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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٧/٢٤  
  الة حقوق اإلنسان يف بيالروسح

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
اإلعالن العاملي حلقـوق    أحكام   و ، مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة     إذ يسترشد   
اإلنسان، وغريمها من الصكوك املنطبقة املتعلقة       والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق      ،اإلنسان

  ،حبقوق اإلنسان
 / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة      ٣ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره     

   ،٢٠٠٦مارس 
أن مجيع الدول ملزمة بتعزيز حقـوق اإلنـسان واحلريـات           من جديد    وإذ يؤكد   

  األساسية ومحايتها وبالوفاء بالتزاماهتا الدولية،
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق  : كل من أن بيالروس طرف يف      وإذ يضع يف اعتباره     
والربوتوكولني االختياريني امللحقني به، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق           سياسيةاملدنية وال 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز             
العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو               

__________ 

القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان سترد يف تقرير اجمللس عن دورته السابعة عـشرة                   *  
(A/HRC/17/2)الفصل األول ،. 
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والربوتوكـول   ة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة         الالإنسانية أو املهين  
  . هباني امللحقني االختيارينياالختياري امللحق هبا، واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول

 مبشاركة حكومة بيالروس يف االسـتعراض الـدوري الـشامل يف            وإذ حييط علماً    
ينّوه يف هذا اخلصوص بدعمها     إذ  راض، و ، بوصفها الدولة موضوع االستع    ٢٠١٠مايو  /أيار

تنفيذ هذه التوصـيات تنفيـذاً تامـاً        إذ يشدد على احلاجة إىل      لعدد كبري من التوصيات، و    
  بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 

ـ جرأُ االنتخابات الرئاسية اليت     بسبب وإذ يساوره القلق      ١٩ يف    يف بـيالروس   تي
واليت اتسمت بعدم استقاللية ونزاهة إدارة االنتخابات، وبعدم         ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول 
انعدام الـشفافية  استمرار فضالً عن   ،   تقييدية عالميةإبيئة  بوجود  املنافسة، و فرص  املساواة يف   

  يف املراحل الرئيسية للعملية االنتخابية،
بوجه عام، وتفاقم    حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس        بسبب القلقبالغ  وإذ يساوره     

ديـسمرب  / كـانون األول ١٩منذ االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف بشكل حاد  هذه احلالة   
، مبا يف ذلك االدعاءات املوثوقة اليت تفيد تعرض زعماء املعارضة وممثلي اجملتمع املدين              ٢٠١٠

واملـدافعني  ب الواملدافعني عن حقوق اإلنسان واحملامني وممثلي وسائط اإلعالم املستقلة والط      
  عنهم للتعذيب واالحتجاز التعسفي واملضايقة املتزايدة؛

اإلقليمية ودون اإلقليمية، مبا يف ذلك جهود منظمـة         لجهود  ليعرب عن دعمه    وإذ    
يعـرب  إذ  حتسني حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس، و      األمن والتعاون يف أوروبا، اهلادفة إىل       

د والية مكتب املنظمة يف مينـسك وعـدم تعـاون     أسفه لقرار بيالروس عدم متدي    بالغ  عن  
  ، التابعة للمنظمةحكومة بيالروس مع آلية موسكو

 انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حدثت قبل االنتخابـات الرئاسـية           يدين  -١  
ضد مرشحي  عنف   وأثناءها وبعدها، ومنها استخدام ال     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩ يف

املدافعني عن حقوق اإلنسان وتوقيفهم بـصورة تعـسفية         املعارضة ومؤيديهم والصحفيني و   
واحتجازهم وإدانتهم لدوافع سياسية، فضالً عن انتهاكات احلقوق املتعلقة باالستفادة مـن            

 لألشخاص الذين شـاركوا يف      ،احلق يف حماكمة عادلة    الواجبة، مبا يف ذلك      األصول القانونية 
 ؛ديسمرب/ كانون األول١٩مظاهرات 

  :ة بيالروس على ما يلي حكومحيث  -٢  
اليت سياسية  املدفوعة بدوافع   الضطهاد واملضايقات   حلاالت ا أن تضع حداً      )أ(  

يتعرض هلا زعماء املعارضة وممثلو اجملتمع املدين واملدافعون عن حقوق اإلنـسان واحملـامون              
  واملدافعون عنهم؛الطالب وممثلو وسائط اإلعالم املستقلة و

  واحملاكمة العادلة؛الواجبة الدولية لألصول القانونية أن متتثل للمعايري   )ب(  
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أن تطلق سراح مجيع السجناء السياسيني وتعيـد تأهيلـهم، مبـن فـيهم            )ج(  
  ؛٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٩احملتجزون بسبب املظاهرات اليت جرت يف 

وموثوقة ونزيهة وشـفافة يف االسـتخدام غـري         دقيقة  أن جتري حتقيقات      )د(  
احملتجزين ويف انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك استخدام التعذيب ضد           ب للقوة   املتناس

  ؛ وإساءة معاملتهم٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٩فيما يتصل بأحداث 
تقوم أن   و ،أن حتترم حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي          ) ه(  

  لية مبوجب قانون حقوق اإلنسان؛مبواءمة تشريعاهتا ذات الصلة مع التزاماهتا الدو
مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا،       تعهدت هبا   أن تنفذ االلتزامات اليت       )و(  

  فعال هلذه املنظمة يف بيالروس؛وجود وأن تسمح ب
تكّف عن احتجاز املراقبني وطردهم     أن  أن تسمح بوجود مراقبني دوليني و       )ز(  
  من البلد؛
ملتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن ترصد حالـة         إىل مفوضة األمم ا    يطلب  -٣   

حقوق اإلنسان يف بيالروس وأن تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان، يف إطار احلوار التفـاعلي               
الذي سُيجرى أثناء دورته الثامنة عشرة، تقريراً شفوياً عن ذلك، يتناول أيـضاً انتـهاكات               

 ١٩نتخابات الرئاسية اليت جرت يف      حقوق اإلنسان اليت ُيدعى ارتكاهبا يف بيالروس عقب اال        
  ؛٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

 إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل جملس حقوق اإلنـسان، يف            يطلب أيضاً   -٤  
إطار احلوار التفاعلي الذي سُيجرى أثناء دورته العشرين، تقريراً شامالً عن حالـة حقـوق               

  اإلنسان يف بيالروس؛
 بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة املواضيعية،       املعنيني من املكلفني  يشجع    -٥  

كالً يف إطار واليته، وبصورة خاصة املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي        
والتعبري، واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقـرر اخلـاص املعـين            

أو اص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة ر اخلرباستقالل القضاة واحملامني، واملق   
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجّمع السلمي             العقوبة  

ويف تكوين اجلمعيات، والفريق العامل املعين باالختفاء القسري أو غري الطوعي، فضالً عـن              
ز التعسفي، على إيالء اهتمام خاص حلالة حقوق اإلنـسان يف           الفريق العامل املعين باالحتجا   

بيالروس وعلى اإلسهام يف تقرير املفوضة السامية بتقدمي توصيات بشأن كيفية إصالح حالة             
حقوق اإلنسان يف بيالروس، وهو التقرير الذي سُيقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه       

  العشرين؛



A/HRC/RES/17/24 

GE.11-14791 4 

تعاون تعاوناً كامالً مع مجيع آليات جملس        حكومة بيالروس أن ت    يطلب إىل   -٦  
حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وهيئات معاهدات حقـوق            

  اإلنسان، وأن تسمح هلذه اآلليات بزيارة البلد، وأن تقدم مجيع املعلومات الضرورية؛
، وذلك باالستناد  النظر يف اخلطوات املناسبة األخرى اليت يتعني اختاذها     يقرر  -٧  

  .إىل تقرير املفوضة السامية الذي سُيقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته العشرين
  ٣٥اجللسة                     
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧                   

 عـضواً عـن     ١٩ أصوات، وامتناع    ٥ صوتاً مقابل    ٢١اعتمد بتصويت مسّجل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
    :املؤيدون  
وإسبانيا، وأوروغواي، والربازيل، وبلجيكا،    األردن،  واألرجنتني،        

وبولندا، ومجهورية كوريا، وزامبيا، وسـلوفاكيا، وسويـسرا،         
وشيلي، وغابون، وفرنسا، وملديف، واململكة املتحدة لربيطانيـا        

، وموريشيوس، والنرويج، والواليـات     ةيرلندا الشمالي آالعظمى و 
  .ألمريكية، والياباناملتحدة ا

    :املعارضون  
  .كوبا، ونيجريياوالصني، وإكوادور، واالحتاد الروسي،       
    :املمتنعون  
بوركينـا  وبنغالديش،  والبحرين،  وباكستان،  وأوغندا،  وأنغوال،        

غانـا،  والسنغال،  ولدوفا، وجيبويت،   ومجهورية م وتايلند،  وفاسو،  
ماليزيـا،  وريون،  الكـام و،  قريغيزسـتان وقطـر،   وغواتيماال،  و
  .]اململكة العربية السعودية، وموريتانياواملكسيك، و

        
  


