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  جملس حقوق اإلنسان
   والعشرونالسادسةالدورة 

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  اعتمده جملس حقوق اإلنسانقرار     

    ٢٦/٢٥  
  حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
أحكام اإلعالن العاملي حلقـوق     ب، و هومبادئ  مبقاصد ميثاق األمم املتحدة    سترشديإذ    

اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان            
  ،املنطبقة

مدهتا جلنة حقوق اإلنسان واجلمعيـة العامـة         إىل مجيع القرارات اليت اعت     وإذ يشري   
 قـرارا   يف ذلـك    مبـا  وجملس حقوق اإلنسان بشأن حالة حقوق اإلنسان يف بـيالروس،         

 ،٢٠١٣يونيـه  / حزيـران ١٣ املؤرخ ٢٣/١٥و ٢٠١٢يوليه  / متوز ٥ املؤرخ   ٢٠/١٣ اجمللس
دمها اجمللـس يف     عدم كفاية استجابة حكومة بيالروس للطلبات اليت ق        إزاءيعرب عن استيائه     وإذ

رفض دخول املقرر اخلاص املعين  يف ذلك ، مبا وإزاء عدم تعاوهنا يف هذا الصدد    القرارين هذين
وغريه مـن املكلفـني بواليـات يف إطـار           هو   حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس إىل البلد      

  ،  التابعة للمجلساإلجراءات اخلاصة
/  حزيران١٨ املؤرخني   ٥/٢ و ٥/١  إىل قراري جملس حقوق اإلنسان      أيضاً وإذ يشري    

   ،٢٠٠٧ يونيه
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  ؛)١( املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروسي بتقريريرحب  -١  
قوق اإلنسان يف بيالروس، املستمرة حلنتهاكات اال إزاء   عن بالغ قلقه   يعرب  -٢  

يف أثنـاء   املة  ، وكذلك إزاء اللجوء إىل التعذيب وسوء املع       ومنهجية ُنظُميةوهي انتهاكات   
 احلكومة حلاالت االختفاء القسري للمعارضني السياسيني، وإفالت        تصدياالحتجاز، وعدم   

مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب، وانتهاكات حقوق العمال اليت تصل إىل حد             
وممارسة الضغوط على حمامي  الكبرية يف تشريعات مكافحة التمييز، والثغراتالعمل القسري، 

وحيث احلكومة على إجـراء     وعدم مشاركة أحزاب املعارضة السياسية يف الربملان،        دفاع،  ال
 مع التوصيات املقدمة من املقرر اخلاص بغية ضـمان أن تكـون             وافقيت إصالح انتخايب مبا  

االنتخابات يف بيالروس على مجيع املستويات متفقة مع القواعد واملعايري اليت حددهتا منظمة             
ن يف أوروبا، ويدعو سلطات بيالروس إىل أن تتعاون بالكامل حتقيقاً هلذه الغاية             األمن والتعاو 

مع آليات األمم املتحدة ذات الصلة ومع مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقـوق اإلنـسان              
  ؛التابع للمنظمة املذكورة

 مراجعة شاملة للتـشريعات والـسياسات       أن جتري كومة بيالروس   حب يهيب  -٣  
،  واضـحاً   واملمارسات ذات الصلة من أجل ضمان حتديد األحكـام حتديـداً           واالستراتيجيات

ـ  وتعالتزاماهتامع  القانون الدويل حلقوق اإلنسان و     اتساقها مع ضمان  و  يف جمـال حقـوق   داهتاه
يف  تقييده دون موجب، مبا    اإلنسان، وعدم استخدامها ملنع ممارسة أي حق من حقوق اإلنسان أو          

 تكـوين    واحلـق يف   ،التجمع السلمي احلق يف   و ، حرية الرأي والتعبري   تقييد احلق يف   منع أو ذلك  
 حريـة   نقابات واالنضمام إليها، فضالً عـن احلـق يف        اليف ذلك احلق يف تشكيل       ، مبا اجلمعيات
  اإلعالم؛

ـ  باستمرار اهتمام    حييط علماً   -٤   عقوبـة اإلعـدام يف   سألة املقرر اخلـاص مب
  ؛ على التعجيل بأعمالهملاين املعين بعقوبة اإلعدام الفريق العامل الربويشّجعبيالروس، 
 لقطـاع القـضاء      شـامالً  أن جتري إصالحاً  على  حكومة بيالروس   حيث    -٥  

ضـمان  ، و  بشكل كامل  ونقابات احملامني من أجل ضمان استقالل ونزاهة السلطة القضائية        
الـصادرة  واإلدانات  حماكمة عادلة، واحلق يف مراجعة فعالة لألحكام        احلق يف   قرينة الرباءة، و  

يف حرية اختيار التمثيل القانوين يف مجيـع        احلق  ، و مبوجب القانون  حمكمة أعلى منشأة     جتريها
 الصادرة، بينمـا حيـيط علمـاً    مراحل الدعاوى، وتوافر معلومات عن تنفيذ مجيع األحكام   

  ؛باحملاوالت اليت ّبذلت مؤخراً إلصالح القضاء
عن مجيع  املشروط  اإلفراج الفوري وغري     حكومة بيالروس على     بقوة حيث  -٦  

 مع ترحيبه يف الوقت نفسه باإلفراج مؤخراً عـن          ،هلمرد االعتبار   وعلى  السجناء السياسيني   

__________ 
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مدافع بارز عن حقوق اإلنسان، وحيث احلكومة بقوة أيضاً على ضمان إعادة احلقوق املدنية              
وإجـراء حتقيقـات    ج عنهم،   والسياسية يف احلال وبصورة كاملة ألولئك الذين جرى اإلفرا        

وإسـاءة  حاالت تعذيب    وقوع   يت تتحدث عن  التقارير ال شاملة وشفافة وذات مصداقية يف      
 ومقاضاة من ُيدَّعى ارتكاهبم هلذه األفعـال        معاملة على أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون      

دافعني عن حقوق   ملاالت إلقاء القبض على ا    ، ووضع حد فوري حل    ومعاقبة من تثبت إدانته منهم    
واحتجازهم بشكل تعسفي ومضايقتهم، ووضـع        والصحفيني واملعارضني السياسيني  اإلنسان

 ممثلي املعارضـة    ترهيب إىل   اهلادفة من السياسات     ذلك غريلحلظر السفر التعسفي و   حد فوري   
  اجملتمع املدين؛منظمات السياسية ووسائط اإلعالم واملدافعني عن حقوق اإلنسان و

حكومة بيالروس على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان          بقوة عيشج  -٧  
   ملبادئ باريس، وعلى تعزيز التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛وفقاً

  ملـدة   متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس          يقرر  -٨  
 تقريراً عن حالة حقوق اإلنسان يف بـيالروس         سنة واحدة، ويطلب إىل املقرر اخلاص أن يقدم       

  ؛السبعني والعشرين، وإىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعةإىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته 
تعاونـاً كـامالً،      حكومة بيالروس على أن تتعاون مع املقرر اخلاص        حيث  -٩  

هـام   مب اضـطالعه لتيسري  ية  املعلومات الضرور وتزويده ب يف ذلك السماح له بزيارة البلد        مبا
  ؛واليته

ملقرر إىل ا إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم       يطلب  -١٠  
  .واليته ضطالع مبهام االلتمكينه مناخلاص املساعدة واملوارد الالزمة 

  ٣٩اجللسة 
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٧

 عضواً عـن    ١٦ات، مع امتناع     أصو ٧ صوتاً مقابل    ٢٤اعتمد بتصويت ُمسجَّل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :املؤيدون
األرجنتني، إستونيا، أملانيا، أيرلندا، إيطاليا، الربازيل، بنن، بوتسوانا، بريو،         
اجلبل األسود، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، مجهوريـة مقـدونيا        

 شـيلي، غـابون، فرنـسا،      اليوغوسالفية سابقاً، رومانيـا، سـرياليون،     
كوستاريكا، ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا لـشمالية،         

  ، اليابانالنمسا، الواليات املتحدة األمريكية
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  :املعارضون
، فييـت نـام،     ) البوليفارية -مجهورية  (االحتاد الروسي، الصني، فرتويال     

  كازاخستان، كوبا، اهلند
  : عن التصويتاملمتنعون

إثيوبيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، باكستان، بوركينـا فاسـو،          
 الكونغو، الكويت، كينيـا،   الفلبني، كوت ديفوار،    اجلزائر، جنوب أفريقيا،    

  ].عربية السعودية، ناميبيااململكة الاملغرب، املكسيك، 

        


