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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية والثالثون
البند  4من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  1تموز/يوليه 2016
 -26/32حالة حقوق اإلنسان في بيالروس
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشددد مبقاصددد مق دداق األمددو اادئدددب ومبا اددن ،وعاحيدداق اإلع د ن ال دداا قددوق
اإلنسددان ،وال يدددين الدددولقني اقاصددني سقددوق اإلنسددان ووددح ذلددإل مددن صدديو حقددوق اإلنسددان
اانطبقة،
وإذ يشح إىل مجقع القرارات اليت اعدمدهتا جلنة حقدوق اإلنسدان واجلم قدة ال امدة وجملدس
حقددوق اإلنسددان عشددان حالددة حقددوق اإلنسددان عددق رو  ،مبددا ذلددإل درار ا لددس 17/29
ااددخر  2متوز/يولقددن  ،2015وإذ ي ددرع عددن إز د ن إزاف عدددق ج ايددة ازدددراعة حيومددة عددق رو
للطلبددات الدديت دددميا ا لددس قددرا القدرارات وعدددق اودددا قددرا الضددد  ،مبددا ذلددإل ر د
خددول ااقددرر اقددا اا ددق سالددة حقددوق اإلنسددان عددق رو إىل البلددد قددو ووددحا مددن اايل ددني
عوالي ددات إ ددار اإلجد درافات اقاص ددة الداع ددة للمرل ددس ،وإذ ي ح ددن ان د دداو ع ددق رو ااد اي ددد
للد دداون مددع ميدددمل ااخزسددات الدةقرا قددة وحقددوق اإلنسددان الددداعع انيفمددة األمددن والد دداون
إوروعا،
وإذ يشح إيضا إىل راري جملس حقوق اإلنسان  1/5و 2/5اادخرخني
يونقن ،2007
-1
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 -2ي ددرع ع ددن لق ددن إزاف حال ددة حق ددوق اإلنس ددان ع ددق رو وإزاف االندياج ددات
ااس دددمرب ق ددوق اإلنس ددان ع ددق رو  ،وج ددرلإل إزاف اللر ددوف إىل الد ددريمل وز ددوف اا امل ددة إثن دداف
االحدردداز ،وعدددق ضدددي ا يومددة دداالت االخد دداف القسددري للم ارإددني السقازددقني ،وإ د ت
مددر يا اندياجددات حقددوق اإلنسددان مددن ال قدداع ،واندياجددات حقددوق ال مددال الدديت ضد إىل حددد
ال مد القسددري ،وال درات اليبددحب شدري ات ميا ئددة الدمققد  ،ولارزددة الضد و علد ددام
الد اع ،و لة مشارجة األح اع السقازقة اا ارإة الرباان؛
 -3ييق ددمل سيوم ددة ع ددق رو إن ع ددري مراج ددة ش دداملة للدشد دري ات والسقاز ددات
واالزد درتا قرقات واامارز ددات ذات الض ددلة م ددن إجد د إ ددمان دي ددد األحي دداق دي دددا واإ ددئا،
وإددمان ا سددا يا مددع القددانون الدددوس قددوق اإلنسددان ومددع الد اماهتددا و يددداهتا جمددال حقددوق
اإلنسددان ،وعدددق ازددد داميا انددع لارزددة إي حددم مددن حقددوق اإلنسددان إو قققدددا ون موجددمل،
مبددا ذلددإل منددع إو قققددد ا ددم حريددة ال درإي والد بددح ،وا ددم الدرمددع السددلم  ،وا ددم
حرية يوين اجلم قات ،مبا ذلإل ا م شيق النقاعات واالنضماق إلقيا ،ض عدن ا دم
حرية اإلع ق؛
الدورب ال انقة وال شرين ل زدد راا الددوري الشدام ،
 -4ينوا مبشارجة عق رو
ال م د عل د ن قددر وصددقات االزددد راا الدديت
عدداق  ،2015ويدددعو عددق رو إىل ااض د
بلت هبا ،مبشارجة جاملة من ا دمع اادين ،وحيقط علما عال م الدئضحي الري امت عن حىت
اآلن عشان خطة عمليا الو نقة قوق اإلنسان؛
 -5حيقط علما عازدمرار اقدماق ااقرر اقا مبسدالة عقوعدة اإلعدداق عدق رو ،
وي ددرع عددن عددال لقددن عشددي خددا إزاف اللرددوف إلقيددا ون إددمان مراعدداب اإلجدرافات القانونقددة
الواجبددة ،وإزاف دو يددة جددو اا لومددات ذات الضددلة قمددا يد لددم عدداللروف إلقيددا ،مبددا ذلددإل عددد
األشد ا احمليددوق علددقيو عاإلعددداق إو الددرين إعدددموا واجلدرااو الدديت طبددم علقيددا عقوعددة اإلعددداق،
مددع مراعدداب إن الش د ا قة شددر مددن شددرو ال دالددة اجلنااقددة اانض د ة وال الددة ،ويطلددمل مددن ااقددرر
اقددا مواصددلة رصددد الدطددورات والدقدددق عالدوصددقات ،ويشددرع ،هبددرا اقضددو  ،ال ريددم الربادداين
ال ام اا ق ع قوعة اإلعداق ،عل الد رق عاعمالن؛
 -6حي د حيومددة عددق رو عل د إج دراف إص د و شددام لقطدداع القضدداف ونقاعددات
احمل ددامني م ددن إجد د إ ددمان از دددق ل ون اق ددة الس ددلطة القض ددااقة عش ددي جامد د  ،وإ ددمان ا د درتاا
ال دربافب ،وا ددم اجمددة عا لددة ،وا ددم مراج ددة الددة ل حيدداق واإل انددات الضددا رب عرييددا
يمددة إعل د منشدداب مبوجددمل القددانون ،وا ددم حريددة اخدقددار الدم ق د القددانوين مجقددع مراح د
اإلجرافات القضااقة ،ض عن وا ر اا لومات عن ن قر مجقع األحياق الضا رب ،عقنما يشدرع
ا يومة عل مواصلة إص و القضاف؛
 -7يرحددمل عدداإل ران عددن السددرناف السقازددقني آع/إوسددطس  ،2015ويدددعو
إىل إددمان ازددد ا ب السددرناف السقازددقني اا ددرن عددنيو قددو يو اادنقددة والسقازددقة ،و اصددة
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إوف االند اعات الرباانقة ااقررب إيلول/زبدمرب  ،2016وحيد عشددب حيومدة عدق رو علد
إج دراف ققق ددات ش دداملة وشد د ا ة وذات مض دددا قة الدق ددارير ال دديت دئ ددد ع ددن و ددوع ح دداالت
ريمل وإزافب م املة عل إيدي ااوظ ني اايل ني عإن اذ القانون ومقاإاب من يُدَّع ار يداهبو
هل ددرا األ ددال وم ا ب ددة م ددن ب ددت إ اند ددن م ددنيو ،ووإ ددع ح ددد ددوري دداالت االعدق ددال الد س د
للم دددا ني ع ددن حق ددوق اإلنس ددان واا ارإ ددني السقاز ددقني والض ددئ قني واحدر ددازقو ومض ددايقديو،
ووإ ددع ح ددد ددوري يف ددر السد د ر سد د ا وو ددح ذل ددإل م ددن السقاز ددات اهلا ددة إىل رقق ددمل ل لد د
اا ارإددة السقازددقة ووزددااط اإلع د ق واادددا ني عددن حقددوق اإلنسددان ومنيفمددات ا دمددع اادددين،
مبا ذلإل عرمي لارزة ا م حرية يوين اجلم قات؛
 -8حي عق رو عل اختاذ مجقع الدداعح ال زمة ب االند اعات الرباانقة ااقدررب
إيلول/زددبدمرب  2016إلص د و ش دري يا االند ددا  ،وا بدداع الدوصددقات الدديت قدددق هبددا ااقددرر
اقدا وميددمل ااخزسددات الدةقرا قدة وحقدوق اإلنسددان الدداعع انيفمدة األمددن والد داون إوروعددا
هبرا اقضو  ،ويرحمل ن س الو ت عان داو عق رو ااد ايدد للدئداور والد داون مدع اايددمل،
وحيقط علما عشي إجيا عإنشاف حيومة عق رو ل ريم مشرت عني الوجاالت م دق عاإلصد و
االند ددا  ،وحي د ع ددق رو عل د إ ددمان إن ي ددون االند اع ددات الرباانق ددة ح ددرب ون يي ددة وش دداملة
وزددلمقة ،وا ددر عل د ااسدداواب م املددة مجقددع اارشددئني ،بد االند اعددات وإثنافقددا وع دددقا،
وإصدار عوب إىل اايدمل للققاق عب ة ارا بة االند اعات؛
 -9يشرع عقوب حيومة عق رو عل إنشاف مخزسة و نقة قوق اإلنسان و قدا
للمبا ئ ااد لقة مبرج ااخزسات الو نقدة لد يد ويايدة حقدوق اإلنسدان (مبدا ئ عداريس) ،وعلد
ن قر خطة الدنمقة ااسددامة ل اق )2(2030؛
ااشارجة عنشا
 -10يقددرر متديددد واليددة ااقددرر اقددا اا ددق سالددة حقددوق اإلنسددان عددق رو ادددب
زنة ،ويطلمل إىل ااقرر اقا إن يقدق قريرا عن حالدة حقدوق اإلنسدان عدق رو إىل جملدس
حقوق اإلنسان ور ن اقامسة وال ثني ،وإىل اجلم قة ال امة ورهتا ال انقة والسب ني؛
اونددا جددام  ،مبددا
 -11حي د حيومددة عددق رو عل د الد دداون مددع ااقددرر اقددا
ذلإل السماو لن ع يارب البلد ع قة مساعدب ا يومة عل الو اف عالد اماهتا الدولقدة جمدال حقدوق
اإلنسان ،وحي ا يومة إيضا عل الد اون اونا جام مع اإلجرافات ااواإق قة اقاصة؛
اقا

 -12يطلمل إىل م وإقة األمو اادئدب السدامقة قدوق اإلنسدان إن قددق إىل ااقدرر
ااساعدب وااوار ال زمة لدميقنن من االإط ع عواليدن.

اجللسة 45
 1متوز/يولقن 2016
__________
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[اعدمددد عدضددويت مسددر  ،عاولبقددة  15مقاع د  ،9وامدندداع  23عددن الدضددويت .وجانددت ندقرددة
الدضويت جما يل :

ااخيدون:
إلبانقددا ،إاانقددا ،ع دداراوواي ،الرب ددال ،علرقي ددا ،عنمددا ،مجيوري ددة جوريددا ،مجيوري ددة
مقدددونقا القوووز د قة زدداعقا ،زددلو قنقا ،زويس درا ،رنسددا ،ال قددا ،اايسددقإل،
ااملية اادئدب لربيطانقا ال يفم وآيرلندا الشمالقة ،قولندا

اا ارإون:
اال ددا الروزد د  ،عورون دددي ،عولق ق ددا ( ول ددة  -ااد ددد ب القومق ددات) ،الض ددني،
ن وي (مجيورية  -البولق ارية) ،ققت ناق ،جوعا ،نقرحيا ،اهلند

اامدن ون عن الدضويت:
إثقوعقددا ،إجدوا ور ،اإلمددارات ال رعقددة اادئدددب ،إندونقسددقا ،عددن ي  ،عو سدوانا،
وو ددو ،اجل اا ددر ،جن ددوع إ ريقق ددا ،جورجق ددا ،الس ددل ا ور ،وان ددا ،ال لب ددني ،ط ددر،
حوق زدددان ،جددوت ي دوار ،اليون ددو ،جقنقددا ،اا ددرع ،ملددديب ،اامليددة ال رعقددة
الس و ية ،من ولقا ،نامقبقا].
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