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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العشرون

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٠/١٣  
  قوق اإلنسان يف بيالروسحالة ح
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وأحكام اإلعالن العاملي حلقـوق           إذ يسترشد   

 من الـصكوك املنطبقـة       اخلاصني حبقوق اإلنسان، وغري ذلك     اإلنسان، والعهدين الدوليني  
  املتعلقة حبقوق اإلنسان،

، ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ املؤرخ ١٧/٢٤سان  إىل قرار جملس حقوق اإلنوإذ يشري  
ويعرب عن أسفه لعدم تعاون حكومة بيالروس من أجل تلبية طلبات اجمللس الواردة يف ذلك               
القرار، مبا يف ذلك حرمان مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وعـدة مكلفـني               

   البلد،بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة املواضيعية من الدخول إىل
 عـن حالـة     )١(بتقرير املفوضة السامية الشفوي وتقريرها اخلطي الشامل      وإذ يرحب     

حقوق اإلنسان يف بيالروس املقدمني إىل اجمللس يف دورتيه الثامنة عشرة والعشرين على التوايل،              
  ويأسف لعدم قيام حكومة بيالروس بتنفيذ التوصيات األولية املقدمة يف التقرير الشفوي،

__________ 

ات اليت يعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللـس عـن دورتـه العـشرين                سترد القرارات واملقرر    *  
)A/HRC/20/2(الفصل األول ،.  

)١( A/HRC/20/8. 
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 إزاء النتائج اليت خلصت إليها مفوضة األمم املتحـدة          عرب عن بالغ قلقه   ي  -١  
 واليت تشري إىل وجود منط من االنتهاكات اجلـسيمة          )١(السامية حلقوق اإلنسان يف تقريرها    

 وهو منط ذو طابع منهجي ويـشمل        ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩حلقوق اإلنسان منذ    
ألساسية املتمثلة يف حرية تكوين اجلمعيات وحرية       فرض قيود شديدة على ممارسة احلريات ا      

مبا يف ذلك فيما يتعلق بوسائط اإلعالم فضالً عن ادعاءات التجمع وحرية الرأي والتعبري، 
مرتكيب انتهاكات حقوق   االحتجاز، وإفالت     املعاملة أثناء  إساءةوبالتعرض للتعذيب   تتعلق  

اجملتمع املدين واملـدافعني عـن حقـوق        ومضايقة منظمات    من العقاب،    اإلنسان وجتاوزاهتا 
 وممارسة الضغط على    ،وضمانات احملاكمة العادلة   الواجبة   األصول القانونية وانتهاك   ،اإلنسان

  حمامي الدفاع؛
 حكومة بيالروس على اإلفراج الفوري وغري املـشروط عـن مجيـع             حيث  -٢  

وذات مصداقية يف مجيـع     السجناء السياسيني ورد اعتبارهم، وإجراء حتقيقات شاملة وشفافة         
حاالت التعذيب وإساءة املعاملة املبلغ عنها، وتنفيذ مجيع التوصيات األخرى الواردة يف تقريـر              
املفوضة السامية، ووضع حد فوري لالحتجاز التعسفي للمدافعني عن حقوق اإلنسان وزيـادة       

هبدف ختويف ممثلـي    اللجوء إىل االحتجاز التعسفي يف األجل القصري واحلظر التعسفي للسفر           
  املعارضة السياسية ووسائط اإلعالم فضالً عن املدافعني عن حقوق اإلنسان واجملتمع املدين؛

 تعيني مقرر خاص لرصد حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس وتقـدمي            يقرر  -٣  
توصيات من أجل حتسينها، واملساعدة يف تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير املفوضة السامية،             

يد العون إىل حكومة بيالروس يف الوفاء بالتزاماهتا حبقوق اإلنـسان، وتقـدمي الـدعم     ومد  
واملشورة إىل اجملتمع املدين، والسعي للحصول على معلومات تتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف             
بيالروس من مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة وتلقيها والنظر فيها واختاذ إجراءات بشأهنا،          

  وي إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة وفقاً لربنامج عمل كل منهما؛ورفع تقرير سن
وأن املقرر اخلاص    حكومة بيالروس أن تتعاون تعاوناً كامالً مع          إىل يطلب  - ٤  
  ؛ لتيسري اضطالعه بواليتهبزيارة البلد، وأن تقدم مجيع املعلومات الضروريةله تسمح 

م إىل املقرر اخلاص املساعدة واملـوارد        املفوضية السامية أن تقد     إىل يطلب  -٥  
  .الضرورية لتمكينه من االضطالع بواليته

  ٣١اجللسة     
  ٢٠١٢يوليه / متوز٥    
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 عضواً  ٢٠ ع أصوات، مع امتنا   ٥ صوتاً مقابل    ٢٢اعُتمد بتصويت ُمَسجَّل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. عن التصويت

  :املؤيدون
اليا، بلجيكا، بنن، بوتسوانا، بوركينـا فاسـو،   األردن، إسبانيا، إيط 

بولندا، بريو، اجلمهورية التشيكية، رومانيا، سويسرا، شيلي، الفلبني،        
كوستاريكا، الكونغو، ملديف، موريـشيوس، النـرويج، النمـسا،         

  هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية
  :املعارضون

  االحتاد الروسي، إكوادور، الصني، كوبا، اهلند
  :عن التصويت متنعونامل

إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوغندا، بنغالديش، تايلند، مجهوريـة      
مولدوفا، جيبويت، السنغال، غواتيماال، قطر، قريغيزستان، الكامريون، 
الكويت، ليبيا، ماليزيا، املكـسيك، اململكـة العربيـة الـسعودية،           

  ].موريتانيا، نيجرييا

        


