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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

، *، بلجيكـا، بلغاريـا    *، الربتغال *، إيطاليا *ندا، آيرل *، أملانيا *، ألبانيا *ستونياإإسبانيا،      
، *، الـسويد  *، سلوفاكيا، سـلوفينيا   *، رومانيا *، الدامنرك *بولندا، اجلمهورية التشيكية  

، *، لكـسمربغ، ليتوانيـا    *، التفيا *، كندا *، كرواتيا *، قربص *سويسرا، فرنسا، فنلندا  
وآيرلندا الـشمالية، النـرويج،     ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى      *، مالطة *ليختنشتاين

  مشروع قرار *:، اليابان، اليونان*، هنغاريا، هولندا*النمسا

    ١٧.../  
  حالة حقوق اإلنسان يف بيالورس

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

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

   ،٢٠٠٦مارس 
 ٥/٢، واجمللس بشأن بناء مؤسسات ٥/١ جملس حقوق اإلنسان ي قرار إىلوإذ يشري  

واليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة للمجلـس،         ب للمكلفنيبشأن مدونة قواعد السلوك     
هامهم ملواليات  ب املكلفني، وإذ يشدد على ضرورة أداء       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخني  

  وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،
__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  

 
 A/HRC/17/L.20  األمم املتحدة

 
 Distr.: Limited اجلمعية العامة

9 June 2011 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/17/L.20 

GE.11-13955 2 

 أن مجيع الدول ملزمة بتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها           وإذ يؤكد   
  لدولية،وبالوفاء بالتزاماهتا ا

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة        أن بيالروس طرف يف      وإذ يضع يف اعتباره     
والربوتوكولني االختياريني امللحقني به، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية          والسياسية

ية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاق          
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،               

والربوتوكول االختياري امللحـق هبـا،       واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
  . هباني امللحقني االختيارينيواتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول

ومة بيالروس يف االسـتعراض الـدوري الـشامل يف           مبشاركة حك  وإذ حييط علماً    
 يف هذا اخلصوص بـدعمها      وإذ ينّوه ، بوصفها الدولة موضع االستعراض،      ٢٠١٠مايو  /أيار

لعدد كبري من التوصيات، وإذ يؤكد ضرورة تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً بالتعاون مـع               
  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 

كانون  ١٩ يف    يف بيالروس   االنتخابات الرئاسية اليت جرت    بسبب ره القلق وإذ يساو   
واليت اتسمت بعدم االستقاللية والرتاهة من جانب إدارة االنتخابات،          ٢٠١٠ ديسمرب/األول

فضالً عن انعدام الـشفافية يف       اإلعالمية،بيئة  ال وبعدم املساواة يف الظروف املتوفرة، وبقيود     
  ملية االنتخابية،املراحل الرئيسية للع

 حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس بوجه عام، وتفاقم   سببب  القلق عميقوإذ يساوره     
، مبا يف   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩هذه احلالة منذ االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف         

ني عن  ذلك االدعاءات املوثوقة اليت تفيد تعرض زعماء املعارضة وممثلي اجملتمع املدين واملدافع           
حقوق اإلنسان واحملامني ووسائط اإلعالم املستقلة والطلبة واملـدافعني عنـهم للتعـذيب             

  واالحتجاز التعسفي وزيادة مضايقتهم؛
 اجلهود اليت تبذهلا املنظمات اإلقليمية، مبا يف ذلك منظمة األمن والتعـاون      وإذ يدعم   

يف أوروبا الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف بيالورس، وإذ يعرب عن عميق أسـفه                
 مينسك وعدم تعاون حكومة بـيالروس        يف لقرار بيالروس عدم متديد والية مكتب املنظمة      

  الكامل مع آلية موسكو، 
 انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حدثت قبل االنتخابـات الرئاسـية           يدين  -١  

استخدام القوة ضد مرشـحي     ها وبعدها، ومنها     وأثناء ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩ يف
املعارضة ومؤيديهم والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وتوقيفهم بـصورة تعـسفية            

 عدم مراعاة األصـول القانونيـة وتـوفري         واحتجازهم وإدانتهم لدوافع سياسية، فضالً عن     
 .ديسمرب/ كانون األول١٩حماكمات عادلة لألشخاص الذين شاركوا يف املظاهرات يف 
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  : حكومة بيالروس على ما يليحيث  -٢  
 زعماء املعارضـة  لالضطهاد واملضايقات بدوافع سياسية ضدأن تضع حداً    )أ(  

إلنسان واحملامني ووسائط اإلعالم املستقلة والطلبة      وممثلي اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق ا      
  واملدافعني عنهم؛

  أن متتثل للمعايري الدولية لألصول القانونية واحملاكمة العادلة؛  )ب(  
أن تطلق سراح مجيع السجناء السياسيني وتعيـد تأهيلـهم، مبـن فـيهم            )ج(  

  ؛٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول١٩احملتجزون بسبب املظاهرات اليت جرت يف 
أن جتري حتقيقات وافية وموثوقة ونزيهة وشفافة وفقاً للمعايري الدوليـة يف              )د(  

 ويف ادعـاءات تعـرض احملتجـزين        ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩ يوماستخدام القوة   
  للتعذيب وإساءة املعاملة؛

أن حتترم حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي وتقـوم        ) ه(  
   تشريعاهتا ذات الصلة مع التزاماهتا الدولية مبوجب قانون حقوق اإلنسان؛مبواءمة

 مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وأن        أبرمتهاأن تفي بااللتزامات اليت       )و(  
  تسمح بتواجد فعال هلذه املنظمة يف بيالروس؛

أن تسمح بوجود مراقبني دوليني وتكّف عن احتجـاز هـؤالء املـراقبني               )ز(  
  دهم من البلد؛وطر

مع مجيع آليات جملـس     تعاوناً تاماً   حكومة بيالروس   على أن تتعاون     يصر  -٣  
حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وهيئات معاهدات حقـوق            

  اإلنسان؛
مقرر خاص، إلقامة اتصاالت مباشرة مع حكومـة بـيالروس           تعيني   يقرر  -٤  
عن كثب وتقدمي توصيات عـن حالـة حقـوق اإلنـسان يف             رصد احلالة     بغرض وشعبها

  ؛العشرينيف دورته لينظر فيه  حقوق اإلنسان جملستقرير عن ذلك إىل بيالروس، وتقدمي 
له أن تسمح   املقرر اخلاص و  بالكامل مع    تعاونحكومة بيالروس أن ت    يناشد  -٥  

   ؛ضطالع بواليتهاالبزيارة البلد واحلصول على مجيع املعلومات الالزمة لتمكينه من 
مـساعدة  وفر للمقرر اخلاص ما يلزمه من       ت أن   املفوضية السامية   إىل يطلب  -٦  

  االضطالع بواليته اضطالعاً تاماً؛موارد لتمكينه من و
  . أن ينظر يف هذه املسألة يف دورته العشرين يف إطار البند نفسهيقرر   -٧  

        


