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 موجز

                                                  ، والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف           ١٤ /    ٢٠٠٤                                           أنشـأت جلنة حقوق اإلنسان، مبوجب قرارها         
         ، املؤرخ     ١٠٢ / ١                             لس حقوق اإلنسان، يف مقرره             وطلب جم   .   ١٣ /    ٢٠٠٥                                             بـيالروس، ومددت هذه الوالية مبوجب قرارها        

                                   وطلبت اللجنة إىل املقرر اخلاص، يف        .                                                       ، إىل املكلفني باإلجراءات اخلاصة مواصلة تنفيذ والياهتم           ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٣٠
   .                                                                                            مجلة أمور أخرى، إقامة اتصاالت مباشرة مع حكومة بيالروس وشعبها بغية حبث حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس

                             لطلبه القيام بزيارة إىل         ٢٠٠٦                                                                رب املقرر اخلاص عن أسفه ألن حكومة بيالروس مل تستجب يف عام              ُ   وُيع 
  .                          ً                      ، وألهنا مل تتعاون معه عموماً يف تنفيذ واليته            ٢٠٠٥              مث يف عام         ٢٠٠٤                                          البلد، وذلك على غرار ما حصل يف عام         

                                        هبا إىل االحتاد الروسي يف بداية عام                                                                                       لذلـك يسـتند هذا التقرير إىل استنتاجات املقرر اخلاص من البعثة اليت قام             
                                                                                                     ، وإىل املناقشات واملشاورات اليت أجراها يف جنيف، وستراسبورغ، وبروكسل مع ممثلي البعثات الدائمة                  ٢٠٠٦

                                                                                                       واملـنظمات غـري احلكومية، واألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وجملس               
          سبتمرب إىل   /                                   ويتناول التقرير الفترة من أيلول      .                                         قارير وسائط اإلعالم ومصادر وثائقية شىت                      كما يستند إىل ت     .       أوروبا

                                                                              ، ويشري إىل العرض الشفوي الذي قدمه املقرر اخلاص إىل جملس حقوق اإلنسان عن                 ٢٠٠٦       ديسمرب   /           كانون األول 
  .    ٢٠٠٦      أغسطس  /           يناير إىل آب /                     الفترة من كانون الثاين

                                                                      الرابع، حالة احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية                          ويعرض املقرر اخلاص، يف الفرع 
                                      ً           ويتناول املقرر اخلاص، يف الفرع األخري، عدداً من          .     ٢٠٠٦                         ً       ً                 يف بـيالروس، اليت شهدت تدهوراً مستمراً يف عام          

  ً          ضاً عن عدة                                                                                                   القضـايا الـيت كانت طوال السنوات املاضية حمل ادعاءات مل تصدر عن بيالروس فحسب، وإمنا أي                
                                                                                               أعضاء يف جلنة حقوق اإلنسان مث عن أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان، وال سيما فيما يتعلق بالدوافع السياسية اليت 

  .                                       تكمن وراء والية املقرر اخلاص وتقييمه للوضع

   غي     ً       صاحلةً، وينب   ) E/CN.4/2006/36 (                                                                         وتـبقى االستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقرير األخري للمقرر اخلاص            
                      ً      ً                                               ويؤمن املقرر اخلاص إمياناً راسخاً بأن سلطات البلد هي املسؤول األول على              .              ً                                 اعتـبارها جـزءاً ال يتجزأ من هذا التقرير        

                                                        وإذ يضع املقرر اخلاص يف اعتباره جتاهل السلطات يف بيالروس جلميع   .                                        حتسني احلالة املأساوية حلقوق اإلنسان يف بيالروس
                                                                      ، فإنه يشدد لذلك على أن هذه التوصيات تبقى صاحلة وجيب تأكيدها                ٢٠٠٦          ره لعام                                       التوصـيات املقدمـة إليها يف تقري      

   .     ً                                                                   ُ      جمدداً حىت يف غياب أية دالئل على أن السلطات يف بيالروس ستوافق عليها هذه املرة وُتعززها

       طية يف                                                                                                 ويف مجلـة أمور، جيدد املقرر اخلاص نداءه إىل اجملتمع الدويل لدعم اجملتمع املدين والقوى الدميقرا                
                                                                                           بيالروس؛ ويلتمس من جملس حقوق اإلنسان أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان الشروع 
    ً                                                                                                        فوراً يف إنشاء فريق خرباء قانونيني للتحقيق يف حاالت اختفاء واغتيال عدة سياسيني وصحفيني، واالنضمام إىل                

                                                    م مؤمتر دويل بشأن حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس؛ ويدعو إىل                                            اجلهود اليت تبذهلا املنظمات الدولية األخرى لتنظي
   .                                            إنشاء صندوق دويل لتعزيز حقوق اإلنسان يف بيالروس

                                                                                                  ويكـرر املقرر اخلاص توصيته إىل جملس حقوق اإلنسان بتمديد فترة واليته وتوسيع نطاق اختصاصاته                
                                            نظمات اإلقليمية واألمم املتحدة، وال سيما بني جملس                                                        وتزويده باملزيد من الوسائل، ويدعو إىل تعزيز التعاون بني امل

  .                                                   حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
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 احملتويات

       الصفحة        الفقرات 

  ٤  ٣- ١ ....................................................................     مقدمة -   ً أوالً

  ٤  ٨- ٤ ......................................................                أنشطة املقرر اخلاص -     ً ثانياً

  ٦  ٩ ............................                                      اإلطار القانوين املنطبق يف جمال حقوق اإلنسان -     ً ثالثاً

  ٦   ٥٠-  ١٠ .................................                                حالة احلريات األساسية وحقوق اإلنسان -     ً رابعاً

  ٦   ٣٤-  ١٠ ...........................                                    احلقوق املدنية والسياسية؛ آليات احلماية -   ألف 

   ١٢   ٤٨-  ٣٥ ....................................                          احلقوق االقتصادية واالجتماعية -   باء 

   ١٤   ٥٠-  ٤٩ ..................................                               احلقوق الثقافية واألقليات القومية -   جيم 

   ١٤   ٦٥-  ٥١ .................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ً خامساً
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  مقدمة-   ً أوال  

                                        ، والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان   ١٤ /    ٢٠٠٤                                 شأت جلنة حقوق اإلنسان، مبوجب قرارها   أن - ١
         املؤرخ     ١٠٢ / ١                                  وطلب جملس حقوق اإلنسان، بقراره        .   ١٣ /    ٢٠٠٥                                        يف بيالروس، ومددت فترهتا مبوجب قرارها       

                              ويف دورته الثانية، املعقودة يف  .                                               ، إىل املكلفني باإلجراءات اخلاصة مواصلة تنفيذ والياهتم    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٣٠
                         وطلبت اللجنة إىل املقرر      .    ١٠٢ / ١              ، إىل مقرره       ١٠٢ / ٢                          ، أشار اجمللس، يف مقرره          ٢٠٠٦        أكتوبر   /             تشـرين األول  

                                                                                                        اخلاص إقامة اتصاالت مباشرة مع حكومة بيالروس وشعبها قصد حبث حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس ومتابعة                
                                                           للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان جلميع قطاعات اجملتمع، وخباصة املوظفون          ُ                        أي تقدم أُحرز على درب وضع برنامج 

                                                                                                   املكلفون بإنفاذ القوانني، والنظام القضائي، وموظفو السجون واجملتمع املدين، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اللجنة يف 
  .                    دورهتا الثانية والستني

                    ، على غرار ما حصل يف     ٢٠٠٦        يف عام  ُ                                                وُيعرب املقرر اخلاص عن أسفه ألن حكومة بيالروس مل تستجب - ٢
        وظل آخر   .                                                    ً                ، لطلبه القيام بزيارة إىل البلد، ومل تتعاون معه عموماً يف تنفيذ واليته     ٢٠٠٥              مث يف عام         ٢٠٠٤       عـام   

                                    لذلك يستند هذا التقرير إىل استنتاجات   .         دون رد    ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٥      َّ                      طلب وجَّهه املقرر اخلاص يف      
                                            ، وإىل املناقشات واملشاورات اليت أجراها يف           ٢٠٠٦                                     إىل االحتاد الروسي يف بداية عام                                  املقـرر اخلـاص عن بعثته     

                                                                                                جنـيف، وستراسـبورغ، وفرنسا، وبروكسل مع ممثلي البعثات الدائمة واملنظمات غري احلكومية واألمم املتحدة    
                     تقارير وسائط اإلعالم                   كما يستند إىل      .                                                                   والوكاالت املتخصصة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وجملس أوروبا        

            ، ويشري إىل       ٢٠٠٦       ديسمرب   /                      سبتمرب إىل كانون األول    /                                   ويتناول التقرير الفترة من أيلول      .                        ومصـادر وثائقـية شىت    
          يناير إىل   /                                                                                                   العـرض الشـفوي الـذي قدمـه املقرر اخلاص إىل جملس حقوق اإلنسان عن الفترة من كانون الثاين                  

  .    ٢٠٠٦      أغسطس  /  آب

                                                                       مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على ما اتسم به موظفوها                                     ويـود املقرر اخلاص أن يشكر      - ٣
ُ  ِّ                                              ٍ   الذين ُعيِّنوا ملساعدته يف تنفيذ واليته من كفاءة مهنية وتفاٍن       .  

  أنشطة املقرر اخلاص-     ً ثانيا  

ُ                                كما قال املقرر اخلاص يف عرضه الشفوي أمام جملس حقوق اإلنسان، ُدعي املقرر اخلاص للقيام بزيارة إىل - ٤                                                          
                                                                       وقد انتهز هذه الفرصة ليقدم النتائج الرئيسية اليت خلص إليها يف تقريره      .     ٢٠٠٦       يناير   /                        موسـكو يف كانون الثاين    

) E/CN.4/2006/36(              وجيري مشاورات مع املسؤولني واملنظمات غري احلكومية يف االحتاد الروسي، ويؤكد من ،                                                                                   
ِ    جديد استعداده ملراعاة آراء السلطات يف بيالروس إذا أِذنت   .                             لـه بالقيام بزيارة إىل البلد                                                

                                                                          ، التقى املقرر اخلاص باملفوضة السامية وأجرى مشاورات بشأن حالة حقوق               ٢٠٠٦       أبريل   /           ويف نيسـان   - ٥
                   وتبادل اآلراء حول     .                                                                                       اإلنسان يف بيالروس مع عدد من ممثلي البعثات الدائمة واملنظمات غري احلكومية يف جنيف             

                                                    تنظيم مؤمتر دويل بشأن حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس، يوفر   :       خري وهي                                 إحدى التوصيات الواردة يف تقريره األ
   ً                                                                                                           حمفـالً ملناقشة السبل املمكنة لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد وهتيئة الظروف لعقد مائدة مستديرة وطنية                 
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          أوروبا                                         وأعلن كل من منظمة األمن والتعاون يف        .                                                           مفـتوحة العضـوية ملناقشة حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس         
  .                                                                                 وجملس أوروبا موافقتهما املبدئية، وأعرب جملس أوروبا عن استعداده لالشتراك يف تنظيم املؤمتر

                                                                         ، ألقى املقرر اخلاص كلمة يف الدورة الثانية جمللس حقوق اإلنسان، فقدم                ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧    ويف   - ٦
                                    ن يف بيالروس، وعن استنتاجاته وتوصياته       ً                                                           تقريراً عن أحدث التطورات يف حالة احلريات األساسية وحقوق اإلنسا        

                                                                                       وكان تقريره حمل انتقاد من جانب بلدان معينة ملا يفتقر إليـه من نزاهة وموضوعية ويتسم به من   .            يف هذا الصدد
ُ   َّ   طابع ُمسيَّس   .                                                                             وأعربت بلدان أخرى عن أسفها لعدم تعاون حكومة بيالروس مع املقرر اخلاص وأشادت بعمله  .      

     احتاد  (                                                                     مجع املقرر اخلاص معلومات من مصادر متنوعة، كاملنظمات غري احلكومية                               وعـالوة على ذلك،      - ٧
                                                                                                           هلسنكي الدويل حلقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، والرابطة الدولية حلقوق              

              ظمات اإلقليمية       ، واملن )                                                                                       اإلنسـان، ومعهـد حقوق اإلنسان، ومركز الدميقراطية يف أوروبا الشرقية، وما إىل ذلك             
                                     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وفريق      (                         ، وهيئات األمم املتحدة      )                                               منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وجملس أوروبا       (

  .              ، ووسائط اإلعالم )                   منظمة العمل الدولية (                   ، والوكاالت املتخصصة  )                          األمم املتحدة القطري يف مينسك

                                                  هها عدد من املكلفني باإلجراءات اخلاصة إىل حكومة                                                       وباإلضـافة إىل الرسـائل اإلحدى عشرة اليت وج         - ٨
                                                                     ، واليت أشار إليها املقرر اخلاص يف عرضه أمام جملس حقوق اإلنسان،                ٢٠٠٦       يناير   /                           بـيالروس منذ كانون الثاين    

  :                                وردت ثالث رسائل أخرى، وهي التالية

          ة احلق يف                                                 ، أعرب فيها املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاي           ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ١٦              رسالة مؤرخة     �
                                                                                             حـرية الـرأي والتعبري، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان،               
                                                                                       واملقـرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس، عن خشيتهم من أن تكون األسباب               

      هي                                                                                          احلقيقـية الكامـنة وراء األحكـام الصادرة حبق أربعة من املدافعني عن حقوق اإلنسان،              
                                                                                         أنشطتهم يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان، وال سيما مشاركتهم يف أنشطة رصد االنتخابات              

  .        يف بيالروس

                                                        ، أعرب فيها املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف              ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ٢٣              رسالة مؤرخة     �
             زب الدميقراطي                                                                      حرية الرأي والتعبري عن قلقه إزاء احلكم الصادر حبق إسكندر كازولني، زعيم احل

                                                 ً                              االجتماعي يف بيالروس واملرشح لالنتخابات الرئاسية سابقاً، والقاضي بسجنه ملدة مخس سنوات 
                  ُ                                                 تنظيم أنشطة مجاعية ُتخل بالنظام العام أو املشاركة الفعلية يف           " و  "        التخريب "                   وستة أشهر بتهمة    

  .    يسمرب د /            كانون األول ٨                                   وقد ورد رد من احلكومة يف هذا الصدد يف    ".           هذه األنشطة

                                              ، أعرب فيها املمثل اخلاص لألمني العام املعين            ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٣                رسـالة مؤرخة      �
                                                                                         حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس عن               

     ثليني                                                                                           قلقهمـا إزاء اعـتقال سبعة نشطاء يعملون من أجل تعزيز حقوق اإلنسان للمثليات وامل              
   ّ                            ً                                                               واملّيالني إىل اجلنسني واملتحولني جنسياً يف بيالروس، وإزاء إلغاء املؤمتر الدويل املعين حبقوق هذه              

  .                                             الفئات من األشخاص الذي قرر هؤالء النشطاء تنظيمه
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  اإلطار القانوين املنطبق يف جمال حقوق اإلنسان-     ً ثالثا  

ّ                      بـيالروس عضـو يف األمـم املتحدة، وقد صّدقت على امل         - ٩                       ً               يثاق الذي يتضمن أحكاماً ذات صلة حبقوق                                
           وبدأ نفاذ     ). E/CN.4/2006/36               انظر الوثيقة    (                                                               اإلنسان، وعلى ست من معاهدات حقوق اإلنسان السبع الرئيسية          

                                                                                                 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة بالنسبة لبيالروس يف 
  .    ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ٢٨

  حالة احلريات األساسية وحقوق اإلنسان-     ً رابعا  

  احلقوق املدنية والسياسية؛ آليات احلماية-ألف 

                                                                                         يالحظ استمرار االنتهاكات املنهجية للحقوق املدنية والسياسية ملواطين بيالروس وحرماهنم من حقهم يف     -  ١٠
                                      محاية حقوق اإلنسان تتسم بضعف فادح، وال                وما زالت آليات   .                                                 املشاركة مشاركة فعالة يف إدارة الشؤون العامة      

                            ً                                           وال يزال النظام القضائي خاضعاً للسلطة التنفيذية، وليس هناك سلطة            .                                     توجد أي مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     
  .                  ً تشريعية مستقلة حقاً

   ايل                                ، واليت أعلن فيها الرئيس احل         ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١٩ ُ   َ                            ُ  ِّ                 وُيذكَـر أن االنتخابات الرئاسية اليت ُنظِّمت يف          -  ١١
           وقد أعلنت    .                                                                 يف املائة من األصوات، مل تستجب ملعايري االنتخابات الدميقراطية           ٨٠                              لوكاشـينكا فوزه بأكثر من      

                                                                                                              منظمة األمن والتعاون يف أوروبا والربملان األورويب أن االنتخابات مل تستجب للمعايري االنتخابية الدولية بسبب               
                                                    عتقال، وعدم احترام احلقوق األساسية حلرية االجتماع                                                             االسـتخدام التعسـفي لسلطة الدولة، وكثرة حاالت اال        

                                                                                وأعلن وفد الربملان األورويب املخصص لرصد االنتخابات الرئاسية يف بيالروس أنه ال              .                         والتعبري وتكوين اجلمعيات  
                                       ً      ً                                                                   ميكـن اعتبار السيد اسكندر لوكاشينكا رئيساً شرعياً لبيالروس، ذلك أن االنتخابات مل تكن حرة أو عادلة أو                  

  .                                                                                                            ميقراطـية، ودعا إىل إعادة إجراء االنتخابات وإىل متديد العقوبات اليت يفرضها االحتاد األورويب على بيالروس                د
             من املسؤولني   ٣١                                                            ، أعلن االحتاد األورويب متديد احلظر الذي يقضي بعدم منح التأشرية إىل     ٢٠٠٦      أبريل  /        ويف نيسان

    ومع   .                                مايو، جتميد أصول هؤالء األفراد     /       أيار   ١٨         جمللس، يف              كما قرر ا    .                                        يف بيالروس، مبن فيهم الرئيس لوكاشينكا     
       نوفمرب،  /               تشرين الثاين    ٢١                                                                               ذلـك، أصدرت املفوضة األوروبية للعالقات اخلارجية ولسياسة اجلوار األورويب، يف            

       احترام          ِّ                                                                                           وثـيقة تبيِّن ما ميكن أن يقدمه االحتاد األورويب إىل بيالروس يف حال التزام هذا البلد بإرساء الدميقراطية و      
  .                                حقوق اإلنسان وتكريس سيادة القانون

ّ                                         ، أصدر املقرر اخلاص ثالثة بيانات صحفية نّدد فيها بتفاقم انتهاكات حقوق                ٢٠٠٦        مـارس    /        ويف آذار  -  ١٢                                      
ِ                          اإلنسـان يف بـيالروس وطلب اإلفراج عن السجناء من املعاِرضني السياسيني                  َّ                            كما ندَّد بشدة بتفاقم انتهاكات       .                                               

                                                                          من جانب احلكومة حبق الصحافة املستقلة، ومرشحي املعارضة وأنصارهم، واملدافعني عن                َ  َ     حقوق اإلنسان املرَتكَبة 
                                                                                                         حقـوق اإلنسان خالل الفترة اليت سبقت االنتخابات الرئاسية يف بيالروس، وحث احلكومة على التعجيل بوقف                

  .        وأعضائها                                                                        محالت اعتداءاهتا على املدافعني عن حقوق اإلنسان، وال سيما ضد جلنة هلسنكي لبيالروس 
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                                                                                إقامة العدل وإنفاذ القوانني، وعقوبة اإلعدام، وحاالت االختفاء واإلعدام بإجراءات موجزة

                                                                                                        ال يـزال املقرر اخلاص، منذ تقريره األخري، يشعر بالقلق ألن بيالروس هي آخر بلد يف أوروبا ال يزال                    -  ١٣
                                     حلبس االحتياطي، وممارسة التعذيب وغريه من                                        وال يزال الوضع يف البلد يتسم بقسوة ظروف ا  .   ّ                يطّبق عقوبة اإلعدام

  .                                                                   ضروب املعاملة الالإنسانية، واالستخدام املفرط للقوة من جانب أفراد الشرطة

َ                           ً                                                             وعـالوة على ذلك، ُيزَعم أن القضاة ال حيتكمون إطالقاً إىل الدستور أو املعاهدات الدولية عند إصدار                  -  ١٤   ُ               
     ً    ُ                                 وكثرياً ما ُتجرى احملاكمات يف قاعات مغلقة دون   .                ما يتم جتاهلها                                         ً أحكامهم، وأن قرارات احملكمة الدستورية غالباً

ٍ    ُ                                                                                    تربير كاٍف، وُيمنع ممثلو منظمات حقوق اإلنسان من حضور جلسات احملاكم لرصد ما جيري أثناءها                     ً     وغالباً ما    .        
        كثرية                                                                    كما أن حق االستئناف حمدود، إذ إن احملكمة العليا تعمل يف حاالت             .                                  تكون العقوبات قاسية بشكل مفرط    

                     شخص حوكموا، قبل       ١٥٠                                     وتفيد التقارير بأن ما يزيد على         .                                                  كمحكمـة ابتدائية، مما حيول دون إمكانية الطعن       
ِ                   وقد أُعِرب عن القلق إزاء   .                                                                                 االنـتخابات الرئاسية وبعدها، بإجراءات موجزة دون أن يتمكنوا من االتصال مبحام          ُ     

   .                              عدم احترام حقهم يف حماكمة منصفة

                   حرية الرأي والتعبري

         فالسلطات   .                                       من الدستور خيضع يف املمارسة لقيود عديدة  ٣٣                                    احلق يف حرية التعبري املضمون مبوجب املادة  -  ١٥
                                                                                                   يف بيالروس تلجأ إىل عدد من املواد الواردة يف القانون اجلنائي ملنع املمارسة املشروعة للحق يف حرية التعبري، ومن 

   ويف    ).                        إهانة مسؤول يف احلكومة      (   ٣٦٩ و  )       الرئيس         إهانـة      (   ٣٦٨ و  )                    التشـهري بالرئـيس      (   ٣٦٧                ذلـك املـواد     
        املناقشة  "                                           الذي يقضي بالتسجيل الرمسي لالجتماعات          ٣٨٢                              ، صدر املرسوم الرئاسي رقم          ٢٠٠٥         أغسـطس    /  آب

                 ، اعتمد الربملان       ٢٠٠٥                ويف أواخر عام      .        َّ               اليت تنظَّم بدعم أجنيب     )                                   حلقـات العمل، واحللقات الدراسية       " (        العامـة 
             ، وهي تعديالت     ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين   ١                                               وقانون اإلجراءات اجلنائية، بدأ نفاذها يف                               تعديالت للقانون اجلنائي  

                     والصيغة املبهمة هلذه      ".                          ً                             القيام بأفعال تستهدف شخصاً ما أو هتدد األمن العام         "                                  تنص على تشديد العقوبة يف حال       
  .              ً      ً        ً    لتعديالت تفسرياً واسعاً وتعسفياً              ِّ                                                                   الـتعديالت متهِّد السبيل ملمارسة السلطات لسلطتها التقديرية يف تفسري هذه ا           

     تقدمي  "             يف هذا السياق   "             تشويه السمعة "             وتعين عبارة      ".                   تشويه مسعة بيالروس   "                                  واسـتحدثت عقوبة تنطبق يف حال       
                                                                                                                   معلومات كاذبة عن احلالة السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو العسكرية أو الدولية جلمهورية بيالروس، أو                

                                                           ومن شأن هذه العقوبة أن متنع املدافعني عن حقوق اإلنسان             ".                             واطنيها أو وكاالهتا احلكومية                        عن الوضع القانوين مل   
  .                                                      يف بيالروس من االتصال باملكلفني باإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة

  :                                                                          ووردت إىل املقرر اخلاص معلومات عن حاالت عدة النتهاكات مزعومة حلرية الرأي والتعبري -  ١٦

                                                         ، صدر حبق آرتور فينكيفيتش، وهو ناشط يف صفوف حركة شبابية،       ٢٠٠٦      مايو   /         أيـار    ١٠   يف    �
  :                                                                                                حكـم بتقييد حريته ملدة سنتني بتهمة كتابة شعارات سياسية على اجلدران، ورد فيها ما يلي               

    !".   كفى " و  "           ً      ً  نريد رئيساً جديداً "

ِ                                                     ، ُحِكم على السيد نيكوالي رازوموف بالسجن ملدة ثالث             ٢٠٠٦         يونـيه    /           حزيـران    ١٦    ويف    �  ُ   
                                                                              ت بتهمة تقدمي معلومات تفيد بأن الرئيس لوكاشينكا قد تورط يف جرائم االختفاء القسري     سنوا



A/HRC/4/16 
Page 8 

 

                                                                                     الـيت ذهـب ضـحيتها كل من يوري زخارينكو، وفيكتور غونشار، وأناتويل كراسوفسكي،            
  .                                 ودميتري زافادسكي، وغينادي كاربينكو

ِ                                    ، ُحِكم على السيدة كاتسيارينا سادو         ٢٠٠٦        أكتوبر   /                تشـرين األول     ٢٣    ويف    �  ُ                 سكايا، وهي من     
        املادتان  (                                                                                   املدافعني عن حقوق اإلنسان، بالسجن ملدة سنتني يف سجن للمدانني باإلهانة والتهديد             

ُ ِ                       ُ                                وُيذكَر أنه ُعِثر يف بيتها على رسالة مل ُتبعث قط تدعو إىل               ).                       من القانون اجلنائي      ٣٨٩    و    ٣٩١       َ   ُ 
             املقررة يف                                                                                إخضـاع الرئـيس لوكاشـينكا لفحص طيب نفسي، ومقاطعة االنتخابات الرئاسية           

   ".                    الديكتاتور البيالروسي "                                  مارس، وتتهم املخابرات الروسية بدعم  /    آذار

                 حرية وسائط اإلعالم

                                                                                               حـرية وسائط اإلعالم مضمونة مبوجب قانون وسائط اإلعالم، إال أن هذا احلق األساسي خيضع لقيود                 -  ١٧
                    ، احتلت بيالروس يف     "       حدود            مراسلون بال  "                                                          وحسب دليل قياس حرية وسائط اإلعالم الذي وضعته منظمة            .    عدة

َ                                                             وُيزَعم أن وسائط اإلعالم السمعية والبصرية، وصناعة الطباعة،          .      ً   بلداً    ١٦٨            من أصل       ١٥١           املرتبة       ٢٠٠٦       عـام      ُ 
  .                                                                                      وشبكات توزيع الصحف ختضع ملراقبة احلكومة اليت متارس االحتكار للحد من حصول اجلمهور على املعلومات

                                                        رئيس جامعة مقاطعة بريست، السيد مياشيسالو شاسنوسكي،               ، رفض       ٢٠٠٦        أكتوبر   /               ويف تشرين األول   -  ١٨
         كما رفضت   . Brestskiy kurier                                                                    تقدمي أية معلومات عن الزيادة يف رسوم الدراسة إىل مراسل الصحيفة املستقلة 

                       بشأن أسباب تعاون هذه Index-press                                     الرد على سؤال خطي من الصحيفة املستقلة   "                        شركة بارانا فيشي هاوزنغ "
   .                             املنشورات احلكومية دون سواها         الشركة مع

  (Belposhta)                                 ، امتنعت خدمة الربيد الوطنية          ٢٠٠٦                                                     وقـبل بضـعة أشهر من االنتخابات الرئاسية لعام           -  ١٩
                                                                                      االحتكارية التابعة للدولة، واليت تدير السلسلة الوحيدة حملالت ودكاكني بيع الصحف            Belsayuzdruk        ومؤسسة  

                             ِّ                               صحيفة من الصحف املستقلة واملؤيِّدة للمعارضة، مبا فيها           ١٤                  ال التوزيع ل                                        يف بيالروس، عن توفري خدماهتا يف جم      
َ                  ، ُيزَعم أن عدد الصحف     ٢٠٠٦      نوفمرب  /        ً                واعتباراً من تشرين الثاين  . Nasha Niva و    Narodnaya Volya       صحيفتا    ُ  

       ء أية            وخشية نشو   .                                                                                           غـري احلكومـية الـيت ظلت تتمتع خبدمات نظام التوزيع على نطاق البلد ال يتجاوز ثالث                
ِ                             مشكالت مع احلكومة، غالباً ما ترفض دور الطباعة طبع الصحف واجملالت املستقلة، أو ُتخِضعها للمراقبة                  ويف   .                       ً                                                 ُ  

ّ                               ً     ً               ، وّجهت وزارة اإلعالم يف بيالروس إنذاراً رمسياً إلـى صحيفة     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٦    "Nasha Niva" ،  
  .                                                  األخرى وذلك ألهنا مل تبلغ عن عنوان مكاتب هيئة التحرير                                                   لعدم احترامها أحكام قانون الصحافة ووسائط اإلعالم     

ّ                                           ومـا فتئت الصحيفة املستقلة الوحيدة الصادرة باللغة البيالروسية تواجه صعوبات ّمجة، واضطرت إىل تغيري عنواهنا                                                                                         
ٍ                                        ؛ وما أن تنتقل الصحيفة إىل مباٍن جديدة وتبلغ وزارة اإلعالم وإد               ٢٠٠٦                                   القـانوين للمرة الرابعة يف عام                   ارة العدل                               

  .                                                                                          التابعة للجنة التنفيذية ملدينة مينسك بعنواهنا اجلديد حىت يسارع أصحاب العقار إىل إلغاء عقد اإلجيار

َ                                     ومنعـت السـلطات الصـحفيني املعـتمَدين يف موسـكو لصحيفيت              -  ٢٠                            Komsomolets"  "Moskovskiy 
ِ                           مـن تغطـية قمة رابطة الدول املستقلة اليت ُعِقدت يف مينس            "Kommersant" و  ُ   .      نوفمرب /               تشرين الثاين    ٢٨      ك يف                                         
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              ً   اليت نشرت مقاالً "Moskovskiy Komsomolets"                                            ً           ويعتقد أن السلطات قد اختذت هذا اإلجراء انتقاماً من صحيفة 
  .                                 انتقدت فيه أقارب الرئيس لوكاشينكا

                                                                  حرية االجتماع وتكوين اجلمعيات، واحلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة

            ً  ، يفرض قيوداً  "                  املناسبات اجلماهريية  "               إال أن قانون      .               من الدستور    ٣٦                مبوجب املادة                      هذه احلقوق مضمونة   -  ٢١
          ً                               وتوجد أيضاً شروط إدارية عدة حتول دون         .                                                              على تنظيم املظاهرات وجييز قمع االجتماعات اخلاصة غري املرخصة        

               ها منظمات حقوق                                               ذلك أن كافة املنظمات غري احلكومية واجلمعيات، مبا في  .                                   التمـتع حبـرية تكويـن اجلمعيات      
     وميكن   .                                                                                                اإلنسـان ونقابات العمال، ختضع إلجراء التسجيل واحلصول على املوافقة الرمسية لالضطالع بأنشطتها            

                                                            متتاليني من السلطات الرتكاهبا انتهاكات، ولو كانت بسيطة،          "        إنذارين "                                     إغـالق أبـواب املنظمات بعد تلقيها      
                            للمحاكم إغالق أبواب أي         ٢٠٠٣       يونيه   /         حزيران   ٢٦      ملؤرخ      ا  ٣  -     ٢١٣                    وجييز القانون رقم      .                   للقوانـني اإلدارية  

                       ، على سبيل املثال، وجهت     ٢٠٠٣        ففي عام   .                      ً      ً                                    منظمة الرتكاهبا انتهاكاً واحداً للقوانني املتعلقة باالجتماعات العامة
                                       من هذه املنظمات مببادرة من وزارة         ٥١                                                          إنذارات كتابية ملنظمات غري حكومية، ومت إغالق أبواب             ٨١٠       احملاكم  

  .    لعدل ا

                                                                                      ويف هذا الصدد، يذكر أن جلنة هلسنكي يف بيالروس، وهي املنظمة غري احلكومية املسجلة الوحيدة اليت ال  -  ٢٢
َ               فقد ُوجَِّهت إليها هتم   .                                                                            تـزال تنشط يف جمال حقوق اإلنسان، قد أصبحت اهلدف الرئيسي للسلطات البيالروسية      ِّ  ُ     

                             ، أكدت احملكمة االقتصادية يف         ٢٠٠٤         ويف عام     .       أجنبية                                                        تـتعلق مبمارساهتا املالية وحصوهلا على متويل من جهات          
                          فاملشاريع اليت تضطلع هبا جلنة   :                                                                          مينسك أن األنشطة اليت تقوم هبا اللجنة قانونية ومطابقة جلميع النظم واإلجراءات  

                                                                                                         هلسـنكي يف بيالروس، واليت تدعمها املفوضة األوروبية، قد حظيت مبوافقة احلكومة ومت تسجيلها لدى وزارة                
                            ُ  َّ                                                                             إال أنه رغم أن هذه املسألة قد ُبتَّ فيها يف تلك احملكمة وال تقبل االستئناف، قام النائب األول لرئيس                     .      قتصاد  اال

  :                                          ، وجهت وزارة العدل اإلنذار التايل إىل اللجنة    ٢٠٠٥       ويف عام   .                                           احملكمة االقتصادية العليا بالطعن يف قرار احملكمة
                                                            ً            أن تأمرها وزارة العدل بإغالق أبواهبا، شرط أن تتقدم الوزارة أوالً                                                          إذا وجه إىل اللجنة توبيخ مماثل آخر، أمكن         

    ً                      ً                                                    ورداً على هذا اإلنذار، وجتنباً للتصفية، قامت اللجنة حبل مكاتبها اإلقليمية             .                                   بطلـب يف هـذا الشأن إىل احملاكم       
                 ويف أواخر كانون     .                                                                                          بوصـفها كيانات قانونية واحتفظت مبمثلني هلا لالضطالع بأنشطة اللجنة يف األقاليم املعنية            

    ٢٤   ويف   .                                                                       ، نقضت احملكمة االقتصادية العليا القرار الصادر عن احملكمة االقتصادية يف مينسك    ٢٠٠٥      ديسمرب  /    األول
  ُ           وأُخرب املقرر    .                                                ً                                    ، طلبت وزارة العدل إىل احملكمة العليا أن تصدر أمراً إىل اللجنة بوقف أنشطتها                 ٢٠٠٦      مايو   /    أيار

                                  ، مبصادرة ممتلكات جلنة هلسنكي يف          ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٥       ا، يف                                    اخلاص بأن مفوضني عن احملكمة قامو     
                                  واهتمت اللجنة بعدم دفع الضريبة       .                                                                        بيالروس، مبا يف ذلك جهاز كمبيوتر، وجهاز فاكس، ومعدات مكتبية أخرى          

                 ملستقلة، رغم أن                                                                                                          عـلى املعونة املالية اليت تلقتها يف إطار برنامج االحتاد األورويب للمساعدة التقنية لرابطة الدول ا               
  .                                                     هذه املعونة معفاة من الضرائب مبوجب قرار من حكومة بيالروس

ٍ                                                                           وتفـيد تقارير عدة أن منظماٍت مستقلة واملعارضة السياسية تعرضت لالضطهاد على يد السلطات قبل                -  ٢٣                          
      ملكلفني                     مارس، أصدر سبعة من ا /      آذار  ٢٩   ويف   .         وبعدها    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٩                             االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف 

                                   ً      ً                                                                        بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، بياناً صحفياً أعربوا فيه عن قلقهم إزاء ارتفاع عدد حاالت انتهاك احلق يف                  
                                                                                                              حـرية التعبري، وحرية تكوين اجلمعيات، واحلق يف حماكمة منصفة، واحلق يف السالمة البدنية والعقلية، واحلق يف                 
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                                                                       املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين                                                    احلرية، وهؤالء املكلفون هم املقرر اخلاص       
                                                                                                           مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملمثل اخلاص لألمني العام      

  -                                 عين باالحتجاز التعسفي، والرئيس                                 املقرر للفريق العامل امل    -                                                 املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، والرئيس        
                                                                                                             املقـرر للفـريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة                 

  .                                                  واحملامني، واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس

                                         ، عن قلقه الشديد إزاء اعتقال زعماء        ٦   ٢٠٠      مايو   /       أيار  ٢                                          وأعرب املقرر اخلاص، يف بيان صحفي مؤرخ         -  ٢٤
                                                                                      ُ           املعارضة إسكندر ميلينكفيتش، وفينتسوك فياشوركا، وإسكندر بوخفستاو، وسرغي كالياكني، الذين أُلقي القبض 

     ً                                    يوماً بتهمة تنظيم مظاهرة غري مرخصة         ١٥                                  أبريل، وحكم عليهم بالسجن ملدة       /        نيسان   ٢٧                      علـيهم يف مينسك يف      
                                                                    شاركتهم يف مسرية لالحتجاج على كيفية تعامل احلكومة مع حادثة احملطة النووية                          واملشاركة فيها، وذلك عقب م

                                  ً                                            ويف هذا الصدد، انضم املقرر اخلاص أيضاً إىل نداء عاجل وجه إىل احلكومة من                .     ١٩٨٦                       يف تشـرينوبيل يف عام      
                      وجيدر باإلشارة إىل أن      .                                                                                        جانب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي واملقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري           

           إىل السيد     ٢٠٠٦                                           أكـتوبر، جائـزة ساخاروف حلرية الفكر لعام     /                                          الـربملان األورويب مـنح، يف تشـرين األول        
   .                    ً                                                                 ميلينكيفيتش اعترافاً جبهوده اخلاصة من أجل تعزيز احلرية الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف بيالروس

ُ                     ، ُحكم على السيد إس        ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ١٣    ويف   -  ٢٥                                                كندر كازولني، زعيم احلزب الدميقراطي االجتماعي يف      
                      سنوات ونصف السنة     ٥                                                                                   بـيالروس، نارودنايا اهرامادا، ومرشح سابق ملنصب رئاسة اجلمهورية، بالسجن ملدة            

             وأعرب الرئيس    ".                                                                   تنظيم أنشطة مجاعية ختل بالنظام العام أو املشاركة النشطة يف أنشطة مماثلة " و  "        التخريب "      بتهمة 
ـ                                                                                                    نظمة األمن والتعاون يف أوروبا، عن خشيته من أن تكون بيالروس قد حاولت من خالل فرض هذه                            احلـايل مل

                                 سبتمرب، رفضت حمكمة مدينة مينسك      /        أيلول   ١٩    ويف    .                                                            العقوبة القاسية أن جتعل من السيد كازولني عربة ملن اعترب         
                  أكتوبر، بدأ السيد  /            تشرين األول  ٢٠   ويف   .      يوليه /                                                      االستئناف وأقرت القرار الصادر عن حمكمة مدينة مينسك يف متوز

             ً                                                                                              كـازولني إضراباً عن الطعام لالحتجاج على الفوضى السائدة يف بيالروس ولفت نظر جملس األمن التابع لألمم                 
                                               ديسمرب، حث املقرر اخلاص السلطات يف بيالروس على توفري  /            كانون األول ٨   ويف   .                         املتحدة إىل احلالة يف بيالروس
                                                                                     للسيد كازولني ومنح أفراد أسرته وممثليه القانونيني وجهات الرصد املستقلة إمكانية                                        الـرعاية الصـحية الالزمة      

                                                ديسمرب بأن السيد كازولني قد أوقف إضرابه عن         /              كانون األول    ١٢  ُ                     وأُخرب املقرر اخلاص يف       .                   االتصـال به حبرية   
  .                   وحماميه باالتصال به                                                                           الطعام يف اليوم الرابع واخلمسني منه، وبأن سلطات السجن ذكرت أنه سوف يسمح لزوجته

                   أحكام بالسجن ملدد     "           بارتنرستفا "                                                      أغسـطس، صـدرت حبق أربعة نشطاء من أعضاء منظمة            /      ويف آب  -  ٢٦
                                                                                      من القانون اجلنائي املتعلقة بتنظيم أنشطة يف إطار مجعية غري مسجلة أو املشاركة               ١-   ١٩٣                      متفاوتة مبوجب املادة    

    وقد   .     ٢٠٠٦     مارس  /                                       االنتخابات الرئاسية املقرر إجراؤها يف آذار                                           يف هذه األنشطة، وذلك لعقدهم النية على مراقبة 
 ُ                                                                                                              أُطلـق سـراح اثـنني منهم بعد فترة وجيزة من صدور احلكم بسجنهما ملدة ستة أشهر، وذلك لقضائهما مدة                    

    ١٧                                                                                وصدر حبق السيد ميكاالي أستريكا حكم بالسجن ملدة سنتني، مث خففت عقوبته، يف                .                   االحتجاز احملكوم هبا  
 ُ   َّ ُ           وُيحوَّلُ جزء من   .                                              ، وأذن له باإلقامة يف بيته مع العمل يف مكان حمدد  "         عمل إصالحي "          نوفمرب، إىل  /   ثاين        تشرين ال

ِ                        أما السيد تيموفاي درانشوك، فقد ُحِكم عليه بالسجن          .                                                        األجر الذي يتقاضاه السيد ميكاالي أستريكا إىل الدولة         ُ                                
  .                خضوعه للمراقبة           ديسمرب شريطة /            كانون األول  ٢٦                 ُ           ملدة سنة واحدة مث أُفرج عنه يف 
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                                                          ، حكم على السيد دميتري داشكيفيتش، زعيم جبهة الشباب، بالسجن     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١   ويف  -  ٢٧
                  سبتمرب لالشتباه يف    /        أيلول   ١٥                      وظل يف االحتجاز منذ        ".                               تنظيم حركة مجاهريية غري مسجلة     "     ً           شهراً بتهمة      ١٨     ملدة  

  . ي                  من القانون اجلنائ ١-   ١٩٣                    انتهاكه ألحكام املادة 

                                                          ، اعتقلت السلطات سبعة نشطاء بيالروسيني أو اعترضت سبيلهم وهم     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٣   ويف  -  ٢٨
  .                                                                                             يف طريقهم إىل كييف للمشاركة يف مؤمتر إقليمي لزعماء املعارضة يف بيالروس تقرر عقده قبل االنتخابات احمللية

           حرية الدين

                     فالكنيسة األرثوذكسية    .                               ذ التقرير األخري للمقرر اخلاص                                                     مل تشـهد حالـة حرية الدين أي حتسن فيها من           -  ٢٩
                                  ورغم احتجاجات اجلماعات الدينية،      .                                                                            البيالروسـية ما زالت تتمتع بامتيازات ال تتمتع هبا منظمات دينية أخرى           

  .                                                                                      يزعم أن الكتب املدرسية الرمسية ال تزال تبث ادعاءات كاذبة هتدف إىل تشويه مسعة األقليات الدينية

  .       ً                                                    قيوداً مشددة على ممارسة حرية الدين من جانب املواطنني األجانب    ٢٠٠٢     لعام   "    ِّ   الدِّين "        قانون      ويفرض -  ٣٠
                                                                                                               وعلى سبيل املثال، ال مينح احلق يف دعوة املواطنني األجانب للمشاركة يف األنشطة الدينية إال للجمعيات الدينية                 

                                     واليت تشمل مجاعة واحدة على األقل تنشط                     مجاعات دينية مسجلة،  ١٠                                    اليت تتكون كل واحدة منها مما ال يقل عن 
                                                  وقد اشتكت مجاعات كريشنا املسجلة اخلمس إىل األمم          .       سنة   ٢٠                                               عـلى األراضـي الوطنية منذ ما ال يقل عن           

        ، رفضت      ٢٠٠٦       يناير   /                ويف كانون الثاين    .                                                                       املـتحدة مـن منعها من إشراك املواطنني األجانب يف أنشطتها الدينية           
                                                                       ت إليه جلنة حقوق اإلنسان بانتهاك بيالروس حلق أتباع مجاعة كريشنا يف حرية                                   بـيالروس االستنتاج الذي خلص    

            أغسطس، رفضت  /     ويف آب   ).     ٢٠٠٥      أغسطس  /    آب  ٢٣         املؤرخة CCPR/C/84/D/1207/2003             انظر الوثيقة  (      الدين 
                                      بدعوة راع نيجريي للوعظ يف ثالث من        "                    الحتاد اإلجنيل الكامل   "                                               اللجـنة احلكومـية للشؤون الدينية الترخيص        
  .           هلذه الزيارة  "         غري مناسب "                                         كنائس االحتاد، معللة هذا القرار بكون الظرف 

                                                                                      ، مل جيدد تصريح عمل املواطن األمريكي ستيوارت فينوغراد، وهو راعي املعبد اليهودي                 ٢٠٠٦         ويف عام    -  ٣١
                   أنه لن يتم جتديد         ُ                                                                  كما أُبلغ إثنا عشر من الكهنة والراهبات الكاثوليكيني البولنديني ب           .    ّ                      املسّيايب الكائن يف مينسك   
  .                    تأشرياهتم يف هناية السنة

                         لالحتجاج على اإلغالق املتوقع   "             احلياة اجلديدة "                                 أكتوبر، احتشدت رعية أبرشية كنيسة  /             ويف تشرين األول -  ٣٢
                                                                                                               للكنيسة من جانب السلطات اليت أمرت الرعية بإخالء املبىن الذي كانت قد اشترته وبيعه للحكومة مقابل سعر                 

  .             ً           الرعية إضراباً عن الطعام         وقد بدأت   .     رمزي

                                                                                                     ويف نفـس الشهر، حكمت حمكمة بلدية بارانوفيتشي على كنيسة العنصرة بدفع غرامات مالية لقيامها                -  ٣٣
  .                                بأنشطة دينية دون ترخيص من الدولة

                  ً            الكاثوليكية إضراباً عن الطعام   "               فوسترايا براما "                  ، بدأت رعية كنيسة     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ١   ويف  -  ٣٤
                                                                                                            اللجنة التنفيذية لغرودنو بإلغاء القرار املعمول به منذ عقد كامل والقاضي بعدم السماح هلا ببناء كنيسة                  مطالـبة 
  .                               ديسمرب، استجاب جملس املدينة لطلبها /            كانون األول ٦   ويف   .      جديدة
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  احلقوق االقتصادية واالجتماعية-باء 

                                          بزيارة إىل بيالروس، يستند هذا اجلزء من           ً                                                       نظراً الستمرار رفض احلكومة السماح للمقرر اخلاص بالقيام          -  ٣٥
                                  املقدم إىل اللجنة املعنية باحلقوق       )       الرابع (                                     ويعود تاريخ التقرير الدوري األخري        .                                  الـتقرير إىل مصـادر وثائقـية      

                                   ، ذلك أن حكومة بيالروس مل تقدم           ١٩٩٦         إىل عام     ) CCPR/C/4/Add.4 (                                      االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية      
                                    وحسب تقرير التنمية البشرية لعام       .     ٢٠٠١       نوفمرب   /                                 س املطلوب تقدميه يف تشرين الثاين                              تقريـرها الـدوري اخلام    

     ً           بلداً، إذ بلغ    ١٧٧                                                                               الصـادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، حتتل بيالروس املرتبة السابعة والستني بني        ٢٠٠٦
   ).    ٢٠٠٤   (     ٠,٧٩٤                          مؤشر التنمية البشرية فيها 

                          احلق يف العمل، وحقوق العمال

                                                وقد ناقش جملس إدارة منظمة العمل الدولية، يف دورته   .                                        ضع احلريات النقابية يف بيالروس لقيود شديدة خت -  ٣٦
                                                                      ، نوع التدابري اليت ميكن اختاذها لتنفيذ التوصيات اليت قدمتها جلنة               ٢٠٠٦       نوفمرب   /                           ، املعقودة يف تشرين الثاين       ٢٩٧

                            وشرعت حكومة بيالروس يف الفترة   .             بية يف بيالروس                  خبصوص احلقوق النقا    ٢٠٠٤                              التحقيق التابعة للمنظمة يف عام 
َ                ً                         وطُِلَب إىل احلكومة أيضاً أن تتعاون مع املنظمة   .                                                          األخرية يف إجراء مناقشات مع جملس إدارة منظمة العمل الدولية     ُِ  

   .    عية                                                                                                  لضمان توافق التغيريات التشريعية املقررة مع اتفاقييت منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم واملفاوضة اجلما

            الالسلكية  -                                                               ، احتجز حراس احلدود زعيم نقابة عمال الصناعة اإللكترونية              ٢٠٠٦        أكتوبر   /                 ويف تشـرين األول    -  ٣٧
   ُ                                                        مث أُخلي سبيله دون أن توجه إليه أية هتم بارتكاب أي             .                                                       ملدة ساعتني، وهو يف طريقه إىل مركز صحي يف ليتوانيا         

  .                                   فعل، وذلك بعد أن غادرت احلافلة املكان

                                 يف هومل متديد عقد عمل رئيس        ١                                        نوفمرب، رفضت إدارة موقف احلافالت رقم        /                 تشـرين الثاين    ١ ٢    ويف   -  ٣٨
                                                                                     وأعلن نائب مدير املوقف أن هذا الشخص ال ميكنه العمل يف الشركة بسبب عضويته يف                 .                         نقابـة العمال املستقلة   

  .                 نقابة عمال مستقلة

                                  ومية والصحف املستقلة، صعوبات يف                                                                  وتواجـه نقابـات العمال، شأهنا شأن بعض املنظمات غري احلك           -  ٣٩
ٍ                                                                                       احلصـول على مباٍن ملكاتبها، ولذلك ال ميكنها احلصول على العنوان القانوين املطلوب ألغراض التسجيل                  ويف   .              

                                                                          ، رفضت إدارة شركة بيلنافتاخني توفري مكتب للفرع الرئيسي لنقابة العمال احلرة يف     ٢٠٠٦       أكتوبر  /          تشرين األول
  .                                        ر على نقابة العمال القيام بإجراء التسجيل               ونتيجة لذلك تعذ  .       بيالروس

                                                       احلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

     وحسب   .                                                                                           اخنفـض اإلنفاق العام على قطاع الصحة يف بيالروس منذ تقدمي التقرير األخري للمقرر اخلاص               -  ٤٠
                              يف املائة من الناتج احمللي         ٥,٥         نسبة       ٢٠٠٦                                                                     منظمة الصحة العاملية، بلغ إمجايل اإلنفاق على قطاع الصحة يف عام          

   .     ٢٠٠٢                يف املائة يف عام    ٦,٤             اإلمجايل، مقابل 
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              احلق يف التعليم

     يف     ٥,٨                                           ، بلغ اإلنفاق العام على التعليم نسبة            ٢٠٠٤          ففي عام     .          ً                             اخنفض أيضاً اإلنفاق على قطاع التعليم      -  ٤١
   .     ٢٠٠٣    عام             يف املائة يف  ٦                                  املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، مقابل 

                                   تدابري عدم قبول أي تالميذ وطلبة       "           عنوانه       ٢٠٠٥      مايو   /    ً                                            وعمـالً بتعميم صدر عن وزارة التعليم يف أيار         -  ٤٢
                         وعلى سبيل املثال، قامت      .                                         ، طرد عدة طالب من املؤسسات التعليمية       "                                     يشاركون يف أنشطة سياسية غري مشروعة     

                 ، بطرد سيارهاي       ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٠ ٣                                                          كلـية التقنـيات الصناعية احلكومية يف سفيتالهورسك، يف          
                                                                                                      هومينسـكي، وهو طالب ناشط يف جبهة الشباب، بدعوى انتهاك النظم القانونية وعدم حضور الدروس؛ وكان           

                نوفمرب، طرد كل    /               تشرين الثاين    ٢٩    ويف    .                                      سبتمرب بالطرد بسبب أنشطته السياسية     /                                رئيس الكلية قد هدده يف أيلول     
                                                                        نيس ساروكني، ومها من املشاركني الناشطني يف احلملة االنتخابية، من كلية                                            مـن إسـكندر سترانشـوك ودزيا      
  .                               اإليكولوجيا الزراعية جبامعة هوركي

           حقوق املرأة

                                                                                                              ال يزال املقرر اخلاص يشعر بالقلق إزاء انعدام املساواة بني الرجل واملرأة يف قطاع العمل، وال سيما فيما                   -  ٤٣
   .                                  يتعلق باحلياة السياسية وصنع القرار

                           يف املائة من النساء يف        ٣٠                    ً                                                              وميـثل العـنف املرتيل أيضاً مسألة تثري القلق، إذ يذكر أن هذه املشكلة تطال                 -  ٤٤
                    ً                                                                             ويذكـر أن النساء كثرياً ما يلجأن إىل الطالق كوسيلة للنجاة من العنف املرتيل، وهو ما يفسر ارتفاع            .         بـيالروس 

                                                   حلكومية بأن العنف املرتيل يشكل أحد العوامل اليت تدفع إىل                       ويسلم بعض املنظمات غري ا  .                    معدل الطالق يف بيالروس
   .                                                                                              االجتار باألشخاص، ذلك أن النساء حياولن التخلص من وضعهن األسري ويعتربن أن اهلجرة أهون عليهن من البقاء

                       املوارد واستدامة النظام

                  الصادر عن منظمة     ٢٠٠٦     ً                             بلداً حسب مؤشر قياس الفساد لعام    ١٦٣        من بني    ١٥١                  حتتل بيالروس املرتبة  -  ٤٥
    ً                                             علماً أن الصفر يدل على أعلى درجات الفساد يف نظر       (  ١٠        على      ٢,١                                            الشفافية الدولية، وذلك مبؤشر فساد يبلغ       

   ).     الناس

        ً                                                                        ً                           واستناداً إىل البيانات املتاحة، خيلص املقرر اخلاص إىل أن أداء اقتصاد بيالروس املغلق نسبياً والذي يتسم                 -  ٤٦
ٍ                                املركزية، غري كاٍف لتغطية نفقات امليزانية                                بدرجة عالية من اإلدارة                                               وال سيما تلك النفقات املتعلقة بقوات األمن      (               

                                                         لذلك، جيب إجراء حتقيق دويل متعمق لتحديد مصدر املوارد            ).                                           الداخـلي وسياسات شبكة الضمان االجتماعي     
   .    عية                                            ويرجح أن تكون هذه املوارد آتية من مصادر غري شر  .                           املالية اليت متول هذه النفقات

      يناير  /                                                                                                وعقـب صـدور التقرير األخري للمقرر اخلاص عن حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس، يف كانون الثاين                 -  ٤٧
                             ، نشرت بيانات تتعلق بإمكانية     ٢٠٠٦      سبتمرب  /                                                    ، وعـرض املقرر اخلاص له أمام جملس حقوق اإلنسان يف أيلول      ٢٠٠٦

                                                      اليت أعرب عنها املقرر اخلاص بشأن هذه القضية، وقد                                               االجتار الدويل باألسلحة، مؤكدة املخاوف                        تـورط بـيالروس يف    
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      ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١٦                                                                                               نشـرت هذه البيانات يف مصادر عديدة، منها التقرير الصادر عن حكومة الواليات املتحدة يف                
  ، Report on Belarus, the Last Dictatorship in Europe, including Arms Sales and Leadership Assets  :       بعنوان

      ً ، مقاالً     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ٩             ، اليت نشرت يف  ,International Herald Tribune                         وسـائط اإلعالم الدولية مثل  و
   . Mark Douglas         لكاتبه "Choke off Bellarus's deadly arms trade"       عنوانه 

    ً     ً      افقاً تاماً مع                                                                                          ومن جهة أخرى، أعلن االحتاد الروسي، عقب عرض التقرير املذكور، وعلى حنو يتوافق تو              -  ٤٨
                مبا يف ذلك الغاز   (                                                                                               التوصـيات الـواردة فيه، أنه سيلغي دعمه ألسعار منتجات الطاقة اليت يصدرها إىل بيالروس                

                                                                                                     وإذا طبق االحتاد الروسي، يف إطار عالقاته التجارية مع بيالروس، األسعار املعمول هبا يف السوق على                   ).        الطبيعي
َ                    منـتجاته من الطاقة، َرَجح أن تفتقر ال     َ                                                               سلطات يف مينسك إىل الوسائل املالية الالزمة لالستمرار يف انتهاك حقوق                    

                           إال أن بعض ممثلي املعارضة       .                                                                                      اإلنسـان وتقيـيد احلريات املدنية باتباع سياسة محاية اجتماعية تقوم على التمييز            
                    زاء بلدهم هتدف إىل                                                                                              السياسـية واجملتمع املدين يف بيالروس ادعى أن السياسة التجارية اجلديدة لالحتاد الروسي إ             

  .                                                                             إضعاف، بل حىت إىل تقويض، االستقالل االقتصادي لبيالروس، وبالتايل إهناء استقالهلا السياسي

  احلقوق الثقافية واألقليات القومية-جيم 

                                                                                                     مـا فتئ احتاد بولنديي بيالروس يتعرض للمضايقة من جانب السلطات منذ تقدمي املقرر اخلاص تقريره                 -  ٤٩
                                                            ، ادعى مسؤول يف السلطات اجلمركية البيالروسية أهنم عثروا             ٢٠٠٦        أكتوبر   /                اخر تشرين األول        ويف أو   .       األخـري 

              وتؤكد أجنيلكا    .                                                                                            عـلى خمـدرات يف سيارة كانت تنقل أجنيلكا بوريس، زعيمة احتاد بولنديي بيالروس املخلوعة              
   .                                             بوريس وأنصارها أن هذه التهمة هلا دوافع سياسية

                      ً     وعلى وجه التحديد، كثرياً ما   .                  التمييز واالستبعاد  )       نسمة  ٧٠     ٠٠٠    حنو   (    ما                                  كمـا تواجـه أقلية غجر الرو       -  ٥٠
                                                                                                                      يكـون أفراد هذه األقلية ضحية للعنف على أيدي أفراد الشرطة، فهم يفتقرون لوثائق إثبات اهلوية الالزمة ملمارسة                 

             ويواجه أطفال   .    ليم                                                                              حقوقهم األساسية، ويعيشون يف مستوطنات معزولة، وتتوفر هلم فرص حمدودة للحصول على التع
               يف املائة، وأن   ٥٠                                              ويذكر أن معدل األمية يف صفوف غجر الروما يبلغ      .                                         غجر الروما صعوبات يف االلتحاق باملدرسة     

   .          يف املائة  ٩٨                                                                                 يف املائة منهم ال يكملون التعليم الثانوي، وأن معدل البطالة يف صفوف هذه األقلية يبلغ   ٨٥

  االستنتاجات والتوصيات-     ً خامسا  

                                                                                                  قبل استخالص أي استنتاج يتعلق جبوهر املوضوع، على املقرر اخلاص التزام بتناول عدد من املسائل                -  ٥١
                                                                      ً                  اليت كانت خالل السنوات املاضية حمل ادعاءات مل تصدر عن بيالروس فحسب وإمنا أيضاً عن عدد من أعضاء 

             دوافع سياسية   )  أ   : (          ئل التالية                                                       ً            جلـنة حقوق اإلنسان مث عن أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان، وهي حتديداً املسا     
                                                    الطابع السياسي غري املقبول الذي تتسم به توصيات          )  ب (                                                 تكمن وراء والية املقرر اخلاص وتقييمه للوضع؛ و       

  )  د (                                                            النهج الذي يتبعه املقرر اخلاص يتسم بالذاتية واالحنياز؛ و          )  ج (                                           املقـرر اخلاص اهلادفة إىل تغيري النظام؛ و       
                            وفيما يلي مالحظات املقرر اخلاص   .     اجمللس /                             الية املنوطة به من جانب اللجنة                                 جتـاوز املقـرر اخلاص حدود الو      

  :               بشأن هذه املسائل
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                                                                                             تتمحور حقوق اإلنسان الفردية واجلماعية حول تقاسم السلطة بني الدولة واملواطنني وكذلك بني               ) أ ( 
                 ويف اجلانب اآلخر،     .          ان سياسي                                                        ويعين ذلك أن كل ما يتعلق حبماية وتعزيز حقوق اإلنس           .                            القـيادة السياسية واجملتمع   

    أما   .                                                                                                               هناك ترابط واضح وثابت بني احترام حقوق اإلنسان، ومدى فعالية اآلليات الدميقراطية، وتطبيق سيادة القانون              
                                                                                                            طبـيعة حقـوق اإلنسان اليت حتظى باالعتراف واحلماية، وكذلك أدوات محايتها، فتختلف باختالف البلدان وذلك                

                                                                                   وإذ ينبغي التسليم بأن احترام حقوق اإلنسان قد خيتلف من بلد إىل آخر أو من                 .   ية                               حسـب تـباين أنظمتها السياس     
                                                                                   ً                                   مـنطقة إىل أخرى نتيجة تغري اخللفية احمللية الثقافية واالجتماعية والتارخيية، جيب التسليم أيضاً بوجود حد أدىن من                  

                                       جيب تعزيزها واحترامها ومحايتها يف شىت                                                                                 القيم األساسية اليت تتسم بطابع عاملي وتشمل حقوق اإلنسان األساسية اليت            
                                                                                                 ويعترب انتهاك هذه احلقوق العاملية األساسية أحد الشواغل املشروعة للمجتمع الدويل برمته، وجييز               .                 أصـقاع العـامل   

                                       ً                                    وهذا التدخل الذي ينبغي لـه أن يكون وفقاً للقانون الدويل، ال يقوم على أسس        .                                تدخـل اجملـتمع الـدويل بأسره      
               ً                                                                          ، بل يستند أيضاً إىل أسباب عملية وسياسية، ذلك أن عدم احترام حقوق اإلنسان يفضي إىل توترات                 أخالقية فحسب 

  .                                                       اجتماعية ويؤدي يف هناية املطاف إىل انعدام األمن الوطين والدويل

ُ                                                                     ً            وكـلما ُوجد تباعد بني طبيعة نظام سياسي معني واحترام حقوق اإلنسان املعترف هبا عاملياً،          ) ب (        
                                                   وال يوجد بديل لذلك سوى القبول بانتهاكات حقوق          .                                     بتغيري السلوك السياسي لذلك النظام                   وجبت التوصية   

                                                      وما جيب التشديد عليه، هو ضرورة توقع هذا التغيري           .                                                      اإلنسان وما يترتب على ذلك من نتائج تتعلق باألمن        
             ذلك يف إطار                                                                                                وتشـجيعه بطريقة تتسم بالشفافية وباستخدام وسائل ال تقوم على العنف، ويفضل أن يكون               

                                                                    وذلك بالتحديد ما فعلته جلنة حقوق اإلنسان عندما أنشأت الواليات القطرية؛  .             متعدد األطراف

                                                                                           وملـا كانـت انتهاكات حقوق اإلنسان تؤثر، يف الوقت نفسه، يف واقع حياة البشر واألمن                  ) ج ( 
                   وهلذا الغرض، ال توضع   .                                                                       الدويل، فإن من األمهية مبكان أن يقوم كل طرف بتقييم الوضع، ويعمل على حتسينه 

                                                                                                         حـدود واليـة املقرر اخلاص، فكل مقرر خاص ملزم ببحث أية مسألة قد متس بشكل مباشر أو غري مباشر                    
                                                                               إمكانية انتهاك حقوق اإلنسان أو، يف مقابل ذلك، إمكانية استعادة احترام هذه احلقوق؛ 

                ً      ً              على التوايل، رفضاً مطلقاً من جانب                                                                    والقـى املقرر اخلاص، يف سعيه إلجناز مهمته، وللسنة الثالثة             ) د ( 
                      وما فتئ املقرر اخلاص      .                                                           وكل اجلهود اليت بذلت للدخول يف حوار بناء باءت بالفشل           .                            حكومة بيالروس للتعاون معه   

                     ً                                                                                                حييط حكومة بيالروس علماً جبميع استنتاجاته القائمة على املعلومات اليت تلقاها من مصادر خمتلفة، وقد طلب إليها                  
                            ويف غياب أية ردة فعل من        .  ً     ً                                                            اً رمسياً هلذه املعلومات، وأوضح هلا أن الصمت يعين اإلقرار بصحتها                            أن جتـري تقيـيم    

  .                           ً                                                  جانب حكومة بيالروس، يعين ضمناً أن احلكومة تقبل بصحة الوقائع الواردة يف هذا التقرير

            حالة حقوق                                                                                    وجيـب عـلى مجـيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن تقبل قرار إقامة إجراء خاص لرصد         -  ٥٢
                                                   والعراقيل اليت تضعها مجهورية بيالروس بصورة منهجية       .                                                           اإلنسـان يف بيالروس، وأن تضع هذا القرار موضع التنفيذ         

                                                                          ً                                     أمام املكلفني باإلجراءات اخلاصة يف األمم املتحدة ملنعهم من تنفيذ والياهتم، تشكل إخالالً بااللتزامات اليت تعهدت                
      ً                ، جمدداً على استمرار       ١٧٥ /  ٦١                                       وقد أكدت اجلمعية العامة، يف قرارها         .       املتحدة                   ً                  هبـا بوصـفها دولة عضواً يف األمم         

                                                                                     ً     ً                           بـيالروس يف انتهاك التزاماهتا، حيث أعربت عن بالغ قلقها إزاء عدم تعاون حكومة بيالروس تعاوناً كامالً مع مجيع                   
                        عية العامة على ضرورة              وأكدت اجلم   .                                                                            آليات جملس حقوق اإلنسان وعدم وفائها بتعهدها عقد انتخابات حرة ونزيهة          

  .                         ً     ً                             تعاون حكومة بيالروس تعاوناً كامالً مع مجيع آليات جملس حقوق اإلنسان



A/HRC/4/16 
Page 16 

 

             ً    قد تأكدت كلياً     ) E/CN.4/2006/36 (                                                             واالستنتاجات اليت خلص إليها املقرر اخلاص يف تقريره الثاين           -  ٥٣
                               ذلك التقرير صاحلة، وينبغي                                                  لذلك تبقى االستنتاجات والتوصيات الواردة يف       .                                خالل الفترة الثالثة من واليته    

                      ً      ً                                    ويؤمن املقرر اخلاص إمياناً راسخاً بأن سلطات البلد هي املسؤول            .              ً                               اعتـبارها جزءاً ال يتجزأ من هذا التقرير       
                                       وإذ يضع املقرر اخلاص يف اعتباره جتاهل        .                                                              األول عـن حتسـني احلالـة املأساوية حلقوق اإلنسان يف بيالروس           

                            ، فإنه يشدد على أن هذه          ٢٠٠٦                                    ات املقدمة إليها يف تقريره لعام                                              السـلطات البيالروسـية جلمـيع التوصي      
                                   ً                                                                     التوصيات تبقى صاحلة وجيب تأكيدها جمدداً حىت يف غياب أية دالئل عن أن السلطات يف بيالروس قد توافق                  

  .                      عليها هذه املرة وتعززها

                 مكلفني بواليات يف                                                                                     ويف مـوازاة تنفيذ الوالية القطرية اخلاصة ببيالروس، خلص ما ال يقل عن سبعة                -  ٥٤
                                                                                                           إطار اإلجراءات اخلاصة، وهم املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص                
                                                                                                               املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملمثل اخلاص                

                                         املقرر للفريق العامل املعين باالحتجاز      -                                   دافعني عن حقوق اإلنسان، والرئيس                                     لألمـني العـام املعين حبالة امل      
                                                                              املقرر للفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، واملقرر اخلاص املعين -                 التعسفي، والرئيس 

                        إىل نفس االستنتاجات اليت                                                                       باسـتقالل القضاة واحملامني، واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس،   
ً                                     خلص إليها املقرر اخلاص فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس، وبناًء على هذه االستنتاجات اليت أثارت                                                                      

ٍ                                       وظل معظم هذه النداءات دون رٍد، بينما كانت الردود القليلة            .                                             قلقهم وجهوا عدة نداءات عاجلة إىل احلكومة                                  
                                                                  دقيق مجيع املعلومات اهلامة، حصل إمجاع يف الرأي بشأن حالة حقوق اإلنسان يف              وعليه، وبعد ت  .              الواردة سطحية

  .      خاصة                                   بيالروس بني املعنيني من املكلفني بإجراءات

                ً                 األطلسية، وحتديداً منظمة األمن     -                                                                ويف الوقـت نفسـه، إن أهم املنظمات األوروبية أو األوروبية             -  ٥٥
                                                                   ابعة هلذه املنظمة، وجملس أوروبا، واجلمعية الربملانية جمللس أوروبا،                                                     والتعاون يف أوروبا، واجلمعية الربملانية الت     

                                                                                           واجمللس األورويب، والربملان األورويب، واملفوضية األوروبية، واجلمعية الربملانية ملنظمة حلف مشال األطلسي، قد 
   وال   .         رة كاملة                                                                                   أكـدت تقييم املقرر اخلاص حلالة حقوق اإلنسان يف بيالروس وشاطرته الرأي هبذا الشأن بصو       

   .                                            ميكن اعتبار مجيع هذه األطراف على خطأ أو منحازة

                                           وميكن أن يعزى هذا الدعم إىل أسباب إيديولوجية   .                                          وهناك دول قليلة تدعم النظام احلايل يف بيالروس -  ٥٦
                                                                          ويف غياب هذا الدعم، تكون قدرة النظام البيالروسي على االستمرار يف انتهاك حقوق  .         سياسية-           أو جغرافية 

        ُ                                                                          وميكن أن ُيستنتج من ذلك أن احترام حقوق اإلنسان يف بيالروس يظل بدرجة كبرية                .                 ً   اإلنسان حمدودة جداً  
                                                                                   سياسية، ويف هذا السياق لن يكون جناح جهود اجملتمع الدويل الرامية إىل تعزيز              -                         رهيـنة خالفات جغرافية     

   .                  عمها االحتاد الروسي                                   ً      ً    ً           احترام حقوق اإلنسان يف بيالروس إال جناحاً حمدوداً جداً ما مل يد

ّ           وقد ُسّجل خالل     .                                        ً       ً         ، شهدت حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس تدهوراً مستمراً            ٢٠٠٦             وخـالل عام     -  ٥٧  ُ     
                                                                                                        السـنة والنصف املاضية تطوران سلبيان جديران باملالحظة يؤكدان تقييم املقرر اخلاص للوضع يف بيالروس،               

                                               ني، وهي إيديولوجيا تقوم باألساس على األفكار                                                      فـرض اإليديولوجيا الرمسية للدولة على املواطن        )  أ (       ومهـا   
                                                      الثقايف للمجتمع، الذي ال يطرح أية مشكالت تذكر،         -                        واستخدام التنوع اإلثين      )  ب (                      السوفياتية السابقة؛   

     ورغم   .                                                                                         كوسيلة للتفرقة بني أفراد الشعب، مما أدى إىل احلد من قدرهتم على مقاومة القمع الذي متارسه الدولة
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                                   ً     ً               تزايد حدة املهرجانات اجلماهريية تزايداً كبرياً رغم ما يتسم  (                                  يف املقاومة ضد النظام السياسي                    التزايد املستمر 
                                                           ، تبدو عالمات االستسالم على فئات واسعة من اجملتمع، حيث           )                        ً                  به اجملتمع البيالروسي عموماً من هدوء كبري      

ٌ                                 ني صابٌر على الواقع االقتصادي واالجتماعي                        ً     ً            وميكن القول بثقة إن عدداً كبرياً من املواطن  .                       تكتفي باملعارضة الصامتة      
                                                                                       وأحد األسباب اهلامة اليت تفسر هذا الصرب شبكة الضمان االجتماعي اليت توفرها الدولة               .                     والسياسـي الـراهن   

                                                                                              ومبا أن االقتصاد الوطين، الذي بقي دون إصالح، ال ميكن أن يتوقع منه توفري املوارد املالية                  .                   للمواطـنني املطيعني  
ـ                                                             األبوية، وينبغي للمؤسسات الدولية املناسبة أن تقوم        -                                             تمويل هـذه السياسـة االجتماعية احلمائية                     الالزمـة ل

  .                                                                                           بالتحقيقات الالزمة لتحديد ما إذا كانت املوارد املستخدمة هلذا الغرض تأيت من أنشطة دولية غري مشروعة

                  مها املقرر اخلاص                                                                                   ومل تـأخذ حكومـة بـيالروس يف اعتـبارها أي توصـية من التوصيات اليت قد                 -  ٥٨
) E/CN.4/2006/36   كما أهنا استمرت يف جتاهل التوصيات املقدمة يف إطار اإلجراءات اخلاصة              ).   ٩٥           ، الفقرة                                                                      

              انظر الوثيقة   (                                                                                           األخـرى، كـتلك املقدمـة مـن الفـريق العـامل املعـين مبسـألة االحـتجاز التعسفي                    
E/CN.4/2005/6/Add.3(       ويف حقيقة األمر،     .                        املعنية حبقوق اإلنسان                                              ، أو يف إطار اهليئات التعاهدية، كاللجنة                 

                                                                                                              يـبدو أن النظام السياسي يف بيالروس ال يتماشى مع مفهوم حقوق اإلنسان املكرس يف ميثاق األمم املتحدة ويف                   
ً                                            وبناًء عليه، ينبغي جمللس حقوق اإلنسان إما أن          .                                                  ً              الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت ال تزال بيالروس طرفاً فيها              

                                                                                                         أخذ النظام السياسي بالدميقراطية وتغيري السلوك السياسي للحكومة، أو أن يقبل بعدم إمكانية حتسني                         يدعـو إىل  
  .                                                                                       سجل بيالروس يف جمال حقوق اإلنسان، ألن انتهاكات حقوق اإلنسان تتماشى مع الطبيعة السياسية للنظام

                               الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت                                                          ويبني هذا التقرير أن بيالروس ال حتترم التزاماهتا القائمة مبوجب  -  ٥٩
          ً                                                                                 لذلك، وعمالً بأحكام الفصل الثاين من امليثاق، يكرر املقرر اخلاص توصيته بأن يعتمد جملس                .             انضمت إليها 

ِ         كما أن مجهورية بيالروس مل َتِف        .                                                                            األمن التدابري املناسبة لضمان احترام مجهورية بيالروس اللتزاماهتا القانونية          َ                       
                                                                                                 لقة بتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات اليت صدقت عليها، فهي ال تزال مطالبة بتقدمي تقارير إىل                               بالتزاماهتا املتع 

      ١٩٩٩                                التقرير املستحق تقدميه يف عام       (                                                جلـنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         :                    اهليـئات التالـية   
                           التقرير املستحق تقدميه يف عام  (                                ؛ واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     )    ٢٠٠٤                                     والـتقرير املسـتحق تقدميه يف عام        

                                   ، والتقرير املستحق تقدميه يف عام          ٢٠٠٠                                التقرير املستحق تقدميه يف عام       (                          ؛ وجلنة مناهضة التعذيب      )    ٢٠٠١
        ؛ وجلنة   )    ٢٠٠٦       سبتمرب   /                                التقرير املستحق تقدميه يف أيلول     (                                            ؛ وجلـنة القضاء على التمييز ضد املرأة          )    ٢٠٠٤

                                                                    اري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد                                             حقوق الطفل مبوجب الربوتوكول االختي    
   ).    ٢٠٠٤                           التقرير املستحق تقدميه يف عام  (        اإلباحية 

                                                                                       ً                وكما ذكر املقرر اخلاص يف تقريره السابق، فقد تعاونت املعارضة السياسية واجملتمع املدين معه تعاوناً                -  ٦٠
ُ                                   وُوضعت التوصيات اليت وجهها إىل اجمل       .     ً فعاالً     فقد   :                                                        تمع املدين والقوى الدميقراطية يف بيالروس موضع التنفيذ        

                                                                                  ً         توصلت القوى الدميقراطية إىل توحيد صفوفها، ليس فقط هبدف املشاركة يف االنتخابات، وإمنا أيضاً للنهوض 
  ك    لذل  .                                                                                                 حبقوق اإلنسان وثقافة الدميقراطية يف بيالروس، ومتكني اجملتمع البيالروسي من الدفاع عن هذه القيم             

                                                     إال أن التطورات األخرية تبني أن هذه الوحدة املفيدة ميكن أن   .                                       ينبغي أن حتظى هذه اجلهات بالتشجيع والدعم
                                                                                                         تضـعف بفعل اخلالفات واملنافسات الداخلية اليت تغذيها عوامل منها الشعور باإلحباط الناجم عن القصور               

                                              ، وال سيما جملس حقوق اإلنسان، أن يدعو إىل                               وينبغي للمجتمع الدويل    .                                      العام يف إرساء الدميقراطية يف البلد     
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                                                                                                          احلفـاظ على وحدة القوى الدميقراطية يف بيالروس كي تتعزز فعالية اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان                
                                                                                           ورغم أن الوضع الراهن قد يتطلب تعزيز التعددية السياسية يف إطار التنافس الدميقراطي على           .              والدفاع عنها 

                                                                                     بد من زيادة توحيد الصفوف، طاملا كانت األولوية الفعلية هي الدفاع عن حقوق                                      السـلطة السياسـية، ال    
  .                                                اإلنسان األساسية واحلريات املدنية واملبادئ الدميقراطية

                                                                  ُ                    ويالحظ املقرر اخلاص أن العديد من التوصيات اليت وجهها إىل اجملتمع الدويل مل ُتوضع موضع التنفيذ،  -  ٦١
                                                       ويود أن يثين مرة أخرى على اجلهود املبذولة من قبل            .                    ابية يف هذا الصدد                                  رغـم اختـاذ بعض اخلطوات اإلجي      

                                                                                            االحتاد األورويب لتعزيز حقوق اإلنسان يف بيالروس، وال سيما من خالل التدابري الواردة يف الورقة غري الرمسية 
  .     ٢٠٠٦      نوفمرب  /     الثاين        تشرين   ٢١                                                                       الصادرة عن املفوضة األوروبية للعالقات اخلارجية ولسياسة اجلوار األورويب يف      

                                                                                                       كمـا أن اجلمعـيات الـربملانية جمللس أوروبا، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومنظمة حلف مشال األطلسي،           
                    ً                   ويود املقرر اخلاص أيضاً أن يؤكد على         .                                                                       والربملان األورويب ما فتئت تويل عنايتها حلالة حقوق اإلنسان يف بيالروس          

                                                                              من كل من بولندا واجلمهورية التشيكية والتفيا وليتوانيا وإستونيا، وعلى ما قدمته                                   ما لقيه من دعم يف تنفيذ واليته      
                              غري أنه يعترب هذه اجلهود غري        .                                                                              منظمات غري حكومية دولية من مسامهة هامة يف تعزيز حقوق اإلنسان يف بيالروس            

  .           املوجهة إليه                                                                     كافية، ويطلب إىل اجملتمع الدويل أن يتخذ تدابري ملموسة لتنفيذ مجيع التوصيات 

                                                                                   ويف ظل هذه الظروف، يتسم حشد اجملتمع الدويل وما يقوم به من عمل بأمهية بالغة يف مصري بيالروس  -  ٦٢
  :                     ً                                                       لذلك، جيب التأكيد جمدداً، على األقل، على التوصيات التالية املوجهة إىل اجملتمع الدويل  .       وشعبها

                                 م املتحدة السامية حلقوق اإلنسان                                                          ينـبغي جمللس حقوق اإلنسان أن يطلب إىل مفوضية األم           ) أ ( 
           ً                           ُ                                                                   الشـروع فوراً يف إنشاء فريق خرباء قانونيني ُيكلف بالتحقيق يف مسؤولية موظفني حكوميني كبار يف اختفاء               
                                                                                                  واغتيال عدة سياسيني وصحفيني، وتقدمي اقتراحات ملموسة ملقاضاهتم بغية وضع حد إلفالت املسؤولني عن              

                      هذه اجلرائم من العقاب؛

                                                         ِّ               ي إنشاء صندوق دويل لتعزيز حقوق اإلنسان يف بيالروس؛ وميكن أن ميوِّل هذا الصندوق     ينبغ  ) ب ( 
                                                                                                           بطريقة منسقة برامج شاملة لتعزيز اجملتمع املدين وتثقيف اجلماهري يف جمال الدميقراطية ومساعدة املدافعني عن               

                               ً                                 حقوق اإلنسان الذين خيضعون سياسياً للمضايقة أو االضطهاد أو املقاضاة؛

ّ   ينبغي جمللس حقوق اإلنسان أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ضّم   ) ج (                                                                           
                                                                                                      جهودهـا إىل جهـود املنظمات الدولية األخرى لتنظيم مؤمتر دويل حول حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس،                 

                   اد الربملاين الدويل،                                                                                          يشـارك فـيه االحتاد األورويب، وجملس أوروبا، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واالحت             
                    وميكن أن يوفر هذا      .                                                                                     ورابطـة الدول املستقلة، وإذا أمكن األمر، حكومة بيالروس وممثلون عن اجملتمع املدين            

         ً                                                                                                املؤمتـر حمفـالً ملناقشة السبل الكفيلة بتحسني حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس وهتيئة الظروف لعقد مائدة                 
                                                            حقوق اإلنسان يف بيالروس، قصد حتديد خريطة طريق لتنفيذ                                                      مسـتديرة وطنية مفتوحة العضوية حول حالة      

                                      ً                                                              اإلصالحات الالزمة يف جمال حقوق اإلنسان، وفقاً للطلبات الصادرة عن إجراءات األمم املتحدة اخلاصة يف               
                                              جمال حقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات باألمم املتحدة؛



A/HRC/4/16 
Page 19 

                                             املالئمة للتحقيق يف ما يبدو من مشاركة من                                                          وينبغي لألمني العام لألمم املتحدة اختاذ التدابري          ) د ( 
                                                                                        جانب موظفني حكوميني كبار يف اجلرمية املنظمة الدولية وصفقات بيع األسلحة غري املشروعة، ورصد تدفقات 
                                                                                                            بيالروس النقدية الدولية، وعند االقتضاء، جتميد ما يف البنوك األجنبية من حسابات لألفراد الذين يشاركون               

                     شروع، ومقاضاة اجملرمني؛             يف االجتار غري امل

                                                                                          ويرحـب املقـرر اخلاص بتوصية اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا بتعديل االتفاقية األوروبية                 ) ه ( 
                                                                                                      حلقوق اإلنسان مبا يتيح الفرصة لبيالروس كي توقع على االتفاقية حىت قبل أن يليب هذا البلد املعايري املطلوبة        

                                                            أن يسمح للمواطنني البيالروسيني برفع قضايا انتهاكات حقوق                        فهذا من شأنه      .           ً              ليصـبح عضـواً يف اجمللس     
  .           ُ                                              اإلنسان اليت ُترتكب يف بلدهم أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

                                                                                                    ويود املقرر اخلاص أن يؤكد من جديد على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تدرك وأن ال تتغاضى عن                   -  ٦٣
                                                            تضمن نوعية حياة أفضل للمواطنني البيالروسيني، بل تسمح                                                        أن العالقـات التجارية القائمة مع بيالروس ال       

  .                                                                                                         لنظام الرئيس لوكاشينكا بالبقاء يف السلطة من خالل االنتهاك املنهجي حلقوق اإلنسان وهتديد األمن الدويل              
                                                                                                          وينـبغي أن تكـون إقامـة العالقـات التجارية مشروطة باختاذ السلطات البيالروسية على الفور مبادرات               

                    وفيما ينبغي لالحتاد     .                                                                           كتنظـيم املائدة املستديرة املقترحة حول حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس                      دميقراطـية، 
                                                                                                  األورويب والواليات املتحدة األمريكية اإلبقاء على القيود املفروضة على تنقل املسؤولني البيالروسيني، يوصي       

                               يا، بوصفهما دولتني جارتني، باختاذ                                                                    املقـرر اخلـاص مجيع الدول األعضاء، وال سيما االحتاد الروسي وأوكران        
                                                                                  ويف اجلانب اآلخر، ينبغي تسهيل تنقل املواطنني البيالروسيني العاديني على الصعيد الدويل، وهلذا   .            تدابري مماثلة

  .                                                       الغرض يستحسن إجراء ختفيض لرسوم التأشرية أو حىت اإلعفاء منها

                                            يف بيالروس إشارة إىل التضامن الدويل مع                                                              وأعطـت واليـة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان          -  ٦٤
                                                                َّ                               ضـحايا انتهاكات حقوق اإلنسان واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف بيالروس، ومكَّنت من زيادة الوعي الدويل      

                                                                    وحشد الدعم الدويل، كما بينت لألطراف املؤثرة يف بيالروس التدابري اليت         ،                                حبالـة حقوق اإلنسان يف بيالروس     
                                                                                  امتثال بيالروس لاللتزامات اليت تعهدت هبا مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان                                    ينـبغي اختاذهـا لضمان    

                                                    لذلك، يكرر املقرر اخلاص توصيته بأن ميدد جملس حقوق         .                                                   والقـانون الدويل كأي عضو حمترم يف األمم املتحدة        
                       ا ميكن أن يفعله اجملتمع              هذا أقل م    .                       ِّ                                ً                      اإلنسان فترة واليته ويوسِّع نطاق اختصاصاته ويوفر لـه مزيداً من الوسائل          

  .                                                                                الدويل الدميقراطي واملتحضر لإلبقاء على األمل يف التوصل إىل حتسني سجل حقوق اإلنسان يف بيالروس

  .                                                                                                وتضـطلع األمم املتحدة مبسؤولية خاصة يف دعم تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار اإلجراءات اخلاص               -  ٦٥
                                                   صالح اجلاري لنظام حقوق اإلنسان هذه املسؤولية إىل                                                              وينـبغي للـدول األعضاء أن حترص على أن يترجم اإل          

                          ُ                                                                     سلطات ملموسة وموارد كافية ُتمنح ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان لتمكينها من جعل مفوضيتها 
                                                 كما ينبغي تعزيز التعاون بني املنظمات اإلقليمية        .                                                              قادرة على تزويد اإلجراءات اخلاصة بدعم أقوى وأكثر فعالية        

  .                                                                           ألمم املتحدة، وال سيما جملس حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  وا

----- 


