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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  12متوز/يوليه 2019
 -22/41حالة 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 ذلد 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 ذل د درار ا لددس 14/38
ااددخر  6متوز/يوليدده  ،2018وإذ ي ددرع عددن إز د ه إزاف عدددو ج ايددة ازددد ااة حملومددة اددي رو
للطلبات اليت دميا ا لس هذه القرارات وعدو ت اوهنا هذا الصدا ،مبدا ذلد الطلبدات
ااد لقة ادخول ااقررأب اقاصة اا نية سالة حقوق اإلنسان اي رو إىل البلدد هد ووحهدا مدن
ااملل ني اوالايت إطار اإلجرافات اقاصدة الداا دة للم لدس ،وإذ يقدر ل بدال ادي رو اادزايدد
على الد اون مع مملدب ااخزسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان الددااع انممدة األمدن والد داون
إورواب ،وجملس إورواب واالحتاا األوريب والشرجاف ال ناإليني،
وإذ يشددح إيًددا إىل درارل جملددس حقددوق اإلنسددان  1/5و 2/5ااددخرخني  18حزي دران/
يونيه ،2007
-1

يرحّب ادقرير ااقررأب اقاصة اا نية سالة حقوق اإلنسان

اي رو ()1؛

 -2ي ددرع عددن ازدددمرار القل د إزاف حالددة حقددوق اإلنسددان وا درايت األزازددية
اددي رو  ،وال زدديما د مددا هددو م ددروال مددن يددوا ال ااعد ددا وإجدرافات شددا ة لل ايددة علددى

__________
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ممارزددة حريددة الد مددع السددلم وحريددة تملددوين اجلم يددات وحريددة الد بددح ،ويقددر الو د ذاتدده عن
ا ض الدئسن طرإ على حرية تنميو ال اليات ،شريطة إخطار السلطات ااسدخولة ادا الو د
اانازب ،وذل وفقا للد دي ت اليت إُاخل على انون ال اليات اجلماهحيدة والديت اددإ ن اذهدا
جانون ال اين/يناير 2019؛
 -3ي ددرع إيً ددا ع ددن از دددمرار القلد د إزاف ااع ددافات الد ددرال للد ددذيب واا امل ددة
ال إنس ددانية إو اايين ددة عل ددى إي دددل م ددو إن دداذ الق ددانون وم ددو السد د ون ،وهد د ااع ددافات
ال حتق فييدا السدلطات جمدا ينب د ؛ وازددمرار مًدايقة اادداف ني عدن حقدوق اإلنسدان والنقداابت
ومنممددات ا دمددع اادددين ،الدديت تددرفض السددلطات تسد ي ال ديددد منيددا إو تددداهو مملاتددب ا ددض
منيددا إحيدداو؛ واعدقددال صددئ يني وت درمييو اسددبب ممارزددديو إنشددطديو ،وارتملدداع دداوزات ش د
على حرية الد بح ،مبا ذلد حريدة وزداإل اإلعد و الد بدح ،فًد عدن اددف ن داذ الد ددي ت
الدشري ية اليت ت رال يواا إضافية على وزاإل اإلعد و اإللملرتونيدة؛ و دحل ا ملومدة علدى احدرتاو
حرية الد بح وحرية الد مع السلم وحرية تملوين اجلم يات احرتاما جام ؛
 -4ي رع عن ازدياإله إزاف عدو تصدل حملومة اي رو االت تو يف النشطاف
السيازيني واالجدماعيني واحد ازهو ت ّسد ا ،وإح داو ااددعني ال دامني عدن الدئقيد حداالت
الد ددذيب واا امل ددة القاز ددية وال إنس ددانية واايين ددة ،وإف د د ت م د درتمل اجل د دراإلو ال دديت تنط ددول عل ددى
اندياجددات و دداوزات حقددوق اإلنسددان مددن ال قدداع ،والً د ف علددى مددام الدددفا  ،وعدددو وجددوا
زددب اندصددان انونيددة ف الددة ،وي ددرع عددن ازدددياإله إيًددا إزاف الدمييددز الددذل يددخ ر اصد ة خاصددة
األفراا ااندمني إىل ال ئات الً ي ة واأل ليات الدينية؛
 -5يييد د ددب جمد د ددداا سملومد د ددة اد د ددي رو إىل إج د د دراف مراج د د ددة شد د دداملة للدش د د دري ات
والسيازددات واالز درتاتي يات واامارزددات ذات الصددلة لًددمان حتديددد األحملدداو حتديدددا واضددئا
وضمان اتسا يا مع الدزاماهتا وت يداهتا الدولية جمال حقدوق اإلنسدان ،وعددو ازددهداميا اندع
ممارزددة إل ح د مددن حقددوق اإلنسددان إو تقييددده اون موجددب ،واالزددد مار اندداف دددرات إف دراا
السلطة القًاإلية ووجاالت إن اذ القانون وتدريبيو تدريبا م إلما؛
 -6ي حد القلد الددذل إعراد عندده ااقددررأب اقاصددة فيمددا يد لد ابألط ددال احململددوو
علييو الرتملااو جراإلو ذات صلة اباهدرات ،ويشدا على ضرورأب إخدذ ااصداا ال ًدلى للط د
ا سبان؛
 24تشدرين األول/إجدددوار  2016خطددة
 -7يرحدّدب ابعدمدداا حملومددة اددي رو
مشرتجة اني الوجاالت اشدقن حقدوق اإلنسدان لل درتأب  2019-2016مدن إجد تن يدذ الدوصديات
الدديت بلديددا ا ملومددة إ ندداف اجلولددة ال انيددة مددن االزددد راال الدددورل الشددام لبددي رو والدوصدديات
ااقدمدة مددن ا ددض هيئددات اا اهدددات ،ويشد ّ ع ا ملومدة علددى مراج ددة وت دددي اقطددة مددن خد ل
تًمينيا الدوصيات الصاارأب عن آليات حقوق اإلنسان ومراعاأب ااقرتحات ااقدمة من منممدات
ا دم ددع اا دددين ،ويرح ددب ادس د ي نقاا ددة مس دددقلة ج ددانون ال اين/ين دداير  ،2019ويرح ددب إيً ددا
اد اون اي رو مع الل نة اا نية سقوق اإلنسان ألول مرأب منذ واحد وعشرين عاما وابزد راال
اي رو من ِب جلنة مناهًة الد ذيب نيسان/إاري 2018؛
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يف علما ابزدمرار اهدماو ااقررأب اقاصة مبسقلة عقواة اإلعداو ادي رو ،
-8
وي ددرع عددن ابل د لقدده اشددمل خدداء إزاف الل ددوف إلييددا اون ضددمان مراعدداأب اإلجدرافات القانونيددة
الواجبددة ،وإزاف الملددو احملدددوا مددن اا لومددات ذات الصددلة فيمددا يد لد ابلل ددوف إلييددا ،وإذ خددذ
االعدبار إن الش افية شرط من شروط ال دالة اجلناإلية اانص ة وال الة ،يطلدب إىل ااقدررأب اقاصدة
مواصلة رصد الدطورات وتقدمي الدوصيات؛
ددحل حملوم ددة ا ددي رو عل ددى ا دداذ مجي دع الد دددااح ال زم ددة لً ددمان از دددق ل
-9
ونزاهة السلطة القًاإلية على حنو جام  ،وضدمان ا د ماجمدة عاالدة وا د مراج دة ف الدة
لألحملاو واإلااوت رييا مملمة إعلى ارجة ،وإ رار ح مجيع ااديمني حرية اخديار الدم ي
القانوين مجيع مراح اإلجرافات؛
 -10يشح إىل إنه رحب ابإلفراج عن الس ناف السيازيني آع/إوسطس ،2015
واعا إىل إن يسد يد الس ناف السيازيون السااقون حقو يو اادنية والسيازدية جاملدة؛ ودح إن تلد
ا قوق اادنية والسيازدية تسدرتا ،جمدا إن الناشدطني السيازديني ال يزالدون يد رضدون لسدوف اا املدة
وتوجدده ددو هتددو مشددملو فييددا وذات اوافددع زيازددية ،اينمددا ُ ددرز إل تقدددو اشددقن إراددع حدداالت
م لّقة من حاالت االخد اف القسرل للم ارضني السيازيني ت وا إىل عام  1999و2000؛
 -11يش د ع اق دوأب ا ددي رو عل ددى إن تن ددذ اون إاط دداف اإلصد د الش ددام ل ط ددار
القانوين االندهايب وإن تدصدى ألوجه القصور النُممية اليت ت دور منذ إمد طويد اإلطدار القدانوين
االنده ددايب واامارز ددات ذات الص ددلة ،عمد د ادوص دديات مملد ددب ااخزس ددات الدميقراطي ددة وحق ددوق
اإلنسدان الددااع انممدة األمدن والد داون إورواب والل نددة األوروايدة للدميقراطيدة مدن خد ل القددانون
(جلندة فينيسديا) وااقدررأب اقاصدة ،وال زديما ضددوف االندهداابت الناانيدة ااقبلدة تشدرين ال دداين/
نوفمن  2019واالندهاابت الرائزية اارتقبة عاو 2020؛
 -12يشد ع مدرأب إخددرى اق دوأب حملومددة اددي رو علددى إنشدداف مخزسددة وطنيددة قددوق
اإلنسددان وفقددا للمبدداال ااد لقددة مبرجددز ااخزسددات الوطنيددة لد زيددز و ايددة حقددوق اإلنسددان (مبدداال
امة على تن يذ خطة الدنمية ااسددامة ل او 2030؛
ابريس) ،وعلى مواصلة ال م ّ

 -13يقرر متديد واليدة ااقدررأب اقاصدة اا نيدة سالدة حقدوق اإلنسدان ادي رو اددأب
زنة ،ويطلب إىل ااقررأب اقاصة إن تقدو تقريرا عن حالة حقوق اإلنسان ادي رو إىل جملدس
حقوق اإلنسان اورته الراا ة واألرا ني ،وإىل اجلم ية ال امة اورهتا اقامسة والسب ني؛
 -14ددحل حملومددة اددي رو علددى الد دداون مددع ااقددررأب اقاصددة ت دداوو جددام  ،اطددرق
منيددا السددما ددا ادزايرأب البلددد اصد ديا الر يددة واالجدمددا سريددة عصددئاع ااصددلئة اا نيددني ،مبددن
فددييو منمم دات ا دمددع اادددين ،ا يددة مسدداعدأب ا ملومددة علددى الوفدداف ابلدزاماهتددا الدوليددة جم ددال
حقدوق اإلنسدان والنمددر تن يدذ توصدياهتا ،و ددحل إيًدا ا ملومددة علدى الد داون ت دداوو جدام مددع
ااملل ني اوالايت إطار اإلجرافات اقاصة ااواضي ية؛
 -15يطلددب إىل م وضددية األمددو اادئدددأب السددامية قددوق اإلنسددان إن تددوفر للمقددررأب
اقاصددة ااسدداعدأب واادوارا ال زمددة لدمملينيددا مددن االضددط اواليديددا ،ويطلددب إىل ااقددررأب اقاصددة
مواصلة رصد الدطورات وتقدمي الدوصيات.
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اجللسة 41
 12متوز/يوليه 2019
[اعدُمد ادصوي مس عولبية  20صوات مقاا  6إصوات وامدنا  21عًوا عن الدصدوي .
وجان ندي ة الدصوي جما يل :

ااخيدون:
األرجندني ،إزبانيا ،إزرتاليا ،إوجرانيا ،آيسلندا ،إيطاليا ،النازي  ،ال اراي ،احو،
تش دديمليا ،ال دددافر  ،ز ددلوفاجيا ،ش دديل  ،في د د  ،جرواتي ددا ،ااملس ددي  ،ااململ ددة
اادئدأب لنيطانيا ال ممى وإيرلندا الشمالية ،النمسا ،هن اراي ،الياابن

اا

ارضون:

إريرتاي ،الصني ،ال لبني ،جواب ،مصر ،ا ند
اامدن ون عن الدصوي :

إف انس دددان ،إن ددوال ،إوروود دوال ،ابجس دددان ،البئد درين ،ا ددن ايك ،اورجين ددا
فازو ،تووو ،تونس ،جدزر البيامدا ،مجيوريدة الملون دو الدميقراطيدة ،جندوع
إفريقيددا ،رواندددا ،السددن ال ،الصددومال ،ال دراق ،طددر ،الملددامحون ،ااململددة
ال راية الس واية ،نيبال ،ني حاي].
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