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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  6متوز/يوليه 2018
 -14/38حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشددد مبقاصددد مي دداق األمددو اادئدددأب ومبااإلدده ،وعحملدداو اإلع د ن ال دداا قددوق
اإلنسددان ،وال يدددين الدددوليني اقاصددني سقددوق اإلنسددان ووددح ذلددإل مددن صددملو حقددوق اإلنسددان
اانطبقة،
وإذ يشح إىل مجيع القرارات اليت اعدمدهتا جلنة حقدوق اإلنسدان واجلم يدة ال امدة وجملدس
حقددوق اإلنسددان اشددقن حالددة حقددوق اإلنسددان اددي رو  ،مبددا ذلددإل ر درار ا لددس 27/35
اا د د ر  23حزيران/يونيد دده  ،2017وإذ ي د ددرأ عد ددن عد د دديه إزاج عد دددو ياي د ددة ادد ددد ااة حملوم د ددة
اي رو للطلبات اليت ردميا ا لس هذه القرارات وعدو ت اوهنا هذا الصدا ،مبدا ذلدإل
الطلبددات ااد لقددة ادددقول ااقددرر اقدداة اا ددا سالددة حقددوق اإلنسددان اددي رو إىل البلددد هددو
وو ددحه م ددن اامللي ددني ا ددوءات إص ددار اإلجد دراجات اقاص ددة الداا ددة للم ل ددس ،وإذ يق ددر لرب ددال
ادي رو اادزايددد علددع الد دداون مددع مملدددا اا دسدات الداقراصيددة وحقددوق اإلنسددان الدددااع ان مددة
األمن والد اون عورواب ،وجملس عورواب واءحتاا األوريب،
وإذ يشددح عي ددا إىل ر درارل جملددس حقددوق اإلنسددان  1/5و 2/5اا د رقني  18حزي دران/
يونيه ،2007
-1

يرحّا ادقرير ااقرر اقاة اا ا سالة حقوق اإلنسان

اي رو ()1؛

 -2ي ددرأ عددن اددددمرار القلددل إزاج حالددة حقددوق اإلنسددان وا ددرات األدادددية
ا ددي رو  ،وء د دديما لد د القي ددوا اايرول ددة اون ااع عل ددع حري ددة الد م ددع الس ددلم وتمل ددوين

__________
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اجلم يددات وحريددة الد بددح ،ومددع ذلددإل ،ي حددمل اقط دوات اإلالاايددة ااد ددذأب للسددما ابءحديددال
 25آذار/مددار 2018؛
ال لددا ابلددذ رى السددنوية اااإلددة إلع د ن اددددق ل مجيوريددة اددي رو
وإزاج اددمرار ااعاجات الد رض للد ذيا واا املة ال إنسانية عو اايينة علع عيدل مولي إنياذ
القانون ومولي الس ون ،وه ااعاجات ء حتقل فييا السلطات ما ينبغ ؛ واددمرار م ايقة
ااداف ني عن حقوق اإلنسان والنقداابت ومن مدات ا دمدع اادديت الديت تدرفط السدلطات تسد ي
ال ديددد منيددا عو تددداهو مملاتبيددا؛ واعدقددال صددئييني وتغددرايو اسددبا ،اردددة نشدداصيو ،وارتملدداأ
انديا ددات لدليددة ريددة الد بددح ،مبددا ذلددإل حريددة ت بددح ود داإل اإلع د و؛ وع د ا ملومددة علددع
احرتاو حرية الد مع السلم وحرية تملوين اجلم يات وحرية الد بح احرتاما ام ؛
 -3ي رأ عن اددياإله إزاج عدو تصدل حملومة اي رو اءت توريف النشطاج
السياديني واءجدماعيني واحد ازهو ت ّسديا ،وإح داو ااددعني ال دامني عدن الدئقيدل حداءت
الد ددذيا واا امل ددة القاد ددية وال إنس ددانية واايين ددة ،وإف د د ت م د درتملو اجل د دراإلو ال دديت تنط ددول عل ددع
انديا ددات وودداوزات حقددوق اإلنسددان مددن ال قدداأ ،وال ددغ علددع مددام الدددفاع ،وعدددو وجددوا
دددب اندصددان رانونيددة ف الددة؛ وي ددرأ عددن اددددياإله عي ددا إزاج الدمييددز الددذل يد ةر اصددية قاصددة
األفراا ااندمني إىل اليئات ال يية واألرليات الدينية؛
 -4يييا جمداا سملومة اي رو عن ورل مراج ة شاملة للدشري ات والسيادات
واءد د درتاتي يات وااماردد ددات ذات الصد ددلة ل د ددمان حتديد ددد األحملد دداو حتديد دددا والد ددئا ولد ددمان
اتساريا مدع الدزاماهتدا وت يدداهتا الدوليدة جمدال حقدوق اإلنسدان ،وعددو اددد داميا اندع ،ارددة
عل حددل مددن حقددوق اإلنسددان عو تقييددده اون موجددا ،واءدددد مار اندداج ردددرات عفدراا السددلطة
الق اإلية وو اءت إنياذ القانون وتدريبيو تدريبا م إلما؛
 24تشدرين األول/ع دددوار  2016قطددة
 -5يرحدّدا ابعدمدداا حملومددة اددي رو
مشرت ة اني الو اءت اشدقن حقدوق اإلنسدان لليدرتأب  2019-2016مدن عجد تنييدذ الدوصديات
ال ديت ربلديددا ا ملومددة عةندداج اجلولددة ال انيددة مددن اءدددد راض الدددورل الشددام لبددي رو والدوصدديات
ااقدمدة مددن ا ددط هيئددات اا اهدددات؛ ويشد ّ ع ا ملومدة علددع مراج ددة وت دددي اقطددة مددن قد ل
ت مينيا الدوصيات الصاارأب عن آليات حقوق اإلنسان ومراعاأب ااقرتحات ااقدمة من من مدات
ا دمع ااديت؛ ويرحا عي ا ادقدمي ا ملومدة الدقريدر اقدامس ااد لدل ادنييدذ ال يدد الددو اقداة
اب قوق اادنية والسيادية ،آذار/مار 2017؛ ويرحا دذلإل ادسد ي حر دة ردول ا قيقدة
ابعدبارهدا من مددة ودح حملوميددة ،عار/مددايو  2017و دذلإل مشددروع األسندس للم ليددات واا ليددني
ومزاوج د ااي د اجلنس د ومغددايرل اجلويددة اجلنسددانية (ميددإل آوت) آذار/مددار  ،2018ف د
عن اقطوات ااد ذأب دبي عقد منارشة عامة اشقن تطبيل عقواة اإلعداو؛
 -6عي علما ابددمرار اهدماو ااقرر اقاة مبسدقلة عقوادة اإلعدداو ادي رو ،
وي ددرأ عددن ابل د رلقدده اشددمل قدداة إزاج الل ددوج إلييددا اون لددمان مراعدداأب اإلجدراجات القانونيددة
الواجبددة ،وإزاج الملددو ا دددوا مددن اا لومددات ذات الصددلة فيمددا يد لددل ابلل ددوج إلييددا ،وإذ أيقددذ
اءعدبار عن الشيافية شرط من شروط ال دالة اجلناإلية اانصية والي الدة ،يطلدا مدن ااقدرر اقداة
مواصلة رصد الدطورات وتقدمي الدوصيات؛
 -7ع د حملوم ددة ا ددي رو عل ددع ال دداذ مجي ددع الد دددااح ال زم ددة ل ددمان اد دددق ل
ونزاهة السلطة الق اإلية علع حنو ام  ،ولدمان ا دل ما مدة عاالدة وا دل مراج دة ف الدة
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لألحملاو واإلااانت ورييا مملمة ععلع ارجة ،وإررار حل مجيع ااديمني
القانويت مجيع مراح اإلجراجات؛

حرية اقديار الدم ي

 -8يشح إىل عنه رحا ابإلفراج عن الس ناج السياديني آأ/عوسطس ،2015
واعا إىل عن يسد يد الس ناج السياديون السااقون حقوريو اادنية والسياددية املدة؛ ودح عن تلدإل
ا قوق اادنية والسياددية مل تسدرتا ،مدا عن الناشدطني السيادديني ء يزالدون يد رلدون لسدوج اا املدة
وتوجدده جلددو هتددو مشددملو فييددا وذات اوافددع ديادددية ،اينمددا مل سعددرز عل تقدددو اشددقن عراددع حدداءت
م لّقة من حاءت اءقدياج القسرل للم ارلني السياديني ت وا إىل عام  1999و2000؛
 -9يش ع اقوأب اي رو علدع عن تنيدذ اون إاطداج اإلصد الشدام لاصدار القدانويت
اءند ددايب وعن تدصدددى ألوجدده القصددور النس ميددة الدديت ت دددور منددذ عمددد صويد اإلصددار القددانويت اءند ددايب
وااماردددات ذات الصددلة الدديت لوح ددث عي ددا عةندداج اءند دداابت ا ليددة شددباط/فرباير  ،2018عمد
ادوصيات مملدا اا دسات الداقراصية وحقوق اإلنسان الددااع ان مدة األمدن والد داون عورواب
والل نة األورواية للداقراصية من ق ل القانون (جلنة فينيسيا) وااقرر اقاة؛
 -10يشد ع مدرأب عقددرى اق دوأب حملومددة اددي رو علددع إنشدداج م دسددة وصنيددة قددوق
اإلنسددان وفقددا للمبدداال ااد لقددة مبر ددز اا دسددات الوصنيددة لد زيددز و ايددة حقددوق اإلنسددان (مبدداال
هبمة علع تنييذ قطة الدنمية ااسددامة ل او 2030؛
ابريس) ،وعلع مواصلة ال م ّ
 -11يقددرر متديددد وءيددة ااقددرر اقدداة اا ددا سالددة حقددوق اإلنسددان اددي رو ادددأب
دنة ،ويطلا إىل ااقرر اقاة عن يقدو تقريرا عن حالدة حقدوق اإلنسدان ادي رو إىل جملدس
حقوق اإلنسان اورته ا ااية واألرا ني ،وإىل اجلم ية ال امة اورهتا الراا ة والسب ني؛
 -12ع د حملومددة اددي رو علددع الد دداون مددع ااقددرر اقدداة ت دداوان ددام  ،اطددرق
منيا السما له ازارأب البلد اصيده الرمسية اغية مساعدأب ا ملومة علع الوفاج ابلدزاماهتا الدولية
جمال حقوق اإلنسان والن ر تنييذ توصدياته ،وعد ا ملومدة عي دا علدع الد داون ت داوان دام
مع ااملليني اوءات إصار اإلجراجات اقاصة ااوالي ية؛
 -13يطلددا إىل ميولددية األمددو اادئدددأب السددامية قددوق اإلنسددان عن تددوفر للمقددرر
اق دداة ااس دداعدأب واا دوارا ال زم ددة لدمملين دده م ددن اءل ددط ع اوءيد دده ،ويطل ددا إىل ااق ددرر اق دداة
مواصلة رصد الدطورات وتقدمي الدوصيات.

اجللسة 38
 6متوز/يوليه 2018
[اعدمد ادصويث مس عولبية  19صوات مقاا  6عصوات وامدناع  21ع وا عن الدصدويث.
و انث ندي ة الدصويث ما يل :

اا يدون:
إدبانيا ،عدرتاليا ،عاانيا ،عو رانيا ،الربازي  ،ال يملا ،انما ،احو ،مجيورية ورا،
دد ددلوفا يا ،دد ددلوفينيا ،دويس د درا ،شد دديل  ،رواتيد ددا ،د ددوت ايي د دوار ،ااملسد دديإل،
ااململة اادئدأب لربيطانيا ال مع وآيرلندا الشمالية ،هنغارا ،الياابن
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اا ارلون:
اإلمارات ال راية اادئددأب ،اورونددل ،الصدني ،فندزوي (مجيوريدة  -البوليياريدة)،
واب ،مصر

اامدن ون عن الدصويث:
إةيوايد ددا ،عفغانسد دددان ،إ د دوااور ،عنغد ددوء ،اب سد دددان ،توود ددو ،تد ددونس ،مجيوريد ددة
الملونغد ددو الداقراصيد ددة ،جند ددوأ عفريقيد ددا ،جورجيد ددا ،رواند دددا ،السد ددنغال ،ال د دراق،
اليلبددني ،رطددر ،رحويزددددان ،ينيددا ،ااململددة ال رايددة الس د واية ،منغوليددا ،نيبددال،
ني حا].
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