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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون
 ٢٠١٧ هحزيران/يوني ٢٣-٦
 من جدول األعمال 4البند 

 حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

 تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في بيالروس  
 مذكرة من األمانة  

 إىل تتشرف األمانة بإحالة تقرير املقرر اخلاا  امليناحب لالاة حقاون اننيفاان ر باي رو  
 إىل باااي رو  حكوماااة عاااو   التقريااار  هااا ا ر اخلاااا   املقااارر ويصااا  .اننيفاااان حقاااون جملااا 
 ومااد. عن ااا يااداوينون أو حقااوم   ميارسااون الاا ين املااواينن ضااد واساا  نطااان علاا  القماا  سياسااة
حار  مان الت مان مصاة  ورت  ٢٠١٧ مار /آذار ر اليفلمية االجتماعية االحتجاجات مم  أهن 

اللجااوإ إىل الينناا  وانرمااان ماان انريااة. ويااوال الباارت  املشاامولة بااالتقرير  اسااتمر سااريان القااوانن 
القمينياااة امليفاااتحكمة الاااا عولاااأل ر الينقاااو  األهاااة  إىل حرماااان من جااا  مااان التمتااا  بانرياااات 

 انهاضااينة ليفايطر  دااديد  ولا  اليملاا ٢٠١٦املدنياة. وللااأل االنتااباات اليملانيااة أليلول/سابتمي 
سنة  من  هول مرداحن  اننان مان مرداح   ٢٠ال ي أورزته تينوزه التيند ية رغ  أنه مسح  بيند 

املينارضااة باادهول اليملااان. وزا  اللجااوإ إىل عقوبااة انعااداع  ماا  تنبياا  عااد  ماان أحكاااع انعااداع 
ليفالطات أكي من اليفنوات اليفابقة. وبالنظر إىل التشديد انمجايل للرمابة الصارمة الا متارس ا ا

علااا  انياااا  اليناماااة والتااادهور اناااا  ر تينامل اااا مااا  حرياااات التجمااا  وتكاااوين ا مينياااات اً سااالب
إزاإ حالاة اً ووسائط انع ع  يرى املقرر اخلا  أنه مان الراروري للمجتما  الادويل أن يظا  يقظا

 حقون اننيفان ر بي رو . 
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 مقدمة -أوالا  

 معلومات أساسية -ألف 
أنشااااس جملاااا  حقااااون اننيفااااان واليااااة املقاااارر اخلااااا  املينااااحب لالااااة حقااااون اننيفااااان ر  -١

إىل تقرير املبوضة اليفامية نقاون اننيفاان اً   استنا ٢٠/١٣مبوجب مراره  ٢٠١٢عاع  بي رو 
(A/HRC/20/8 ويلاااب اجمللااا  إىل .) إلياااه وإىل ا مينياااة اً سااانوياً املكلااا  بالوالياااة أن يقااادع تقريااار

  ٢٣/١5ومن  ذلك انن  جّد  اجملل  تلك الوالياة أربا  مارات  ملاد  عااع واحاد  ر مراراتاه الينامة. 
  .٣٢/٢٦  و٢9/١٧  و٢٦/٢5و
 التقريااار ويغطااا  .٣٢/٢٦ويُقااادهع هااا ا التقريااار إىل جملااا  حقاااون اننيفاااان عماااً  بقاااراره  -٢

 الاااوار   املينلوماااات إىل وييفاااتند ٢٠١٧ ماااار /آذار ٣١ إىل ٢٠١٦ أبريااا /نييفاااان ١ مااان البااارت 
( الاا ي A/71/394) الينامااة ا مينيااة إىل تقاااريره آهاار إىل اخلااا  املقاارر ويشااة. التاااري  هاا ا حااى

 ركز ويه عل  الينملية االنتاابية ر بي رو  وال ي يترمن مينلومات ذات صلة. 
املقرر اخلا  بسسا  إىل التادهور اليفاري  واناا  نالاة حقاون اننيفاان اليناماة ر وأدار  -٣

 بي روسا  4٧٠ ٠٠٠  أُبلا  ٢٠١٧. ور دباط/وياير ٢٠١٧بي رو  ه ل د ر آذار/مار  
. ومن  ذلك انن  اكتيفحأل ٢٠١٦عاع اً يوم ١8٣بوجوب  و  ضريبة ألهن  عملوا ألم  من 

املاادن واليناصاامة عااأل دااينار يليفاانا يبيلياااتي  ر إدااار  إىل  موجااات املظاااهرات االحتجاجيااة
بشاسن الوماياة مان االتكالياة  ٢٠١5الا ي أصادره الارئي  لوكادانكا عااع  ٣املرسوع الرئاسا  رما  

 االجتماعية  وال ي أنشس ضريبة ملكاوحة يالتطب  االجتماع ي.
الصاااينيد الاااويحب   نبااا ت انكوماااة علاااة ممينياااة علااا  ٢٠١٧وياااوال دااا ر آذار/ماااار   -4

بتاطيط مركزي عل  املتظاهرين اليفلمين واملاداوينن عان حقاون اننيفاان واملينارضان اليفياساين 
 ٢5. ووصالأل انملاة القمينياة ذروحاا حاوايل األجانابعن مارام  األحادا   والصحاوين  ور ً 

ت آذار/مااااار  )يااااوع انريااااة(  احتبااااال دااااين  غااااة ميناااارتف بااااه باالسااااتق ل الااااويحب. كمااااا نباااا 
اليفلطات اعتقاالت احتيايية للمينارضن اليفياسين ونشطاإ اجملتم  املدين  مل يينلن عن بينر ا 
بينمااا صاااحبأل بينراا ا ا عاااإات ع نيااة لياكااة مااطامر  ميفاالحة لاياحااة بانكومااة   ااا يبااتح 

 الباب أماع إمكانية إسكات أصوات املينارضن ليند  سنوات.
ر آذار/مار  أميف  علة من  انملة القمينياة لبارت  وكانأل موجة االعتقاالت ا ماعية  -5

. وها  مثاال آهار علا  واط  وري ليفياساة ٢٠١٠ما بيند االنتاابات ر كاانون األول/ ييفامي 
اً اليفااالطات ر جماااال حقاااون اننيفاااان. وعلااا  مااادى الينقااادين املاضاااين  عاااا ت اليفااالطات مااارار 

ر االمتصا ي  بينما تُار  علا  حالاه النظااع من التحرياً إىل القم   بيند ورتات مصة  نيفبياً وتكرار 
لقم  الينديد من حقون اننيفان األساسية. ومد وص  جمل  حقون اً القانوين ال ي صي  عمد

 ٢٠١٢اننيفان آهر جولة مم  من ها ا القبيا  بالتبصاي  عنادما أنشاس والياة املقارر اخلاا  عااع 
 (. ٢٠/١٣)انظر القرار 

إنبااااذ القاااوانن كاناااأل لااادي   تينليماااات بتباااا ي    بااادا أن ماااولب ٢٠١٦وهااا ل عااااع  -٦
االعتااداإات البدنيااة واالحتجاااز عنااد إنباااذ القااوانن الااا ااارع األنشااطة الينامااة غااة امليفااجلة الااا 

 من ذلك باالستغناإ عن الينقوباات ان ارياة واملالياة. للأل من  ون تغية. وتصروأل اليفلطات بدالً 
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م  ر أال يتكرر الانمط الادوري ها ه املار . ويينارب املقارر وح ا اجملتم  الدويل نقون اننيفان األ
اخلااا  عاان أساابه لثبااوت صاادن ع يراتااه بشااسن األهطااار الكامنااة ر الطاااب  املن جاا  للقااوانن 
القمينياة امليفاتحكمة. والا  احتماال التادهور مار  أهارى مان ها ل القما  ا مااع  ملان ييفاينون 

 جاهدين إىل  ارسة حقوم  .
اخلااااا   ر آهاااار تقاااااريره املقدمااااة إىل اجمللاااا   ميفااااتوى امتثااااال بااااي رو   ومااااي  املقاااارر -٧

  A/HRC/29/43للتوصاايات املقدمااة ماان آليااات األماا  املتحااد  نقااون اننيفااان إىل البلااد )انظاار 
(. ويينتزع املقرر اخلا  مواصلة ذلك التحليا   ر ها ا التقريار  باالنظر ١٢9و ٣٣-٢8البقرات 

اعتماااا  هطاااة مشااارتكة بااان  ٢٠١٦تشااارين األول/أكتاااوبر  ٢4أل ر إىل أن حكوماااة باااي رو  أعلنااا
لتنبي  التوصيات املقدمة أننااإ ا ولاة الثانياة مان االساتينراو الادوري  ٢٠١9-٢٠١٦الوكاالت للبرت  

. وماد روجااأل انكوماة للاطاة بوصاب ا حجاار (١)الشاام  للحالاة ر باي رو  وماان هيملاات امليناهادات
اً ننيفان. ول لك  يارى املقارر اخلاا  أناه مان امل ا  أن يقادع استينراضازاوية سياست ا ر جمال حقون ا

 للاطة ر البرع الثالث أ ناه وأن يشة إدارات تبصيلية إلي ا ر البروع املتتالية. اً عام
ماااان  ون عناااا  ماااان  ٢٠١٦أيلول/ساااابتمي  ١١ومااااد أجريااااأل االنتاابااااات اليملانيااااة ر  -8

ملاا حاد  ر االنتااباات الرئاساية اً ن اليفياساين  ه واجانب الشرية ومن  ون اعتقال للمينارضا
 أوروباا ر والتينااون األمن منظمة إلي ا توصلأل الا النتائج يطكد اخلا  املقرر أن بيد .٢٠١٠ليناع 
. وأدااااارت منظمااااة األماااان والتيناااااون ر أوروبااااا  ر (٢)٢٠١٦ انتاابااااات إجااااراإ بشااااسن تقريرهااااا ر

من التوصايات اً كبة اً  بينض التحيفينات اهلامشية  ااهلأل انكومة عد تقريرها  إىل أنه بالرغ  من 
 الا مدمت ا مبناسبة االنتاابات اليفابقة.

 من مردح  املينارضة بدهول اليملان أي انبتااح مان جاناب وال يينك  اليفماح ملردحن   -9
مااد  حار  ونزي ااة انكوماة علاا  التيند ياة. وغياااب التمتا  الكاماا  بااسي حرياة مواتيااة نجاراإ انتاابااات

جين  مان امليفاتحي  وجاو  متثيا  ملينارضاة حقيقياة ر اليملاان  الوحياد ر أوروباا الا ي لا  مان  ون 
 مينارضة مناسبة لينقو . 

ورصاااااتن  ٢٠١٦واالنتااباااااات اليملانياااااة لينااااااع  ٢٠١5ومثلااااأل االنتااباااااات الرئاساااااية لينااااااع  -١٠
ميااادان حقاااون اننيفاااان. ول سااا    للحكوماااة نل اااار حيفااان النياااة وإ هاااال عيفاااينات ملموساااة ر 

لنظاااع مماا  انقااون األساسااية املتينااايل عاان النقااد واملتطااور  إذ للااأل اً كانااأل آهاار انتاابااات انينكاساا
حريات تكوين ا مينيات والتينباة والتجما  اليفالم  وحرياة وساائط انعا ع  مبا  االنتااباات كماا ر 

 هو من يشغ  منصب اليفلطة. لبائد  داص وحيداً دديداً أننائ ا وبيندها  مقيد  تقييد
  تلقاا  املقاارر اخلااا  تقااارير عاان ٢٠١٧وحااى مباا  علااة القماا  ا ماااع   ذار/مااار   -١١

اساتمرار مراايقة النادااطن االجتمااعين واملااداوينن عان حقاون اننيفااان واملينارضان اليفياسااين. 
ز الدولاة منظمااان ويظا  النظااع يالقااائ  علا  انذني مان  ون تغيااة  حياث النظااع القااانوين وج اا

ساانة   ٢٠لقماا  أي تينبااة عاان آراإ غااة آراإ انكومااة. ولاا  نظاااع حكاا  بااي رو   ألكثاار ماان 
 8٠عل   ولة متيفك بك  هيوط اليفلطة  تيفة باملراسي  الرئاسية وتيفيطر عل  أكثر مان اً مائم

 ر املائة من االمتصا  وجمم  نظام  القراإ وانع ع. 
__________ 

  .www.government.by/upload/docs/file706bbd75fa0cca0e.PDFانظر  (١)
 .www.osce.org/odihr/elections/287486?download=trueانظر  (٢)
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إحصااائية مرضااية بشااسن بيناض املطداارات انوائيااة الااا اسااتادمأل وتقادع ان ار  بيانااات  -١٢
لقيااا  تنبياا  األهااداف انوائيااة ل لبيااة  مثاا  الينماار املتوماا  والتحااان األيبااال باملاادار  وانملاااع 
باااالقراإ  والكتاباااة وغةهاااا مااان اجملااااالت اهلاماااة الاااا تيفااا   ر التمتااا  بااابينض انقاااون. لكااان مااا  

ف التنمية امليفتدامة  يرى املقارر اخلاا  أناه مان األمبياة مبكاان تقياي  اعتما  األم  املتحد  ألهدا
 التنمية امليفتدامة ر بي رو  ر ضوإ التمت  لقون اننيفان. 

 إعاداع  عملياات أربا  نبا ت  ٢٠١٦ عااع ور ومد استطن  اللجاوإ إىل عقوباة انعاداع. -١٣
لجناااة امليننياااة لقاااون اننيفاااان  كماااا نتظااار الباااأل وي اااا أمااااع الت كاناااأل لااااالت من اااا نااا   تتينلااا 

صاادرت أربينااة أحكاااع إعااداع جديااد . وياا كر املقاارر اخلااا  أنااه لااي  هنااا  أي بلااد آهاار ر أوروبااا 
علااا  باااي رو  االنراااماع اً آسااايا الوساااط  يطبااا  عقوباااة انعاااداع. ونتيجاااة لااا لك  يبقااا   ظاااور  أو
 جمل  أوروبا.  إىل
بااي رو  بينااد مطسيفااة وينيااة نقااون اننيفااان  ووقاااً للمبااا   املتينلقااة مبركااز  ئومل تنشاا -١4

املطسيفات الوينية لتينزيز وعاية حقون اننيفاان )مباا   بااري (  باالرغ  مان الناداإات املتكارر  
 الصااد   هاا ا ر تقاادع إحااراز ليناادع اخلااا  املقاارر ويسساا  ماان لتلاا  آليااات حقااون اننيفااان.

 .ة كث أهرى جماالت ر كما
ويينتقد املقرر اخلا  أن التدمي  الدويل ينبغا  أن يتواصا  ألناه يظا  ميثا  ميفااعد  حامساة  -١5

ملاااوايحب باااي رو  وحكومت اااا. وينبغااا  أن ييفاااتند أي إمااارار بامتثاااال انكوماااة اللتزاماحاااا الدولياااة إىل 
 . مطدرات حقون اننيفان ولي  إىل التزامات ورباضة أو اعتبارات ا غراوية اليفياسية

 المنهجية -باء 
يلااااب املقاااارر اخلااااا   كمااااا ويناااا  ر اليفاااانوات اليفااااابقة  زيااااار  بااااي رو . وال تاااازال رسااااالته  -١٦

   كاانون الثااين/  ١٠املوج ة إىل املمثا  الادائ  لباي رو  لادى مكتاب األما  املتحاد  ر جنيا  املطرهاة 
 اخلا  يشجب ه ه انالة.من  ون إجابة  وك لك الرسائ  اليفابقة. وال يزال املقرر  ٢٠١٧يناير 
أماااراً متينااا راً  اساااتند تقياااي  املقااارر اخلاااا  للوضااا  الاااراهن إىل اً وملاااا كاناااأل زياااار  البلاااد رمسيااا -١٧

البيانااات الااا ماادم ا الينديااد ماان الباااعلن ر جمااال حقااون اننيفااانا أصااحاب انقااون  وضااحايا 
و املنظماااات الدولياااة وانمليمياااة  االنت اكاااات وأماااارجل   وا  اااات الباعلاااة ر اجملتمااا  املااادين  و ثلااا

 الطارف الدولاة لتقريار املارأ  ضاد التميياز علا  بالقرااإ امليننياة اللجنة استينراو وكان والدبلوماسيون.
وواصا  . عمل اا علا  اخلاا  املقارر ويثاحب تقاارير ال مان جمموعاة لنشار املرأ  حقون ملنظمات مناسبة

املينلوماااات وييفتينرضااا ا  االسرتداااا  مبباااا   املقااارر اخلاااا   وهاااو ييفاااين  إىل انصاااول علااا  تلاااك 
 وال يزال يويل أمبية هاصة ليف مة وأمن مصا ر املينلومات. االستق لية والنزاهة واملوضوعية.

 سيادة القانون واإلطار القانوني والتطورات ذات الصلة -ثانياا  
  ها ل البارت  مياد االساتينراو يينرب املقرر اخلا  عن أسبه ليندع اختاذ أي إجراإ تشاريين -١8

 لتحيفن حالة حقون اننيفان؛ والستمرار سريان القوانن واملمارسات القمينية.
 وال تزال املراسي  الرئاسية تيندل انيار القانوين وعكمه  وه  تينلو عل  القانون الدستوري.  -١9
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للحكومة وال يينادو املواوقاة علا  القاوانن املينروضاة علياه. وال يغاة اً وال يزال اليملان تابين -٢٠
 ٢٠١٦اهتيااار انناان ماان املينارضاان البااارزين لاادهول اليملااان بينااد االنتاابااات اليملانيااة أليلول/ساابتمي 

 ر املائة(.  9٧من انرور اليفاح  ملمثل  انكومة )
ة القرااائية لليفايطر  التامااة للاارئي  وكماا هااو األماار ما  اليفاالطة التشااريينية  خترا  اليفاالط -٢١

 ال ي حيتبظ ل  تينين أي ماو أو مدع عاع أو ترميته أو ختبيض  رجته. 
ويوضااح عاادع وجااو  نظاااع للرااوابط والتوازنااات  وعاادع ويناليااة اليملااان  واليفاايطر  التامااة  -٢٢

 للرئي  عل  اليفلطة القرائية غياب سيا   القانون ر بي رو . 

 التعامل مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
استينرضاأل اللجنااة امليننياة بالقراااإ علا  التمييااز ضاد املاارأ  التقريار الثااامن املقادع ماان بااي رو   -٢٣
 . ويرحب املقرر اخلا  بتينام  سلطات بي رو  م  اللجنة. ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢8ر 
لتمييز اليننصري بي رو  ر  ورحاا الرابيناة والتيفاينن ر وسوف تيفتينرو  نة القراإ عل  ا -٢4

ويرحاب املقارر اخلاا  بتقادال باي رو  تقريرهاا ا اام  للتقاارير الدورياة مان الينشارين  ٢٠١٧هناية عاع 
إىل الثالااث والينشاارين. وستشااك  ورصااة لتحلياا  التقاادع الاا ي أحرزتااه بااي رو  ر مكاوحااة اليننصاارية 

 ٢٠١٣راو أجرته اللجنة المتثال الدولة الطارف ألحكااع االتبامياة عااع وكره األجانب من  آهر استين
(CERD/C/BLR/CO/18-19.) 

  علاا  ٢٠١٦تشاارين الثاااين/نوومي  ٢9ويرحااب املقاارر اخلااا  بتصاادي  بااي رو   ر  -٢5
 من الينديد بالتصدي  أوصأل ومد اتبامية حقون األداا  ذوي انعامة وبروتوكوهلا االهتياري.

 ااات الباعلااة  ماان بين ااا الاادول األعراااإ  وهاصااة أنناااإ الاادور  الث ناان للبرياا  اليناماا  املينااحب ا 
باالساااتينراو الااادوري الشاااام . ويطمااا  أن يتااايح التصااادي  علااا  االتبامياااة التينزياااز التااادر   نالاااة 
األداا  ذوي انعامة  وال سيما من ه ل اعتماا  نصاو  مانونياة عظار علا  وجاه التحدياد 

 يز عل  أسا  انعامة البدنية أو انيفية أو ال هنية أو الينقلية. التمي
ومناا  أن ماادع املقاارر اخلااا  تقريااره اليفاااب   جاارى تيفااجي  عااد  ماان القرااايا مبوجااب  -٢٦

واعتمادت اللجناة  اليوتوكول االهتياري امللح  بالين د الدويل اخلا  بانقون املدنية واليفياسية.
ب غااااااات ختااااااّص  ١٠  آراإ بشااااااسن ١١8و ١١٧و ١١٦وراحااااااا امليننيااااااة لقااااااون اننيفااااااان  ر  

بااي رو   مينظم ااا يتينلاا  بانت اكااات للحاا  ر  اكمااة عا لااة  واليفاا مة البدنيااة  وحريااة التينبااة 
 .(٣)والتجم  وتكوين ا مينيات

__________ 

  مارار عادع املقبولياة املينتماد  . ف. ضاد باي رو   ٢٠4٧/٢٠١١انظر ب غات اللجنة امليننية لقون اننيفاان رما   (٣)
 ٣٠  مااااارار عااااادع املقبولياااااة املينتماااااد ر رو ف. ل. ضاااااد باااااي   ٢٠84/٢٠١١؛ ورمااااا  ٢٠١٦آذار/ماااااار   ٣٠ر 

 ٣٠  ا راإ املينتماااااااد  ر أندروساااااااينكو ضااااااد بااااااي رو   CCPR/C/116/D/2092/2011؛ ورماااااا  ٢٠١٦آذار/مااااااار  
؛ ٢٠١٦متوز/يولياااااه  ١4  ا راإ املينتماااااد  ر ليبيناااااوف ضاااااد باااااي رو   ٢٠8٢/٢٠١١؛ ورمااااا  ٢٠١٦آذار/ماااااار  

  ٢٠9٣/٢٠١١؛ ورماااا  ٢٠١٦متوز/يوليااااه  ١4راإ املينتمااااد  ر   ا كااااورول ضااااد بااااي رو   ٢٠89/٢٠١١ ورماااا 
إوزرياااااااااازوف   ٢١٠١/٢٠١١؛ ورمااااااااا  ٢٠١٦متوز/يوليااااااااااه  ١4  ا راإ املينتماااااااااد  ر مييفااااااااانيكوف ضاااااااااد بااااااااااي رو 

  مااارار عااادع  . أ. ضاااد باااي رو   ٢١١٢/٢٠١١؛ ورمااا  ٢٠١٦متوز/يولياااه  ١4  ا راإ املينتماااد  ر باااي رو  ضاااد
  ماارار عاادع املقبوليااة ي. ز. ضااد بااي رو   ٢١٣5/٢٠١٢؛ ورماا  ٢٠١٦رين الثاااين/نوومي تشاا ٣املقبولياة املينتمااد ر 

  ا راإ باااااوب وحب وساااااو الينكو ضاااااد باااااي رو   ٢١٣9/٢٠١٢؛ ورمااااا  ٢٠١٦تشااااارين الثااااااين/نوومي  ٣املينتماااااد ر 
 .  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوومي  ٣املينتمد  ر 
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 وتتمث  انضاوة الرئييفية إىل النصو  الوينياة الرمسياة الاا تيناو لقاون اننيفاان ر اخلطاة -٢٧
املشرتكة بن الوكاالت لتنبي  التوصيات املقبولة مان ا ولاة الثانياة ل ساتينراو الادوري الشاام  ومان 

  والااا تغطااا  ٢٠١٦تشاارين األول/أكتااوبر  ٢4هيملااات امليناهاادات  والااا أمرهااا جملااا  الااوزراإ ر 
. وحيفب سج ت املقرر اخلا   وإن اخلطاة لييفاأل متاحاة بيناد للجم اور ٢٠١9-٢٠١٦البرت  

  9للغة اننكليزية. وقد مدم ا نائب وزير الشطون اخلارجية ومكتب األم  املتحد  ر باي رو  ر با
 .(4)إىل لتل  الشركاإ مبناسبة يوع حقون اننيفان ٢٠١٦كانون األول/ ييفمي 

نشاااط  ١٠٠وويمااا يتينلاا  مبحتااوى اخلطااة  أعاارب املقاارر اخلااا  عاان ملقااه لكااون مائمااة ماان  -٢8
إال مبجموعااة منتقااا  ماان التوصاايات الااا ماادم ا البرياا  اليناماا  املينااحب باالسااتينراو  مشااروع ال تتينلاا  أو

الاادوري الشااام  وبينااض هيملااات امليناهاادات. وتتجاهاا  اخلطااة لتلاا  التوصاايات املقدمااة ماان املكلباان 
)املقااارر  ١99٧ عااااع بوالياااات ر إياااار انجاااراإات اخلاصاااة الااا ين مااااموا بزياااارات إىل باااي رو  منااا 

حب بتينزياااز وعاياااة انااا  ر حرياااة الااارأي والتينباااة؛ واملقااارر اخلاااا  امليناااحب باساااتق ل القراااا  اخلاااا  املينااا
 إىل إضاااااوة  (واأليبااااال النيفاااااإ ساااايما ال باألداااااا   باالاااااار امليننيااااة اخلاصااااة واملقاااارر  واحملااااامن؛

  .٢٠١٢توصيات الا مدم ا املقرر اخلا  املينحب لالة حقون اننيفان ر بي رو  من  عاع ال
وع و  عل  ذلك  ييفاور املقرر اخلا  القلا  لينادع تنصايص اخلطاة علا  أي إجاراإات  -٢9

بشااسن إلغاااإ التيناا يب وعقوبااة انعااداع. كمااا ال تيناااش نظاااع ااارال األنشااطة الينامااة غااة امليفااجلة  
 ر ذلك  ارسة حريات التجم  اليفلم  وتكوين ا مينيات والتينبة وغةها مان حقاون اننيفاان مبا
 ساسية. وباملث   ال تنص عل  إجاراإات اهليملاات انكومياة ويماا يتينلا  بااالعرتاف بااجملتم  املاديناأل

 والتيناون مينه.
ويدر  املقرر اخلا  أن اخلطة مل توض  من ه ل عملية تشاركية سليمة تشر  منظماات  -٣٠

 .(5)اجملتم  املدين  سواإ كانأل ميفجلة أو غة ميفجلة
. بياد أهنااا (٦)حكومياة بي روسااية عان املواوقاة علاا  اعتماا  اخلطااةوأعرباأل منظماات غااة  -٣١

تطكد أن اخلطة يينتورها تقصة ر مراعا  لتل  التوصيات الا كانأل أعلنت ا  بطريقة جمّمينة  ر 
. (٧)  عقااب ا ولااة الثانياة ماان االسااتينراو الادوري الشااام  للحالااة ر بااي رو ٢٠١٦أيار/ماايو 

املنظمات غة انكومية بسن إمكانية وض  وتنبي  اخلطاة ماد ال تكاون  ويشاير املقرر اخلا  مل 
 وينالة ياملا مل تصبح عملية تشاركية.

ويما يتينل  بآنار عقد عاد  مان حلقاات الينما  وانلقاات اً وال يزال املقرر اخلا  متشكك -٣٢
نوين وسياسااات الدراسااية الااا نظمت ااا انكومااة باادع  ماان الشااركاإ الاادولين بشااسن واماا  انيااار القااا

 ١٠مبااطمتر عقااد ر مينيفااك ر اً و ارسااات الدولااة. وويمااا يتينلاا  مبيفااسلة عقوبااة انعااداع  حياايط علماا
  عقد مطمتر آهر بشاسن نبا  املوضاوع مار  ٢٠١٦. ور كانون األول/ ييفمي ٢٠١٦آذار/مار  

 وقط بيند الكش  عن تنبي  حك  بانعداع. اً أهرى ر مينيفك  أيام

__________ 

 .www.mfa.gov.by/en/press/news_mfa/e4d67633e1891aae.htmlانظر  (4)
 .www.spring96.org/en/news/85305انظر  (5)
 .www.spring96.org/en/news/85347انظر  (٦)
 .www.upr.belhelcom.org/docs/indikatory-k-rekomendaciiam-upo.pdfانظر  (٧)
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 ل المتعلقة بحقوق اإلنسانالشواغ -رابعاا  
 حرية الرأي والتعبير، وحرية وسائط اإلعالم -ألف 

اسااااتثنائية ماااان اً   واج ااااأل وسااااائط انعاااا ع ر بااااي رو  ضااااغوي٢٠١٧ر آذار/مااااار   -٣٣
حالاة انت اا  حقاون الصاحاوة ها ل دا ر  ١٢٣اليفلطات. وسجلأل رابطة الصحاوين البي روساية 

ر  عناادما حاولااأل وسااائط انعاا ع تغطيااة املظاااهرات ر الشااوارع  . وومينااأل مينظاا  انااوا  (8)واحااد
امتثال تاع للوائح التنظيمية الرمسية وال اتية بشسن الظ ور انع م . وكاناأل اليندياد مان االنت اكاات 
األهرى ذات ياب  وماائ  وانتقاام   مثا  انتا ف الينماد للمينادات. ونبا ت مجيا  اناوا   بباال  

وامار بااعرتاف ا ميا . ور سااأل حااالت  تينارو الصاحاويون للرارب علاا  الوحشاية  ر اتبااع ل 
 أيدي جمموعات من مولب  إنباذ القانون.

 اكمااة إ اريااة للصااحاوين   ااا أ ى  4٠حالااة احتجاااز و ١٠٠وذكاارت التقااارير مااا يقااارب  -٣4
تاازال ميااد  . وكانااأل الينديااد ماان القرااايا ال(9)يوماااً  ١5أياااع و 5أحكاااع حبيفااية تراوحااأل باان  ١٠إىل 

 النظر ومأل كتابة ه ا التقرير.
يتلبزيااون بيليفاااتي ر   رى تبتاايم مكتباان ومصااا ر  ميناادات لآذار/مااار   جاا ٣١ور  -٣5

مينيفااك  وهااو جاازإ ماان التلبزيااون اليناااع البولناادي. وبااررت الشاارية عمل ااا باادعوى بشااسن ع مااة 
أور ت الشرية لصحاوي  اارية روين ا بائ  ميندات مب  عد  سنوات. وه ل د ر آذار/مار   

 .(١٠)يبيليفاتي ميناملة هاصة عندما كانأل تراي  وعتجز وتررب الصحاوين
وواص  املقرر اخلا  تلق  رواياات عان تقييادات داديد  نرياة التينباة ها ل البارت  مياد  -٣٦

االساتينراو بسكمل اا. وعماا  الصاحاويون واملاادونون املراايقات ان اريااة والغراماات واالعتقاااالت 
طمتة ومصا ر  املمتلكات الشاصاية واالمتحااع غاة املاير جملااالح  اخلاصاة. وساج  ماا ال يقا  امل

 . ٢٠١٦حالة احتجاز صحاوين عاع  ١٣عن 
وأبلااا  املقااارر اخلاااا  عااان انت اكاااات حرياااة الااارأي والتينباااة ر سااايان االنتااباااات اليملانياااة ر  -٣٧

مل عاااد  أي تغياااةات ر انياااار التنظيمااا   ومنااا  االنتااباااات  (A/71/394) ٢٠١٦أيلول/سااابتمي 
القااائ  علاا  الرتهاايص للمناواا  انع ميااة وتيفااجيل ا ماان جانااب هيملااات عينت ااا انكومااة أو انكومااة 
نبيفااا ا. وال تااازال انكوماااة متيفااالحة بيفااالطة توجياااه التحااا ير إىل أي منبااا  إع مااا  أو تينليااا  عملاااه 

  .واد ً اً ملا تينتيه مرمون يةإىل تسوي  سلطت ا التقدير اً دطب تيفجيله استنا  أو
ويواصاا  الينديااد ماان الصااحاوين الينماا  ماان  ون اعتمااا   مبااا أن النظاااع مصاام  ملناا  وااارال  -٣8
  نشااااط صاااحار عااان يريااا  انرماااان مااان االعتماااا . وكاااان تنظاااي  االنتااباااات اليملانياااة ر أيلاااول/ أي

مناساابة لتشااديد القيااو  املبروضااة علاا  االعتمااا  ماار  أهاارى. وحكاا  علاا  الصااحاوين  ٢٠١٦ساابتمي 
امليفتقلن الرييفا سشةاكووا وميفطنطن جوكوسك  أرب  مارات بغراماات باهظاة لينمل ماا ما  وساائط 

__________ 

 .www.baj.by/en/content/statement-baj-regarding-persecution-journalists-march-2017انظر  (8)
ويمااا يتينلاا   9-٢٢دع الصااحاويون للمحاكمااة باات   ماان بين ااا انت ااا  مااا يلاا  ماان أحكاااع القااانون ان اريا املااا   مااو  (9)

ويمااا يتينلاا   ٣4-٢٣باننتااا  غااة القااانوين ملنتجااات وسااائط انعاا ع ا ماااهةي )أي الينماا  باادون اعتمااا (؛ واملااا   
 4-٢٣ا ماهةيااة )مثاا  املشاااركة ر اماا  مجاااهةي غااة مااسذون بااه(؛ واملااا   بانت ااا  إجااراإ تنظااي  وعقااد املناساابات 

   ويما يتينل  بسعمال الشغب الطبيبة. ١-١٧ويما يتينل  بينصيان يلبات مانونية من جانب الشرية؛ واملا   
 .www.hrw.org/news/2017/04/03/belarus-freedom-day-crackdownانظر  (١٠)
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  الا ي إع ع أجنبية  ون اعتما . وييفاور املقارر اخلاا  القلا  إزاإ التقاارير املتينلقاة باليفايد جوكوساك
تينرو  إضاوة إىل تغرميه  إىل احتجازه ما  صاحار آهار هاو ألياكيفا  أتروسشاانكا؛ وأواا ت التقاارير 

 .  (١١)بسن كلي ما تينرضا نساإ  ميناملة الشرية
وييفاااور املقااارر اخلااا  ملااا  عميااا  إزاإ حالااة وساااائط انعااا ع انلكرتونيااة الاااا يتينااارو  -٣9

ملرامباااة احملتاااوى والتاويااا  ويماااا يتصااا  اً مثاااة نظاماااميفاااتادموها للمراااايقات   اااا يشاااة إىل أن 
التينبة يشم  مجي  املواينن. وتلق  أحد ميفتادم  وسائ  التواص  االجتماع  اساتدعاإ  لرية

 . (١٢)للمحاكمة لتقامسه  عو  إىل ام  ر اليوع املوايل ل نتاابات اليملانية
لطااط هلااا تتينلاا  بوسااائط انعاا ع. وتتراامن اخلطااة املشاارتكة باان الوكاااالت ناا   أنشااطة  -4٠

أحاادها رصااد االمتثااال للتشااري  املتينلاا  بوسااائط انعاا ع؛ والثاااين يتينلاا  بتصااروات أعراااإ جمااال  إ ار  
وسااائط انعاا ع والصااحاوين اهلا وااة إىل تينزيااز انااا  ر حريااة التينبااة ر املناساابات الدوليااة؛ ويتاااوه  

 بشسن الين مات ويما بن األ يان وويما بن انننيات. الثالث وض  وتنبي  برامج تينليمية للصحاوين
وييناارب املقاارر اخلااا  عاان دااكوكه بشااسن إمكانااات مثاا  هاا ه األنشااطة ر تينزيااز عايااة  -4١

حقاااون اننيفاااان. وال ميكااان أن ياااط ي تنظاااي  مناسااابات للصاااحاوين عاااأل رعاياااة وزار  انعااا ع 
ح  علاا   ارسااة حق اا  ر الينماا  متحااررين ماان ميفاااعد إىل زيااا   تبينياات   لتلااك اهليملااة  باادالً  إال

 من مبرة انكومة.
وباملثاا   وااإن ا  ااو  الااا ترتملي ااا انكومااة ملينا ااة ميفااسلة هطاااب الكراهيااة علاا  أسااا   -4٢

ماااا تيفاااتادم ا اً الااادين أو األصااا  انناااحب ال تتطااارن إىل ماااا ييفااام  بقاااوانن التطااارف  والاااا كثاااة 
نتقا هاااا انكوماااة أو جملااار  تغطيت اااا ل حااادا . ومل تينااااش اليفااالطات ملينامباااة التقاااارير انهبارياااة ال

 من األنشطة املرتآ  ميفسلة االعتما   وه  ميفسلة ملحة.  أي
وي حااظ املقاارر اخلااا  أن اخلطااة املشاارتكة باان الوكاااالت ال تشاام  انجااراإات املتااا    -4٣

لتنبي  التوصية الوحيد  املتصلة بوسائط انع ع النابينة من ا ولاة الثانياة مان االساتينراو الادوري 
الشاااام  الاااا أيااادحا باااي رو   وهااا  ضااارور  عيفااان انالاااة اليناماااة نرياااة وساااائط انعااا ع )انظااار 

A/HRC/30/3  ٧9-١٢٧  البقر .) 

 حرية تكوين الجمعيات -باء 
مااا وتملااأل حريااة تكااوين ا مينيااات ر بااي رو  تنت ااك بانتظاااع جااراإ  ارسااة الدولااة نبيفاا ا   -44

إىل جمموعااااة ماااان القواعااااد التقييديااااة. وشااااروط تيفااااجي  مجينيااااة عامااااة مرهقااااة ومكلبااااة ومليملااااة اً اسااااتنا 
ا مينيااااة علاااا  الصااااينيد الااااويحب  ماااان الرااااروري أن يكااااون بالينرامياااا . وينلاااا  ساااابي  املثااااال  لتيفااااجي  

علا  األما  ر لتلا  منااي  البلاد. وعلا  الارغ  مان اليندياد مان التوصايات اً مطسيفاً عرو  5٠ لدي ا
املوج ة إىل بي رو  لتيندي  إيارهاا القاانوين  ال يارى املقارر اخلاا  أي عيفان بالنيفابة ملان يرغباون ر 

 تنظي  أنبيف  .
لومات املتاحة للمقرر اخلاا   مل تقبا  أي تيفاجي ت جدياد  منا  تينادي  ماانون للميناً وووق -45

. والينقباااااات اليندياااااد  ٢٠١4داااااباط/وياير  ٢٠ا مينياااااات اليناماااااة واألحااااازاب اليفياساااااية املينتماااااد ر 
ومتكين اا  االعارتاف الرمسا  مبنظماة ماااً ر يري  التيفجي  اين  مان امليفاتحي  تقريبا ترين ا الدولة الا

__________ 

 .www.spring96.org/files/misc/review_2016_en.pdfانظر  (١١)
 .www.svaboda.org/a/bielarusa-upiersyniu-sudzili-za-palitycny-repost- ukantakcie/28021615.htmlانظر  (١٢)
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مان الينما  لرياة. ويا كملر املقارر اخلاا  باسن عادع التيفاجي  ييفاتتب  اارال أي نشااط تنبا ه املنظماة  
من القانون ا نائ . وأوصأل اللجنة امليننياة بالقرااإ علا  التميياز ضاد املارأ    ١-١9٣للما   اً ووق

ماات غاة انكومياة ر  ورحا اخلاميفاة واليفاتن  حكوماة باي رو  باساتينراو داروط تيفاجي  املنظ
اليناملااة ر جمااال مرااايا حقااون اننيفااان  وال ساايما منظمااات حقااون املاارأ   ليااث ميكن ااا أن تنشااس 

 (.١٧  البقر  CEDAW/C/BLR/CO/8وتينم  من  ون تقييدات ال موجب هلا )انظر 
بزياااا   ممااا   ٢٠١٦ومتيااازت البااارت  الاااا تيفاااب  االنتااباااات اليملانياااة ر أيلول/سااابتمي  -4٦
  رورااأل وزار  اليناادل للماار  اخلاميفااة ٢٠١٦(. ور عاااع A/71/394اغبن ر تكااوين حركااات )الاار 

ر سأل سنوات يلب التيفجي  املقدع من انملة الينامة يم  انقيقةي  الاا تانص لوائح اا علا  
البحص الدمي  للحيا  اليفياساية ر باي رو . ومل يات  تشاكي  أي حازب سياسا  جدياد  بينماا 

وتينارو للمراايقات  اً.وتكارار اً نزب الدميقراي  امليفايح  البي روسا  مارار روض يلب تيفجي  ا
النتقاا  النظااع القاانوين أو اليفياسا  أو نذكااإ اً األورا  ال ين راو ح  وكر  تنظي  أنبيفا   سالمي

 الوع  بالقرايا االجتماعية. 
ة بتيناااي  وعلاا  ساابي  املثااال  أعاارب أمااارب األداااا  امليفااجونن بيفاابب جاارائ  ذات صاال -4٧

املااادرات عاان رغباات   ر تنظااي  أنبيفاا   ر هروناادا  نذكاااإ الااوع  لقااون اليفااجناإ وتااووة الاادع  
 ٣٢8القاااااانوين والنبيفااااا  هلااااا . ورواااااض  ثلاااااو الدولاااااة ر املديناااااة تيفاااااجي  جمموعاااااة حركاااااة األم اااااات 

(Mothers’Movement.(١٣)(328 
يفااانية ر منطقااة موغيلياا  ور حالااة أهاارى  روااض تيفااجي  مركااز روجااا للدراسااات ا ن -48

إىل عدع م إماة هادو ا الرئييفا   مكاوحاة التميياز بان ا نيفان ر القاانون البي روسا . اً استنا 
للقااارار ان اري الااا ي تيفااالمه املركاااز  واااإن ياالعااارتاف باااالتمييز بااان ا نيفااان ر باااي رو  اً وووقااا
 . (١4)يتطاب  م  مواعد مانون امليفاوا  بن املرأ  والرج ي ال
كما روض تيفجي  مركز روجا من وزار  الينادل انمليمياة  علا  أساا  أن الينما  بشاسن  -49

التميياز ا نيفاااين ال يناادر  ضاامن اهتصااا  املركااز ألن ساالطات الدولااة تكباا  امليفاااوا  باان املاارأ  
والرج . ويو  املقرر اخلا  التسكيد عل  أن سلطات الدولة ال تنكر حقيقة التمييز بان ا نيفان 

ي رو  وحيفاب وإواا تواصاا  اساتاداع ذلاك النكاران لينرملااة ساين  اجملتما  املادين إىل الينماا  ر با
 انر والينلحب بشسن ه ه امليفائ    ا يرت  ضحايا التمييز ا نيفاين من  ون سب  انتصاف وينالة.

وال يااازال الاااروض املن جااا  لتيفاااجي  منظماااات جدياااد  ييفاااتند ر كثاااة مااان األحياااان إىل  -5٠
مثاا  رماا   اً علاا  بينااض الينناصاار النامصااة أو اخلايملااة إم ئياااً تينثاار اليفاالطات  ائمااحجااج واهيااة. و 

للمينلوماااات الاااا اً هاااات  أو اسااا  داااارع  ر اليناااد  االساااتثنائ  للوناااائ  الاااا ينبغااا  تقااادمي ا. وووقااا
تلقاها املقرر اخلا   أعربأل عد  منظمات عن تثبيط عزميت ا بيند  اوالت متكارر  للحصاول علا  

يااو  املقاارر اخلااا  أن يقاارع جاار  إناا ار بشااسن نرااوب انمااا  نمكانيااة النجاااح ر التيفااجي . و 
 التيفجي   بيند ارع الروض مطر  مطر  من اليفلطات ألكثر من عقدين. 

__________ 

متااح ر الارابط التاايلا   ”Viasna, “Human rights situation in Belarus in 2016: analytical reviewانظار  (١٣)
www.spring96.org/files/misc/review_2016_en.pdf.   

   .www.news.tut.by/society/508632.htmlانظر  (١4)
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ول س   وإن اخلطاة املشارتكة بان الوكااالت ال تتوما  أي نشااط لتحيفان التمتا  لرياة  -5١
كاارر  ماان اجملتماا  الاادويل. ور الواماا   وااإن عبااار  تكااوين ا مينيااات  علاا  الاارغ  ماان النااداإات املت
 يحرية تكوين ا مينياتي غة موجو   ر اخلطة. 

 حرية التجمع السلمي -جيم 
عرف التينام  الرمس  م  ان  ر التجم  اليفلم  أكثر التدهورات مسساوية أننااإ أحادا   -5٢

 . ٢٠١٧دباط/وياير وآذار/مار  
  ٢٠١٧اخلااا  عاان كثااب التجمينااات انادااد  الااا باادأت ر دااباط/وياير ورصااد املقاارر  -5٣

املينااروف بقااانون مكاوحااة االتكاليااة االجتماعيااة  ٣علاا  تنبياا  املرسااوع الرئاساا  رماا  اً املنظمااة احتجاجاا
. وهاااو يااانص علااا  ضاااريبة جدياااد  علااا  ٢٠١5(  املينتماااد عااااع ١١4  البقااار  A/HRC/32/48)انظااار 

ر اليفانة  والا ين يشااار إلاي   بالينباار  املز ريااة اً يوماا ١8٣ألكثار مان  األدااا  اليناايلن عان الينماا 
داااااص  4٧٠ ٠٠٠  وااااسن مااااا يناااااهز ٢٠١٧لتبتاااايم ضااااري  ر دااااباط/وياير اً ييبيليااااوني. وووقاااا

حااااوايل نلثاااا  متوسااااط املرتااااب الشاااا ري. وأنااااار تنبياااا  هاااا ا  اً  والر  ٢5٠ملزمااااون باااادو  رسااااوع تبلاااا  
ر  ٢٠١٠بيملاة امتصااا ية متادهور  أكاي االحتجاجاات منا  عاااع  التينيفاب  والقاسا  ر هرا  التادبة

 دوارع مدن كثة  ر بي رو . 
لشاااى أداااكال القمااا  ر سااايان  دااااص 9٠٠ور آذار/ماااار  وحاااده  تينااارو أكثااار مااان  -54

 ١٧٧آذار/ماااار   حكاااا  علاااا   ٢٧ماااان حرياااة التنقاااا . ور اً املظااااهرات. وحاااارع اململاااات ماااان   مطمتااا
ة بالغرامة أو اناب  ملاد  ماد تصا  إىل أسابوعن  اناد األمصا  املنصاو  ر  اكمات سرييناً داص

 عليه مبوجب القانون. 
مجيااا  األ لاااة. رغااا  وجاااري تلبيااا  الااات   ا نحياااة وتشاااويه سااالو  املتظااااهرين اليفااالمين  -55

آذار/ماار  ر وماأل الحا   ون  ٢5وأيل  ساراح مينظا  مان احتجازوا علا  صالة باحتجاجاات 
ينمااا احاا  آهاارون ماارائ  ماان مبياا  الشااغب أو مقاومااة االعتقااال أو املشاااركة توجيااه حاا  إلااي    ب

احتجاجااات غااة مااسذون جلااا. ومل يااتح للينديااد ماان   الوصااول إىل  ااامن ر الومااأل املناسااب  ر
 يكن مبقدوره  استدعاإ د و  الدواع. ومل
 ٢5وتينرو كثة  ن اعتقلاوا للرارب والركا  والرارب بالينصا  وانيا اإ ا يفادي. ور  -5٦

آذار/مار   أحررت الشرية هرايي  املياه  ومركبات نق  اليفجناإ  وعربات مدرعاة  ومينادات 
أهرى لتبري  انشو . وعشية االحتبال باالستق ل ر مينيفك  أمرت الشرية انشو  بالتبرن  

 ة بسسرها كانأل مغلقة  مل يكن مثة لر  إال إىل عربات الشرية. لكن مبا أن املنطق
وأننااااإ األحااادا   عااااو ت الظ اااور  ارساااة يانجاااراإات الومائياااةي. و اااا يشااا د علااا  الطااااب   -5٧

املاطاااط لاااه ملوجاااة القمااا  أن إجاااراإات مثااا  املتاااا   عشاااية اميناااات ياااوع انرياااة ركااازت علااا  القاااا   
قااون اننيفااان والصااحاوين  وأن االعتقاااالت متااأل ر سااأل ماادن. اليفياسااين والنادااطن ر جمااال ح

آذار/مااار   مباا  التجمينااات   امبااأل داارية مكاوحااة الشااغب مكتااب مركااز وياساانا نقااون  ٢5ور 
 اً.داص 58اننيفان  أحد جمموعات حقون اننيفان الرئييفية ر البلد  واحتجزت 

ومل تاار  ساالطات مدينااة مينيفااك ر أ لااة ال داارعية املظاااهرات. اً ولبقااأل اليفاالطات ميفاابق -58
 آذار/مااار  ر وساط مينيفاك. ومل تقاارتح ٢5الوماأل املطلاوب علا  يلااب املنظمان عقاد اما  ر 
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إال ساعات مب  بداية التجما   وهاو ماا تينا ر علا  املنظمان مبولاه ألساباب  بدي ً اً اليفلطات مومين
 .(١5)ينتي غة مانونيةآذار/مار  ست ٢5لوجيفتية. وأعلن الينمد  عندها أن أي امينات ر 

لتشاديد القياو  علا  حرياة اً مواتيا ٢٠١٦وكان سيان االنتاابات اليملانياة أليلول/سابتمي  -59
النت اكاااات حقاااون اننيفاااان الاااا اً التجمااا  اليفااالم . ورمباااا اعتُااايت االعتقااااالت ا ماعياااة تصااااعد

ان والتغااارال املن جااا  . وهكااا ا لوحظاااأل املبا لاااة بااان االعتقااااالت الواساااينة النطااا٢٠١٠عرو اااا عااااع 
للمشاااااركن ر التجمينااااات اليفاااالمية علاااا  نطااااان واساااا  مباااا  االنتاابااااات وأنناإهااااا وبيناااادها. ومااااد 

  وهااو ميثاا  ٢٠١٦حالااة تغاارال عاااع  484املقاارر اخلااا  مينلومااات تبيااد بتيفااجي  مااا يناااهز  تلقاا 
راتاب  ياورو للغراماة  وها ا مبلا  يزياد عان متوساط 4١٣يورو  أي مبتوسط  ٢٠٠ ٠٠٠جمموعه  ما

ر باااي رو . وبتغااارال مااان  اااراون علااا  انعاااراب عااان آراإ لتلباااة  حااادف اليفااالطات  دااا ر واحاااد
ويماااا يتينلااا  بالقراااايا اً عرملاااة النشاااطاإ لاااي  وقاااط ويماااا يتينلااا  بالقراااايا اليفياساااية  وإواااا أيرااا إىل

 االجتماعية والبيملية.
اً  والر  5٣5تقارب  وعل  سبي  املثال  ورضأل عل  مردح للحزب املدين املتحد غرامة -٦٠
بيفاابب مشااركته ر اماا  غاة مااسذون لاه لاادع  الادعوى القانونيااة  ٢٠١٦آب/أغيفاط   ٣٠ر 

. وياا كرمل املقاارر اخلااا  بااسن اليفاايد زاهارتشااينكو  وزياار (١٦)الااا روينت ااا والااد  يااوري زاهارتشااينكو
  .١999 اهلية ساب   اهتب  عاع 

  الياوع املاوايل ٢٠١٦أيلول/سابتمي  ١٢وتاب  الينديدون  عو  إىل املشاركة ر اما  ر  -٦١
ل نتااباااات اليملانياااة. وورضاااأل غراماااات علااا  بيناااض املشااااركن  مااان   باوااا  سااايبةنتز  الااارئي  

 . (١٧) والراً  54٠املشار  للحزب الدميقراي  امليفيح  البي روس  )غة امليفج (  ال ين غّرع 
يتينل  إال نشاط واحد من األنشطة الاوار   ر اخلطاة املشارتكة بان الوكااالت باان  ر وال  -٦٢

التجم  اليفلم   وهو اساتينراو املمارساات الدولياة بشاسن انذن بالتظااهرات ا ماهةياة والنظار ر 
ماادى م إمااة تطبياا  هاا ه اخلاايات ر اليفاايان الااويحب. ويشااة املقاارر اخلااا  إىل أن البرياا  اليناماا  

ينااحب باالساااتينراو الاادوري الشاااام   عااا باااي رو  ماارتن إىل مواإماااة تشااريين ا املتينلااا  بالتظااااهرات امل
(. 5١البقار    A/HRC/32/48ا ماهةية م  الين د الدويل اخلا  بانقون املدنية واليفياساية )انظار 

دع  وال يرى املقرر اخلا  ميمة مراوة ر استينراو املمارساات عنادما تكاون  ولاة ماا ماد للاأل تا
 إىل الوواإ بالتزاع واضح عل  مدى أكثر من سأل سنوات.

 حالة المدافعين عن حقوق اإلنسان والمجتمع المدني -دال 
 اً داصاااااا 58آذار/ماااااار    امبااااااأل الشااااارية مكاتااااااب مركااااااز وياسااااانا واحتجاااااازت  ٢5ر  -٦٣

اياة مان مينظم   من الناداطن البي روساين ر جماال حقاون اننيفاان  وكا ا الصاحاوين ومنيفا  انم
كما احتجز أليه هوال   رئي   نة هليفانك  البي روساية. وامتيادوا ‘. اخلط األمام ‘اجملموعة الدولية 

 إىل لبر للشرية  والتقطأل صور هل   وسجلأل ونائ  هويت    وأيل  سراح   بيند بر  ساعات.

__________ 

   .www.hrw.org/news/2017/04/03/belarus-freedom-day-crackdownانظر  (١5)
   .www.svaboda.org/a/kandydatku-u-deputaty-volhu-majoravu-znou-astrafavali/27955597.htmlانظر  (١٦)
   .www.bchd.info/12164-severinca-snova-oshtrafovali-za-palchisa-na-50-bazovyh.htmlانظر  (١٧)
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يناااة ومااان بااان اليندياااد مااان ضاااحايا الوحشاااية الاااا نبااا ت جلاااا دااارية مكاوحاااة الشاااغب املقن -٦4
امليفلحة تلك املدامباة والشا و  علي اا ألياكيفا  لويكاا  أحاد ماولب  مركاز وياسانا. وقاد ألقا  باه علا  

مدماه اً أرضية إمسنتية ووج اه إىل أساب    اا تيفابب لاه ر ارااا   ووضا  داري  ينتينا  حا اإ عيفاكري
 إىل امليفتشب .اً عل  رأ  لويكا وأمره بيندع التحر  وضربه؛ ونتيجة ل لك  أ ه  اليفيد لويكا الحق

آذار/ماار   بينماا   ٢٦واحتجزت تاتيفيانا ريبياكا  عرو جمل  إ ار  مركاز وياسانا  ر  -٦5
كانااأل ترامااب التجماا  ر ساااحة أوكتابرييفااكايا. ور لباار الشاارية املركاازي ر مينيفااك  أجاايت 

مان عل  الوموف مواج ة للحائط ملد  ساعتن ويداها مرووعتاان واون رأسا ا مبا  أن يبار  عن اا 
  ون توجيه حمة. 

ور مينيفاااك  وويتيبيفاااك  وبيااااروزا  وبولوتيفاااك  ومولو يكناااو  احتجاااز نشاااطاإ حقاااون  -٦٦
 .(١8)بت   ملبقةاً يوم ١5اننيفان ور بينض األحيان حك  علي   بانب  ملا يص  إىل 

وواصاالأل انكومااة روااض تيفااجي  منظمااات بااارز  نقااون اننيفااان  مثاا  مركااز وياساانا  ومااد  -٦٧
ثلاااو تلاااك املنظماااات مااار  أهااارى وزار  الينااادل  ولكااان  ون جااادوى. و اااب أن توضااا  الينمااا  ناداااد  

اهلامشاا  لاابينض ا  ااات انكوميااة ماا  عااد  ملياا  ماان أعراااإ املنظمااات غااة انكوميااة ال غااةه  ر 
 حجمه مقارنة ببيملة الينم  الصينبة ر مينظم ا الا عاول تلك املنظمات أن تقدع هدماحا وي ا. 

اللجنة امليننياة بالقرااإ علا  التميياز ضاد املارأ  عان ملق اا إزاإ كثار  تينارو املاداوينات وأعربأل  -٦8
للقمااا  والتحااارن واليننااا  والت ديااادات باالعتاااداإ ا نيفااا  اً عااان حقاااون اننيفاااان والناداااطات سياساااي

 (. ١٦  البقر  CEDAW/C/BLR/CO/8)انظر  
 الدولاة وج اات اجملتما  ويشجب املقرر اخلاا  اساتمرار غيااب سابي   ائا  للتينااون بان -٦9

املدين الباعلة ر جمال حقون اننيفان   اا يادل علا  عادع احارتاع الشاواغ  املشاروعة الاا يثةهاا 
 النادطون. ومل تيفج  أي مجينية عامة ميفتقلة جديد  ه ل البرت  ميد االستينراو. 

الا يُار ت مان النادطة ر جمال الدواع عن حقون اننيفان  ألينا تانكادووا   ال تزالو  -٧٠
إىل ذرائا  ملبقاة  أي اااوز اليفارعة القصاوى امليفاموح اً اساتنا  ٢٠١5بي رو  ر دباط/وياير 

 نوعااة ماان  هااول بااي رو . ويينااو  آهاار التمااا  مدمتااه إىل اليفاالطات لتقلاايص  جلااا ر القيااا   
تسيياد علاحب   وحظا  التماسا ا ب٢٠١٧داباط/وياير  ٢١املد  احملد   ملنين ا من  هاول البلاد إىل 

منظمة غة حكومية ر بي رو   مبا ر ذلك  نة هليفنك  البي روساية  وها  املنظماة  ١٦من 
 الوحيد  املينتمد  من بن املنظمات غة انكومية نقون اننيفان.

ووج ااأل إىل أندريااه باناادارينكا الاا ي أساا  منظمااة حقااون اننيفااان يمنااي االبتكاااري   -٧١
       تشاااارين الثاااااين/ ١4لاااادواو  سياسااااية  حمااااة جنائيااااة إضاااااوية ر  واحملبااااو  ملااااد  ناااا   ساااانوات

مااان القاااانون ا ناااائ   بااادعوى أناااه عصااا  أوامااار إ ار   4١١إىل املاااا   اً   اساااتنا ٢٠١٦ناااوومي 
جلااا. ويشااة املقاارر اخلااا  إىل أن اليفاايد باناادارينكا أيلاا  اً املطسيفااة انصاا حية الااا كااان  تجااز 

مان  4١١بيند أن مر  مد  عقوبته. وميث  اللجوإ إىل املا    ٢٠١٧آذار/مار   ٣١سراحه ر 
القاااانون ا ناااائ  وسااايلة أهااارى نساااكات املينارضاااان والناداااطن مااان هااا ل احاااام   بارتكاااااب 

 عل  أي ج ة إدراف.اً موضوعياً ااوزات سلوكية يتين ر تقييم ا تقييم
__________ 

 .www.hrw.org/news/2017/04/03/belarus-freedom-day-crackdownانظر  (١8)
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مااار   تيناارو مكتااب تاااب  آذار/ ٦وال تاازال اليفاالطات تلجااس إىل ترهيااب النادااطن. وباا   -٧٢
الئاات ف مجاعااات مدنيااة للتبتاايم وصااو رت ميناادات املكتااب  ون مااير وجيااه. ووُاتملشااأل أيراااً دااق  

علاا  املرسااوع اً ن نااة ماان املااداوينن عاان حقااون اننيفااان ر ساايان التجمينااات الااا نظمااأل احتجاجاا
  .٣الرئاس  رم  

وييناارتف املقاارر اخلااا  بااسن مثااة اتصاااالت جاارت هاا ل الباارت  ميااد االسااتينراو باان أعراااإ  -٧٣
لتاارين مان منظماات تاداو  عان حقاون اننيفاان و ثلان عان وزار  اخلارجياة علا  هاامم اجتماعاات 

 دار  وي ا دركاإ  وليون. 
ىل وااتح وماان املطساا  أن اخلطااة املشاارتكة باان الوكاااالت ال تاانص علاا  أي نشاااط ي اادف إ -٧4

حااوار ماا  أعراااإ اجملتماا  املاادين اليناااملن ر جمااال مرااايا حقااون اننيفااان. إذ مل تاا كر املنظمااات غااة 
انكوميااة ر اخلطااة سااوى أرباا  ماارات  ماار  ر ساايان عيفاان ا ليااات ماان أجاا  التوساا  ر اسااتاداع 

اخلااادمات الينقاااو  االجتماعياااة مااان أجااا   عااا  أنشاااطة املنظماااات غاااة انكومياااة املتاصصاااة ر تاااووة 
االجتماعياااة لليفاااكان؛ ومااار  ر ساااايان توساااي  نطاااان مشااااركت ا ر تييفااااة  ارساااة نااازالإ املطسيفااااات 
الينقابية نقون اننيفان  ور سيان عيفن التنيفي  بن الوكاالت انكومياة واملنظماات غاة انكومياة 

 املمارساة املتمثلاة الا تشاار  ر تقادال هادمات الرعاياة امللطباة. ومثاة نشااط آهار بشاسن االساتمرار ر
ر إداارا  ا مينيااات الينامااة ر منامشااة مشاااري  القااوانن ا ديااد   وال ساايما عاان يرياا  ضاا  أعراااإ 

 ه ه املنظمات إىل اجملال  االستشارية الينامة. 
وياارى املقاارر اخلااا  أن األنشااطة األربينااة املنصااو  علي ااا ر اخلطااة  أو باااألحرى األهااداف  -٧5

مااان انكوماااة اً كاويااااً  أو املصاااوغة صاااياغة ورباضاااة  ال متثااا  التزامااااً دو   جاااداملرساااومة ر جمااااالت  ااا
  A/HRC/30/3بتنبي  التوصيات الا مبلت ا أننااإ ا ولاة الثانياة مان االساتينراو الادوري الشاام  )انظار 

(. وتااادعو توصاااية مااان التوصااايات الاااا مبلت اااا انكوماااة إىل ٢٧-١٢٧إىل  ٢٣-١٢٧البقااارات مااان 
املدين مان املشااركة ببينالياة أكاي ر إعادا  الصاكو  القانونياة وتادعو أهارى إىل مواصالة  متكن اجملتم 

 تينزيز أواصر التيناون والتنيفي  م  اجملتم  املدين بشسن تينزيز حقون اننيفان وعايت ا.

 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة -هاء 
مان أسالوب القما  املن جا  الا ي تلجاس إلياه لتلا  اليفالطات اً يشك  سوإ امليناملاة جازإ -٧٦

انكومياااة ر باااي رو . وال يااازال املقااارر اخلاااا  يشااااينر باااالقل  بشاااسن ورو  مينلوماااات كثاااة  تاااازع  
ا ارتكاب مولب  إنباذ القانون ومولب  اليفجون ألعمال التين يب وسوإ امليناملاة. ويواجاه الراحاي

عرملاااة مااان القرااااإ عنااادما يطلباااون إجاااراإ عقيقاااات ر هااا ه اال عااااإات. ومااان املطسااا  أن اً عموماا
 اليفلطات ما زالأل ال تيفمح بوصول احملققن أو املرامبن امليفتقلن إىل اليفجون. 

ويشاااار  علااا  وجاااه التحدياااد  إىل ورو  تقاااارير عااان تينااارو النيفااااإ اللاااوا  يينملااان ر جماااال  -٧٧
ألعماااااال عنااااا  تشااااام  الرااااارب واالعتاااااداإ ا نيفااااا  اً سياساااااياً يااااازاولن نشاااااايحقاااااون اننيفاااااان أو 

باالعتااداإ ا نيفاا  وانيااداع ر مطسيفااات األمااراو الينقليااة ميفااراً. ومااد أ ت بينااض األعمااال  والت ديااد
املشااااروعة املرتكبااااة علاااا  أياااادي ميفااااطويل الدولااااة أو  ثلاااا  اليفاااالطات احملليااااة إىل حاااااالت إجبااااار  غااااة
   .(١9)االنتحار عل 

__________ 

  التقريار الاا ي مدمتاه منظمااات غاة حكوميااة بي روساية إىل اللجنااة امليننياة بالقراااإ علا  التمييااز ضاد املاارأ انظار  (١9)
“Answers to the list of issues and questions prior to the submission of the eighth periodic report of 

Belarus” (2016).  متاااااااااااااح ر الاااااااااااارابط التااااااااااااايلاhttp://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared% 
20Documents/BLR/INT_CEDAW_NGO_BLR_25453_E.pdf.  
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  غااااة امليفااااجلة حااااى ا ن  أن إجااااراإات ان انااااة ا نائيااااة ٣٢8وذكاااارت حركااااة األم ااااات  -٧8
أننااإ حبيفا   ها  ميناملاة وحشاية  املتا   ر ح  مادمحب لادرات  مينظم ا  مان القصار  ومينااملت  

ما ترم  إىل حد التين يب. واالمتناع عن تيفجي  مجينية هطالإ األم اات  ينا  إنصااف ضاحايا اً وغالب
 اً.للغاية أيراً صينباً ت أمر ه ه اناال

وياا كر ماان باان األمثلااة علاا  امتناااع املاادعن الينااامن عاان التحقياا  ر حاااالت سااوإ امليناملااة  -٧9
 ٢٠١٦آب/أغيفااط   ١١أنناااإ اعتقالااه ر اً ميحاااً داارية ضاارب والتيناا يب حالااة نادااط ضااربه رجاا ً 

 ديد الشاص ال ي كيفر وكه.أُبل  بيندع إمكانية مواصلة التحقي  ر دكواه ألنه مل يتمكن من ع
وييفاااور املقاارر اخلااا  القلاا  بشااسن حالااة عناا   ،اا  الينناا  ا نيفاا   تيناارو هلااا أحااد  -8٠

الُقصهر ر مركز االحتجاز ر سجن هومي   حيث حيتجز رغ  إصابته مبرو عقل . ومد مادمأل 
كلااا  والدتاااه داااكوى وتلقاااأل بينااادها حديااادات  مباااا ر ذلاااك عاااي اهلاااات   مااان املااادع  الينااااع امل

ُحكا  علياه باليفاجن و ما جاإ وياه. اً أنكر الحق اً بالقرية. ويزع  أن الطب  القاصر كتب اعرتاو
  مد  تيف  سنوات.

وتشااة املينلومااات املتاحااة للمقاارر اخلااا  إىل إباا ا الينديااد ماان النادااطن عاان تينرضاا    -8١
ألعمال وحشية  تشم  استاداع الينبارات امل ينة والينن   مبا ر ذلك الينن  ا نيفا  والت دياد 

 بالينن  ا نيف   لدى استجواب مولب  إنباذ القانون هل . 
ال التينااا يب وساااوإ امليناملاااة ر باااي رو . ويينلااان اجملتمااا  الااادويل بانتظااااع داااجبه ألعمااا -8٢

ول لك  يسس  املقرر اخلا  ألن اخلطة املشرتكة بن الوكاالت ال تنص عل  أي نشااط ر ها ا 
الصد   وال حاى علا  تنظاي  عا ت لتوعياة أو تادريب ماولب  اليفاجون. ويار  النشااط الوحياد 

يياازي  وهااو ال يتناااول مااواين الاا ي لااه صاالة بظااروف االحتجاااز عااأل عنااوان يامليفاااوا  وعاادع التم
 القصور ر أ اإ اليفلطات انكومية امليفطولة عن إ ار  أوضاع اليفجون.

 االعتقال واالحتجاز التعسفيان والسجناء السياسيون وحاالت االختفاء القسري -واو 
  اعتقلااأل اليفااالطات تينيفاااباً مملاااات املتظااااهرين اليفااالمين ر دااا ري  داااباط/وياير وآذار/ -8٣

. وألقاا  القاابض علاا  مينظاا  هااطالإ ماان  ون أي تبيفااة ف أيلاا  سااراح   ويمااا بينااد. ٢٠١٧مااار  
 إىل ح  غة مدعمة بس لة بارتكاب جنح. اً وُغرملع آهرون وُحبيفوا ملد  وصلأل إىل أسبوعن استنا 

آذار/مااااااار   إىل  ٢4و ٢٢و ٢١وبانضاااااااوة إىل ذلااااااك  عماااااادت مااااااوات األماااااان  ر  -84
مان القاانون ا ناائ   ٢9٣مان املاا    ٣كاب جرمياة مبوجاب ا ازإ بشب ة ارتاً داص ٣٢اعتقال 

)تدريب أداا  أو إعدا ه  بشك  آهر للمشااركة ر اضاطرابات عاماة ومتويا  ها ه األنشاطة 
أو ماادها بوسااائ   عاا  مااا ي أهاارى(. وزعاا  أن األداااا  املينتقلاان كااانوا  ططااون لاياحااة 

ع الرمسيااة عملياااات االعتقاااال بباااث تقاااارير عااان بانكومااة ر ياااوع انرياااة. وواكباااأل وساااائط انعااا 
حوا   ذات صالة  مان مبيا   اولاة ميفالحن ييفاتقلون سايار  امتحااع نقطاة تبتايم حدو ياة ر 

آذار/مار   كان هنا  بينض األداا  ال يزالون  تجزين ر سجون  ٣١أوكرانيا. وحى تاري  
  .(٢٠)( ر مينيفكBGKوزار  الداهلية وج از أمن الدولة )

__________ 

   .www.belarusdigest.com/story/belarus-authorities-uncover-putsch-deter-mass-protests-29530 انظر (٢٠)
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 زعي  منظمة ا ب ة الشبابية  زمييفرت  ادكيبيتم.اً و،  من ياهل  االعتقال يالومائ ي أير -85
 واهتبا  املرداح اليفاااب  ملنصاب الاارئي   ميكااالي سااتاتكيبيتم  الازعي  الرئييفاا  لابينض التجمينااات 
 لباارت  األياااع الث نااة لبيناليااات يااوع انريااة ف أيلاا  سااراحه ماان أحااد مقاارات ج اااز أماان الدولااة ر

 املطاف. هناية
وباللجوإ إىل أسلوب االعتقاالت ا ماعية واالحتجاز الوماائ  ر حا  النشاطاإ واليفياساين  -8٦

  ٢٠١٦مب  حلول يوع انرية ترتاج  الدولة عن  اولة واضحة  مامأل جلا ر النص  الثااين مان عااع 
املشاااااركن ر  تقراااا  باالستيناضااااة عاااان االسااااتاداع املن جاااا  ل حتجاااااز التينيفااااب  ضااااد النادااااطن

 التجمينات غة املرهصة ببرو غرامات باهظة علي  . 
عاان االعتقاااالت  اً والواماا  أن الينديااد ماان النادااطن اعتاايوا أن نظاااع الغرامااات ال يقاا  ترهيباا -8٧

  عان عويا  الغراماات غاة امليفاد   إىل أيااع حاب  ر  ٢٠١٦هاصة وأن اليفلطات تومباأل  ر عااع 
من ذلك إىل مصا ر  املمتلكاات الشاصاية  مباا ر ذلاك املمتلكاات  بدالً كثة من األحيان  و ست 

 الينقارية كالشق   وبيين ا باملزا  الينلحب. 
اسااااارتاتيجية إبااااادال  اً عامااااا ٧٠وتوضاااااح مراااااية نيناااااا باجينيفاااااكايا  البالغاااااة مااااان الينمااااار  -88

مااااوف االحتجاااااز بالغرامااااة ف مصااااا ر  املمتلكااااات. وقااااد ورضااااأل علي ااااا غرامااااة باهظااااة بت مااااة الو 
. وصااااو رت آلااااة ٢٠١٦لوحاااادها ر إحاااادى اليفاااااحات والتلااااويح بااااالينل  الااااويحب ر أيار/مااااايو 

باااملزا  الينلااحب كمقاباا  للمبلاا  غااة املاادووع ماان  االغيفااي  وواارن املااايكروي  اللاا ين متلك مااا وبييناا
ور  .(٢١)لغرامات ُهص  من مينادا ا التقاعاديآهر من ااً الغرامات املبروضة علي ا  م  أن جزإ

كمقاباا  للمبلاا  غااة  بياا  منزهلااا الصاايب  ر املازا   ٢٠١٦ر داا ر آب/أغيفاط  وماأل الحاا   
  .(٢٢) والر أمريك  ٣ ٧٠٠ي تينا ل ميمته ملدووع من الغرامات وال 

ومن  التجمينات الا نظمأل ر يوع انرياة   ائ إىل االحتجااز التينيفاب  مار  أهارى ر  -89
حقاااون اننيفاااان واملينارضااان اليفياساااين للحكوماااة. ويااارى  اولاااة نساااكات أجااارأ املاااداوينن عااان 

 إىل ذرائا  ملبقاةاً املقرر اخلا  أن تيفليط القراإ بشاك  غاة متناساب علا  املينارضان  اساتنا 

ر أغلب اناالت   ين  انكومة ميفطولة عان انت اا  انا  ر حرياة التنقا   بانضااوة إىل انا  
 ر حرية التينبة وحرية التجم  اليفلم . 

وهنا  عد  من حاالت االحتجااز الاا مل تبلا  عن اا اليفالطات. وبا  برييفاأل  تينارو  -9٠
  ل عتقال وكانوا ال يزالون ٢٠١٧آذار/مار   5مخيفة  ثلن عن إحدى انركات النرالية  ر 

رهاان االحتجاااز ومااأل وضاا  الصاايغة الن ائيااة هلاا ا التقرياار. ور موليديشاانو  تيناارو أربينااة زعماااإ 
آذار/ماار   ل عتقااال  ١٠ة صاحاوين  بينياد انت ااإ التجماا  الا ي نظا  ر ياوع سياساين وتيفاين

ر برييفااأل اً آذار/مااار   اعتقاا  ماادونان أيراا ١٢ور  اً.يوماا ١5أياااع و ٧لباارتات تراوحااأل باان 
 ون أي مااير. وتيناارو ماادون آهاار حملاولااة اهتطاااف علاا  أياادي ن نااة أداااا  كااانوا يرتاادون 

  ر بينيفااك؛ بيااد أنااه متكاان ماان الباارار بيفاابب تااده  أداااا  آذار/مااار  ١١ر اً ماادنياً لباساا
  اً.آهرين كانوا ر عن املكان وتقاع  أورا  الشرية ال ين كانوا حاضرين أير

وياااطنر االحتجااااز التينيفاااب  علااا  وملاااات ميفااات دوة أهااارى. وحالاااة نيفااااإ الروماااا تااادعو للقلااا   -9١
وألكثر من مار  ر بيناض انااالت   اً ينيفببوجه ها ؛ إذ حيتجز مولبو وزار  الداهلية نيفاإ الروما ت

__________ 

 .www.svaboda.org/a/27758841.htmlانظر  (٢١)
 ./www.belapan.com/archive/2016/08/08/859041ا انظر الرابط التايل (٢٢)
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وتنت ااااك هاااا ه  .(٢٣)ييناااارف باملراسااااي  الرئاسااااية اخلاصااااة إىل مااااااً وذلااااك ب ريينااااة مناااا  ا اااارائ  أو اسااااتنا 
حريااة نيفاااإ الرومااا ر التنقاا  ببااث  االعتقاااالت التينيفاابية الااا تكشاا  عاان اتباااع تاادابة التنماايط اننااحب

 الشينور باخلوف من التنق  هار  إيار جمتمين ن احملل . 
ويشااينر املقاارر اخلااا  بااالقل  بشااسن حالااة ألكيفااندر البيتيفااك  الاا ي أجاايه القراااإ علاا   -9٢

اخلروع للين   الط  ر ميفتشب  ل مراو النبيفية. ومد أ انته إحادى  ااك  مينيفاك بارتكااب 
  .(٢4)ه  إهانة رئي  بي رو  وماضين   عل  اجملتم ييأوينال هطة 

وي حظ املقارر اخلاا  اليناو   إىل املمارساة املتمثلاة ر الاز  باملينارضان اليفياساين للحكوماة  -9٣
 ١5ر اليفجون. ومد نق  وياكاس و كاسينةو  الا ي كاان ماد حكا  علياه باالحتجااز ان اري ملاد  

  إىل مركاااز االحتجااااز التااااب  لاااوزار  الداهلياااة ٢٠١٧داااباط/وياير  ١٧بت ماااة املشااااركة ر امااا  اً يومااا
آذار/مااار   باازع  أنااه ارتكااب جرميااة ختريااب  هاا  رماا  أنشااوية حااول أحااد التمانياا . ويطيااد  ٢8 ر

 .(٢5)اً سياسياً املقرر اخلا  رأي املنظمات غة انكومية البي روسية الا اعتيته سجين
 ١٠ املينارضن اليفياسين للحكومة يقبينان ر اليفجن ر باي رو . وبا وال يزال اننان من  -94

  حكاا  علاا  مياائياا  جامشااجحب باليفااجن ملااد  سااأل ساانوات ونصاا  وواا  نظاااع ٢٠١5متوز/يوليااه 
  املناصب الا هلاا صالة باالضاط ع مب ااع تنظيمياة وإ ارياة لمبنينه من تيفاً صارع. وتقر  عقوبته أير
باادعوى  ٢٠١٦حزيران/يونيااه  ١4وأو ع أوال زميااة كوناادرو  اليفااجن ر ملااد  ساانتن ومثانيااة أداا ر. 
 .(٢٦)٢٠١٠نون األول/ ييفمي ارتكابه جرمية الشغب ر كا

ومل تتواور أي مينلومات  حاى إعادا  الصايغة الن ائياة هلا ا التقريار  عان حالاة ياملقااتلني  -95
ع الرمسياة. وال يينارف بيناد ماا إذا  ال ين تآمروا لاياحة بانكومة وو  ما أوا ت به وسائط انع 

 كانأل ه ه اال عاإات ستثبأل من ه ل إجراإات منصبة ودباوة وغة ميفييفة. 
وال ياازال املقاارر اخلااا  يشااينر بااالقل  ليناادع إحااراز أي تقاادع بشااسن حاا مل حاااالت اهتباااإ  -9٦

بيناد  ما   وتتينل  ها ه انااالت الاا مل ُعا ّ  ينرو هلا مينارضون سياسيون للرئي .ميفري عالقة ت
  باهتطاااف اليفياساا  املينااارو البي روساا  البااارز  ٢٠٠٠و ١999أن تار  ااا يينااو  إىل عااام  

ويكتار هانشار  ودريكه ر األعمال أناتول كرازوسك   ووزير الداهلية اليفاب  يوري زاهارنكا  
 (. ٦٦  البقر  A/HRC/29/43و مييرتي زاوا سك   وهو مصّور )انظر 

ن اخلطاة املشاارتكة بان الوكاااالت أي التازاع بشاسن حاااالت االحتجااز التينيفااب  وال تترام -9٧
أو االهتباإ. وال تزال اليفالطات تتجاها  عاد  توصايات مقدماة مان آلياات حقاون اننيفاان مان 

ماان التوصاايات الااا اً أجاا  وضاا  حااد ملمارسااة االحتجاااز التينيفااب  ر بااي رو . وهاا  مل تُقااّر أياا
 باالستينراو الدوري الشام  بشسن امليفسلة.  مدم ا البري  الينام  املينحب

 عقوبة اإلعدام -زاي 
هااا ا ساااةغ  إيباااانوف  وساااةغ   ٢٠١٦أعااادمأل باااي رو  أربيناااة أدااااا  ر عااااع  -98

مخيليبيفااك   وإيبااان كااوليم  وغينااا ي ياكوويتيفااك . وهاا ا أكااي عااد  ماان عمليااات انعااداع 
__________ 

 . ”Answers to the list of issues and questions“  انظر التقرير املقدع من منظمات غة حكومية بي روسية (٢٣)
 .”Viasna, “Human rights situation in Belarus in 2016انظر  (٢4)
 .www.spring96.org/en/news/86654انظر  (٢5)
 .www.spring96.org/en/news/84325انظر  (٢٦)

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BLR/INT_CEDAW_NGO_BLR_25453_E.pdf
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ملمارسااة  بينااد أن أعلاان االعااا  األورو  ر اً   وهااو ميثاا  اسااتملناو٢٠٠8ُيكشاا  عنااه مناا  عاااع 
لينقوباته املبروضة عل  بي رو   مل تكن الدولة ماد  است إلي اا اً جزئياً روين ٢٠١٦دباط/وياير 

  مب  أن تُرو  الينقوباات. وكاان هناا  داصاان ينتظاران تنبيا  حكا  انعاداع ر ٢٠١5ر عاع 
ر اخلا  تقريره اليفاب  إىل جملا  حقاون . ومن  أن مدع املقر ٢٠١٧آذار/مار   ٣١حق ما ر 
 آذار/مار .  ١٧(  صدرت ن نة أحكاع إضاوية بانعداع  آهرها ر A/HRC/29/43اننيفان )

ويشااة املقاارر اخلااا  إىل أن بااي رو  هاا  البلااد الوحيااد ر أوروبااا ومنطقااة االعااا  اليفااوويا   -99
 اليفاب  ال ي ال يزال يتميفك بينقوبة انعداع.

اً باااسن تينتماااد اليفااالطات ومبااااً أ ان املقااارر اخلاااا  هااا ه انعااادامات علنااااً  وأوصااا  مااارار  وماااد -١٠٠
إىل اخلطاااب امللتااب  لليفاالطات  و اا  ماان ج ااة تاانظ  اً لتنبياا  عقوبااة انعااداع. وأدااار أيراااً اهتيارياا

منامشات بشسن ميفسلة عقوبة انعداع  بدع  من دركاإ  ولين  وتيفتمر مان ج اة أهارى لاي  وقاط 
أحكااااع انعاااداع  بااا  تنت اااك التزاماحاااا الدولياااة بشاااك  سااااور  إذ إن ن ناااة مااان األدااااا   ر تنبيااا 

 ال ين أعدموا كانأل مراياه  مينروضة عل  اللجنة امليننية لقون اننيفان. 
وي حظ نب  االلتبا  ر يريقة تناول اليفلطات البي روسية للتوصيات املتينلقة بإلغااإ  -١٠١

ننااإ ا ولاة الثانياة مان االساتينراو الادوري الشاام . وباي رو  مبلاأل عقوبة انعداع الا مادمأل أ
توصاااية تااادعو إىل تنظاااي  عااا ت عاماااة لشااارح انجاااج الاااا تاااير إلغااااإ عقوباااة انعاااداع جلااادف 
التصاااادي  علاااا  اليوتوكااااول االهتياااااري الثاااااين امللحاااا  بالين ااااد الاااادويل اخلااااا  بااااانقون املدنيااااة 

(  وماااا  ذلاااااك ١-١٢٧  A/HRC/30/3انعااااداع )انظاااار  واليفياسااااية  اهلااااا ف إىل إلغاااااإ عقوبااااة
رورأل الينديد من التوصيات الداعية إىل النظر ر التصادي  علا  ذلاك اليوتوكاول أو ر اعتماا  

 (. ١٧-١٣٠إىل  ١-١٣٠ من  A/HRC/30/3وم  اهتياري لينقوبة انعداع )انظر 
دوليااة نقااون اننيفااان ومركااز ويشااة املقاارر اخلااا  إىل التقرياار الاا ي نشاارته البيدراليااة ال -١٠٢

ماا ور  مان اساتنتاجات ر اً وهاو يطياد متاما .(٢٧)ميفاسلة عقوباة انعاداع ر باي رو  وياسانا بشاسن
التقرياار بشااسن انت ااا  عااد  ماان حقااون اننيفااان املكبولااة ل داااا  املاادانن وأسااره . وانينااداع 

 قوبة إعداع    ه ف كبة. ميناية احملاكمة الينا لة واستق لية القراإ ر بي رو   ين  أي ع
وبانضاااوة إىل ذلااك  ترماا  لااروف االحتجاااز إىل ميفااتوى التيناا يب وسااوإ امليناملااة. ويشااة  -١٠٣

املقارر اخلااا  إىل أن إحايااة عمليااات انعااداع باليفاارية وعادع تزويااد األساار بااسي تباصااي  عن ااا أو عاان 
   .(٢8)مبثابة تين يباً موام   ون ا ثامن ييند أير

علاا  ذلااك  يشااكك املقاارر اخلااا  ر حجااة اليفاالطات القائلااة بااسن عقوبااة انعااداع وعاا و   -١٠4
لاجااااراع  ر الومااااأل الاااا ي ال تينلاااان ويااااه علاااا  املاااا  عاااان أيااااة مينلومااااات بشااااسن هاااا ه اً تشااااك  را عاااا

) ( مااان مااارار ا مينياااة ٧جلاااا عملياااات انعاااداع مااا  البقااار   انعااادامات. وتتيناااارو اليفااارية الاااا عااااط
   الينم  بينقوبة انعداع.بشسن وم ٧١/١8٧الينامة 
ويينااد انااب انعاادامات هطااو  ييفاا   انمااداع علي ااا ر نظاااع  ااول الاارئي  صاا حية  -١٠5

  ميكاان أن ٢٠١8ختبياا  األحكاااع. وياادر  املقاارر اخلااا  أن إجااراإ اسااتبتاإ دااام   مقاارر ر 

__________ 

(٢٧) “Deathpenaltyinmurderonlawfulمتاح ر الرابط التايلا  ”grounds(un):Belarus 
www.fidh.org/IMG/pdf/belarus683angbassdef.pdf. 

  داايدكو ضااد بااي رو   88٦/١999انظاار  علاا  ساابي  املثااال  اللجنااة امليننيااة لقااون اننيفااان  الااب ا رماا   (٢8)
 . ٢٠٠٣نييفان/أبري   ٣ا راإ املينتمد  ر 



A/HRC/35/40 

19 GE.17-06439 

مياة ر ضاوإ عادع مشااركة منظماات غاة حكو  اً واضاحيبادو حي  ميفسلة إلغااإ عقوباة انعاداع. و 
تيناو مبيفاسلة عقوباة انعاداع ر املنامشاات الرمسياة املتينلقاة جلا ه امليفاسلة وعادع تنظاي  اً مينرووة جيد

عاا ت توعيااة رمسيااة ر البلااد  أن النيااة انيفاانة الااا أعلنااأل عن ااا انكومااة بشااسن تشااكي  الاارأي 
 اليناع ويما يتينل  بإلغاإ عقوبة انعداع منيندمة. 

أساابه ألن اخلطااة املشاارتكة باان الوكاااالت ال تشااتم  علاا  أي ويينارب املقاارر اخلااا  عاان  -١٠٦
 إجراإات حدف إىل  ع  إلغاإ عقوبة انعداع أو اعتما  وم  اهتياري هلا.

 القضاة والمحامين يةسيادة القانون واستقالل -حاء 
الحاااظ املقااارر اخلاااا  أن إماماااة الينااادل ر باااي رو  مل تطااارأ علي اااا أي تغياااةات إ ابياااة  -١٠٧
 بشااسن وصاا  اليفاالطةاً اليفاانوات الااث   املاضااية. وعلاا  الاارغ  ماان التوصاايات الااا ماادمأل ماارار  هاا ل

 القرااائية عاان اليفاالطة التنبي يااة  ال ياازال نظاااع تينياان القرااا  وعاازهل   راا  ليفاايطر  الاارئي  بالكاماا  
 . وعدياد ماد  والياة القراا ٢٠١٣تشارين الثااين/نوومي  ٢9املاطر   ٦للمرسوع رم  اً وقو وذلك 

 ر مخ  سنوات مابلة للتمديد ير  القاض  ر موم  اخلان  أماع اليفلطة التنبي ية. 
 ٢9مان ماانون نظااع القرااإ ومركاز القراا   املاطر   ١٠٠وع و  عل  ذلك  تانص املاا    -١٠8

  عل  أن حي   ا  القاضا  أننااإ إجازتاه مااو متقاعاد أو يأي دااص آهار ٢٠٠٦حزيران/يونيه 
نصااااو  علي ااااا لشااااغ  وليبااااة ماااااوي. وتنباااار  اليفاااالطة التنبي يااااة بتقيااااي  تلااااك ييفااااتور الشااااروط امل

الشااروط وماادى اسااتيبائ ا   ااا يبيفااح اجملااال الحتماااالت اختاااذ ماارارات تينيفاابية  وياانج  عاان ذلااك 
إمكانياة إصادار أحكاااع تينيفابية. ويثاة هاا ا األمار ملا  املقاارر اخلاا  بوجاه هااا  ر انااالت الااا 

 بانعداع.اً ة أحكامميكن أن تصدر وي ا احملكم
ويشاااار كااا لك إىل أن حااا  كااا  دااااص ر اهتياااار  ااااع للااادواع عناااه غاااة مكباااول ر  -١٠9

من مانون انجراإات ا نائية   وز لليفلطة املكلباة باإجراإ التحقيا   44للما   اً بي رو . وووق
ذ هااا ا ا ناااائ  اساااتبينا   اااام  الااادواع عااان الشااااص املااات   إذا تبااان أن الظاااروف تيفااامح باختاااا

 القرار. ويتيح ه ا انك  إمكانية أهرى لليفلو  التينيفب . 
ر إحااادى نقاباااات  وال  اااوز للمحاااام  ر باااي رو  أن يااازاول عملاااه ماااا مل يكااان ميفاااج ً  -١١٠

احملااامن انمليميااة. ولكاا  ياازاول احملااام  م نتااه  يتيناان عليااه انصااول علاا  تاارهيص ماان اللجنااة امليننيااة 
ماان  ١٠نقاباة احملاامن الااا يرأسا ا نائاب وزياار الينادل  وذلاك عماا ً باملاا   بإصادار الرتاهايص التابينااة ل

القاااانون املتينلااا  بنقاباااة احملاااامن ومزاولاااة احملاماااا . وتاااتحك  الاااوزار  كااا لك ر املاااطه ت املطلوباااة ملزاولاااة 
ينليا  ص حية مبادار  عقيقاات بشاسن احملاامن  وتاً احملاما  وتبأل ر متديد الرتاهيص. وه  لولة أير

 نشاي   امل حب أنناإ البرت  الا تيفتغرم ا تلك انجراإات  ودطب   من النقابة. 
ويشينر املقرر اخلا  بالقل  بشسن ما ور ه من أهبار عل  ليفان موكلن امتنا   ااموه   -١١١

 من أن يبقدوا عمل  . اً عن متثيل   ر بينض القرايا هوو
ن القراااإ أنناااإ ا ولااة الثانيااة ماان االسااتينراو ومااد مبلااأل بااي رو  توصاايتن ماادمتا بشااس -١١٢

الدوري الشام   ومبا عاية القراإ من أي تده  من البروع انكومية األهارى  ومواصالة تينزياز 
اساااتق لية وحياااا  القرااااإ. ولااا لك  يسسااا  املقااارر اخلاااا  ألن اخلطاااة املشااارتكة بااان الوكااااالت 

 تنص عل  أي إجراإ ر ه ا الصد . ال
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 االقتصادية واالجتماعية وظروف العملالحقوق  -طاء 
مل تنبااا  باااي رو  توصااايات اللجناااة امليننياااة باااانقون االمتصاااا ية واالجتماعياااة والثقاوياااة  -١١٣
 توصيات منظمة الينم  الدولية بشسن القراإ عل  الينم  القيفري. ور هر  البيملة االمتصاا ية وال

والينااايلون عاان الينماا  علاا  حااد سااواإ الصااينبة اليفااائد  ر بااي رو   ييناااين األداااا  اليناااملون 
تقاارير ور ت  من تدهور الظروف الا تتيح هل  التمت  باانقون االمتصاا ية واالجتماعياة. وتبياد 

ر ساااانة  8٣ 9٠٠  بااااسن عااااد  الينااااايلن عاااان الينماااا  مااااد زا  مبقاااادار ٢٠١٦ر آب/أغيفااااط  
حياث مان اً بلد ١9٠بن  ويصن  البنك الدويل بي رو  ر املرتبة اليفابينة والث نن .(٢9)واحد 

الوينيااة    وكشاابأل اللجنااة٢٠١٧تقرياار  ارسااة أنشااطة األعمااال ساا ولة  ارسااة األعمااال التجاريااة ر 
. وي حااظ ٢٠١٦ائااة ر عاااع ر امل 4لاحصاااإ ر بااي رو  أن الااده  انقيقاا  مااد ا بااض بنيفاابة 

جاار  اليناملياة  جلادف تينزياز املقرر اخلا  أن بي رو  أجرت منامشات بشسن االنراماع إىل منظماة الت
امتصا ها. وهو يشينر بالقل  بشاسن أنار اهلباوط املبااجئ للنشااط االمتصاا ي علا  انقاون االمتصاا ية 

وتملاأل تاديل جلاا  واالجتماعية ملوايحب بي رو . وماد ال تكتاب االساتدامة للبياناات االجتماعياة الاا ماا
 انكومة للرتويج ليفجل ا ر جمال حقون اننيفان. 

  بشااسن مناا  ٢٠١5أيار/مااايو  ٦  ر ٣ويسساا  املقاارر اخلااا  نماارار املرسااوع الرئاساا  رماا   -١١4
 ويانص االتكالية االجتماعية الا ي ي يائ الظاروف التيفااع نطاان لااهر  الينما  القيفاري ر باي رو .

  مباان وااي   النيفاااإ الينماا  عاان الينااايلن املااواينن ماان البملااات بينااض علاا  رسااوع واارو علاا  املرسااوع
وميااانح  للااوا  ياااربن أيبااااالً حااى سااان مينيناااة  واألداااا  ذوو انعاماااة  وكباااار اليفااكان  والطااا ب.ا

انااا  ر اعتقاااال األدااااا  يالااا ين تقااا  علاااي   التزامااااتي )مثااا  ا بااااإ الااا ين تتين اااد اً الشااارية أيرااا
 نجباااري.انكومااة أبناااإه  بالرعايااة( حااى ولااو تغيبااوا ماار  واحااد  عاان الينماا   وإرساااهل  إىل الينماا  ا

 .األجر مدووعة غة بسعمال القياع عل  الغرامات  و  عن يينجزون ال ين األداا  و ي
 ٣وتباان االحتجاجااات الواسااينة الااا سااا ت الينديااد ماان ماادن البلااد علاا  تنبياا  املرسااوع رماا   -١١5

امليفاجلة. وحيايط املقارر بوضوح حدو  انملة الا تشن ا انكومة لتجارال الينما  امليفاتق  والبطالاة غاة 
  إىل تينلي  عصاي  الغراماات املنصاو  علي اا ٢٠١٧بسن الرئي  عمد  ويما  ص عاع اً اخلا  علم

 ر املرسوع  والا تبق  م  ذلك سارية.
ويشج  غياب أو  امتصا ي زاهر األداا  عل  اللجاوإ إىل وساائ  م يناة للحصاول  -١١٦

مااان النيفااااإ اً بالقرااااإ علااا  التميياااز ضاااد املااارأ  أن كثاااة علااا  املاااال. وماااد الحظاااأل اللجناااة امليننياااة 
ضاااحايا ل ساااتغ ل ر جماااال الااادعار   بيفااابب عااادع وجاااو  وااار  امتصاااا ية بديلاااة )انظااار  يقينااان

CEDAW/C/BLR/CO/8  امرأ  يشاتغلن  ٢٢ ٠٠٠(. وتشة التقديرات إىل أن حوايل ٢4  البقر
رائ  ان اريااة علاا  حظاار الاادعار  ماان مااانون ا اا 5-١٧بااا ن  ر بااي رو   حيااث تاانص املااا   

 واملينامبة علي ا بالغرامة.
هانااا كانوباتيفااكايا   اً مبحاولااة عرااو  اليملااان املنتابااة حااديثاً وحياايط املقاارر اخلااا  علماا -١١٧

تقاااادال مشااااروع مااااانون بيننااااوان يإلغاااااإ ااااارال الين مااااات االمتصااااا ية ر بااااي رو . واااار  جديااااد  
تتاوه  إلغااإ الات   ا نائياة ر ا ارائ  اً ألعماالي  يترامن أحكاماللتباع  بن اليملاانين ومطااع ا

 الا هلا ياب  امتصا ي.

__________ 

 .https://ej.by/news/sociaty/2016/09/27/belstat-naschital-v-belarusi-426-tysyach-bezrabotnyh.htmlانظر  (٢9)
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ويشينر املقرر اخلا  با زع بشسن استمرار الينم  القيفري ال ي ال ُييفاتثو مناه القصار.  -١١8
 واالستينانة باملوار  البشرية  ون مقاب  لي  يريقة ملينا ة االضطراب االمتصا ي ر البلد.

وماااد تلقااا  املقااارر اخلاااا  تقاااارير بشاااسن إصااادار اليفااالطات احمللياااة تينليماااات إىل ماااديري  -١١9
الشااركات اململوكااة للدولااة تقراا  باليفااماح ملولبي ااا باااخلرو   ااحب احملاصااي  أو تنظياا  حاوااات 
الطرن الرئييفاية  علا  سابي  املثاال. وإذا ماان  املولباون ر ذلاك  واإهن  يواج اون هطار التينارو 

تس يبيااة أو نهناااإ عقااو ه  إذا مااا كااانوا يينملااون بينقااو  مصااة  األجاا . ويشاام  الينماا  نجااراإات 
الينمااااا  انجبااااااري غاااااة مااااادووع األجااااار ر عطلاااااة هناياااااة األسااااابوع اً القيفاااااري ر باااااي رو  أيرااااا

األداا  ال ين يدمنون علا  بيناض املاوا   وال سايما الكحاول  ك لك ي(. و ي  sknntobbus)ي
 صول عل  مقاب .عل  أ اإ أعمال  ون ان

باملشااركة ر أنشاطة  انلاة. وماد اً هنا  مطاالبون أيراإويتسنر الُقصهار بالينما  القيفاري  إذ  -١٢٠
 اً عاما ١٣أراعأل املقرر اخلاا  املينلوماات الاوار   عان وواا  ويكتورياا بابشاينيا  البالغاة مان الينمار 

  .(٣٠) صدمت ا داحنة وه  احب البطاياالا
وويما يتينل  بان  ر التينلي   يشة املقارر اخلاا  إىل كا ع وزيار التينلاي  الا ي ماال  ر  -١٢١

 للمتطلبااتاً   إنه ال لزوع لوجو  وكالة ميفتقلة لرصاد جاو   التينلاي  اليناايل  ووقا٢٠١٦آب/أغيفط  
ة ة وميناااية ا ااو   مابلاااملنصااو  علي ااا ر عمليااة بولونيااا بشااسن جيناا  ميناااية الاادرجات األكا ميياا

 ٢٠١5 عاااع ويتيفاااإل املقاارر اخلااا  عاان ساابب انرااماع بااي رو  إىل عمليااة بولونيااا ر .(٣١)للمقارنااة
 إذا كانأل تنوي ااه  لوائح ا.

وال تترمن اخلطاة املشارتكة بان الوكااالت ساوى ُحكمان يتينلقاان لقاون الينما ا أحادمبا  -١٢٢
ال يينااش ميفاسلة الينما  القيفاري؛ يادعو إىل تنبيا  برناامج حكاوم  بشاسن انماياة االجتماعياة  وهاو 

ونشاط آهر يتمث  ر التوعية بقاوانن الينما  الوينياة ر أوسااط اجملتما  الادويل. واملارا  مان النشااط 
األهاااة هاااو جمااار  الااارتويج للحالاااة الراهناااة ليفياساااات باااي رو  املتينلقاااة بالينمااا  ر احملاوااا  الدولياااة. 

للممارساة املتمثلاة ر الينما  القيفاري أو تغارال اً تترمن اخلطة أي نشاط من دسنه أن ير  حد وال
 الينايلن أو اليناملن امليفتقلن.

 التمييز -ياء 
يشجب املقرر اخلا  عدع امت   باي رو  حاى ا ن لقاانون  اد  بشاسن مكاوحاة التميياز  -١٢٣

اللغااااة  حيظااار التمييااااز القاااائ  علاااا  أساااا  اليناااارن  أو الااادين  أو املياااا  ا نيفااا  واهلويااااة ا نيفاااانية  أو 
القناعااات اليفياسااية  أو انعامااة ا يفاادية أو الينقليااة. ومااد لاا  املقاارر اخلااا  يتلقاا  مينلومااات عاان  أو

 حاالت التمييز  وهو يسس  ليندع وجو  أي نوع من سب  االنتصاف القانوين متاح للرحايا.
طاوي وال تترمن اخلطة سوى ن نة أنشطة تندر  ر إيار يامليفاوا  وعدع التمييازي. وين -١٢4

أحااد هاا ه األنشااطة علاا  علياا  التشااريينات اناليااة وتقيااي  اناجااة إىل صااياغة تشااريينات  ااد   
عظر التمييز القائ  عل  مجيا  األسا . ويشاة املقارر اخلاا  إىل أن اجملتما  الادويل توما  اعتماا  

عااان امليفااااوا  بااان  وصااا ً كااا لك سااانوات. وتترااامن اخلطاااة   ١٠هااا ه التشاااريينات منااا  أكثااار مااان 

__________ 

 ./www.charter97.org/en/news/2017/1/31/239371انظر  (٣٠)
-www.naviny.by/new/20160830/1472557054-ministr-obrazovaniya-ne-schitaet-neobhodimymانظاااااااااااااااااااااااااااار  (٣١)

sozdavat-nezavisimuyu-strukturu. 
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ن  يتنااول مخيفااة أنشاطة حادف وقااط إىل تاووة انحصااإات وتينزيااز امليفااوا  بان ا نيفاان ا نيفا
اً ر وسائط انع ع. وال تنص اخلطة عل  صياغة واعتما  مانون بشسن امليفاوا  بن ا نيفن ووق

 للميناية الدولية.

 نوع الجنس -١ 
ملاارأ  للحالااة ر بااي رو   ر أتاااح اسااتينراو اللجنااة امليننيااة بالقراااإ علاا  التمييااز ضااد ا -١٢5

  إجراإ علي  متينم  نالاة حقاون املارأ  ر البلاد ر الوماأل الاراهن. ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر 
بااالتطورات ان ابيااة القليلااة الااا ذكرحااا اللجنااة  وال ساايما ر انيااار اً وحياايط املقاارر اخلااا  علماا

 نزيل واالاار بالبشر. القانوين  وزيا   امل جئ املتاحة لرحايا الينن  امل
وويمااا عاادا ذلااك  كااررت اللجنااة مينظاا  امل حظااات اخلتاميااة املينتمااد  بينااد االسااتينراو  -١٢٦

. وال يازال يتيناان علا  باي رو  اعتمااا  ماانون بشاسن امليفاااوا  بان ا نيفاان أو ٢٠١١اليفااب  ر 
 لتمييز ضد املرأ .اتشريينات داملة بشسن مكاوحة التمييز  تترمن تينريباً واضحاً  مي  أدكال 

وال يازال اليننا  املناازيل والباوارن ر األجاور ولااروف النيفااإ احملتجازات متثاا  مادعا  للقلا . واااملرأ  
تنشس وعيا ر جمتم  ُتكره  ويه القوالب النمطية والنظاع األبوي من ه ل عملية تقو ها الدولة  

 ات االجتماعية  وتصرحيات القا  . عن يري  اليامج واملناهج الدراسية  وسياسة الينم  واليفياس
رئييفاااة اللجناااة املركزياااة ل نتااباااات  لياااديا يرموداااينا  الاااا داااغلأل نبااا   وصااابألوماااد  -١٢٧

حااال املاارأ  الااا تبااحب ميفااةحا امل نيااة وال تيفااين  إىل الاازوا  بسنااه  األهااة  اً عاماا ٢٠املنصااب ملااد  
ياملرأ  الا ال تيفين  إىل الازوا  لييفاأل وغة إنيفايني. وأضاوأل مائلة إن اً يأمر ما  ومدمر نبيفي

 .(٣٣)ينيفائياً اً وأعلن الرئي  لوكادينكا أن يالرئاسة لييفأل دسن .(٣٢)اًييبيينية مطين
وييفاااو  ج اااا  مقلاااا  ر أوسااااط القراااااإ البي روساااا  بسحكاااااع اتبامياااة القراااااإ علاااا  مجياااا   -١٢8

 يا من التينرو النت اكات. أدكال التمييز ضد املرأ  وهو غة وينال  بوجه عاع  عندما يشكو الرحا
وييند تقاع  باي رو  حاى ا ن عان اعتماا  تشاريينات بشاسن اليننا  املنازيل واالغتصااب  -١٢9

علا  أهناا ال متلاك انرا   لوضا   الزوج   رغ  النداإات املتكرر  الا أيلق ا مرامبون  ولياون   لاي ً 
ن ضااحايا الينناا  القاائ  علاا  نااوع حاد هلاا ه الظااهر . وعلاا  الاارغ  مان تااووة مزيااد مان امل جاائ  واإ

اً مااا يشااينرن بااسهنن باا  ميناان وال يلجااسن إىل الشاارية لاباا ا عاان أعمااال الينناا   هوواااً ا ان  كثااة 
 صاغية وبيفبب عدع وجو  استجابة وينالة من القراإ. اً من أال يلقن آذان

  ١99٦/نوومي تشارين الثااين ٢4  املاطر  ١8ويطكد املقرر اخلاا  أن املرساوع الرئاسا  رما   -١٣٠
 ول املصاحل االجتماعية صا حية انتازاع الطبا  القاصار مان أسارته إذا ماا رأت أن لاروف عيشاه غاة 
مرضاااية  أو إذا أمبااا  الوالااادان الطبااا . وال يااانص املرساااوع علااا  اناااوار بااان األهصاااائين االجتمااااعين 

غاااة متناساااب علااا  النيفااااإ وا بااااإ  وال علااا  تينريااا  ماااانوين نمباااال الوالااادين. وهاااو ياااطنر علااا   اااو 
   .(٣4)ملا أبل  به املقرر اخلا اً واألم ات الينازبات  ووق

ومااد أدااارت اللجنااة امليننيااة بالقراااإ علاا  التمييااز ضااد املاارأ  إىل ارتباااع هطاار التيناارو  -١٣١
لليننااا  القاااائ  علااا  ناااوع ا ااان  الااا ي تواج اااه النيفااااإ املشاااتغ ت باااا ن  عنااادما تتينااارو هلااان 

__________ 

 .www.belarus-votes.org/2016/articles/interview-yermoshina.htmlانظر  (٣٢)
 .www.udf.by/news/multi/audio/48146-lukashenko-prezident-zhenschina-kak-to-ne-ochensmotritsya.htmlانظر  (٣٣)
 .www.vkurier.by/78781و www.vkurier.by/76997و www.nash-dom.info/38188 انظر  عل  سبي  املثال  الروابط التاليةا (٣4)

file:///C:/Users/Lambein/Downloads/www.vkurier.by/76997
file:///C:/Users/Lambein/Downloads/www.vkurier.by/78781
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الشاارية  وأعربااأل اللجنااة عاان ملق ااا بشااسن ورو  تقااارير عاان تيناارو النيفاااإ احملتجاازات ل عتااداإ 
(. 44و ٢٦  البقرتااااان CEDAW/C/BLR/CO/8لب  اليفااااجن )انظاااار ا نيفاااا  علاااا  أياااادي مااااو 

ويااط ي عاادع تااوور املشااور  املناساابة والاادع  القااانوين لرااحايا التيناا يب والينناا  إىل ميناااو   إياا اإ 
 الناجيات بسرواح ن.

 األشخاص ذوو اإلعاقة -٢ 
 يشاااايد املقاااارر اخلااااا  بتصااااادي  بااااي رو  علاااا  اتبامياااااة حقااااون األداااااا  ذوي انعاماااااة -١٣٢

  ويسماا  أن يينتمااد مريباااً نااص  ااد  حيظاار ٢٠١٦تشاارين الثاااين/نوومي  ١4وبروتوكوهلااا االهتياااري ر 
التمييز ضد األداا  ذوي انعامة ا يفدية أو ال هنية أو الينقلية من أجا  مواإماة انياار التشاريين  

 احملل  م  امليناية الوار   ر االتبامية. 

المياال الجنسااي وموااايرو الهويااة الجنسااانية وحاااملو  اافات المثليااات والمثليااون ومزدوجااو  -٣ 
 الجنسين
  اعتمااااد جملاااا  النااااواب  ر مااااراإ  أوىل  مشااااروع ٢٠١٦ر داااا ر تشاااارين األول/أكتااااوبر  -١٣٣

مانون بيننوان ير التيندي ت وانضاوات الا أ هلأل عل  بينض ماوانن مج ورياة باي رو  )نماياة 
اً الا ترر بصحت   ووائ  (ي. وما  أن مشاروع القاانون ال يترامن أحكامااأليبال من املينلومات 

تنص عل  امليفطولية ان ارية أو ا نائية عل  أساا  امليا  ا نيفا  و/أو اهلوياة ا نيفاانية  واإن املقارر 
اخلااا  يشاااير النادااطن  ماان املثليااات واملثلياان ومز وجاا  املياا  ا نيفاا  ومغااايري اهلويااة ا نيفااانية 

صابات ا نيفاان ر باي رو   ملق ا  ماان أن يُبيفهار منا  نشاار مينلوماات يتقاوو الثقااة ر  وحاامل 
وبانضاااوة إىل ذلااك  يشااك   .(٣5)ينطااوي علاا  متيياازاً مطسيفااة األساار  والاازوا ي باان األيبااال تبيفااة 

 .(٣٦)نرية التينبةاً من  تبا ل أي مينلومات من دسهنا أن تيف إ إىل مطسيفة األسر  حديد
ل املقرر اخلا  يشينر بالقل  بشسن ورو  تقاارير عان ارتكااب أعماال اليننا  والرتهياب وال يزا -١٣4

ضااد أواارا  مجاعااة املثليااات واملثلياان ومز وجاا  املياا  ا نيفاا  ومغااايري اهلويااة ا نيفااية وحااامل  صاابات 
  ا نيفن وعدع إجاراإ التحقيا  امل ئا  ر ها ه انااالت عنادما تبلا  الشارية جلاا. ومان انااالت الباارز 

    تشااااارين األول/ ٢٧الرتكااااااب اليننااااا  باااااداو  التحياااااز ماااااوت مياائيااااا  بيشيبيفاااااك  الااااا ي تاااااور ر 
العتاداإ ماائ  علا  كاره املثليان. ومل خترا   اً دا ر  ١٧  علا  إنار تينرضاه  مبا  ذلاك باا ٢٠١5أكتوبر 

 اليفلطات.  ه ه القرية حى ا ن للتحقيقات امل ئمة   ا ييفبب القل  وعدع الثقة ر
وتشم  اخلطة املشرتكة بن الوكاالت نشاين مقرتحن ي دوان إىل تينزياز القاي  األسارية  -١٣5

وانس اع ر يتينمي  مب وع األسر  باعتبارها أسلوب حيا ي. وتيفاعد ه ه األنشطة عل  الرتويج 
للقوالااب النمطيااة املاا كور  أعاا ه. وال توجااد هنااا  أحكاااع تاانص علاا  وضاا  حااد ملمارسااة الينناا  

 أو عل  تشجي  إ ماج  . اًي  ال ين ال يينتي ميل   ا نيف  يتقليديضد األداا

__________ 

 .www.humanrightsfirst.org/blog/homophobic-legislation-threatens-lgbt-community-belarusانظر  (٣5)
رهاااب الرابطااة الدوليااة للمثليااات واملثلياان ومز وجاا  املياا  ا نيفاا  ومغااايري ا اان  وحااامل  صاابات ا نيفاان   (٣٦)

 )جنيا   واالعارتاف باناب املثلا املثلية ا نيفية املدعوع من الدولة. استبيان عاامل  حاول القاانونا اارال وعاياة 
   (.٢٠١٦أيار/مايو 
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 الجماعات الدينية -٤ 
تلقاااا  املقاااارر اخلااااا  تقااااارير عاااان تيناااارو أتباااااع مجاعااااة داااا و  ي ااااوه ملرااااايقات. وياااانص  -١٣٦
املتينلاا  لريااة الوجاادان واملنظمااات الدينيااة علاا  ضاارور  تيفااجي  مجاعااة  ينيااة يتجاااوز عااد   القااانون

باعتبارها منظمة  ينية. ورغ  أن مجاعة دا و  ي اوه متلاك ن ناة مباان  ينياة ر اً عرو  ٢٠أعرائ ا 
باااي رو   واااإن أعرااااإها ملزماااون بطلاااب انذن مااان اليفااالطات احمللياااة إذا أرا وا التجمااا  ر مباااان 
سااكنية أو غااة سااكنية نمامااة الطقااو  الدينيااة. ور كثااة ماان اناااالت  رورااأل اليفاالطات إعطاااإ 

لكاا  الواماا  للطقااو  الدينيااة باعتبارهااا أنشااطة غااة داارعية. وبانضاااوة إىل اً يينااحب ارميااانذن   ااا 
  تنظااااي  أحااااد االجتماااااعن  ٢٠١٦ذلااااك  حظاااار امليفااااطولون احملليااااون ر ويتيبيفااااك  ر أيار/مااااايو 

تقاارير عان اللجاوإ إىل تينليا  اً اليفنوين التقليدين الل ي ن تنظم ما مجاعة د و  ي وه. وور ت أيرا
إذن مان ها ل توجياه إنا ارات مكتوباة غاة مابلاة سهناا مل عصا  باً ض التجمينات  واال عااإ كا ببين

ناااا   حااااوا    ٢٠١٦للطيناااان  و ارسااااة االعتقااااال التينيفااااب . وداااا د النصاااا  األول ماااان عاااااع 
احتجاااز أداااا  ماان أتباااع داا و  ي ااوه بت مااة اجملاااهر  مبينتقااداح  ر األحياااإ الااا يقطنااون وي ااا. 

لك  ختر  املطلبات الدينية  املطبوعة أو امليفموعة  واملوا  امليفجلة ر أدرية وياديو وع و  عل  ذ
 للقانون املتينل  لرية الوجدان واملنظمات الدينية. اً ملرامبة هياإ  ينين تينين   الدولة  ووق

 االستنتاجات والتو يات -خامساا  
االسااتعراأ أن حالااة حقااوق يظهاار تحلياال المعلومااات التااي أتيحاار خااالل الفتاارة قيااد  -١٣٧

اإلنساااااان فاااااي بااااايالروس قاااااد تااااادهورت بشاااااكل حااااااد  ويشاااااعر المقااااارر الخااااااص باااااالقل  ألن 
االحتجاجات التي اشتعلر على إثر  دور مرسوم مجحف يفرأ ضارائب علاى العااطلين عان 
العمل قوبلر بتنفيذ عمليات االعتقال واالحتجاز التعسفي والحرمان من الحرياة فاي حا  أكثار 

شااخ ، بماان فاايهم زعماااء للمعارضااة وماادافعون عاان حقااوق اإلنسااان و ااحافيون  ٩٠٠ماان 
إلاااى تهااام ملفقاااة  ولااام يساااب  أن بلااام انتهاااا  الحقاااوق المدنياااة اا وزوار أجاناااب، وذلاااا اساااتناد

   ٢٠١٠الحد منذ تعرأ المتظاهرين السلميين للقمع في كانون األول/ديسمبر  هذا
إلااى تطبياا  سياسااة االعتقااال "الوقااائي" خااالل أحااداا /ذار/مااارس، عااادت الساالطات  -١٣8

إلااى تهاام جنائيااة ملفقااة، بعااد أن ساااد االعتقاااد ب نهااا نبااذت هااذه اا للمعارضااين السياساايين اسااتناد
، قبال إجاراء االنتخاباات الرئاساية  وسيوا ال المقارر الخااص مراقباة ٢٠١٥الممارسة فاي عاام 

فارأ عقوباات بالساجن لفتارات الوضع ليرى ما إذا كانر هذه اإلجراءات ستؤدي إلاى معااودة 
 أطول على المعارضين السياسيين للحكومة  

يشاااهد سااالو  السااالطات فاااي اعوناااة األخيااارة علاااى امتناعهاااا عااان إ اااال  النظاااام و  -١٣9
القاااانوني القمعاااي المتجاااذر الاااذي يرماااي إلاااى تقلاااي  الحرياااات األساساااية  وال يااازال نظاااام 

وعلااى اللجااوء إلااى القيااود  ة علياا اقباامعالو المعارضااة عاان الحكاام يعتمااد علااى منااع التعبياار 
 البيروقراطية والترهيب وسوء المعاملة  

يمثااااال التصااااادي  علاااااى اتفاقياااااة حقاااااوق األشاااااخاص ذوي اإلعاقاااااة وبروتوكولهاااااا و  -١4٠
خطاااوة محااال ترحياااب  وي مااال المقااارر الخااااص أن تنفاااذ الحكوماااة المالحظاااات  االختيااااري

تقاارير باايالروس،  هاالختامياة للجناة المعنياة بحقاوق األشااخاص ذوي اإلعاقاة بعاد استعراضا
يقاااوم علاااى التعااااون بقااادر أكبااار مماااا أبدتااا  السااالطات حتاااى اعن بشااا ن التو ااايات اا تنفياااذ

 المقدمة من /ليات حقوق اإلنسان  
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إن اعتماد خطة مشتركة بين الوكاالت لتنفيذ تو ايات منتقااة مان باين التو ايات و  -١4١
المقدمااة ماان بعاات /ليااات حقااوق اإلنسااان ال يمكاان أن يو ااف ب ناا  خطااوة مهمااة تمهااد 
إليالء مزيد من االحترام لحقوق اإلنسان، بالنظر إلى استبعاد العدياد مان الجهاات الفاعلاة 

ذه الخطة وإلى إغفالها للشواغل الرئيسية المتعلقة بحقوق حقوق اإلنسان من إعداد هفي 
 طيلة سنوات يعرب عنها المجتمع الدولي ما فتئ اإلنسان التي 

فر ااة بالنساابة  ٢٠١٦وكاناار االنتخابااات البرلمانيااة التااي جاارت فااي أيلول/ساابتمبر  -١4٢
تويار شايء فاي للحكومة لكي تظهر التحسينات الحقيقية، لكنها فوَّتر هذه الفر اة، إذ لام ي

 مختلف الشركاء، قبل إجراء االنتخابات وأثناءها وبعدها  اا القضايا الخطيرة التي أثارها مرار 
ولهذا السبب، يجب أن تحافظ منظماة األمام المتحادة علاى مساتوى المراقباة الحاالي  -١4٣

 لمدى احترام حقوق اإلنسان في بيالروس، ال سيما في ضوء المظاهرات األخيرة 
يعااارب المقااارر الخااااص مجاااددداا عااان اساااتعداده للتعااااون ماااع حكوماااة بااايالروس  و  -١44

 تزال التو يات التي قدمها في تقاريره السابقة  الحة   وال
 وعالوة على ذلا، يو ي المقرر الخاص الحكومة بما يلي:  -١45

وقاااف جمياااع اإلجاااراءات االنتقامياااة المساااتمرة التاااي بااادأت فاااي أعقااااب  )أ( 
االحتجاااا االجتماااعي األخياارة واإلفااراا عاان جميااع السااجناء السياساايين واألفااراد حركااات 
 فيين المحتجزين؛اوالصح

وضااع حااد للجااوء إلااى عمليااات االعتقااال الجماااعي واالحتجاااز التعساافي  )ب( 
 على التجمعات السلمية؛ اا رد

 المتعل  بمنع االتكالية االجتماعية؛ ٣إلواء المرسوم الرئاسي رقم  ) ( 
مااان القاااانون الجناااائي التاااي تقلااا  هاااام  حرياااة  ١-١٩٣إلوااااء الماااادة  ) ( 

 التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات؛ 
نبذ السياسات القائمة على نظام التراخي  واالعتماد والتحاول إلاى نظاام  ( )ه 

 اإلخطار لضمان احترام حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير؛
تسااجيل منظمااات المجتمااع الماادني واألحاازاب السياسااية التااي لاام تحااظ  )و( 

 باالعتراف الرسمي؛ 
  اعتماد وقف اختياري لإلعدام بما يؤدي إلى إلواء عقوبة اإلعدام بشكل كامل؛ )ز( 
لضامان اا تنقيح وتعديل الخطة المشتركة بين الوكااالت التاي اعتمادت ماؤخر  )ح( 

 مة من جميع /ليات حقوق اإلنسان؛اشتمالها لجميع التو يات المقد
إشاارا  منظمااات المجتمااع الماادني العاملااة فااي مجااال قضااايا حقااوق اإلنسااان  )ط( 

 في أي عملية تنقيح للخطة المشتركة بين الوكاالت وفي تنفيذها؛
إنهاء ممارسة التمييز ضد المهمشين من األفراد والجماعات بسبب انتماائهم  )ي( 

 إلى إحدى األقليات؛
 األسباب التي يمارس على أساسها   ياغة قانون لمكافحة التمييز يشمل ُكلد  ) ( 

    


