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  جملس حقوق اإلنسان
  العشرونالدورة 

  من جدول األعمال ٤و ٢ انالبند
حلقوق  وي ملفوضة األمم املتحدة السامية    التقرير السن 

  اإلنسان وتقارير املفوضية واألمني العام
   حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هباحاالت

 حقـوق   حالةتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن             
   *يف بيالروساإلنسان 

  موجز    
الذي طلـب فيـه      ١٧/٢٤وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان       هذا التقرير    ُيقدَّم  

 ترصد حالة حقوق اإلنسان يف ن أناجمللس إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسا
أن تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان، يف إطار احلوار التفاعلي الذي سُيجرى أثناء بيالروس و

االنتخابـات  حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس بعـد        عن    شامالً، تقريراً   العشريندورته  
     الفتـرة   ويشمل هذا التقريـر   . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩الرئاسية اليت جرت يف     

مفوضـة  وقد قدمت   . ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ إىل   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩من  
عن هذه احلالة إىل اجمللس يف دورتـه        اً  شفوياً   تقرير األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  .عشرة الثامنة
بعـد االنتخابـات    اً  شديداً  وتدهورت حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس تدهور        
 إذ شنت احلكومة محلة كبرية ضد املعارضني السياسيني وجمموعـات حقـوق             .الرئاسية

علـى تنظـيم مظـاهرة يغلـب عليهـا          اً  اإلنسان ووسائط اإلعالم املستقلة، وذلك رد     
أكثـر  ،  وقد تعرض إمجاالً  . السلمي يف مينسك لالحتجاج على العملية االنتخابية       الطابع

__________ 
 . فحسبدم هبامستنسخ كما ورد، وباللغة اليت قُهذا التقرير مرفق   *  
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النتخابات أو بعده بوقـت قـصري؛       شخص إللقاء القبض واالحتجاز يف يوم ا       ٦٠٠ من
من قادة املعارضة والناشطني والصحفيني املستقلني بينهم مخـسة  اً  شخص٤٣وُحِكم على   

  .مرشحني من املعارضة من أصل تسعة
 فيما يتعلق   ال سيما واً،  ومنذ إجراء االنتخابات ازدادت حالة حقوق اإلنسان تدهور         

تزال   وال .التعبري، واحلق يف حماكمة عادلة    ومع  باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات وحرية التج      
ترد ادعاءات تتعلق بالتعرض للتعذيب وسوء املعاملة أثناء االحتجاز، وإفالت اجلناة مـن             

. العقاب، وانتهاك اإلجراءات القضائية الواجبة، وممارسة الضغط علـى حمـامي الـدفاع      
 إىل تفـاقم    قوق اإلنسان مستقل وعدم وجود مؤسسة وطنية حل     قضاء  االفتقار إىل   يؤدي  و

 .تقدم هبذا الشأنحتقيق وإعاقة حقوق اإلنسان حالة 

عـن    السامية توصيات ترمي إىل معاجلة التحديات النُّظمية فضالً       وتقدم املفوضة     
 .القضايا امللحة يف جمال حقوق اإلنسان

ونظراً إىل عدم السماح ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بـدخول              
بيالروس فقد استند هذا التقرير إىل مصادر متنوعة مبا يف ذلك املعلومات الـيت قدمتـها                

 .احلكومة
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
، الذي  ١٧/٢٤، القرار   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧اعتمد جملس حقوق اإلنسان يف        -١

تفاقم هذه احلالة   و  حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس بوجه عام       إزاء ه البالغ قلقأعرب فيه عن    
، مبا يف   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩بشكل حاد منذ االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف         

تعرض زعماء املعارضة وممثلي اجملتمع املدين واملدافعني عن        بذلك االدعاءات املوثوقة اليت تفيد      
حقوق اإلنسان واحملامني وممثلي وسائط اإلعالم املستقلة والطالب واملدافعني عنهم للتعذيب           

  .واالحتجاز التعسفي واملضايقة املتزايدة
 إىل مفوضة األمم املتحدة الـسامية       ١٧/٢٤ر  اقرلوطلب جملس حقوق اإلنسان يف ا       -٢

لس يف إطـار    اجملأن ترصد حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس وأن تقدم إىل           حلقوق اإلنسان   
احلوار التفاعلي الذي سُيجرى أثناء دورته الثامنة عشرة، تقريراً شفوياً عن ذلك، يتناول أيضاً             

يالروس عقب االنتخابات الرئاسية الـيت      انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُيدعى ارتكاهبا يف ب       
إىل اً  شـفوي اً  وقدمت املفوضة السامية تقريـر    . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩جرت يف   

يف إطـار احلـوار     يه  أن تقدم إل  اً،  وطلب اجمللس إليها أيض   . اجمللس أثناء دورته الثامنة عشرة    
ن حالة حقـوق اإلنـسان يف       التفاعلي الذي سُيجرى أثناء دورته العشرين، تقريراً شامالً ع        

  .بيالروس

   احلكومة تعاون  -باء  
أن تتعـاون    إىل حكومة بـيالروس      ١٧/٢٤طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٣

تعاوناً كامالً مع مجيع آليات جملس حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق             
تقّدم آلليات بزيارة البلد، وأن     اإلنسان وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان، وأن تسمح هلذه ا        

حلقوق اإلنسان ثـالث    السامية  ووجهت مفوضية األمم املتحدة     . مجيع املعلومات الضرورية  
 / شـباط  ١٧، و ٢٠١١ديـسمرب   / كانون األول  ١٥يوليه و / متوز ١٨يف  (مذكرات شفوية   

ل السماح لفريق من املفوضية بـدخو     إليها فيها   إىل حكومة بيالروس تطلب     ) ٢٠١٢ فرباير
وخالل احلوار التفاعلي الـذي     . ومل تتلق املفوضية السامية أي رد خطي على طلباهتا        . البلد

أُجري أثناء الدورة الثامنة عشرة للمجلس، أشار سفري بيالروس ميخائيل خفوستوف إىل أن             
.  ولذلك فإهنا رفضت التعاون مع املفوضية السامية بشأنه        ١٧/٢٤حكومته ال تعترف بالقرار     

بـني املفوضـية الـسامية    اً لتأكيد على هذا املوقف يف اجتماعات ثنائية جرت الحق    وأُعيد ا 
  .  عن بيالروسوممثلني
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موقعـاً عليهـا    ، تلقت املفوضة الـسامية رسـالة        ٢٠١١أغسطس  /ب آ ٣٠ويف    -٤
وأعربت . دلأغسطس، من وزير خارجية بيالروس يدعوها فيها إىل زيارة الب         / آب ١٩ بتاريخ

ال ميكن النظر يف القيام هبـذه       قد   تقديرها للدعوة وأبلغت احلكومة بأنه       املفوضة السامية عن  
عن   بديالًهذه الدعوة   وأشارت إىل أنه ال ميكن اعتبار       . الزيارة إال بعد أن ينجز اجمللس واليته      

 اجمللـس مبوجـب     بواليـة لغرض الوفـاء    بعثة فنية ترسلها املفوضية السامية إىل بيالروس        
  .١٧/٢٤ القرار

علـى أسـاس    حكومة بيالروس    بعثت   ،٢٠١٠ديسمرب  /ذ شهر كانون األول   ومن  -٥
ووردت آخر التعليقـات مـن      . متعلقة به علومات  مب، و ١٧/٢٤بشأن القرار   منتظم بآرائها   

 / شـباط  ٢٠من البعثة الدائمة لبـيالروس، ومؤرخـة        موجهة  احلكومة يف مذكرة شفوية     
اً وتنوه املفوضية السامية أيـض    .  التقرير يف إعداد هذا  قد أُخذت يف االعتبار     ؛ و ٢٠١٢ فرباير

باالستعداد الذي أبداه سفري بيالروس حلضور االجتماعات اليت جرت مع املفوضة السامية يف             
فوضية الـسامية خـالل     ، ومع موظفي امل   ٢٠١١أغسطس  /يناير وآب /شهري كانون الثاين  

  .٢٠١١ عام
آلليـة االسـتعراض     عشرةالثامنة  الدورة  يف   يالروسجرى استعراض احلالة يف ب    و  -٦

وقبلت احلكومة معظم التوصيات اليت قدمت خالهلا،       . ٢٠١٠مايو  /، يف أيار  الدوري الشامل 
اقتصر على اجملاالت   غري أن هذا التعاون قد      . اهوتعاونت مع املفوضية السامية يف تنفيذ بعض      

سامية خطة بشأن   ، أحالت احلكومة إىل املفوضية ال     ٢٠١٢فرباير  /ويف شباط . املتعلقة باالجتار 
، وقـدمت   ٢٠١٣-٢٠١٠تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل للفترة         

منتصف وال يعد تقدمي تقارير     . نفيذ التوصيات املقدمة  بشأن ت املرحلي ملنتصف املدة    تقريرها  
  . املفوضة الساميةمن تشجيع الممارسة جيدة حظيت باملدة التزاماً ولكنه 

الروس بانتظام مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان خالل العام املاضي،    بيتفاعلت  و  -٧
 تقـدمي   اتووافقت بيالروس على إجـراء    . يف تقدميها كثرياً  تقارير تأخرت   أي  وليس هناك   

البالغات يف إطار العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية القضاء على مجيع             
، أجرت كل من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ٢٠١١ عام ويف. أشكال التمييز ضد املرأة   

مـع احلكومـة وأصـدرت      اً  ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل حوار        
وقدمت بيالروس تعليقات إىل جلنة     . )١( الطرف مالحظات ختامية بعد النظر يف تقارير الدولة      

ـ  مناهضة التعذيب بشأن املالحظات اخلتامية مشلـت        كـانون   ١٩عـن أحـداث     اً   مرفق
 اللجنـة   احلوار مع اً  بيالروس أيض  وتواصل.  وفترة ما بعد االنتخابات    ٢٠١٠ديسمرب  /األول

  . تتعلق حباالت حمددةاً إليها ردودقدمت املعنية حبقوق اإلنسان، اليت 

__________ 
)١( CEDAW/C/BLR/CO/7, CAT/C/BLR/CO/4, CRC/C/BLR/CO/3-4, CRC/C/OPSC/BLR/CO/1, 

CRC/C/OPAC/BLR/CO/1. 
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املعنـيني مـن املكلفـني       ،١٧/٢٤ أيضاً، يف القرار     وشجع جملس حقوق اإلنسان     -٨
إطار اإلجراءات اخلاصة املواضيعية، كالً يف إطار واليته، وبصورة خاصة املقرر           بواليات يف   

حبالة املدافعني   اخلاص املعين    اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر         
عن حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر اخلاص املعـين             

ألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملقرر              مبس
اخلاص املعين باحلق يف حرية التجّمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات، والفريق العامل املعـين              

ى باالختفاء القسري أو غري الطوعي، فضالً عن الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، عل            
إيالء اهتمام خاص حلالة حقوق اإلنسان يف بيالروس وعلى اإلسهام يف تقرير املفوضة السامية 

  . ذا الصددبتقدمي توصيات هب
 ١٩ رسالة مشتركة منـذ      ١٢وأرسل املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة          -٩

، التقريـر  هذاوضع  اكتمال  حىت وقت    ،رد من احلكومة  ومل ي . ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
الطلبات املتعلقة بكتابة   (، بينما وردت ردود إجرائية على ستة منها         دود موضوعية ستة ر سوى  

وانصبت الـشواغل   ). مدونة قواعد السلوك  خبرق  باللغة الروسية، واالدعاءات املتعلقة     رسائل  ال
 عقـب  على وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني    رسائل  الرئيسية اليت تناولتها تلك ال    

إلقاء قبض واحتجاز وقيود شـديدة  من مضايقات وواجهوه  يف ضوء ما  ٢٠١٠  عام انتخابات
مبـا يف   اً،  بسبب عملهم؛ ووضع املرشحني السابقني لالنتخابات واملعارضني السياسيني عموم        

والتـدخل يف    واالحتجاز؛ وأمناط الترهيب الذي تعرض له احملامون      إلقاء القبض   ذلك حاالت   
فيما يتصل باملظـاهرات واألحـداث الـيت جـرت يف كـانون             هامهم املهنية   اضطالعهم مب 

  .ة ضدهم وإعاقة االستعانة مبحامٍ، ومشل ذلك رفع دعاوى قضائي٢٠١٠ديسمرب /األول
 حبالة املـدافعني عـن      ة املعني ة اخلاص ةاملقرر، قامت   ١٧/٢٤وعقب صدور القرار      -١٠

كـررت  رسالة إىل حكومة بيالروس،     ، بتوجيه   ٢٠١١يوليه  / متوز ٢١، يف   حقوق اإلنسان 
وباإلضافة إىل ذلـك،    . للقيام بزيارة رمسية  فيها طلبها املوجه إىل احلكومة بتوجيه دعوة إليها         

املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية       قام  
ب آخر إىل احلكومة للقيام     ، بتقدمي طل  ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٦، يف   الالإنسانية أو املهينة   أو

املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجّمـع        قدم   ،٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول . بزيارة قطرية 
ومل يرد أي رد على هـذه       . للقيام بزيارة قطرية  اً   كذلك طلب  السلمي ويف تكوين اجلمعيات   

  . حىت تاريخ هذا التقريرالطلبات

  املنهجية  -جيم  
علومات الالزمة إلعداد هذا التقرير والتحقق منها مهمة معقدة         كانت عملية مجع امل     -١١

 على مصادر ثانوية    ، فقد اعتمد التقرير إىل حد كبري      ولذلك. بسبب تعذر الوصول إىل البلد    
  .ق منهاسعت املفوضية السامية إىل التحقّ
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ومجعت املفوضية السامية معلومات بشأن الوقائع وتسلسل األحداث كما أدرجت            -١٢
الـيت وردت مـن     املعلومات الوقائعية   بالتفصيل  وُدرست  . على لسان الشهود    مفصالً اًسرد

األمـم  من هيئات معاهـدات     اً  والُتمست معلومات أيض  . يف التقرير احلكومة وهي تنعكس    
املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وكـذلك مـن          من  قوق اإلنسان و  املتحدة حل 

  . وجملس أوروباوالتعاون يف أوروبا األمن منظمات إقليمية كمنظمة 
وسائط إعالم تابعـة    وُجمع قدر كبري من املعلومات من التقارير العامة الصادرة عن             -١٣

. اجملتمع املدين ومدافعني عن حقوق اإلنـسان      من  إعالم دولية وجمموعات    لبيالروسيا ووسائط   
 وإمكانية التحقـق    صدر ودقته صداقية امل وأثناء عملية مجع املعلومات، ُوّجه اهتمام خاص إىل م        

  .من االدعاءات
 / آذار ٢٣ إىل   ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩ويشمل هذا التقرير الفترة من        -١٤

حقوق اإلنسان كامالً وجامعاً عن حالة يراد هبذا التقرير أن يكون عرضاً        وال. ٢٠١٢ مارس
مناط الرئيسية النتهاكات   يف بيالروس وإمنا اهلدف منه هو تسليط الضوء على االجتاهات واأل          

  .حقوق اإلنسان، وتقدمي توصيات بشأن السبل املمكنة لتحسني احلالة يف البلد

  السياق  -ثانياً  

  معلومات أساسية  -ألف  
ُعدِّل يف   و ١٩٩٤واعُتمد الدستور يف عام     . ١٩٩١نالت بيالروس استقالهلا يف عام        -١٥

أن يشغل هذا   ن بوسع الرئيس    ، مل يك  ١٩٩٤مبوجب دستور عام    و. ٢٠٠٤ و ١٩٩٦عامي  
ندر كـسَ غـري أن الـرئيس ألِ     . املنصب ألكثر من واليتني مدة كل منهما مخس سـنوات         

 بإصـدار  ٢٠٠٤سبتمرب /، قام يف أيلول   ١٩٩٤ ، الذي يشغل املنصب منذ عام     )٢(لوكاشينكا
  .يسقصر تويل الرئاسة على فترتني للرئُتمرسوم لتنظيم استفتاء أسفر عن إلغاء املادة اليت 

 طيلة سنوات كثرية عن القلق بشكل منتظم إزاء حالة حقوق اإلنسان يف             أُعربوقد    -١٦
الية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف         وف. يف عدد من األوساط الدولية    بيالروس  
، قد أُوقفت   ٢٠٠٤/١٤قرارها  يف   حقوق اإلنسان    جلنة ٢٠٠٤يف عام    اليت أنشأهتا    بيالروس
ونددت كل من منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا         . بناء على طلب احلكومة    ٢٠٠٧يف عام   

بلغ عن حدوثها خالل االنتخابات     املنهجية الواسعة النطاق اليت أُ    وجملس أوروبا بالتجاوزات    
ومـن  . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩املتتالية اليت جرت يف البلد، مبا يف ذلك انتخابات          

 ،هناء والية مكتب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف مينسك         قررت إ  املؤسف أن احلكومة  
__________ 

،  من الدستور اللغة البيالروسية واللغة الروسية لغتني رمسيتني يف بيالروس؛ وهلـذا الـسبب              ١٧تعلن املادة    )٢(
جئة البيالروسـية يف  وقد اعُتمدت الته.  اإلنكليزيةيف اللغةخمتلفني  األمساء البيالورسية بطريقتني    هتجئةميكن  

 .هذا التقرير
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، قامت احلكومـة    ٢٠١٢فرباير  /ويف شباط . ٢٠١١مارس  / آذار ٣١يف   املكتب   حيث أُغلق 
على العقوبات اليت فرضها االحتاد األورويب      اً  بطرد سفريي االحتاد األورويب وبولندا رد     اً  أيض

واألفراد باعتبارهم مـسؤولني عـن التجـاوزات         املسؤولني العامني على قائمة خمتارة من     
 االضـطهاد   ، وعن ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩انتخابات  حدثت أثناء   االنتخابية اليت   

وعلى سبيل التضامن، استدعت دول     . )٣(واملعارضةفراد اجملتمع املدين     أل  املستمرين واملضايقة
  .أخرى أعضاء يف االحتاد األورويب مبعوثيها الدبلوماسيني

  االلتزامات القانونية الدولية  -باء  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية        كل من   طرف يف    بيالروس هي   -١٧
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       الربوتوكول االختياري امللحق به؛     و

واتفاقيـة مناهـضة   عنصري؛   الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ال       تفاقيةاالو؛  والثقافية
اتفاقيـة  و؛   القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة       أو العقوبة  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة    

حقوق الطفـل   القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول امللحق هبا؛ واتفاقية            
  . هبان االختياريان امللحقان والربوتوكوال

  الوطيناإلطار القانوين   -جيم  
 املعترف أسبقية مبادئ القانون الدويل   من الدستور، تعترف بيالروس ب     ٨للمادة  اً  وفق  -١٨

بأن تكفل اً ويقضي الدستور أيض. املبادئهلذه ويتعني عليها أن تكفل امتثال قوانينها   اً  هبا عاملي 
يها يف   واملنصوص عل  ،حقوق وحريات مواطين بيالروس احملددة يف الدستور والقوانني       الدولة  

   .االلتزامات الدولية للدولة
قد زيـدت   بالتقييد،     اليت تتسم أصالً   ،والقوانني املنظمة للحقوق املدنية والسياسية      -١٩

 تـشرين   ٢١يف  قـوانني خمتلفـة     التعديالت اليت اعتمدها الربملـان بـشأن        بفعل  اً  تشديد
لسياسية، وقـانون   العامة، وقانون األحزاب ا   قانون اجلمعيات   : ، وهي ٢٠١١أكتوبر  /األول

تنظيم التجمعات اجلماهريية، والقانون املتعلق بأجهزة أمن الدولة، والقانون اجلنائي، وقانون           
  .  وقانون االنتخابات،ةاإلجراءات اجلنائية، وقانون اجلرائم اإلداري

 ُيحظر على اجلمعيات    لة،املعدَّ من قانون اجلمعيات العامة، بصيغته       ٧ادة  ومبوجب امل   -٢٠
ذات صـلة بـآرائهم     " مزايا خاصـة  "دة الكيانات األجنبية يف منح مواطين بيالروس        مساع

فضفاضاً اً   تفسريه تفسري  قد يؤدي غموض هذا احلكم إىل     و. السياسية أو الدينية أو جبنسيتهم    
 ،٢١وحتظر املادة . الرابطات العامة بالكيانات األجنبية   ت  ستخدم كذريعة لتقييد اتصاال   وأن يُ 

 يف القانون نفسه على الرابطات العامة إيداع أموال أو ختزين معادن نفيسة أو ،لةبصيغتها املعدَّ
__________ 

)٣( European Union Council decision 2010/639/CFSP implementing Article 8a (1) of Regulation (EC) 
No. 765/2006. 
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ُعدِّل وقد  . اليت تقع يف دول أجنبية    أخرى يف املصارف واملؤسسات املالية األخرى       أشياء مثينة   
القانون اجلنائي البيالروسي يف نفس املنحى، إذ نص على املسؤولية اجلنائية عن تلقي منح أو               

وأشارت رسالة مفتوحة مشتركة    . لقوانني الدولة على حنو يشكل انتهاكاً      من اخلارج    هبات
، بشأن التعـديالت    ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢١وجهتها منظمات اجملتمع املدين بتاريخ      

جديـدة علـى    اً  ع وتكوين اجلمعيات وفرضت قيود    التشريعية اجلديدة اليت قيدت حرية التجمّ     
القيود اجلديدة اليت حتد من إمكانيـة تلقـي         هذه   يف بيالروس، إىل أن      جمموعات اجملتمع املدين  

وباإلضـافة  . )٤(شبه مستحيلة يف بيالروس   أموال من اخلارج تكاد جتعل عمليات اجملتمع املدين         
 ليس فقط    من القانون اجلنائي من نطاق تعريف التجسس ليشمل        ٣٥٦إىل ذلك، وسعت املادة     

إىل أي شكل من أشكال تقدمي املـساعدة        " ولكن أيضاً    "يةاتبارأنشطة مجع املعلومات االستخ   "
 ."دولة أجنبية أو منظمة أجنبية أو من ميثلهما يف تنفيذ أنشطة تضر باألمن القومي لبـيالروس               

  . )٥(منظمات اجملتمع املدين اليت تنتقد السلطات هبذا التعريف ومن احملتمل أن ُتستهدف
قيوٌد تـؤثر   اً  رضت أيض  على قانون االنتخابات، فُ    دخلتومبوجب التعديالت اليت أُ     -٢١

حتظر على املنظمات غري احلكومية اً،  خصوص،٤١ من الباب ٤٨١فاملادة . على اجملتمع املدين  
قـدمي  قبـل ت  عـام   يف غضون   املسامهة يف متويل االنتخابات يف حال تلقيها هبات خارجية          

هذه املـسامهات مـن      تقدمي   ،٧١ب   من البا  ٤٨١وعالوة على ذلك، حتظر املادة      . املسامهة
  . املنظمات غري احلكومية إذا مل يكن قد مر على تسجيلها عام واحد قبل تقدمي املسامهة

اب زحبظر تلقي األح  وتقضي التعديالت اليت أُدخلت على قانون األحزاب السياسية           -٢٢
ـ      احتفاظها  وحظر  أو مسامهات من اخلارج     دعماً مالياً    ة أو يف   بـأموال يف مـصارف أجنبي

األحـزاب  اشـتراط قيـام     القانون على   هذا   من   ٢٤املادة  ت  وأبق. مؤسسات مالية أخرى  
األموال أو غريها من األصول     بتحويل  السياسية أو النقابات أو الكيانات القانونية اليت أنشأهتا         

 لديها احلق يف  إىل حكومة بيالروس، اليت     ) مصادر أجنبية حتديداً  (املتأتية من مصادر حمظورة     
القانون اجلنائي على املسؤولية اجلنائية     من   اجلديدة   ٣٦٩٢املادة  تنص  وبناء عليه،   . مصادرهتا

  ". السياسيةبغرض متويل األحزاب حتويل مسامهات خارجية تلقي أو ختزين أو " عن
يف مكان عام حمدد    الناس  ظر تعديالت قانون تنظيم التجمعات اجلماهريية وجود        حتو  -٢٣
م من أجل التعبري العلين عن مصاحل        تنظَّ القيام بأنشطة حمددة سلفاً    بغيةمقرر  ويف موعد   اً  سلف

من نطاق تعريـف    توّسع هذه التعديالت    كما  . الحتجاجمن أجل ا  اجتماعية أو سياسية أو     
  إىل حـىت بالنـسبة  ،من األماكن اليت ُيمكن التجمع فيهااً دَّ كثري حتالتجمع اجلماهريي بينما    

وُيلزم منظمو هذه التجمعات باإلبالغ عـن مـصادر األمـوال    . صةرّخلتجمعات العامة امل ا
املستخدمة يف التجمع وُيحظر عليهم نشر املعلومات املتعلقة بالتجمع قبل احلصول على إذن             

__________ 
 .http://www.fidh.org/Open-Joint-letter-regarding-the:  الشبكيانظر املوقع )٤(
 : الشبكيانظر املوقع )٥(

www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/belarus/2011/10/d21449/. 
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لتعديالت من نطاق الصالحيات املخولة ملـوظفي إنفـاذ         توّسع ا وعالوة على ذلك،    . رمسي
والفيديو تسجيلها بالصوت   إمكانية   ذلك السماح هلم ب     مبا يف  ،القانون أثناء التجمعات العامة   

   .بدين كاملوتقييد وصول املشاركني وإخضاعهم لتفتيش 
 من القانون اجلنائي املسؤولية اجلنائية عـن        ٣٦٩٢املادة  على نفس املنوال، تقرر     و  -٢٤

ام أو القي أو إضرابات   تنظيم اجتماعات أو احتجاجات أو مسريات يف الشارع أو مظاهرات           
، وتنظيم ندوات وأشكال أخرى من األنـشطة  إعداد وتوزيع املواد الدعائيةكذلك عن هبا، و 

من القيود علـى    اً  اإلدارية مزيد ، تفرض تعديالت قانون اجلرائم      كولذل. السياسية والدعائية 
) ٢٤-٢٣املـادة   " (مساعدة من اخلارج دون مقابـل     "حصول منظمات اجملتمع املدين على      

  ). ٣٤-٢٣(جمعات اجلماهريية وعلى تنظيم الت
القانون املتعلـق   على  ، وقع رئيس بيالروس     ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣٠ويف    -٢٥

 / نيسان ٦الذي سيدخل حيز النفاذ يف      واملهنة القانونية يف مجهورية بيالروس،      بنقابة احملامني   
حيات وزارة صـال  من  للمحللني، فإن هذا القانون يوسع إىل حد كبري       اً  ووفق. ٢٠١٢أبريل  

   .)٦(م النقابة وتقليص حقوقهاالعدل فيما يتعلق بتنظي
 إىل قـانون اجلـرائم      إذ أُضيفت .  على اإلنترنت  رقابتهااحلكومة كذلك   شّددت  و  -٢٦

 على شـبكة    الوطنيةاستخدام املواقع   لطلبات املتعلقة ب  خمالفة ا "  بشأن ١٦-٢٢املادة  اإلدارية  
احلكومية اهليئات  موظفي  اإلنترنت تقييد وصول    دمة  تشترط على مقدمي خ   اليت  ، و "اإلنترنت

بيد أن هذه املادة ال تستهدف      ". احملظورة"والتعليمية إىل املواقع الشبكية     واملؤسسات الثقافية   
وباإلضافة إىل ذلك، جيوز معاقبة مقدمي خدمة اإلنترنت يف         . رادمستعملي اإلنترنت من األف   

  .)٧()modem(أو عدم تسجيل كواشفهم هم لديهذه اخلدمة مستعملي حال عدم تسجيل 
، أصدر ثالثة مكلفـني بواليـات يف إطـار          ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ويف    -٢٧

تقيّد بـشكل   حيذر من التعديالت التشريعية اجلديدة اليت قد        اً  صحفياً  اإلجراءات اخلاصة بيان  
ات وحرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيشديد وتعسفي احلق يف كل من حرية التجمع السلمي     

  من هي جزء البيان أن هذه القيود     مصدرو  واعترب  . للقانون الدويل وميكن أن تشكل انتهاكاً     
اجلهود الرامية إىل عرقلة وجترمي األنشطة املشروعة اليت يضطلع هبا املدافعون عـن حقـوق               

 مبا يف   ،سيةاإلنسان واجلمعيات العاملة يف جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األسا          
  .إلجراءات والسياسات احلكوميةاينتقدون ذلك أولئك الذين قد 

__________ 
)٦( 22 February 2012 Viasna,؛ انظر :http://spring96.org/ru/news/50195. 
)٧( Belarusian Association of Journalists, annual review 2011 on violations of journalists’ and mass 

media rights )بشأن انتـهاكات حقـوق   ٢٠١١االستعراض السنوي لعام  الروسية،يمجعية الصحفيني الب 
 ).الصحفيني ووسائط اإلعالم اجلماهريي
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يف قـراءتْين خـالل      - وقد أُدخلت مجيع التعديالت املشار إليها أعاله على عجل          -٢٨
 وتبدو هذه التعديالت متعارضة     .)٨(الطالع عليها مسبقاً  لتح للجمهور    ومل تُ  - جلسة واحدة 

 من العهـد    ٢٥ و ٢٢ و ٢١ و ١٩املواد  دويل، مبا يف ذلك     حقوق اإلنسان ال  مع روح قانون    
اإلعالن املتعلـق حبــق       من ١٣ و ٨ و ٥الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملواد       

األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية             
  ). دافعني عن حقوق اإلنسانملاإعالن  (ومسؤوليتهم عن ذلكاً املعترف هبا عاملي

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٩احلالة منذ  -ثالثاً  

  تسلسل األحداث  -ألف  
، وكان هناك   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩ت االنتخابات الرئاسية بتاريخ     يجرأُ  -٢٩
  مبا يف ذلـك    ،وتوىل مراقبة االنتخابات عدد من املراقبني الدوليني      . مرشحني للمنصب رة  عش
اجلمعية الربملانية املـشتركة    و األمن والتعاون يف أوروبا   مراقبة االنتخابات التابعة ملنظمة      بعثة

ما خلـص   نيبف: ُوجدت اختالفات بني استنتاجات كل منهما     و. لدول رابطة الدول املستقلة   
ـ جرأُ أن االنتخابات الرئاسية     الدول املستقلة املراقبون عن رابطة     ت علـى حنـو مـنظم       ي

العملية حبدوث بعض التحسن يف     بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا       ت  ؛ سلم )٩(وشفاف
غري أهنا أشارت إىل غياب االستقاللية والرتاهة يف إدارة العملية االنتخابية، وتكبيل            االنتخابية  

، وقصور اإلطـار    من العملية االنتخابية  الرئيسية  وانعدام الشفافية يف املراحل     البيئة اإلعالمية،   
  .)١٠(النتخابات عن توفري أساس إلجراء انتخابات دميقراطية حقيقيةي لالتشريع
 ٧٩,٦٥بيالروس، حصل السيد لوكاشينكا علـى     ل للجنة االنتخابية املركزية     ووفقاً  -٣٠

وقبل إعالن النتائج الرمسية، قام أنصار مرشحي املعارضـة للرئاسـة           . يف املائة من األصوات   
بالتجمع يف وسط مدينة مينـسك      املنتمني إىل أحزاب،    غري  آنذاك  احلاكم  ومعارضو الرئيس   

التجاوزات وعمليـات   بللتعبري عن احتجاجهم على ما اعتربوه انتخابات غري نزيهة ونددوا           
وتشري املعلومات الرمسية إىل أن التجمع بدأ يف ساحة أوكتيابرسكايا          .  الواسعة النطاق  التزوير

   .)١١(٢٠/٢١ستقالل يف الساعة ، وانتقل إىل ساحة اال٥٠/١٨يف مينسك الساعة 
__________ 

  :وان الشبكي؛ انظر العن٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠، ١٩املادة  )٨(
www.article19.org/resources.php/resource/2787/en/new-legislative-amendments-limiting-freedom-

of-assembly-and-association-and-imposing-new-restrictions-on-civil-society-groups-in-belarus. 
 .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٨ذيب، تعليقات بيالروس على املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التع )٩(
) OSCE Rapporteur’s report on Belarus: (بشأن بيالروسمقرر منظمة األمن والتعاون يف أوروبا انظر تقرير  ) ١٠(

 .٢٠١١يونيه /، حزيران)www.osce.org/odihr/78705ميكن االطالع عليه على املوقع (
 .CAT/C/BLR/CO/4/Add.1 الوثيقة )١١(
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 ٠٠/١٩ الساعةحنو  أول حادث اتسم بالعنف وقع      ووفقاً لروايات الشهود املوثوقة، فإن        -٣١
عندما اعترض عناصر إنفاذ القانون، حسبما ادُّعـي،        ديسمرب،  / كانون األول  ١٩يوم  مساء  

ل توجههم إىل ساحة    ُيدعى أوالدزميري نياكليايو، وأنصاره خال    واملعارضة،  أحد املرشحني من    
وأُفيد بأن املظاهرة يف ساحة االستقالل كانت       . )١٢(وهامجوهماالستقالل يف مسرية سلمية،     

مبىن حكـومي   صغرية يف تكسري نوافذ     منعزلة  يف تلك األثناء سلمية إىل أن شرعت جمموعة         
. )١٣(٣٠/٢٢ و ٠٠/٢٢وتشري الروايات الرمسية إىل أن ذلك حدث بـني الـساعة            جماور؛  

عي احلكومة أهنم من أنصار املعارضة بينما       ؛ وتدّ غري واضحة األشخاص  هؤالء  تزال هوية    وال
 عناصر إنفاذ القانون بتفريق اجملموعة      توقام. املعارضة أهنم حمرضون أرسلتهم احلكومة    تّدعي  

ضد بقية املتظاهرين    ،)١٤(٣٧/٢٢يف الساعة   االهتام  احلادثة لتوجيه   هذه  واستخدموا بعد ذلك    
 من املتظاهرين املـساملني     وقيل إن كثرياً  . العظمى منهم كانت مساملة   األغلبية  فيد بأن   الذين أ 

وتشري املعلومات احلكوميـة إىل أن      . )١٥(قد تعرضوا للضرب باهلروات وأُحلقت هبم إصابات      
 املطـاطي أو وسـائل   الرصاصأو خراطيم املياه أو ل للدموع   الشرطة مل تستعمل الغاز املسيّ    

  . أخرىخاصة
ومدامهات استهدفت  إلقاء قبض واحتجاز مجاعيني      تدخل الشرطة عمليات     توأعقب  -٣٢

وأفاد كثري من املراقبني بأن احلكومة      . نشطاء املعارضة واملنظمات غري احلكومية والصحفيني     
وأُلقي القبض على سبعة من املرشـحني       . منسقة ضد املعارضني السياسيني   قمع  شنت محلة   

جـرى  وتفيد تقارير شىت بأنـه      . بقليلنتخابات أو بعده    االا يوم   واحُتجزوللرئاسة  العشرة  
معظمهـم   ،)١٦(٢٠١٠ديـسمرب   /هناية كانون األول  حبلول   شخص   ٦٠٠احتجاز أكثر من    

وأفرج يف وقت الحق عن     .  وصحفيون املعارضةمن  أشخاص شاركوا يف االحتجاج ونشطاء      
دفع رسوم إدارية ن فُرض عليهم    معظم من أُلقي القبض عليهم ومل ُيفرج عن كثري منهم بعد أ           

 ٤٠بيد أن أكثـر مـن       .  يف االحتجاز   يوماً ١٥وأيام   ٥بني  ما  أو غرامات، أو بعد قضاء      
  .شخصاً قد ُوجِّه إليهم االهتام وحوكموا يف حماكم حملية يف مينسك

__________ 
)١٢( 20 May 2011 Naviny, املوقع الشبكيانظر؛ : 

http://naviny.by/rubrics/society/2011/05/20/ic_articles_116_173496/. 
 .CAT/C/BLR/CO/4/Add.1الوثيقة  )١٣(
 .املرجع نفسه )١٤(
)١٥( "Four Belarus opposition leaders arrested following ‘vote-rigging’ riot over President 

Lukashenko’s landslide victory”, Mail Online, 20 December 2010 .متاح على العنوان الشبكي : 
www.dailymail.co.uk/news/article-1340131/Belarus-presidential-candidate-Neklyaev-seriously-

injured-vote-rigging-protest.html. 
)١٦( “Behind the scenes of one conspiracy (part 2): some declassified documents on the events of 

December 19”, Belarus Today, 17 January 2011 .متاح على العنوان الشبكي:  
www.sb.by/post/111190/. 
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وأصدرت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وجملـس أوروبـا واالحتـاد األورويب               -٣٣
وأصـدرت  .  عن القلق إزاء حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس         بيانات تعبرياً  دول عدة  وقادة

 ٢١اآلخـر يف     و ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٢١أحدمها يف   املفوضة السامية بيانْين    
، أعربت فيهما عن قلقها إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان يف أعقـاب             ٢٠١١فرباير  /شباط

ا يتعرض له املعارضون السياسيون والصحفيون      االنتخابات، ودعت احلكومة إىل وضع حد مل      
  . واملدافعون عن حقوق اإلنسان من اضطهاد ومضايقات

  حرية التجمع  -باء  
وتـنص  . بيالروس هي طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية            -٣٤
 أيضاً من دستور بيالروس     ٣٥وتكفل املادة   .  من العهد على حرية التجمع السلمي      ٢١ املادة

  . للقانونمحاية هذا احلق طبقاً
 / كـانون األول   ١٩وعقب تفريق التجمع الذي شهدته سـاحة االسـتقالل يف             -٣٥

العديد من األشخاص الذين شاركوا يف التجمـع        ، جرى إلقاء القبض على      ٢٠١٠ ديسمرب
 أعمـال احتجـاج غـري     "واتُّهِم كثري منهم بتنفيذ     . الالحقةخالل األيام واألسابيع    وذلك  
) اضطراب عام أو املـشاركة فيـه      إثارة   (٢٩٣املادة  وُوجِّهت إليهم هتم مبوجب     " مرخصة

ختل بالنظام العام بشكل    وتدبري أفعال   تنظيم   (٣٤٢املادة  و) الشغب اإلجرامي  (٣٣٩املادة  و
  شخصاً ٢٧وتشري املعلومات الرمسية إىل أن احملاكم قضت بإدانة         . من القانون اجلنائي  ) خطري

العظمى مل ترتكب   األغلبية  ، رغم االعتراف بأن     )١٧(شاركة النشطة يف االضطرابات   بتهمة امل 
، شـهدت  ٢٠١١مـايو  / أيـار ٢٦فرباير و/ شباط ١٧بني  ما  ويف الفترة   . أي أعمال عنف  

وصدرت إدانـات   . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩بأحداث  تتعلق   حماكمة   ١٣مينسك  
باملـشاركة يف   " اتُّهمـوا     شخـصاً  ٢٨م   مبن فيه   شخصاً ٤٣ما جمموعه   وعقوبات يف حق    

  ". اضطراب عام
 كانون  ١٩بعد أحداث   إىل  واستمرت القيود املفروضة على احلق يف حرية التجمع           -٣٦

ورفضت احلكومة بصورة منهجية الترخيص للمظاهرات والتجمعات       . ٢٠١٠ديسمرب  /األول
ة الـيت يكتفـي فيهـا       ، مبا يف ذلك االحتجاجات السلمية الصامت      ٢٠١١السلمية طيلة عام    

، ألقت الشرطة القـبض     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٩ويف  . والتصفيقمعاً  املتظاهرون بالوقوف   
  . )١٨( شخص شاركوا يف احتجاج صامت يف مينسك١٠٠على ما ال يقل عن 

__________ 
 .CAT/C/BLR/CO/4/Add.1الوثيقة  )١٧(
)١٨( "Belarusian ‘silent rally’ protesters rounded up”, BBC, 29 June 2011، الـشبكي  متاح على العنوان: 

www.bbc.co.uk/news/mobile/world-europe-13969346?SThisEM. 
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كـم   عن تسعة أشخاص حُ ، أصدرت احلكومة عفواً   ٢٠١١أغسطس  / آب ١٣ويف    -٣٧
. ، وأطلقت سراحهم  ٢٠١٠ديسمرب  /انون األول  ك ١٩عليهم بالسجن فيما يتصل بأحداث      

 ١٤ آخـرين يف     شخصاً ١١وسبتمرب  / أيلول ١أشخاص يف   عن أربعة    وأعقب ذلك، العفوُ  
على االعتراف بذنبـهم    أُجربوا  وادعى بعض األشخاص املُفرج عنهم أهنم       . )١٩(سبتمرب/أيلول

، كان ال يزال ٢٠١٢مارس /وحىت أوائل آذار . التوقيع على طلب للحصول على العفو     على  و
زميتـسر  : ديـسمرب وهـم   / كانون األول  ١٩دينوا يف أحداث    مخسة أشخاص أُ  يف السجن   

  .سانيكاو، وميكاالي ستاتكيفيتشندريه ش، ولوباو، وأتباندارينكا، وزميتسر داشكيفي
املعارضـني الـسياسيني    إلقاء القبض علـى     ويف الوقت نفسه، استمرت السلطات يف         -٣٨

إذ أُلقـي القـبض علـى    . يف انتهاك حلقهم يف حرية التجمعكام عليهم واحتجازهم وإصدار أح  
باالحتجاز كم عليه   ، وحُ ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٢ على سبيل املثال، يف      ‘بافل فيناهراداو ‘الناشط  

  .)٢٠(قرب مبىن حكومي يف مينسك" جتمع للدمى" أيام بتهمة تنظيم ١٠اإلداري ملدة 

  معاملة املعارضني السياسيني  -جيم  
، وصفت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا احلمالت االنتخابيـة يف      ١٩٩٦منذ عام     -٣٩

الدولية للمعايري متتثل ، بأهنا ال ٢٠٠٦ و٢٠٠١احلملتان الرئاسيتان يف عامي بيالروس مبا فيها 
وينطوي عدم االمتثال للمعايري الدولية لالنتخابـات احلـرة         . لالنتخابات احلرة والدميقراطية  

) ب(٢٥ما يتعارض مع املادة     ة على انتهاك حلق املواطنني يف املشاركة السياسية، وهو          والرتيه
  .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمن العهد الدويل 

جتدد منط االضطهاد والترهيب واملضايقات املتبع ضد املعارضـني الـسياسيني           قد  و  -٤٠
، عندما ألقت الـسلطات     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩للرئيس احلايل خالل انتخابات     

وترهيب واسـعة  قمع القبض على سبعة مرشحني من املعارضة من أصل تسعة، وشنت محلة       
املرشحني التـسعة للرئاسـة     من  مخسة  كم على   وُح. النطاق ضد قادة املعارضة والناشطني    

 مبوجـب   أوسندريه سانيكاو، وميكاالي ستاتكيفيتش، ودزميتري      أ: بالسجن وهم بأحكام  
، وحكم على أوالدزميـري نياكليـاو   ")أو املشاركة فيه  اضطراب عام   إثارة   ("١-٢٩٣املادة  

أفعـال  تنظيم وتدبري   (" )٢١( من القانون اجلنائي   ١-٣٤٢سكي مبوجب املادة    يوفيتال رمياشو 
ترشـح  أي شخص مدان من ال  وجتدر اإلشارة إىل أن القانون مينع       ) خطريبشكل  ختل بالنظام   

  .ملستقبللالنتخابات الرئاسية يف ا
__________ 

 .٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠وف، املمثل الدائم لبيالروس، تسخطاب السفري ميخائيل خفو )١٩(
)٢٠( “Vinahradau sentenced to 10 days for toys”, Charter 97, 7 March 2012 متاح على العنوان الشبكي؛: 

http://charter97.org/en/news/2012/2/22/48356/. 
)٢١( “Criminal trials in Belarus after December 19”, Legal Transformation Center متاح على العنوان 

 ./http://lawtrend.org/ru/data/752: الشبكي
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للضرب حـىت   ‘ أوالدزمري نياكلياو ‘، تعرض   ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول ١٩ويف    -٤١
وبعد بضع ساعات، اخُتطـف مـن       . ونقله مؤيدوه إىل املستشفى لتلقي العالج     . فقد وعيه 

. )٢٢()KGB(املستشفى على أيدي جمهولني مقنعني ثبت الحقاً أهنم عمالء ملباحث أمن الدولة    
رم من العالج الطيب،    تابع ملباحث أمن الدولة وحُ    احتجاز  جن يف مركز    ُسوقالت تقارير إنه    

، وضـع   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٩ويف  . رغم أنه يعاين من ارتفاع خطري يف ضغط الدم        
قـراءة  رم من استخدام اهلاتف واإلنترنـت و      وُحالصارمة  السيد نياكلياو قيد اإلقامة اجلربية      

 ، من القانون اجلنـائي    ١-٣٤٢مبوجب املادة   جِّه إليه اهتام،    ُو ،مارس/ آذار ٣٠ويف  . اجلرائد
السجن ملـدة   كم عليه ب  مايو، حُ / أيار ٢٠ويف  . )٢٣("اضطراب عام أو املشاركة فيه    إثارة  "  ب

املرشح : يف القضية شخصيات بارزة أخرى يف املعارضة هي       وأُشرِك   .عامني مع وقف التنفيذ   
حكمـاً  ويسكي الذي حكم عليه بالسجن ملدة عامني        فيتال رمياش السابق النتخابات الرئاسة    
انكا، وهي موظفة تعمل لدى السيد رمياشوسكي، ُحكم عليهـا          مشروطاً؛ وأناستازيا باالج  

  من القانون اجلنائي؛ وُحكم أيضاً     ١-٣٤٢مبوجب املادة   حكماً مشروطاً   بالسجن ملدة عام    
 كانوا يعملون لدى السيد     وهمزنياك،  ندريه دزميتروي، وآلياكساندر فيادوتا، وسيارهاي فا     على أ 

  .)٢٤(١-٣٤٢نياكلياو قبل االنتخابات، بالسجن ملدة عامني مع وقف التنفيذ مبوجب املادة 
    ، اعتمد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي الـرأي         ٢٠١١مايو  / أيار ٤ويف    -٤٢

از تعسفي مبوجب   ، الذي أعلن فيه أن احتجاز السيد ستاتكيفيتش هو احتج         ١٣/٢٠١١رقم  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        ٩لمادة  يشكل خرقاً ل  الفئتني الثانية والثالثة، وأنه     

  . اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانوألحكام والسياسية 
مايو، حكم على مرشح آخر لالنتخابات الرئاسية ونائب سابق لـوزير           / أيار ١٤ويف    -٤٣

، بالسجن ملـدة مخـس      ‘أندريه سانيكاو ‘وهو  " ٩٧امليثاق  "اخلارجية وأحد مؤسسي مجاعة     
" قيادة حشد ارتكب جتاوزات   "سنوات يف أحد السجون اليت ختضع لتدابري أمنية مشددة بتهمة           

اضطرابات عامة مصحوبة مبمارسة العنف ضد أشخاص واالعتداء على ممتلكات          "وأُدين بتنظيم   
 على أربعة متهمني    وُحكم. اهرات كانت سلمية  أن املظ ‘ سانيكاو‘وذكر السيد   . )٢٥("وتدمريها

__________ 
)٢٢( Jerome Taylor, “British law firm steps up fight against Europe’s last dictator” 

Independent, 27 September 2011  العنوان الشبكيمتاح على: 
www.independent.co.uk/news/uk/home-news/british-law-firm-steps-up-fight-against-europes-last-

dictator-2361449.html. 
"  على اإلخالل بالنظام العـام     حتريضاً"أعيد توصيف التهم املوجهة إىل السيد نياكليايو فيما بعد باعتبارها            )٢٣(

 .)٣٤٢ القانون اجلنائي، املادة(
)٢٤( Viasna Human Rights Center, “More verdicts in 19 December 2010 trials”, 20 May 2011. 
)٢٥( Shaun Walker, “Belarus opposition candidate jailed for post-election protest”, Independent, 16 

May 2011       متاح علـى العنـوان الـشبكي ، :www.independent.co.uk/news/world/europe/belarus-

opposition-candidate-jailed-for-postelection-protest-2284756.html. 
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  من القـانون   ٢-٢٩٣آخرين معه يف هذه احملاكمة بالسجن ملدة ثالثة أعوام مبوجب املادة            
 ‘إيليـا فاسـيليفيتش   ‘إذ حكم على نشطاء املعارضة      ). اضطراب عام املشاركة يف   (اجلنائي  

 ‘شيكت هنيد هآلي‘سنوات، وعلى    بالسجن ثالث    ‘فيودار مريزاياناو ‘ و ‘أوالدزميري يرميينكا ‘و
  . )٢٦( سجن خيضع لتدابري أمنية مشددةبالسجن ثالث سنوات ونصف، وأودعوا مجيعهم يف

 بالسجن على املرشـح     مايو، أصدرت حمكمة حملية يف مينسك حكماً      / أيار ٢٦ويف    -٤٤
 ملدة ست سنوات وعلى مرشح آخـر،        ‘كيفيتشتميكاالي ستا ‘السابق لالنتخابات الرئاسية    

يف سجن خيضع لتدابري أمنيـة   سنة  ، بالسجن ملدة مخس سنوات ونصف       ‘سأودزميتري  ‘ هو
:  وهـم  نفس القضية بالسجن لفتـرات خمتلفـة      كم على متهمني آخرين يف      وُح. متوسطة

، )أربـع سـنوات    (‘أرتسيوم هريبكـو  ‘، و )مخس سنوات  (‘ألياكسندر كالسكوفسكي ‘
تقييد (‘ ندريه بازنياك أ‘، و )ثالث سنوات ( ‘دزميتري بوالناو ‘ و ‘ألياكسندر كفياتكيفيتش ‘و

يوليه، أعادت حمكمة مدينة مينسك النظر يف القـضية         / متوز ١٩ويف  . )٢٧()حريته ملدة سنتني  
، ‘كالسكوفـسكي ‘، و ‘سأو‘، و ‘سـتاتكيفيتش ‘أحكام السجن يف حق الـسادة       وأيدت  

 . )٢٨(‘بازنياك‘ و‘بوالناو‘، و‘فيتشيكفياتك‘، و‘هريبكو‘و

واحملاكمات، الشقق السكنية   وتفتيش  وإلقاء القبض   إىل حاالت االحتجاز    وباإلضافة    -٤٥
ايقات ديسمرب ألشكال أخرى من املض/ كانون األول١٩تعرض كثري من املشاركني يف جتمع       

.  النتقادات وسائط اإلعالم اليت تسيطر عليهـا احلكومـة         وتعرضوا بوجه خاص  . والضغوط
كثرياً ما يشري إىل املعارضـة      اجات الذعة، إذ    تصرحيات الرئيس لوكاشينكا بشأن االحتج    و

  . لذي يهدف إىل تدمري بيالروسا" الطابور اخلامس"  بالسياسية 

  أوضاع السجون والتعذيب وسوء املعاملة  -دال  
السابق   وخباصة مراكز االحتجاز   ،تشري العديد من التقارير إىل أن أوضاع السجون         -٤٦

إذ يقال إن احملتجزين يوضعون يف زنزانات       . ية ذات الصلة   ال تستويف املعايري الدول    ،للمحاكمة
إمكانيـة   وحمدودية   ، وقصور يف خدمات الصرف الصحي     ،الغذاءسوء  مكتظة ويعانون من    

معتـاد  يتعرضون بـشكل    ُيذكر أهنم   كما  . احلصول على املساعدة الطبية واخلدمات الدينية     
وقد ظهرت  .  أخرى مضايقاتشكال  وأل ،العتداء اللفظي والبدين  لعمليات تفتيش مهينة، ول   

يف سـياق القـضايا     بصورة خاصـة    جوانب القصور هذه اليت تشوب نظام السجون جلية         
  . ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٩اإلدارية واجلنائية املتعلقة بأحداث 

__________ 
)٢٦(  ,14 Vesti.ru May 2011العنوان الشبكيانظر  :

www.vesti.ru/doc.html?id=452252&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter. 
)٢٧( Naviny, “Statkevich sentenced to six years, Uss to 5 ½ years”, 27 May 2011 ،   متاح علـى العنـوان

 .http://naviny.by/rubrics/english/2011/05/27/ic_articles_259_173781:الشبكي
)٢٨( BelaPAN, 19 July 2011انظر العنوان الشبكي؛  :http://belapan.com/archive/2011/07/19/485447/. 
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، أنه تعرض لضرب شديد بعـد       ‘ندريه سانيكاو أ‘خالل جلسات احملكمة، ادعى     و  -٤٧
. استخدام املرحاض من  ديسمرب، وحرم من العالج الطيب و     / األول  كانون ١٩يف  القبض عليه   

دون حراك فوق سرير خـشيب حتـت ضـوء          وأفادت التقارير أنه كان ُيكره على التمدد        
 ٢٢ زار السيد سانيكاو يف      ‘يتساوازفادزمي  ‘وأُفيد أن رئيس مباحث أمن الدولة       . )٢٩(ساطع
وابنه ) ‘إيرينا كاليب ‘فية  الصح(زوجته  " حةحياة وص "  ليناير، وهدده بالتعرض    /ن الثاين كانو
  .)٣٠(بالغ من العمر ثالث سنواتال

أن مباحث أمن الدولة عذبته     ‘ أليس ميخائيليفيتش ‘واّدعى مرشح آخر للرئاسة، هو        -٤٨
 شـهر كـانون     مع حمتجزين آخرين يف سجن خيضع لتدابري أمنية مشددة يف مينسك خالل           

إىل الرئيس لوكاشينكا وعلـى     " التماس صفح "لى كتابة   عوقد أُجرب   . )٣١(٢٠١١يناير  /الثاين
 للحكومة، أجرى مكتـب     ووفقاً.  بفضحها مع مباحث أمن الدولة قام الحقاً     " عقد صفقة "

 يف ادعاءات السيد ميخاليفيتش، ولكن قيل إنه مل يتوصـل إىل أي              رمسياً النائب العام حتقيقاً  
اتاليـا  ن‘فية  تجزة سابقة أخرى، هي الـصح     علنت حم وأ. )٣٢(إىل أحد ه االهتام   أدلة، ومل يوجَّ  

مباحـث أمـن    أفراد   ييدأ نفسية على    بعد إطالق سراحها لضغوط   ، أهنا تعرضت    ‘ينارادز
 مارس، اعتمد الربملان األورويب قـراراً     / آذار ١٠ويف  . حاولوا جتنيدها كمخربة   الذين   الدولة

بينـهم  (حمتجزون آخرون   عى   وادّ .)٣٣(د ميخاليفيتش والسيدة رادزينا   أدان فيه تعذيب السي   
أهنم تعرضـوا   ) ‘ميجاالي ستاتكيفيتش ‘، و ‘زميستر باندارينكا ‘، و ‘ألياكسندر أتروشانكاو ‘

 قيل إن عملية التعذيب ويف بعض احلاالت،. لمعاملة املهينة أثناء احتجازهم للتعذيب أو لأيضاً
جعل التعرف   مما   - عناصر من أمن الدولة    اّدعى أهنم    -مقنعني  أفراد   ييدأعلى  كانت جتري   
  . )٣٤(وحال دون توجيه االهتام إليهم  صعباًعليهم أمراً

__________ 
)٢٩( BelaPAN, 12 May 2011 ;انظر العنوان الشبكي :http://news.tut.by/politics/226615.html. 
)٣٠( Amnesty International: Urgent Action, “Belarus: Further information: Prisoner of conscience now 

incommunicado”, ،متـاح علـى العنـوان الـشبكي    ، ٢٠١١مـايو  / أيار١٨:www.amnesty.org/ 

en/library/info/EUR49/013/2011/en. 
)٣١( McCue & Partners, Case summary of the prosecution of Alexander Lukashenko, Major General 

Vadim Zaitsev, Anatoly Kuleshov for crimes of torture and hostage taking, 26 September 2011 .
  ألكسندر بوكاشنكو، واللواء فادمي زايتسيف، وأناتويل      مقاضاةملخص قضية   ،  "ماكيو آند بارتنرز   "مكتب(

: متاح على املوقـع الـشبكي     . )٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٦كوليشوف على جرائم التعذيب واالختطاف،      
www.mccue-law.com/wp-content/uploads/2011/09/00001.BEL_.2011.09.26.Case-summary-

f2.pdf. 
 .CAT/C/BLR/CO/4/Add.1الوثيقة  )٣٢(
)٣٣( European Parliament resolution P7_TA-PROV(2011)0099. 
)٣٤( Jerome Taylor, “President’s rival tells of torture in Belarus jail”, Independent, 1 March 2011. 



A/HRC/20/8 

GE.12-12857 18 

إذ . )٣٥(ت تستمر بعد صدور احلكم    املعاملة كان إساءة  ن  اّدعى أ ويف بعض احلاالت،      -٤٩
على أُجرب  ، وهو رئيس املقر االنتخايب التابع للسيد سانوكاو، أنه          ‘أوالدزميري كوبيتس ‘اّدعى  

عاون مع مباحث أمن الدولة؛ وقيل إن رجال أمـن الدولـة هـددوه             توقيع وثائق تتعلق بالت   
  .)٣٦(للخطر يف حال رفض التعاون معهمعائلته وأصدقائه باحتمال تعريض 

  حرية التعبري ووسائط اإلعالم  -هاء  
كـل   على حق    اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    من العهد الدويل     ١٩تنص املادة     -٥٠
 مـن دسـتور     ٣٤ وتكفل املـادة     .يف حرية التعبري  ، واحلق   لتدخيف اعتناق آراء دون     فرد  

قد دأبوا  صحفيني  ودوليني لوسائط اإلعالم    وبيد أن مراقبني مستقلني     . بيالروس حرية التعبري  
  .بالقيود اليت تفرضها احلكومة على حرية التعبري وعلى وسائط اإلعالمعلى التنديد 

، بطابعـه   ٢٠٠٨ل حيز النفاذ يف عام       الذي دخ  ،ويتسم قانون اإلعالم البيالروسي     -٥١
مفهـوم   وال يشمل مرهقة العتماد الصحفينيالتقييدي؛ وهو ينص على إجراءات بريوقراطية  

في للرقابة من خالل تدابري     وخيضع النشاط الصح  . ساهبم اخلاص فيني الذين يعملون حل   الصح
والسيطرة  ،فيني املستقلني واإلذاعة، ومراقبة أنشطة الصح   التلفاز  شىت منها ممارسة الرقابة على      

ضة لالضطهاد  فيون التابعون لوسائط اإلعالم املستقلة واملعارِ     ويتعرض الصح . على دور النشر  
  . أنشطتهم املهنيةبسبب على حنو متكرر واحملاكمة 

، ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩وخالل عملية قمع االحتجاجات اليت جرت يف          -٥٢
،  صـحفياً  ٢٧ للضرب، واحتجـز      مراسالً ٢١ا ال يقل عن     ويف الفترة اليت تلتها، تعرض م     

أن وأفيـد   . )٣٧( يومـاً  ١٥أيام و  ١٠ آخرين بالسجن لفترات تتراوح بني       ١٣كم على   وُح
 ١٠٠مباحث أمن الدولة دامهت العشرات من مكاتب وسائط اإلعالم وصادرت أكثر مـن          

كم سبعة صـحفيني    ، حو ٢٠١١مايو  /ويف منتصف أيار  . )٣٨(قطعة من املعدات اإللكترونية   
  . ديسمرب/ كانون األول١٩فيما يتصل بأحداث 

، ‘إيرينا كاليب ‘تتمثل إحدى أبرز حاالت املضايقة خبصوص وسائط اإلعالم يف قضية             -٥٣
 الروسية، وزوجـة مرشـح   نوفايا غازيتا وهي صحفية خمتصة حبقوق اإلنسان تعمل يف جريدة         

، ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول  ١٩ القبض عليها يف     فقد ألقي . ‘أندريه سانيكاو ‘املعارضة للرئاسة   
__________ 

-www.fidh.org/The-International-Federation: انظر االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان على العنوان الشبكي        )٣٥(

for, 10 June 2011. 
 .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩، Charter 97,http://charter97.org/ru/news/2011/9/19/42696kانظر  )٣٦(
)٣٧( Belarusian International Implementers Meeting, Monitoring Report on Developments in Belarus, 

December 2010 - May 2011, p. 3 ) ببيالروس، تقريـر عـن مراقبـة    ني املعنينيالدولياملنفذين اجتماع 
 .)٢٠١١مايو /أيار - ٢٠١٠ديسمرب /ولالتطورات يف بيالروس، كانون األ

 .٢٠١١مارس / آذار١٧يخ ر البيالروسية يف جنيف، بتااحلكوميةبيان شفوي قدمته املنظمات غري  )٣٨(
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 بشأن تفريق جتمع إخيو موسكفياحملطة اإلذاعية الروسية أثناء مقابلة مباشرة معها مع موجات 
ساحة االستقالل باستخدام العنف، واقتيدت إىل مركز احتجاز خاص تابع ملباحث أمن الدولة،             

   ،٢٩٣تحتها وزارة الداخليـة مبوجـب املـادة         ووجه إليها االهتام يف إطار حتقيقات جنائية ف       
    / أيـار  ١٦ويف  ). إثارة اضطراب عام أو املشاركة فيـه      (، من القانون اجلنائي     ٢ و ١اجلزءين  

  . ملدة عامني مع وقف التنفيذ، حكمت عليها إحدى حماكم مينسك بالسجن٢٠١١مايو 
 وأُدين بسبب أنـشطته     وتعرض الصحفي املستقل أندرزيج بوكزوبوت مراراً لالضطهاد        -٥٤
وأُلقي . ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول  ١٩ يوماً بعد تغطيته ألحداث      ١٥فقد احتجز ملدة    . املهنية

مينـسك،  االحتاد األورويب يف    وفد  السيد بوكزوبوت وهو يف طريقه إىل مكتب        القبض على   
 مـن   ٣٦٨و ٣٦٧املادتـان   " (القذف"/"السب"و" التشهري"  ببتهم التعرض للرئيس لوكاشينكا     

، وهي دورية بولندية    وفيبوركزا غازيتا، يف مقاالت اّدعى أهنا نشرت يف صحيفة         )القانون اجلنائي 
ويف . رئيسية، وكذلك على املدونة الشخصية للسيد بوكزوبوت ومواقع أخرى على اإلنترنـت           

  ، قام عناصر إنفاذ القانون بتفتيش شقة السيد بوكزوبـوت، وصـادروا            ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥
      / متـوز  ٥أبريل؛ ويف    / نيسان ٦وأُعيد إلقاء القبض عليه يف      . منها جهاز حاسوب وأشياء أخرى    

  .)٣٩(، ُحكم عليه بالسجن ثالث سنوات مع وقف التنفيذ لسنتني٢٠١١يوليه 
، وهي  ‘ناتاليا رادينا ‘جزت صحفية بارزة أخرى تدعى      ، احتُ ٢٠١١ويف أوائل عام      -٥٥

. خضعت لضغوط نفـسية أهنا أُوادُّعي ،  "٩٧ميثاق  "اري جلماعة   حمررة املوقع الشبكي اإلخب   
" ٩٧ميثـاق   "تفتيش حواسيب مجاعـة     وجرى  . حتقيقات مطولة وكالء النيابة   وأجرى معها   

هـذه  أن ذلك حدث عقب انتقاد      وأفاد عدة مراقبني    . الفرديةوحسابات الربيد اإللكتروين    
‘ إن يت يف  ‘التقييد، وبعد أن أنتجت قنـاة       نترنت البيالروسي الذي يتسم ب    اجلماعة لقانون اإل  

)NTV(   كـانون   ٢٨وأُطلق سراح السيدة رادينا يف      . لوكاشينكاضد   وثائقياًفيلماً   الروسية 
  . )٤٠(البلد عقب ذلك، وفرت من ٢٠١١يناير /الثاين
، ألغت احلكومة رخصة البث املمنوحـة حملطـة   ٢٠١١يناير / كانون الثاين  ١٢ويف    -٥٦

الـشعبية  واتُّهِمت احملطة اإلذاعيـة     . اصة اليت يقع مقرها يف مينسك وأقفلتها       اخل ‘أوتوراديو‘
وخسرت احملطة دعوى االستئناف اليت قدمتـها       . )٤١("سلوكيات متطرفة "بإذاعة نداءات إىل    

 إىل جريـدة    ، أصدرت وزارة اإلعالم حتذيراً    ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٤ويف  . ضد هذا القرار  
 ١١ات كاذبة عـن العمـل اإلرهـايب الـذي وقـع يف              نشر معلوم " بسبب   ‘ناشا نيفا ‘

، ويف  ‘أوبالستماهيلياو  ‘ يف إقليم    أوزهوراكجريدة  إىل   كما أصدرت حتذيراً  . "أبريل/نيسان
__________ 

 &www.belaruspartisan.org/bp-forte/?newsPage=0 : على العنوان الشبكيBelorusskiy Partizan :انظر )٣٩(
backPage=13&news=92799&page=100&locale=ru, 5 July 2011. 

)٤٠( Front Line Defenders, 31 January 2011. )املؤسسة الدولية حلماية املدافعني عـن  :  اخلط األماميمنظمة
 .)حقوق اإلنسان

 .٢٠١١يناير /الثاين كانون ١٤، International Press Institute معهد الصحافة الدويل )٤١(
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نـشر بيانـات غـري      " بسبب   ‘نارودنايا فوليا ‘جريدة  إىل   آخر   اليوم التايل، أصدرت حتذيراً   
 ‘ناشـا نيفـا   ‘فال جريـديت     دعوى إلق  الوزارةوبعد ذلك، رفعت    . )٤٢("صحيحة ومسيئة 

يوليـه،  / متـوز  ١٣ويف  . )٤٣( جريدتني مستقلتني يف بيالروس    ، ومها أكرب  ‘نارودنايا فوليا ‘و
  .‘نارودنايا فوليا‘سحبت الوزارة دعواها ضد جريدة 

وخالل الفترة قيد االستعراض، واصلت احلكومة إعاقة أداء الـصحفيني لواجبـاهتم              -٥٧
، احُتجز عدة صـحفيني، أعـضاء يف رابطـة الـصحفيني            ٢٠١١يوليه  / متوز ٣ ففي. املهنية

 ١٢ويف  . يف مينـسك  " االحتجاج الصامت "البيالروسية، وصدرت ضدهم أحكام بعد تغطية       
العام ووزير الشؤون الداخلية    النائب   إىل    موجهاً  مجاعياً  التماساً  صحفياً ٣٠ع  يوليه، وقَّ /متوز

 وسائط اإلعـالم    ليت تعرض هلا العاملون يف    يتعلق بالعديد من حاالت االعتداء واالحتجاز ا      
  .)٤٤(خالل االحتجاج

االحتجاج " خالل حركات     صحفياً ٩٥ ما ال يقل عن      احُتجز،  ٢٠١١وخالل عام     -٥٨
ُمبـدد    صـحفياً ١٣أمام احملاكم وحكم على يف حماكمات   صحفيا٢٢ًقد مثُل   ف: "الصامت
، ٢٠١١ويف هناية عام    . )٤٥(خرينآبينما فرضت غرامات على     من االحتجاز اإلداري،    خمتلفة  

نترنت مبا يف ذلك من خالل فـرض        د زادت من تشديد مراقبتها على اإل      كانت السلطات ق  
  . )٤٦(باللوائح املنظمة لإلنترنتتدابري إضافية تتعلق 

  حرية تكوين اجلمعيات واملدافعون عن حقوق اإلنسان  -واو  
كل ق املدنية والسياسية على حق     من العهد الدويل اخلاص باحلقو     ١-٢٢تنص املادة     -٥٩

فرد يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليهـا            
" لةتنظيم اجلمعيات العامة غري املـسجَّ     "بيد أن القانون اجلنائي جيرم      . من أجل محاية مصاحله   

عـن حقـوق اإلنـسان    مدافعون وطوال الفترة قيد االستعراض، تعرض ). ١-١٩٣املادة  (
ات اسـتجواب إلقاء قبض وومنظمات غري حكومية ألشكال خمتلفة من الضغط مشلت حاالت          

مبنظمات اتصاالت   عن ممارسة الترهيب ضد من لديه        فضالًمواد،  مكاتب ومصادرة   ومدامهة  
   على انتـهاك للعهـد وكـذلك      وتنطوي هذه اإلجراءات    . دولية ومنظمات حكومية دولية   

  .دافعني عن حقوق اإلنساناملاملتعلق بعالن اإل من ١٢ و٤-٩و) ج(٥للمواد 
__________ 

)٤٢( Viasna, Weekly review of post-election situation in Belarus (11-17 April) ، علـى العنـوان   متـاح 
 .http://spring96.org/en/news/42705: الشبكي

 .٢٠١١مايو / أيار١٦ والتعاون يف أوروبا، األمنبيان صادر عن منظمة  )٤٣(
)٤٤( Belarusian Association of Journalists Belarus Media News ، ١٣ الـصحفيني البيالروسـية،   رابطـة 

 .٢٠١١يوليه /متوز
 ).٧ رقم احلاشيةانظر  (، الصحفيني البيالروسيةرابطة )٤٥(
)٤٦( Presidential decree No. 60 ،)٢٠٠٩فرباير /، شباط٦٠رسوم الرئاسي رقم امل(. 
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يتمثل يف إدراج قضية    خطورة حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس       ويوجد مؤشر على      -٦٠
ملعين باستقالل القـضاة    انتقام من جلنة هيلسنكي البيالروسية على تعاوهنا مع املقرر اخلاص ا          

ممثليهـا يف ميـدان     أو  ن مع األمم املتحدة وآلياهتا      التعاوعن  تقرير األمني العام     يف   واحملامني
  .)٤٧(حقوق اإلنسان

عدة مدافعني عن حقوق اإلنسان تـابعني  بيالروس ، أُبعد عن    ٢٠١١ويف ربيع عام      -٦١
؛ )من مواطين االحتاد الروسي وأوكرانيـا     (دولية إىل بيالروس    الكومية  احلنظمات غري   املبعثة  ل

، على سبيل املثال، احتجز   ٢٠١١مارس  / آذار ١٦ويف  . )٤٨(البلددخول  ببعضهم  ومل ُيسمح ل  
ملدة قصرية مبوجـب    ) االحتاد الروسي (إنفاذ القانون رئيس البعثة، أندريه يوروف       أفراد من   

حلدود البلد  من دخول عبور شخص ُمنِع سابقاً(" من القانون اجلنائي ٣٧١ من املادة ٢اجلزء 
  .)٤٩(")قانوينالدولة بشكل غري 

ومنذ . ركز فياسنا حلقوق اإلنسان   مأيضاً على حنو متكرر     تهدفت السلطات   اسوقد    -٦٢
ألـيس  : ، هددت السلطات البيالروسية رئيس املركـز      ٢٠٠٣إلغاء تسجيل املركز يف عام      

رابطـة   وعـضو يف     ، نائب رئيس االحتاد الدويل حلقوق اإلنـسان       وهو أيضاً (بيالياتسكي  
االضطالع بنشاط يف منظمة غري حكوميـة       "ة بتهمة   باملالحقة اجلنائي ) الصحفيني البيالروسية 

 /يف نيسانيف هذا الصدد   وصدر آخر حتذير    ). ١-١٩٣القانون اجلنائي، املادة    " (بال ترخيص 
أفراد مباحث أمن الدولـة     ، أُفيد بأن    ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ويف  . ٢٠١١أبريل  

 موظفني أُطلق   ١٠احتجاز  ب و ،قوثائمبصادرة حواسيب و  مكاتب مركز فياسنا و   قاموا مبدامهة   
أُلقي القبض علـى    ،  ٢٠١١أغسطس  / آب ٤ويف  . سراحهم يف وقت الحق من اليوم نفسه      

سابق للمحاكمـة تـابع لـوزارة       مرة أخرى، وأودع يف مركز احتجاز       السيد بيالياتسكي   
نوفمرب، حكمت عليه حمكمـة     / تشرين الثاين  ٢٤ويف  . الداخلية، واُتهم بالتهرب من الضرائب    

شامايسكي احمللية يف مينسك بالسجن ملدة أربع سنوات ونصف السنة يف سجن خيضع ألشد              بري
عدم الكـشف عـن     (وأدين السيد بيالياتسكي بتهمة     . )٥٠(التدابري األمنية وصودرت ممتلكاته   

 بيالياتسكي  وقضت احملكمة بأن السيد   ) ٢-٢٤٣القانون اجلنائي، املادة    ) (دخول كبرية للغاية  
أنه حيتفظ هبا يف حسابات مـصرفية يف  ُيدَّعى ب من دفع الضرائب على أموال تعمد التهرقد  

وطعن .  للسيد بيالياتسكي شخصياًاخلارج؛ وجتاهلت احملكمة كون هذه األموال ليست دخالً
__________ 

 .٣٠-٢٨الفقرات ، A/HRC/18/19  الوثيقةانظر )٤٧(
 statement of the Committee on International Control over the Situation with Human Rights in انظر )٤٨(

Belarus of 22 April 2011)  الدولية حلالة حقوق اإلنسان يف بيالروس الصادر يف باملراقبةبيان اللجنة املعنية 
 .)٢٠١١أبريل / نيسان٢٢

 ١٧،  ,www.frontlinedefenders.org/node/14732 :انظر العنوان الشبكي على موقع منظمة اخلط األمامي        )٤٩(
 .٢٠١١مارس /آذار

 تـشرين   ٢٤،  http://baj.by/en/node/9099 :الصحفيني البيالروسية رابطة   موقع   انظر العنوان الشبكي على    )٥٠(
 .٢٠١١نوفمرب /الثاين
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. ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول  ٢٤يف احلكم لكن حمكمة مدينة مينسك أكدت احلكم بتاريخ          
. )٥١(٢اإلصالحي رقم   سيد بيالياتسكي سجن بابرويسك     ، أودع ال  ٢٠١٢فرباير  /ويف شباط 

وأدين عضو آخر يف مركز فياسنا، يدعى فاليانتسني ستيفانوفيتش، بتهمـة التـهرب مـن               
  . عدم الكشف عن الدخل وحكمت عليه حمكمة مينسك بدفع غرامة بتهمة ،الضرائب

ضد زعماء  كومة  محالت التشهري اليت أطلقتها وسائط اإلعالم اخلاضعة لسيطرة احل        و  -٦٣
فـاملوقع  . املدافعَني عن حقوق اإلنسان والـصحفيني     املعارضة السياسية قد استهدفت أيضاً      

ع جملموعة مؤيـدي الـرئيس      التابعلى سبيل املثال،    ) www.predateli.com" (اخلونة"الشبكي  
ومعارضـني  وصـحفيني    جمال حقوق اإلنسان      لنشطاء يف  ، يتضمن أمساء وصوراً   )٥٢(احلايل

  .  الرامية إىل إسكات املعارضنيمحلة التشهريويشكل جزءاً من للرئيس لوكاشينكا 

   واستقالل القضاة واحملامني ،عادلة، واحلق يف حماكمة إقامة العدل  -زاي  
ـ الذين أُلقي القـبض علـيهم       ة  دة حمامني يدافعون عن قادة املعارض     عأُفيد أن     -٦٤     دبع

نعوا من  ُمقد  و.  للترهيب والتهديد  مراراًقد تعرضوا    ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩جتمع  
الكشف عن انتهاك حقوق موكليهم وعن حالتهم الصحية أثناء االحتجـاز؛ ومل يـتمكن              

مليكـاالي  ‘ومل ُيـسمح    . القبض علـيهم  بعضهم من مقابلة موكليهم إال مرة واحدة منذ         
 باالتصال مبحـاميهم إال بعـد       ‘سيارهاي مارتسيالو ‘ و ‘اندارينكازميتسر ب ‘ و ‘فيتشتاتكيس

ومل يتسن لبعض احملامني مقابلة موكليهم على انفراد، إذ         . مرور عدة أسابيع على احتجازهم    
  . كانت املقابالت جتري يف حضور أحد احملققني

ة ، اهتمت وزارة العدل بعض احملـامني بإسـاء        ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٩ويف    -٦٥
قاموا على حنو متحيز بتقدمي معلومات عن التحقيق، وعن الفرص          "استخدام دورهم املهين عندما     

املتاحة ملوكليهم الستخدام املساعدة القانونية، وعن احلالة الصحية ملوكليهم وأوضاع سـجنهم،            
، ٢٠١١ ينـاير / كـانون الثـاين  ٥ويف . )٥٣("وكذلك عن عمل أجهزة إنفاذ القانون يف البلـد   

 إىل عدة حمامني يتولون الدفاع عن مرشـحي املعارضـة للرئاسـة             ت الوزارة حتذيراً  أصدر
وحلقـوق  حلقوق موكليهم   املّدعاة  االنتهاكات  باملسجونني بسبب إبالغهم وسائط اإلعالم      

  . أفراد آخرين

__________ 
 Naviny.by: http://naviny.by/rubrics/society/2012/02/17 علـى موقـع  التـايل انظر العنوان الـشبكي   )٥١(

/ic_news_116_387234/ ٢٠١٢فرباير /  شباط١٧يخ ربتا. 
 .www.lukashenko2008.ru : الشبكيالعنوان انظر )٥٢(
)٥٣( Front Line: Protection of Human Rights Defenders, appeal of 14 January 2011. )   منظمـة اخلـط

       / كـانون الثـاين    ١٤املؤسسة الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، النـداء املوجـه يف             : األمامي
 .)٢٠١١ يناير
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، ‘أوالدزميري توستسيك ‘، أُلغيت رخص حمامي الدفاع      ٢٠١١فرباير  / شباط ١٤ويف    -٦٦
حمامي دفاع اسُتبعد مارس، / آذار٦ويف . ‘تاتسيانا أهيويا‘ و‘أليه أهيويو‘، و ‘ياتامارا غارايو ‘و

االستمرار يف   من    من نقابة احملامني يف مدينة مينسك، فُمنع عملياً        ‘بافيل سابيلكا ‘آخر يدعى   
 ٥٣، كانت وزارة العدل قد حققت مـع         ٢٠١١مايو  /وحبلول منتصف أيار  . ممارسة مهنته 
  .نشطتهمأوفحصت حمامي دفاع 

 كانون  ١٩وحسبما أُفيد، ال يزال بعض األشخاص الذين أدينوا فيما يتصل بأحداث              -٦٧
 / تـشرين الثـاين    ١٦ففي  .  يواجهون صعوبات يف االستعانة مبحامني     ٢٠١٠ديسمرب  /األول

، مثالً، اكتشفت حمامية أندريه سانيكاو أن موكلها ُنقل من سجن بابروسـك             ٢٠١١نوفمرب  
 يف ماهيلياو، مث ُنقل إىل مؤسـسة إصـالحية أخـرى قـرب              ٤جن رقم   اإلصالحي إىل الس  

كما منعت احملامية مـن مقابلـة       . وأُفيد بأن السلطات مل تبلغ احملامية بنقل موكلها       . فيتسبسك
  .)٥٤(السيد سانيكاو حبجة أن عملية النقل مل تكتمل بعد حىت بعد أن وصل إىل فيتسبسك

، دعت  ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ١٩أحداث  وعندما بدأت احملاكمات املتصلة ب      -٦٨
التـابع ملنظمـة األمـن       ملؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان   ا من مكتب    احلكومة فريقاً 

وأبلغ املراقبون عن   . راقبة جلسات حماكمة قادة املعارضة ونشطائها     إىل م ،  والتعاون يف أوروبا  
     عادلـة، تنظم احلق يف حماكمـة  اعد الدولية اليت    وعن انتهاكات للقو  أوجه القصور   عدد من   

عليهم، وإمكانية  تتعلق باألساس القانوين الحتجاز املدعى      أوجه قلق   عن  مبا يف ذلك إعراهبم     
، واملعاملة أثناء االحتجاز، والنفوذ الذي متارسه السلطة التنفيذية يف املـسائل            االستعانة مبحام 

اضي، وحضور موظفني تـابعني لـوزارة       والقوكيل النيابة    والعالقات الوثيقة بني     ،القضائية
 افتـراض   باحث أمن الدولة هذه احملاكمات، واإلنكار الواضح حلق الشخص يف         وملالداخلية  

 مـن العهـد   ٢-١٤استنتاجات تتعارض مع أحكام املادة وهي ، )٥٥(براءته حىت تثبت إدانته 
بارتكـاب   شخص اُتهـم  حق كل   الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تنص على         

   .رم قانوناً إىل أن يثبت عليه اجلُأن يعترب بريئاًيف جرمية 

  احلق يف احلياة وعقوبة اإلعدام  -حاء  
يف حالـة   عقوبة اإلعدام   حيتفظ ب البلد الوحيد يف أوروبا الذي ما زال        هي  بيالروس    -٦٩

 ،ها استفتاء ومن بني األسئلة السبعة اليت مشل     . ارتكاب بعض اجلرائم يف أوقات السلم واحلرب      
 يف املائة   ٨٠,٤٤ت نسبة   صوتقد  ، سؤال يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام؛ و      ١٩٩٦ُنظِّم يف عام    

  .  إلغاء هذه العقوبةمن املشاركني يف االستفتاء ضد 
__________ 

 Amnesty International “Belarus: jailed presidential candidate denied access to :ةالدوليمنظمة العفو  )٥٤(

lawyer” ،٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٧. 
)٥٥( OSCE report, Trial Monitoring in Belarus (March - July 2011).)    تقرير منظمة األمـن والتعـاون يف

 .))٢٠١١يوليه /متوز - مارس/آذار(أوروبا، مراقبة احملاكمات يف بيالروس 
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أليـغ  ‘، نشرت منظمة العفو الدولية معلومات عن قضية         ٢٠١١مايو  / أيار ١١ويف    -٧٠
 ٢٠١٠ مـايو / أيار ١٤ حكم عليهما باإلعدام يف      ذْينل ال ‘اندريه بورديك أ‘ و ‘وغريشكاوتس

. ٢٠٠٩أكتوبر  /الرتكاهبما جرائم خالل عملية سطو مسلح يف مدينة هرودنا يف تشرين األول           
 فـالتمس   ، رفضت احملكمة العليا االستئناف الذي تقدما بـه،        ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٧ويف  

الوقـت  ويف  . فض أيضاً ا رُ  العفو من الرئيس لوكاشينكا، لكن التماسهم      الرجالن بعد ذلك  
ا على اللجنة املعنية حبقوق     والسيد بورديك و  السيد غريشكاوتس رضت قضية كل من     ، عُ نفسه

 / متوز٢٠ يف نشرت خرباًقد  الرمسية ‘فيتشريين غرودنو‘بيد أن صحيفة . اإلنسان للنظر فيهما
ق بعقوبة اإلعدام،   وكما هو احلال يف قضايا سابقة تتعل      . ، يفيد بإعدام الرجلني   ٢٠١١يوليه  

  . جراءات الالحقة بالشفافيةمل يتسم تنفيذ احلكم واإل
مينسك باإلعدام علـى    يف  ، حكمت حمكمة    ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ويف    -٧١

 الرتكاهبما اهلجمات اإلرهابية يف مترو األنفاق       ‘أوالدزسالو كافاليو ‘ و ‘دزميتري كانافاالو ‘
ه مدعياً أنه انتزع منه     وسحب السيد كافاليو اعتراف   . ٢٠١١أبريل  / نيسان ١١يف مينسك يف    

، أفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن الرجلني        ٢٠١٢مارس  / آذار ١٩ويف  . )٥٦(باإلكراه
  .أُعِدماقد 
 قـد أُعـدم يف       عليه باإلعدام، يدعى إيهور مالك،      آخر حمكوماً  شخصاًوادُّعي أن     -٧٢

  . هذا التقريروضع  هذه املعلومة أثناء ومل يتسن التحقق من. )٥٧(٢٠١٢فرباير /شباط

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  
  اجلسيمة معت ومن حتليلها وجود منط من االنتهاكات      يتبني من املعلومات اليت جُ      -٧٣

 مـن    أن عـدداً   وبدا واضحاً . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩حلقوق اإلنسان منذ    
، كانت  ويف أعقاب ذلك  ،  ٢٠١٠يسمرب  د/ كانون األول  ١٩يف  اإلجراءات اليت اختذت    

 ، وحرية التعبري، وحرية التجمع،حرية تكوين اجلمعياتكل من احلق يف تقليص إىل  هتدف  
 ورود ادعاءات تتعلق بالتعذيب     ويستمر حىت تاريخ هذا التقرير    . ةواحلق يف حماكمة عادل   

صـول القانونيـة     وإفالت اجلناة من العقاب، وانتهاك األ      ،وسوء املعاملة أثناء االحتجاز   
إىل تفاقم  وجود قضاء مستقل    ويؤدي عدم   . ضغوط على حمامي الدفاع   الواجبة، وممارسة   
  . تقدم هبذا الشأنحتقيق هذه احلالة وإعاقة 

، بإطالق سراح عدد من     ٢٠١١سبتمرب  /أغسطس وأيلول / يف آب  ،ورغم القيام   -٧٤
، فـإن   ٢٠١٠سمرب  دي/ كانون األول  ١٩أحداث  فيما يتصل ب  األشخاص الذين ُسجنوا    

__________ 
)٥٦( "Amnesty International, Death penalty for two men in Belarus "٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠. 
 ٢٩ بتـاريخ    Tut.by: http://news.tut.by/society/276782.htmlانظر العنوان الشبكي التايل على موقـع         )٥٧(

 .٢٠١٢فرباير /شباط
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. التعديالت اليت أُدخلت على عدة قوانني أدت إىل زيادة تقييد احلقوق املدنية والسياسية            
هي ذات  حقوق اإلنسان يف بيالروس     املتصلة حبالة   أن أوجه القصور    يوّضح  هذا الوضع   و

 مراجعة التشريعاتيتضمن ويتعني على السلطات معاجلتها باتباع هنج شامل . طبيعة ُنظُمية
  . والسياسات واالستراتيجيات واملمارسات املتصلة حبقوق اإلنسان

نائب املفوضة السامية، أثناء عرضه للتقرير الشفوي للمفوضـة الـسامية           وقدم    -٧٥
 عدة توصيات أوليـة     الثامنة عشرة جمللس حقوق اإلنسان    الدورة  على   ،حلقوق اإلنسان 

 إىل حـد  مل ُتنفذ بعدما زالت صيات التوهذه  أن  ونظراً إىل   . إىل حكومة بيالروس  موجهة  
، فإن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تعيد تقدميها مع توسـيع نطاقهـا وإضـافة               كبري

  : وعليه توصي املفوضية السامية بأن تقوم حكومة بيالروس مبا يلي.  إضافيةتوصيات
اإلفراج الفوري وغري املشروط عمن تبقى من املعارضـني الـسياسيني             )أ(  
 كـانون   ١٩طاء والصحفيني الذين مل يتورطوا يف أي أعمال عنف خالل أحداث            والنش
  ؛ويف أعقاهبا ٢٠١٠ديسمرب /األول

إجراء حتقيق يتسم بالرتاهة واملصداقية واملوضوعية يف ظروف القبض على            )ب(  
  األشخاص املذكورين أعاله واحتجازهم، واختاذ خطوات إلعادة تأهيلهم دون إبطاء؛ 

قيق يتسم بالشمولية والشفافية واملصداقية يف مجيـع حـاالت          إجراء حت   )ج(  
غ عنها وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة؛ وضمان الـسالمة          التعذيب وسوء املعاملة املبلَّ   

اجلسدية والنفسية للمحتجزين والسجناء يف مجيع الظروف؛ ووضع آلية وقائية وطنيـة            
  مستقلة ملنع التعذيب على املستوى احمللي؛ 

الكامل للحق يف حرية تكوين اجلمعيات واحلق يف حرية         ضمان اإلعمال     )د(  
جلميع مـا يتعـرض لـه املعارضـون         فوري  وضع حد   و للقانون الدويل،    التجمع، وفقاً 

   السياسي واإلداري واملضايقات؛السياسيون من أشكال الضغط
د واألفـرا جلميع ما تتعرض له منظمات اجملتمع املدين        فوري  وضع حد     )ه(  
؛ واإلفراج الفـوري وغـري      إلنسان من أشكال الضغط واملضايقة    ن عن حقوق ا   املدافعو

 وسحب التهم املوجهة إليه وإىل غريه من املدافعني عن          ‘آليس بيالياتسكي ‘املشروط عن   
  حقوق اإلنسان؛  

ريـة يف أداء    باحلمنظمات اجملتمع املـدين     أن تتمتع   تدابري لضمان   اختاذ    )و(  
مجيع التحذيرات الرمسية الصادرة ضد منظمات اجملتمع املـدين، ووقـف           مهامها؛ وإلغاء   

  املمارسة املتمثلة يف إصدار هذه التحذيرات؛ 
وضع حد فوري جلميع أشكال الضغط على الـصحفيني والعـاملني يف              )ز(  

قـضائياً بـسبب    وسائط اإلعالم؛ وسحب مجيع التهم املوجهة إىل الصحفيني املالحقني          
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لرمسية الصادرة ضد   التحذيرات ا وسحب  تدابري إلعادة تأهيلهم؛    ، واختاذ   أنشطتهم املهنية 
  ؛املمارسة الصحف ووقف هذه

ضمان حرية التعبري وخلق بيئة قانونية وإرساء ممارسات تؤدي إىل متتـع              )ح(  
أن تكـون   وسائط اإلعالم حبرية فعلية؛ وإلغاء ممارسة الرقابة والرقابة الذاتية؛ وضـمان            

وأال تؤدي اللوائح التنظيمية إىل فرض رقابة على        عند احلد األدىن    اإلنترنت  تدابري مراقبة   
  وسائط اإلعالم اإللكترونية وحرية التعبري؛

الواجبة لتزام الكامل باملعايري الدولية ملراعاة األصول القانونية        ضمان اال   )ط(  
ـ           امني واحملاكمات العادلة؛ ووضع حد فوري جلميع أشكال الضغط علـى القـضاة واحمل

الرقابـة  وأعضاء نقابة احملامني؛ وضمان متتع النقابة باحلرية واالستقالل عن مجيع أشكال            
  اإلدارية اليت متارسها احلكومة؛

 والتنفيذ  ،مع مجيع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان      التعاون الكامل     )ي(  
يت قدمتـها   الكامل جلميع التوصيات اليت قُدمت خالل االستعراض الدوري الشامل وال         

  هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة؛
مبـا يف ذلـك     ،   السابقة حلقوق اإلنـسان    التعاون الكامل مع املفوضية     )ك(  

السماح للفريق التقين التابع للمفوضية بزيارة بيالروس، والتعاون مباشرة مع السلطات           ب
  اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين؛ مع واملختصة 
   ملبادئ باريس؛ وطنية حلقوق اإلنسان وفقاًإنشاء مؤسسة   )ل(  
 إللغاء عقوبة اإلعدام، والتصديق     وقف تنفيذ مجيع أحكام اإلعدام متهيداً       )م(  

  على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ 
 ذلـك    استعراض شامل لإلطار القانوين برمته، مبا يف        إجراء الشروع يف   )ن(  

مـع  متوائمـة  ، جلعلـها  ٢٠١١لت يف عام    دِّ عن القوانني اليت عُ    القانون اجلنائي، فضالً  
ة لبيالروس يف جمال حقوق اإلنسان والسعي، أثناء القيام بـذلك، إىل            االلتزامات الدولي 

 الدولية اليت تتيحها األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعـاون يف           احلصول على اخلربة الفنية   
  جملس أوروبا؛ أوروبا و
دراسة االستنتاجات واملالحظات الـواردة يف تقريـر بعثـة مراقبـة              )س(  

االنتخابات يف بيالروس، التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وتقرير مقـرر آليـة              
، وتقرير مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنـسان        )٥٨(موسكو التابعة هلذه املنظمة   

 وتنفيذ ما ورد    )٥٩(والتعاون يف أوروبا عن مراقبة احملاكمات يف بيالروس       التابع ملنظمة األمن    
  . فيها من توصيات تنفيذاً كامالً

__________ 
 .١٠ احلاشيةانظر  )٥٨(
 .www.osce.org/odihr/84873:  العنوان الشبكيعلىمتاح  )٥٩(
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Annex  

  Status of persons charged in connection with the events of 
19 December 2010 (information provided by the Government 
of Belarus) 

  Приговоры вынесены в отношении следующих лиц:  

По ч.1 ст. 342 УК РБ (организация групповых действий, грубо нарушающих 
общественный порядок, либо активное участие в таких действиях): 

1.  И.Халип: 2 года с отсрочкой наказания на 2 года;  

2.  И.Василевича: 3 года колонии усиленного режима; 

3.  О.Гнедчика: 3,5 года колонии усиленного режима; 

4.  Ф.Мирзоянова: 3 года колонии усиленного режима; 

5.  В.Еременка: 3 года колонии усиленного режима; 

6.  Сопредседателя партии БХД П.Северинца: 3 года в учреждении открытого 
типа;  

7.  Руководителя штаба Н.Статкевича С.Марцелева: 2 года условно (с 
испытательным сроком на 2 года); 

8.  Члена команды А.Санникова Д.Бондаренко: 2 года колонии общего режима; 

9.  В.Некляева: 2 года с отсрочкой на 2 года; 

10.  В.Рымашевского: 2 года с отсрочкой на 2 года; 

11.  Руководителя штаба В.Некляева А.Федуты: 2 года с отсрочкой на 2 года; 

12.  Доверенного лица В.Некляева С.Возняка: 2 года с отсрочкой на 2 года; 

13.  Доверенного лица В.Некляева А.Дмитриева: 2 года с отсрочкой на 2 года; 

14.  Доверенного лица В.Рымашевского А.Полаженко: 1 год с отсрочкой на 1 год; 

  По ч. 1, 2 ст. 293 УК РБ (организация либо участие в массовых беспорядках):  

15.  А.Санникова: 5 лет колонии усиленного режима; 

16.  Д.Доронина: 3,5 года колонии общего режима; 

17.  С.Казакова: 3 года колонии общего режима; 

18.  В.Лобана: 3 года колонии общего режима; 

19.  В.Мацукевича: 3 года колонии строгого режима; 

20.  Е.Секрета: 3 года колонии общего режима; 

21.  О.Федоркевича: 3,5 года колонии общего режима;  
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22.  Зампредседателя «Молодого фронта» А.Киркевича: 4 года колонии 
усиленного режима; 

23.  Члена команды В.Некляева П.Виноградова (ранее судим по «делу 14-ти»): 4 
года колонии усиленного режима; 

24.  Члена инициативной группы А.Санникова Д.Дрозда: 3 года колонии 
усиленного режима; 

25.  Волонтера кампании Я.Романчука А.Протасени: 3 года колонии усиленного 
режима; 

26.  В.Хомиченко: 3 года колонии усиленного режима; 

27.  Активиста движения «За свободу!» Н.Лиховида: 3,5 года 
 колонии усиленного режима; 

28.  Гражданина РФ А.Бреуса: штраф в размере 300 базовых величин; 

29.  Гражданина РФ И.Гапонова: штраф в размере 300 базовых величин;  

30.  Д.Медведя: 3 года без направления в учреждение закрытого типа; 

31.  Пресс-секретаря А.Санникова А.Отрощенкова: 4 года колонии усиленного 
режима; 

32.  А.Молчанова: 3 года колонии усиленного режима; 

33.  Д.Новика: 3,5 года колонии усиленного режима; 

34.  Активиста штаба В.Некляева В.Парфенкова (судим и имеет непогашенную 
судимость по статье 218 «Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества» УК к 3 годам лишения свободы и освобожден условно-
досрочно): 4 года колонии строгого режима; 

35.  Н.Статкевича: 6 лет в колонии усиленного режима; 

36.  Д.Усса: 5 лет в колонии усиленного режима; 

37. А.Класковского: 5 лет в колонии усиленного режима; 

38.  А.Квяткевича: 3,5 года колонии усиленного режима; 

39.  А.Позняка: 2 года ограничения свободы; 

40.  Д.Буланова: 3 года колонии усиленного режима; 

41.  А.Грибкова: 4 года в колонии усиленного режима с принудительным 
лечением от алкоголизма; 

  По ч. 2, 3 ст. 339 Уголовного кодекса РБ (хулиганство): 

42.  Лидера «Молодого фронта» Д.Дашкевича: 2 года колонии общего режима; 

43.  Активиста «Молодого фронта» Э.Лобова: 4 года колонии строго режима; 

Адвокаты части осужденных (в т.ч. А.Санникова, В.Некляева, Н.Статкевича и 
Д.Усса) обжаловали вынесенные приговоры. По результатам рассмотрения 
ходатайств в июле с.г. Минский городской суд оставил приговоры в 
отношении указанных лиц без изменения.  
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  При этом полностью признали свою вину: 

А.Молчанов - подтвердил факт нанесения ударов по милицейскому заграждению, 
дверям Дома Правительства, срыв государственных флагов со здания КГБ, оценил 
свои действия как ошибку, признав, что это были беспорядки, и выразил сожаление 
по поводу своего участия в них; 

В.Хомиченко (дважды судимый по уголовным делам) – признал факт нанесения, 
будучи в нетрезвом виде, ударов по заграждениям в дверях, повреждений Дому 
Правительства (оторвал кусок водосточной трубы и вырвал уплотнитель между 
дверными стеклами), заявил, что «сожалеет, что оказался на площади, что он «не 
такой, как все», многое не понимает и готов честно работать»; 

А.Протасеня – признал, что «нанес несколько ударов рукой по щитам, 
установленным на дверях Дома Правительства» и хотел проникнуть в Дом 
Правительства; 

Н.Лиховид – признал, что «нанес несколько ударов (по деревянным заграждениям на 
входе в Дом правительства) руками, ногами и плечом». Кроме того, он подтвердил, 
что помогал вытягивать деревянный щит в нижней части дверного проема на входе в 
здание, а затем помог вытянуть щит сотрудника милиции и передать его толпе. 
(«Причины своих действий мне пояснить сложно... Раскаиваюсь в том, что 
совершил»); 

В.Еременок – признает вину полностью и раскаивается в содеянном. Подтвердил, в 
частности, что взял с собой фомку, которую готов был использовать, если бы 
милиция применила силу против мирных демонстрантов, но выбросил ее по дороге, 
когда увидел, что никто никого не разгоняет; 

С.Марцелев – признал, что призывал граждан собраться на Октябрьской площади 5 
декабря во время радиодебатов, находясь на Октябрьской площади 19 декабря, 
вышел на проезжую часть и, двигаясь в составе колонны демонстрантов, дошел до 
площади Независимости, тем самым препятствуя движению общественного 
транспорта.  

Признали вину частично: Д.Новик (подтвердил факт нанесения ударов по 
милицейскому заграждению) и Д.Бондаренко (участвовал в массовой акции, которая 
мешала работе транспорта), И.Василевич (нанес несколько ударов по стеклу Дома 
Правительства, «чтобы обезопасить людей от травм»), А.Полаженко (признала, что 
агитировала прийти на Октябрьскую площадь вечером 19 декабря, предоставляла 
иногородним участникам акции возможность остановиться в своей квартире – 
т.е.акция была спланирована заранее), А.Дмитриев (не подчинялся требованиям 
милиции и призвал людей выйти на площадь), С.Возняк (призывал людей выйти на 
площадь, а также занимался организацией доставки средств для кампании «Говори 
правду!» из Вильнюса курьерами) и ряд других. 

Судебные процессы над обвиняемыми проводились публично с участием 
родственников, общественности и наблюдателей от ОБСЕ. 

Белорусская сторона, руководствуясь своими обязательствами в рамках ОБСЕ (в 
частности, п.12 Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года60), в ответ на обращения  

__________ 

 60 (12) Государства-участники, желая обеспечить большую открытость в выполнении обязательств, 
взятых на себя в разделе о человеческом измерении СБСЕ венского итогового документа, 
постановляют принять в качестве меры по укреплению доверия присутствие наблюдателей, 
направляемых государствами-участниками, и представителей неправительственных организаций 
и других заинтересованных лиц на судебных процессах, как это предусматривается в 
национальном законодательстве и международном праве; при этом понимается, что судебные 
процессы могут быть закрытыми (in camera) лишь при наличии обстоятельств, предписанных 
законом и соответствующих обязательствам по международному праву и международным 
обязательствам. 
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действующего председательства ОБСЕ и директора БДИПЧ ОБСЕ Я.Ленарчича 
приняла решение, в порядке исключения, пригласить группу экспертов ОБСЕ в 
Беларусь для наблюдения за порядком ведения судебных процессов над 
организаторами и участниками массовых беспорядков в г.Минске вечером 19 
декабря 2010 года. 

Такое решение явилось жестом доброй воли белорусской стороны и наглядным 
подтверждением ее позиции о готовности продолжать прямое предметное 
сотрудничество с ОБСЕ и ее институтами после закрытия Офиса ОБСЕ в г.Минске.  

11 августа 2011 г. 9 ранее осужденных фигурантов дела 19 декабря были помилованы 
Главой государства: Д.Дрозд, А.Грибков, С.Казаков, В.Хомиченко, Е.Секрет, 
В.Еременок, В.Парфенков, В.Мацукевич, А.Квяткевич. Решение было принято «на 
основании просьб указанных лиц с учетом того, что они осознали противоправный 
характер своих действий, признали вину и искренне раскаялись». 

1 сентября 2011 г. указом Президента были освобождены четверо осужденных: 
А.Киркевич, А.Протасеня, О.Гнедчик и Д.Доронин.  

14 сентября 2011 г. Президент помиловал еще 11 осужденных: П.Виноградова, 
А.Класковского, Ф.Мирзоянова, В.Лобана, Д.Новика, О.Федоркевича, Д.Буланова, 
А.Отрощенкова, Н.Лиховида, А.Молчанова и И.Василевича.  

1 октября 2011 г. по соображениям гуманности был помилован экс-кандидат в 
президенты Д.Усс.  

Кроме того, в отсутствие состава преступления прекращено уголовное преследование в 
отношении находившихся под следствием руководителя незарегистрированной 
организации «Молодые демократы» О.Корбана, доверенного лица Н.Статкевича 
А.Арестовича, руководителя штаба А.Санникова В.Кобеца, лидера ОГП А.Лебедько, 
журналистки Н.Радиной, бывшего кандидата в президенты – зампредседателя БНФ 
Г.Костусева. 

Остающиеся в заключении фигуранты событий 19 декабря содержатся под стражей в 
условиях, предусмотренных национальным законодательством. Д.Бондаренко, 
Н.Статкевичу и А.Санникову оказана необходимая медицинская помощь, включая 
оперативное лечение и последующую реабилитацию с учетом режима содержания.  

Вместе с тем, по результатам рассмотрения ходатайства Д.Бондаренко об условно-
досрочном освобождении администрацией исправительного учреждения 4 января 2012 г. 
было принято решение отказать «до изменения степени аттестации» (т.е. достижения 
соответствия нормативно регламентированным критериям, позволяющим 
администрации исправительного учреждения аттестовать заключенного для УДО). По 
имеющейся информации, осужденный Д.Бондаренко не выполнил указанное требование 
в части признания своей вины в инкриминируемых ему противоправных действиях.  

1 февраля 2012 года Д.Бондаренко подал прошение о помиловании на имя Главы 
государства, которое будет рассмотрено в установленном порядке. 

В связи с систематическими нарушениями Н.Статкевичем внутреннего распорядка 
12 января 2012 г. суд принял решение перевести заключенного для дальнейшего отбытия 
наказания в тюремное учреждение.  

По информации Департамента исполнения наказаний МВД, А.Санниковым 23 декабря 
2011 г. (по информации некоторых СМИ – 20 ноября 2011 г.) подано прошение о 
помиловании на имя Главы государства, которое будет рассмотрено в установленном 
порядке.  

        


