطد من الربامال احلكوما املتخصص .
 -95وينف ا حالا اا زرنااامال ةااامإ لتطااوير اخلااطماا االجتماعا ا للساانواا 2015-2011ا
وهو زرنامال حكومي يهطه لد يلاق زائا معاشاا يالاا مان العوائاق لا وي اإلعاقااا اجلساطي
للفرتة .2015-2011
 -96ومن عام 2001ا يشار البلط زنشاط يف تنفا مبطأ الطعم احلكومي املوج للسكار.
ويسمح ه ا التطزري املنصو علا قانونا من العاام  2007زتطبااق لاا واضاح وةافاف لتقاطا
املساعطة االجتماعا املوجه بولئ ال ين تاجوهنا زالفعإ.
 -97وتتااوفر لااطى زاااالروس ةاابك واسااع ماان وكاااالا اخلااطماا االجتماعا ا ا مبااا يف ول ا
مراكاامل اخلااطماا االجتماعاا اللاا ا ودور التماريحمل اخلاصا زاملسااننيا وووي اإلعاقا ا وابشفاااا
املعوقني ووي االحتااجاا اخلاص .
 -98ويش ا ااكإ ال ا ااطعم االجتم ا اااعي املق ا ااطم ليس ا اارة أح ا ااط التوجه ا اااا الرئاس ا ااا لسااسا ا ا الطولا ا ا
االجتماعا ا وهو أحط ابسر الل تستنط للاها التنما السكانا ا ويهاطه يف املقاام ابوا لد يساني
نوعا حااة ابسر الل لطيها أشفااا وتعمليمل ابسر ابيالقا ليسرةا ورفع مكانتها يف اجملتمع.
 -99وتتمتااع ابساار الباالروسااا الاال لااطيها أشفاااا زضااماناا يف لاااالا العمااإا والعمال ا ا
واإلسكارا والضرائبا والرعاي الصحا ا واالمتاازاا التعلاما ا والاطعم املاا يف ةاكإ لعانااا
تقطمها الطول .
 -100وارتفا ااع حجا اام اإلعان ا ا املالا ا ا املتصا اال زا ااوالدة ابشفا اااا يف عا ااام  2011لد الضا ااعفنيا
ما يوازي عشرة أضعاه متوسم احلط ابدىن ملعاش الفرد للطفإ ابواا وأرزع عشار ضاعفا للطفاإ
الثاااين وماان يلا ا  .وقااط ارتفااع زااطا رعاي ا ابشفاااا دور الثالث ا تااطر اا لاصااإ لد  35يف املائ ا ماان
متوسم ابجر للطفإ ابواا و 40يف املائ للطفإ الثااين ومان يلاا ا و 45يف املائا للطفاإ املعاوق.
ومن عام 2015ا أصبحت ابسرة الل لطيها أوالد ترتاو أعمارهم زني سان الثالثا والثامنا عشارة
ويتلقااور تعلااامهم يااالا ساان الثالثا يصااإ علااى لعانا مالاا جطيااطة قااطرها  50يف املائا ماان احلااط
ابدىن للمعاش  .وتقراجع ه البطالا علاى أسااس فصالي نتاجا للتغارياا يف معةاري احلاط ابدىن
للمعاش ومتوسم مرتباا العاملني الشهري  .واعتبارا من  1كاانور الثاين/ينااير 2015ا زاطأ العماإ
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زن ااام ابصااوا ابس اري ال ا ي ينطااوي علااى تااوفري م اوارد غااري نقطي ا زقام ا  10 000دوالر ليساار
الاال يول ااط فاهااا شف ااإ ال ااث فاااكثرا أو ي ااتم فاهااا تب ااين ول ا الطفااإ .وتق ااطم ابدوي ا لان اا جلما ااع
ابشفاا دور سن الثالث ضمن قائم ابدوي املعتمطة).
 -101وتتمتع ابسر واا الطيإ املنخفحمل الل لطيها أشفاا قاصرور زاحلق يف احلصوا علاى
دعم الطول يف ةكإ مساعطة اجتماعا موجه .
 -102وتقااطم الطول ا املساااعطة ليساار الكباارية يف سااطاد ديوهنااا عاان شريااق تااوفري قاارو ماساارة
لبناااء أو لعااادة تشااااط) املساااكن أو ةارائها .وقااط ارتفااع حجاام الااطعم املقااطم عنااط الااوالدة أو يف
حاا وجود ال ا أشفااا لد  75يف املائا مان املبلام املساتحقا وترتفاع ها النساب لد  100يف
املائ عنط الوالدة أو يف حاا وجود أرزع أشفاا .وقدنح ابسرة عنط والدة الطفإ الثاين وابشفااا
الالحقااني فاارتة ااا لسااطاد القاار والفوائااط املرتتب ا علا ا يااالا الفاارتة الاال يقااوم أ ناءهااا أحااط
الوالطين زرعاي شفإ تصإ لد الث سنواا.
 -103ويصااإ ابساار الشاااز والكباارية علااى دعاام مااا لسااطاد القاارو غااري املاساارة .وتاانص
تشاريعاا العمااإ علااى مشااارك الوالااطين ساواء زساواء يف احلااااة ابساري ا وعلااى اجلمااع زانهمااا يف
يمإ املسعولااا ابزوي واملهنا .
 -104وعلاى وجا اخلصااو ا تتااا لجااازة رعايا الطفاإ يف ااإ احلفااال علااى و افا كلااي ابم
واببا أو أي قريب ير من أقرزاء الطفإ حىت زلوغ سن الثالث .
 -105أما العاملور ووو املساعولااا ابساري فاتمتعاور زعاطد مان الضاماناا ابيارى اخلاصا زالعماإا
ماان قباااإ حصااوا ابم أو ابب ااان لطي ا أساارة كبااريةا أو لااطى ترزاتهمااا شفااال ماان ووي االحتااجاااا
اخلاص ا على يوم عمإ واحط يف ابسبوع يتسب قامت على أساس متوسم ابجر الاومي.
 -106ويتعني على صاحب العمإا مبوافق ابما أو اببا أو الوصي ال ي زطأ العمإ قبإ أو
زعط انتهاء لجازة رعاي الطفإ حاىت زلوغا سان الثالثا ا دطياط عقاط العماإ أو لزارام عقاط جطياط)
ملطة تستمر حىت زلوغ الطفإ سن اخلامس .
 -107وتتضا اامن ق ا اوانني العما ااإا لد جانا ااب الضا ااماناا املتعلق ا ا زتو اا ااف النسا اااء احلواما ااإا
أحكاما يمي املرأة من الفصإ التعسفي على أسااس احلماإ .كماا تانص ها القاوانني علاى نقاإ
النساء احلوامإ والنساء وواا ابشفاا دور سن الثماناا عشار ةاهرا لد عماإ أياف عبئاا .كماا
ر تشغاإ النساء احلوامإ لاال.
 -108ويكفإ دستور اجلمهوري حق املاواشنني يف احلصاوا علاى معااا تقاعاطي ياالا مرحلا
تقطمهم يف السنا ويف حاا العجملا ويف حاا فقطار املعاإ.
 -109ويقوم ن ام التقاعط العام يف زاالروس على التامني االجتماعي اإللملامي التقاعط) ال ي
توفر الطول للمو فني والعااملني حلسااهبم اخلاا مان رجااا أعمااا وغاريهم) .ويف اإ اروه
معان ا ا ا ي ا اانص التش ا اريع عل ا ااى ت ا ااوفري معاة ا اااا التقاع ا ااط والعج ا اامل وفق ا ااطار املعا ا ااإ أو املعاة ا اااا
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االجتماعا الضماناا احلكوماا الاطناا) .واملتطلبااا القانوناا ابساساا للحصاوا علاى املعااا
هاي زلاوغ ساان التقاعاط  60ساان للرجااا و 55عاماا للنساااء) وأر ال تقاإ مااطة اخلطما عاان 15
سن مع سطاد املساياا يف ن ام املعاةاا .ويستهطه ه ا الن ام فئاا اجملتمع الضعاف ا مان
قباإ النساء اللواال أجننب ورزني نس أشفاا أو أكثارا و زااء ابشفااا املعاوقنيا ملاطة ال تقاإ عان
نر سنواا.
 -110وترتفع املعاةاا دوريا زارتفاع معةر متوسم ابجر وتغري احلط ابدىن الكايف للمعاش .
 -111وهت ااطه سااس ا الطول ا يف ل اااا املعاة اااا التقاعطي ا لد احلف ااال عل ااى الق ااوة الش ارائا
للمعاةااا مع الاف على استقرار الن ام الوشين للمعاةاا التقاعطي .
 -4الحق في الرعاية الصحية
 -112يتمثإ اىلطه الرئاسي لسااس الطول يف لاا الصح العاما يف هتائا ال اروه إلعمااا
ح ااق املا اواشنني زالكام ااإ يف ل اااا الرعايا ا الص ااحا  .وتكف ااإ الطولا ا ملا اواشين ز اااالروس احل ااق يف
احلصوا على الرعاي الطبا اجملانا يف املعسسااا الصاحا العاما اساتنادا لد املعاايري االجتماعاا
احلكوما الطناا يف لاا الرعاي الصحا .
 -113وزغا يقاق معةراا تتسق وابهطاه اإلمنائا ليلفا وأهطاه التنما املستطام ليمم
املتحااطةا تتااود احلكوم ا الباالروسااا دويااإ عااطد ماان ال اربامال يهااطه لد احلفااال علااى الصااح
وتعمليملهاا وتطوير ن ام الرعاي الصحا ا ويف مجل ول :



الربنامال الوشين ليمن الطميغرايف يف زاالروسا للفرتة 2015-2011م
الربنا ا ااامال احلكا ا ااومي اخلا ا ااا
للفرتة 2015-2011م
زامرا

زالوقاي ا ا ا ما ا اان فا ا ااريوس نقا ا ااص املناع ا ا ا البش ا ا اري ا
القلب للفرتة 2015-2011م



الربنامال احلكومي اخلا



زرنااامال العمااإ احلكااومي الااوشين ملنااع ومكافح ا ماار السااكري واإلدمااار علااى
الكحوا للفرتة 2015-2011م



الربنااامال الفرعااي اخلااا زتعملياامل الصااح وجااودة اخلااطماا الصااحا ا املنااطر يف لشااار
زرنامال التنما االجتماعا واالقتصادي جلمهوري زاالروس للفرتة 2015-2011م



الربنامال الفرعي اخلا زالوقاي من اإلعاق ولعادة تاهااإ ابةاخا املعاوقنيا املناطر
يف لشار الربنامال الشامإ لتطوير اخلطماا االجتماعا للفرتة .2015-2011

 -114وتب ا زاالروس جهودا من أجإ يقاق مستوياا عالا من التغطا الساكانا يف لااا تاوفري
يطماا التلقاح الوقائيا يف لشار جطوا التحصني الوشينا ويف سباإ احلفال على ه املستوياا.
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 -115ويف عام 2014ا راوزا نسب تغطا ابشفاا خبطماا التلقااح الوقاائي  98يف املائا ا
يف حااني أهنااا راااوزا نسااب  99يف املائ ا لفئ ا ماان تفااوق ساانهم الثامن ا عشاارةا متجاااوزة ز ا ل
توصااا من م الصح العاملا  95يف املائ ).
 -116والفحمل معطا الوفااا عنط الوالدة لد حال واحطة يف كإ  100 000والدة حا .
 -117ويشااري تصااناف من ما لنقاااو الطفولا لد أر زاااالروس زلغاات حبلااوا هنايا عااام 2014
املرتب اخلامس والعشرين زني  179زلطاا وتصطرا املرتب ابود زني زلطار رازط الاطوا املساتقل
يف تصناف أفضإ البلطار فاما يتعلق زوالدة ابشفاا.
 -118ومن حاث زقاء ابشفاا املصازني زسرشار الطم على قاط احلاااةا تقعاط زااالروس يف ها ا
اجملاا ضمن أفضإ عشر دوا يف العاو.
 -119والعمااإ جااار علااى قااطم وساااق علااى يسااني نوعا ا ماااا الشاارب تبع اا للمعة اراا الكاماائا ا
ويقاق االستقرار يف حطود تقإ عن  1يف املائ من العاناا غري القااسا للمعةراا املاكروزاولوجا .
 -120ويف  1كااانور الثاين/يناااير 2015ا زلاام عااطد حاااالا اإلصاااز املسااجل زفااريوس نقااص
املناع البشري  17 522حالا مبعاطا انتشاار قاطر  100.4لكاإ  100 000مان الساكار).
وق ااط الفض اات نس ااب الش ااباب الا ا ين ت ا ارتاو أعم ااارهم ز ااني  19-15س اان يف هاك ااإ املرض ااى
املصا ااازني زا ااالفريوس ما اان  24.5يف املائ ا ا يف عا ااام  1996لد  0.7يف املائ ا ا يف عا ااام .2014
و ااري تااوفري الرعاي ا الطبا ا ليةااخا املصااازني زااالفريوس تبع اا ملبااطأي الس اري واح ارتام حقااوق
اإلنسار واحلرياا الفردي .
 -121وتشااري الطراس ا االستقصااائا الاال أجراهااا زرنااامال ابماام املتحااطة املشاارت  201/املعااين
زفااريوس نقااص املناع ا البش اري /اإليطز يف العاااو لد أر زاااالروس تتقااطم علااى مجاااع زلااطار رازط ا
الااطوا املسااتقل وزعااحمل الااطوا يف أوروزااا الغرزا ا والوسااطى يف عااطد ماان املعةاراا الاال تااطيإ يف
لشار املعايري الرئاسا املعتمطة ملكافح فريوس نقص املناع البشري /اإليطز.
 -5الحق في التعليم
 -122يكفااإ دسااتور زاااالروس للم اواشنني احلااق يف احلصااوا علااى التعلااام الثااانوي واملهااين العااام
زاجملار .وأصص زاالروس سنويا و  2.5يف املائ من الناتال اللي اإلمجا لتمويإ ه ا القطاع.
 -123ويعترب معطا اإلملام زالقراءة والكتازا يف زااالروس واحاطا مان أعلاى املعاطالا يف العااوا
وهو يبلم  99.6يف املائ يف صفوه السكار البالغنيا و 99.8يف املائ يف صفوه الشباب.
 -124وزغاا ا مواص اال تنماا ا العالق اااا اجملتمعاا ا يف ل اااا التعل اااما اعتقم ااطا مطونا ا مجهوريا ا
زاالروس زشار التعلام .وزتبين ول الص ا تكور مجهوري زاالروس أوا دول يف العاو رااوزا
الوج العملي لتطوين قانور التعلام لتعمط لد تطوين ن ريا.
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 -125ون ام التعلام ما قبإ املطرسي متا لكإ من تا لد تلا اخلاطماا التعلاماا  .ويبلام
معطا تغطا معسسااا التعلاام ماا قباإ املطرساي للفئا العمريا مان  3لد  6سانواا او 96.7
يف املائ يف املناشق الريفا  70.5يف املائا )ا وهاي تعتارب لحاطى أعلاى النساب زاني زلاطار رازطا
الااطوا املسااتقل  .وتبلاام نسااب تغطا ا ابشفاااا يف ساان اخلامس ا يااالا املرحل ا اإلعطادي ا لااطيوا
املطرس ا  100يف املائ ا  .والتعل ااام م ااا قب ااإ املطرس ااي يف البل ااط ل اااينا ويش اامإ ي ااطماا التعل اااما
والرعاي الصحا والطعم النفسي ليشفاا.
 -126وقااط جنحاات زاااالروس يف حااإ مشااكل حصااوا مجاااع امل اواشنني علااى التعلااام ابساسااي
اإللملامي وانتقاىلم لد التعلام الثانوي العام اإللملاميا يف لشار دورة دراسا مطهتا  11عاما.
 -127ويعمإ يف مجهوري زاالروس ما لموع  3 233معسس من معسساا التعلام الثانوي
الع اااما يتلق ااى فاه ااا  965 000شال ااب تعل ااامهم .وتش اامإ ة اابك معسس اااا التعل ااام الث ااانوي
العام  216مطرس مهنا ا و 28مطرس متخصص ا و 7ماطارس عالاا للفناور .وقاط ةاهط العاام
الطراسااي  2016/2015لدياااا التعلااام املتخصااص يف املرحلا الثالثا ماان التعلااام الثااانوي العااام
الصاافني العاةاار واحلااادي عشاار)ا وهااو تعلااام رلااى يف لشااار التوجا املهااينا حاااث زااطأ تااطرير
مواد متخصص معان على أعلى مستوى.
 -128وتضمن الطول حقوق املاواشنني الا ين ينتماور لد أقلاااا قوماا يف تعلام لغاتهم ابما ويف
احلفااال عل ااى قااافتهم وتقالا ااطهم الشااعبا  .وتوج ااط يف مجهوري ا ز اااالروس أرزااع معسس اااا للتعل ااام
الثااانوي تقعاال زااالتعلام والتااطريب زلغا ابقلاا القوماا  :معسسااتار للتعلااام الثااانوي العااام ااري فاهمااا
التطرير زاللغ البولنطي ا ومعسستار للتعلام الثانوي العام ري فاهما التطرير زاللغ اللاتوانا .
 -129ومت هتائ ا ا ال ا ااروه لتعلا ااام ابشفا اااا ووي االحتااجا اااا البطنا ا ا والنفسا ااا اخلاص ا ا يف
معسساا التعلام الثانوي ومرحل ما قبإ املطرس ا ويتلقى او  70يف املائا مان أولئا ابشفااا
تعلامهم يف سااق املنها التكاملي.
 -130ويتسم ن ام التعلام املهين يف مجهوري زاالروس زالتكامإ علاى مجااع مساتوياا التعلاام.
وتت ااا ف اار العم ااإ ابود خلر ااي امل ااطارس ال اال تتلق ااى ال ااطعم م اان املاملانا ا العام ا ا فض ااال ع اان
اخلر ني ال ين يتلقور يصالهم على ةكإ دوراا مطفوع ابجرا يف حاا رغبوا يف ول .
 -131ويغلب الطازع اجلامعي على معسساا التعلام العا يف البلط .ويوجط يف زاالروس 45
جامع ا ا حكوما ا ا و 9جامعا اااا ياص ا ا  .وتقا ااطر نسا ااب الطا ااالب لد السا ااكار  383شالب ا اا يف
كإ  10 000نسم  .ويود اهتمام يا لضمار املساواة يف فر التعلام زاني ةاباب املنااشق
احلضري والريفا .
 -132وينص قانور مجهوري زاالروس زشار لعماا حق املاواشنني يف التعلاام علاى تطاوير ن اام
اإلقرا للمواشنني ال ين يتلقور تعلامهم لقاء رسوم.
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 -133ول ااطى الط ااالب الش ااباب ف اار كافا ا ا لتنما ا ا ق ااطراهتم اإلزطاعا ا ا ومه اااراهتم الرياض ااا
املختلف ا  .ويرتاااد نصااف الطااالب معسس ا التعلااام اإلضااايف ليشفاااا والشااباب .ويتااوفر يف البلااط
و  320معسس للتعلام اإلضايف ليشفااا والشاباب يف لااالا التعلاام العاام و 442معسسا
يف لاا التعلام الثقايف.
 -134ويتمتااع املواشنااور ابجانااب وابةااخا عااطميو اجلنسااا ااان يقامااور زصااورة دائم ا يف
زاااالروسا فضااال عاان ابةااخا ال ا ين لااطيهم مركاامل الالج ا ا زاملساااواة يف احلقااوق مااع م اواشين
البلط يف التعلام على مجاع املستوياا.
 -135ووفق اا ملفه ااوم وزرنااامال التعل ااام املتواص ااإ ليشفاااا والش اابابا وضااعت ز اااالروس ن ام اا
كامال للطالب يعل زطراس قضايا حقوق اإلنسارا مبا يف ول القضايا املتعلق حبقاوق الطفاإا
وحقوق اإلنسارا والقانور اإلنساين الطو .
 -136وتتوفر لمكاناا الوصاوا لد الو اائق ابساساا ليمام املتحاطة يف لااا حقاوق اإلنساار.
وصااطرا نشاارة "ابماان والعطال ا " املكرس ا حلماي ا حقااوق الطفااإ .وأنش ا موقااع قااانوين خمصااص
ليشفاااا  )www.mir.pravo.byمبشااارك الطولا ويف لشااار مشاااريع املساااعطة التقناا الطولاا ا ومت
لص ااطار كت ااب مطرس ااا للط ااالب واملعلم ااني زش ااار قض ااايا حق ااوق اإلنس ااار .كم ااا تغط ااي وس ااائإ
اإلعالم الر ا مواضاع حقوق اإلنسار زصورة منت م .
 -137وياانص قااانور مجهوري ا زاااالروس زشااار "سااس ا الطول ا اخلاص ا زالشااباب" علااى لنشاااء
يطماا متخصص لتقطا املشورة للشباب يف خمتلف جوانب حقوق اإلنساارا وتاوفري املسااعطة
القانونا ىلم.
 -138ومت مبساعطة من الطول يف جامع زاالروس احلكوما لنشاء مكتب لعالمي تازع جمللار
أوروزاا يشار يف تنفا احلمالا اإلعالما يف لاا حقوق اإلنسار.
 -6حقوق الطفل
 -139يشكإ ابشفاا نسب  18.9يف املائ من سكار زاالروس.
 -140وتكاارس التش اريعاا الباالروسااا احلقااوق ابساسااا ليشفااااا وتاانص علااى ن ااام تااطازري
ياص حبماايتهم .ولكاإ شفاإ ح ياق أصااإ يف احلاااة ويف مساتوى معاشاي الئاقا فضاال عان احلاق
يف منو صحي.
 -141ويكفااإ التش اريع حرم ا الطفااإ ومحايت ا ماان مجاااع أةااكاا العنااف واالسااتغالا .ويتمتااع
الطفااإ زاااحلق يف محاي ا ةاارف وكرامت ا ا ومحايتا ماان التااطيإ غااري املشااروع يف يصوصاااات  .وتقعلااق
أيا ا كباارية علااى حااق الطفااإ يف حري ا املعتقااط والفكاار والتعبااري .ويضاامن القااانور احلااق يف تلقااي
املعلوماا وأملينها ونشارهاا مشافوعا زااحلق يف احلمايا مان املعلومااا الال تضار زالصاح والنماو
ابيالقي والروحي للطفإ.
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 -142ورطر اإلةارة زوج يا لد االعرتاه حبق الطفإ يف التصره زاستقاللا دفاعاا عان
حقوق  .وميكن ليشفاا ال ين تنتها حقاوقهم أر يتقاطموا زشاكواهم لد اللجاار املعناا زشاعور
القاص ارينا ولد ساالطاا الوصاااي ا ومكتااب املااطعي العاااما كمااا ااق للطفااإ ال ا ي يبلاام الرازع ا
عشرة اللجوء لد الكم يف أي وقاتا عان شرياق االساتعان مبحاامني واثلاني يارين يف الكما
دور موافق الوالطينا أو ابةخا املتبننيا أو ابوصااء.
 -143وامتثاااال التفاقاا حقااوق الطفااإا أقنشاائت يف زاااالروس جلنا وشناا تعاال حبقااوق الطفااإا
مهمته ااا رص ااط احا ارتام حق ااوق ابشف اااا ومص اااحلهم املش ااروع ا وه ااي خمولا ا الن اار يف البالغ اااا
الفرديا ا ا ا الش ا ا ااكاوى) زش ا ا ااار انتهاك ا ا اااا حق ا ا ااوق الطف ا ا ااإ .واللجنا ا ا ا مبثازا ا ا ا معسسا ا ا ا وشناا ا ا ا
حلقوق اإلنسار تسهر على محاي حقاوق الطفاإ .وتعماإ اللجنا مان ياالا اثلاهاا املعتماطين يف
ةىت أ اء البلط.
 -144وقااط أدا سااس ا الطول ا الثازت ا لزاء محاي ا حقااوق ابشفاااا ومصاااحلهم لد تااطين عااطد
ابشف ا اااا ال ا ا ا ين يتخل ا ااى ع ا اانهم ز ا ااا هم .فق ا ااط زل ا اام ع ا ااطد أولئا ا ا ابشف ا اااا  349شف ا ااال يف
عام 2005ا مث الفحمل لد  128شفال يف عام .2014
 -145وتضا ااطلع زا اااالروس زا ااطور نشا اام يف لي ا ارا ابشفا اااا ما اان معسسا اااا الرعاي ا ا  .فمن ا ا
عااام 2005ا الفااحمل العااطد اإلمجااا لييتااام وابشفاااا الاارومني ماان الرعايا ابزويا زنسااب تمليااط
على  20يف املائ ا فاما الفحمل عطد ابشفاا املاودعني يف معسسااا الرعايا زنساب تقاارب 60
يف املائ  .ورري ترزا و  80يف املائ من ابشفاا ابيتام ضمن زائ أسري .
 -146وأقاارا احلكوم ا جااطوال زمنا اا لالسااتفادة املثلااى ماان املااطارس الطايلا ا اخلاص ا زابيتااام.
فقط الفحمل عطد دور رعاي ابشفاا واملطارس الطايلا لييتام من  75معسس يف عاام 2005
لد  53معسس يف عام  2010زهااء  30يف املائا )ا وصاوال لد  34معسسا يف عاام 2014
زهاء  55يف املائ مقارن مع عام .)2005
 -147ويتمتااع ابشفاااا يف زاااالروس زفاار للتعبااري عاان ال ا اا .وتوجااط يف البلااط  27مجعا ا
ليشفاا و 270من م ةبازا توفر ىلا الطول الطعم التن امي واملا .
 -148وزغا محاي حقوق ابشفاا وتعمليملها على و فعاا وةاامإا تتعااور الطولا زنشااط ماع
من ماا اجملتمع املطين.
 -7حقوق المرأة
 -149حقق اات ز اااالروس تق ااطما كب ااريا يف معاجل ا ا اجلوان ااب القانونا ا ا والسااس ااا واالقتص ااادي
والثقافا ا ملسااال املساااواة زااني الرجااإ وامل ارأة .وتتمثااإ لحااطى أولوياااا سااس ا الطول ا يف الطسااتور
والصااكو املعااري ا ابياارى يف ضاامار تكااافع الفاار ولعماااا احلقااوق واحلرياااا زالتساااوي زااني
الرجإ واملرأة.
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 -150وزغا تنساق ابنشاط املتصال زتنفاا أحكاام اتفاقاا القضااء علاى مجااع أةاكاا التمااامل
ضط املرأةا أنش يف عام  2000اجمللر الوشين املعين زالسااس اجلنسانا ا وهو يضم اثلاني عان
اىلائاااا احلكوما ا ومن ماااا اجملتمااع املااطين وقااط صااطق يف عااام  2012علااى النسااخ اجلطيااطة
لن ام اجمللر الوشين املعين زالسااس اجلنسانا التاازع جمللار وزراء مجهوريا زااالروسا ومت ياطيث
اجمللر الوشين يف عام .)2013
 -151وزغاا هتائا ال ااروه لضاامار تكااافع الفاار زااني اجلنسااني يف زاااالروسا اعتقمااطا يطا
عمااإ وشنا ا للمساااواة زااني اجلنسااني للفاارتة 2015-2011ا وهااي رازااع و اق ا تتعلااق زالسااس ا
العام يف ه ا اجملاا.
 -152وهناا أكثار مان  30مجعاا نساائا عاملا تعتارب جااملءا فااعال يف اجملتماع املاطين .ويشاامإ
نطاق أنشطتها التثقاف القانوينا ومساعطة املرأة على االنت ام مهنااا ولرساء منم حااة صاحيا
وتقطا املساعطة لضحايا العنفا والوقاي من العنف واالرار زالنساءا ومساعطة ابيتام.
 -153وقط شرأا زيادة مطردة على مشارك املرأة يف السلطاا التنفا ي والتشريعا والقضائا .
فمن ا منتصااف تسااعاناا القاارر املاضاايا ارتفعاات نسااب النساااء يف الربملااار مااا يرزااو علااى ساابع
أضااعاها ماان  4.5يف املائا لد  32.8يف املائا  .ووفقاا لالياااد الربملاااين الااطو ا تعتاارب زاااالروس
لحااطى الااطوا الرائااطة يف لاااا دثاااإ املارأة يف الربملااار .وتشااكإ النساااء نسااب  20.2يف املائا ماان
قااادة كبااار مسااعو ) أجهااملة الطول ا املركملي ا ون اواهبما و 57.1يف املائ ا ماان القضاااة .أمااا نسااب
اإلناث زني شالب اجلامعاا فهاي  57.3يف املائا  .وقاط زلغات نساب النسااء يف الاطورة اخلامسا
لغرفا ا اجلمعاا ا الوشناا ا الباالروس ااا  27يف املائا ا م اان لمج ااا ع ااطد النا اوابا و 35يف املائا ا م اان
أعض اااء لل اار اجلمهوريا ا  .ويف أعق اااب االنتخاز اااا ال اال ج اارا يف ع ااام 2014ا زلغ اات نس ااب
النساء  46.3يف املائ من لموع أعضاء اجملالر اللا .
 -154وتو احلكوم اهتماماا ياصاا حبمايا حقاوق النسااء وابمهااا .ويكفاإ القاانور لجاازة
ابموم ا املطفوع ا ابجاارا والرعاي ا ليشفاااا دور الثالث ا ماان العماارا واالحتفااال زالو اف ا أ ن اااء
اإلجااازة االجتماعا ا  .ومياانح ابز اوار يااوم عطل ا لضااافاا يف ابساابوع يف حاااا كااار لااطيهما ال ا
أشفاا أو أكثر دور السادس عشرة أو أشفاا معوقور دور الثامن عشرة)ا زاجر ماطفوع قامتا
متوسم ابجر الاومي.
 -155واسااتنادا لد تقرياار التنماا البشاري لعااام 2014ا تعااط زاااالروس واحااطا ماان  16زلااطا يف
الع اااو يتس اااوى فاه ااا معة اار التنماا ا البشا اري للما ارأة والرج ااإ ز ااإ يتج اااوز  .كم ااا يت ااإ ز اااالروس
املرتب  28زني  152زلاطا يف ترتااب الاطوا وفقاا للمعةار اجلنسااينا وهاي ابود يف رازطا الاطوا
املستقل يف ه ا اجملاا.
 -8حقوق األقليات القومية
 -156زاالروس وشن لنحو  140قوما خمتلف .
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 -157وال توجااط يف البلااط صااطاماا وص اراعاا تارخيا ا تسااتنط لد أساااس ل ااين أو عرقااي أو قااايف
أو ديين أو لغوي .وتعترب السااس الثازت للطول الباالروسا عامال هاما من عواماإ االساتقرار اإل اين يف
البلطا حاث هتطه لد تنما الثقافاا واللغاا والتقالاط وابديار يف جو من احلري وتعمليمل تنوعها.
 -158وأض ا ااع مس ا ااائإ العالق ا اااا اإل نا ا ا والطيناا ا ا لق ا ااانوين "ابقلا ا اااا القوما ا ا يف مجهوريا ا ا
زاالروس" و"حري الضمري واملن ماا الطينا ".
 -159ويطيإ ضمار حاق حريا الضامري والاطين واحلفاال علاى اىلويا اإل ناا والثقافاا واللغويا
ليقلااا القوما الل تعاش يف زاالروس ضمن ايتصا منصب أنشا يصاصاا ىلا ا الغار ا
هو مفو ةعور ابديار والقومااا.
 -160ويوجااط يف زاااالروس أكثاار ماان  200من م ا غااري حكوما ا و 26مجعا ا ل نا ا و قافا ا ا
وتتمتااع  32من م ا ماان ه ا املن ماااا مبركاامل دو ووشااين .ويصااإ ابنشااط الثقافا ا والرتزوي ا
للجمعا اااا الوشنا ا ا ا فض ااال ع اان أنش ااط املعسس اااا الثقافا ا ا املنش اااة م اان جان ااب املعسس اااا
االجتماعا الوشنا ا على دويإ من ماملانا الطول .
 -161وقااط أنشاائت يف لشااار املعسساااا الثقافا ا  66مطرس ا تفااتح أزواهبااا أ ناااء عطل ا هناي ا
ابسبوعا وتطرس اللغ ابم لنحو  5 000من اثلي اجملتمعاا الوشنا ا مبن فاهم ابورزاجاناور
وابرمان وابفغااار واجلاورجاااور والاونااناور والاهااود والكوريااور والالتفااور واللاتواناااور واملولااطوفاور
وابمل ااار والبولن ااطيور وابوكرانا ااور والتت ااار وابتا ارا والغج اار .و ااري زالتع اااور م ااع زل ااطار املنش ااا
التارخيي تملويط اىلااكإ التعلاما الثقافا واإل نا زاملواد التعلاما املناسب  .و ري يف زاالروس نشار
صحف وزث زرامال تلفمليونا ولواعا زاللغاا البولنطي وابوكرانا واللاتوانا .
 -162وزغا ا تعملي اامل التعطدي ا الطينا ا والثقافا ا والتس ااامح يف اجملتم ااع الباالروس اايا ااري تنفا ا
الربنا ا ااامال احلكا ا ااومي لتطا ا ااوير العالقا ا اااا الطينا ا ا ا والوشنا ا ا ا والتعا ا اااور ما ا ااع امل ا ا اواشنني يف اخلا ا ااار
للفرتة .2015-2011
 -163ويف عام 2014ا اعتمط قانور مجهوري زاالروس زشار املغرتزنيا وهو يهطه لد تعمليمل
التضامن الباالروسي يف مجاع أ ااء العااوا واحلفاال علاى اىلويا الوشناا والثقافاا ا وتعمليامل الاروازم
مع الوشن ابم.
 -164وم اان أج ااإ تق ااطا توص ااااا زش ااار ص ااااغ سااسا ا الطولا ا العاما ا الطاعما ا ليقلا اااا
القوماا ا ا أنشا ا لل اار تش اااوري ليدي ااار والقوما اااا زرئاسا ا مف ااو الش ااعور الطيناا ا واإل نا ا ا
والعرقا ا يضم اثلني عن أكثر من  20قوما .
 -165ودكاان التش اريعاا الباالروسااا امل اواشنني ماان اارس ا حقهاام الكامااإ يف حري ا الضاامري
والطينا والتعاور زشكإ تاام ماع املن مااا الطيناا  .ومجااع ابدياار متسااوي أماام القاانور .و اوز
مل ا اواشين مجهوري ا ا زا اااالروس اجلا اااهملين صا ااحاا وزا ااطناا بداء اخلطم ا ا العسا ااكري اإللملاما ا ا ويطم ا ا
االحتااااط االلاراطا يف ضااوء معتقااطاهتم الطيناا ا يف يطما زطيلا وفقاا لقااانور مجهوريا زاااالروس
زشار تل اخلطم .
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 -166وزني عامي  1988و2015ا ارتفع عطد اجلمعااا الطينا من  765مجعا دثاإ مثااين
شوائااف لد  3 487مجعا ا ديناا و 173من م ا ديناا وشنا ا واا أياا عام ا دثااإ  26شائف ا
وحركا ا ا ديناا ا ا ا مب ا ااا يف ولا ا ا ال ا ااطياناا ابر ووكس ا ااا والكا ولاكاا ا ا والربوتس ا ااتانتا واإلس ا ااالما
والاهودي ا وغريها من الطوائف.
 -167وتعف ااى املن م اااا الطينا ا املس ااجل م اان دف ااع ض اريب ال ااطيإ وض اريب ابراض ااي وض اريب
ابمال ا مبا يف ول الضرائب املتعلق زتشااط املبااين الطيناا  .ويوجاط يف زااالروس  2 618مبال
ديااين قااائم و ااو  245مباال قاااط اإلنشاااء .وتقااطم الطول ا املساااعطة للمن ماااا الطينا ا يف تاارمام
املباين الطينا وغريها من املباين واا القام التارخيا والثقافا .
 -168وتعتاارب الطول ا أر أنشااط املن ماااا الطينا ا تقااطم مساااي كباارية يف احلفااال علااى الساالم
ابهلي والوئام االجتماعي يف البلطا ورفع املستوى ابيالقي للمواشنني.
 -169وتس ااانط الطولا ا املب ااادراا ال اال تتخا ا ها املن م اااا الطيناا ا ل ااطعم وض اامار احلا اوار ز ااني
ابديارا على أساس احرتام حقوق اإلنسار .كما ري زانت ام استضاف املعدراا الطولاا املعناا
مبواصل احلوار البناء زني ابديار والعقائط يت رعاي الطول الباالروسا .
 -170وتشار زاالروس يف عطد من املبادراا املتعطدة ابشراه يف لشار ابمم املتحاطة زشاار
احلا اوار ز ااني ابدي ااار وز ااني الثقاف اااا والتع اااور م اان أج ااإ الس ااالم .ويف ع ااام 2009ا أص اابحت
زاالروس عضوا يف املبادرة الطولا البارزة يف لشار ابمم املتحطةا املعروف زا "يالف احلضاراا".
 -171وتعترب زاالروس منربا لتبادا اخلارباا املتطاورة يف مكافحا مجااع أةاكاا التعصاب .ففاي
حمليرار/يونا ا 2013ا عقااطا ز اااالروس زالتعاااور م ااع مفوضااا ابماام املتح ااطة الساااما حلق ااوق
اإلنسااار نااطوة لقلاماا زشااار مكافحا التماااامل العنصااري .كمااا ن ماات يف أيلوا/ساابتمرب 2014
نطوة زاالةرتا مع املفوضا الساما حلقوق اإلنسارا ومن م ابمن والتعاور يف أوروزاا ومكتاب
املعسساا الطميقراشا وحقوق اإلنسار وةاركاء أيارينا دحاورا حاوا مساال التصاطي خلطااب
احلقطا وكراها ابجانب وما يتصإ ز ل من تعصب يف لاا الفضاء احلاسو .
 -172و ا ااري زاس ا ااتمرار يس ا ااني التشا ا اريعاا الباالروس ا ااا زغاا ا ا الوف ا اااء زااللتملام ا اااا الطولاا ا ا
فاما يتعلق زاملهااجرينا مبان فااهم شاالبو اللجاوء .ويطباق يف البلاط قاانور زااالروس زشاار "الوضاع
القانوين ليجانب وابةخا عطميي اجلنسا يف مجهوري زاالروس"ا وقانور الطول زشار "مانح
املا اواشنني ابجان ااب وابة ااخا ع ااطميي اجلنس ااا مرك اامل الالجا ا واحلمايا ا اإلض ااافا واملعقتا ا يف
مجهوري زاالروس"ا وقانور مجهوري زاالروس زشار "هجرة العمال اخلارجا ".
 -173وقااط وضااعت ها ابن ما مبشااارك نشااط ماان جانااب مفوضااا ابماام املتحااطة الساااما
لش ااعور الالجئ اانيا وه ااي ت اانص عل ااى حق ااوق وحري اااا امل اواشنني ابجان ااب وابة ااخا ع ااطميي
اجلنسا يف أراضي زاالروس.
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 -174وقط وقعت زاالروس وصادقت على اتفاقا الوضع القانوين للعماا املهاجرين من الطوا
ابعضاااء يف رازط ا الااطوا املسااتقل وأف اراد أساارهما والاال تتضاامن ابحكااام ابساسااا لالتفاقا ا
الطولا حلماي حقوق مجاع العماا املهاجرين وأفراد أسرهم.
ووضااع ن ااام وشااين فعاااا للجااوءا كمااا قحااطدا ةااروط االنااطما يف اجملتمااع ليةااخا
 -175ق
ال ين منحوا مركمل الالج ا اا يعاط بولئ ابةخا االحرتام والكرام اإلنسانا .
 -176واعتب ااارا م اان  1تش ا ارين ابوا/أكت ا اوزر 2015ا ارتف ااع ع ااطد شلب اااا احلص ااوا عل ااى مرك اامل
الالج أو احلماي اإلضافا يف زاالروس لد  5 700شلب قطمها أجانب من  59دولا مان خمتلاف
أ اء العاو .وقط منح  910أجانب يعاشور يف زاالروس مركمل الالج ا كماا حااز  167الجئاا علاى
اجلنسا الباالروسا  .وقطمت احلماي اإلضافا لد  1 006أجانب مقامني يف زاالروس.
 -177ويتمتع ابجانب ال ين منحوا احلماي اإلضافا يف مجهوري زاالروس زنفر احلقوق الال
يتمت ااع هب ااا ابجان ااب املقام ااور معقت اا يف البل ااط .زا ااط أر ل ااطيهم احل ااق يف احلماي ا القض ااائا أس ااوة
مبواشين مجهوريا زااالروسا واحلصاوا علاى الرعايا الصاحا ا وفار العماإا كماا أر لاطيهم احلاق
يف و مشإ ابسرةا والعاش يف أماكن لإلقام املعقت يف إ غاااب أمااكن مساتقل ا و اق للقصار
ابجانااب الا ين منحاوا مركاامل اللجااوء أو احلمايا اإلضااافا االلاراط يف معسساااا التعلااام مااا قبااإ
املطرسي والتعلام الثانوي العاما وتلقي الرعاي الصحا زشكإ متساو مع ن رائهم الباالروساني.
 -178ويتمت ااع ابجان ااب ال ا ين ال ميك اان ش ااردهم وفق اا اللتملام اااا ز اااالروس الطولا ا ز اااحلق يف
احلصوا على تصريح لقام معقت يف البلطا وهم صلور زالتا على احلقوق املمنوح ليجاناب
ال ين ميلكور مثإ ه ا التصريح.
 -179ويتلقى كإ عام و  400من ابجانب املساعطة اإلنسانا واملالا والطبا واالجتماعا
والقانوناا ا املوجها ا  .وق ااط أنش اائت يف م ااطر زريس ااتا وفاتس ااب وغوما ااإ مراك اامل لإلقاما ا املعقتا ا
ليةااخا ال ا ين يتقااطمور زطلااب للحصااوا علااى مركاامل الالج ا أو احلماي ا اإلضااافا ا وتعمااإ
صممت تل املراكمل إليواء  68ةخصا زشكإ متملامن.
ه املراكمل زنجا  .وقط ق

 -9حماية ضحايا التجار بالبشر

 -180تو زاالروسا زوصافها شرفاا يف مجااع الصاكو الطولاا اخلاصا مبكافحا أةاكاا الارق
املعاصرة ورارة الرقاقا مكافح االرار زالبشر لحطى أود أولوياا سااستها كطول .
 -181وقااط اأ ا ا زاااالروس مااا يلااملم ماان تااطازري لتحسااني التش اريعاا يف لاااا مكافح ا االرااار
زالبشاار .ففااي دااوز/يولا ا 2012ا ديااإ قااانور مجهوري ا زاااالروس املتعلااق مبكافح ا االرااار زالبشاار
حاا اامل النفا اااوا ودونا اات مجاا ااع القواعا ااط املتعلق ا ا زالصا ااكو القانونا ا ا السا ااازق يف ه ا ا ا اجملا اااا .ويف
عااام 2014ا اعتقمااطا تعااطيالا علااى القااانور ماان ةاااهنا يطيااط أساار التعااره علااى ابةااخا
املتجر هبم ولحالتهم زغا لعادة تاهالهما فضال عن منحهم مهل  30يوما للخضوع لعملاا لعاادة
التاهاا ااإ والتفكا ااري يف ق ا ارار االسا ااتئناه أما ااام السا االطاا القضا ااائا  .ويقسا ااتنط لد ق ا ارار للا اار وزراء
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مجهوري ا ز اااالروس رق اام  485امل ااعر  11حمليرار/يوناا ا " 2015زش اار املوافقا ا عل ااى ال اانق م املتعلقا ا
زتااطازري التعااره علااى هويا ابةااخا املتجاار هباام"ا وتعبئا النمااوو الشخصااي للماواشن التمااإ تاا ر
من عملا اإلرار زالبشر واجلرائم واا الصل ا وترتاب التفاصاإ الواردة فا " .وقط مت يف أعوام 2005
و 2008و 2015لدياا تعطيالا ولضافاا على القانور اجلنائي جلمهوري زاالروس.
 -182توجااط حالااا يف زاااالروس  6فئاااا ماان ابفعاااا الاال راارم االرااار زابةااخا وابفعاااا
املتصال هباا .ويانص القااانور اجلناائي علاى عقوزا ساجن تصاإ لد  15عامااا فضاال عان مصااادرة
املمتلكاا .و طد القانور مفهوم "ضحا االرار".
 -183ويف ع ااام 2013ا انض اامت مجهوريا ا ز اااالروس لد اتفاقاا ا لل اار أوروز ااا اخلاصا ا مبكافحا ا
االرار زالبشر .وزاالروس هي البلط الوحاط ال ي انضم لد ه االتفاقا من يار للر أوروزا.
 -184نف ا زاالروس ال زرامال وشنا ةامل ملكافحا االراار زالبشار .فقاط مت ياالا تلا
الف اارتةا زالتع اااور م ااع اإلنرتز ااوا وغ ااري م اان املن م اااا الطولاا ا املتخصصا ا ا تفكاا ا  22من ما ا
لجراما ا ا ا زانه ااا  21من م ا ا لجراما ا ا دولا ا ا ا فضا ااال ع اان  85م اان لموعا اااا اجلرمي ا ا املن م ا ا .
كما دت حماكم  2 309ةخصاا قحكم على  820منهم زالساجنا ومت التعاره علاى 5 202
من ضحايا االرار زالبشر.
 -185وأنشاا الطولا زالتعااور ماع املن مااا الطولاا واملن مااا غاري احلكوماا ن اماا إلعاادة
تاهاااإ ضااحايا االرااار ولعااادة لدماااجهم اجتماعا اا .وتاانص التش اريعاا علااى ابن اواع التالا ا ماان
املساعطة اجملانا الل تقطمها الطول لضحايا االرار:


توفري اإلقام املعقت ا مبا يف ول اإلقام والغ اءم



املساعطة القانونا ا مبا يف ول التمثاإ القانوين اجملاينم



الرعاي الطبا والنفسا م



البحااث عاان أساار ضااحايا االرااار زالقاص اراا ووضااع هااعالء ياات رعاي ا أساار
أيرى أو يف معسساا رعاي ابشفاام



مساعطة الضحايا يف العثور على عمإ دائمم



تقطا الطعم املادي.

 -186ويوجا ااط  135فرع ا اا خمتص ا اا زا ااالتكااف االجتما اااعي ولعا ااادة التاهاا ااإا يا ااطير يعما ااإ يف
لشارهااا " 107غااره أزماااا" مصاامم ملساااعطة ضااحايا خمتلااف أةااكاا العناافا مبااا يف ول ا
االرااار .وهنااا معسس ا متخصص ا إلعااادة التاهاااإ تعمااإ ياات رعايا املن م ا الطولا ا للهجاارة.
كما تشار  21من م غري حكوما يف تقطا املساعطة إلعادة لدما ضحايا االرار.
 -187و ااق للضااحا ا يف لشااار اإلج اراءاا اجلنائا ا ا احلصااوا ماان الكم ا علااى تعااويحمل عاان
ابضرار النامج عن اجلرمي .
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 -188ويف ع ااام 2007ا أنش اااا ز اااالروس املرك اامل ال ااطو للت ااطريب والت ااطريب املتق ااطم ولع ااادة
التااطريب للمااو فني العاااملني يف لاااا اىلجاارة ومكافح ا االرااار زالبشاار .ويف عااام 2008ا قماانح
املركمل صف معسس للتعلام ابساسي يف رازطا الاطوا املساتقل  .ويعماإ املركامل علاى تاطريب اثلاي
هائاااا لنفاااو الق اوانني ماان خمتلااف البلااطار زصااورة منت م ا ا وقااط مت زالفعااإ تنفا ا عااطد كبااري ماان
ابنشط الطولا املتعلق مبسائإ حقوق اإلنسار .وقط درب املركمل أكثر من  1 500ةخص من
ااو  30زلااطا .ويضاام املركاامل ةااركاء ماان قباااإ املن م ا الطولا ا للهجاارةا ومفوضااا ابماام املتحااطة
الساما حلقوق اإلنسارا ومكتب ابمم املتحطة املعين زاملخطراا واجلرمي .
 -189ويف ع ااام  2009ا زار ز اااالروس املق اارر اخل ااا املع ااين زاالر ااار زابة ااخا ا ال س اااما
النساااء وابشفااااا التااازع جمللاار ابماام املتحااطة حلقااوق اإلنسااار .ويف أعقاااب المليااارةا أ اال املقاارر
اخلا على اجلهود الل تب ىلا احلكوم ملكافح االرار زالبشر على الصعاطين الوشين والطو .
 -190ويعرته لباالروس زطور ريادي عااملي يف لااا تعمليامل مكافحا أةاكاا الارق املعاصارة يف
ابمام املتحاطة .ففاي عااام 2005ا أشلقات زااالروس يف لشاار قما ابمام املتحاطة ليلفاا مبااادرة
لتفعاإ اجلهود الطولا ملكافح االرار زالبشر وإلقام ةراك عاملا ملكافح الرق واالرار زالبشر
يف القرر احلادي والعشارين .ومنا ولا احلانيا اأا ا اجلمعاا العاما ليمام املتحاطةا زنااء علاى
مبادرة زاالروسا عطدا من القراراا الل هتطه لد تعمليمل تنسااق اجلهاود الطولاا ملكافحا االراار
زالبشر وفعالاتها.
 -191وزناء على مبادرة زاالروسا اعتمطا اجلمعا العام يف عاام  2010يطا عماإ عاملاا
ملكافحا االراار زابةاخا ا تعكاار هنجاا متكاامال ومتساقا لزاء مكافحا االراار زالبشار علااى
الصعاط الطو ا مبا يشمإ من اور محايا حقاوق ضاحايا االراارا ال سااما النسااء وابشفااا .ويف
سااااق تنفا ا اخلط ا العاملا ا ا أنش ا زرعاي ا ابماام املتحااطة صاانطوق اسااتئماين للتربعاااا اخلاص ا
زضحايا االرار زابةخا ا وخباص النساء وابشفاا .وكانت زاالروس زني البلاطار ابود الال
تربعت ىل ا الصنطوق.
 -192وعمال زالقرار ال ي اعتمط مببادرة من زااالروس يف الاطورة الثامنا والساتني للجمعاا العاما
ليمم املتحطةا تقرر لعالر يوم  30دوز/يولا يوما عاملاا ملكافح االرار زالبشارا قةارع زاالحتفااا
ز ا ساانويا اعتبااارا ماان عااام  .2014ويف أيار/مااايو ماان عااام 2014ا قااطمت زاااالروس أ ناااء الااطورة
الثالث والعشرين للجن ابمم املتحطة املعنا مبنع اجلرمي والعطال اجلنائا مبادرة زشاار اأااو قارار مبناع
االرار غري املشروع زابعضاء البشري واالرار زالبشر زغر استئصاا أعضائهم.
 -10الحق في حرية التعبير
 -193أصاابحت حري ا التعبااري وحري ا وسااائإ اإلعااالم وح اار الرقاز ا ماان القااام ابساسااا الاال
ينص علاها دستور زاالروسا وهي جملء من املعايري القانونا يف البلط.
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 -194ويف عااام 1993ا زلاام عااطد وسااائم اإلعااالم املطبوعا يف زاااالروس  627واسااط ا وقااط
ارتفع ه ا العطد حبلوا تشرين ابوا/أكتوزر  2015لد  1 583واسط ا ةكلت نسب  62يف
املائ ا منهااا وسااائم لعااالم غااري ر ا ا  1 152واسااط لعااالم غااري ر ا ا و 431واسااط لعااالم
ر ا ) .ويوجاط يف زااالروس ماا يملياط علاى  3 500مطبوعا أجنباا متاحا حبريا ا و 207قناواا
زث تلفمليوين أجنبا  .وتنشم  9وكاالا لينباءا  7منها غري حكوما  .ومن أصإ  273واساط
لعالم مرئا ومسموع ا مث  190واسط الوك للطول  149حمطا لواعاا و 41قنااة تلفمليوناا )
و 83واسط لعالما غري حكوما  24حمط لواعا و 59قناة تلفمليونا ).
 -195وينص قانور مجهوري زاالروس زشار وسائم اإلعاالم علاى ا لاااا القانوناا الال تان م
ابنشط املهنا لوساائم اإلعاالم املساتقل ا وقاط وضاع ها ا القاانور حبااث يفاي زتوصاااا من ما
ابم اان والتع اااور يف أوروز ااا ولل اار أوروز ااا .ويه ااطه الق ااانورا يف مجلا ا أم ااورا لد تعملي اامل وص ااوا
امل اواشنني علااى نط اااق واسااع لد ةااىت أن اواع املعلومااااا فضااال ع اان تبسااام اإلج اراءاا املتعلق ا
زفنشاء املعسساا اإلعالما .
 -196و ااطد التش اريع فئاااا املعلوماااا ال ال اار نشاارها يف وسااائم اإلعااالما وه ا ا يشاامإ
املعلوماا املتعلق زالرتويال للحرب والتطره والعنف والقسوة وتعاشي املخطراا.
 -197كم ااا ي اانص التش اريع عل ااى ع ااطم ج اواز الت ااطيإ يف اس ااتقاللا وس ااائم اإلع ااالم املهنا ا .
و ر انتها حقوق الصحفاني أو لجبارهم على نشر املعلوماا أو رفحمل نشرها.
 -198و ا اار احتكا ااار وسا ااائم اإلعا ااالم ما اان جانا ااب سا االطاا الطول ا ا وابح ا املاب السااسا ااا
واملن ماا االجتماعا ابيرىا وسوى ول من ابةخا الطباعاني أو االعتباريني.
 -199وياانص قااانور زاااالروس علااى ضاامار مساااواة ال ااروه االقتصااادي العملا ا لتطااوير مجاااع
وسائم اإلعالما زصره الن ر عن شباع ملكاتها.
 -200وزغا احلفال على احلوار زاني السالطاا العاما والقطااع غاري احلكاومي زشاار املساائإ امللحا
املتعلق زتطوير وسائم اإلعالم الباالروسا ا مت لنشاء للر العام لتنساق أنشط وسائم اإلعالم.
 -201وتتعاور زاالروس زنشاط ماع اىلااكاإ الطولاا املعناا حبقاوق اإلنساار واإلجاراءاا املتبعا
يف لاا وسائم اإلعالم.
 -202وزناااء علااى دعااوة ماان حكوما زاااالروسا قااام املقاارر اخلااا املعااين زاااحلق يف حريا الارأي
والتعبري زمليارة البلط يف عام  .1998ويف عام 2007ا زار البلط أيضا اثإ من م ابمن والتعاور
يف أوروزااا املعااين حبري ا وسااائم اإلعااالم .ويف عااام 2008ا مت زرعاي ا من م ا ابماان والتعاااور يف
زاالروس تن ام نطوتني زشاار حريا وساائم اإلعاالما ةاار فاهماا اثلاور عان اىلائااا احلكوماا
واجملتمع املطين.
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 -11الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات
 -203يكفاإ الطسااتور حريا االجتماعاااا والتجماع واملسارياا وامل اااهراا واالعتصاااماا الاال
ال تنتها ساااادة القااانور وحقااوق املاواشنني ا يارين .وماان املباااد ابساسااا للتجمعاااا العاما
ضمار السالم العام والن ام العام عنط القاام هبا.
 -204وتس ا ااتنط التشا ا اريعاا لد املب ا اااد الا ا اواردة يف العه ا ااط ال ا ااطو اخل ا ااا ز ا اااحلقوق املطناا ا ا
والسااسا جلها ضامار احلاق يف حريا تكاوين اجلمعاااا والنقازااا .وتكفاإ ليحاملاب السااساا
واجلمعااا ابيرى حري القاام زانشطتها وفقا بن متها وزرالها .و ر التشريع للغاء ابحملاب
السااس ااا واجلمعا اااا ابي اارى بس ااباب سااس ااا  .كم ااا اار لنش اااء وتش ااغاإ من م اااا غ ااري
حكوماا ا ا وأحا ا املاب سااس ا ااا تا ا ارو للح ا اارب أو ت ا ااطعو لد التط ا ااره أو ي ا اار عل ا ااى الكراهاا ا ا
االجتماعا أو القوما أو الطينا أو العنصري .
 -205ويوجاط حالااا يف زااالروس  15حملزاا سااسااا و 1 126من ما حملزاا ا فضااال عاان 2 600
مجعا ا ا م اان خمتلا ااف االراه ااااا مبا ااا يف ول ا ا  302من م ا ا ةا اابازا ا و 112مجعا ا ا ليقلاا اااا
القوماا ا و 87رازطا ملعااوقي احلاارب والعمااإ وقااطامى الااارزنيا و 83مجعاا للعلااوم والتكنولوجااااا
و 49مجعا للفناننيا فضال عان  30مجعاا نساائا  .ويف  4تشارين الثااين/نوفمرب 2013ا دياإ
قااانور مجهوريا زاااالروس "زشااار لدياااا تعااطيالا علااى زعااحمل قاوانني مجهوريا زاااالروس املتعلقا
زانشااط ابحاملاب السااسااا واجلمعااااا العام ا ابياارى" حااامل النفاااو .وياانص ه ا ا القااانور علااى
تبسااام القواعااط املتعلقا زشااروط لنشاااء اجلمعاااااا ال ساااما التغاارياا املتعلقا زاحلااط ماان ةااروط
التمثاإ املفروض على معسسي اجلمعااا يف الوحطاا اإلقلاما .
 -206ويتملاي ااط ع ااطد اجلمعا اااا العام ا ا ز اااشرادا م ااا يش ااري لد النش اااط االجتم اااعي للس ااكار
املطنانيا وتوافر فر ل هار ه ا النشاط.
 -207وقاط أوجاط قاانور مجهوريا زااالروس زشااار "سااسا الطولا املتعلقا زالشاباب" ضااماناا
لضافا حلري تشكاإ اجلمعااا الشبازا .
 -208وتراعااي التش اريعاا الوشنا ا أحك ااام اتفاقا اااا من م ا العم ااإ الطولا ا ال اال مت التص ااطيق
علاها زشار النقازاا العمالا وحري تشكاإ اجلمعااا.
 -209ويتمتااع مواشنااو مجهوريا زاااالروس زاااحلق يف تشااكاإ النقازاااا الاال خيتاروهنااا واالنضاامام
للاهاا وفقا بن م تل النقازاا.
 -210وميكاان لالياااداا املعتمااطة علااى مسااتوى اجلمهوري ا وساواها ماان اجلمعااااا الاال ي ااى
حبقوق نقازا القاام على أساس شوعي زتشكاإ نقازاا واالنضمام للاها.
 -211وتتود النقازاا صااغ ولقرار ن امها ابساساي الا ي اطد هاكلهااا وانتخااب هائاهتاا
اإلداري ا وتن ام أنشطتهاا فضال عن عقط االجتماعاا واملعدراا والطوراا واجللساا العام .
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 -212وتتمتع النقازااا وفقاا بهاطافها ومهامهاا القانوناا ا زااحلق يف التعااور ماع نقازااا البلاطار
ابيرى ويف ايتاار االنضمام لد االياد الطو لنقازاا العماا وغري من اجلمعااا واملن ماا.
 -213وتتمثإ لحطى أولوياا مجهوري زاالروس السااساا االقتصاادي واالجتماعاا يف يساني
وتطااوير ن ااام الشاراك االجتماعاا ا وأةااكاا وأسااالاب التفاعااإ زااني النقازاااا العمالاا اياااداا
نقازاا العماا)ا وأرزاب العمإ مجعااهتم) واحلكوم .
 -214وتشار النقازاا يف وضع وتنفا السااساا االجتماعا واالقتصاادي ا ولاطيها احلاق يف
تقا ااطا املقرتحا اااا لد اىلائا اااا احلكوما ا ا زغا ا ا يسا ااني التش ا اريعاا اخلاص ا ا زالعما ااإ والقضا ااايا
االجتماعا واالقتصادي ا واارس الرقاز العام على تقااط أرزااب العماإ زقاوانني العماإا وضامار
الصح والسالم املهنا ا والنقازاا العمالا ا وتنفا االتفاقااا والعقود اجلماعا .
 -215و ااق للنقازااااا يف لشااار تعمليملهااا ملهامهااا ابساسااا ا تن ااام ولج اراء التجمعاااا واملس ارياا
وامل اهراا وأةكاا العمإ اجلماعي ابيرى حلماي مصال أعضائهاا وول ضمن القوانني املرعا .
 -216واعتبااارا ماان  1ناسااار/أزريإ 2015ا أقحصااي يف زاااالروس مااا لموعا  37نقازا 33
عل ااى الص ااعاط ال ااوشينا واي اااد لقلام ااي واح ااطا و ااالث من م اااا نقازاا ا )ا و 22 881ه اااكال
تن اما اا نقازا اا وأرز ااع نقاز اااا مجعا اااا) للنقاز اااا العمالا ا املس ااجل  .وي ااالا الرز ااع ابوا م اان
عام  2015مت على أراضي مجهوري زاالروس تسجاإ  183هاكال تن اماا نقازاا جطيطا.
 -217وتوجط هائاا دائما لن اام الشاراك االجتماعاا علاى املساتويني القطااعي واللاي يعيا
مبشورهتا يف القضايا العمالا واالجتماعا  .ويف الوقت احلاضارا هناا  22للساا قطاعااا و300
للر لقلامي.
 -218ويتمث ااإ أح ااط أة ااكاا الشا اراك االجتماعاا ا ا يف التف اااو اجلم اااعي عل ااى االتفاقا اااا
واالتفاقاااا اجلماعا ا  .وقااط أقزرماات اتفاقاااا علااى ابصااعطة الااوشين اتفاقاااا عام ا ) والقطاااعي
اتفاقاا التعريفاا) واللي اتفاقاا حملا ).
 -219واعتبارا من  1تشارين ابوا/أكتاوزر عاام 2015ا يقعماإ يف مجهوريا زااالروس مباا يلاي:
اتفاااق ع ااام واحااطاا و 47اتف اااق قطاااعي ي ااا زالتعريفااااا و 517اتف اااق حمل ااي و18 210
اتفاقا مجاعا .
 -12الحق في الحرية واألمن
 -220يكفإ الطستور الباالروسي عطدا من الضماناا ضط االحتجاز التعسفي.
 -221ويطبااق االحتجاااز كاافجراء وقااائي فقاام يف حااق ةااخص مشااتب ز ا أو مااتهم زارتكاااب
جرمي ينص القانور على عقوز حرمار مرتكبها من احلري مطة تمليط عان السانتنيا خبااله جارائم
أقإ يطورة من قباإ اجلرائم االقتصادي زاستثناء السلع املهرز والتصاطير غاري املشاروعا أو النقاإ
لغ اار التص ااطير زعا ااطا ع اان أع ااني الرقاز ا ا عل ااى الص ااادرااا وغس ااإ ابم ا اواا العائ ااطة بنش ااط
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لجراماا ) .ويف حاااالا اساتثنائا ا ميكاان تطباااق ها ا اإلجاراء علااى املشااتب زا أو املااتهم زارتكاااب
جرمي اقتصادي أقاإ يطاورة أو جارائم يانص القاانور علاى عقوزا حرماار مرتكبهاا مان احلريا ماطة
تصإ لد سنتنيا لوا و يكن الشخص املعين دائم اإلقام علاى أراضاي مجهوريا زااالروسا أو يف
حاا عطم ل باا هويت  .وتشكإ املراجع القضائا لحطى الضماناا الطستوري ملشروعا تطبااق
اإلج اراء علااى املشااتب ز ا وصااالحا ول ا اإلج اراءا وهااي تعتاارب تااطزريا وقائا اا لزاء أي ةااكإ ماان
أةكاا االحتجاز أو دطيط فرتة االحتجازا محاي حلري الفرد وصونا لكرامت .
 -222وميك اان لج اراء االعتق اااا اإلداري عن اط ارتك اااب م اواشن م ااا خمالف ا لداري ا م ااا .ويف ه ا
احلال ا يكفإ للمواشن احلق يف أر خيطرا يف غضاور االث سااعااا أحاط أفاراد أسارت أو أقارزا
أو حماماا عاان مكااار وجااود  .و ااطد للاار الااوزراء الباالروسااي لجاراءاا وةااروط احتجاااز الفاارد
لداريا مطة تمليط على الث ساعاا.
 -223وللمحتج امل احلااق يف االسااتعان مبحااام .وماان حااق أي م اواشن أجنااا أو ةااخص عااطا
اجلنسااا يلقااى القاابحمل علا ا زتهم ا ارتكاااب خمالف ا لداري ا أر يقبلاامسما دور لزطاااء وزلغ ا يفهمهاااا
زاسباب احتجاز وحبقوق .
 -224وينص التشريع على ضماناا لضافا حلقوق الطفاإ يف املساائإ املتعلقا زتطبااق التاطازري
الوقائاا ضااط ابحااطاث املتهمااني أو املشااتب فاااهما مااا يساامح زتساالام احلااطث لد أحااط والطيا أو
أزوي زالتبين أو أوصاائ أو غريهم من ابةخا الثقاا.
 -225ويف عااام 2004ا زار زاااالروس الفريااق العامااإ املعااين زاالحتجاااز التعساافيا فااا ل علااى
اجلهود الل تب ىلا احلكوم يف سباإ يسني الن ام القضائي والقانوين .ومن ولا احلانيا قاطمت
زاالروس تقريرين لد الفريق العامإ عن حال تنفا توصاات .
 -13الحق في الحياة
 -226يف املسا ااائإ املتعلق ا ا زا ااالتن ام التش ا اريعي لعقوز ا ا اإلعا ااطام وتطباقها اااا تلتا ااملم زا اااالروس زطق ا ا
زالتوص ا ااااا املنص ا ااو علاه ا ااا يف امل ا اواد واا الص ا اال م ا اان العه ا ااط ال ا ااطو اخل ا ااا ز ا اااحلقوق املطناا ا ا
والسااسااا  .وال تطبااق عقوز ا اإلعااطام علااى ماان ارتكااب جرمي ا قبااإ ساان الثامن ا عشاارةا وعلااى النساااء
والرجاااا ال ا ين ر اااوزوا وق اات صااطور احلك اام س اان اخلامس ا والسااتنيا فض ااال ع اان ابة ااخا ال ا ين
ارتكبوا جرائم لكنهم وفوا زااللتملاماا املنصو علاها يف االتفاق السازق للمحاكم زشار التعاور.
 -227وينص التشريع صراح على الطباع املعقت واالستثنائا لعقوز اإلعطام.
 -228و ري على و متملايط يف زاالروس تطباق عقوز السجن املعزط زطال من عقوز اإلعطام.
 -229وقااط ةااهطا زاااالروس اراهاا مطااردا يف الفااا عااطد أحكااام اإلعااطام .ففااي عااام 1998ا
حك ا اام زاإلع ا ااطام عل ا ااى  47ةخص ا اا .ويف الف ا اارتة املمت ا ااطة م ا اان  2010لد 2014ا ص ا ااطر احلك ا اام
زاإلعااطام علااى تسااع أةااخا يف زاااالروس .و ااق جلماااع املااطانني الكااوم علاااهم زاإلعااطام التقااطم
زطلب عفو من رئار مجهوري زاالروسا زغا أفاف احلكم من عقوز اإلعطام لد السجن املعزط.
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 -230ويف عام 1996ا عرضت مسال للغاء عقوز اإلعاطام يف اساتفتاء وشاين .وصاوا أكثار
من  80يف املائ من السكار لصال اإلزقاء على ه ا النوع من العقوز اجلنائا .
 -231ومااع ول ا ا يسااتمر اجلااطا يف البلااط علااى مجاااع املسااتوياا زشااار ضاارورة التخلااي عاان
عقوز ا اإلع اطام .ويااربز يف ه ا احلمل ا الاال تااطعمها احلكوم ا دور فاعااإ للمجتمااع املااطين .ففااي
حمليرار/يونا ا عااام 2013ا عقااطا يف مانس ا مائااطة مسااتطيرة زشااار الااطين وعقوز ا اإلعااطاما
حضرها اثلور عن هائاا الطول ا ورجاا الطين واثلي املن ماا وسواهم.
 -14الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة
 -232يكفااإ الطسااتور لكااإ فاارد احلماي ا القضااائا حلقوق ا وحريات ا  .وال ااوز لدان ا أي ةااخص
زارتكاب جرمي أو تعريض للمسعولا اجلنائا لال مبوجب حكم صادر عن حمكم ووفقا للقانور.
 -233وتعتاارب قرينا الارباءة املنصااو
املطعى علا يف الطفاع.

علاهااا يف التشاريعاا الباالروسااا مبثازا ضاامان هاما حلااق

 -234و ااق للمش اااركني يف اإلجا اراءاا اجلنائا ا ا اان هل ااور اللغ ا املس ااتخطم أو ال يتقنوهن ااا
كفاي ا االستعان خبطماا مرتجم ةفوي زاجملار.
 -235وي ااوفر احل ااق يف احلماي ا ا فرص ا ا للمش ااتب ز ا ا أو امل ااتهم يف احلص ااوا يف أي وق ا ات عل ااى
مس اااعطة قانوناا ا مهناا ا ا والتش اااور حبريا ا م ااع حماماا ا والطع اان يف احلك اام .كم ااا تق ااطم املس اااعطة
القانونا للمتهم لانا يف احلاالا الل ينص علاها القانور.
 -236وال يوجااط مااا ااط زمنااا ماان لمكاناا مراجعا حكاام ديااإ حااامل النفاااو .ويقساامح مبراجعا
احلكاام يااالا عااام علااى ديولا حاامل النفاااوا زساابب احلاجا لد تطباااق قااانور يتعلااق رميا أكثاار
يطورةا أو زسبب كور العقوز يفاف ا أو بسباب أيرى تتعلق زتطهور حال الشخص املطار.
 -237وفاماا يتعلااق زتنفاا التااطازري الراماا لد يسااني عاابء العماإ نقااإ القضاايا الاال ال تقبااإ
اجلااطا يف يصاااإ خمتلااف ديااور كتاااب العااطا املااو قنيا ولدياااا الوساااش )ا فقااط الفااحمل عااطد
القضااايا املطنا ا الاال استعرضااتها الاااكم واا الوالي ا العام ا يف عااام  2014زنسااب  35يف املائ ا
مقارن ا زعااام  .2010ويتمثااإ عااطد ماان القضااايا الاال استعرضااتها الاااكم واا الوالي ا العام ا يف
دعاااوى مطنا ا مقطم ا أمااام الاااكم هبااطه محاي ا حقااوق منتهك ا أو متنااازع علاهااا أو مصاالح
ماه ااا الق ااانور .ومبوج ااب اس ااتعرا احلمايا ا القانوناا ا به اام احلق ااوقا أعا ااط لد العم ااإ 172
ةخصا كانوا قط سرحوا من عملهم زصورة غري قانونا ا وكاار هناا أكثار مان  12 000دعاوى
تتعل ااق زانته ااا حقا ااوق الس ااكنا و 91مطالب ا ا ز ااالتعويحمل عا اان أض ا ارار حلقا اات حبا اااة امل ا اواشنني
وصااحتهما و 2 541دع ااوى تتعل ااق حبماي ا املس ااتهل ا و 141ة ااكوى تتعل ااق حبماي ا الكرام ا
والشره والسمع التجاري  .وجرى الوفاء زاملطالباا زنسب  94.6يف املائ من احلاالا.
 -238يف عام 2000ا وزنااء علاى دعاوة مان حكوما زااالروسا زار البلاط املقارر اخلاا
حبري القضاة والامنيا وول هبطه تقاام القوانني واملمارساا يف اجملاا القضائي.
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دال -عملية إعداد التقارير الوطنية
 -239تلتملم مجهوري زاالروس زالتنفا الكامإ اللتملاماهتا أمام هائاا املعاهطاا الطولا ا مبا يف
ول تقطا التقارير الطوري زشار تنفا املعاهطاا الطولا ابساسا يف لاا حقوق اإلنسار.
 -240وتقااوم وزارة يارجا ا مجهوري ا زاااالروس زتنساااق تنفا ا التملاماااا زاااالروس أمااام هائاااا
املعاهطاا الطولا .
 -241وق ااط يض ااعت ز اااالروس يف ع ااامي  2010و 2015لالس ااتعرا ال ااطوري الش ااامإ يف
للاار ابماام املتحااطة حلقااوق اإلنسااار .ويف احلااالتنيا اعتمااطا زاااالروس مع اام التوصااااا وهااي
تعمإ جاهطة على تنفا ها.
 -242وعلى امتاطاد السانواا 2014-2011ا قاطمت زااالروس تقاريرهاا الطوريا الوشناا لد
جلنا حقااوق الطفااإا واللجنا املعناا زالقضاااء علااى التماااامل ضااط املارأةا وجلن ا مناهضا التع ا يبا
وجلن القضاء على التمااامل العنصاريا واللجنا املعناا زااحلقوق االقتصاادي واالجتماعاا والثقافاا .
وماان املقاارر يف الفاارتة  2016-2015أر يضاار زاااالروس اجتماعاااا جلنا حقااوق اإلنسااار وأر
تااطافع يف لشارهااا عاان تقريرهااا الااوشين .وزا ل ا تكااور زاااالروس قااط قضاات علااى حالا التاااير يف
تقطا تقاريرها لد اىلائاا املنشاة مبوجب معاهطاا ابمم املتحطة.
 -243وتقعااط التقااارير الطوريا اسااتنادا لد ماواد مقطما ماان وزاراا العمااإ والرعايا االجتماعاا ا
والتعلاااما والصااح ا والطايلا ا ا والعااطاا واإلعااالما ولدارة حاااالا الط اوار ا والااطفاعم واللجن ا
الوشناا لإلحصاااءا والكما العلااااا ومكتااب النائااب العاااما واملركاامل الااوشين للتشاريعاا والبحااوث
القانونا ا فضال عن اجلمعااا غري احلكوما .
 -244وخيضااع مشااروع التقرياار إلجاراءاا املوافقا ماان جانااب مجاااع الااوزاراا املعناا واملن ماااا
غااري احلكوما ا ا يف نطاااق ايتصااا كااإ منهاااا واللجن ا الوشنا ا حلقااوق الطفااإا واجمللاار الااوشين
للسااساا اجلنسانا  .أما املوافق النهائا فتتم على مستوى احلكوم  .زعط ول ينشار التقريار يف
مواقع الوزاراا التنفا ي على اإلنرتنت زاللغ الروسا .
 -245و اااا تقري اار مجهوري ا ز اااالروس ال ااطوري املعتم ااط لد هائ اااا املعاه ااطاا املعنا ا حبق ااوق
اإلنسار الستعراض .

ثالثا -معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل النتصاف الفعالة
 -246ي اانص دس ااتور مجهوري ا ا زا اااالروس عل ااى أر مجا ااع ابةا ااخا متس اااوور أم ااام القا ااانور
ويتمتع ااور عل ااى ق ااطم املس اااواة ودور أي داا اامل ز اااحلق يف محاي ا ا حق ااوقهم ومص اااحلهم املش ااروع
املااادة  .)22وها ا احلااق مكفااوا جلماااع املاواشنني زغااحمل الن اار عاان ابصااإ أو العاارق أو اجلنسااا
أو املواشن ا أو الوض ااع االجتم اااعي أو امل ااا أو اجل اانر أو اللغا ا أو املس ااتوى التعلام ااي أو ال ااطين
أو مكار اإلقام أو احلال الصحا أو أي روه أيرى.
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 -247ومبااطأ املساااواة زااني امل اواشنني أمااام القااانور وعااطم التماااامل فامااا زااانهم منصااو علا ا يف
تش ا ا اريعاا مج هوري ا ا ا زا ا اااالروس اخلاص ا ا ا زتن ا ا ااام احلقا ا ااوق الشخص ا ااا والسااسا ا ااا واالقتصا ا ااادي
واالجتماعاا والثقافاا ا ال ساااما قااانور العمااإا وقااانور الااملوا وابساارةا وقااانور التعلاااما والقااانور
املطينا والقانور اجلنائيا وقانور حقاوق الطفاإا وقاانور سااسا الطولا الشابازا ا وقاانور شلبااا
املواشنني وابةخا االعتبارينيا وغري ول .
 -248وتوياا اا ملن ااع التماا اامل ما ااع أة ااكال ا يق ااطم ق ااانور مجهوريا ا ز اااالروس زش ااار مكافحا ا
التطره تعريفا للتطره ويفر ح را على قاام ابحملاب السااسا واجلمعااا العام واملن ماا
الطيناا وغريهاااا أو ماواشين مجهوري ا زاااالروس وامل اواشنني ابجانااب وابةااخا عااطميي اجلنسااا ا
زتخطااام وتن ااام ولع ااطاد وتنفا ا أعم اااا هتااطها يف مجل ا أم ااورا لد التح اريحمل عل ااى العنص اري
والكراها ا ا ا القوما ا ا ا أو الطينا ا ا ا أو العا ا ااطاوةا وك ا ا ا ل الكراها ا ا ا االجتماعا ا ا ا املرتبط ا ا ا زا ا ااالعنف
أو التحريحمل على العنف والتعطي على الشره والكرام الوشنا ا وتن ام وتنفاا أعمااا الشاغب
والتخريااب ز ااطافع الكراها ا اإل نا ا أو القوما ا أو الطينا ا أو بغ ارا الفتن ا ا والع ااطاوة السااس ااا
أو اإليطيولوجاا ا ا اس ااتنادا لد الكراهاا ا أو الع ااطاء ر ااا أي لموعا ا اجتماعاا ا ا وال اارتويال للتف اارد
أو للتفوق أو الطونا زني املواشنني على أساس هويتهم الطينا أو انتمائهم االجتماعي أو العرقاي
أو اإل ين أو الطيين أو اللغويا والطعاي والت اهر العاما ولنتا وتوزيع الرموز أو الشعاراا النازي
أو أدواهتا.
 -249ويضمن قانور مجهوري زاالروس زشار "وسائإ اإلعالم" للمواشنني الباالروساني احارتام
وسا ااائإ اإلعا ااالم للحقا ااوق واحلريا اااا املا ااادة )4ا و ا اار نشا اار املعلوما اااا الا اال تا اارو للحا اارب
أو العنف أو التطره أو القسوة أو الل تطعو لد ارتكاب تل ابفعاا املادة .)38
 -250وق اار لنشاااء وعمااإ أح املاب سااسااا واياااداا هااطفها الاارتويال للحاارب أو الااطعوة لد
ابنشط املتطرف ا وفقا للمادة  7من قانور "ابحملاب السااسا " واملادة  7من قانور "اجلمعااا
غري احلكوما ".
 -251وينص القانور اخلا زاجلرائم اإلداري والقاانور اجلناائي جلمهوريا زااالروس علاى يطياط
املسعولا عن عطد من اجلرائم املرتكب زطافع العطاوة العرقا أو القوما أو الطينا أو للفتن .
 -252وعلااى وج ا اخلصااو ا تاانص املااادة  22-9ماان قااانور اجل ارائم اإلداري ا علااى املسااعولا
اإلداري ا عاان اإلهان ا واإلساااءة العام ا للغاااا الر ا ا والتشااهري زاللغاااا الوشنا ا ابياارىا وعاان
وضع العقباا والقاود أمام استخطامهاا والرتويال للكراها على أساس اللغ .
 -253فضال عن ول ا تنص الفقرة  6من اجلملء  1من املادة  3-7من قانور اجلرائم اإلداري ا
على اعتبار االنتهاكاا اإلداري املرتكب زطافع الكراها العرقا أو القوما أو الطينا رفاا مشاطدا
للمسعولا اإلداري .
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 -254ويعتاارب ارتكاااب ج ارائم زااطافع العنص اري أو التعصااب القااومي أو الااطيين أو القااائم علااى
الكراهاا ا أو زناااء علااى يالفاااا سااسااا أو عااطاء عقائااطيا أو علااى أساااس الكراهاا أو العااطاء
بي فئا ا اجتماعاا ا ع ااامال مش ااطدا للمس ااعولا يف الق ااانور اجلن ااائي الفق اارة  9م اان اجل ااملء  1م اان
املادة  64من القانور اجلنائي جلمهوري زاالروس).
 -255عالوة على ول ا تنص تشريعاا مجهوري زااالروس علاى املساعولا اجلنائاا عان اجلارائم
املرتكب ضط احلقوق واحلرياا الطستوري اخلاص زاإلنسار واملواشنا ال ساما انتها املساواة زني
املواشنني املادة  190من القانور اجلنائي) .و طد ه ا البنط مان القاانور املساعولا عان االنتهاا
املتعمط املباةر أو غري املباةار للحقاوق واحلريااا أو تقاااطهاا أو يطياط امتااازاا مباةارة أو غاري
مباةارة للماواشنني علااى أساااس اجلاانرا أو العارقا أو اجلنسااا ا أو اللغا ا أو ابصااإا أو امللكاا ا
أو الوضع الر يا أو مكار اإلقام ا أو املوقف من الطينا أو املعتقاطا أو العضاوي يف اجلمعاااا
العام ا على و تسبب يف لحلاق ضرر جسام زاحلقوق واحلرياا واملصال املشروع للمواشنني.
 -256لض اااف لد ولا ا ا ي اانص الق ااانور اجلن ااائي عل ااى املس ااعولا ع اان التحا اريحمل عل ااى الكراهاا ا
أو العطاوة العرقا أو القوما أو الطينا أو الفتن املادة )130ا فضال عان عاطد مان اجلارائم املرتكبا
عل ااى أس اااس الع ااطاوة العرقاا ا أو القوماا ا أو الطيناا ا أو الفتنا ا أو الكراهاا ا السااس ااا أو العقائطيا ا ا
أو ز ااطافع م اان الكراهاا ا أو الفتنا ا املوجها ا ض ااط فئا ا اجتماعاا ا معانا ا ا م اان قبا ااإ اإلز ااادة اجلماعاا ا
املادة )127ا واجلرائم املرتكب ضاط اإلنساانا املاادة )128ا والقتاإ الفقارة  14مان اجلاملء  2مان
املادة )139ا وتعمط لحلاق أضرار زطنا يطرية الفقرة  8من اجلملء  2من املادة .)147
 -257وقااط قوض ااعت يف زاااالروس لا اااا ولج اراءاا قانونا ا واض ااح حلماي ا حق ااوق اإلنس ااار
تتماةى واملعايري الطولا احلطيث  .وتنص املادة  61من الطستور على حاق كاإ فارد يف اللجاوء لد
املن ماا الطولا شلبا حلماي حقوق وحريات ا وفقا للصكو الطولا الل صطقت علاها مجهوري
زاالروسا يف حاا استنفاد مجاع سبإ االنتصاه اللا املتاح .
 -258وجااطير زالا كر أر مفهااوم ابماان القااومي املعتمااط يف مجهوري ا زاااالروس ااوا دور ت اوافر
أي أساار ميكاان أر يقااوم علاهااا التماااامل أو التعصااب اإل ااينا أو الااطيينا أو الطااائفيا أو العرقااي
أو السااسي .وزالتا ا تعترب م اهر ه ا التماامل أو التعصب ةاوة وفردي .
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