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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/439/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 وسرحالة حقوق اإلنسان يف بيال - ٦٢/١٦٩
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 مبقاصـد ومبـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة وأحكـام اإلعـالن العـاملي حلقـوقإذ تسترشد 

األخـرىصـكوك حقـوق اإلنـسان و)٢( اإلنـسان والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق)١(اإلنسان
 واجبة التطبيق،

ــد  قــوق اإلنــسانتعزيــز ومحايــة حب أن علــى مجيــع الــدول التزامــاوإذ تؤكــد مــن جدي
 الوفاء بالتزاماا الدولية،واحلريات األساسية وب

 أن بـيالروس طـرف يف العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـةوإذ تضع يف اعتبارهـا 
ــهربوتوكــولال و)٢(والــسياسية ــاري األول امللحــق ب ــاحلقوق)٢( االختي  والعهــد الــدويل اخلــاص ب

ــة ــة والثقافي ــز)٢(االقتــصادية واالجتماعي ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة للقــضاء عل ــة الدولي  واالتفاقي
العقوبـــة القاســـية املـــة أو واتفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املع)٣(العنـــصري

ــسانية أو أو  )٥( واتفاقيـــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة)٤(املهينـــة الالإنـ

_______________

 ).٣ -د( ألف٢١٧القرار )١(
 .، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠القرار )٢(
لالطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر.٩٤٦٤، الـرقم٦٦٠ الـد،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣(

 .، املرفق)٢٠ -د( ألف٢١٠٦القرار
 .٢٤٨٤١، الرقم١٤٦٥املرجع نفسه، الد )٤(
 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩املرجع نفسه، الد )٥(
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ــا  ــاري امللحــق ــل)٦(والربوتوكــول االختي ــوق الطف ــة حق ــاري و)٧( واتفاقي الربوتوكــول االختي
 ،)٨(امللحق ا

أبريــل/ نيــسان١٧ املــؤرخ٢٠٠٣/١٤ إىل قــرارات جلنــة حقــوق اإلنــسانوإذ تــشري 
 املـــــؤرخ٢٠٠٥/١٣  و)١٠(٢٠٠٤أبريـــــل/ نيـــــسان١٥ املـــــؤرخ٢٠٠٤/١٤  و)٩(٢٠٠٣

 املـــــؤرخ١/١٠٢مقـــــرر جملـــــس حقـــــوق اإلنـــــسانإىل و،)١١(٢٠٠٥أبريـــــل/نيـــــسان ١٤
ديــسمرب/ كــانون األول١٩ املــؤرخ٦١/١٧٥هــاقرارإىل و،)١٢(٢٠٠٦يونيــه/حزيــران ٣٠

٢٠٠٦، 
 ٢٠٠٦مـارس/ آذار١٩ الرئاسية الـيت جـرت يف ألن االنتخاباتوإذ يساورها القلق 

شــابتها عيــوب خطــرية جــراء االســتخدام التعــسفي لــسلطة الدولــة، ومل تــرق إىل مــستوى
ــيت ــات ال ــاااللتزام  ــأن جتــريتعهــدت ــاون يف أوروبــا ب ــة األمــن والتع ــيالروس جتــاه منظم  ب

االنتخابـات وفـاء مناليت تـضتدابريالمل تتخذبيالروس انتخابات حرة ونزيهة، وألن حكومة
ــيت جــرت يف ــة ال ــاين١٤احمللي ــاير/ كــانون الث ــة٢٠٠٧ين ــة حقــوق، باملعــايري الدولي  وألن حال

تقـارير يفهـو موثـق  ملحوظ، كمابشكل ظلت تتدهور٢٠٠٧اإلنسان يف بيالروس يف عام
يفمكتب املؤسسات الدميقراطية وحقـوق اإلنـسان التـابع ملنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا و

 اسـتمرار عـنشفالـذي كـ )١٣(تقرير املقرر اخلاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف بـيالروس
 ارتكاب انتهاكات منهجية حلقوق اإلنسان يف بيالروس،

 مـرة أخـرى الظـروف الالزمـةمل يـئ ألن سـلطات بـيالروسوإذ تشعر خبيبة األمل 
 كـانون١٤احمللية اليت جرت يفخالل االنتخابات عن إرادته حبرية كي يعربلشعب بيالروس

ــاين ــاير/الث ــه،٢٠٠٧ين ــةحبرمان ــه األساســية يف حري ــات، التجمــع مــن حقوق وتكــوين اجلمعي
 عدم إحراز حكومة بيالروس أي تقدم يف معاجلة أوجه القصور امللحوظة،ل وكذلك

_______________

 .٢٠٣٧٨، الرقم٢١٣١املرجع نفسه، الد )٦(
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧املرجع نفسه، الد )٧(
 .٢٧٥٣١، الرقم٢١٧٣ و٢١٧١ اناملرجع نفسه، الد )٨(
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،:انظــر )٩( ــائق الرمسي ــم٢٠٠٣الوث ،(E/2003/23) ٣، امللحــق رق

 .الفصل الثاين، الفرع ألف
 .، الفصل الثاين، الفرع ألف(E/2004/23) ٣، امللحق رقم٢٠٠٤املرجع نفسه، )١٠(
 .، الفصل الثاين، الفرع ألف)E/2005/23 (٣، امللحق رقم٢٠٠٥سه،املرجع نف )١١(
ــم:انظــر )١٢( ــة والــستون، امللحــق رق ــة العامــة، الــدورة احلادي ــة للجمعي ــائق الرمسي ،(A/61/53) ٥٣الوث

 .اجلزء األول، الفصل الثاين، الفرع باء
)١٣( A/HRC/4/16. 
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 :يلي إزاء ما القلق  بالغتعرب عن - ١ 
 إلســـكات املعارضـــة الـــسياسيةةئيـــ اجلناةلـــااالســـتخدام املـــستمر لنظـــام العد )أ( 

ــسفي و عــدم مراعــاة أصــولواملــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان، بوســائل منــها االحتجــاز التع
لمـدافعني عـن حقـوقلواملعارضة يفقيادية لرموزاحملاكمات وإجراء حماكمات سياسية مغلقة

 اإلنسان؛
عــدم تعــاون حكومــة بــيالروس بــشكل تــام مــع مجيــع آليــات جملــس حقــوق )ب( 

اإلنسان، وخباصة مع املقررين اخلاصني املعنـيني حبالـة حقـوق اإلنـسان يف بـيالروس، وتالحـظ
 لألمـم املتحـدة يف تـابعنييف الوقت نفسه القلق البالغ الذي أعرب عنه سـبعة خـرباء مـستقلني

 املــستمرة إزاء االنتــهاكات٢٠٠٦مــارس/ آذار٢٩حقــوق اإلنــسان يف بيــان صــدر يف ميــدان
  العملية الدميقراطية؛تداعيقوق اإلنسان يف بيالروس واستمرارواملنهجية حل

عدم وفاء بيالروس مرة أخرى، بالرغم من التوصـيات املفـصلة الـصادرة عـن )ج( 
 ومنظمـة األمـن بـيالروسمنظمة األمن والتعاون يف أوروبا واحلـوار الـذي جـرى بـني حكومـة

غم مـن النـداءات الـيت وجهتـها اجلمعيـةانتخابـات سـابقة وبـالر يف أعقابوالتعاون يف أوروبا
 توصـيات منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا يف أعقـاب االنتخابـات الرئاسـيةتنفـذالعامة بأن

إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة أثنــاءشأن، بالتزاماــا بــ٢٠٠٦املعيبــة الــيت جــرت يف عــام
 اســتخدام الترويــعمنــها، بطــرق٢٠٠٧ينــاير/انتخابــات البلديــة الــيت جــرت يف كــانون الثــاين

وضع قيود صارمة علـىوتسجيل بغرض استبعاد مرشحي املعارضةالوالتطبيق التعسفي ملعايري
ــضايق ــصال املرشــحني املــسجلني بالنــاخبني ووســائط اإلعــالم مــن خــالل امل ــة اتات  االعتيادي

ــشطاء اتمــع املــدينو ــسياسيني ون ــشطاء ال ــاهلماحتجــاز الن يف ، وإعطــاء صــورة ســلبيةواعتق
املـدافعون عـن بينـهمومـن ، ونـشطائهامرشـحي املعارضـة عـنوسائط اإلعالم التابعة للدولة،

 ؛احليلولة دون وصول املراقبني احملليني املستقلني إىل مراكز االقتراعوحقوق اإلنسان،
منع املنظمات غـريدفتسجيلال التطبيق التعسفي ملعايرياستخداماستمرار )د( 

منـعـدفبرام عقود إجيـار وإخـالءإل التعسفيالرفضمبا يف ذلك اء عملها،أداحلكومية من
 ؛صحيحة عناويناحلصول علىات مناملنظم

 الـصحفيني البيالروسـيني ووقـف وحظـر وسـائطواحتجـازاستمرار مـضايقة )هـ( 
ــة ــة مظــاهرات املعارضــة احمللي ــيت تقــوم بتغطي ــورط و،اإلعــالم املــستقلة ال ــار يفت مــسؤولني كب

الـيت تعـرضبـإجراءات مـوجزةأو اإلعـدام/ االختفاء القـسري وملياتكومة بيالروس يف عح
ــسلطات القائمــة يف عــامهلــا ،٢٠٠٠  وصــحفي يف عــام١٩٩٩ثالثــة معارضــني سياســيني لل

اجلمعيـة موثـق يف التقريـر الـذي اعتمدتـههـو مـاك،علـى عمليـات التحقيـق سترواستمرار التـ
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 ،)١٤(٢٠٠٤أبريــل/نيــسان ٢٨املــؤرخ)٢٠٠٤( ١٣٧١ القــرار يفالربملانيــة لــس أوروبــا
 توضيح أسباب اختفائهم؛كومة بيالروس نداءات هذه اهليئة لوجتاهل ح

عدم اكتراث سلطات بـيالروس للنـداءات املطالبـة بإعـادة العمـل بـالترخيص )و( 
ــسك ــسانية يف مين ــوم اإلن ــة للعل ــة األوروبي ــضايقات الــيت،التعليمــي للجامع ــصعيد حــدة امل  وت

يف املنفى؛ يف الوقت الذي تعمل فيه اجلامعةايتعرض هلا طال 
تعـرض املنظمـات غـري احلكوميـة ومنظمـاتباستمرار تواتر التقارير اليت تفيد )ز( 

األقليــات القوميــة ومواقــع وســائط اإلعــالم املــستقلة واجلماعــات الدينيــة واألحــزاب الــسياسية
ــستقلةاملعارضــة والن للمــضايقات قابــات العماليــة املــستقلة واملنظمــات الــشبابية والطالبيــة امل

األفـراد العـاملني يف جمـال تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان وسـيادة ومضايقة،وبإغالق مكاتبها
، وبوجــه خــاص الطــالب العائــدون إىل وأقــارمالقــانون والدميقراطيــة، ومــن بينــهم الطــالب

 ئيا؛، ومالحقتهم قضابيالروس
 : يليما حكومة بيالروس علىحتث - ٢ 
دون شــروط عــن مجيـع األفــراد احملتجــزين ألســباب سياســيةأن تفـرج فــورا و )أ( 

 وغريهم من األفراد احملتجزين ملمارستهم حقوق اإلنسان أو لعملهم من أجل تعزيزها؛
أن توقــف مــا تقــوم بــه بــدوافع سياســية مــن مالحقــات قــضائية ومــضايقات )ب( 

 اطيـة واملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسانمعارضني السياسيني والنشطاء املؤيـدين للدميقرلل وترويع
واملؤسـسات التعليميـةوسائط اإلعالم املستقلة ونشطاء األقليـات الوطنيـة واملنظمـات الدينيـةو

الظــروفهلــميــئو وأن تتوقــف عــن مــضايقة الطــالب،واجلهــات الفاعلــة يف اتمــع املــدين
  دراستهم يف بيالروس؛ مواصلةىن هلمليتساملناسبة

العمليــة االنتخابيـــة واإلطــار التــشريعي مــع املعـــايري تعمــل علــى اتــساقأن )ج( 
 أثنـاءالدولية، وخباصة معايري منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وأن تظهر وفاءهـا ـذا التعهـد

 العمليــةه القـصور يفأوجـ، وأن تـصحح٢٠٠٨عــاميفاالنتخابـات الربملانيـة املقـرر إجراؤهـا
 ٧االنتخابية اليت حـددها مكتـب املؤسـسات الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان يف تقريـره املـؤرخ

ــران ــه/حزي ــرص٢٠٠٦يوني ، مبــا يف ذلــك القــوانني واملمارســات االنتخابيــة الــيت حتــد مــن ف
 مرشــحي املعارضــة احلقيقــيني يف تنظــيم احلمــالت االنتخابيــة، والتطبيــق التعــسفي للقــوانني

 حـق الوصـول إىلوعرقلـة ممارسـةتـسجيل املرشـحنيبعمليـةيتعلـقمبا يف ذلك ما ،االنتخابية

_______________

 .١٠٠٦٢ جملس أوروبا، اجلمعية الربملانية، الوثيقة:انظر )١٤(
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 وتزويــروســائط اإلعـالم التابعــة للدولـةعـرب القـضايا بــشكل متحيـز وعــرضوسـائط اإلعـالم
 عمليات فرز األصوات؛

 ؛اجلمعياتكوينتو والتجمع التعبريأن حتترم احلق يف حرية )د( 
عن العمـل املـوظفني املتـورطني يف أي حالـة مـن حـاالت االختفـاءأن توقف )هـ( 

العقوبـة القاسـية القسري واإلعدام بإجراءات موجزة والتعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو
املهينة، ريثما يتم التحقيق يف تلـك احلـاالت، وأن تكفـل اختـاذ مجيـع التـدابري الالإنسانية أو أو

 املـرتكبني املزعـومني إىلوتقـدمي الت على حنـو كامـل ودون حتيـز احلاالالزمة للتحقيق يف هذه
العدالة أمام حمكمة مستقلة، وأن تكفل، إن ثبتت إدانتهم، معاقبتهم وفقا اللتزامات بـيالروس

 الدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛
ــدين أوقاحلــ تــدعمأن )و(  املعتقــد، مبــا يف ذلــك القــدرة علــى إقامــة  يف حريــة ال

بالـدين واملعتقـد علـى الـصعيدين الـوطين املتـصلةسائلاملـ بـشأن وطوائـف أفـراداتصاالت مـع
 والدويل؛

أن جتــري حتقيقــا مــع املــسؤولني عــن إســاءة معاملــة املــدافعني عــن حقــوق )ز( 
يف الــسجون بــصورة تعــسفية، وأن والــزج ــماإلنــسان وأفــراد املعارضــة الــسياسية واعتقــاهلم

 حتاسبهم على ذلك؛
ذ توصــيات جلنــة منظمــة العمــل الدوليــة فيمــا يتعلــق بــاحترام حقــوقأن تنفــ )ح( 

 العمل األساسية املتصلة حبرية تكوين اجلمعيات للعمال؛
أن تنفذ مجيع اخلطوات األخرى اليت دعت إىل اختاذها جلنـة حقـوق اإلنـسان )ط( 

 ؛٦١/١٧٥ قرار اجلمعية العامةوكذلك،)١١(٢٠٠٥/١٣يف قرارها
تعاون حكومة بيالروس تعاونا تاما مع جملس حقوق اإلنـسانعلى أن ت تصر - ٣ 

 .وآلياته، ومع مجيع آليات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
 ٧٦اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨
 


