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  مقدمة  
 لقـرار جملـس     وفقاًعقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ           -١

وأُجـري  . ٢٠١٠مـايو   / أيار ١٤ إىل   ٣ دورته الثامنة يف الفترة من       ٥/١حقوق اإلنسان   
. ٢٠١٠مايو  /ار أي ١٢االستعراض املتعلق ببيالروس يف اجللسة السادسة عشرة، املعقودة يف          

وترأس وفد بيالروس السفري فوق العادة واملفوض، املمثل الدائم لبيالروس لدى مكتب األمم             
واعتمد الفريـق   . املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف، السيد ميخائيل خفوتسوف        

        / أيـار  ١٤العامل هذا التقرير املتعلق ببيالروس يف جلسته الـسابعة عـشرة املعقـودة يف               
  . ٢٠١٠مايو 
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التاليـة         ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
  . السنغال والفلبني والنرويج: لتيسري االستعراض املتعلق ببيالروس) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثـائق التاليـة لالسـتعراض        ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   وفقاًو  -٣

  : ببيالروس املتعلق
ــر  )أ(   ــينتقري ــدم  / وط ــوب مق ــرض مكت ــاًع ــرة وفق ) أ(١٥ للفق

)A/HRC/WG.6/8/BLR/1( ؛  
 للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان،          جتميع  )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.8/BLR/2) (ب(١٥ للفقرة وفقاً
  ). A/HRC/WG.6/8/BLR/3) (ج(١٥ للفقرة وفقاًموجز أعدته املفوضية،   )ج(  

 إىل بيالروس، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسـئلة أعـدهتا سـلفاً              وأحيلت  -٤
والنرويج واململكة املتحدة   وليتوانيا  األرجنتني والدامنرك وسلوفينيا والسويد وسويسرا والتفيا       

وهذه األسئلة والردود اخلطيـة املقدمـة مـن         .  وهولندا يرلندا الشمالية آلربيطانيا العظمى و  
  .ارجية لالستعراض الدوري الشاملالروس متاحة على الشبكة اخلبي

  موجز مداوالت عملية االستعراض   -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض   -ألف   
السفري فوق العادة واملفـوض     بدأ وفد بيالروس برئاسة     يف اجللسة السادسة عشرة،       -٥

مم املتحدة واملنظمات الدولية األخـرى يف جنيـف،        لدى مكتب األ   لبيالروساملمثل الدائم   
وقال إنه يرى أن عملية االسـتعراض       . السيد ميخائيل خفوتسوف، يف عرض تقريره الوطين      

الدوري الشامل حققت بنجاح اهلدف الذي أنشئت من أجله وهو ضمان استعراض حالـة              
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ريت يف معرض إعـداد      للوفد، أج  وفقاًو. مجيع البلدان بطريقة موضوعية    حقوق اإلنسان يف  
. ة، مبا يف ذلك اجملتمع املدين     هتمالتقرير الوطين مشاورات مع أكرب عدد ممكن من اجلهات امل         

وأكد الوفد أنه ليس يف نيته أن يتجاهل التحديات وأوجه القصور القائمة يف محاية وتعزيـز                
ختتلـف  حقوق اإلنسان ولكن ينبغي مالحظة أن وترية التطور وظروف وقدرات احلكومات   

  .من بلد إىل آخر
والحظ الوفد أن بيالروس متكنت من حتقيق سلسلة من االجنازات يف ظروف صعبة               -٦

من بينها، يف مجلة أمور، احلادث الذي وقـع يف حمطـة تـشرينوبيل للطاقـة النوويـة يف                   
تطوير حقوق اإلنسان يف بيالروس     تشكل أساساً للثقة يف     ، وأن هذه اإلجنازات     ١٩٨٦ عام

  .ستدامبشكل م
 الـذي وضـع     ٢٠٠٩وأشار الوفد إىل تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية لعـام             -٧

 ملؤشر التنمية البشرية، والذي اعتربها من البلدان ذات التنمية البشرية           ٦٨بيالروس يف املرتبة    
والحظ الوفد أن بيالروس حققت األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالقـضاء علـى            . العالية

، قبل املوعد احملدد لتحقيـق      ألويلالتعليم ا االلتحاق ب  واملساواة بني الرجال والنساء، و     ،لفقرا
  .هذه األهداف

 للوفد، يعترب معدل املعرفة بالقراءة والكتابة بني السكان يف بيالروس من أعلى             وفقاًو  -٨
  . يف املائة للقصر٩٩,٨ يف املائة للبالغني و٩٩,٧املعدالت يف العامل، ويبلغ 

وأشار الوفد إىل أن معدل البطالة يف البلد من أدىن املعدالت يف أوروبا الشرقية وأن                 -٩
معدل الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد يف بيالروس هو ثاين أعلى املعدالت يف رابطة الدول       

وختصص بـيالروس حنـو     . املستقلة، كما أن معدل الفقر من أدىن معدالت الفقر يف العامل          
 الدعم احلكومي الحتياجات القطاع االجتماعي، وهو أعلى مستويات هذا الدعم           ن م ٨٥,٤

وأشار الوفد إىل تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية الذي وضع بيالروس            . يف املنطقة 
 من حيث اإلنفاق على الصحة، والتعليم، ونوعية التعليم، وحمو أمية البـالغني،             ٤٤يف املرتبة   
.  واحلكم الرشيد، ومستوى الفساد، والصرف الصحي، واإلمداد باملياه النقية         توقع،ملوالعمر ا 

  . وأشار إىل أن بيالروس من البلدان الرائدة يف التغلب على الفوارق االقتصادية
 الوفد أن بيالروس طرف يف مجيع صكوك األمم املتحدة األساسـية حلقـوق              برزأو  -١٠

بادئ القانون الدويل املعترف هبا على النطـاق العـاملي          ويكرس الدستور م  . اإلنسان تقريباً 
 للوفد، ترد معـايري حقـوق       وفقاًو. ويكفل االتساق بني التشريعات الوطنية وهذه املبادئ      

 النطاق العاملي يف التشريعات الوطنية ذات الصلة، مبا يف ذلـك، يف             ىاإلنسان املعترف هبا عل   
واملنظمات الطوعية، ونقابات العمال، واألقليـات      مجلة أمور، يف قوانني األحزاب السياسية،       

  .القومية، واملنظمات الدينية
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ه الضامن للدستور وحقوق اإلنـسان      ت، بصف يقوم والحظ الوفد أن رئيس بيالروس      -١١
ذ التدابري الالزمة للدفاع عن حقوق املواطنني وتنفيذها عن طريـق           اختباواحلريات األساسية،   

رارات يف املسائل ذات الصلة وتنسيق األعمـال املتعلقـة حبقـوق    إصدار القوانني واختاذ الق   
) الربملـان (والحظ أيضا أن اجلمعية الوطنيـة       .  للسلطة احلكومية  ثةاإلنسان بني الفروع الثال   

تعتمد القوانني وتضع اآلليات القانونية الالزمة لضمان احترام ومحايـة حقـوق املـواطنني              
  . اإلنسانوحرياهتم، ولديها جلنة دائمة حلقوق

اللجنة تشمل   شبكة من املؤسسات احلكومية والعامة املتخصصة        أنوأشار الوفد إىل      -١٢
الوطنية حلقوق الطفل، واجمللس الوطين للسياسات اجلنسانية، واجمللس االستشاري املـشترك           

  .حلقوق اإلنسانمن أجل تعزيز ومحاية الفئات املختلفة تعمل يف البلد ثنيات، إلبني ا
حظ الوفد أن القانون اخلاص بشكاوى املواطنني ينص علـى التـزام اهليئـات              وال  -١٣

احلكومية واملوظفني احلكوميني باختاذ التدابري الالزمة الستعادة احلقوق املنتهكة للمـواطنني           
 شـكوى   ٤٠ ٠٠٠، قدم املواطنون ما جمموعـه       ٢٠٠٩ويف عام   . واإلشراف على تنفيذها  

  .إلنسان والسياسات املتصلة هباتنطوي على مسائل متعلقة حبقوق ا
 حزبـاً  ١٥ منظمة غري حكوميـة و ٢ ٢٠٠ للوفد، توجد يف بيالروس حالياً  وفقاًو  -١٤

والحظ الوفد أن ذلك من العوامل اهلامة       . وتوجد أيضاً هيئة قضائية فعالة ومستقلة     . سياسياً
  .حلماية حقوق اإلنسان

التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي      وأشار الوفد إىل البيانات املقدمة من منظمة          -١٥
اليت تفيد بأن املرأة يف بيالروس تتمتع مبستوى عال من احلريات املدنية، ومن االحتاد الربملاين               

. الربملان يف العامل من حيث مستوى متثيل املرأة يف          ١٩املشترك الذي يضع بيالروس يف املرتبة       
 يف املائة مـن    ١٩,٣ للوفد، تشغل النساء     وفقاًو.  منظمة نسائية تعمل يف البلد     ٣٦وأفاد بأن   

  . يف املائة من املناصب القضائية٤٦,٤املناصب العليا يف األجهزة احلكومية و
 بيالروس اهتماما خاصا لتوفري الفرصة لألطفال للتعبري عن         تويل ،الحظ الوفد كما  و  -١٦

 دعماً مالياً مـن     تتلقى مجعية للشباب    ١٤١ منظمة معنية بشؤون األطفال و     ٢٣ذاهتم، وأن   
 يف املائة من األيتام     ٧٢,٧والحظ أيضاً االخنفاض يف حاالت التبين من اخلارج وأن          . الدولة

  . بديلة من الرعايةيتلقون أشكاالً
ويف األمم املتحدة، أطلق رئيس بيالروس مبادرة من أجل تكثيف اجلهود الدوليـة               -١٧

 املتوقع أن تعتمد األمم املتحدة نتيجـة لـذلك        الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص، ومن     
واخنفض نتيجة للتدابري الفعالة اليت اختذهتا بيالروس عـدد         . خطة عمل شاملة يف هذا الشأن     

وأنشأت بيالروس مركزاً دولياً للتدريب على شـؤون        .  باالجتار باألشخاص  ةاجلرائم املتصل 
  .اهلجرة مكافحة االجتار باألشخاص
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 جمموعة إثنية،   ١٣٠ ينتمون إىل أكثر من      شخاص يعيش يف بيالروس أ     للوفد، وفقاًو  -١٨
وزالت اآلن الرتاعات التقليدية اليت كانت قائمة ألسباب إثنية أو عرقية أو ثقافية أو لغويـة                

ثنية والثقافيـة دعمـاً ماليـاً مـن         إل طوعية متثل اجلماعات ا    ة منظم ١٢٣وتتلقى  . دينية أو
ثنية دروسهم يف املؤسـسات     إلن ينتمون إىل بعض اجملموعات ا     ويتلقى األفراد الذي   .احلكومة

وتصدر الصحف وتذاع الربامج التلفزيونيـة باللغـات البولنديـة          . التعليمية بلغتهم األصلية  
  .واألوكرانية والليتوانية

 مجعية، وزيادة   ٣ ٢٦٢ إىل   ٧٦٥وأشار الوفد إىل زيادة عدد اجلمعيات الدينية من           -١٩
وتعفى املنظمات الدينية املـسجلة مـن       .  طائفة ٢٥ طوائف إىل    ٨ية من   عدد الطوائف الدين  

  .الضرائب وتتلقى مساعدة من الدولة لترميم املباين الدينية
وأبرز الوفد تعاون بيالروس النشط مع املنظمات الدولية وأشار إىل التـدابري الـيت                -٢٠

ة املتعلقة حبرية الـرأي     اختذت لتنفيذ توصيات أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاص        
والتعبري، واستقالل السلطة القضائية واحملامني، واالجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال،         

وباإلضـافة إىل  . والفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي الذي قام بزيارة بـيالروس     
 اإلجراءات اخلاصة   ذلك، وجهت بيالروس دعوات إىل مثانية من أصحاب الواليات يف إطار          

وتعاونت بيالروس بنشاط مع هيئات املعاهـدات       . التابعة جمللس حقوق اإلنسان لزيارة البلد     
وبناء على مبادرة مـن     .  تقاريرها الدورية إىل مخس من هذه اهليئات       ٢٠٠٩ اموقدمت يف ع  

 ملناقـشة   ٢٠٠٩بيالروس، قام ممثلون ملفوضية حقوق اإلنسان بزيارة بـيالروس يف عـام             
ومن املقـرر أن    . ملساعدة والدعم الالزمني لبيالروس من أجل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان         ا

  . القدرات يف جمال حقوق اإلنسانلتعزيزتنفذ بيالروس مشروعاً مشتركاً 

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
 وفـداً مـن اإلدالء      ٣١كن  ومل يتم .  وفداً ببيانات  ٥٣أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٢١

ببيانات نظرا لضيق الوقت، وسترد هذه البيانات على الشبكة اخلارجية لالستعراض الـدويل             
  .وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف اجلزء الثاين من هذا التقرير. )١(الشامل عند توافرها

لدوري الشامل،  وشكر عدد من الوفود بيالروس على تعاوهنا مع آلية االستعراض ا            -٢٢
والحظ عدد من الوفود مع التقدير      . وأشاد بالوفد للعرض الشامل الذي قدمه للتقرير الوطين       

  .أن بيالروس طرف يف معظم معاهدات األمم املتحدة األساسية حلقوق اإلنسان

__________ 

فييت نام وسلوفينيا واملكسيك وباكستان والكويت وشيلي والواليات املتحدة األمريكية وأملانيا وأنغـوال              )١(
 وزميبـابوي واألرجنـتني     واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ولبنان والكرسي الرسـويل         

واألردن والدامنرك وسلوفاكيا وكمبوديا وأستراليا وسري النكا والسويد والتفيا ومجهورية كوريا وتايلنـد        
 .ومجهورية الكونغو الدميقراطية واليابان وميامنار واليمن ومجهورية مولدوفا وصربيا وجنوب أفريقيا
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 .لتنميـة مـستوى ا  ارتفاع  وأشاد االحتاد الروسي ببيالروس لالستقرار السياسي و        -٢٣
لباهرة اليت حققتها بيالروس يف جمال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة            والحظ النتائج ا  

 إىل الزخم اإلجيـايب يف      أيضاوأشار  . األساسية، مبا يف ذلك احلق يف العمل والصحة والتعليم        
  .توصيات وقدم االحتاد الروسي. محاية احلقوق املدنية والسياسية

ثقيف السكان عموماً يف جمال حقوق      والحظت بوتان اجلهود اليت تبذهلا بيالروس لت        -٢٤
ورحبت باألساليب واالستراتيجيات املستخدمة لتعزيز حقوق الطفل والحظـت         . اإلنسان

  .وقدمت توصيات. اخلطوات املتخذة من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني
والحظت اإلمارات العربية املتحدة أن بيالروس، على الرغم من التحديات الكثرية             -٢٥

واجهها، تعمل على حتسني نظام حقوق اإلنسان، ال سيما فيما يتعلق باحلق يف الصحة              اليت ت 
وأعربت أيضا عن ارتياحها لتعاوهنا مع بيالروس يف جمال حقوق اإلنسان، ال سيما             . والتعليم

وأعربت اإلمارات العربية املتحدة أيضاً عن تقديرها للجهود        .  باألشخاص االجتارفيما يتعلق ب  
روس تدابري أخرى  ا بيالروس فيما يتعلق برعاية األطفال وسألت عما إذا اختذت بيال          اليت تبذهل 

  .حلماية حقوقهم
وأبرزت الربازيل التطورات اإلجيابية املتعلقة حبقوق املـرأة، ولكنـها الحظـت أن       -٢٦

وأشـارت إىل   . التشريعات تفتقر إىل أحكام بشأن املساواة بني اجلنسني والعنف ضد املـرأة           
وشجعت بيالروس علـى    . وجود نظام خاص لقضاء األحداث، وحظر العقاب البدين       أمهية  

  .وقدمت توصيات.  العنصرية وكره األجانبحوادثإيالء االهتمام الواجب لل
بدور  مؤسسة مستقلة تقوم  وهو   ،اجمللس االستشاري مؤخراً  إنشاء  وأشارت تونس إىل      -٢٧

والسياسي يف   م يف الرفاه االجتماعي واالقتصادي    إجيايب يف صياغة املقترحات الرامية إىل اإلسها      
 ٢٠١٠-٢٠٠٨ورحبت باعتماد اخلطة الوطنيـة للمـساواة بـني اجلنـسني للفتـرة       . البلد

  .وقدمت تونس توصية.  ذي الصلة من األهداف اإلمنائية لأللفيةدفاهل وبتحقيق
ية واالجتماعية  وهنأت اجلزائر بيالروس على التقدم احملرز يف جمال احلقوق االقتصاد           -٢٨

والثقافية الذي وضعها يف مقدمة الدول اليت حققت األهداف اإلمنائية لأللفيـة يف منطقتـها               
. ١٩٨٦وخارج هذه املنطقة، على الرغم من حادث تشرينوبيل النووي الذي وقع يف عـام               

  .وصياتوقدمت اجلزائر ت
اية حقوق اإلنـسان،    وأحاطت البحرين علماً بالسياسات واملبادرات الرامية إىل مح         -٢٩

وأعربت عن تقـديرها    . مثل احلق يف الصحة، واجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص        
وأيـدت  . للجهود املبذولة لتوفري الرعاية الطبية باجملان وختفيض معدالت الوفـاة واملـرض           

من أجل إعـادة     يبذهلا البلد التساق تشريعاته الوطنية مع املعايري الدولية          يتالبحرين اجلهود ال  
  . تأهيل ضحايا االجتار باألشخاص
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وأشارت أذربيجان إىل السياسات اإلجيابية اليت تنتهجها بيالروس لضمان مـستوى             -٣٠
بالتحديـد إىل   أشـارت   معيشة كرمية لسكاهنا على الرغم من الصعوبات اليت تواجههـا، و          
وهنأت بيالروس على . عالسياسات اليت أدت إىل ختفيض معدالت الوفاة بني األمهات والرضّ        

 لأللفية وأشادت باجلهود الوطنية والدولية املبذولة ملكافحة    ائيةسياستها يف جمال األهداف اإلمن    
  . وقدمت أذربيجان توصيات. االجتار باألشخاص

والحظت ليتوانيا االهتمام الذي توليه بيالروس لـضمان احلقـوق االجتماعيـة              -٣١
. ا على الصعيدين الوطين والدويل ملكافحة االجتار باألشخاص        واجلهود اليت تبذهل   واالقتصادية

  .وقدمت ليتوانيا توصيات
. ورحبت مصر بنشر التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ووضع خطة عمـل وطنيـة               -٣٢

حتقيق عـدد مـن     قدرهتا على    باجلهود اليت تبذهلا بيالروس لضمان احلق يف العمل و         أشادت
بت املزيد من التفاصيل عن اجلهود اليت يبذهلا البلد ملكافحـة           وطل. األهداف اإلمنائية لأللفية  

.  حتققت حىت اآلن والتحديات اليت يواجهها يف هذا اجملال         اليتاالجتار باألشخاص واإلجنازات    
  .وقدمت مصر توصيات

وأشادت سنغافورة باخلطوات اليت اختذت لتحقيق املزيد من التقدم حلقـوق املـرأة               -٣٣
وهنأت بـيالروس علـى   . وس من خالل خطة العمل اخلاصة بكل منهما       بيالر يفواألطفال  

وقـدمت  . االخنفاض يف معدل البطالة ونتائجها اجليدة يف جماالت اإلسكان والصحة والتعليم      
  . سنغافورة توصية

وأعربت ماليزيا عن امتناهنا ملشاركة بيالروس املستمرة يف األعمال اليت يقـوم هبـا                -٣٤
ها مع ت اإلنسان يف جمايل بناء القدرات واملساعدة التقنية، فضال عن شراك حلقوقالدويلالنظام 

  .وقدمت توصيات. اجملتمع املدين يف إنشاء شبكة متخصصة من املؤسسات العامة
أن األقليات الدينية ختضع ملعاملة خمتلفة من قبل الكنيسة األرثوذكسية          ب إيطاليات  أقرو  -٣٥

التدابري الـيت   العبادة يف الدستور، وطلبت معلومات عن       على الرغم من كفالة حرية الدين و      
  . توصياتإيطالياوقدمت . تعتزم بيالروس اختاذها لضمان االحترام الكامل للحرية الدينية

وأشارت اهلند إىل أن بيالروس حققت هدفها املتمثل يف القضاء على الفقـر وأهنـا      -٣٦
 األخرى لأللفية وهي ختفـيض معـدل        لتحقيق األهداف اإلمنائية  الطريق الصحيح   يف  تسري  

اإليـدز،  /وفيات األطفال، ومحاية صحة األمهات، ومكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية          
 اعتماد عدد من الصكوك القانونية حلماية األطفـال،         إىلوأشارت  . وحتقيق التنمية املستدامة  

  .ر باألشخاصتخذة ملكافحة االجتاوإنشاء جملس للسياسات اجلنسانية، والتدابري امل
وطلبت سويسرا تأكيد املعلومات الواردة بشأن تنفيذ حكم اإلعدام على شخصني              -٣٧

بتأجيل مارس املاضي على الرغم من الطلب املقدم من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان             /يف آذار 
وذكرت أيضا أن العقبات اليت تعوق حرية التعبري والتجمع ال تزال كبرية،            . تنفيذ هذا احلكم  
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 املتعلقة بتسجيل املدافعني عن حقوق اإلنسان، ووسائل اإلعالم املـستقلة،           باتسيما العق  ال
  .وقدمت سويسرا توصيات.  السياسيةواألحزاب

 تـوفري على  ت  ّددوش. والحظت كوبا االلتزام السياسي لبيالروس حبقوق اإلنسان        -٣٨
م التعليم االبتدائي على النحـو      الرعاية الصحية والتعليم باجملان، والقضاء على األمية، وتعمي       

املطلوب يف األهداف اإلمنائية لأللفية، واخنفاض معدل الوفيات بني األمهـات واألطفـال،             
لت تساءو. اإليدز بني الشباب/ بفريوس نقص املناعة البشريةاتإلصابيف ا ذري اجلخنفاضواال

كافحـة االجتـار    عن العمل الذي يقوم به املركز الدويل للتدريب على شؤون اهلجـرة وم            
  .قدمت كوبا توصياتو. باألشخاص

دولـة  كوالحظت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية التقدم احملـرز يف بـيالروس              -٣٩
وأشارت إىل اآلثـار    . دميقراطية تقوم على سيادة القانون والعدالة االجتماعية منذ استقالهلا        

.  االقتصاد القومي وصحة الـسكان  النامجة عن احلرب العاملية الثانية وحادث تشرينوبيل على       
  .وصيةوقدمت ت

ورحبت النمسا بالتدابري املتخذة لتحسني أوضاع احملتجزين يف الـسجون ولكنـها              -٤٠
مـن  الحظت أن األوضاع القاسية ال تزال قائمة يف مراكز االحتجاز وأعربت عن قلقهـا               

ة، وحـاالت   يائضات الق اإلجراءيف  عادلة  ال ةاكمتوفر شروط احمل  اللجوء إىل التعذيب، وعدم     
وذكرت أن بيالروس تواصل تنفيذ أحكام اإلعدام، وأن حقوق         . االحتجاز املخالفة للقانون  
  .وقدمت النمسا توصيات. األقليات ال تزال منقوصة

 املبذولة ورحبت باجلهود. والحظت فلسطني النص على حقوق اإلنسان يف الدستور  -٤١
دمات األساسية لالجئني، ورفـع مكانـة املـرأة،         لضمان حرية الرأي والدين، وتوفري اخل     

  .وقدمت فلسطني توصيات. ومكافحة التمييز والتعصب
التقدم السريع يف الذي حققته بيالروس يف       )  البوليفارية - مجهورية(وأبرزت فرتويال     -٤٢

 يف املائة من االستثمارات العامة للمـساعدة        ٨٥مستويات املعيشة للسكان نتيجة لتخصيص      
. والحظت أن احلقوق االجتماعية مكفولة يف ظل املساواة والشمول ودون متييز          . اعيةاالجتم

  .توصيةوقدمت فرتويال 
وهنأت املغرب بيالروس على إطارها املؤسسي حلقوق اإلنسان، ال سيما حلمايـة              -٤٣

وسألت عما إذا كانت بيالروس ستصدق على       . حقوق النساء واألطفال واملسنني واملعوقني    
وأيدت اجلهود اليت تبذهلا بيالروس يف جمال التنميـة         .  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    اتفاقية

  . املغرب توصياتوقدمت. البشرية واالجتماعية
عن تقديرها لألمهية اليت يعلقها الدستور )  املتعددة القوميات- دولة(وأعربت بوليفيا    -٤٤

به ت أيضا إىل العمل الذي يقوم       وأشار. والسياسات الوطنية يف بيالروس على احلق يف العمل       
اجمللس الوطين للعمال والشؤون االجتماعية ذو التمثيل الثالثي، ودعت بيالروس إىل تبـادل             
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وطلبت معلومات عن املمارسـات     .  اجليدة للتوصل إىل معدالت منخفضة للبطالة      اهتاممارس
  .وقدمت بوليفيا توصيات. اجليدة يف جمال التعليم والصحة

قلق إىل األوضاع غري العادية القائمة بشأن التعذيب وسوء املعاملة         بنغاريا  وأشارت ه   -٤٥
يف السجون، واحلق يف حرية التجمع والتعبري وتكوين اجلمعيات والدين، واملشاركة السياسية            

ورحبـت بتوصـية    . والعملية االنتخابية، واملدافعني عن حقوق اإلنسان، واستقالل القضاة       
اء عقوبة اإلعدام وكذلك بالتدابري الشاملة اليت اختذهتا، يف مجلة أمور،            الدستورية بإلغ  ةاحملكم
  .وقدمت توصيات. سني حالة األطفاللتح
وأعربت الصني عن تقديرها للتدابري العملية اليت اختذت لتنفيـذ مجيـع األهـداف                -٤٦

ه االجتمـاعي،   زيادة االستثمارات يف جمال الرعاية الطبية والرفا      عن  ت  علنوأ. اإلمنائية لأللفية 
وأشارت أيضاً إىل اعتمـاد اخلطـة       . والتقدم الكبري احملرز يف محاية احلق يف الصحة والتعليم        

وقـدمت  .  لضمان املساواة بني اجلنسني وتنفيذ حقوق املرأة       ٢٠١٠-٢٠٠٨ للفترة   يةالوطن
  .الصني توصيات

ل املتاحـة   ورحبت قطر باجلهود املبذولة لضمان احلق يف العمل وزيادة فرص العم            -٤٧
والحظت اجلهود املبذولة لتحسني السياسات االجتماعية، مبا يف ذلك السياسات          . للمعوقني

وأعربت عن تقديرها للجهود املبذولة ملواجهة التحديات البيئيـة   . املتعلقة بالصحة واإلسكان  
  .١٩٨٦ املتأثرة حبادث تشرينوبيل الذي وقع يف عام ملناطقوإعادة تأهيل ا

زاخستان أن مشاركة بيالروس يف عملية االستعراض الدوري الـشامل          وأكدت كا   -٤٨
ودعواهتا للعديد من أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إىل زيارة البلد دليل على              

يف العـامل  وهنأت كازاخستان بيالروس على حتقيق أعلى معـدل        . بواجباهتا الدولية التزامها  
وسياسة عدم التمييز، وحتسني املساواة بني اجلنسني، والتنمية         ،القراءة والكتابة تعليم مبادئ   ل

  .وقدمت كازاخستان توصيات. البشرية، ومكافحة االجتار باألشخاص
وطلبت فيما يتعلق   . والحظت السودان ارتفاع مؤشرات التنمية البشرية يف بيالروس         -٤٩

ومات عن التـدابري الـيت      باآلثار الصحية واألضرار البيئية النامجة عن حادث تشرينوبيل معل        
  . وقدمت السودان التوصيات. اختذت ملعاجلة املشاكل اليت ال تزال قائمة حىت اآلن

والحظت النرويج أن مشاركة اجملتمع املدين بنشاط يف عملية االستعراض الـدوري              -٥٠
ئـات  الشامل أساسية لكي حتقق هذه العملية النتائج املرجوة منها وأن التعاون الفعال مع اهلي             

والحظت . املعنية حبقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة من األهداف الرئيسية هلذه العملية           
 املستقلة ال يزال حمظوراً من الناحية القانونية، وأعربت عن قلقهـا            نشورات توزيع امل  أن ً أيضاً

تها وأكدت من جديد معارض   . إزاء حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واحملامني       
  .وقدمت توصيات. لعقوبة اإلعدام وأعربت عن أسفها لتنفيذ هذه العقوبة مؤخراً
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إنشاء نظام خاص لقضاء األحداث، وأشادت ببيالروس       عملية  وعلقت أرمينيا على      -٥١
ـ ت  نّوهو. لشروعها يف وضع خطة عمل شاملة ملكافحة االجتار باألشخاص         القرار الـذي   ب

 جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية وشجعت البلد         اختذته بيالروس إلدراج التثقيف يف    
  .وقدمت أرمينيا توصيات.  املدرسينظامعلى توسيع نطاقه وتطبيقه خارج ال

والحظت إسرائيل اجلهود اليت تبذهلا بيالروس يف جمال التشريعات املتعلقة مبكافحة             -٥٢
اميـة لالجتـار باألشـخاص      االجتار باألشخاص واحلملة اليت تقوم هبا ضد املنظمات اإلجر        

بيد أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء األحكام الصادرة باإلعـدام بـدون             . واالستغالل اجلنسي 
 اإلفالت من العقاب، واإلعدام التعسفي، والتعـذيب، وكـذلك إزاء           وثقافةحماكمة عادلة،   

  .وصياتوقدمت ت. القيود املفروضة على حرية التعبري والرأي والتجمع وتكوين اجلمعيات
أن إلغاء هذه العقوبـة عمليـة       بيالروس  وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، أوضح وفد         -٥٣

 ٨٠ استفتاء عام حول هذه املسألة وأيد أكثر من          ١٩٩٦فقد أجري يف عام     . حساسة للغاية 
 الدستور وقانون العقوبات    نصوي. ةبويف املائة من السكان اإلبقاء على هذا الشكل من العق         

 هلذه العقوبة، مبا يتماشى مع العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           ثنائياملؤقت واالست على الطابع   
وأشار الوفد إىل أن عقوبة اإلعدام تنفذ يف حاالت نـادرة للغايـة، وأن              . املدنية والسياسية 

  .القانون ينظم إجراءات العفو عن احملكوم عليهم بعقوبة اإلعدام
م موقف البلدان اليت تطالب بإلغاء عقوبـة        والحظ الوفد أن بيالروس تتفهم وحتتر       -٥٤

وأنشئ فريق عامل برملاين هلذا     . اإلعدام، وأهنا تفكر جدياًً يف الطرق والوسائل املتاحة إللغائها        
وُبذلت أيضاً جهود للتأثري على الرأي العام من خالل وسائل اإلعـالم ومحـالت              . الغرض
ة اإلعدام أو وقفها االختياري دون مراعـاة        غري أنه ال ميكن اختاذ قرار بإلغاء عقوب       . التوعية

 ، رجعـة  بـدون ينبغي أن يكـون     ووينبغي أن يتخذ القرار بوعي كامل       . نتيجة االستفتاء 
ويف هذا الصدد، أشـارت     . وستواصل بيالروس تعاوهنا مع اجملتمع الدويل بشأن هذه املسألة        

  .لعقوبةا تنفيذعلى وقف  أهنا مل تصوت ضد قرارات اجلمعية العامة اليت تشجع إىلبيالروس 
وفيما يتعلق باحلق يف املشاركة يف املظاهرات السلمية، أكدت بيالروس أن هذا احلق           -٥٥

وينبغي احلفـاظ   . يكفله القانون شريطة عدم انتهاك النظام العام أو حقوق املواطنني اآلخرين          
نص عليها القانون هو    واهلدف من اإلجراءات اليت ي    . على األمن والنظام العام أثناء املظاهرات     

والحظ الوفد أن هذا يتفق متاما مـع        .  بني حرية املواطنني واحلفاظ على األمن العام       وازنةامل
   التزامات بيالروس الدولية، مبا يف ذلك التزاماهتا مبوجب العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق               

  .املدنية والسياسية
. ف يف اتفاقية مناهضة التعـذيب     وفيما يتعلق بالتعذيب، الحظت بيالروس أهنا طر        -٥٦

 ١ولضمان املسؤولية اجلنائية عن أعمال التعذيب، تطبق بيالروس التعريف الوارد يف املـادة              
ويصف قانون العقوبات مجيع األعمال املتعلقة بالتعـذيب بأهنـا          . من االتفاقية بشكل كامل   

، باإلضـافة إىل     عليها بالسجن ملدة تتراوح بني ثالث وعشر سـنوات         اقبجرائم خطرية يع  
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وجيوز لألشخاص الذين يتعرضـون     . حرمان الذين يرتكبون هذه اجلرائم من الوظائف العامة       
للتعذيب أن يقدموا شكاوى إىل مكتب املدعي العام أو القضاء، وينبغـي النظـر يف هـذه                 

  . وسائل للرقابة العامةالشكاوى دون تأخري، ويوفر القانون أيضاً
. يالروس اهتماماً خاصاً ملسألة األوضاع اإلنسانية لالحتجـاز        للوفد، تويل ب   وفقاًو  -٥٧
جيوز احتجاز أحد بوجه خمالف للقانون، وينبغي أن تراعى يف مجيع أشكال االحتجـاز               وال

. كرامة اإلنسان، وال جيوز معاملة احملتجزين معاملة قاسية أو ال إنـسانية أثنـاء االحتجـاز             
  .ألوضاع يف السجون موارد كبرية لتحسني اومةواعتمدت احلك

والحظ الوفد أن تشريعات بيالروس املتعلقة حبرية تكوين اجلمعيات تستند إىل العهد     -٥٨
وجيوز لألحزاب السياسية واملنظمات العامـة أن       . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

لـسياسية أو  انون إلغاء األحـزاب ا   الق حيظرو.  ألنظمتها وبراجمها  وفقاًمتارس أنشطتها حبرية    
وينص قانون األحزاب السياسية وقانون املنظمات العامـة        .  العامة ألسباب سياسية   ماتاملنظ

 وهي موحدة بطبيعتها وال تتوقف على طبيعة األنشطة اليت          ،إنشائهاراءات  جإعلى شروط و  
  .وهناك أيضا آلية للطعون يسهل الوصول إليها. متارسها املنظمة املعنية

 تبـدو   بعض الشروط املتعلقة بإنشاء اجلمعيـات     أن  ه على الرغم من     وذكر الوفد أن    -٥٩
وأضاف أن بيالروس من البلدان القليلة      . ، فإن هناك ما يربر ذلك من الناحية العملية        متشددة

اليت ال توجد فيها منظمات غري حكومية ملكافحة التطرف وكره األجانب أو الكراهية الدينية             
. البيئة مواتية ألنشطة املنظمات غري احلكومية يف بـيالروس        والحظ الوفد أن    . نصريةأو الع 

إن لوفـد   ول ا قيو.  حزباً سياسياً مسجالً   ١٥ مجعية عامة مسجلة و    ٢ ٢٠٠وهناك أكثر من    
  .باستمراريتزايد عدد اجلمعيات املسجلة 

 بيالروس  وذكر أن . والحظ الوفد أن وضعا مماثال يسود فيما يتعلق بالنشاط النقايب           -٦٠
اتفاقيـة مـن     ٤٩ علـى  وصـدقت    ١٩٥٤ منظمة العمل الدولية منـذ عـام         عضو يف 
  .ملنظمةا اتفاقيات

وأكدت بيالروس أن احتكار وسائل اإلعالم من جانب الدولة أو القطاع اخلاص أو               -٦١
 للوفد، مل تضع احلكومة قيوداً على اإلعالم عن طريق          وفقاًو. األفراد حمظور مبوجب القانون   

ضاع اقتصادية متكافئة لتطوير مجيع وسائل اإلعالم، بصرف النظر عـن           وهناك أو . اإلنترنت
 اآلليات القانونية الالزمة لوسائل اإلعالم املهنية       ٢٠٠٩ اإلعالم لعام    نونووضع قا . ملكيتها

  .املستقلة وقام بتبسيط اإلجراءات املتعلقة بتسجيل وسائل اإلعالم
نات الالزمة إلجراء االنتخابـات     والحظ الوفد أن تشريعات بيالروس توفر الضما        -٦٢
وبناء على ذلك، تطبـق بـيالروس املعـايري         .  للمعاهدات الدولية اليت هي طرف فيها      وفقاً

املعترف هبا عموماً إلعداد وإجراء االنتخابات ولكن ليس هناك، لألسف، معايري عاملية ميكن             
ري باستمرار حتسني قانون     للوفد، جي  وفقاًو.  الدميقراطي لالنتخابات  لطابعمن خالهلا تقييم ا   
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 لتوسـيع نطـاق حقـوق       اتاالنتخابات، وأدخلت مؤخراً تعديالت على قانون االنتخاب      
وتراعي بيالروس املبدأ القائل بـضرورة      . املشاركني يف احلمالت االنتخابية وحقوق املراقبني     

ـ        ال يف بيالروس،    راقبةمراقبة االنتخابات، وتتم هذه امل     راقبني  عن طريق عدد كـبري مـن امل
  .ن للمنظمات الدوليةوعن طريق مراقبني أجانب، منهم ممثلأيضاً الوطنيني فحسب، ولكن 

وأكدت نيكاراغوا أن بيالروس أصبحت اآلن دولة دميقراطية، وأهنا حققت هدف             -٦٣
  .وقدمت نيكاراغوا توصيات. القضاء على الفقر املنصوص عليه يف األهداف اإلمنائية لأللفية

 ماهريية العربية الليبية اإلجراءات اليت اختذهتا بيالروس لكي تتماشـى         والحظت اجل   -٦٤
وأشادت بإدراج حقوق اإلنسان يف     . تشريعاهتا الوطنية مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      

. املناهج الدراسية للمدارس االبتدائية وبالتدابري األخرى املماثلة إلذكاء الوعي حبقوق اإلنسان          
  . ت ليبيا توصياتوقدم
والحظت عمان التزام بيالروس حبماية حقوق اإلنسان، على النحو الذي يتبني من              -٦٥

إجنازاهتا يف القضاء على الفقر، وخفض معدالت البطالة ومعدالت الوفاة لألمهات واألطفال،         
  .وقدمت عمان توصيات. فضال عن اجنازاهتا يف جمال التعليم وجماالت أخرى

ن كـا نجاح الذي حققته بيالروس يف اجملال االقتصادي        والحظت بنغالديش أن ال     -٦٦
العوامل اليت أدت إىل االخنفاض املطرد للفقر واليت ساعدت على تعزيز التمتع حبقـوق              أحد  

وأشارت إىل اجلهود الكبرية اليت تبذهلا بـيالروس        . اإلنسان وإحراز تقدم يف القطاع الصحي     
باملشاركة البناءة مع آليات األمـم املتحـدة         والتزامها   باألشخاص،يف جمال مكافحة االجتار     

  . وقدمت بنغالديش توصيات. حلقوق اإلنسان يف هذا اجملال
  . بيالروس على تقدمي تقريرها الوطين وقدمت توصياتإسبانياوشكرت   -٦٧
. وأشارت أوزبكستان إىل التدابري اليت تتخذها بيالروس حلماية حقـوق اإلنـسان             -٦٨

. ت األحكام املتعلقة حبقوق اإلنـسان يف تـشريعاهتا الوطنيـة   والحظت أن بيالروس أدرج   
وأشادت باجلهود اليت تبذهلا بيالروس يف جمايل الصحة والتعلـيم، ويف مكافحـة االجتـار               

  .وقدمت أوزبكستان توصيات. باألشخاص
والحظت مجهورية إيران اإلسالمية تعاون بيالروس البّناء مع اآلليات الدولية حلقوق             -٦٩

وأبرزت االجنازات املتعلقة مبعظم األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذلك القضاء على            . ناإلنسا
  .وقدمت إيران توصيات. الفقر، وحمو األمية، وخفض معدالت الوفاة للرضع واألمهات

ندونيسيا بالتدابري اليت اختذهتا بيالروس لضمان احلق يف التعليم وحتقيـق           إوأشادت    -٧٠
وأشارت إىل اهتمام البلد باالحتياجـات التعليميـة        . ة القراءة والكتابة  معدل عال من معرف   

لألطفال املعوقني من غري املواطنني يف بيالروس، وأشارت إىل االعتراف املتزايد بدور اجملتمع             
  .وقدمت توصية. دينامل
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وطلب العراق توضيحات بشأن برنامج االجتار باألشخاص واهلجرة غري املـشروعة             -٧١
وحـث  . ، وسأل عما إذا كانت احلكومة تعتزم متديد هذا الربنـامج    ٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة  

وقدم . العراق بيالروس على التعاون مع جملس حقوق اإلنسان فيما يتعلق باإلجراءات اخلاصة      
  .العراق توصية

وذكرت طاجيكستان أن بيالروس تعمل على الدوام على توفري اآلليـات الالزمـة            -٧٢
ليات الالزمة حلماية حق املواطنني يف العمـل، واحلـق يف الـضمان             للحماية وال سيما اآل   

 حقوق الطفل واملرأة، واحلق يف التعليم، مبا يف ذلك التثقيف يف جمـال              وكذلكاالجتماعي،  
وقـدمت  . وسألت عن اجلهود اليت يبذهلا البلد ملكافحة االجتار باألشخاص        . حقوق اإلنسان 

  .طاجيكستان توصيات
ا باحلوار الدائر بني االحتاد األورويب وبـيالروس بـشأن حقـوق            يرلندآورحبت    -٧٣

وطرحت أسئلة بشأن حقوق املدافعني عـن       . اإلنسان، وبوضع خطة للمساواة بني اجلنسني     
وأعربت عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة بالتطبيق       . حقوق اإلنسان، وقانون التجمعات العامة    
كومية واملضايقات اليت تتعرض هلا وإغالقها، واحلق       التعسفي ملعايري تسجيل املنظمات غري احل     

   . يف حرية تكوين اجلمعيات، واستمرار الصعوبات اليت تواجه الصحف املستقلة عند تسجيلها           
  .وقدمت توصيات

وأشارت اجلمهورية العربية السورية إىل اجلهود اليت تبذهلا بيالروس من أجل التوصل      -٧٤
 مصاحل اجملتمع، واحلفاظ على التوازن يف       ةاعامر الفردية، و   احلقوق إعمالإىل حل وسط بني     
  .وقدمت توصيات. والحظت تقدم الدميقراطية يف البالد. محاية حقوق اإلنسان

 عدم وجـود    وخاصة تدهور حالة حقوق اإلنسان،      بسببوأعربت كندا عن قلقها       -٧٥
ضني السياسيني، وسيطرة انتخابات حرة ونزيهة، واحلد من احلريات السياسية، وختويف املعار      

الدولة على وسائل اإلعالم، وفرض قيود على وسائل اإلعالم املـستقلة وحريـة تكـوين               
  . كندا توصياتمتوقد. اجلمعيات والتجمع

. وأشادت هولندا باجلهود اليت تبذهلا بيالروس من أجل مكافحة االجتار باألشخاص            -٧٦
بت عن قلقها بـشأن اإلجـراءات املتبعـة          عقوبة اإلعدام يف البلد وأعر     طبيقوأشارت إىل ت  

لالستئناف يف هذه احلاالت وبشأن التقارير املتعلقة باستمرار املضايقات والتخويف والقبض           
  .  عن حقوق اإلنسان، واألفراد الناشـطني سياسـياً، والـصحفيني          دافعنيالتعسفي على امل  
  .وقدمت توصيات

وطرحت بعـض األسـئلة   . ة اإلعدام وأشارت اجلمهورية التشيكية إىل مسألة عقوب       -٧٧
وطلبت إىل بـيالروس أن  . املتعلقة باحلماية من التعذيب ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان   

  . وقدمت توصيات. تقدم تفاصيل بشأن التدابري اليت اختذهتا لتعزيز استقالل السلطة القضائية
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اإلنسان يف البلد، علـى     وقالت بلجيكا إهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء حالة حقوق             -٧٨
وأعربت بلجيكـا عـن     . ٢٠٠٨الرغم من التطورات اإلجيابية العديدة اليت حدثت منذ عام          

الدولة األوروبية الوحيدة اليت تطبق عقوبة اإلعدام، وألن قانون عام          هي  ن بيالروس   ألأسفها  
ع املـدين   وذكرت أيضا أن اجملتم   .  على حرية وسائل اإلعالم    داعٍ يفرض قيوداً بغري     ٢٠٠٩

ـ    ال مربر هلا    يواجه سلسلة    وقـدمت  .  حبريـة تكـوين اجلمعيـات      ضّرمن العقبات اليت ت
  .توصيات بلجيكا
وأشارت نيبال إىل اجلهود اليت تبذهلا بـيالروس يف جمـال التنميـة االجتماعيـة                 -٧٩

ـ   . واالقتصادية والسياسية وضمان سيادة القانون والعدالة االجتماعية       ق وأبرزت القانون املتعل
بشكاوى املواطنني باعتباره من القوانني املبتكرة يف هذا الشأن وأشادت باجلهود اليت يبـذهلا              
      البلد من أجل حتقيق هدف من األهداف اإلمنائية لأللفيـة وهـو القـضاء علـى الفقـر،                  

  . مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانوبتعاوهنا البّناء
شهد مما يآليات جملس حقوق اإلنسان، بعض ى علانفتاح بيالروس بجيبويت نوهت و  -٨٠

ن بنـاء   أ توقال. الدميقراطيةاحترام  بناء جمتمع قائم على العدالة االجتماعية و      بعلى التزامها   
. قوق عملية دينامية وتدرجيية تشمل تنفيذ مجيع حقـوق اإلنـسان          احلدولة دميقراطية حتترم    

  .قدمت جيبويت توصياتو
اإلجراءات املعقدة لتسجيل املنظمات املدنية واألحزاب      من   وأعربت بولندا عن قلقها     -٨١

قـانون  ال إىل   توأشار.  هلذا التسجيل  الرفض التعسفي جييز  ن القانون   ألوالسياسية والنقابات   
ملشاركة يف أنشطة   بسبب ا نص على احلرمان من احلرية ملدة تصل إىل سنتني          يي  ذ، ال نائياجل

  .توصياتوقدمت . غري مسجلةة حزب غري مسجل أو مجعية مدنية أو ديني
طرحت و. طائفة الروما  ووضععقوبة اإلعدام   مسأليت  وأعربت فنلندا عن قلقها إزاء        -٨٢

  .  توصياتتوقدمهاتني املسألتني أسئلة حول 
سـكاهنا  من حيث حصول    اجليد  سجل بيالروس   عن سرورها إزاء    تركيا  أعربت  و  -٨٣

جلهود مكافحة االجتـار    أعربت عن دعمها    و. احلق يف التعليم  على  على اخلدمات الصحية و   
كما شجعت السلطات على مواصلة اجلهود      . العقابيةالتدابري  تحديث نظام   ببالبشر ورحبت   
  . اليت تشوبهمن أجل معاجلة أوجه القصوراالنتخابات نظام الرامية إىل تنقيح 

 التدابري  عنسألت  و. عدامعقوبة اإل ستلغي   بيالروسفرنسا عما إذا كانت     وسألت    -٨٤
على النحو املقرر يف هـذا    االختفاء القسري،   املتعلقة ب دعاءات  االاملتخذة ملواصلة التحقيق يف     

 لتوصيات فريق األمم املتحدة العامل املعين حباالت االختفاء القسري  وفقاً،  ٢٠٠٩عام  الشأن  
  .قدمت فرنسا توصياتو. أو غري الطوعي

ضـماناهتا  هود بـيالروس لتعزيـز      جب ا الشعبية الدميقراطية  نوهت مجهورية كوري  و  -٨٥
 يبذهلا البلـد يف جمـال   يتاجلهود ال على توأثن. السياسية واالقتصاديةوالقانونية الدستورية و 
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احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك زيادة اإلنفاق على التعليم، مما أدى إىل              
ب الفرد مـن     ومنو نصي  ،لرعاية الصحية تقدم نظام ا   و ،ءة والكتابة القرااإلملام ب ارتفاع معدل   

  .وقدمت توصيات. الدخل
وفيما يتعلق بقضية االجتار بالبشر، الحظ الوفد أن بيالروس، بوصفها طرفا يف مجيع               -٨٦

الصكوك الدولية الرامية إىل مكافحة األشكال احلديثة للرق، جعلت من النظر يف اختاذ تدابري              
  .ةي احلكومتهامن أولويات سياسأولوية الجتار بالبشر كافحة امل

ملكافحـة    شامالً حكومياً اً، برناجم ٢٠٠٢ منذ عام     بيالورس تنفذ،  وذكر الوفد أن    -٨٧
منظمة إجرامية  ١٥من بينها  إجرامية، ة منظم١٨على وقضت بيالروس . االجتار باألشخاص

املنظمات الدولية واجلمعيات    مع   بالتعاوناحلكومة،  ووضعت  . إجراميةعصابة   ٦٤دولية، و 
  . باألشخاصالوطنية، خطة إلعادة التأهيل واإلدماج االجتماعي لضحايا االجتار األهلية 

قامت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، وخباصة النساء      كما الحظ الوفد،    و  -٨٨
ذهلا ملكافحة االجتـار     على اجلهود اليت تب    ت وأثن بزيارة بيالروس ،  ٢٠٠٩، يف عام    واألطفال

حتـسني  ملواصلة  س اهتمامها   ياحلكومة تكر تواصل  و. بالبشر على الصعيدين الوطين والدويل    
اعتمـاده يف   املقرر  والقوانني اجلديدة، مبا يف ذلك قانون مكافحة االجتار بالبشر،          التشريعات  

  .٢٠١٠عام 
نون احلماية االجتماعيـة    قاإىل   الوفد   أشاروفيما يتعلق حبماية األشخاص املعوقني،        -٨٩

دون قيود لألشخاص بالرامية إىل تأمني بيئة تنفيذ برامج الدولة إىل ، ولألشخاص ذوي اإلعاقة
ملعـوقني  اتوظيف  ارتفع معدل   إلجراءات اليت تقوم هبا احلكومة،       إىل ا  نظربالو. ذوي اإلعاقة 

  .٢٠٠٨ يف املائة عام ٤٥ إىل ١٩٩٥ يف املائة عام ٢٥ من
نظاما لتوفري  الحظ الوفد أن بيالروس وضعت      األطفال،  حقوق  تعلق حبماية    ي وفيما  -٩٠

 يف املائة من التمويـل الـالزم        ٤٠أن ميزانية الدولة توفر     الدعم املادي لألسر واألطفال، و    
   .لوجبات األطفال يف مدارس احلضانة وخدمات الرعاية واملراقبة الطبية والنفسية

التعلـيم،  كل طفل يف احلصول على      ساواة يف فرص    امل، متثل   كومةكما ذكرت احل  و  -٩١
 كـّرس وت.  على التعلم، أولوية بالنـسبة للحكومـة       تهبغض النظر عن حالته الصحية وقدر     

التـايل  توفر هلـم ب   ، و األبويةرعاية  البيالروس اهتماما خاصا لأليتام واألطفال احملرومني من        
الذين يعيشون  العنف ضد األطفال     ملكافحة   ا خاص اويل اهتمام تو. ضمانات اجتماعية إضافية  

لألطفـال  يف الوقت املناسب    ضعت آلية لتقدمي املساعدة     غري مواتية، وقد وُ   أسرية  يف ظروف   
  .إىل مساعدة املنتمني إىل فئات اجتماعية ضعيفة واألطفال احملتاجني

توخى إنشاء حماكم   يقضاء األحداث   ل ا مفهوم وضعت بيالروس لوفد،  ملا قاله ا   وفقاًو  -٩٢
  . أطفالتتعلق بجنائية ومدنية وإدارية تتناول قضايا اصة خ
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 مـن املـواطنني   حصول  بذل جهودا منتظمة لضمان     توأشار الوفد إىل أن احلكومة        -٩٣
ـ اوالعمل والتعليم،   على  على اخلدمات االجتماعية والطبية و    طائفة الروما    أطفـاهلم  ق  التح

ـ جـوازات سـفر، و   ل هؤالء املوطنـون علـى       وحصرس، و ااملدب يف احليـاة   تهمشاركم
  .والثقافية االجتماعية

وفيما يتعلق بتنفيذ توصيات اجلمعية الربملانية جمللس أوروبـا، أوضـح الوفـد أن                -٩٤
  .لتوصياتهلذه اتويل االعتبار الواجب فهي ومع ذلك، . بيالروس ليست عضوا يف اجمللس

 تلوفد أن بيالروس دع   ، ذكر ا  اتاالنتخاباملتعلقة ب وفيما يتعلق بتحسني التشريعات       -٩٥
وأعربت . عاملياانتخابية موحدة ومتعارف عليها     معايري  إىل وضع   املنظمات الدولية واإلقليمية    

 إلجراء حتليل مقارن للنظم االنتخابية يف بلدان رابطة الدول املـستقلة            ابيالروس عن تأييده  
ـ    . تسليط الضوء على أوجه القصور يف التشريعات الوطنية       ل ن اسـتعداد   وأعرب الوفـد ع

 يف مع كندا، يف إطار األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعـاون  جنبا إىل جنب    للعمل  بيالروس  
  .بسري االنتخاباتاملتعارف عليها عامليا فيما يتعلق مشروع املعايري وضع ، على أوروبا
ويف اخلتام، ذكر الوفد أن بيالروس تعترب مشاركتها يف االستعراض الدوري الشامل              -٩٦
قدم إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة معلومات شاملة حول          كي ت ة فريدة من نوعها     فرص

من جديد تعهـد بـيالروس      وأكد الوفد   . التدابري اليت اختذهتا لتحسني حالة حقوق اإلنسان      
 أن نتائج احلـوار      مفاده وأعرب عن رأي  . الدولية يف جمال حقوق اإلنسان     بالتزاماهتابالوفاء  

يف محايـة وتعزيـز     بيالروس  سهم يف اجلهود اليت تبذهلا      ت أن   اوصيات من شأهن  التفاعلي والت 
  .حقوق اإلنسان

  أو التوصيات /االستنتاجات و  - ثانياً  
قُدِّمت خالل احلوار التفاعلي، وُتعرب عن      اليت  التالية  التوصيات   بيالروس يف    نظرت  -٩٧

  :تأييدها هلا
ية الدولية حلماية حقوق مجيـع      إمكانية االنضمام إىل االتفاق   ة  سادر  -١-٩٧  

 لروح التزامها بالعمل من أجـل حقـوق   وفقاً، العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   
النظر يف التوقيع والتصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة        و؛  )اجلزائر (اإلنسان

  ؛)مصر(هم حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسر
فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      إمكانية االنضمام إىل ات    ةسادر  -٢-٩٧  

   ؛)اجلزائر(اإلنسان التزامها بالعمل من أجل حقوق روح  لوفقاً
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التشريعات الوطنية مع املعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان         تنسيق    -٣-٩٧  
 املعـايري هـذه    تشريعاهتا الوطنيـة مـع       تنسيق ومواصلة جهودها ل   ؛)جيبويت(

  ؛)السودان( الدولية
مؤسسة وطنية للدفاع عن حقوق اإلنـسان       إنشاء  انية  دراسة إمك   -٤-٩٧  

جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية       جانب  معتمدة من   تكون  
 وفقاًالنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان        و؛  )اجلزائر(حقوق اإلنسان   

ان استكشاف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنس      و؛  )مصر(ملبادئ باريس   
  ؛)ماليزيا( ملبادئ باريس وفقاً

إنشاء إطار مؤسسي مالئم لتحسني وضع املرأة عن طريق إدماجها            -٥-٩٧  
  ؛)جيبويت(واالقتصادية والسياسية االجتماعية احلياة يف 

مواصلة تعزيز التعاون بني احلكومة ومنظمات اجملتمـع املـدين يف             -٦-٩٧  
التعليم والصحة العامة واملساواة بني     تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف جماالت مثل        

 وتعزيز التعاون بني احلكومة واجملتمـع       ؛)ماليزيا(أخرى   جماالت   ضمناجلنسني،  
  ؛)عمان (هاتعزيز واملدين يف جمال محاية حقوق اإلنسان

ع األطفـال  وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية لتحسني وض   املضي يف     -٧-٩٧  
  ؛)عمان(ومحاية حقوقهم 

فض معـدل   خبالختاذ إجراءات تتعلق    ة  موجهة  سياستباع  امواصلة    -٨-٩٧  
إليـدز  ا/وفيات الرضع، ورعاية األمومة، ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية        

  ؛)أذربيجان(ومحاية البيئة 
املنظمات الدوليـة   غريها من   مواصلة التعاون مع األمم املتحدة و       -٩-٩٧  

   ؛)فلسطني(لتعزيز حقوق اإلنسان يف بيالروس 
 وفقـاً مواصلة تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقـوق اإلنـسان             -١٠-٩٧  

مواصلة تعاوهنا مع املؤسـسات الدوليـة يف جمـال    و؛ )الصني(لظروفها الوطنية   
اء مع مجيع آليات حقوق اإلنسان     ومواصلة التعاون البنَّ   ؛)أرمينيا(حقوق اإلنسان   

  ؛)بية الليبيةاجلماهريية العر(من أجل تعزيز حقوق اإلنسان يف البلد 
 تعاوهنا مع خمتلف اآلليات الدولية لتعزيز حقوق اإلنـسان        مواصلة    -١١-٩٧  

أصـبحت  عاهـدات الـيت     مراقبة امل ، مبا يف ذلك هذا اجمللس وهيئات        ومحايتها
إىل تلـك   الدوريـة   بيالروس طرفا فيهـا، فـضال عـن تقـدمي تقاريرهـا             

  ؛)نيكاراغوا( اهليئات
 ظام الدويل حلقوق اإلنسان، من خالل تقـدمي       تعزيز تعاوهنا مع الن     -١٢-٩٧  

تقـدمي  و؛  )مـصر (يف الوقت احملدد     إىل هيئات املعاهدات ذات الصلة       تقاريرها
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إىل هيئات املعاهدات دون تأخري، وبذل كل جهد ممكن لتجنـب       املتبقية  التقارير  
 تقدميالرامية إىل   تكثيف جهودها   و؛  )هنغاريا(التأخري يف املستقبل    النوع من   هذا  

  ؛)سبانياإ(عاهدات املالتقارير املتأخرة إىل هيئات 
ـ            -١٣-٩٧    ازيادة التعاون مع هيئات معاهدات األمـم املتحـدة وإجراءاهت

  ؛ )ليتوانيا (ا وقراراهتااخلاصة، وال سيما تنفيذ توصياهت
تقدمي ألمم املتحدة، وضمان    اإلجراءات اخلاصة ل  التعاون التام مع      -١٤-٩٧  

  ؛)النرويج(ولوية بيل األسعلى إىل هيئات األمم املتحدة املتأخرة التقارير 
احترام أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            -١٥-٩٧  

،  حلقوق اإلنسان  الدولية ليات احلكومية اآلواتفاقية مناهضة التعذيب، وتوصيات     
  ؛)سويسرا(ن مع اإلجراءات اخلاصة تعاوكذلك الو
أصحاب الواليـات اخلاصـة    من  مواعيد زيارة مثانية    االتفاق على     -١٦-٩٧  

  ؛)هنغاريا(احلكومة املدعوين من 
ال سيما مـع املقـررين      و،  اآلخرينالتعامل مع أصحاب الواليات       -١٧-٩٧  

املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان    حبالة احلق يف حرية التعبري، و  املعنيني ب اخلاصني  
  ؛)هنغاريا(التعذيب مبسألة و
 إلجـراءات دعـاءات الـيت تبعـث هبـا ا        ال ا بالغات الرد على   -١٨-٩٧  

  ؛)هنغاريا( اخلاصة
 األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،        يةمواصلة تعاوهنا مع مفوض     -١٩-٩٧  

 تنفيذ التوصيات املقبولة اليت قـدمت خـالل االسـتعراض           من أجل سيما   وال
  ؛)االحتاد الروسي(الدوري الشامل 

 ومواصـلة   ؛)تونس(قوق املرأة   مواصلة جهودها يف جمال تعزيز ح       -٢٠-٩٧  
القيام  و ؛)ليتوانيا ( واملساواة بني اجلنسني   املرأةحقوق  كفالة  الرامية إىل   األنشطة  

 ومواصلة العمـل    ؛)فلسطني (والنساءل  امالت توعية بشأن املساواة بني الرج     حب
لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وال سيما يف مكان العمـل   من أجل ا  

الوضـع االجتمـاعي    والنهوض ب  ومواصلة تعزيز ضمان حقوق املرأة       ؛)بوليفيا(
  ؛)الصني(هدات الدولية ذات الصلة  للمعاوفقاًللمرأة، 

مواصلة العمل االجيايب يف مكافحة التمييز العنصري وغـريه مـن             -٢١-٩٧  
 ومواصلة جهودها ملكافحـة التمييـز العنـصري         ؛)فلسطني(أشكال التعصب   

جيايب يف   اإل اعملهومواصلة  ؛  )مجهورية إيران اإلسالمية   (والتعصب املتصل بذلك  
  ؛)أوزبكستان (همكافحة التمييز العنصري والتعصب املتصل ب
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الثقة بني األعراق ومنع مجيـع      تعزيز  مواصلة جهودها الرامية إىل       -٢٢-٩٧  
   ؛)بوليفيا(أشكال التمييز العنصري 

ظلت علق بعقوبة اإلعدام طاملا     ما يت احترام احلد األدىن من املعايري في       -٢٣-٩٧  
 ضـمان أن    ، وجه اخلصوص  على، و وطاملا استمر تنفيذها  دون إلغاء   هذه العقوبة   

  ؛)بلجيكا(خطورة فقط اجلرائم  أشدمرتكيب عقوبة اإلعدام على يقتصر تطبيق 
اختاذ التدابري الالزمة لوقف العنف املرتيل، وال سيما فيمـا يتعلـق          -٢٤-٩٧  

؛ )فلسطني(اذ التدابري اليت هتدف إىل محاية ضحايا العنف املرتيل          حبقوق املرأة، واخت  
النظر يف التماس املساعدة التقنية لتحسني قدراهتا على مكافحة العنف املـرتيل            و
  ؛)هنغاريا(معاملة األطفال إساءة و
وضع  بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ب        ،القيام  -٢٥-٩٧  

لفائـدة  ة حول محاية حقوق اإلنسان لضحايا االجتار بالبشر         وتنفيذ دورة تدريبي  
الذين يدرسون يف مركز التدريب     املمثلني  ممثلي هيئات إنفاذ القانون، مبا يف ذلك        

  ؛) الروسياالحتاد(الدويل يف مينسك 
تعويضات لضحايا االجتار بالبشر، دفع  ممارساهتا اجليدة مثل ةواصلم  -٢٦-٩٧  

؛ )بوتان(ز تدريب دويل بشأن االجتار بالبشر واهلجرة        وإنشاء مؤسسات مثل مرك   
 مـن   شكالً اعتبارهبمواصلة وتكثيف مبادراهتا يف جمال مكافحة االجتار بالبشر،         و

 ومواصلة تنفيذ برناجمها الـشامل ملكافحـة        ؛)اجلزائر (ةاحلديثالعبودية  أشكال  
ة ذات الصلة   االجتار بالبشر، وتشجيع مجيع أشكال التعاون مع املنظمات الدولي        

متابعـة مبادراهتـا يف جمـال مكافحـة االجتـار           و؛  )أذربيجان(يف هذا الصدد    
هـا اخلاصـة   رباجملإجراء تقييم  و؛  )مصر(باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال     

وتقاسم اقتضى األمر، مواصلة تعزيزها حيثما هبدف كافحة االجتار غري املشروع مب
  ؛)فورةسنغا(تخلصة يف هذا اجملال الدروس املس

الدولية ملكافحة االجتار بالبشر    اجلهود  اجلمع بني اجلهود الوطنية و      -٢٧-٩٧  
 ومواصلة اجلهود وتبادل أفضل املمارسات يف جمال مكافحة االجتـار           ؛)فلسطني(

وثيق مع األطـراف    البالبشر على الصعيدين الوطين والدويل من خالل التعاون         
كافحة االجتار باألشخاص، وخباصـة     مواصلة سياستها مل  و؛  )كازاخستان(املعنية  

النساء واألطفال، على الصعيدين الوطين والدويل، وتقدمي املـساعدة لـضحايا           
دفـع   و، وإعادة التأهيل،املأوىيف توفري االجتار بالبشر من خالل تقدمي املساعدة     

 وتبادل أفضل ممارساهتا يف جمال مكافحة االجتـار         ؛)أرمينيا(لضحايا  تعويضات ل 
؛ )بـنغالديش (اليت تعاين من هذه احلالـة        واألطفال مع البلدان األخرى      بالنساء

مواصلة جهودها ملكافحة االجتار بالبشر على الصعيدين الوطين والـدويل مـن     و
التنسيق والتعاون مع احلكومات واملنظمات الدولية املعنية        منها   خالل مجلة أمور  



A/HRC/15/16 

21 GE.10-14519 

 الوطنية والدولية من أجـل      ومواصلة تعزيز اجلهود   ؛)مجهورية إيران اإلسالمية  (
  ؛)طاجيكستان ( بصورة فعالةالبشربالجتار امكافحة 

لحظـر املطلـق    االحترام الدقيق ل  حماكمات عادلة و  إجراء  ضمان    -٢٨-٩٧  
ـ االعترافات أو املعلومات اليت     عدم استخدام   للتعذيب، مبا يف ذلك ضمان       تم ي

  ؛)النمسا (كأدلة املةغريه من أشكال إساءة املعلتعذيب واوطأة حتت انتزاعها 
فيما يتعلق بنظام االحتجاز السابق للمحاكمة، وضـع التـدابري             -٢٩-٩٧  

لـى أسـاس اجلـنس      احملتجـزين ع  بني  لفصل  تتيح ا املناسبة اليت من شأهنا أن      
  ؛)ماليزيا( والعمر

الظروف املعيشية يف السجون ومراكز االحتجـاز       مواصلة حتسني     -٣٠-٩٧  
اسـتعراض األوضـاع يف الـسجون ومرافـق         و ؛)النمسا(السابق للمحاكمة   

مـع  لضمان تطابقهـا    االحتجاز، وال سيما مرافق االحتجاز السابق للمحاكمة،        
  ؛)اجلمهورية التشيكية( الدولية املعايري

احلـصول علـى    من    احملتجزين وأمجيع السجناء   متكن  التأكد من     -٣١-٩٧  
  ؛)النمسا (األقاربمن االلتقاء أو االتصال باملشورة القانونية و

وحتــسني هــذا قــضاء األحــداث لالنظــر يف إنــشاء نظــام   -٣٢-٩٧  
  ؛)كازاخستان( النظام

مواصلة جهودها الرامية إىل احلد من عدد األطفال احملرومني مـن             -٣٣-٩٧  
ملعاجلة هذه القائمة الرعاية األبوية، مبا يف ذلك عن طريق املضي قدما يف املبادرات 

  ؛)كوبا(املسألة 
هي نواة  وعزيز وضع املرأة، ومحاية األمومة وتوفري الدعم لألسرة،         ت  -٣٤-٩٧  

 ومواصلة جهودها اإلجيابية اليت هتـدف إىل        ؛)اجلماهريية العربية الليبية  (اجملتمع  
 كوريـا مجهورية  (االرتقاء مبركز املرأة يف اجملتمع، ومحاية األمومة ودعم األسرة          

  ؛)الشعبية الدميقراطية
،  هلم بيئة أسرية توفري  احتياجات األطفال، مبا يف ذلك      ة  تلبيمواصلة    -٣٥-٩٧  
  ؛)بنغالديش (حد ممكنأقصى إىل  هم األخرىحقوقإعمال و
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز حقـوق النـساء واألطفـال             -٣٦-٩٧  

مجهورية إيـران   (طنية  ومؤسسة األسرة يف إطار السياسات واالستراتيجيات الو      
  ؛)اإلسالمية

بناء بني  الوار  احلاستضافة ورعاية املؤمترات الدولية لتعزيز      صلة  موا  -٣٧-٩٧  
  ؛)عمان(تلف األديان واملعتقدات خم
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مجهوريـة إيـران    (مواصلة تعزيز احلوار بـني خمتلـف األديـان            -٣٨-٩٧  
 ومواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز احلوار بني األديان وتبادل اخلربات ؛)اإلسالمية

  ؛)طاجيكستان(األخرى البلدان واملمارسات اجليدة مع 
التعبري جلميع املواطنني، مبـا     حرية  ضمان حرية تكوين اجلمعيات و      -٣٩-٩٧  

مات الصحافة واملدافعني عن حقوق اإلنسان، واألحزاب السياسية واملنظ        يف ذلك 
  ؛)سويسرا(املدنية والنقابات 

اعيـة  مواصلة تعزيز مشاركة اجملتمع املدين يف الـسياسات االجتم          -٤٠-٩٧  
نتـائج  تاحـة    البناءة مع اجملتمع املـدين إل      تها ومواصلة مشارك  ؛)بوليفيا(العامة  

ملموسة على أرض الواقع من خالل مشاريع مشتركة يف جمال تعزيـز ومحايـة              
  ؛)ندونيسياإ(حقوق اإلنسان يف البلد 

ة مع اجملتمع املـدين، مبـا يف ذلـك          يلوعملية تشاركية ومش  كفالة    -٤١-٩٧  
وذلـك   للحق يف حرية تكوين اجلمعيات،   وفقاًستقلة غري احلكومية،    املنظمات امل 

  ؛)النرويج(ستعراض الدوري الشامل توصيات االلمتابعة 
مواصلة اجلهود املبذولة حاليا لزيادة متثيل النـساء يف املناصـب             -٤٢-٩٧  

  ؛)طاجيكستان( الربملان واحلكومة العليا، مبا يف ذلك
أمـام  لعمـل   متكافئـة ل   توفري فرص    ية إىل الراممواصلة جهودها     -٤٣-٩٧  
نظر أيضا يف اجلهود املبذولة لدعم برامج بنـاء القـدرات للنـساء             الجلميع، و ا
  ؛)كازاخستان( وحتسني وضع املرأة يف سوق العمل ؛)بوتان(
االجتماعية ومواصلة جهودها الرامية إىل محاية احلقوق االقتصادية          -٤٤-٩٧  

اسـتفادة  زيادة اجلهود لضمان    و؛  )كوبا(ضعفا  انية  السكلفئات  ألكثر ا والثقافية  
املرأة و  نيلسكان األصلي اجملتمعات احمللية ل  مبا يف ذلك األقليات و    الفئات الضعيفة   

 ومواصلة سياستها   ؛)ماليزيا(التنمية والتخفيف من حدة الفقر      من برامج   الريفية  
مات االجتماعيـة   توفري اخلد تعزز  االجتماعية الناجحة، واعتماد اإلجراءات اليت      

  ؛)فرتويال( ألكثر الفئات حرمانا وإعطاء األولوية
االستمرار يف دعم مجيع الربامج اليت هتـدف إىل حتـسني صـحة               -٤٥-٩٧  

  ؛)السودان (وفياتالالسكان من أجل خفض معدالت 
فض معدالت وفيات الرضـع كعنـصر مـن          خل  جهودها ةواصلم  -٤٦-٩٧  

  ؛)عربية السوريةاجلمهورية ال(حة عناصر احلق يف الص
السعي لتطبيق احلقوق االقتصادية لألفراد وبذل كل اجلهود املمكنة   -٤٧-٩٧  

للتغلب على الصعوبات اليت يواجهها االقتصاد بسبب األزمـة املاليـة العامليـة             
احلقـوق  ضـمان   الراميـة إىل     ومواصلة جهودها    ؛)اجلماهريية العربية الليبية  (
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مجهوريـة  (لى الرغم من األزمة املالية العاملية       االقتصادية واالجتماعية للشعب ع   
  ؛)الدميقراطيةالشعبية كوريا 

 مزيد من التقـدم يف تعزيـز احلقـوق          حرازإلمواصلة جهودها     -٤٨-٩٧  
، ومواصلة حتسني مستوى معيـشة      )بنغالديش(االقتصادية واالجتماعية لشعبها    

ة واالجتماعية  لحقوق االقتصادي أوسع نطاقا ل  إعمال  بشعبها من خالل ضمانات     
توسيع  ومواصلة حتسني مستوى معيشة شعبها من خالل         ؛)أوزبكستان(والثقافية  

  ؛)يكستانطاج(االقتصادية واالجتماعية والثقافية نطاق احلقوق 
توفري مستوى معيشي الئق لـشعبها،      الرامية إىل   مواصلة جهودها     -٤٩-٩٧  

  ؛)سوريا(قوي هلم  ضمان اجتماعي ريوتوف
وتوسـيع  يف جمال حقوق اإلنـسان      التثقيف  جهودها يف   ة  مواصل  -٥٠-٩٧  

التثقيف والتـدريب يف جمـال      مواصلة جهودها يف    و؛  )بوتان(نطاقها وتعزيزها   
  ؛)املغرب(األخرى البلدان  يف هذا اجملال مع ارباهتخحقوق اإلنسان وتبادل 

والبـصرية  والسمعية  عة  ملطبوا ل اإلعالم التنسيق بني وسائ  مواصلة    -٥١-٩٧  
بادئ حقوق اإلنسان، ومحاية وتعزيـز الثقافـات        مبفهم  الالوعي وتعميق   ذكاء  إل

ستقرة بـني اجملموعـات     املكعامل أساسي للعالقات    املختلفة  والتقاليد واألديان   
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(ة العرقي

 قـوات األمـن   لتثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنـسان          التعزيز    -٥٢-٩٧  
  ؛)جيبويت( والشرطة

؛ )مصر(أللفية  لما يتعلق بتحقيق األهداف اإلمنائية      ي ف اخرباهتتقاسم    -٥٣-٩٧  
، األلفيـة األهداف اإلمنائية   أهداف أخرى من    مواصلة جهودها من أجل حتقيق      و

الدولـة يف سياسـتها     وضـعتها    ألولويـات حقـوق اإلنـسان الـيت          وفقاً
  ؛)نيكاراغوا( الوطنية

كاملة الماية  احلمن أجل ضمان    إلصالحات يف البلد    تنفيذ ا  صلةامو  -٥٤-٩٧  
حلقوق اإلنسان وسيادة القانون يف البلد، ومواصلة تبادل أفضل املمارسـات يف            

، سـرة األجمال مكافحة االجتار بالبشر، والنهوض باملرأة ومحاية حقوق الطفـل و     
 مجهوريـة الو  (يف األمـم املتحـدة      البلـدان األعـضاء     بالتعاون مع مجيـع     

  ؛)الدميقراطية الشعبية
ـ التماس املساعدة التقنية واملالية اليت تعتقد أهنا ضرورية           -٥٥-٩٧   شاريعها مل

  ).املغرب(لتنمية البشرية واالجتماعية املتعلقة با
على يف الوقت املناسب،    وستقدم ردودها    التوصيات التالية     بيالروس فحصوست  -٩٨

  :٢٠١٠سبتمرب / يف أيلولالدورة اخلامسة عشرة جمللس حقوق اإلنسانأال يتجاوز ذلك 
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اخلـاص  الدويل  للعهد  التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين        -١-٩٨  
  ؛)إيطاليا) (الربازيل(احلقوق املدنية والسياسية ب
  ؛)الربازيل(األشخاص ذوي اإلعاقة التصديق على اتفاقية حقوق   -٢-٩٨  
التوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            -٣-٩٨  

  ؛)سبانياإ(توكوهلا االختياري وبرو
االنـضمام  )/سبانياإ(التوقيع والتصديق على  )/العراق(على  توقيع  ال  -٤-٩٨  

) سويسرا(تنفيذ  الالتصديق و )/الربازيل(على  التصديق  /)اجلمهورية التشيكية (إىل  
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو           

  ة أو الالإنسانية أو املهينة؛اسيالعقوبة الق
لعهـد الـدويل   لالتوقيع والتصديق على الربوتوكول االختيـاري     -٥-٩٨  

  ؛)سبانياإ(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من           -٦-٩٨  

ن اإلطار الزمين األمثل،    وضيف غ تصديق،  ، التوقيع وال  )سبانياإ(االختفاء القسري   
  ؛)فرنسا(خاص من االختفاء القسري االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشعلى 

استعراض اإلطار التشريعي إلعادة ضمان التنفيذ الكامـل حلريـة        -٧-٩٨  
  ؛)الربازيل( التعبري

اكمة لمعايري الدولية للمح  ل ثلتمتتأكد من أن التشريعات الوطنية      ال  -٨-٩٨  
عـن  دفاع   بال نيم خمتص ياوقافتراض الرباءة،   على  يف مجلة أمور،    تنص،  العادلة و 
ختفيـف  طلـب   التماس العفو و  إمكانية  ، و فعلي يف االستئناف  الق  حلاو،  املتهمني

  ؛)إسرائيل(اإلعدام العقوبة، وال سيما يف حاالت عقوبة 
هلـا حلريـة    إعادة النظر يف تشريعاهتا الوطنية من أجل ضمان امتثا          -٩-٩٨  

 ٢٢ و٢١ و ١٩املـواد   والتجمع وتكوين اجلمعيات، كما هو مكفول يف         التعبري
على سبيل املثـال، املـادة      (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        من

) نيابة عـن منظمـة غـري مـسجلة        التصرف   -  من القانون اجلنائي   ١-١٩٣
 العامـة   املناسـبات ثل قانون    إلغاء أو تعديل تشريعات م     ؛)اجلمهورية التشيكية (

قمع حرية التعبري أو الرأي والتجمع وتكوين       الذي ي ،  ١-١٩٣والقانون اجلنائي   
أعـضاء   مـن    م عن حقوق اإلنسان وغريه    نياملدافعحرية  سيما   اجلمعيات، وال 
  ؛)إسرائيل(اجملتمع املدين 

يف تسجيل املنظمات غـري احلكوميـة       ات املتعلقة ب  التشريعتبسيط    -١٠-٩٨  
  ؛)آيرلندا( بتسجيلهاختفيف األعباء املتعلقة والروس بي
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شـروط  مع   ىتمشلياجلماهريية  باملناسبات  قانوهنا املتعلق    تكييف  -١١-٩٨  
  ؛)آيرلندا(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

النظر يف إدخال تعديالت على التشريعات لتسهيل تسجيل وسائل           -١٢-٩٨  
  ؛)آيرلندا(مان حريتها اإلعالم املستقلة وض

توجيه دعوة مفتوحة ودائمة جلميع اإلجراءات اخلاصة، واالستجابة     -١٣-٩٨  
      النظـر يف إصـدار دعـوة      و ؛)سبانياإ(تفق عليها بعد    مل يُ اليت  لطلبات الزيارة   

  ؛)الربازيل(دائمة 
اختاذ التدابري املالئمة ملكافحة التمييز ضد األشخاص الذين ينتمون           -١٤-٩٨  

املـساواة  كفالة مضايقات الشرطة، ومكافحة ، وخصوصا تدابري   إثنيةإىل أقليات   
 وتعزيـز  ؛)النمسا(قليات األيف فرص التعليم جلميع األشخاص الذين ينتمون إىل    

 الكاملـة  موضمان مشاركتهالروما جهودها ملكافحة ومنع التمييز الذي يواجهه   
  ؛)فنلندا(اية بري لتحقيق هذه الغيف إنشاء آليات واختاذ تدا

؛ )كندا(اعتماد تدابري لضمان املساواة أمام القانون بالنسبة للنساء           -١٥-٩٨  
  ؛)الربازيل(ملساواة بني اجلنسني اعتماد تشريعات حمددة ملنح ا

هـذه  لغاء  متهيداً إل  اإلعدام   عقوبةتنفيذ  ل  االختياري وقفالإعالن    -١٦-٩٨  
؛ )ليتوانيـا (متامـا    ئهاعدام هبدف إلغا  تنفيذ عقوبة اإل   وقفو ؛)الربازيل(عقوبة  ال
 وقـف المتديد  و،  )إيطاليا (ا عقوبة اإلعدام بغية إلغائه    توقيعاالختياري ل وقف  الو

عدد أحكام اإلعدام الـيت     اإلعالن عن نشر     عقوبة اإلعدام، و   االختياري لتنفيذ 
 والنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد الـدويل            ،فذتُن

 اإلعدام، وإعالن   عمليةوضع حد ل  و؛  )سبانياإ(ص باحلقوق املدنية والسياسية     اخلا
  ؛)سويسرا (ا عقوبة اإلعدام يف أقرب وقت ممكن بغية إلغائه االختياريوقفال
النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام، والتـصديق علـى الربوتوكـول             -١٧-٩٨  

؛ )النمـسا ( والـسياسية    االختياري الثاين لالتفاقية الدولية بشأن احلقوق املدنية      
إلغاء عقوبة اإلعـدام، وكخطـوة      بمتابعة توصية احملكمة الدستورية لبيالروس      و

الوقف النظر يف   و؛  )هنغاريا( دون تأخري    عقوبة اإلعدام ل  االختياري وقفالأوىل،  
وقف ال وتنفيذ   ؛)النرويج(بشكل دائم    عقوبة اإلعدام بغية إلغائها      لتوقيعفوري  ال
 ؛)آيرلنـدا  (عدام هبدف إلغائها بالكامل ويف أقرب وقت ممكن       لعقوبة اإل كامل  ال
 لقـرارات   وفقاًعمليات اإلعدام هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام       االختياري ل وقف  الو

عقوبة اإلعدام هبـدف    االختياري ل وقف  الو؛  )هولندا(اجلمعية العامة ذات الصلة     
لعهد الـدويل   للثاين   يف املستقبل، والتصديق على الربوتوكول االختياري ا       ئهاإلغا

إلغاء عقوبة اإلعـدام   و؛  )اجلمهورية التشيكية (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
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لعمليـات اإلعـدام    الوقف الفـوري    أقرب وقت ممكن، ويف الوقت نفسه،        يف
فوري لعمليات اإلعدام هبدف وضع حد الستخدام عقوبة        الوقف  وال؛  )بلجيكا(

ل االختياري الثاين للعهـد الـدويل اخلـاص        اإلعدام، واالنضمام إىل الربوتوكو   
السادس والثالـث عـشر     الربوتوكولني  باحلقوق املدنية والسياسية، فضال عن      

تنفيـذ أحكـام    ل يالفوروالوقف  ؛  )فنلندا(التفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان     ل
عدام إىل  ، وختفيف مجيع أحكام اإل     بشكل هنائي  إلعداماقوبة  عاإلعدام بغية إلغاء    

  ؛)فرنسا( بالسجن أحكام
كاملة عن إعدام السيد أندريه زهـوك والـسيد         معلومات  تقدمي    -١٨-٩٨  

  ؛)النرويج(مارس من هذا العام /اريف مينسك يف آذيوزيبشوك فاسيلي 
مجيع أفراد قوات األمن املتورطني يف حاالت االختفـاء         مهام  تعليق    ١٩-٩٨  

 وضمان إجراء حتقيقـات    تعذيب،الاإلعدام خارج نطاق القضاء أو       وأالقسري،  
نزيهة وموثوق هبا حبيث يتم تقدمي املسؤولني عن هـذه األعمـال إىل العدالـة               

املوظفني املتورطني يف أي حالة مـن حـاالت االختفـاء           مهام  تعليق  و؛  )فرنسا(
        مجيـع  اختـاذ   والتعـذيب، وضـمان    بـإجراءات مـوجزة   القسري واإلعدام   

اجلنـاة  حماكمـة   واحلاالت  هذه  يف  امل وحمايد   حتقيق ك إلجراء  التدابري الالزمة   
مبوجب ن،  ومذنبتبني أهنم   إذا  وضمان معاقبتهم،   املزعومني أمام حمكمة مستقلة،     

         لقـرار اجلمعيـة    وفقـاً حقوق اإلنـسان،    يف جمال   الدولية  بيالروس  التزامات  
  ؛)إسرائيل (٦٢/١٦٩العامة 

معية الربملانية جمللس أوروبـا     جلاتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير        -٢٠-٩٨  
بشأن األشخاص املختفني يف بيالروس، والتصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة           

  ؛)هولندا(اص من االختفاء القسري مجيع األشخ
 مطابقـاً   يكـون  لتعذيب يف التشريعات الوطنيـة    ل تعريف   وضع  -٢١-٩٨  

  ؛)اجلمهورية التشيكية(ة التعذيب  من اتفاقية مناهض١يف املادة للتعريف الوارد 
 مجيع شكاوى التعذيب     يف شاملالرتيه و الفوري و التحقيق ال ضمان    -٢٢-٩٨  

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة على األشـخاص الـذين          أو العقوبة   املعاملة   أو
  ؛)إيطاليا(شكل من أشكال االعتقال أو االحتجاز أو السجن  يتعرضون ألي

ل التحقيق والكشف والعقاب ملـن قـاموا        يف جما تكثيف جهودها     -٢٣-٩٨  
، مبا يف ذلك الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان       مبضايقة معارضي احلكومة،    

  ؛)سبانياإ( همتعسفي وتعذيبهم بشكل واحتجاز
  ؛)الربازيل(اختاذ الالزم يف هذا الشأن ومنع العقاب البدين لألطفال،   -٢٤-٩٨  
  ؛)الربازيل(ضائية  السلطة القيةتعزيز استقالل  -٢٥-٩٨  
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التأكد من أن مجيع احملاكمات تتقيد باملعايري الدوليـة للمحاكمـة             -٢٦-٩٨  
حمامي الدفاع واملنظمات غـري احلكوميـة       تراعي شواغل   العادلة، وأن احلكومة    

  ؛)النرويج(فعني عن حقوق اإلنسان بشأن احملاكمات ضد املدا
لكامل ألحكام دسـتور    من أجل ضمان حرية التعبري، والتنفيذ ا      و  -٢٧-٩٨  

بيئـة  هتيئة  الصحفيني من املضايقات، و   مجيع  رية التعبري، محاية    املتعلقة حب بيالروس  
تبسيط منها  مجلة أمور،   من خالل   ،  عملها حبرية وسائل اإلعالم   كي متارس   مواتية  

اختـاذ خطـوات ملموسـة للوفـاء       و ؛)ليتوانيا(إجراءات التسجيل واالعتماد    
 والقضاء على مجيـع     ؛)النرويج(بيئة تعزز حرية التعبري     بتهيئة  املتعلقة  بالتزاماهتا  

عن سياسـة احلكومـة     كتابة تقارير   القيود املفروضة على قدرة الصحفيني على       
لقيام بعملهم  من ا   نيلصحفيمتكُّن ا  ووضع خطة عمل لضمان      ؛)كندا(وانتقادها  

ديدا يف اجملال   اختاذ التدابري الالزمة، وحت   و؛  )كندا (العقابحبرية ودون خوف من     
جعـل قوانينـها    و؛  )بلجيكا(مستقلة وحرة ومتنوعة    صحافة  التشريعي، لضمان   

األوروبية والدولية حلرية الصحافة، وإلغاء التشريعات املتعلقة       املعايري  متماشية مع   
  ؛)هولندا( بالتشهري

اختاذ التدابري الالزمة لضمان حرية التعـبري وتكـوين اجلمعيـات             -٢٨-٩٨  
 تبسيط إجراءات تسجيل اجلمعيات العامة،      ‘١‘على وجه التحديد،    للجميع، و 

 إزالـة   ‘٢‘مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية واألحزاب السياسية والنقابات،          
ـ لجمعيات غري   أي نشاط ل  حظر    مـن  ١-١٩٣ إلغـاء املـادة   ‘٣‘سجلة،  امل

  ؛)كابلجي (ةمنظمة غري مسجليف إطار م القيام بأي نشاط رِّجت يتالدستور، ال
الشفافية وعدم التمييز يف عمليات صنع القرار فيما         وتطبيقضمان    -٢٩-٩٨  

  ؛)كندا(اعتماد الصحفيني األجانب يتعلق بتسجيل وسائل اإلعالم و
تـسجيل املنظمـات غـري      بإتاحة وتسهيل   السلطات  قيام  ضمان    -٣٠-٩٨  

تـضمن    تنفيذ التدابري التشريعية اليت   و؛  )سويسرا(احلكومية وأحزاب املعارضة    
منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلـك األحـزاب الـسياسية           الكفاءة يف تسجيل    

تسهيل و؛  )سبانياإ( التقديرية اإلدارية    ةلسلطالعمالية، دون اخلضوع ل   والنقابات  
ـ ي  ذتسجيل املنظمات غري احلكومية، وتعديل القانون اجلنائي، ال        رم نـشاط   جي

  ؛)ندابول(غري املسجلة املنظمات غري احلكومية 
املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان      واملنظمات املدنية،   متكُّن  ضمان    -٣١-٩٨  

القيام بأنشطتها املشروعة دون خـوف مـن        من  واألحزاب السياسية والنقابات    
 وضمان  ؛)بولندا(لترهيب  ا وأمضايقات قضائية    وأقيود  من التعرض ل  االنتقام، و 

ممارسة حقهـم   من  سان،  ن عن حقوق اإلن   وكل شخص، مبا يف ذلك املدافع     متكن  
 اللتزامات بـيالروس    وفقاًالتجمع  يف  والتعبري احلر عن اآلراء     بطريقة سلمية يف    
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ممارسة  وضمان   ؛)بولندا(مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        
ألحكام  وفقاًاملدافعني عن حقوق اإلنسان حلقهم يف حرية التعبري وحرية التجمع،           

نشطة األحلقوق املدنية والسياسية، ونزع صفة اجلرمية عن        اخلاص با العهد الدويل   
األفراد نيابة عن املنظمات غري املـسجلة مـن خـالل إلغـاء             ا  ـاليت يقوم هب  

  ؛)هولندا( من القانون اجلنائي ١-١٩٣ املادة
االنتهاكات ضد املدافعني عـن حقـوق       التحقيق بشكل فعلي يف       -٣٢-٩٨  

تقـدمي املـسؤولني عنـها إىل العدالـة      من أجل    باإلنسان والصحفيني والطال  
ضد الناشطني  املرتكبة  اجلرائم  إجراء حتقيق مستقل ونزيه يف       وضمان   ؛)النرويج(

  ؛)اجلمهورية التشيكية(لعدالة إىل االسياسيني والصحفيني، وتقدمي مرتكبيها 
اعتماد تدابري ملنع وقوع هجمات ومضايقات واعتقـال تعـسفي            -٣٣-٩٨  

  ؛)اجلمهورية التشيكية(والصحفيني سياسيني للنشطاء ال
  ؛)ليتوانيا( للتجمعلتصرحيات الالزمة اصدار تبسيط إ  -٣٤-٩٨  
بيئة اجيابية ألنشطة منظمات حقوق اإلنسان وغريهـا مـن          هتيئة    -٣٥-٩٨  

املنظمات املستقلة غري احلكومية، وال سيما عن طريق القضاء على العقبات اليت            
بيئة مواتية لعمل مجيع املنظمات غـري       هتيئة   و ؛)كندا (ا رمسي هاحتول دون تسجيل  

  ؛)ليتوانيا(سيط إجراءات التسجيل احلكومية واألحزاب السياسية، مبا يف ذلك تب
عدم احتجاز سجناء   بلمطالب املتكررة من اجملتمع الدويل      ثال ل االمت  -٣٦-٩٨  

طـاع  دوافع سياسية، وحتريـر ق    بسياسيني، وعدم الدخول يف إجراءات قضائية       
قانون االنتخايب  إصالح ال اإلعالم، وضمان حرية التعبري وحرية وسائل اإلعالم، و       

وذلك لضمان شفافية فرز األصوات، وأخريا، رفع مجيع العقبات اليت تعتـرض            
  ؛)فرنسا(ومية واألحزاب السياسية سري عمل املنظمات غري احلك

تخابية مبا يتماشى مع    يف ضوء االنتخابات املقبلة، تنفيذ القوانني االن        -٣٧-٩٨  
ملؤسسات الدميقراطية وحقوق   الواجبة التطبيق لتوصيات منظمة ا    املعايري الدولية   

، وتوصـيات بعثـة مراقبـة       التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا      اإلنسان  
التنفيذ الكامل لتوصـيات    و؛  )ليتوانيا(رابطة الدول املستقلة     التابعة ل  االنتخابات

إصالح األنظمة االنتخابية، بالتعاون    بفيما يتعلق   يف أوروبا   تعاون  منظمة األمن وال  
 ومواصـلة   ؛)النمسا(الوثيق مع مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان        

التابعة ملنظمة األمـن    ملؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان     االعمل مع منظمة    
العمليـة  متـشى    فالـة كلبشأن إصالح النظام االنتخـايب،      والتعاون يف أوروبا    

مع املعايري الدولية، مبا يف ذلك العهد الـدويل          اًاممتاالنتخابية واإلطار التشريعي    
بوقـت   ٢٠١١يف  النتخابات الرئاسية   قبل ا اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،     
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حـرة  وانتخابات دميقراطيـة    تضمن إجراء   إصالحات  إجراء   و ؛)آيرلندا(كاف  
دعوة مراقبني دولـيني    وااللتزام ب ؛  )كندا(ري الدولية   املعايمبا يتماشى مع    ونزيهة  

  ؛)كندا(ة يف املستقبل مستقلني ملراقبة العمليات االنتخابي
االلتـزام بالتعدديـة الـسياسية      ن  يـا بلعامـة   ات  إعالن رداصإ  -٣٨-٩٨  

اعتماد وتنفيـذ سياسـات      ب دعم هذا االلتزام،  القيام، من أجل    والدميقراطية، و 
يف العمليـة الـسياسية دون      احلرة  املشاركة  باملعارضة  ألحزاب  السماح  ضمن  ت

  ).كندا( العقابخوف من 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن مواقف الدولة /مجيع االستنتاجات و  -٩٩

ا حتظى  وال ينبغي تأويلها على أهن    . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
 .بتأييد الفريق العامل ككل
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