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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة والعشرون

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  ** *نسان يف بيالروساملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلتقرير     

  موجز    
قدم هذا التقرير املقرُر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس إىل جملس                

ويعرض املقرر اخلاص يف التقرير التطـورات     . ٢٠/١٣ بقرار اجمللس    حقوق اإلنسان عمالً  
وق اإلنسان  اليت شهدهتا حقوق اإلنسان منذ تقدمي تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلق           

  ).A/HRC/20/8(إىل اجمللس يف دورته العشرين 
 ويبني املقرر اخلاص يف التقرير منهجيته يف التعامل مع حكومة بـيالروس عمـالً               
وحسب تقييمه، فـإن حقـوق      . ويصف التطورات اإلجيابية أينما كانت ملحوظة     . بواليته

ة حريات تكوين اجلمعيات    اإلنسان ما زالت مقيدة بشكل منهجي ومنتظم، ال سيما يف حال          
  .األصول القانونية واحملاكمة العادلةوالتجمع والتعبري والرأي، وكذلك فيما خيص ضمانات 

، واملدافعني عن حقـوق  ومما يثري قلقاً خاصاً استمرار سجن املعارضني السياسيني       
غـري  وإجـراءات   اإلنسان والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان بناء على هتم جنائية ملفقة            

عادلة، ويزيد من خطورة ذلك ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة أثناء االحتجاز، كجـزء             
  .إىل االعتراف بالذنب" دفعهم"من الضغط اجلسدي والنفسي هبدف 

ويرى املقرر اخلاص أنه ينبغي قراءة الشواغل املستمرة والناشئة املتعلقـة حبقـوق      
  .، يقدم املقرر اخلاص توصياتهوأخرياً. وساإلنسان يف ضوء االلتزامات الدولية لبيالر

__________ 

  .يعمَّم مرفق هذا التقرير كما ورد وباللغة اليت قُدِّم هبا فقط  *  
 .وثيقةتأخر تقدمي هذه ال  **  
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  مقدمة  -أوالً  

  معلومات أساسية  -ألف  
 والية املقرر اخلاص املعين حبقوق      ٢٠/١٣أنشأ جملس حقوق اإلنسان مبوجب قراره         - ١

ميكلوس هارزيت، الذي تقلد    ير، يقدم املقرر اخلاص،     ويف هذا التقر  .  بيالروس اإلنسان يف 
 حلالة حقوق اإلنـسان الـسائدة يف        ، وصفاً ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ يف   مهامه رمسياً 

 ٣١ ويدرج املعلومات الواردة حـىت       ٢٠١٢يوليه  / متوز ٥بيالروس منذ إنشاء الوالية يف      
  .٢٠١٣ مارس/آذار
الروس يتسم مبا خلفته االنتخابات الرئاسية وما زال سياق حقوق اإلنسان يف بي  - ٢

 من آثار وما عقبها من تدهور يف حالة ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٩اليت جرت يف 
تقريـر  وقد ذُكرت جمموعة واسعة من شواغل حقوق اإلنـسان يف           . حقوق اإلنسان 

   .)١(مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
ا االستعراض، وردت تقارير بشأن القيود املفروضـة        وخالل الفترة اليت يغطيه     - ٣

على حريات التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات والتعبري والرأي؛ وعـدم اسـتقالل            
لتعذيب وسوء املعاملة على ؛ وااألصول القانونية وإجراءات احملاكمة العادلةالقضاء وغياب 

مضايقة املدافعني عـن    و ؛؛ واالحتجاز التعسفي  أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون    
 املتزايدة بشأن محاية حقـوق العمـال واملمارسـات      بواعث القلق  و ؛اإلنسانحقوق  

  .األقليات فئاتالتمييزية جتاه 
ومن ناحية إجيابية أكثر، أظهر تقرير أخري لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي أن               - ٤

مؤشـر  ولة يف تـصنيف      د ١٨٧ من بني    ٥٠ إىل املرتبة    ٦٥بيالروس تنتقل من املرتبة     
ويربز هذا كيف أدرجت الدولة األهداف اإلمنائية لأللفية كأولويات          .)٢(التنمية البشرية 

  . يف سياساهتا وبراجمها
   ٢٠١٢ سـبتمرب /أيلـول  ٢٣وشهدت االنتخابات الربملانية اليت جـرت يف          - ٥

رشحني ومل تكن أي مقاعد من نصيب أي م   .  برملانيني ملدة أربع سنوات    ١١٠انتخاب  
وقبل االنتخابات وخالل احلملة االنتخابية، قرر مرشحو املعارضة وأحزاهبا         . معارضني

، مشريين إىل انتهاكات إجرائية، والتمييز يف وسـائط اإلعـالم،           تمقاطعة االنتخابا 
__________ 

)١( A/HRC/20/8 ٧٥، الفقرة. 
)٢( Human Development Report 2013, The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, 

UNDP, 14 March 2013 .متاح على املوقع :
http://hdr.undp.org/hdr4press/press/report/hdr/english/HDR2013_EN_Complete.pdf, p. 143. 
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التابعة ملكتـب املؤسـسات الدميقراطيـة       وتبيَّن لبعثة املراقبة    . وحبس ناشطني معارضني  
تف بالتزامـات   بع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا أن االنتخابات مل          وحقوق اإلنسان التا  

الدولة، مبا فيها املتعلقة حبقوق املواطنني يف تكوين مجعيات، والترشـح لالنتخابـات،     
يف حني تبيَّن لبعثة املراقبة اليت أوفدهتا رابطـة الـدول            ،)٣(والتعبري عن أنفسهم حبرية   

  .)٤(باملعايري الدميقراطية والتشريعات الوطنيةاملستقلة أن االنتخابات تقيدت 
 على حالة حقـوق     األوضاع السياسية اجلغرافية   من شأن أثر     التقليلينبغي  ال  و  - ٦

وُتحدَّد العالقات بني بيالروس واالحتـاد األورويب يف الوقـت          . اإلنسان يف بيالروس  
نسان املبلغ عنـها     انتهاكات حقوق اإل   ُبعيداحلاضر إىل حد كبري بالعقوبات املفروضة       

رابطة الدول املستقلة، وهي ، تولت بيالروس رئاسة     ٢٠١٣ويف عام   . ٢٠١٠منذ عام   
  .االقتصادي والسياسي مع االحتاد الروسيبصدد تعزيز تكاملها 

  املنهجية  -باء  
  :ة ما يلي، يضطلع املقرر اخلاص بوالي٢٠/١٣ بقرار جملس حقوق اإلنسان عمالً  - ٧

  إلنسان يف بيالروس وتقدمي توصيات من أجل حتسينها؛رصد حالة حقوق ا  )أ(  
  املساعدة على تنفيذ التوصيات اليت يتضمنها تقرير املفوضة السامية؛  )ب(  
  مساعدة حكومة بيالروس يف الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان؛  )ج(  
  تقدمي الدعم وإسداء املشورة للمجتمع املدين؛  )د(  
 على معلومات تتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس         السعي إىل احلصول    )ه(  

  .من مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة وتلقيها والنظر فيها واختاذ إجراءات بشأهنا
 واليته، التزامه باالستقاللية واحلياد واملوضوعية،      تقلدهوقد أكد املقرر اخلاص، منذ        -٨

وسـعى  . مور املبادئ التوجيهية لعمله   باعتبار هذه األ  وبالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة،      
باألخص إىل إشراك حكومة بيالروس من أجل بدء حوار بناء وتقييم حالة حقوق اإلنـسان               

ووجه املقرر اخلاص أربع رسائل إىل املمثل الدائم جلمهورية بيالروس لـدى            . بشكل كامل 

__________ 

)٣( OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Election Observation Mission final 

report, 14 December 2012 .متاح على املوقع :www.osce.org/odihr/elections/98146. 
)٤( “CIS observers: Parliamentary elections in Belarus held according to democratic norms”, 

KyivPost, 1 October 2012 .متاح على املوقع :www.kyivpost.com/content/russia-and-former-soviet-

union/cis-observers-parliamentary-elections-in-belarus-held-according-to-democratic-norms-

313745.html. 
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 طلـب عقـد     مكتب األمم املتحدة يف جنيف، أو من خالله، إىل وزير اخلارجية، من أجل            
  .   ومل يرِد حىت اآلن أي رد على طلبه .)٥(اجتماعات والسعي إىل ترتيب زيارة أولية

 بأن ذلك وواصل املقرر اخلاص مجع املعلومات من مصادر أولية حيثما أمكن، مقتنعاً         -٩
 ومضبوط بشأن حالة حقوق اإلنـسان يف        عامل جوهري يف إعداد تقرير دقيق وحمدد زمنياً       

  .بيالروس
 به مع العديـد مـن       حظيويعرب املقرر اخلاص عن امتنانه للتعاون الواسع الذي           -١٠

ومنذ أن تقلد واليته، أجرى ثالث رحـالت        . أصحاب املصلحة الذين يعيشون يف بيالروس     
 وأوكرانيا ليلتقي مبجموعة واسعة من ممثلي اجملتمع املدين وضـحايا انتـهاكات             اإىل ليتواني 

  .، اجتمع مع ممثلي وزاريت اخلارجية لكل منهما معاًويف الدولتني. حقوق اإلنسان
، شارك املقـرر    ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ إىل   ١١وخالل الفترة املمتدة من       -١١

يف املشاورة األوىل له مع  اجملتمع املدين، اليت نظمتها دار حقوق اإلنسان             فيلنيوس  يف   اخلاص
 فيلنيوس، يف ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١٦إىل  ١٢وخالل الفترة املمتدة من  .)٦(يف بيالروس

دار حقوق اإلنسان يف بيالروس، مـع       ، أجرى املقرر اخلاص مشاورات، نظمتها أيضا        أيضاً
مهنيني قانونيني حول مسائل تتعلق بنظام العدالة واحملامني، واجتمع مع أفراد من بـيالروس              

فرباير / شباط ٢١ إىل   ١٨متدة من   ويف الفترة امل   .ذوي شواغل خاصة متعلقة حبقوق اإلنسان     
الذي نظمتـه دار    " احليز اإلعالمي وحقوق اإلنسان   "، خالل احلدث املشترك بشأن      ٢٠١٣

 ومؤسسة دار حقـوق اإلنـسان،    ودار حقوق اإلنسان لكييفحقوق اإلنسان يف بيالروس 
ـ               . فاجتمع مع خرباء إعالميني ومدافعني عن حقوق اإلنسان وممثلي اجملتمع املـدين يف كيي

وأسفرت هذه املشاورات عن مجع معلومات بشأن الشواغل السائدة املتعلقة حبقوق اإلنسان            
  .يف بيالروس، وتوثيقها وتسجيلها

، أُتيحت للمقرر اخلاص الفرصـة لالجتمـاع مـع          ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٨ويف    -١٢
ـ " على هامش حدث معنون      االسكرتري األول لسفارة مجهورية بيالروس يف أوكراني       الم اإلع

  .، نظمته مؤسسة دار حقوق اإلنسان يف كييف"وحقوق اإلنسان
مكلفني آخرين بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة        وتعاون املقرر اخلاص مع عدة      -١٣
  . أجل إحالة رسالتني تتضمنان ادعاءات إىل سلطات بيالروسمن
قوق اإلنـسان مـع   ويف هذا التقرير، يربط املقرر اخلاص الشواغل احملددة املتعلقة حب    -١٤

  ).انظر املرفق(١التوصيات اليت قدمتها املفوضة السامية يف تقريرها

__________ 

 .٢٠١٣يناير / كانون الثاين١٨ و٢، ويف ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٩نوفمرب و/ن الثاين تشري٦يف  )٥(
 .http://humanrightshouse.org/Articles/18851.htmlانظر  )٦(



A/HRC/23/52 

7 GE.13-13308 

ويأسف املقرر اخلاص لتأخر وصول املعلومات املباشرة من املصادر الـيت عينتـها               -١٥
  .احلكومة

 من احلاالت اليت جتسد طبيعة انتهاكات حقوق اإلنسان         ويتضمن هذا التقرير عدداً     -١٦
 الكاملة لالدعاءات املقدمة إىل     ةومع ذلك، فإن هذه احلاالت ال متثل القائم       . موضوع املناقشة 
  .املقرر اخلاص

  التعاون مع آليات األمم املتحدة ومفوضيتها السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
، قدمت بيالروس تقريريها الـدوريني الثـامن عـشر          ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣يف    -١٧

       اللذين حـان موعـد تقـدميهما يف       (تمييز العنصري   والتاسع عشر إىل جلنة القضاء على ال      
 يف حينه إىل جلنة قدمت بيالروس رداً، ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٧يف و ؛)٧()٢٠٠٨عام 

  .)٨(مناهضة التعذيب
 مبوجـب الربوتوكـول     وواصلت بيالروس رفض عدد من احلاالت املسجلة حديثاً         -١٨

.  املدنية والسياسية، حمتجة باألساس بأسباب إجرائية      االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق    
ا الدولـة   هتومل تشعر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالرضا حىت اآلن إزاء التدابري اليت اختـذ             

  /متـوز وقد ورد رد واحـد يف       . الطرف بشأن متابعة التوصيات الواردة يف أراء هذه اللجنة        
مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء      ا   بشأن حالة اُتخذ قرار بشأهن     ٢٠١٢ يوليه

  .يف إطار املتابعة ، وال يزال احلوار مستمراًعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
وكانت الزيارة اليت أجرهتا املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء   -١٩

 يف إطار اإلجراءات اخلاصة إىل      ةاليبوجيريها مكلف     آخر زيارة  ٢٠٠٩يف عام    )٩(واألطفال
بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي       ، حاول املقرر اخلاص املعين      ٢٠٠٩ومنذ عام   . بيالروس
املقرر اخلاص املعين مبسألة    و ،املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان       ، و والتعبري

املقرر اخلاص  و ،ة أو الالإنسانية أو املهينة    التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسي       
العامل املعين باالحتجـاز    الفريق  ، و املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات       

  . إجراء زيارة إىل بيالروس ومل يتلقوا بعد أي ردالتعسفي
. ةشترك من البالغات امل   مكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة عدداً      وأرسل    -٢٠

كلفني بواليات  أن امل  دعت أيضاً وا. ناً بشكل كبري للمسائل املثارة    واستجابت بيالروس أحيا  
 انتهكوا مبدأ عدم اجلمع بني عدة وظائف بإرسـاهلم بالغـات            يف إطار اإلجراءات اخلاصة   

__________ 

)٧( C/BLR/18-19CERD/. 
)٨( CAT/C/BLR/CO/4/Add.2. 
 .A/HRC/14/32/Add.2انظر  )٩(
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 سياسية وفيها تدخل غـري مـربر يف الـشؤون       عمشتركة، وأن تلك البالغات كانت لدواف     
  .الداخلية

تقريرها املرحلي ملنتصف املدة املتعلـق بتنفيـذ        ، قدمت احلكومة    ٢٠١٢ عام   ويف  -٢١
بواجب، لكنـه   وليس تقدمي تقارير منتصف املدة       .)١٠(توصيات االستعراض الدوري الشامل   
  .ممارسة جيدة تشجعها املفوضة السامية

ـ             -٢٢ ة وواصلت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي املـساعدة التقني
. وبناء على طلب احلكومة، ركزت املساعدة على مسأليت االجتار بالبشر والتمييز          . لبيالروس

التحـديات  : مكافحة االجتار باألشـخاص   "ومشل ذلك استحداث مشروع بشأن موضوع       
، باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف بـيالروس ومركـز            "والتهديدات اجلديدة 

 ويسجَّل هذا املشروع حاليـاً . على شؤون اهلجرة ومكافحة االجتارمينسك الدويل للتدريب    
وجيري التخطيط من أجل تنظيم حلقة عمل ملدة يومني بشأن مكافحة         .  للشروط الوطنية  وفقاً

  .٢٠١٣ يونيه/حزيرانالتمييز، من املزمع عقدها يف مينسك يف 

   اإلجيابية التطورات  -ثانياً  

  نساناملؤسسة الوطنية حلقوق اإل  -ألف  
مؤسسة ملفوض حلقوق اإلنسان، ، أعربت بيالروس عن نيتها إنشاء ٢٠١٢يف عام   - ٢٣
وأعلنت أهنا   .)١١(٢٠١٠ بتوصية منبثقة عن استعراضها الدوري الشامل يف عام          عمالً

ستجري مشاورات مع منظمات غري حكومية للشروع يف املبادرة املذكورة، لكنها بعد 
  .)١٢(اجلهات اليت ُتتوخى مشاركتهاذلك مل خترب بشكل مباشر مجيع 

  زيارهتم واإلفراج عنهم: السجناء  -باء  
ـ  ، ُسمح لرئيس األساقفة كال    ٢٠١٢ سبتمرب/يف أيلول   - ٢٤ ريويت، املبعـوث   وجوديو غ

 بزيارة املعارضني السياسيني واملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان       الرسويل يف مينسك،  
 بافلوتري داشكيفيتش،   يميزدويتش،  ميكاالي ستاتكيف وأليس بيالياتسكي،   املسجونني  
__________ 

 .www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspxانظر  )١٠(
)١١( A/HRC/15/16 ٤-٩٧، الفقرة. 
. ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول١٦مية الجتماع عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان يف بيالروس، الوثيقة اخلتا )١٢(

 :متاحة على العنوان التايل
www.civicsolidarity.org/sites/default/files/belarus_humanrights_defenders_position_nhri.pdf. 
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ومبا أن هؤالء    .)١٣( كافالينكا، وبافل سريامالوتو، وإدوارد لوبو     اريسيسيفيارينيتس، و 
 من احلرمان يف ظروف سجنهم واإلمدادات الـصحية         نون أشكاالً عاالسجناء كانوا ي  

 ، حسب املشاورات الفرديـة الـيت      وزيارة حماميهم وأقارهبم، فقد كانت تلك الزيارة      
 وأسفرت عـن     مستحباً ت مع أقارهبم ودبلوماسيني من الكرسي الرسويل، ختفيفاً       جر

وأعـرب  . الوقف املؤقت الستخدام زنزانات انفرادية من أجل حبس بعض الـسجناء      
 واملبعوث الرسويل، بنديكتوس السادس عشرأقارب السجناء عن امتناهنم للبابا الفخري 
  . مجيع املعارضني والناشطني السياسينيوطلبوا منهما تسهيل اإلفراج بسرعة عن

كافالينكا، والسيد سريامالوتو، اللذين   ، أُطلق سراح السيد     ٢٠١٢ سبتمرب/يف أيلول و  -٢٥
ويف . ٢٠١٠ديـسمرب   /حكم عليهما بسبب هتم جنائية خالل مظـاهرات كـانون األول          

عرضهما لظروف   فيه اعتراف بذنبهما، بعد ت     اللتماس العفو  ، وقعا طلباً  ٢٠١٢يونيه  /حزيران
  .اعتقال قاسية بشكل متزايد

  االجتار بالبشر  -جيم  
 لنساء ورجال وأطفال  ومعرباً مصدراًبلداًتعاجل بيالروس الشواغل املتعلقة بكوهنا        - ٢٦

وقد كانـت بـيالروس     . معرضني لالجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي والعمل اجلربي      
تقلة إىل وضع أنشطة وأدوات قانونيـة       واحدة من الدول السباقة يف رابطة الدول املس       

ويشري املقرر   .)١٤(على املستوى الوطين وبالتعاون مع هيئات دولية بشأن هذا املوضوع         
 من أجل ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣٠اخلاص إىل الطلب الذي قدمته بيالروس يف        

ـ            ار ذلـك   االنضمام إىل اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر، ويف إط
وافقت بيالروس على شروط فريق اخلرباء املعين مبكافحة االجتار بالبشر، الذي يشكل            

  .آلية رصد االتفاقية

  موضوع عقوبة اإلعدام  -دال  
، لكن  ٢٠١٢خالل عام   ام يف حالتني    نفذت عقوبة اإلعد  من املؤسف أن بيالروس       -٢٧

وقـد امتنعـت    . ه تعديل ممكن  على الرغم من ذلك ميكن رؤية بعض بوادر االنفتاح يف اجتا          
بيالروس عن التصويت الذي أجرته اللجنة الثالثة بشأن مشروع قـرار يـدعو إىل وقـف                

 ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٠وأعلنت بيالروس يف     .)١٥( عقوبة اإلعدام  لتطبيقاختياري  
__________ 

 .http://spring96.org/en/news/58867انظر  )١٣(
 ./www.mfa.gov.by/en/organizations/issue/traffickingانظر  )١٤(
 ٣٤، وامتناع ٤١ صوتاً مقابل ١١١بتصويت مسّجل بأغلبية ، الذي اعتمد ٦٧/١٧٦قرار اجلمعية العامة  )١٥(

 . عن التصويتعضواً
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شهر وخالل األ. عن إعادة إنشاء فريق عامل برملاين من أجل النظر يف موضوع عقوبة اإلعدام      
مـسألة الوقـف    "، أكد رئيس احملكمة الدستورية عدة مـرات أن          ٢٠١٣ من عام    األوىل

، على الرغم من أهنا لن تكون علـى جـدول           "االختياري لعقوبة اإلعدام ما زالت مفتوحة     
  .)١٦(األعمال يف املستقبل القريب

  األهداف اإلمنائية لأللفية  -هاء  
لتحقيق عـدة أهـداف مـن       ا بيالروس   يسلم املقرر اخلاص باجلهود اليت بذلته       - ٢٨

  .األهداف اإلمنائية لأللفية
وقد حققت بيالروس بشكل تام هدف خفض نسبة السكان الذين يعيشون حتـت               -٢٩

 فقط أن   ٢٠٠٩وتظهر البيانات املتاحة حىت عام      . أكثر من ثالثة أضعاف   خط الفقر الوطين ب   
 يف املائـة   ٤١,٩اف قد تراجعت من     نسبة األفراد الذين يعيشون حتت املستويات الدنيا للكف       

  .  يف املائة٥,٤إىل 
، جنحت بيالروس يف خفض نسبة وفيات األطفال دون اخلامسة          ٢٠٠٩وحىت عام     -٣٠

  حالة وفـاة واحـدة    ( يف نسبة الوفيات النفاسية      وسجلت اخنفاضاً . من العمر مبعدل النصف   
وال بد  . دول الصناعية ، مقتربة بذلك من متوسط ال     )٢٠٠٩والدة يف عام     ١٠٠ ٠٠٠ لكل

اإليـدز  / لفريوس نقص املناعة البـشرية  الوطينالتصديمن اختاذ مزيد من اإلجراءات لتعزيز  
وتـدعو  . لـصحة العامـة   ل  كـبرياً   ويشكل هتديداً   واسعاً وداء السل، الذي ينتشر انتشاراً    

، إىل وضـع    ٢٠٢٠االستراتيجية الوطنية للتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة حىت عام         
  .)١٧(سياسات من أجل ضمان السالمة البيئية وحتسني نوعية احلياة

 مـن   ، عـدداً  ٢٠١٠وقد قبلت بيالروس، يف استعراضها الدوري الشامل يف عام            -٣١
التوصيات الداعية إىل زيادة اجلهود املبذولة يف بعض اجملاالت املتعلقة باألهـداف اإلمنائيـة              

  .)١٨(لأللفية
اخلاص ألنه بسبب عدم زيارته للبلد، ال ميكنه أن يشهد بشكل مباشر ويأسف املقرر   -٣٢

 يف احليـاة    تأثريهـا على التطورات اإلجيابية اليت جاءت يف التقارير واملذكورة أعاله وعلى           
  .اليومية ملواطين بيالروس

__________ 

-www.belta.by/ru/all_news/society/Vopros-o-vvedenii-moratorija-na-smertnuju-kazn-vانظر  )١٦(

Belarusi-ostaetsjaotkrytym---Miklashevich_i_621887.html. 
 ./UNDP Belarus at http://undp.by/en/undp/milleniumgoalsbelarusانظر  )١٧(
)١٨( A/HRC/15/16 ٤٦-٩٧ إىل ٤٤-٩٧، الفقرات من. 
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  اإلطار القانوين  -ثالثاً  

  سيادة القانون  -ألف  
        سـيادة القـانون يف بـيالروس، ال سـيما          يشعر املقرر اخلاص بالقلق إزاء انعدام       - ٣٣

 من العهد الـدويل اخلـاص       ١٤فيما خيص الضمانات اإلجرائية، املنصوص عليها يف املادة         
ربز اجتماعات عديدة مع املدافعني عن حقوق اإلنسان وضحايا وُت. باحلقوق املدنية والسياسية

لب َغعن عدم االعتقاد بأن القضاء سُي انتهاكات حقوق اإلنسان انعدام الثقة يف القضاء، فضالً
  .محاية احلقوق على محاية مصاحل السلطات

ويود املقرر اخلاص أن يتطرق بالتحديد إىل الشاغل املتمثل يف اتـسام انتـهاكات                -٣٤
هيكليـة  وما زالت طبيعة هذه االنتهاكات      . منهجي ومنتظم حقوق اإلنسان يف البلد بطابع      
أوجه القصور  " السامية يف تقريرها الذي تشدد فيه على أن          ومرسخة، مثلما تصفها املفوضة   

ويتعني علـى الـسلطات     . املتصلة حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس هي ذات طبيعة ُنظُمية         
معاجلتها باتباع هنج شامل يتضمن مراجعـة التـشريعات والـسياسات واالسـتراتيجيات             

كمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان، يف       فت احمل وعرَّ .)١٩("واملمارسات املتصلة حبقوق اإلنسان   
، االنتهاكات املنهجية حلقـوق      بولندا  ضد جريزي برونيوفسكي حكمها الصادر بشأن قضية     

ويف حالة  . اإلنسان بأهنا انتهاكات منبثقة عن أسباب هيكلية مل تتصد هلا السلطات املسؤولة           
كات متشاهبة مل تتصد    بيالروس، الحظ العديد من هيئات األمم املتحدة يف عدة حاالت انتها          

أو احلق  ؛)٢١(أو احلق يف احملاكمة العادلة ؛)٢٠(انتهاكات حقوق حرية التعبري والرأي: هلا الدولة
  .)٢٢(يف حرية تكوين مجعيات

__________ 

)١٩( A/HRC/20/8 ٧٤، الفقرة. 
  ضـد بـيالروس    كورنينكـو ،  )CCPR/C/84/D/1207/2003 (ماالخوفسكي وبيكول ضـد بـيالروس      )٢٠(

)CCPR/C/105/D/1226/2003(  ،ضد بيالروس  غريب ) CCPR/C/103/D/1316/2004(  ،   كاتـسورا ضـد 
، )CCPR/C/95/D/1553/2007 ( ضـد بـيالروس    كورنينكـو ؛  )CCPR/C/99/D/1377/2005 (بيالروس

ــيالروس   ــد ب ــسكايا ض ــودالينكو، )CCPR/C/101/D/1604/2007 (زال ــيالروس س ــد ب   ض
)CCPR/C/104/D/1750/2008(  ،   غوفشا وآخرون ضد بيالروس) CCPR/C/105/D/1790/2008(  ، شوميلني

 ,CCPR/C/105/D/1867/2009 (ليفينوف ضد بـيالروس ، )CCPR/C/105/D/1784/2008 (ضد بيالروس

1936, 1975, 1977-1981, 2010/2010.( 
ــيالروس   )٢١( ــد ب ــسكي ض ــب، )CCPR/C/86/D/1100/2002 (بانداييف ــيالروس غري ــد ب   ض

)CCPR/C/103/D/1316/2004(  ،  مارينيتش ضد بيالروس )CCPR/C/99/D/1502/2006(  ،ضد  سودالينكو 
، )CCPR/C/105/D/1226/2003 ( ضـد بـيالروس    كورنينكو،  )CCPR/C/104/D/1750/2008 (بيالروس

 ).CCPR/C/106/D/2120/2011 ( ضد بيالروسكوفاليفا وكوزيار
 ماالخوفسكي وبيكول ضد بـيالروس    ،  )CCPR/C/88/D/1039/2001 (زفوزكوف وآخرون ضد بيالروس    )٢٢(

)CCPR/C/84/D/1207/2003(، وآخـرون ضـد بـيالروس       كورنينكو ) CCPR/C/88/D/1274/2004( ،
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ضحايا انتهاكات حقوق    ويشعر املقرر اخلاص بالقلق ألن بيالروس حترم بالفعل         - ٣٥
 العليا لدى اللجنـة املعنيـة حبقـوق         اإلنسان املزعومني من حق الطعن يف قرارات احملكمة       

اإلنسان، على الرغم من تصديق بيالروس على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص            
  .باحلقوق املدنية والسياسية

  املراسيم الرئاسية  -باء  
متركز السلطتني التشريعية والتنفيذية يف مكتب الرئيس الطبيعة اهليكلية لبقـاء           يؤكد    - ٣٦

  .حقوق اإلنسان الواسعة االنتشار دون معاجلةانتهاكات 
وتستخدم املراسيم الرئاسية يف البلد باعتبارها اآللية التشريعية الرئيسية، والعليـا يف              -٣٧

 من الدستور على أن تكون للمراسيم الرئاسية قوة القـانون يف            ٨٥وتنص املادة   . واقع األمر 
 من الدستور هذه احلاالت بطريقتني، إذ جيوز       ١٠١وحتدد املادة   . احلاالت اليت يبينها الدستور   

سلطات تقتصر على املوضوع املعين ومـدة الـسلطة         للرئيس  للربملان بشكل دائم أن يفوض      
الرئيس إصدار مراسيم تعرَّف كمراسيم     ) ٣(١٠١وإىل جانب ذلك، ختول املادة       .)٢٣(املعنية
ل جملس من جملـسي الربملـان       وتبقى هذه املراسيم نافذة ما مل تلغ بتصويت ثلثي ك         . مؤقتة

  ).  جملس النواب وجملس اجلمهورية(
لكن حىت املراسيم املؤقتة تصبح يف الواقع مراسيم دائمة مبا أنه ال بد من أغلبية بثلثني                  -٣٨

وعالوة على ذلك، لن توفر حىت القوانني اليت يعتمدها الربملان الضمانات الالزمـة             . إلبطاهلا
 تدعم رئيس السلطة    األحزاب السياسية املمثلة يف الربملان تعترب أحزاباً      لسيادة القانون طاملا أن     

 مـشاريع القـوانني يف      اإلدارة الرئاسية تعـد   ومما يزيد من هذا القلق أن       . التنفيذية حصرياً 
  .بيالروس عموماً

  التشريعات الوطنية  -جيم  
. لـى للدولـة   لدى بيالروس نظام قانوين مدين يقوم على الدستور، والقانون األع           - ٣٩

كفالة حقوق مواطين بيالروس    " من الدستور بأن على الدولة       ٢١ من املادة    ٣وتقضي الفقرة   

__________ 

  ضـد بـيالروس    كورنينكـو ،  )CCPR/C/100/D/1383/2005 (كاتسورا وآخـرون ضـد بـيالروس      
)CCPR/C/105/D/1226/2003.( 

 على عدم تفويض أي سلطات للرئيس من أجل إصدار مراسـيم تـنص علـى       أيضاً) ٢(١٠١تنص املادة    )٢٣(
 وإضافات علـى القـوانني املتعلقـة        إدخال تغيريات وإضافات على الدستور وتفسريه؛ أو إدخال تغيريات        

بالربامج؛ أو املوافقة على ميزانية اجلمهورية والتقرير املتعلق بتنفيذها؛ أو تغيري إجراءات انتخـاب الـرئيس                
وال يسمح القانون املتعلق بتفـويض      . والربملان؛ أو فرض قيود على احلقوق واحلريات الدستورية للمواطنني        

 .ري الرئيس هذا القانون، وال خيوله اعتماد معايري ذات أثر رجعيسلطات تشريعية للرئيس بأن يغ
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وتقر  .)٢٤("املكرسة يف الدستور والقوانني، واحملددة بااللتزامات الدولية للدولة       ...  وحرياهتم
ـ      بأسبقية مبادئ القانون الدويل املعترف هبا عاملياً       ٨املادة   يالروس  وتؤكد أن قوانني ب

  .متتثل لتلك املبادئ
وخالل الفترة املستعرضة، هناك تطورات تشريعية خمتلفة قد تؤثر يف التمتع الكامـل           -٤٠

  :حبقوق اإلنسان، وهي
 بشأن هيئات أمن الدولـة يف بـيالروس،         ٣-٣٩٠اعتماد تعديالت للقانون رقم      •

  ظروفاً ئشتنص، من بني ما تنص عليه، على سلطات واسعة هليئات أمن الدولة وتن            
 ؛لتقييد حقوق الفرد يف احلرية واألمن والكرامة

 صـارخ  بشكل   كتنظيم أعمال تنته   (٣٤٢اعتماد قانون للعفو يستبعد املادة       •
من ) التشهري بالرئيس (٣٦٧واملادة ) عمالاألالنظام العام، أو املشاركة يف هذه 

 ؛القانون اجلنائي

 على بعـض قـوانني       بشأن إدخال تعديالت وإضافات    ٣- ٤٣٥سن القانون    •
، الذي زاد من توسيع    "التصدِّي للتطرف املتعلقة  مبكافحة اإلرهاب و    "بيالروس  

 ؛تعريف التطرف

 بشأن التدابري اإلضافية لتطوير صناعة معاجلة اخلشب، الـذي          ٩املرسوم رقم    •
 ؛يقيد حق العمال يف إهناء عالقة عملهم

 ١٦ املؤرخ ١رسوم رقم ، الذي يدخل تعديالت تقييدية على امل٢املرسوم رقم  •
 واملتعلق بالتسجيل الرمسي للكيانـات االقتـصادية        ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

 ؛)إهناء األنشطة(وتصفيتها 

ضع لتعديل القوانني املتعلقة باجلمعيات الوطنيـة واحملليـة،         مشروع قانون وُ   •
 .والقوانني املتعلقة بأنشطة األحزاب السياسية وغريها من الرابطات العامة

  مشروع قانون يف هذا العـام،       ٣٠، أُعلن عن خطط إلعداد      ٢٠١٣ويف بداية عام      -٤١
 اإلجـراءات مبا يف ذلك مشاريع قوانني لتعديل قانون االنتخابات، والقانون اجلنائي، وقانون            

 اإلداريـة،   باملخالفاتاإلدارية، وقانون إجراءات التنفيذ املتعلقة      املخالفات  اجلنائية، وقانون   
  .)٢٥(قانون بشأن حدود دولة بيالروسومشروع 

__________ 

 .http://president.gov.by/en/press19330.html#docانظر  )٢٤(
)٢٥( Belarusian Telegraph Agency, “Unarmed service bill in Belarus in 2013”, 3 January 2013  متـاح ،

 .http://news.belta.by/en/news/president?id=703258: على املوقع
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 الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان  - رابعاً  

  احلق يف احلياة وعقوبة اإلعدام  -ألف  
ما زالت بيالروس تطبق عقوبة اإلعدام فيما خيص بعض اجلرائم خالل أوقات السلم               -٤٢

ام للـشفافية   وهناك انعـد  . وتنفَّذ عمليات اإلعدام بطلقة نارية على مؤخرة الرأس       . واحلرب
خبصوص األشخاص احملتجزين يف  انتظار إعدامهم، وإجراءات غري كافية من أجـل تقـدمي               

 عقوبة اإلعدام، وال أمساء معظم من أُعدموا        تطبيقوال تتاح إحصائيات سنوية بشأن      . الطعون
  املقرر إلعـدامهم؛   باملوعدوال جيري إخبار من يواجهون عقوبة اإلعدام وال أقارهبم          . بالفعل

  .وبعد اإلعدام ال ُيخرب األقارب مبكان دفن اجلثة
من ُعلـم   كانافالو آخر   ويف وقت إعداد التقرير، كان أوالدزالو كافاليو ودزمييتري           -٤٣

سبب اهلجوم  ، ُحكم عليهما معا باإلعدام ب     ٢٠١١في عام   ف. ٢٠١٢ مارس/آذار، يف   إعداُمه
وخالل احملاكمـة،   . مدينة مينسك  يف مترو    ٢٠١١أبريل  / نيسان ١١ اإلرهايب الذي وقع يف   

  .)٢٦(اعترافه، مدعيا أن االعتراف انتزع منه باإلكراه) فاليفوك (كافاليو سحب السيد
وقد ُنفذت عمليتا اإلعدام املذكورتان أعاله على الرغم من إصدار اللجنـة املعنيـة           -٤٤

 ريثمـا لييت اإلعدام   حبقوق اإلنسان طلبا الختاذ تدابري احلماية املؤقتة دعت فيه إىل تعليق عم           
مها ألقارهبمـا، ومل تقـدم هلـم أي         اومل ُتعط جثت  . تنظر اللجنة يف طعين الشخصني املعنيني     

شـهادة وفـاة ورسـالة      ) فـاليف كو (كافاليووتلقت السيدة   . معلومات عن موقع الدفن   
ويف .  من احملكمة العليا لبيالروس ختربها بأن ابنها قد أُعـدم          ٢٠١٢ مارس/آذار ١٦ مؤرخة

 إىل حدوث انتـهاكات    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      خلصت،  ٢٠١٢أكتوبر  /شرين األول ت
للحق يف احلياة وقرينة الرباءة واحلق يف حماكمة عادلة واالستفادة من مراجعة قضائية فعالة إىل               

وأكدت اللجنة أن على بيالروس      .)٢٧(كافاليو السيد جانب املعاملة غري اإلنسانية إزاء أسرة     
 ١٧٥  من املادة  ٥ام مبنع حدوث انتهاكات مماثلة يف املستقبل، بوسائل منها تعديل الفقرة            االلتز
لكن املقرر اخلاص يشعر بـالقلق ألن       .  من العهد  ٧ وفقا للمادة    القانون التنفيذي اجلنائي  من  

 يف حاالت الطعون  خاصاًبيالروس تصرف النظر بشكل منهجي عن آراء اللجنة، مما يثري قلقاً
، ُنفذت مخس عمليـات     ٢٠١٢-٢٠١٠الفترة  ويف  . مة من أشخاص ينتظرون اإلعدام    املقد

 من نظامهـا    ٩٢ للمادة   إعدام، على الرغم من طلب اللجنة اختاذ تدابري احلماية املؤقتة، وفقاً          

__________ 

)٢٦( A/HRC/20/8 ٧١، الفقرة. 
)٢٧( CCPR/C/106/D/2120/2011. 
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ويف احلاالت اخلمس مجيعها، وردت ادعاءات بشأن وقوع انتـهاكات للحـق يف     . الداخلي
  . )٢٨(من األشخاص املعنيني أهنم اعترفوا باإلكراهحماكمة عادلة، وادعى ثالثة 

ويشاطر املقرر اخلاص الرأي القائل إن الطريقة اليت تنفذ هبـا عقوبـة اإلعـدام يف                  -٤٥
مبـسألة  بيالروس تصل إىل حد املعاملة الالإنسانية، مثلما أوضح ذلك املقرر اخلاص املعـين              

، يف تقريـره    ية أو الالإنسانية أو املهينـة     التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاس       
  .)٢٩(األخري إىل اجلمعية العامة

  حاالت االختفاء القسري  -باء  
خالل الفترة املستعرضة، مل يتلق املقرر اخلاص أي تقارير جديدة بـشأن حـاالت                -٤٦

ومع ذلك، أُثريت بواعث قلق لعدم إحراز أي تقدم يف حـل القـضايا              . االختفاء القسري 
الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو غـري          ، اليت أُحيلت ثالث منها إىل       العالقة
 فيكتـار   ٢٠٠٠ و ١٩٩٩وختص هذه القضايا اليت يرجع تارخيها إىل عـامي           .)٣٠(الطوعي

، أناطول كراسوسكي، باإلضافة إىل     املقرب إليه هانشار، عضو يف الربملان املنحل، ومساعده       
وكل ثالثـة   . سابق للداخلية، ودمييتري زافادسكي، صحفي حمقق     يوري زاخارينكو، وزير    

  .يف أي من القضايا" أي نتائج"أشهر، تفيد السلطات بعدم حتقيق 
الفريق العامل املعـين    ويف القضايا الثالث األوىل من القضايا املذكورة أعاله، تلقى            -٤٧

ة مؤرخة مـن كـانون       ثالثة بالغات من احلكوم    حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي     
ووجد أن املعلومات املقدمـة غـري كافيـة         . ٢٠١٢أكتوبر  /يناير إىل تشرين األول   /الثاين

كراسوسكي، تبيَّن للجنة املعنيـة حبقـوق       وفيما خيص قضية    . الستجالء مالبسات القضايا  
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بسبب عـدم         ا انتهكتاإلنسان أن بيالروس    

 بشأن الوقـائع، ومالحقـة اجلنـاة        ودقيق حتقيق شامل    وإجراءمي سبيل انتصاف فعال     تقد
  .)٣١(ومعاقبتهم، وتقدمي املعلومات الكافية عن التحقيقات والتعويض املناسب

__________ 

انظـر  . أوالدزالو كافاليو أندري زوك، وفاسيلي يوزيبشوك، وأليه غريشكاوتستو، وأندري بورديكا، و         )٢٨(
 ومؤسـسة دار  دار حقوق اإلنسان يف بـيالروس م إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من       التقرير املقد 

      /نيـسان ،  حقوق اإلنسان والرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات ومركز فياسـنا حلقـوق اإلنـسان             
 .http://humanrightshouse.org/Articles/17981.html :متاح على العنوان التايل. ٢٠١٢ أبريل

)٢٩( A/67/279 ٥٢، الفقرة. 
)٣٠( E/CN.4/2001/68 ١٠٨ و١٠٧، الفقرتان. 
)٣١( CCPR/C/104/D/1820/2008. 
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وخالل مشاورات فردية، أعرب األقارب واحملامون عن قلقهم ألن القضايا سـتغلق              -٤٨
  .)٣٢(فاء بسبب التقادم سنة على حاالت االخت١٥ بعد مرور رمسياً
وإن عدم استجابة احلكومة لقضايا االختفاء القسري للمعارضني السياسيني ال يزال             -٤٩

  . يف الثقة العامة يف سيادة القانون واملمارسة اآلمنة للحق يف األنشطة املدنية بالغاًيؤثر تأثرياً

      الالإنـسانية  أوضاع السجون والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو          -جيم  
  أو املهينة

ما زالت ترد ادعاءات بشأن التعرض للتعذيب وسوء املعاملة من احملتجزين والسجناء              -٥٠
     الذين حرمتهم هيئات إنفاذ القانون من حريتهم، يف الوقت الذي أوقفتهم فيـه الـشرطة،               

  .أثناء االحتجاز قبل احملاكمة أو بعدهاأو 
   ة التعذيب، يف مالحظاهتا اخلتاميـة املتعلقـة ببـيالروس،         وقد أعربت جلنة مناهض     -٥١

 من الدستور حتظر التعذيب، عن قلقها إزاء الثغرة القائمة بني           ٢٥عندما أشارت إىل أن املادة      
 من القانون   ٣٩٤ و ١٢٨ إىل أن املادتني     وأشارت أيضاً  .)٣٣(اإلطار التشريعي وتطبيقه العملي   
 ٢ و١املواد ( من اتفاقية مناهضة التعذيب ٤ من املادة ٢فقرة  اجلنائي ال جترم التعذيب وفقا لل     

 مـن االتفاقيـة     ١بيد أن بيالروس أوضحت أن تعريف التعذيب الوارد يف املادة            .)٣٤()٤و
  . يستخدم ألغراض املالحقة اجلنائية ملرتكيب أفعال التعذيب

ريه من أشـكال  وما زالت ترد تقارير بشأن استخدام الشرطة واحملققني للتعذيب وغ        -٥٢
وتوجد .  يف إجراءات احملاكمة   سوء املعاملة من أجل انتزاع اعترافات تستخدم فيما بعد أدلةً         

يف هذه احلاالت أدلة على عدم إجراء املسؤولني لتحقيقات عاجلـة ونزيهـة وكاملـة يف                
وقد كان هذا موضوع اهتمـام      . ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة ومالحقة اجلناة املزعومني      

  .)٣٥()فاليفوك (كافاليواص بالنسبة للجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف القضية املتعلقة بإعدام خ
وتلقى املقرر اخلاص معلومات عن بواعث قلق شديد ومستمر إزاء معاملة السجناء              -٥٣

. فالعديد منهم جيدون أنفسهم يف ظروف احتجاز باردة، دون مياه ساخنة     . وأوضاع سجنهم 
م حرموا من النوم، أو وضعوا يف أوضاع مضنية، أو حرموا مـن الرعايـة               وأفاد بعضهم بأهن  

 بسيطة، أو أهنم منعوا من ممارسة       انات العزل التأديبية بسبب خروق    الطبية، أو وضعوا يف زنز    
  . شعائرهم الدينية أو من الدراسة

__________ 

 .http://spring96.org/en/news/61860انظر أيضاً  )٣٢(
)٣٣( CAT/C/BLR/CO/4 ١٠، الفقرة. 
 .١٦املرجع نفسه، الفقرة  )٣٤(
)٣٥( CCPR/C/106/D/2120/2011 ٢-١١، الفقرة. 
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واشتكى بعض السجناء، ال سيما الناشطون السياسيون واملدنيون، باستمرار مـن              -٥٤
  .وء املعاملة املتزايدة إلكراههم على التماس عفوس
ومن وجهة نظر املقرر اخلاص، هناك حاجة ماسة إىل حظر التعذيب بشكل علـين؛                -٥٥

؛  فعلياً واختاذ تدابري ملنع أعمال التعذيب وسوء املعاملة اليت يرتكبها املوظفون احلكوميون منعاً           
  .)٣٦( اجلناة املزعومنيوإجراء حتقيقات عاجلة ونزيهة وكاملة، ومالحقة

معاملة املعارضني السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني يف جمال            -دال  
  حقوق اإلنسان

 من املعارضني والناشطني السياسيني، الذين كانت األحكام        أفادت تقارير بأن عدداً     -٥٦
  متزايداً  وجسدياً ياً نفس  ضغطاً االصادرة حبقهم ذات دوافع سياسية على ما يبدو، قد واجهو         

وتوزع على هؤالء األفراد عقوبـات تأديبيـة         .)٣٧(يف الوقت الذي حرموا فيه من حريتهم      
ونتيجة ذلك فرضت قيود على     . انتهاكاهتم املزعومة لقواعد االحتجاز   بشكل روتيين بسبب    

  .ت، واملراسال)الغذاء والدواء(أو حماميهم، أو على تلقيهم للطرود /لقاءاهتم بأقارهبم و
مركز فياسنا  ، أُدين أليس بيالياتسكي، رئيس      ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    - ٥٧

التـهرب  ) (٢(٢٤٣ وحكم عليه مبوجـب املـادة      الضرييب، بتهمة التهرب    حلقوق اإلنسان 
. من القانون اجلنائي بأربع سنوات ونصف من السجن ومصادرة مجيع املمتلكـات           ) الضرييب

ته سلطات السجن بأنه خمالف للوائح احتجـازه بـشكل          ، وصف ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران 
وحسب التقارير، فإنه ما زال يواجه منذ ذلك احلني التوبيخ التعسفي يف شكل قيود              . متكرر

على أوقات وجباته وعلى اإلذن له بتلقي الطرود ألنه انتهك القواعد يف اإلصالحية اجلنائيـة            
رين باالتصال حتت التهديد بـإجراءات      وال يسمح للسجناء اآلخ    .)٣٨(بابرويسك يف   ٢رقم  
 أنه لن يسمح للسيد     ٢، أعلنت إدارة اإلصالحية رقم      ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٣ويف  . تأديبية

 وقد التقى بزوجته   .)٣٩(بيالياتسكي بأي زيارات من أفراد أسرته ملدة ستة أشهر أخرى         
  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٠آخر مرة يف 

حكم على زميتسر داشكيفيتش، زعيم حركة جبهة    ،  ٢٠١٢ أغسطس/ آب ٢٨ويف    - ٥٨
ماالدي الشبابية بسنة إضافية من السجن ألنه انتهك قواعد السجن حـسب االدعـاءات،              

__________ 

 .١١، الفقرة CAT/C/BLR/CO/4انظر أيضاً  )٣٦(
 Viasna, “Critical situation for political prisoners in Belarus and freedom for 40 activistsظـر  ان )٣٧(

considerably restricted”, 5 March 2013متاح على املوقع ، :http://spring96.org/en/news/61661. 
، Human Rights Watch, “Belarus: stop intimidation of political prisoners”, 2 October 2012انظـر   )٣٨(

 .www.hrw.org/news/2012/10/02/belarus-stop-intimidation-political-prisoners: متاح على املوقع
 .http://spring96.org/en/news/61860انظر  )٣٩(
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وقـد  ). العصيان املتعمد إلدارة املؤسسة اإلصالحية    ( من القانون اجلنائي     ٤١١مبوجب املادة   
مل بـسبب اعتدائـه      بسنتني يف معسكر ع    ٢٠١١ مارس/آذار ٢٤حكم عليه يف األصل يف      
 ٢١ويف  . مـن القـانون اجلنـائي     ) األعمال التخريبيـة   (٣٣٩املزعوم، مبوجب املادة    

اليت يتعرض " الالإنسانية" عن الطعام لالحتجاج على املعاملة       ، بدأ إضراباً  سبتمرب/أيلول
واستمر إضرابه عن الطعام ملدة أسبوعني؛ وُوضع فيما بعـد يف           . هلا من إدارة املعسكر   

 ظروف عقوبته   ُشدِّدتأكتوبر،  / تشرين األول  ٣٠ويف  .  يوماً ١٥فرادي ملدة   سجن ان 
 إىل الـسجن    بعدهانقل  فبسبب ادعاء أنه ارتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية للوائح         

، فقد  ٢٠١٢ديسمرب  /وبينما كان بإمكانه الزواج يف كانون األول      .  يف هرودنا  ١رقم  
ن احلرية باستفزاز السلطات والتحريض من واتسمت فترة حرمانه م. ُمنع هذا يف البداية

السجناء اآلخرين وضغوط بسبب آرائه السياسية والدينية، وقيود علـى املراسـالت            
  . للوائح بشكل متكرر خمالٍفووضعه اآلن هو وضُع. واللقاءات

    ، مرشـح رئاسـي يف      نيكوالي ستاتكيفيتش ، يقضي   ٢٠١٣فرباير  / شباط ٣ويف    -٥٩
     /أيـار  ٢٦سجن ملدة ست سنوات بعد أن صدر حكـم حبقـه يف             ، عقوبة بال  ٢٠١٠عام  
 فوضـى عامـة مـصحوبة       تدبري(من القانون اجلنائي    ) ١(٢٩٣ مبوجب املادة    ٢٠١١ مايو

بأعمال عنف ضد أفراد وبرامج واحلرق وتدمري املمتلكـات واملقاومـة املـسلحة ملمثلـي               
 ستاتكيفيتش السيد    ُوصف مسبقاً  وقد.  يف ماهيليو  ٤ يف السجن رقم     ويقبع حالياً ). احلكومة

، ومضت إدارة اإلصـالحية اجلنائيـة يف        ٢٠١١ديسمرب  /كمخالف شنيع يف كانون األول    
وواجه ". ميال إىل اهلروب واالعتداء  "شكلو، اليت قضى فيها عقوبته يف البداية، يف وصفه بأنه           

 ٢٧ويف  . ٤ عندما كان يف السجن رقـم        ٢٠١٢ثالث جوالت من العقاب التأدييب يف عام        
وتعرض باستمرار ألشـكال    .  أيام ١٠، ُوضع يف سجن انفرادي ملدة       ٢٠١٢يونيه  /حزيران

  .خمتلفة من االستفزاز، مع توجيه طلبات إليه بالتوقيع على عريضة اللتماس عفو
وتدل احلاالت املذكورة أعاله على منط أوسع من الـضغط املـستمر واملتـراكم                -٦٠

بطرق منها، على سبيل املثال، ( عند عزهلم عن العامل اخلارجي والقاسي الذي يطبق على أفراد
الذي (واهلدف العام من ذلك     ). تقييد االتصال باألقارب واحملامني، واملراسالت واالتصاالت     

. هؤالء األفراد وإجبارهم على التمـاس عفـو       " حتطيم"هو  )  حىت ضباط السجن   يعلنه غالباً 
  .)٤٠(إىل حد سوء املعاملة أو حىت التعذيبوميكن اعتبار هذه األفعال بأهنا تصل 

__________ 

، ١٩٩٧ سـبتمرب /أيلـول  ١٧،  لوايزا تامايو ضـد بـريو     حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،      انظر   )٤٠(
 ؛١٩٧ و١٦٤، الفقرتـان   ١٩٨٩ينـاير   / كانون الثاين  ٢٠،  ضد هندوراس كروس  غودينس  ؛ و ٥٨ الفقرة

فيالسكويس ؛ و ١٤٩، الفقرة   ١٩٨٩ مارس/آذار ١٥،  راسغريب وسوليس كوراليس ضد هندو     - فريينو
 اللجنة اإلفريقيـة    وانظر أيضاً . ١٨٧ و ١٥٦، الفقرتان   ١٩٨٨ يوليه/متوز ٢٩  ضد هندوراس،  رودريغيس

؛ )٢٠٠٣(٢٢٩/٩٩ و ٢٢٢/٩٨، البالغان   مكتب غازي سليمان للمحاماة ضد السودان     حلقوق اإلنسان،   
، ٥٢/٩١، و٥٠/٩١، و٤٨/٩٠ت ، البالغــاانمنظمــة العفــو الدوليــة وآخــرون ضــد الــسودو
 .٤٣، الفقرة )١٩٩٩(٨٩/٩٣و
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  استقالل القضاة واحملامني  -هاء  
، ٢٠٠٧على الرغم من وجود القانون املتعلق بالنظام القضائي ومركز القضاة لعام              -٦١

    الذي حيدد حسب احلكومة مجيع املبادئ األساسية الالزمة لضمان االسـتقالل القـضائي،             
 ٢٢ من الدستور واملادة   ١١٠ يف الوقت الذي تنص فيه املادة        ما زالت هناك بواعث قلق ألنه     

 أخرى من القـانون،     من قانون اإلجراءات اجلنائية على سلطة قضائية مستقلة، فإن أحكاماً         
، تقـوض املـادتني     وتعيينـهم وواليـاهتم   القضاة وعـزهلم    بانضباط   تلك املتعلقة    وحتديداً

  .)٤١(املذكورتني
 الـسلطة   أجهـزة  التنفيذي باختالل توازن     للجهازقضائية   تبعية السلطة ال   وترتبط  -٦٢

ما زال الـرئيس يعـني القـضاة    ف. ١٩٩٦املخولة يف تعديالت الدستور اليت جرت يف عام       
  .والياهتمويفصلهم عن العمل وحيدد 

وتردد التقـارير الـيت     .  مل تعاجله السلطات    خاصاً ويثري عدم استقالل احملامني قلقاً      -٦٣
خلاص صدى النتائج اليت توصلت إليها املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القـضاة    تلقاها املقرر ا  

منط من التخويـف    "، عندما حتدثت عن     ٢٠٠١واحملامني عقب زيارهتا إىل بيالروس يف عام        
  .)٤٢("والتدخل يف أداء الوظائف املهنية للمحامني

أو التخويف أو غري ذلـك      وتفيد التقارير بأن احملامني يواجهون التدخل أو املضايقة           -٦٤
 الدفاع بشكل صحيح عن مصاحل موكليهم، وتدخل عام يف عالقة السرية القائمة             عواقبمن  

وهناك تقارير عن وجود حواجز متنع من الوصول إىل املهنة القانونيـة            . بني احملامي وموكله  
  .وُيمنع احملامون من إنشاء رابطات مستقلة للمحامني. وممارسة مهنة احملاماة

وأشهر حاالت احملامني املوقوفني عن العمل هي حاالت هنا باختينا، وداريا ليبكينا،              -٦٥
.  توستسيك، ومتارا هاراجيفا، وبافال سابيلكا     والدزمريأووأليه أهيجو، وتاتستسيانا أهيجو،     

فقد تعرضوا لالنتقام ألهنم مثلوا مرشحني يف االنتخابات الرئاسية اليت جـرت يف كـانون               
 ألهنم دافعوا عن احترام حقوق اإلنسان من خالل         ، واحتجزوا الحقاً  ٢٠١٠رب  ديسم/األول
  .عملهم
وتراقب عمل رابطـات احملـامني      . وتنظم وزارة العدل الدخول إىل املهنة القانونية        -٦٦

  . )٤٣(وإدارهتا، وتنظر يف الشكاوى اليت تؤدي إىل اختاذ تدابري تأديبية
احملاماة حلماية اسـتقالل املهنـيني القـانونيني،        ويقترح املقرر اخلاص إصالح مهنة        -٦٧

بوسائل منها توفري ضمانات يف املمارسة على استقالل رابطات احملامني وحقهـا يف اختـاذ               
__________ 

)٤١( CAT/C/BLR/CO/4 ١٢، الفقرة)أ.( 
)٤٢( A/HRC/17/30/Add.1 ١٠١، الفقرة. 
)٤٣( Law on Advocacy and Legal Practice in the Republic of Belarus, 6 April 2012. 



A/HRC/23/52 

GE.13-13308 20 

ومن شأن هذا أن يضمن احلماية القانونية جلميـع األشـخاص           . القرارات املتعلقة بعضويتها  
  .املقيمني يف بيالروس

  احملاكمة العادلة  -واو  
زالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تشري إىل وقوع انتهاكات للحـق يف قرينـة              ما    -٦٨

وتظهر أحدث النتائج اليت توصلت إليها اللجنة، يف قرارها  .)٤٤(الرباءة ومعايري احملاكمة العادلة 
، بواعث قلق عامة تتعلـق بتطبيـق األصـول القانونيـة     )يفكوفال (املتعلق بالسيد كافاليو  

فقد خلصت، من بني ما خلصت إليـه، إىل أن الـسيد            . ائية يف بيالروس  والضمانات اإلجر 
 حرم من االتصال الكايف مبحاميه قبل احملاكمة وخالهلا، مما يشكل خرقا للمحاكمـة              فاليواك

العادلة، وأنه قبل إصدار احلكم النهائي عليه، ُوصف باإلرهايب يف وسائط اإلعالم احلكومية،             
  .)٤٥(وهذا إنكار لقرينة الرباءة

 احلق يف املثول أمام حمكمة خمتـصة ومـستقلة وحمايـدة     ويف ضوء ما يشهده حالياً      -٦٩
وحماكمة عادلة وقرينة الرباءة من أوجه قصور وانتهاكات، ينبغي لسلطات بيالروس أن تنفذ             

 مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنـسان     على حنو كامل التوصيات الواردة يف تقرير        
  .)٤٦(، بشأن رصد احملاكمات يف بيالروسألمن والتعاون يف أوروبانظمة االتابع مل

  االعتقال واالحتجاز التعسفيان  -زاي  
مضايقتهم وتشري التقارير إىل أن االحتجاز التعسفي ُيستخَدم وسيلة لتخويف األفراد             -٧٠

شطة سيما عندما يتعاطون ألن    ومعاقبتهم من خالل االحتجاز اإلداري واجلنائي التعسفيني، ال       
وتلقى املقرر اخلاص تقارير من الصحفيني واحملامني واملدافعني عن حقوق          . غري مرغوب فيها  

لضرب خالل  ااإلنسان واألعضاء يف املنظمات السياسية الذين ادعوا أهنم تعرضوا لالحتجاز و          
  .ظنيةذلك واهتموا جبرائم إدارية وجنائية 

نص على املراجعة القضائية لقـرار      عواقب عدم وجود ما ي    الواردة  وتربز الشهادات     -٧١
ميكن للمحتجز أن يطعن لـدى      فبينما  . العامذلك مبوافقة املدعي    ، وال يزال    شخصاحتجاز  

ال من  اإلجراء  قانونية  احملكمة يف قرار االحتجاز، ال ميكن للمحكمة سوى التحقق من مدى            
  .القرار نفسه القاضي باحتجاز الشخص

__________ 

ــر  )٤٤( ، CCPR/C/99/D/1502/2006، وCCPR/C/103/D/1316/2004، وCCPR/C/86/D/1100/2002انظــ
 .CCPR/C/106/D/2120/2011، وCCPR/C/105/D/1226/2003، وCCPR/C/104/D/1750/2008و

)٤٥( CCPR/C/106/D/2120/2011. 
)٤٦( OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Trial Monitoring in Belarus (March – 

July 2011), 10 November 2011. 
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تـسكي،  لياأن احتجاز أِلس بيا   إىل  باالحتجاز التعسفي   وخلص الفريق العامل املعين       -٧٢
 ٢٠ من املـادة     ١ يتعارض مع الفقرة     احتجاز تعسفي ،  "فيازنا"رئيس مركز حقوق اإلنسان     

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        ٢٢من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومع املادة        
 يتمثل يف اإلفراج عن الـسيد       هذا الوضع تصحيح  "وشدد الفريق العامل على أن      . والسياسية

مـن العهـد    " ٩ من املادة    ٥تسكي ومنحه حقاً يف التعويض قابالً لإلنفاذ وفقاً للفقرة          ليابيا
  .)٤٧(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

عن قاض  إال  يصدر أمر االحتجاز    أال  ويتعني على سلطات بيالروس أن تعمل على          -٧٣
  .جاز قبل احملاكمة إال يف ظروف استثنائيةال ُيطبَّق االحتأو

  حرية التعبري والرأي    -حاء  

نارودنايـا  "و" ناشا نيفـا  "، ُسحبت دعوى بتعليق الصحيفتني      ٢٠١٢يوليه  /يف متوز   -٧٤
 تزال  ما غري أن حرية التعبري والرأي    . ومنذئذ، مل جتر أية حماولة إلغالق وسائط اإلعالم       ". فوليا

رة املركزية لوسائط اإلعالم واألنظمة التعسفية وملكية الدولة جلميـع          مقيدة بشدة بسبب اإلدا   
  . وسائط اإلعالم الرئيسية والتهديد بإنفاذ القانون ضد الصحافة غري املرغوب فيها

للتـرخيص للقنـوات اإلعالميـة      املطلقة  وتواصل وزارة اإلعالم ممارسة سلطاهتا        -٧٥
 حتذيراً  ١٨٠ أصدرت الوزارة ما يزيد عن       ،٢٠١٢-٢٠١٠في الفترة    ف .وحتذيرها وإغالقها 

  . )٤٨( طلبات لتسجيل وسائط لإلعالم١٠٥لوسائط اإلعالم ورفضت 
 صحفياً تعرضوا لالحتجاز ملدة متوسطة، مبن فـيهم         ٦٠، أُفيد بأن    ٢٠١٢ويف عام     -٧٦

واكُتِشف أن عمليات تفتيش املكاتب واالستيالء علـى        . )٤٩(ن من إستونيا والسويد   وصحفي
 كانت جتري بصورة اعتيادية خالل احتجاز الصحفيني، رغم أن املعايري الدولية تعترب             املعدات

  .هذه اإلجراءات قيوداً حلرية التعبري

 خلناق على حرية التعبري   اجديد مثري للقلق بسبب تزايد تضييق احلكومة        اجتاه  وظهر    -٧٧
 وسـائط اإلعـالم     ، احُتجِز ناشطون يف جمال    ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول . بواسطة اإلنترنت 

االجتماعية ومورِست عليهم ضغوط للكشف عن كلمات السر اخلاصة حبسابات وسائطهم           
وأدى تكراراً إنفاذ السلطات للقوانني إىل اضطهاد األشخاص الذي ينـشرون            . جتماعيةاال

__________ 

 .٥٣ و٤٦، الفقرتان A/HRC/WGAD/2012/39الوثيقة  )٤٧(
-www.belta.by/ru/all_news/society/Mininform-Belarusi-za-2010-2012-gody-napravilنظر املوقـع    ا )٤٨(

105-otkazov-v-registratsii-SMI_i_623567.html. 
، ٢٠١٢حملة وحتليل، نشرة إعالمية عن : ٢٠١٢ -رابطة صحفيي بيالروس، وسائط اإلعالم يف بيالروس  )٤٩(

 :متاحة على املوقع
www.baj.by/sites/default/files/monitoring_pdf/brief_2012_mass_media_in_belarus_en.pdf. 
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، بتهمـة   )٥٠(تسكوصوراً هلم حاملني صورة أللس بيالياتسكي يف شوارع هوردنا ونوفوبول         
، أبلغ املقرر اخلاص هـذه      ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٣ويف  ". عام غري مرخص به   تنظيم جتمع   "

الرأي والتعـبري   حرية  احلاالت إىل السلطات وإىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف            
واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات وإىل املقرر اخلاص              

  ). القسم األول أدناهنظر أيضاًا(فعني عن حقوق اإلنسان املداحبالة املعين 
 نشر الصور على اإلنترنت يف إطار التحقيق اجلاري بـشأن صـاحب             وُجرِّم أيضاً   -٧٨

وتتعلق بإنزال مظلي لدمى    و آنطن سوريابني يف القضية اليت جرى تداوهلا عاملياً          يمدونة الفيد 
املساعدة على عبـور احلـدود      "هتمة  شأن  من  و. )٥١(بشأن حرية الكالم  دببة حتمل عبارات    

تـؤدي إىل  أن  السفر حالياً،   املمنوع من   ،  "سوريابني"السيد  املوجهة إىل   " قانونيةغري  بطريقة  
  .السجن ملدة سبع سنواتباحلكم عليه 

 رغم   فحسب، هذه اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة املراقبة على اإلنترنت       مل تشدد   و  -٧٩
صـحفية  غـري    إىل فرض تعسفي ألنظمة      ضة السامية، بل أدت أيضاً    توصية صرحية من املفو   

  .، على وسائط اإلعالم اإللكترونيةأصالًقمعية 
بالتـشهري   فيبورتـشا غازيتا  ، مراسل الصحيفة البولندية      بوتشوبوت واتُّهِم أندري   -٨٠

لبقاء على ا" تشوبوت"وأُجبِر السيد . بالرئيس بعد نشر مقاالت كتبها على عدة مواقع شبكية
  . )٥٢(سقطت الدعوىأ حيث ٢٠١٣مارس / إىل آذار٢٠١٢ يونيه/يف هرودنا من حزيران

، "آرتـش "وتبني أن احلقوق الثقافية قد أُِخلَّ هبا يف املضايقات اليت مورَِست علـى                -٨١
وهي يومية ومنتدى للثقافة حتظى بسمعة جيدة، مما أدى إىل منع صدور اليوميـة وإجبـار                

، احُتجِز الـسيد    ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٤ويف  . )٥٣(على اهلجرة " فالريي بوالكاو "حمررها  
واتُّهِم . يف هرودنا " إضفاء الطابع السوفيايت على غرب بيالروس     "كتابه  بوالكاو عند صدور    

  .همبمارسة نشاط جتاري غري مشروع ببيعه نسخاً من كتاب

  حرية التجمع السلمي   -طاء  
 من الدستور تضمن احلق يف التجمـع الـسلمي، فالتعـديالت            ٢٦رغم أن املادة      -٨٢

 وسَّعت تعريـف التجمعـات العامـة        ٢٠١١التشريعية للتجمع السلمي اليت اعُتِمدت يف       
__________ 

 /www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/belarus/2013/01/d22115 :املوقعني نظرا )٥٠(
 .http://spring96.org/ru/news/60850و

)٥١( Alyssa Creamer, “Anton Suryapin, student photojournalist, could face 7 years in Belarus prison for 
his teddy bear pictures, Huffington Post, 14 August 2012, available from 

www.huffingtonpost.com/2012/08/14/anton-suryapin-student-ph_n_1775593.html. 
 .www.svaboda.org/content/article/24784491.html نظر املوقعا )٥٢(
)٥٣( http://www.svaboda.org/content/article/24768828.html. 
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وحتظر السلطات بانتظـام التجمعـات الـسلمية        . وجرمت تنظيمها، وذلك خرقاً للقانون    
  . الحتجاز املواطنني وختويفهم وإسكاهتمجنحأو ما شاهبها من " العصابة"وتستعمل هتمة 

 مـشاركتهم   مصادر القلق أن األفراد ال يعاقبون الرتكاب خمالفة إدارية بسبب      ومن  -٨٣
 مرور  إال بعد أن تصبح املعلومات متاحة على اإلنترنت وبعد        غري مرخص به صراحة     يف حدث   
 ٣٤-٢٣فعلى سبيل املثال، اتُّهِم ثالثة مدافعني عن حقوق اإلنسان مبوجب املـادة             . احلدث

    بعـد أن نـشروا     ) اإلشراف عليهمـا   وأظاهرة  متنظيم جتمع عام أو     (من القانون اإلداري    
 / كانون األول  ١٠اً هلم مع صور للسجني السياسي ألس بيالياتسكي على اإلنترنت، يف            صور

نظـر  ا(واتُّهِموا بعد تسعة أيام من احلدث وُحكم عليهم بدفع غرامة إدارية   . ٢٠١٢ديسمرب  
  .)٥٤() أدناه٧٧ الفقرة أيضاً
 القضايا  احلرمان املنهجي واملتواصل من احلق يف التجمع السلمي يف        وميكن مالحظة     -٨٤

لتشاهبها من  "، واليت ُضمَّت    )٥٥(يةلبيالروساالتسع اليت رفعها باِفل ِلفينوف من جلنة هلسنكي         
، حيث إنه يف كل قضية، قدم السيد ِلفينوف طلباً          "حيث الوقائع املوضوعية والناحية القانونية    

  . )٥٦(إىل السلطات التنفيذية يف مدينة فيِتبْسك للحصول على ترخيص باالعتصام
حنو منع تنظيم هذه األحداث املشار إليها أعـاله         أكثر  وإجراءات السلطات موجهة      -٨٥

  هذه األحـداث إىل تسهيلينبغي توجيهها أكثر   وحتميل املسؤولية للمشاركني فيها، يف حني       
التجمـع  حريـة  احلق يف  املعين ب  ملا ذكَّر به املقرر اخلاص       من الناحية القانونية والعملية، وفقاً    

ينبغي استخدام االحتجاز اإلداري إال بـصورة اسـتثنائية         ال  و.  وتكوين اجلمعيات  السلمي
  .وألسباب أمنية قاهرة

  املدافعون عن حق االنضمام إىل اجلمعيات وعن حقوق اإلنسان  -ياء  
، ُعرض مشروع قانون بشأن تعديالت وإضافات لـبعض   ٢٠١٢ يوليه/ متوز ٣١يف    -٨٦

علـى  " ألطراف السياسية وغريها من اجلمعيات العامـة      القوانني ختص مسائل تتعلق بعمل ا     
وال . ، دون أي تشاور مسبق مع املنظمات غري احلكوميـة         اجلمعية الوطنية يف  جملس النواب   

ورغم عدد من املعايري اإلجيابية اليت حيملها مـشروع القـانون           . معلقاًيزال مشروع القانون    
العام حلرية االنـضمام إىل اجلمعيـات يف    الوضع  املشروع  حسن  مقارنة بالوضع احلايل، لن يُ    

  .  بيالروس حىت ولو اعُتِمد ودخل حيز النفاذ

__________ 

 ./www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/belarus/2013/01/d22115انظر  )٥٤(
 .CCPR/C/105/D/1867/2009,1936,1975,1977-1981, 2010/2010الوثيقة  )٥٥(
، متـاح  ٢٠١٢يوليه / متوز١٩ية والسياسية، موجز قضية بافيل ليفينوف ضد بيالروس،      مركز احلقوق املدن   )٥٦(

 .www.ccprcentre.org/wp-content/uploads/2013/01/1867-2009-Levinov-v-Belarus.pdf :على املوقع
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 الذي يدخل تعـديالت     ٢، اعُتِمد املرسوم رقم     ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٤ويف    -٨٧
 اخلاص بإجراءات التسجيل والتصفية للمنظمات اليت       ١٩٩٩يناير  /على مرسوم كانون الثاين   
وينص املرسوم على ضرورة أن يؤكد طلب       . املؤسسات واجلمعيات ال تستهدف الربح مثل     

التسجيل الرمسي أن صاحب امللكية أو رئيس الكيان القانوين غري مقيد يف السجل الوقـائي،               
وهو طريقة ملنع   " (التسجيل الوقائي "وأُُسس  . اجلرائم اخلاص مبنع    ٣-٤٥٣وفقاً للقانون رقم    

  . التسجيل، أسس ذاتية وغري واضحة، كما هي يف الواقع أسس عدم)اجلرائم
 مجعية جديدة وأربعة احتادات للجمعيات العامـة        ١١١ تسجيل   ٢٠١٢وشهد عام     -٨٨
صحفي مؤمتر  وحبسب معلومات قُدِّمت خالل     . سياسيةألحزاب   هيكالً تنظيمياً جديداً     ٢٩و

بـان   منظمة عامة، مبا فيهـا حز      ١٩ ُرِفض تسجيل    ٢٠١٣فرباير  / شباط ٧لوزارة العدل يف    
  .حزب الدميقراطية املسيحية البيالروسي وحزب العمال الشيوعي البيالروسي: سياسيان

 ٩ففـي   . ويبدو أن منظمات حقوق اإلنسان ختضع للمراقبة الدقيقة بصورة خاصة           -٨٩
بـإغالق مجعيـة   " مينـسك "، أمرت احملكمة االقتـصادية يف  ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول 

وعدم إبالغ مفتش الضرائب بنقل     احملدد للتصريح الضرييب    فوات األجل   بدعوى  " بالتفورما"
وأصـدرت  . ومل يقع أي انتقال   مقرها، رغم أنه أُفيد بأن الوثائق قُدِّمت يف الوقت املناسب           

مؤكـدة بـذلك حكـم احملكمـة        روبل   ٣ ٠٠٠ ٠٠٠احملكمة االبتدائية يف حقها غرامة      
وعالوة علـى ذلـك،     . ٢٠١٢مرب  نوف/ تشرين الثاين  ١٣االقتصادية يف مينسك الصادر يف      

للمضايقات ألهنم شاركوا يف الدورة الـسابعة واألربعـني         " بالتفورما"تواصل تعرض ممثلي    
 على رسالة ادعاء مشتركة     اًورّد. )٥٧(٢٠١١نوفمرب  /للجنة مناهضة التعذيب يف تشرين الثاين     
  .  إجرائياًاستعراضاً، قدمت بيالروس  اخلاصةمن املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات

 ٢٦فـي   ف. حلقوق اإلنـسان  مركز فياسنا   الضغط على   وعلى مدار السنة، تواصل       -٩٠
وصوِدر اِمللْك الذي كان مسجالً رمسياً      . أغلقت الشرطة املكتب   ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين 

 بـدعوى التـهرب     ٢٠١١باسم السيد بيالياتسكي، مبوجب قرار احملكمة الصادر ضده يف          
ية بيالياتسكي، يرى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن مجع األموال          ويف قض .الضرييب

الذي قام به السيد بيالياتسكي ألغراض هتدف إىل بقاء مركز فياسنا ومواصـلة أنـشطته،               
      من اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان        ٢٠ من املادة    ١يتماشي مع ما تنص عليه الفقرة       

  . )٥٨(يل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من العهد الدو٢٢واملادة 
وعالوة على ذلك، يرى الفريق العامل أن بيالروس خرقت واجباهتا الدولية بتدخلها              -٩١

وشدد على أن أحكام القانون     . نظمات غري حكومية  مليف متويل أنشطة متعلقة حبقوق اإلنسان       
ألنشطة املتصلة حبقـوق اإلنـسان      اجلنائي اليت طُبِّقت يف قضية السيد بيالياتسكي ال تدرج ا         

__________ 

)٥٧( A/HRC/21/49, case no BLR 2/2012, p. 47. 
 .٥٠، الفقرة A/HRC/WGAD/2012/39الوثيقة  )٥٨(
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ضمن الئحة األغراض اليت تتيح اإلعفاء الضرييب وأن الدول األطراف يف العهد ليس عليهـا               
 التزام إجيايب التزام سليب بعدم التدخل يف متويل اجلمعيات أو أنشطتها فحسب، بل عليها أيضاً            

 العام أو إتاحـة إعفـاء       بضمان وإتاحة تدابري مثل تسهيل مهام اجلمعيات بواسطة التمويل        
واعتربت بـيالروس، يف ردهـا، أن رأي        . )٥٩(التمويل الوارد من خارج البلد من الضرائب      

  .الفريق العامل غري حمكَّم وله دوافع سياسية، وخارٌج عن حدود والية الفريق
ووردت تقارير تفيد باستمرار أعمال التخويف واملضايقة القضائية للمدافعني عـن             -٩٢

 إىل عقوبات بالسجن وغرامات كبرية وسـط تقـارير عـن            نسان، تؤدي أحياناً  حقوق اإل 
  .خمالفات إلجراءات احملاكمة

 ملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان       من اعتقال ا  وأبرزت بالغات مشتركة خماوف       -٩٣
 مدافعة عن  فضالً عن ادعاءات مبضايقات قضائية وإدارية ملنظمات غري حكومية       واحتجازهم،

إجـراءات  أحيانـاً   ضمنت ردود حكومة بيالروس على هذه البالغات        وت. حقوق اإلنسان 
  .  على املسائل اليت أُثَريتاًتصحيحية رّد

.  معقد التشريعمل توسَّع و  فرص ممارسة حرية التجمع     ألن   ويساور املقرر اخلاص قلقٌ     -٩٤
ـ             ويبدو   ثري أن منظمات حقوق اإلنسان واملدافعني عنها خيضعون ملراقبة دقيقة خاصة، ممـا ي

  .شواغل إزاء محايتهم وضمان سالمتهم وقدرهتم على القيام بعملهم يف بيئة سليمة وآمنة

  التمييز   -كاف  
 من الدستور   ٢٢ضمنها املادة   رغم أن املبادئ العامة اخلاصة باملساواة وعدم التمييز تَ          -٩٥

 مـن  ١٤املادة ف. نها قوانني داخلية خمتلفة، ال يوجد تعريف للتمييز يف التشريع الوطين وتتضمَّ
  .قانون العمل هي املادة الوحيدة اليت تسرد أسباب التمييز احملتملة

وال توجد أية ممارسة قضائية للنظر يف قضايا التمييز ألن احملاكم ال تقبـل التمييـز                  -٩٦
  . أساساً لرفع الدعاوى

تـشريع  والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة أن ال              -٩٧
الوطين ال يتضمن أي حظر للتمييز ضد املرأة يف مجيع جماالت احلياة، فضالً عن عدم وجـود         
أي قانون للمساواة بني اجلنسني أو تشريع ملكافحة التمييز يغطي التمييز على أساس جنسي               

  . )٦٠(أو جنساين
  .  أي تشريع ملكافحة التمييز ضد املعوقنيال يوجد أيضاًو  -٩٨

__________ 

 .٤٨، الفقرة املرجع نفسه )٥٩(
 .CEDAW/C/BLR/CO/7الوثيقة  )٦٠(
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التمييز تمييز خطوة أساسية أوىل حنو استئصال املمارسات التمييزية مبا أن           وتعريف ال   -٩٩
  . مسألة شاملة تؤثر يف التمتع باحلقوق الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية

  معاملة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية   -الم  
 يف بيالروس، فـإن     ١٩٩٤م يف عام    أصبح غري جمرَّ  " جنسياًنشاط املثليني   "رغم أن     -١٠٠

التحيز االجتماعي ضد األقليات اجلنسية واملدافعني عن حقوق اإلنسان العاملني على هـذه             
املسألة يبدو أنه يلقى تشجيعا من خالل خطاب ساخر عالنية يف وسائط اإلعالم ويف أوساط               

 قال  قاد دويل النتهاكات حقوق اإلنسان     ورداً على انت   ،٢٠١٣مارس  /في آذار ف. السلطات
. )٦١("أن يكون ديكتاتوراً على أن يكون مثليـاً جنـسياً     خري لإلنسان   : "الرئيس لوكاشينكو 

الكراهية ضد املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل        بدافع  حاالت العنف   عن  التقارير  وتتواتر  
  .انون ضدها، لكن قلما ُينفَّذ الق)٦٢(اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية

لـدى  والوضع من حيث احلق يف التجمع واالنضمام إىل اجلمعيات له أمهية خاصة               -١٠١
وأُفيد بأنه مل ُيـرخَّص     . ، ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية       واملثليني املثليات

أبلـغ  ويف اآلونة األخرية،    . )٦٣(ألية أحداث عامة أو مجعيات خالل الفترة املشمولة بالتقرير        
األشخاص من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية عن تدهور            

للحصول على تسجيل لدى    ) مثليو بيالروس  (GayBelarusوسعت منظمة   . كبري يف وضعهم  
 املطلوبة من    توقيعاً ٧٠  لمقدِّمة ما يزيد عن ا    بصفة مركز المبدا حلقوق اإلنسان      وزارة العدل   

، ُرِفض طلـب تـسجيل المْبـدا      ٢٠١٣ فرباير/ شباط ٨ويف  . يعات األعضاء املؤسسني  توق
بدواعي أن ميثاقها ال ينص بالوجه الصحيح على االندماج االجتماعي للـشباب والتنميـة              

عـضواً   ٦٧وعقب ذلك، استدعت شرطة مكافحة املخدرات أو شرطة املرور          . )٦٤(الشاملة
". التحادث" مدينة خمتلفة يف بيالروس، بغرض    ١٢ ، يسكنون يف   عضواً ٧١مؤسساً من أصل    

والذين رفضوا االستدعاء زارهتم الشرطة يف منازهلم أو وقـت العمـل، بينمـا أُرِسـلت                
  . إىل مقار عملهم" إخطارات"

__________ 

 :املوقع، متاح على ٢٠١٢مارس / آذارBelarus’s Lukashenko: ‘Better a dictator than gay’ ،4“رويتر،  )٦١(
www.reuters.com/article/2012/03/04/us-belarus-dicator-idUSTRE8230T320120304. 

ــر ا )٦٢( -http://gaybelarus.by/english/minsk-gay-pride/17-year-old-guy-from-brest-was-beaten-by-aنظ

classmate-of-the-expected-sympathies.html. 
 .http://belarusdigest.com/2010/05/11/minsk-authorities-ban-slavic-gay-pride-on-may-15نظر ا )٦٣(
 .http://spring96.org/en/news/61307نظر ا )٦٤(
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ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري     واملثليني  ودامهت الشرطة مراراً نوادي املثليات        -١٠٢
ينـاير  /يف كانون الثـاين   نواٍد ُسجلت   مثانية  منها  ،  )٦٥(فيِتبِسكاهلوية اجلنسانية، يف مينسك و    

وكانت املدامهات حبسب التقارير مثرية للخوف ومهينة حيث أُِمر         . )٦٦(٢٠١٣فرباير  /وشباط
  . )٦٧(جسدياً وُسئلوا عن عاداهتم اجلنسيةاألشخاص باالصطفاف وفُتِّشوا 

  حقوق العمل ونقابات العمال   -ميم  
 سيما يف القطاعات اململوكة للدولـة      نقابات العمال املستقلة، ال   اف  استهدتواصل    -١٠٣

 وال تزال بيالروس مستبَعدة مـن االسـتفادة مـن نظـام             .حبرماهنا وختويفها بدافع التمييز   
األفضليات التجارية املعمول به يف إطار االحتاد األورويب بسبب االنتهاكات املنتظمـة الـيت              

رية العمال يف االنضمام إىل اجلمعيات واحلق يف التفـاوض          سجلتها منظمة العمل الدولية حل    
، رأت منظمة العمل الدولية أن حكومة بيالروس        ٢٠١٢نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . اجلماعي

ومل يالحظ أي حتسن يف القوانني واملمارسات الـيت تعيـق           . )٦٨(تستجب بعد لتوصياهتا   مل
  .بات عمال بيالروستسجيل املنظمات العمالية خارج هياكل احتاد نقا

وسجلت جلنة تكوين اجلمعيات التابعة ملنظمة العمل الدولية عدة ادعاءات بـشأن              -١٠٤
وقدمت ثالث نقابات شكاوى بتواصل تدخل الـسلطات        . مضايقات إدارية وبدنية لنقابيني   

وسجلت اللجنة ادعاءات حباالت اعتقال واحتجاز، فـضالً عـن          . )٦٩(وممارستها للضغوط 
ابات العمال وأعضائها، وحالة تفتيش املكتب اإلقليمي لنقابة عمال اإلذاعـة           ضرب قادة نق  

ويف منطقْيت غومل وموغيليف، . واإللكترونيات يف ْبرِْست ومصادرة حواسيبه ووثائقه وختمه     
  .املستقل شخصاً فقدوا مناصب عملهم بسبب نشاطهم النقايب ٥٠أُفيد بأن ما يزيد عن 

__________ 

)٦٥( Yuras Karmanau, “Gays in Belarus face raids and arrests for trying to form a rights group”, 

Vancouver Sun, 15 February 2013،املتاح على املوقع  :
www.vancouversun.com/life/Gays+Belarus+face+raids+arrests+trying+form+rights+group/7969238/

story.html. 
)٦٦( Civil Rights Defenders, “Campaign against LGBR organisation”, ،٢٠١٣ينـاير  / كانون الثاين١٨ ،

 ./www.civilrightsdefenders.org/news/campaign-against-lgbt-organisation: متاح على املوقع
)٦٧( BelarusDigest, “Attempt to register an LGBT organisation in Belarus provokes police raids” ،٦ 

-http://belarusdigest.com/story/attempt-register-lgbt :، متـاح علـى املوقـع      ٢٠١٣فربايـر   /شباط

organisation-belarus-provokes-police-raids-12972. 
متاح على املوقـع     ()GB.316/INS/9/2 (معيات للجنة حرية تكوين اجل    ٣٦٦مكتب العمل الدويل، التقرير      )٦٨(

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_ 

193261.pdf( ٢٨ إىل ١ الفقرات من. 
 .٦٨، الفقرة ٣٥٢، التقرير املرجع نفسه )٦٩(
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دولية حظر العمل القسري وتشغيل األطفال حجر الزاوية يف         وتعترب منظمة العمل ال     -١٠٥
أو العمـل  " سيبوتنيكال"غري أن املسؤولني يف بيالروس يواصلون تنظيم    . قانون العمل الدويل  

، )وهي طريقة تقليدية من العهد السوفيايت لتعبئـة القـوة العاملـة           (اجملاين يف هناية األسبوع     
ورغم أن األنظمة ذات الصلة بأيـام       .  الغالب من الطلبة   والعمل اجملاين الزراعي املطلوب يف    

العمال أن يـؤدوا    يتعني على   العمل اجملاين هذه تنص حتديداً على أنه يتعني أن تكون طوعية،            
.  أو مهام حتددها السلطات التنفيذية من قبيـل تنظيـف الـشوارع    يواجبات عملهم العاد  

ناديق لتنفيذ مشاريع عامة خمتلفة مثل بناء       وُتحسب مرتباهتم لكن مجيع العائدات ُتوضع يف ص       
  .)٧٠(مكتبة يف مينسك ومتحف جديد خاص باحلرب العاملية الثانية أو معمل للطاقة النووية

 ٩، وقع الرئيس لوكاشينكو املرسـوم رقـم         ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٧ويف    -١٠٦
رسوم اجلديـد فعليـاً     ويسلب امل . اخلاص باختاذ تدابري إضافية لتنمية صناعة جتهيز األخشاب       

الشركات املـشاركة يف    وُتجرب  .  حبرية العمال يف قطاع جتهيز اخلشب حقهم يف ترك العمل        
. مشاريع التحديث اليت متوهلا الدولة على دفع مزايا لعماهلا تفوق مرتباهتم وتزيد عنها بكـثري    

 لرغبـة أربـاب     ووفقاً للمرسوم اجلديد، ميكن إرغام العمال الراغبني يف ترك الشركة خالفاً          
عملهم، إما على رد املزايا اليت حصلوا عليها أو ُيطلب منهم أن يستمروا يف العمل إىل حني                 

 عامل يف   ٢٠ ٠٠٠ويشمل املرسوم حالياً ما ال يقل عن        . خصم املبلغ املطلوب من مرتباهتم    
  .بيالروس
، ٢٠١٢ ربديسم/ كانون األول١٣ يف OAO Mogilevdrevوعند زيارة شركة النجارة   -١٠٧

ال ميكنهم املغادرة   "مصرحاً أهنم   " العمل القسري " هو   ٩علق الرئيس بأن جوهر املرسوم رقم       
وبناًء عليه،  . )٧١("دون ترخيص منكم، وعلى الذين يغادرون أن يقوموا بالعمل القسري هنا          

سـيما التفاقيـات      خرقاً للمعايري األساسية حلقوق العمال، ال      ٩ميكن اعتبار املرسوم رقم     
 )٢٩رقـم    (١٩٣٠منظمة العمل الدولية املتصلة باتفاقية السخرة أو العمل القسري لعـام            

). ١٢٢ رقم (١٩٦٤واتفاقية سياسة العمالة لعام     ) ١٠٥رقم   (١٩٥٧واتفاقية حترمي السخرة لعام     
 من العهد الـدويل اخلـاص       ٨ من املادة    ٣من الفقرة   ) أ( مع الفقرة الفرعية     وتتناقض أيضاً 

 من الدستور، وحيظر كالمها العمل      ٤١من املادة   ) ٤(ملدنية والسياسية، ومع الفقرة     باحلقوق ا 
  . يكن تنفيذاً لقرار عقايب صادر عن حمكمة أو استوجبته حالة طارئة مل القسري ما

__________ 

)٧٠( BelarusDigest, “Belarusians forced to work on weekends” ،11متـاح  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول ،
 .http://belarusdigest.com/story/forced-labour-belarus-6117 :على املوقع

)٧١ ( Belarusian Telegraph Agency, “Lukashenko: Woodworking enterprises must fulfill decree No. 9”, 

 .http://news.belta.by/en/news/president?id=701681# :، متاح على املوقع٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٣
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  االنتخابات   -نون  
واعترب معظم املـراقبني    . ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٣ُنظِّمت االنتخابات الربملانية يف       -١٠٨
وليني أن االقتراع مل يكن متفقاً مع املعايري األساسية اخلاصة باالنتخابات الـيت يـسودها               الد

وأشار مكتب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعين باملؤسـسات          . هةارتالة و يرواحلالتنافس  
تعهدات منظمة األمن والتعـاون يف      "الدميقراطية وحقوق اإلنسان إىل أن بيالروس مل ُتراع         

بيـد أن   . )٧٢("ا، مبا فيها حقوق املواطنني يف تكوين اجلمعيات والترشح وحرية التعبري          أوروب
لمعـايري  مراعيـة ل  "بعثة رابطة الدول املستقلة ملراقبة االنتخابات اعتربت أن االنتخابـات           

  . )٧٣("الدميقراطية املقبولة عاملياً وروعي فيها التشريع الوطين
ات، يف حني سحب حزبان آخران مرشـحيهما،        وقاطع حزبان سياسيان االنتخاب     -١٠٩

باإلشارة إىل تواصل سجن األفراد ألسباب سياسية وإىل حمدودية دور الربملان وقلة الثقـة يف               
 مرشحاً ١٦وانُتِخب .  مقاعد١١٠ مرشحاً على ٢٩٣وتنافس ما جمموعه . العملية االنتخابية

وتضمن الربملان اجلديد، على غرار     . ومل ميثل املعارضة أي مرشح من املنتخبني      . دون معارضة 
  .الربملان السابق، ممثلني من األحزاب الثالثة املؤيدة للرئيس

وزاد عدد مرشحي األحزاب السياسية وأعضاء اللجنة املدنية لالنتخابـات زيـادة              -١١٠
. ٢٠٠٨ إجيابياً مقارنة باالنتخابات الربملانية اليت ُنظِّمت يف عـام           كبرية وهو ما اعُتبِر حتسناً    

غري أنـه  . السياسية أن تعني مرشحني يف مجيع الدوائر االنتخابية   لألحزاب  وألول مرة، تسىن    
 يف املائـة مـن      ١عند عد األصوات بلغت نسبة ممثلي األحزاب السياسية املعارضة أقل من            

  . )٧٤(التنفيذي احمللياجلهاز اللجان االنتخابية اليت بقي اختيار أعضائها من اختصاص 
الـسياسية،  األحـزاب    على قوانني    ٢٠١١التعديالت اليت أُدِخلت يف عام       نصتو  -١١١

الدعوات العامـة لتنظـيم التجمعـات       على تقييد   والتجمعات اجلماهريية والقانون اجلنائي     
شخصيات سياسية بـارزة رمبـا      ربت  اعُتو. واملسريات واملظاهرات خالل احلملة االنتخابية    

مؤهلة للتسجيل، إما ألهنا كانت معتقلة حينها أو كانت         كانت ستؤدي دوراً يف املنافسة غري       
. بسبب اإلجـراءات اإلداريـة التعـسفية   كذلك احنسر جمال املتنافسني  و. معتقلة يف املاضي  

__________ 

)٧٢( OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Election Observation Mission final 

report,  ،متاح على املوقع٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٤ ،:  www.osce.org/odihr/elections/98146 
)٧٣( “CIS observers: Parliamentary elections in Belarus held according to democratic norms”, KyivPost 

 .(Kyiv), 1 October 2012  متاح على املوقـع : www.kyivpost.com/content/russia-and-former-soviet-

union/cis-observers-parliamentary-elections-in-belarus-held-according-to-democratic-norms-

313745.html. 
)٧٤( Viasna, Election to the Chamber of Represenatives of the National Assembly of Belarus of the 

Fifth Convocation ،-  ،ــامي ــر اخلت ــول٢٤التقري ــبتمرب / أيل ــع٢٠١٢س ــى املوق ــاح عل : ، مت
http://elections2012.spring96.org/en/news/57895. 
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يسجل  ملوإمجاالً،  . اللجنة املركزية لالنتخابات مرشحني على أساس هفوات طفيفة       وأقصت  
  .أربعةأصل مرشح واحد من 

 ٤-٧اقية عد األصوات بالتقيد باملتطلبات املذكورة يف الفقرة         مل يتسن ضمان مصد     -١١٢
من وثيقة كوبنهاغن ملنظمة التنمية والتعاون يف أوروبا، إما ألن املراقبني مل ُتتح هلـم فرصـة      

وُرِفضت مسألة شفافية   . هادفة ملراقبة العد أو لعدم وجود إجراءات مفصلة ختص هذه عملية          
لالنتخابات مل تنشر النتائج النهائية مفصلة حبسب كـل مركـز           النتائج ألن اللجنة املركزية     

  . )٧٥(انتخاب

  استنتاجات وتوصيات   -خامساً  
لص املقرر اخلاص إىل أنه مل يتحقق إال نزر من التقـدم يف تنفيـذ التوصـيات     خي  -١١٣

. )٧٦(٢٠١٢الصادرة عن املفوضة السامية يف تقريرها إىل جملس حقوق اإلنسان يف عـام              
بادرات اهلادفة إىل إنشاء فريق عامل برملاين معين بعقوبة اإلعـدام ومؤسـسة             رحب بامل يو

حلقوق اإلنسان، متاشياً مع مبادئ باريس، وهي املبادرات اليت متىن أن تؤدي إىل التنفيـذ               
بذل املزيد من اجلهود لُتنفذ على ث احلكومة حيو. الفوري للتوصيات يف كال هذين اجملالني

  . ألمم املتحدةالتابعة ل التوصيات الصادرة عن آليات حقوق اإلنسان تنفيذاً شامالً مجيع
وبعد املشاورات اليت أجراها املقرر اخلاص خالل الفترة املشمولة بالتقرير يرى أن   -١١٤

وتشريعات وسياسة وممارسة، يعيق تطبيـق الـضمانات        مراسيم  ما تشمله احلوكمة من     
حقـوق  وتعد حالـة    .  يعيشون يف بيالروس   الدستورية حلماية حقوق اإلنسان جلميع من     

اجلهـاز   هبيمنـة    ة بوضوح  متأثر -املناطق   يف بعض    ةأو اخلطري  اهلشة عموماً    -اإلنسان  
  . التشريعي والقضائياجلهازين التنفيذي على 

وتشري املعلومات املستقاة من مصادر أصلية إىل ارتكاب انتـهاكات منهجيـة              -١١٥
القانونية، واحملاكمة العادلة   األصول  يف جماالت مراعاة    ا  سيم ، ال ومنتظمة حلقوق اإلنسان  

واحلرمان الفعلي من احلق الكامل يف حريات التعـبري والـرأي، والتجمـع             . والتعذيب
السلمي واالنضمام إىل اجلمعيات ميثل يف حد ذاته إشارة إىل وضع حقـوق اإلنـسان يف      

مارسة باقي احلقـوق املدنيـة      بيالروس ألن هذه احلقوق هي السبيل يف معظم األحيان مل         
  .والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية

__________ 

أوروبا للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، التقرير النـهائي لبعثـة          مكتب منظمة األمن والتعاون يف       )٧٥(
 .)٧٢نظر احلاشية ا(مراقبة االنتخابات 

 .A/HRC/20/8الوثيقة  )٧٦(
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وُيعد وضع احملرومني من حريتهم، خاصة السجناء السياسيني املشهورين، مثـار             -١١٦
فظروف اعتقاهلم، فضالً عن االدعاءات بتعرضـهم إىل الـضغوط البدنيـة            . شديدقلق  

  . حىت التعذيببل ملعاملة والنفسية، ميكن اعتبارها من مستوى سوء ا
املقرر اخلاص عن بالغ امتنانه جلميع أولئك الذين زودوه مبعلومات أولية           يعرب  و  -١١٧

. احلكومة مل تستفد من هـذه الفرصـة  ألن  عرب عن أسفه    يو. مفصلة الستعماهلا يف تقييمه   
ع تباع هنج تدرجيي للعمل مع احلكومة، وذلك بالشرو    العرب مرة أخرى عن استعداده      يو

  . يف حبث املسائل اليت يقر اجلانبان بأهنا شواغل تتعلق حبقوق اإلنسان
وفقاً لواليته،   ملواصلة دعمه للمجتمع املدين،      هاستعدادعن  املقرر اخلاص   ويعرب    -١١٨
قر مبا يتحلى به هذا اجملتمع من روح ويأخذ من تعهد من أجل محاية حقوق اإلنـسان                 يو

  .لصاحل اجلميع
ر اخلاص بأن تراجع حكومة بيالروس مجيع التوصيات الصادرة عن          ويوصي املقر   -١١٩

وعالوة على ذلك، يوصي املقرر اخلاص      . املفوضة السامية يف تقريرها وأن تنفذها بكاملها      
  :بأن تقوم احلكومة مبا يلي

اإلطالق بدون شروط لسراح مجيع املعارضني السياسيني واملدافعني عن           )أ(  
   جمال حقوق اإلنسان والتخفيف فوراً من ظروف اعتقاهلم؛  حقوق اإلنسان والناشطني يف

اختاذ إجراءات تؤدي إىل املساءلة السياسية اهلادفة، مبا يف ذلك تعزيـز              )ب(  
املشاركة الفعلية  عمليات التحقيق والتوازن يف النظام السياسي، وإزالة العقبات اليت تعيق           

  ؛سياسية، والتطبيق العادل للقانونياة اللمنظمات غري احلكومية وأحزاب املعارضة يف احلل
 بعمل الفريق العامل الربملاين املعين بعقوبة اإلعـدام، ونـشر           السري قدماً   )ج(  

 يوقف اختياري فـور   إعالن  عن األشخاص الذي أُعِدموا حىت اآلن، و      شاملة  معلومات  
  ؛لتنفيذ عقوبة اإلعدام، هبدف إلغائها على الدوام

حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ    وطنية  ا إلنشاء مؤسسة    تسريع تطبيق مبادرهت    )د(  
  باريس؛

إصالح قطاع القضاء، مبا يف ذلك من خالل إزالة العراقيـل القانونيـة               )ه(  
واملؤسساتية، لضمان استقاللية السلطة القضائية، وفقاً للمبادئ األساسـية السـتقالل           

  السلطة القضائية؛ 
أن حاالت احملامني الذي مثلوا أفراداً      إصالح رابطة احملامني والتحري بش      )و(  

 والترخيص هلم جمدَّداً، حسب     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩معتقلني بسبب أحداث    
  ؛االقتضاء
  التحقيق يف مصري املفقودين؛   )ز(  
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أي اهتامـات   وأسباب اعتقـاهلم    بمجيع املعتقلني فوراً    إبالغ  العمل على     )ح(  
على خدمات حمـام خيتارونـه بأنفـسهم        ي  بشكل عاد ضدهم والسماح هلم باحلصول     

  واالتصال بأسرهم؛
ضمان احلظر املطلق للتعذيب وغريه من إساءة املعاملة، واختاذ التـدابري             )ط(  

جلعل ظروف االعتقال يف أماكن احلرمان من احلرية متماشية مع القواعد الدنيا النموذجية             
  ألخرى؛ملعاملة السجناء ومع معايري القانون الدويل والوطين ا

االعتماد فوراً لتشريع شامل ملناهضة التمييز وفقاً لواجبات بـيالروس            )ي(  
  الدولية؛ 
التحقيق فوراً يف االدعاءات املتعلقة حبوادث عنف مرتكبة بسبب امليول            )ك(  

  اجلنسية الفعلية أو املتصوَّرة ووضع نظام لتسجيل هذه احلوادث؛
ـ مراجعة واعتماد تشريع واضح وصريح        )ل(   تنظـيم التجمعـات    سمح ب ي

السلمية ويكفل من الناحية العملية تسهيل التجمعات الـسلمية ومحايتـها، واإلقـرار             
  بالتجمعات التلقائية يف القانون ويف املمارسة؛

تعديل التشريع واملمارسة لضمان إنشاء اجلمعيات من خـالل عمليـة             )م(  
  ؛انية أو جم،غري مكلفة وأيف املتناول وغري متييزية  وأبسيطة 

محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني من التعرض للمضايقات           )ن(  
والتخويف والعنف نتيجة أنشطتهم، وإجراء حتقيقات فورية وحمايدة وشاملة يف مثل هذه            

  األفعال ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم؛ 
 تقارير  بذل املزيد من اجلهود لتأمني التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة يف           )س(  

  منظمة العمل الدولية؛
تعزيز ما أُحرز من تقدم يف سبيل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة مـن                )ع(  

تطبيق املعايري واملمارسات يف جمال حقوق اإلنسان       هبا ل خالل استعراض الطريقة اليت ميكن      
   باستمرار؛ هذه األهدافحتقيق على أن يساعد 

 قبل اجلمهور لوسائط اإلعالم القائمة علـى        إقرار االستعمال اجملاين من     )ف(  
سلطة املوافقة اإلنترنت، مبا يف ذلك يف األماكن العامة وإبطال األنظمة اليت متنح للحكومة       

  على حمتويات الصحافة؛ 
املكلف بالوالية والتعاون الكامل معه بالـدخول يف حـوار          االعتراف ب   )ص(  

  .وبناء وتسهيل زيارته للبلدموضوعي 



A/HRC/23/52 

33 GE.13-13308 

Annex 
[English only] 

  Human rights concerns in relation to the recommendations made by the 
United Nations High Commissioner for Human Rights in her report 
(A/HRC/20/8) 

  Cooperation with United Nations human rights mechanisms and OHCHR 

Cooperate fully with all United Nations human rights mechanisms, and fully implement all 
recommendations made at the universal periodic review and by treaty bodies and special 
procedures - Human Rights Council resolution 20/13, para. 75 (j) 

Cooperate fully with OHCHR, including by providing access to an OHCHR technical team 
to visit Belarus and to engage directly with the relevant authorities and civil society - 
Human Rights Council resolution 20/13, para. 75 (k) 

  National human rights institution  

Establish a national human rights institution in compliance with the Paris Principles - 
Human Rights Council resolution 20/13, para. 75 (l) 

  Legal framework: the rule of law 

Initiate a comprehensive review of the overall legal framework, including the Criminal 
Code, as well as the laws amended in 2011, bringing them into line with the State’s 
international human rights obligations, and, in doing so, seek international expertise 
available from the United Nations, OSCE and the Council of Europe - Human Rights 
Council resolution 20/13, para. 75 (n) 

  The right to life and the death penalty 

Establish a moratorium on all executions with a view to abolishing the death penalty, and 
ratify the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political 
Rights - Human Rights Council resolution 20/13, para. 75 (m) 

  Prison conditions, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 

Conduct a comprehensive, transparent and credible investigation into all reported cases of 
torture and ill-treatment and bring those responsible to justice; ensure in all circumstances 
the physical and psychological integrity of detained and imprisoned persons; and establish 
an independent national preventive mechanism for the prevention of torture at the domestic 
level - Human Rights Council resolution 20/13, para.75 (c) 

  Treatment of political opponents, human rights defenders and activists  

Immediately and unconditionally release remaining political opponents, activists and 
journalists who were not involved in any violence in the events of 19 December 2010 and 
its aftermath - Human Rights Council resolution 20/13, para. 75 (a) 

Conduct an impartial, credible and objective investigation of the circumstances in which the 
above persons were arrested and detained, and take steps to promptly rehabilitate them - 
Human Rights Council resolution 20/13, para.75 (b)  
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  Independence of judges and lawyers 

Ensure full compliance with international standards for due process and fair trial; put an 
immediate end to all forms of pressure on judges, lawyers and members of the bar; and 
ensure that the bar is free and independent of all forms of administrative control by the 
Government - Human Rights Council resolution 20/13, para. 75 (i) 

  Fair trial  

Ensure full compliance with international standards for due process and fair trial; put an 
immediate end to all forms of pressure on judges, lawyers and members of the bar; and 
ensure that the bar is free and independent of all forms of administrative control by the 
Government - Human Rights Council resolution 20/13, para. 27 (i) 

Study the findings and observations reflected in […] report of the OSCE Office for 
Democratic Institutions and Human Rights on trial monitoring in Belarus and implement 
fully the recommendations made therein - Human Rights Council resolution 20/13, para. 75 
(o) 

  Freedom of expression and opinion 

Put an immediate end to all forms of pressure on journalists and media workers; withdraw 
all charges against journalists prosecuted for their professional activities, and take measures 
to rehabilitate them; and recall official warnings issued against newspapers and cease such 
practice - Human Rights Council resolution 20/13, para. 75 (g) 

Ensure freedom of expression and create a legal environment and practices conducive to the 
effective freedom of the media; eliminate the practice of censorship and self-censorship; 
and ensure that Internet control measures are minimal and that regulations do not lead to 
censorship of electronic media and freedom of speech - Human Rights Council resolution 
20/13, para. 75 (h)  

  Freedom of peaceful assembly 

Ensure the full implementation of the rights to freedom of association and assembly, in 
accordance with international law, and put an end to all forms of political and 
administrative pressure on and harassment of political opponents - Human Rights Council 
resolution 20/13, para. 75 (d) 

  Freedom of association and human rights defenders 

Put an end to all forms of pressure on and harassment of civil society organisations, as well 
as individual human rights defenders; release immediately and unconditionally Ales 
Bialiatski, and withdraw charges brought against him and other human rights defenders - 
Human Rights Council resolution 20/13, para. 75 (e) 

Take measure to ensure that civil society organisations have the freedom to perform their 
tasks; revoke the official warnings issued against civil society organisations, and cease the 
practice of issuing such warnings - Human Rights Council resolution 20/13, para. 75 (f) 

  Elections 

Study the findings and observations reflected in the report of the OSCE election 
observation mission in Belarus, the report of the OSCE Moscow Mechanism Rapporteur - 
Human Rights Council resolution 20/3, para. 75 (o) 

        


