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 -19/44حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه ،وأبحكام اإلعالن العاملي حلقووق اإلنسوان،
والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الواجبة التطبيق،
وإذ يشري إىل مجيع القورااا الوا اعتمودجلا نوة حقووق اإلنسوان وا معيوة العاموة وجملوس حقووق
اإلنسو ووان شو ووحن حالو ووة حقو وووق اإلنسو ووان ر و وويالاو  ،مبو ووا ر ذلو ووك و وراا ا لو ووس  22/41املو و ا  12متو وووز/
يوليه  ،2019وإذ يعرب عن أسفه إزاء عدم كفاية استجا ة حكوموة ويالاو للطلبوا الوا ودمها ا لوس
ر هذه القرااا وعدم تعاوهنا ر هذا الصدد ،مبا ر ذلك الطلبا املتعلقوة ودلول املقوراة اخلاصوة املعنيوة
حبالة حقوق اإلنسان ر يالاو إىل البلد هي وغريها من املكلفني ووايت ر إاواا اإلجوراءا اخلاصوة
التا عووة للمجلووس ،وإذ يقوور ر الو وون نفسووه إب بووال وويالاو املتزايوود علوون التعوواون مووع مكتو امل سسووا
الدميقراايو ووة وحقو وووق اإلنسو ووان التو ووا ع ملننمو ووة األمو وون والتعو وواون ر أواو  ،وجملو ووس أواو  ،وااي و وواد األوا ،
والشركاء الثنائيني،
الني  18حزيران/يونيه ،2007
ااي جملس حقوق اإلنسان  1/5و 2/5امل ْ
وإذ يشري أيضاً إىل ر ْ
-1
-2

يرحّ
يعرب عن استمراا لقه إزاء حالة حقوق اإلنسان واحلرت األساسية ر يالاو ،
تقرير املقراة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان ر يالاو ()1؛

واي سويما القيوود الوا اي موجو اووا والعمليوا املرهقوة علون قوو اي ييطوواق ايموا يتصو مبمااسوة حوورت
التجمع السولمي وتكووين ا معيوا والتعبوري ،ؤوا يو دي إىل مضوايقة مننموا ا تموع املود والنقوا
واحتجوواز امل وودااعني ع وون حق وووق اإلنس ووان وأعض وواء املعااو ووة والص ووحفيني والع وواملني ر وس ووائ اإلع ووالم
وغريهم من أعضاء ا تمع املد ؛

__________
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يعوورب عوون لو لقووه إزاء اايحتجوواز التعسووفي وتو يووف الصووحفيني وغووريهم موون العوواملني
-3
ر وسووائ اإلعووالم والارامووا املفرووووة علوويهم سووب أدائهووم أنشووطتهم املهنيووة واملوودااعني عوون حقوووق
اإلنسان واملدونني وغريهم من أعضاء ا تمع املد  ،والقيود غري املتناسبة والتمييزية املفرووة علن حرية
الورأي والتعبووري ،مثو وودء نفوواذ التعوديال التشوريعية الوا تفوورق مزيووداً مون القيووود علون وسووائ اإلعووالم
اإللكرتونيووة ،ويهيو حبكومووة وويالاو ومجيووع السوولطا أن وورتم التزاماجلووا لكامو و ميهووا وتفووي ووا
واقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،واي سيما حرت التعبري عن اريق أي شك من أشكال وسائ
اإلعووالم والتجمووع السوولمي وتكوووين ا معيووا  ،الووا اووا أقيووة لاصووة ر سووياق احلملووة الر سووية لالنت ووا
املقرا إجراؤها ر عام 2020؛
حيو سوولطا وويالاو علوون ووومان إجوراء انت ووا ا سووية حوورة ونزيهووة وشووفااة
-4
ر  9آب/أغس ووطس  2020وعل وون ا وواذ مجي ووع الت وودا ري املعقول ووة لتيس ووري عملي ووة س وولمية ،واق واً ايلتزام ووا
الدول ووة وتعه ووداجلا الدولي ووة ،مب ووا ايه ووا تل ووك ال وواادة ر امل ووادة (25ب) م وون العه وود ال وودويل اخلو اص حلق وووق
املدنية والسياسية؛
يعوورب عوون اسووتمراا لقووه إزاء مووا أي ل و عنووه موون سوووء األووووام ر السووجون ومراكو ز
-5
اايحتجوواز ،وك ووذلك إزاء ادعوواءا التع ووذي واملعامل ووة الالإنسووانية أو املهين ووة عل وون أيوودي م ووو في إنف وواذ
القووانون ومووو في السووجون ،الووا ه قووق ايهووا السوولطا علوون النحووو الواج و  ،اغووم أن الدولووة بلوون
التوصوويا ذا الصوولة لووالل ا ولووة الثانيووة موون اايسووتعراق الوودواي الشووام  ،ويعوورب عوون أسووفه ألن
يالاو اي تطبق اتفا ية مناهضة التعذي وغريه من وروب املعاملة أو العقو ة القاسية أو الالإنسوانية
أو املهينة علن الرغم من كوهنا دولة ارااً ايها؛
يعو وورب عو وون اسو ووتيائه مو وون عو وودم تص و وودي حكومو ووة و وويالاو حل و ووااي تو يو ووف النش و ووطاء
-6
تعسووفاً ،وإحجووام املوودعني العووامني عوون التحقيووق ر حووااي التعووذي
السياسوويني واايجتموواعيني واحتجووازهم ّ
واملعاملووة القاسووية والالإنسووانية واملهينووة ،وإاووال م ورتك ا ورائم الووا تنطوووي علوون انتهاكووا و وواوزا
حقوق اإلنسوان مون العقواب ،والضوا علون اوامي الوداام ،وعودم وجوود سوب انتصواع انونيوة اعالوة؛
ويعرب عن استيائه أيضاً مون التمييوز الوذي يو صر صوفة لاصوة ر املتحودصني للاوة البيالاوسوية واألاوراد
املنتمني إىل الفئا الضعيفة واأل ليا الدينية؛
يهي و جم وودداً حبكوم ووة وويالاو إىل إج وراء مراجع ووة ش وواملة للتش وريعا والسياس ووا
-7
واايسرتاتيجيا واملمااسوا ذا الصولة لضومان ديود األحكوام ديو داً واووحاً ووومان اتسوا ها موع
التزاماجلا وتعهداجلا الدولية ر جمال حقوق اإلنسان ،وعدم است دامها ملنع ؤااسوة أي حوق مون حقووق
اإلنس ووان أو تقيي ووده دون موج و  ،واايس ووتثماا ر ن وواء ووداا أا وراد الس وولطة القض ووائية ووك ووااي إنف وواذ
القانون وتدايبهم تدايباً مالئماً؛

يالح و القل ووق ال ووذي أعر وون عن ووه املق ووراة اخلاص ووة ايم ووا يتعل ووق ألاف ووال ا ك وووم عل وويهم
-8
تهمة ااتكاب جرائم تتعلق مل داا  ،وي كد ورواة مراعاة مصاحل الطف الفضلن ،ويرح ر الو ون ذاتوه
تطبيووق ووانون العفووو املو ووع ر  18أتا/مووايو  2020أيضواً علوون املوواانني القاصورين والنسوواء احلوامو والوالوودين
الوحيودين واألشو اص ذوي اإلعا ووة وغووريهم موون األشو اص املعرووني لل طوور ،ويرحو أيضواً توسوويع نطوواق
تطبيقه ليشم القاصرين ا كوم عليهم مبوج ا زأين  4و 5من املادة  328من القانون ا نائي؛
يالح و أيض واً أن لطووة العم و الوانيووة األوىل حلقوووق اإلنسووان للفوورتة
-9
كانن إااااً مفيداً لتيسري التعاون واحلواا احلكوميني مع ا تمع املد  ،ؤا أسهم ر زتدة تواص الدولة
شك هامشي مع ا تمع املد  ،ويرحو وزتدة مشوااكة ؤثلوي ا تموع املود ر املنا شوا ومنتودت
العم املتصلة تشوريعا حقووق اإلنسوان واملمااسوا القانونيوة ،متشوياً موع التوصويا املتعلقوة لتعواون

2019-2016

2

GE.20-09805

A/HRC/RES/44/19

مع ا تمع املد الا بلتها الدولة ر سياق اايستعراق الدواي الشام  ،ويهي حبكومة ويالاو أن
تضوع وتنفوذ دون ريلووري لطوة جديوودة شوحن حقووق اإلنسووان ،مسوتندة ر ذلووك إىل الوداو املسووتفادة
موون تنفيووذ اخلطووة األوىل وآلووذة ر اايعتبوواا التوصوويا الووا وودمتها هيئووا املعاهوودا وآليووا حقوووق
اإلنسان وا تمع املد ؛
 -10يالح كوذلك اسوتمراا اهتموام املقوراة اخلاصوة مبسوحلة عقو وة اإلعودام ر ويالاو ،
ويعرب شك لاص عن ل لقه إزاء اللجوء إليهوا دون وومان مراعواة اإلجوراءا القانونيوة الواجبوة،
وإزاء الكوم ا ودود مون املعلومووا ذا الصولة ايموا يتعلووق للجووء إليهوا ،مووع اعتبواا أن الشوفااية شوور
من شرو العدالة ا نائية املنصفة والفعالة ،ويطل إىل املقراة اخلاصة أن تواص اصد التطواا وتقدمي
التوصوويا  ،ويرحو إبنشوواء اريووق عامو ر كووانون الثا /ينوواير  2020لدااسووة حنوور عقو ووة اإلعوودام ،ويشووجع
الدولة علن ا اذ لطوا ملموسة؛
 -11حي و حكومووة وويالاو علوون ا وواذ مجيووع التوودا ري الالزمووة لضوومان اسووتقالل ونزاهووة
السوولطة القضووائية علوون قووو كام و  ،وووومان احلووق ر ااكمووة عادلووة واحلووق ر مراجعووة اعالووة ل حكووام
واإلداان ريهووا اكمووة أعلوون داج وةً ،وإ وراا حووق مجيووع املتهمووني ر حريووة التيوواا التمثي و القووانو ر
مجيع مراح اإلجراءا ؛
 -12يشووري إىل أن جملووس حقوووق اإلنسووان احو إلا ورا عوون السووجناء السياسوويني ر آب/
أغسطس  ، 2015ودعا إىل أن يستعيد السجناء السياسيون السا قون حقو هم املدنية والسياسية كاملة؛
سرتّد ،كما أن الناشطني السياسيني اي يزالون يتعرووون لسووء
غري أن تلك احلقوق املدنية والسياسية ه تي رر
املعاملة وتوجه ام جلم مشكوك ايهوا وذا دوااوع سياسوية ،ينموا ه يحيورز أي تقودم شوحن أا وع حوااي
معلّقة من حااي اايلتفاء القسري للمعااوني السياسيني تعود إىل عامي  1999و2000؛
 -13يشجع قوة يالاو علن أن تنفذ اإلصالح الشام لإلااا القانو ااينت ا وأن
تتصدى ألوجه القصوا النينمية الا تعرتي منذ أمد اويو اإلاواا القوانو ااينت وا واملمااسوا ذا
الصلة ،عمالً توصيا مكت امل سسا الدميقرااية وحقوق اإلنسان التا ع ملننمة األمن والتعاون ر
أواو واللجنة األواو ية للدميقرااية من لالل القانون ( نة اينيسيا) واملقراة اخلاصة ،اي سيما ر ووء
ااينت ا الر سية املقرا إجراؤها ر  9آب/أغسطس 2020؛
 -14يشجع مرة ألرى قوة حكومة يالاو علن إنشاء م سسة وانية حلقوق اإلنسان
واقواً للمبووادمل املتعلقوة مبركووز امل سسووا الوانيوة لتعزيووز وإلايوة حقوووق اإلنسووان (مبوادمل ايووس) ،وعلوون
مواصلة العم ّمة علن تنفيذ لطة التنمية املستدامة لعام 2030؛

 -15يقرا متديود واييوة املقوراة اخلاصوة املعنيوة حبالوة حقووق اإلنسوان ر ويالاو ملودة سونة
واحوودة ،ويطل و إىل املقووراة اخلاصووة أن تقوودم تقري وراً عوون حالووة حقوووق اإلنسووان ر وويالاو إىل جملووس
حقوق اإلنسان ر دواته السا عة واألا عني وإىل ا معية العامة ر دواجلا السادسة والسبعني؛
 -16حيو حكومووة وويالاو علوون التعوواون مووع املقووراة اخلاصووة تعوواوانًكووامالً ،طوورق منهووا
السووماح ا ووا ووزتاة البل وود صووفتها الر ي ووة واايجتمووام حبري ووة هووا املعني ووة صوواحبة املص وولحة ،مبووا ايه ووا
مننما ا تمع املد  ،اية مسواعدة احلكوموة علون الواواء لتزاماجلوا الدوليوة ر جموال حقووق اإلنسوان
لننر ر تنفيذ توصياجلا ،وحي احلكومة أيضواً علون التعواون علون قوو كامو موع املكلفوني ووايت ر
إااا اإلجراءا اخلاصة املواويعية؛
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 -17يطل إىل مفووية األمم املتحدة السوامية حلقووق اإلنسوان أن تووار للمقوراة اخلاصوة
املسوواعدة واملووااد الالزمووة لتمكينهووا موون اايوووطالم واييتهووا ،ويطلو إىل املقووراة اخلاصووة مواصوولة اصوود
التطواا وتقدمي التوصيا .
ا لسة 28
 17متوز/يوليه 2020

مسج أبغلبيوة  22صووًً مقا و  ،5وامتنوام  20عضوواً عون التصووين .وكانون نتيجوة
[اعتي ِمد تصوين َّ
التصوين كما يلي:

امل يدون:
األاجنتني ،إسبانيا ،أسرتاليا ،أملانيا ،أوكرانيا ،إيطاليا ،الربازي  ،لااات ،ولندا ،ريو،
تشوويكيا ،جووزا مااشووال ،مجهوايووة كوووات ،الووداارك ،سوولوااكيا ،شوويلي ،ايجووي ،ليبيووا،
املكسيك ،النمسا ،هولندا ،اليا ن

املعااوون:
أامينيا ،إايرتت ،الفلبني ،انزويال (مجهواية  -البوليفااية) ،ااند

املمتنعون عن التصوين:
أااانستان ،إندونيسيا ،أناواي ،أواوغواي ،كستان ،البحرين ،ناالديش ،واكينا ااسوو،
توغووو ،جووزا البهامووا ،مجهوايووة الكوناووو الدميقراايووة ،السووناال ،السووودان ،الصووومال،
طر ،الكامريون ،موايتانيا ،انميبيا ،نيبال ،نيجريت]
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